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 ة  المجمع ةالمكثفالمالية المرحلية المعلومات مراجعة المستقل حول مراقب الحسابات تقرير 

 شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع.  مجلس إدارة إلى 
 

 مقدمة
المرحلي   المالي  المركز  المجمعلقد راجعنا بيان  الصناعية شالمرفق    المكثف  للمشاريع  الكوت  شركة  لا)".  م.ك.ع.لشركة 

التابعة  "(ماأل إليهيشا)  وشركاتها  بر  معًا  "ا  في  (  المجموعة"ـ  الخسائر  األ   يبيانو   2022  يونيو  30كما  أو  والدخل  رباح 

لتغيرات ابياني  والثة أشهر والستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ،  الث  تيلفتر  ن بهين المتعلقيالمجمع  ينالمكثف  ينالمرحلي  الشامل

  شركة لاإدارة  إن    .بذلك التاريخالمنتهية    أشهر  ستةاللفترة  ين  المجمع  ينالمكثف   ينالمرحليفقات النقدية  تدالوفي حقوق الملكية  

المالية المرحلية    ماأل المعلومات  ً ة  المجمع  ةالمكثفهي المسؤولة عن إعداد هذه   34ة الدولي  لمعيار المحاسب  وعرضها وفقا

  .ةجمعلما ةمكثفلامالية المرحلية راجعتنا لهذه المعلومات الير عن نتيجة م يتنا هي التعبولسؤم إن . "التقرير المالي المرحلي "
 

  راجعةنطاق الم
المالية المرحلية  "مراجعة المعلومات    2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي  ،  لفقرة التاليةهو موضح في ااء ما  نث تباس

المكثفة المجمعة مالية المرحلية  لااجعة المعلومات  . تتمثل مرام المراجعةالمتعلق بمه"  للمنشأة  مستقللا  دققمالالمنفذة من قبل  

لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية  سؤوالم  موظفينإلى ال  يةأساس  ةفصب  الستفساراتفي توجيه ا

ة  وفقاً لمعايير التدقيق الدوليالذي يتم  التدقيق    قانط  نم  يرواإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كب

تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال   تي يمكنور الهامة الألم ا  بكافة  م على عل  أنناوعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد ب

 التدقيق. رأينبدي 
 

 يجة المتحفظةالنتأساس 
ا  فيالمجموعة  ر  ستثماا  إدراج  يتم ال  ةلدرشركة  ايت  شركة زميلة  وهي  (،)مقفلة  .ك.مش.لية  بتروللخدمات  لمحاسبة عنها م 

الملكية    باستخدام طريقة ا  ي فيكويت  دينار  2,647,605  مبلغب حقوق  المركز  المبيان  المكثف  المرحلي   كما في   جمع لمالي 

ن األرباح ياب  في   ةجالمدرويتي  كار  دين  14,699زميلة بمبلغ  الشركة  نتائج ال  حصة المجموعة فيوتستند    2022  يونيو  30

لعدم   ،ةحسابات اإلدار  إلى  للفترة المنتهية بذلك التاريخ  المجمع  المرحلي المكثف  أو الخسائر لية امال  ماتالمعلو  توفر  نظراً 

المراجعةالمرحلي المجمعة  المكثفة  يتعلق    ة  الزميب  فيما  تاريخ  لةالشركة  في  المرحلية   التصريح  كما  المالية  بالمعلومات 

للمجموعة المجمعة  نتمكن  ،لذلك  ونتيجة  .المكثفة  على  لم  الحصول  تدقيق  من  ومناسبةيكاف  أدلة  القيم  ة  الدفترية  ة  حول 

. بذلك التاريخ  رة المنتهيةللفتالنتائج    في  ةالمجموع  وحصة  2022  يونيو  30في    لة كماميالز  ةالمجموعة في الشرك  الستثمار

    .تعديالت على هذه المبالغ  أي روري إجراءمن الض إذا كان حديد مات منتمكن لم ن ،وبالتالي
 

 المتحفظة النتيجة
لم   هنإف،  "يجة المتحفظةالنت"أساس    فقرة  تقريرنا في  في  الموضح  مرالمحتملة لأل  تيراتأثال  باستثناءواستنادا إلى مراجعتنا،  

المعلو بأن  االعتقاد  يستوجب  ما  علمنا  إلى  المرحلية  مات  يرد  من  ة  المجمع  ةالمكثفالمالية  إعدادها،  يتم  لم  جميع  المرفقة 

ً المادية، وفق لنواحيا  . 34ر المحاسبة الدولي لمعيا ا
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 ة  المجمع ةالمكثفمالية المرحلية الات مالمعلومراجعة المستقل حول ب الحسابات ق امرتقرير 

 )تتمة( عية ش.م.ك.ع. الصناشركة الكوت للمشاريع مجلس إدارة إلى 
 

 األخرى  بيةلبات القانونية والرقا طتتقرير حول الم

 "ظةفالنتيجة المتح"أساس  فقرة    في  الموضح  رمالمحتملة لأل  تتأثيراباستثناء الإلى مراجعتنا،    إلى ذلك، واستناداً   ضافةباإل
. نبين أيضاً، األم  في الدفاتر المحاسبية للشركة  متفقة مع ما هو واردة  المجمع  ةالمكثفومات المالية المرحلية  لعلمفإن ا،  أعاله

ادنا، علمنا واعتق  ا وصل إليهحسبمو،  هأعال  "النتيجة المتحفظة"أساس  في فقرة    الموضح  مرألالمحتملة ل  اتتأثيرباستثناء ال

عل  لم أنه   إلى  وجميرد  مخالفنا  أية  رقم  ونقال  تاود  الشركات  له   2016نة  لس  1ن  الالحقة  التنفيذيةوالئح  والتعديالت   ته 

شهر أ  ستةالوالتعديالت الالحقة لهما، خالل فترة    ماأل  اسي للشركة، أو لعقد التأسيس أو للنظام األسوالتعديالت الالحقة لها

   مالي.الأو مركزها األم ركة شلا طاشمادياً على نيراً ثله تأ ى وجه قد يكونعل 2022 يونيو 30لمنتهية في ا
 

 ً أيضا ال،  نبين  لأل  يراتتأثباستثناء  فقرة    الموضح  مرالمحتملة  المتحفظة"أساس  في  خالل  أ  ،أعاله  "النتيجة    تنا مراجع نه 

علمحسبمو إليه  يرد  لادنا،  واعتقنا  ا وصل  علإم  مخانا  ملى  أية   هيئةبشأن    2010  لسنة  7رقم  القانون    ألحكام  لفاتوجود 

ً ي ماد  اً تأثيرعلى وجه قد يكون له    2022  يونيو  30في    المنتهية  أشهر  ستةالفترة  ل  به خال  ات المتعلقةال والتعليمملا  أسواق   ا

 ها المالي. األم أو مركز  الشركةعلى نشاط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دالجادر بدر عادل العب
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   إرنست ويونغ

 يمي وشركاهم والعص العيبان
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 الكويت 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( أو الخسائر  رباحاألبيان 

  2022  يونيو 30لفترة المنتهية في ل

  

 ي فأشهر المنتهية  ثةثالال
  يونيو 30

 ي فأشهر المنتهية  ةستال
 يونيو 30

 2021 2022 ات إيضاح  
 

2022 2021 

 
 

 دينار كويتي  دينار كويتي
 

 دينار كويتي  دينار كويتي
       

 7,967,980 10,781,805 3 عقود مع العمالء من إيرادات 
 

18,559,762 

14,828,822 

 (5,541,258) (5,451,248)  مقدمة خدمات مبيعات و تكلفة 
 

(10,346,762) 

(10,092,675) 

  ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 2,426,722 5,330,557  مجمل الربح
 

8,213,000 4,736,147 
    

 

  

 15,062 21,977   توالعم إيرادات
 

54,358 24,131 

 43,507 9,664  رى  إيرادات أخ
 

20,633 61,406 

 (682,325) (898,293)  عمومية وإدارية  تافروصم
 

(1,572,986) (1,367,008) 

 (130,539) (255,071)  فات أخرى رومص
 

(428,293) (256,428) 

انخفاض خسائر و اتمخصصمخصص( رد )

 8,583 (571,349)  القيمة

 

(617,036) 45,287 

 (29,789) 43,717   أجنبيةعمالت ق تحويل صافي فرو
 

64,900 (45,702) 

  ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 1,651,221 3,681,202  ربح التشغيل 
 

5,734,576 3,197,833 

    
 

  

 (41,167) 7,530  شركة زميلة   نتائج يفحصة 
 

14,699 (41,167) 

التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة  

 (139,996) 116,717  أو الخسائر األرباح خاللن مة العادلة مبالقي

 

263,719 (240,716) 

     - 62,654  أرباح توزيعات  إيرادات
 

62,654 -     

 (33,395) (50,318)  تكاليف تمويل  
 

(83,591) (83,457) 

  ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 1,436,663 3,817,785  ارةجلس اإلد ومكافأة أعضاء م الضرائب   الربح قبل 
 

5,992,057 2,832,493 

    
 

  

 (13,955) (44,130)  دم العلميكويت للتقلة اسسمؤة حص
 

(65,944) (27,913) 

 (39,206) (98,881)  ضريبة دعم العمالة الوطنية  
 

(153,327) 

(72,737) 

 (16,094) (45,647)  زكاة 
 

(67,354) 

(29,506) 

 (2,000) (7,500)  جلس اإلدارة أعضاء مأة افمك
 

(15,000) (7,500) 

  ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 1,365,408 3,621,627  ة  فتر ربح ال
 

5,690,432 2,694,837 

  ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

 فلس 13.53 فلس 35.89  4 ففةلمخاو يةهم األساسربحية الس
 

 فلس 26.71 فلس 56.40

  ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
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 (ققمدير لمجمع )غا ثفمل المرحلي المكالشا بيان الدخل

  2022  يونيو 30المنتهية في  للفترة

 

 أشهر المنتهية في  ثالثةال
 يونيو 30

 

 ي فأشهر المنتهية  ةستال
 يونيو 30

 
2022 2021 

 
2022 2021 

 
 نار كويتي يد ر كويتينادي

 
 نار كويتي يد ر كويتينادي

      

 1,365,408 3,621,627 ة ر فتلا ربح
 

25,690,43 2,694,837 

 

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

      شاملة أخرى )خسائر( إيرادات
 

  

  إلى ا  نيفه تصة  عاديتم إ قد  شاملة أخرى  ر(  )خسائ إيرادات  
     في فترات الحقة:   أو الخسائر   األرباح 

 

  

 (9,443) 48,937 أجنبية ناتجة من تحويل عمليات    ية نبأج تحويل عمالت    وق فر 
 

67,294 (10,761) 

 
─────── ─────── 

 

─────── ─────── 

قد يتم   التي   خرى األ ملة  شا ال   ائر( س خ لا )  يرادات اإل   صافي 

      في فترات الحقة   أو الخسائراألرباح    إلى إعادة تصنيفها  
 

48,937 (9,443) 

 

 

67,294 (10,761) 

 
─────── ─────── 

 

─────── ─────── 

أو   ح األربا  إلى ا  نيفه تص ة  عاد يتم إ   لن   شاملة أخرى إيرادات  
    في فترات الحقة:   الخسائر 

 

  

 47,019     - لشركة زميلة  األخرى املة  الش   اإليرادات في  حصة  
 

-     47,019 

 
─────── ─────── 

 

─────── ─────── 

يتم إعادة تصنيفها   لن   التي  خرى األ ملة  شا ال   يرادات اإل   صافي 

 47,019     -      في فترات الحقة  أو الخسائر األرباح    إلى 
 

-     47,019 
 ─────── ─────── 

 

─────── ─────── 

 37,576 48,937 ة  فترشاملة أخرى لل إيرادات
 

67,294 36,258 

 
─────── ─────── 

 

─────── ─────── 

 1,402,984 3,670,564   ةفترلل ةيرادات الشاملإلا يإجمال
 

65,757,72 2,731,095 

 

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
 
 

 

 

 

 
 

 





 

 تها التابعةكاوشرش.م.ك.ع.  عيةلصناا يعارالكوت للمششركة 
 

 

 عة.م جمة الالمكثف ليةلمرحلومات المالية اعالم هذا من هء  جز لكشت 9 إلى  1قة من لمرفاإليضاحات اإن 
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 )غير مدقق(جمع المكثف الم المرحلي ي حقوق الملكيةبيان التغيرات ف

  2022  يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 رأس 

  إجباري احتياطي  ل مالا
  اطياحتي
 ي  رااختي

ات  غيرتأثير الت
ادات  ريإلا في

الشاملة األخرى  
 لشركة زميلة 

احتياطي تحويل  
 أجنبية عمالت 

 أرباح 
 ة لح رم

 

 المجموع 

 دينار كويتي دينار كويتي تيدينار كوي تير كوياندي دينار كويتي دينار كويتي يتير كودينا 
        

 26,464,698 8,066,060 536,544 (2,562,823) 5,148,415 5,186,422 10,090,080   2022يناير  1كما في 

 25,690,43 5,690,432     -     -     -     -     - ربح الفترة

 67,294     - 67,294     -     -     -     - لفترةة أخرى لملشات اداإير

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 5,757,726 25,690,43 67,294     -     -     -     -  ةرفتللة  لالشام اإليرادات ليامإج

 (4,036,032) (4,036,032)     -     -     -     -     - ( 9إيضاح نقدية ) أرباحتوزيعات 

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 28,186,392 609,720,4 603,838 (2,562,823) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2022 يونيو 30في 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 23,463,217 5,102,264 545,878 (2,609,842) 5,148,415 5,186,422 10,090,080  2021يناير    1كما في  

 2,694,837 2,694,837     -     -     -     -     - ةرفتربح ال

 36,258     - (10,761) 47,019     -     -     -   لفترةشاملة أخرى ل (خسائرإيرادات )

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,731,095 2,694,837 (10,761) 47,019     -     -     -  الشاملة للفترة )الخسائر( اإليرادات إجمالي

 (2,018,016) (2,018,016)     -     -     -     -     - ( 9إيضاح نقدية ) أرباحتوزيعات 

 
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 24,176,296 5,779,085 535,117 (2,562,823) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2021  يونيو   30في  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 

 ابعةالت تهاكاوشرش.م.ك.ع.  عيةالصنامشاريع الكوت للشركة 
 

 

 مجمعة.ثفة الة المرحلية المكت الماليالمعلوما ن هذه م ال جزء  كتش 9 إلى  1من  ةقمرفإن اإليضاحات ال
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 قق(مد)غير  عف المجمالمكث رحليالم بيان التدفقات النقدية

 2022  يونيو 30هية في تمنال رةلفتل

 

 أشهر المنتهية في   ةستال
  يونيو 30

 
2022 2021 

 
 ي تيكور دينا تيينار كويد

 أنشطة التشغيل
  

 2,832,493 5,992,057 مجلس اإلدارةأعضاء    ة ومكافأالربح قبل الضرائب 

   :ة دي نق ل ا   ات فق د ت ال   بصافي   أعضاء مجلس اإلدارة  كافأةوم ب ضرائ الربح قبل ال تعديالت لمطابقة  

 1,274,627 1,131,995 كات ومنشآت ومعدات تلك مماستهال

 158,329 141,674   ما ستخد ات حق اال ود وج م  الك استه

 (45,287) 617,036  اض القيمةفخانخسائر و اتمخصص  (رد) تحميل

 41,167 (14,699)   زميلة ةشرك حصة في نتائج

 240,716 (263,719)  أو الخسائر  خالل األرباح لة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  مة العاد قيال   التغيرات في 

 223,423 239,290 فين ظ ونهاية الخدمة للم   ةمكافأ صص  خ م 

     - (62,654) حأرباتوزيعات    إيرادات 

 75,235 71,866 لقروض وسلففائدة 

 8,222 11,725 تأجير بات ة لمطلوفائد

 
─────── ─────── 

 
7,864,571 4,808,925 

   رأس المال العامل:   غيرات في ت ال 

 (985,457) (185,994) مخزون

 1,512,108 8,811 عقود مدينون تجاريون وموجودات 

 (306,534) (547,361)  ونرخآنون ديوما مقدم تمدفوعا

 202,595 (1,089,815) آخرونائنون يون ومطلوبات عقود ودتجارون ئندا

 
─────── ─────── 

 5,231,637 6,050,212 العمليات ن م جةتاالنالتدفقات النقدية 

     - (302,113) مدفوعة  ائبضر

 (146,455) (98,266) ة  مدفوع مة للموظفينمكافأة نهاية الخد

 
─────── ─────── 

 5,085,182 5,649,833 أنشطة التشغيل الناتجة من  قديةفقات النصافي التد 

 
─────── ─────── 

   مار االستث أنشطة  

 (753,139) (2,116,513) ومعدات شآت ومنات  تلك مم   اء شر 

     - 62,654 مستلمة أرباح توزيعات    إيرادات 

 
─────── ─────── 

 (753,139) (2,053,859) المستخدمة في أنشطة االستثمار   ةديفقات النق التد صافي 

 
─────── ─────── 

   أنشطة التمويل

     - 8,450,000 وسلف قروض متحصالت من

 (381,323) (8,161,428) سداد قروض وسلف 

 (75,235) (71,866) وعة مويل مدفت  ليفاتك

 (165,812) (176,334) لوبات التأجير ط م من مبلغ  ال أصل  جزء  سداد  

     - (4,036,032) مدفوعة  أرباح توزيعات  

 
─────── ─────── 

 (622,370) (3,995,660) أنشطة التمويل  في ةتخدمالمس ةيالنقدت التدفقافي صا

 
─────── ─────── 

 3,709,673 (399,686)  ل  نقد والنقد المعاد ال   في  ادة زي ال   (النقص )   صافي 

 (297,861) 1,786,166 ر ي ا ين  1في  دل  ا نقد المع لا النقد و 

 (6,040) 38,377  أجنبيةالت فروق تحويل عمصافي 

 
─────── ─────── 

 3,405,772 1,424,857  يونيو 30في لنقد المعادل د واالنق

 
═══════ ═══════ 

   :معالمج فثلمك المرحلي ا ةديقن الدفقات بيان التمن دة تبعمس يةنقد غير ودبن

 86,289 113,571  لتأجيراوبات طلم إلىإضافات 

 (86,289) (113,571)   مااالستخد دات حقوجمو إلىإضافات 

     - 93,254 لتأجير وبات اطلم إعادة قياس

     - (93,254)   مااالستخد دات حقوجمو إعادة قياس

 
─────── ─────── 

 
-     -     

 
═══════ ═══════ 
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   ل الشركةات حومعلوم 1
 

الشركة  ")  ك.ع.م.ش.  ةالصناعي  اريعللمش  توالك  ركةلش  معةجالمالمرحلية المكثفة  لية  ات الماالمعلومدار  صإب  صريحتم الت

قرار مجلس إدارة  ل  قا  وف  2022  يونيو  30المنتهية في    أشهر  ةستلل ("موعةجالم"  بـا  ها مع  إلي  يشار)وشركاتها التابعة  (  "األم

 .2022 أغسطس 2 اريختبالشركة األم 
  

الالبيا  دتمااع  تم الاجتمافي    2021بر  ديسم  31  في  نة المنتهيةللس  مالية المجمعة للمجموعة نات    ةمومية السنويالعية  جمعع 
 .2022 أبريل 19بتاريخ  نعقدالم األم الشركة لمساهمي

 

 بورصة    فيعلنا  أسهمها    تداول  متيو   هافي   مقرهاويقع  ت  ي ة الكوولد  فيسها  تأسيتم    عامةشركة مساهمة  ألم هي  لشركة اا  نإ
ها  ، وعنوانيز الصقر، شرقعزال  عبد، شارع  18رقم  طابق  اء، الرمبرج الح  في  رئيسيالاألم  لشركة  امكتب  يقع  الكويت.  
 الكويت. ، 65000علي صباح السالم  ،181 ص.ب. هو سجلمالبريدي ال

 

 : األمشركة للفيما يلي األنشطة الرئيسية 
 

 اوإرى،  األخ  ةالسائبواد  والم  تنم اإلسيع  توزو   وتخزين  ديراتسا صوامع  وإدارة  وتشغيل  وقامة  يازة  حلتخزين؛ 
  يري خالل مدل من  موااأل  ثمار فوائضاست  إلىشطة مماثلة، باإلضافة  نأل  اوخرى التي تزالشركات األ  يف  الحصص

 مار والشركات العقارية.ثاالستحصص   فظ فيحاالم
 اميلبراوا  ملحلواور  لالك  مواد  جإنتا اب  تيعاسالية  دنلمعل  ا الموو  ازيةغلالمواد  المنتجلصلبة  اد  من  ات  وغيرها 

 للصناعة(.  امةالعلهيئة وافقة ال على مالحصو ة )بعديميائيكالبترو
 ركةالشراض ألغ قاب طها رجوخاكويت  ل ا لةدوة داخل نقل منتجات الشرك. 
   لك  وكذ  ىرناعية أخص  اتموسارية أو رجتت  ماالي عوأ  ةصلت ال ة ذاالفكريق الصناعية وحقوق الملكية  الحقوشراء

 .  هاأو خارج لكويتة ادول خل سواء دااألخرى كات رشال إلىرها يتأج إلىة وق أخرى متعلقة بها باإلضافحقي أ
 المنقشراء الم ها  علي  لمنصوصتها طبقا للحدود اأنشطمزاولة    تتمكن منل  مة األلشركلمة  لعقارات الالزاو  ولةمتلكات 

 ن. قانوا للبقط
 صة. ل شركات مالية متخصالخمن  تدار ظفي محاف الموألا مار فوائضتثاس 
 

تلك    أوة  ثلاسبة في شركات تزاول أنشطة أعمال ممانة مريقبأية ط  تشارك  حصص أولديها    يكونألم أن  الشركة  ز ليجو
قد   داخلأهدافهقيق  ى تحعلنها  وتعاالتي  أو خارجها.دولة    ا  تش  ا  ضيأ  مجموعةلل  يجوز   الكويت  أو  ات  كرشلاذه  ي هترأن 

    ا بها.لحقهت
 

 للمجموعةسبية االمحات  اسالسيالتغيرات في و إلعدادأساس ا 2
 

  عدادأساس اإل 2.1
ولي  بة الد لمعيار المحاسقا  وف  2022  يونيو  30في    ةينته الم  أشهر  ستةللة  عجمالم  المكثفةومات المالية المرحلية  للمعد اتم إعدا

المر  رتقريلا  34 المجمعةلحرالم  ةيماللا  معلوماتالوعة بإعداد  مجمال  متقا.  حليالمالي  المكثفة  على أساس أنها ستتابع    ية 
شأن هري ا بجو  اك  تثير ش  تيقن قد دم  مل عاإلدارة أنه ال توجد عوامجلس  أعضاء  رى  ية.  يدأ االستمرارعلى أساس مب  اهأعمال

اال تقديريوفتراض.  هذا  أنهشير  إلى  المجمو  هم  بأن  معقول  توقع  لدهناك  اعة  اليها  لاللموارد  وجودرار  مستكافية  ها في 
ا من ن 12 التشغيلي في المستقبل القريب لفترة ال تقل عن  ثفة المجمعة. ات المالية المرحلية المكمعلوالم هاية فترةشهر 

  

المالية  ا   إن ال  ةالمكثفية  للمرحالمعلومات  واإلفصاحات  المعلومات  كافة  تتضمن  ال  الالبيان  فية  الزمالمجمعة  لية ماات 
  .2021 برديسم 31 يف كما جموعةمللالسنوية المجمعة  انات الماليةمقترنة بالبي ليهاالع عطاالب ج، ويالسنوية المجمعة

 

ال  تقدم المرحلية  المالية  المجمعةمكثفالمعلومات  يتعلق  المقارنة  معلومات  ة  السابقة  فيما  تمبالفترة  تصنيف  .  بعض    إعادة 
المقارنة عرضوإعاد  معلومات  تتوافق  اهة  إجراء  .الحاليةترة  فال  تصنيف  مع  لكي  التصنيف  تم   جودة   لتحسين  إعادة 

 . المعروضة المعلومات
 

  عةومجلممن االمطبقة والتعديالت    والتفسيراتة  يدجدلا  رييعاالم 2.2
 

السيا المحاسبياسإن  ال  المطبقةة  ت  المتبعةوالطرق  المرحلية    محاسبية  المالية  المعلومات   ثلة اممالمجمعة    فةالمكثفي إعداد 
البيفي إعد  ةبعمتلاتلك  ل المالية  اناد    تطبيق   اءباستثن  ،2021  ر ديسمب  31في    تهيةالمن  نةلسل  للمجموعة  السنوية  المجمعةات 

التجديال  اييرالمع ا  لم  .2022  يناير  1  من  ا  راعتباري  ي تسدة  المبكر ألي معمل تقم   لأو تعدي  ر أو تفسيرايجموعة بالتطبيق 
 عد. سر بي لم كنول صادر

 

العديد  ت لل  إنهال  إ  2022مرة في سنة  فسيرات ألول  والتالت  تعدين المسري  المالعلى اير  ا تأث هيس   يةحللمرا  يةلمعلومات 
 موعة. ة المجمعة للمجالمكثف
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 )تتمة(  للمجموعةسبية المحاات سايسال يت ف ارالتغيو عدادس اإلأسا 2
 

 ة(م)تت وعةلمجممن اة طبقالم  ديالتوالتعفسيرات  لتوا  الجديدة  عاييرالم 2.2
 

 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكاليف الوفاء بالعقد  –العقود المجحفة 

يمكن  قد  الع التي ال  التكاليف  )أي  تجنبها  يمكن  التي ال  التكاليف  فيه  تتجاوز  الذي  العقد  هو  بااللتزامات   للمجموعةالمثقل 

بااللتزام للوفاء  التعاقدي(  نظرا  اللتزامها  التجنبها  بموجب  بموجب  بد  ق ع ات  استالمها  المتوقع  التي من  االقتصادية  المزايا 

 العقد. 
 

أنه عن التعديالت  تتحدد  القييد  إذا كان  ما  للخسأو    مجحفا  عقد  م  تتعلق ائرمحققا   التي  التكاليف  إلى تضمين  المنشأة  ، تحتاج 

الة والمواد يف العمبيل المثال، تكالى سلعاإلضافية )  أو الخدمات التي تتضمن كال  من التكاليف  البضائعمباشرة بعقد لتوفير  

بأن مباشرة  المرتبطة  التكاليف  وتخصيص  المستال  شطةالمباشرة(  المعدات  استهالك  المثال،  سبيل  )على  للوفاء  عقد  خدمة 

يتم لم    ااستبعادها مواإلدارية مباشرة بالعقد ويتم    العموميةبالعقد وكذلك تكاليف إدارة العقد واإلشراف(. ال تتعلق التكاليف  

 احة على الطرف المقابل بموجب العقد.تحميلها صر
 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة حيث أن المجموعة لم تحدد أي عقود على  

، تتألف فقط من  ء بهااللوف  ة عن تكاليف، والتي كانت عبارحيث أن التكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب العقود   مجحفةأنها  

 التكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة بالعقود. 
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي إشارة 
ا  تستبدل اإلطار  من  سابق  إصدار  إلى  المرجعية  اإلشارة  الاهيلمفالتعديالت  المحاسبة  معايير  لمجلس  بإشارمي   ةدولية 
   دون تغيير متطلباتها بشكل كبير. 2018لى اإلصدار الحالي الصادر في مارس عية إمرج

 

"دمج األعمال" لتجنب إصدار األرباح أو   3تضيف التعديالت استثناء  إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية  
المحتملة   ا"الفي  الخسائر  عن  تنشأ  والتي  الثاني"  ويوم  المحتممطللااللتزامات  معيار وبات  نطاق  ضمن  ستتحقق  التي    لة 
الدولي   الدولية   37المحاسبة  المعايير  تفسيرات  لجنة  تفسير  أو  المحتملة  المحتملة والموجودات  المخصصات والمطلوبات 
ي معيار  ة فدرمعايير الواستثناء من الكيانات تطبيق الااللب  : الضرائب، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. يتط21للتقارير المالية  

، على التوالي، بدال  من اإلطار المفاهيمي، 21تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية    أو تفسير لجنة  37حاسبة الدولي  الم
  لتحديد ما إذا كان التزام حالي قائم في تاريخ الحيازة.

 

فقرة ا  أيض  التعديالت  الدولي  يدةجد  تضيف  المعيار  الماليللتقاري  إلى  أن  وضلت  3ة  ر  مؤهلة    األصوليح  غير  المحتملة 
 لالعتراف بها في تاريخ الحيازة.

 

المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك موجودات   المعلوماتلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على  
 الفترة. نشأت خاللطاق هذه التعديالت  ن نضم والتزامات ومطلوبات محتملةمحتملة 

 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –لمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود كات واممتللا

الممتلكات والمنشآت والمعدات، أي   التعديل على المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود  من بيع   متحصالتيحظر 

ا على التشغيل بالطريقة التي تقصدها الال  حالةلى الموقع واذلك األصل إلب  الوصولأثناء    تجةلمناألصناف ا زمة ليكون قادر 

 . األرباح أو الخسائربيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود، في  المتحصالت منباإلدارة. وبدال  من ذلك، تعترف المنشأة 
 

عل تأثير  أي  التعديالت  لهذه  يكن  المرحلية    معلوماتلاى  لم  هناك  موعة  للمج  المجمعة  ثفةالمكالمالية  تكن  لم  مبيعات  حيث 

 . لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضةلبنود منتجة من خالل الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة 
 

 ل وبالتطبيق ألقيام الشركة التابعة    –تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة    1المعيار الدولي للتقارير المالية  

 ةمر

)د(   رقم  اإلفصاحات  المتعلقة  الفقرة  تطبيق  تختار  التي  التابعة  للشركة  التعديل  للتقارير   16يسمح  الدولي  المعيار  )أ( من 

لشركة األم في البيانات المالية المجمعة لبقياس فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة بواسطة المبالغ المسجلة    1المالية  

في حالة عدم إدراج أي تعديالت مرتبطة    الشركة األم إلى استخدام المعيار الدولي للتقارير الماليةل  إلى تاريخ انتقا  استنادا  

. يسري هذا بإجراءات التجميع أو بما يتوافق مع تأثيرات دمج األعمال التي قامت خالله الشركة األم بحيازة الشركة التابعة

المتعلقة اإلفصاحات رقم )د(  ا  أو شركة المحاصة  التعديل أيضا  على الشركة الزميلة الفقرة  )أ( من    16لتي تختار تطبيق 

 . 1المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

لم تقم بتطبيق المعايير  للمجموعة حيث إنها  المجمعة    المرحلية المكثفة  المالية  المعلوماتعلى    ت تأثيرالتعديال  لهذه  لم يكن

 ول مرة.الدولية للتقارير المالية أل
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 )تتمة( للمجموعةسبية المحاات  سايسال يت ف ارالتغيو عداداإلس أسا 2
 

 ة()تتم من المجموعةة طبقالم  ديالتوالتعفسيرات  لتوا  الجديدة  عاييرالم 2.2
 

المالية   للتقارير  الدولي  المالية    9المعيار  ضمن  –األدوات  "ن  الرسوم  االعتراف 10  سبةاختبار  إلغاء  حالة  في   "%

 بات الماليةطلو بالم

ختالف شروط االلتزام من التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى ايتض

دة أو  مسدال  الغلك المبالمالي الجديد أو المعدل بصورة جوهرية عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط ت

عن  على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابة  المقرض مشتملة  ض والمستلمة فيما بين المقتر

 .األدوات المالية: االعتراف والقياس 39ليس هناك تعديل مماثل مقترح فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي  الطرف األخر.
 

ة للمجموعة حيث لم يكن هناك تعديالت على المكثفة المجمع  ليةالمالية المرح  المعلوماتتأثير على  ت  لتعديالذه الم يكن له

 األدوات المالية لدى المجموعة خالل الفترة.
 

 الضرائب ضمن قياسات القيمة العادلة –الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي 
سابقا    المفروضة  المتطلبات  التعديل  رقيستبعد  الدولي    22م  بالفقرة  المحاسبة  معيار  قبشأ  41من  المنشآت  ن  تبعاد  باسيام 

 .  41ودات المندرجة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي موج التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب عند قياس القيمة العادلة لل
 

التعديالت   لهذه  يكن  المجلم  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  على  للمجموتأثير  المجموعة معة  لدى  يكن  لم  حيث    عة 

 المجمعة.ثفة المعلومات المالية المرحلية المككما في تاريخ  41ار المحاسبة الدولي جة ضمن نطاق معيندرمموجودات 
 

 عمالءال د معوقعالمن اإليرادات  3
 

 اإليرادات  عيوزت حول لوماتمع 3.1

 ات:خدمت والمبيعاالنوع  إلى ا  استناد المجموعةدى لمن العقود مع العمالء  يراداتإلا زيع فيما يلي تو
 

 

 ية في نتهلما أشهر الثالثة  
  يونيو  30

 ية في نته لم اأشهر  ة ست ال 
 يونيو  30

 2022 2021  2022 2021 

 تييكو   ر دينا  يتيكو ر  ا دين   تييكو   ر دينا  يتيكو ر  ا دين  

      دماتو الخ اعة أ بض اع الأنو 

 8,845,753 12,221,370  4,546,070 7,306,451 لوير الق و ل بيع الك 

 4,540,283 5,915,229  2,284,387 3,290,067 ةصناعي   اد مو ع  ي ب 

 36,974 47,161  15,256 14,186 د الكيمائية موا خدمات مزج ال 

ه لميا كلور لخزانات ا ي أكسيد الإنتاج ثان إنشاء مصنع  
 771,822 160,325 وفية الج 

 

351,953 1,040,437 

 365,375 24,049  350,445 10,776 ستيةوج ل  دمات خ 

 
─────── ─────── 

 

─────── ─────── 

 7,967,980 10,781,805 د مع العمالءو قي اإليرادات من الع ال جم إ 
 

18,559,762 14,828,822 

 

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

 ة في غرا الجألسواق  ا 
  

 

  

 5,821,286 6,501,688 الكويت  
 

12,043,157 10,355,947 

 1,554,436 3,390,920 ا ل إفريقيماالشرق األوسط وشدول أخرى بمنطقة 
 

5,291,844 3,100,204 

 106,730 167,961 أسيا
 

281,510 337,674 

 120,780 52,724 ية شمالالأمريكا والجنوبية مريكا أ
 

237,642 163,393 

 364,748 668,512 أخرى 
 

705,609 871,604 

 

─────── ─────── 

 

─────── ─────── 

 7,967,980 10,781,805 ءمال قود مع الع ع ال   إجمالي اإليرادات من 
 

18,559,762 14,828,822 

 

═══════ ═══════ 

 

═══════ ═══════ 

   

 

  

 تتراف باإليرادااالع تيق تو
  

 

  

 6,845,713 10,610,704 ة نية مع زمني في فترةة قدمت ممابضاعة وخد
 

18,183,760 13,423,010 

 1,122,267 171,101 ة على مدار الوقتدمقمات مبضاعة وخد
 

376,002 1,405,812 

 ─────── ─────── 

 

─────── ─────── 

 7,967,980 10,781,805 ءمال ع ل ان العقود مع  ت م رادا إجمالي اإلي
 

18,559,762 14,828,822 

 

═══════ ═══════ 

 

═══════ ═══════ 
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 )تتمة(  عمالءال د معوقعالمن اإليرادات  3
 

    أرصدة عقود 3.2

 

 
   يونيو 30

2022 

 (ةقق)مد
 ر بديسم 31

2021 

 
  يونيو 30

2021 

 
 ي ويتدينار ك دينار كويتي  ينار كويتيد

    

 8,273,278 9,893,791 9,860,407  وني رامدينون تج

 461,119 94,963     -  دموجودات عقو

 (316,075)     - (3,859)   وبات عقودمطل
 

 مخففةالوية األساس  السهم ربحية 4
ال  غلمباتحتسب   الالفتربح    قسمةب  يةسسااأل  سهمربحية  على  القائمةرة  العادية  األسهم  لعدد  المرجح  الفترة. خال  متوسط  ل 
المالة  ربحيتحتسب   ربحبخففة  سهم  على  لفا  قسمة  لالالمتوسط  ترة  اعدد  مرجح  ااألسهم  خالا قللعادية  الفتئمة  ا  زائد  ةرل 

.  أسهم عادية   إلى  لمخففةحتملة اعادية المم الاألسه  فةل كاحويارها عند تدعادية التي سيتم إصلم ادد األسهالمرجح لع  طوسالمت
 ة متطابقة.فساسية والمخفلسهم األا يةربح مخففة قائمة، فإنوات أد دعدم وجول ا  نظر

 

 

 ية في المنتهأشهر ثة  ال ثل ا 
 يونيو  30

 

 ية في نته لم اأشهر  ة ست ال 
 يونيو  30

 

2022 2021 
 

2022 2021 
 

     

 1,365,408 3,621,627 تي( كويرة )دينار لفتاربح 
 

5,690,432 2,694,837 

 

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

ة لفترقائمة خالل اسهم الاألد المتوسط المرجح لعد
 100,900,800 100,900,800 )أسهم( 

 

100,900,800 100,900,800 

 

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

 13.53 35.89 س( )فلالمخففة وألساسية السهم ا ةيربح
 

56.40 26.71 

 

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
 

ثفة كملالمرحلية ات المالية  امعلوملمحتملة بين تاريخ ادية  ا عأسهم  أو  دية  عام  ضمن أسهتتأخرى    عامالتمي  أجراء  إم يتم  ل
 عة.ية المكثفة المجمحلت المالية المرلوماهذه المعب ريحالتصوتاريخ  المجمعة

 

 لة طلوبات محتمت وماماالتز 5
 

 ت رأسماليةالتزاما
تالمجملدى   التزامات  : 2021ديسمبر    31)كويتي    دينار  300,350  مبلغب  ة مستقبلي  ةليسمارأ  مصروفاتب  تعلق وعة 

      .اءنشة قيد اإلجاري وعاتتعلق بمشري ا فيم (ر كويتيدينا 314,763: 2021 يونيو 30ار كويتي ودين 497,943
 

   ةونيقان محتملة مطالبة
إنتاج    مشروع مصنع  ، وهوالعقود  حدأ  من  االنسحاب  في دولة الكويت  والماء  وزارة الكهرباء  ، قررتالسنة السابقة  اللخ
الثان التعاقدية وعور شبال  لإلخاللوذلك    "("العقد)  الزور   بشمال  كلوري أكسيد  إمكانية تنط والمواصفات  االلتزامات  فيذ  دم 

  مال أع  ةوإعادبإعادة النظر في فسخ العقد    المركزية  ولجنة المناقصاتهرباء والماء  الك  ارةطالبت الشركة األم وز  .التعاقدية
 المشروع. 

 

  17ضد وزارة الكهرباء والماء. في  (  904-2021)رقم    ت حالةدعوى إثبا، قامت الشركة األم برفع  2021ر  سبتمب  9في  
الكهرباء  مت  اق  ،2021كتوبر  أ األم برفع دعوى ضد وزارة  المالية واماء  والالشركة  الفترة  .  لقانونيةلحفظ حقوقها  خالل 

إعادة تأجيل ووتم    ذلك.عناصر الدعوى وتقديم النتائج وفق ا لالخبراء للتحقق من  رة  إلى إدا   وىدعالمحكمة اللت  ا ، أحالحالية
القانوال تزال  و.  2022أغسطس    9االبتدائية بتاريخ    المحكمةجلسة    جدولة التصريح يخ  تار  في  نية جارية كمااإلجراءات 
 . 2022 يونيو 30كما في  المجمعةمرحلية المكثفة الالمالية المعلومات  بإصدار

 

إخطار  ت ج  المجموعةم  مسمن  القانب  اأنه  بانوني  تشارها  ولنممكلمن  أن  ،  مؤكد ا،  ليس  نتيجةكن  لصالح  الدعوى    تكون 
كما في   المجمعةة المكثفة  مرحليالالية  الممات  لوعالمه  مطلوبات في هذأي مخصص ألي    لم يتم احتساب. وعليه،  عةالمجمو

 .  2022 يونيو 30
 

 محتملة أخرى  اتبمطلو
دينار    6,471,152بمبلغ    ةمئاق  مانئتوا  ضمان  اتة خطابلمجموع ا  لتي تتعامل معهاالبنوك اى  لد  كان  ،2022  يونيو  30ي  ف
ض  بعاء  أدبتعلق  ت  (كويتي دينار    6,910,299:  2021  يونيو  30و  دينار كويتي  6,809,425  :2021سمبر  دي  31)  تيويك
        ة.يماد  مطلوبات ي ها أعن نتجيتوقع أن ي لعقود والا
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 ات عالقة ذطراف ألإفصاحات ا 6
 

عالقة   ذات  األطراف  اللتتضمن  المحاص  لزميلةا  اهشركاتمجموعة  دى  والمسوشركات  امي اهة  والشركئيلرن    ات سيين 

ألولى  اة  د عائالتهم من الدرجوأفراجموعة  مالن بيلتنفيذيا  دارة والمسؤولينإلامجلس  عضاء  تركة وأخاضعة للسيطرة المشال

ى تم الموافقة عليركة.  تشم   سيطرةملموسا  أو    التي يمارسون عليها تأثيرا  ين لها أو  يالرئيس  يمثلون المالكين  والشركات التي

   موعة. من قبل إدارة المج التامهذه المع  يرتسع روط  شو تسياسا
 

راف ذات عالقة خالل مع أط  هاؤإجرا  م ت  التي  لعلياة ااإلدارموظفي    معت  مالمعا لاف تلك  معامالت بخال   ء أيراجيتم إلم  

 . رحلية المكثفة المجمعةية الملومات المالمعرة الفت
 

 العليا ي اإلدارة فظومت مع المعامال

يط  خط ة تيومسؤول  حيةلذين لديهم صالا  ةإلدارابين  الرئيسيعضاء  األاإلدارة و  مجلسء  أعضا  لعليادارة ااإلو  فموظ  منضيت

 موظفي اإلدارة العليا كما يلي:ب المتعلقة لقائمةا امالت واألرصدةلمعا ةقيم إجمالي كان ة.نشطة المجموع راقبة أوتوجيه وم
 

 

المنتهية في   أشهر ثة  لثال ل  ت قيم المعامال 
 يونيو  30

المنتهية في  أشهر  للستة  ت قيم المعامال  
 يونيو  30

 2022 2021  2022 2021 

ار كويتيدين  ينار كويتي د ار كويتيدين  ينار كويتي د   

   
 

  

 59,609 90,831 ة األجل صير زايا أخرى ق رواتب وم 
 

179,856 123,292 

 4,017 12,188 فينللموظ   مة د خ ل ا اية  مكافأة نه 
 

19,560 10,127 

 ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 
 103,019 63,626 

 
199,416 133,419 

 ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
 

يالرصيد القائم كما ف    

 

 
   يونيو 30

2022 

 (ةق)مدق
 ر بديسم 31

1022  

 
  يونيو 30

1202  

ار كويتيدين  ي ويتدينار ك  ينار كويتي د   

    

 27,278 32,990 49,603 ة األجل صير زايا أخرى ق رواتب وم 

 19,904 33,962 53,522 فينللموظ   مة د خ ل ا اية  مكافأة نه 

 ─────── ─────── ─────── 
 103,125 66,952 47,182 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

ا  أوصى مجلس اإلدارة دينار   30,000غ  بلبمارة  اإلد جلس  أعضاء م  بمكافأة  2022  مارس  16  المنعقد بتاريخ  جتماعهفي 

 افأةكالم  على  نالمساهمو  افقو  .ار كويتي(يند  12,000:  2020ديسمبر    31)  2021ديسمبر    31في  ة المنتهية  تي للسنكوي

 . 2022 بريلأ 19 عقد بتاريخلمنا السنويةاع الجمعية العمومية ماجت في
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   تالقطاعاعلومات م 7
 

ضمن   ةالرئيسيات خدمالو طةنش إن األ .يةاللتا ت التشغيلقطاعا فية عومالمجمات جات وخدمنت تنظيمتم ألغراض اإلدارة، 

 يلي:  امكهي  ه القطاعاتهذ
 

 القلوي.  رلومنتجات الكاج وبيع  إنت: يو ر القلوللكا 

 ةيائيالبتروكيم  تجاتإنتاج وبيع المن  :ئيةاكيميبترو المنتجات ال. 

 ع مواد صناعية: توزيلتجارةا. 

 موعةجلمبل اق مننقل المقدمة تية وخدمات السمات اللوجدخلا :لالنقللوجستية والخدمات ا . 

 ةيه الجوفالمياخزانات للكلور ا يدأكسي انإنتاج ث نعصم شاء إن صناعية:ال اتعورمشال. 

 والشهرة. خسائرأو ال األرباحلة من خالل مة العادجة بالقيرالمدوزميلة شركة  في  ةجموعملامارات استث: االستثمارات 
 

 ات اعالقط  جئاونت اداتإير( أ

التالية   تعرض حومعلوم  الجداول  وأرباات  إيرادات  الل  يلشغالت  تا اعقطح  ل  في  ا  للفترة  وعةجممدى    يونيو   30لمنتهية 

 توالي: لاعلى  2021و 2022
 

 

 ي ف المنتهية رأشه ةستال
  يونيو 30 

 
 

 هية في  المنت شهرأ  ةستال
  يونيو 30

 2022 2021 2022 2021 

 دينار كويتي   كويتي  اريند   نار كويتييد  يتيكودينار  

 نتائج ال ت يرادا اإل 
     

 4,215,348 7,646,806 9,027,367 12,393,939 ي قلور الكلولا

 26,278 36,979 36,974 47,161 يائيةم البتروكي نتجاتالم

 1,210,815 1,479,826 5,016,063 6,434,665 تجارة ال

 18,701 8,090 1,295,665 1,024,832 لقنلاللوجستية واات الخدم

 195,295 42,082 1,040,430 351,953 ة عيصناال اتعورمشال

 (281,883) 341,072     -     - رات اثمتساال

 (930,290) (1,000,783) (1,587,677) (1,692,788) تادات واستبعالديتع
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,454,264 8,554,072 14,828,822 18,559,762 مجمعة 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 عموالت إيرادات
  

54,358 24,131 

 رى ت أخارادإي
  

20,633 61,406 

 نبيةجصافي فروق تحويل عمالت أ
  

64,900 (45,702) 

 يل موتكاليف ت 
  

(83,591) (83,457) 

 رى غير موزعة أخ مبالغ
  

(2,919,940) (1,715,805) 

   
─────── ─────── 

 ةرتفلبح ار
  

5,690,432 2,694,837 

   
═══════ ═══════ 

 

 

 ي ف المنتهية رأشه ةستال
  يويون 30 

 ي ف المنتهية رهأش ةستال
  يونيو 30 

 

2022 2021 2022 2021 

 

 ي ر كويتدينا دينار كويتي ي ار كويتندي دينار كويتي

 

 ات  يترمش
   ومعدات ت ومنشآتاتلكمم

   استهالك

 ت ادومع ت ومنشآتممتلكا
 

    

 1,149,489 1,020,557 741,430 2,088,968 ي وكلور القللا

     - 1,730     -     - يةيائ م يبتروكالالمنتجات 

 10,787 11,737 11,709 27,545 ارةتجال

 114,351 97,971     -     - لوجستية والنقلالخدمات لا

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 

2,116,513 753,139 1,131,995 1,274,627 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ( مة)تتالقطاعات  معلومات 7
 

 عاتت القطابالوطمو جوداتمو ب(

ا التشغيلقطا مطلوبات  وول موجودات  حومات  معل  لتاليةا  لجداولتعرض  الل  عات  في  مجموعةدى    2022  يونيو  30  كما 

 : على التوالي 2021  يونيو  30و 2021ديسمبر  31و
 

 

 
   يونيو 30

2022 

 (ةق)مدق
  ربديسم 31

2021 

 
  يونيو 30

2021 

 
 ي نار كويتدي ي تدينار كوي دينار كويتي

    ات اع ات القطودوجم

 30,088,784 29,658,093 30,741,397 ي قلوال ورالكل

 103,579 117,855 22,866 يائيةيم تجات البتروكالمن

 4,017,847 4,891,754 5,489,561 تجارة ال

 767,687 619,981 451,107 تية والنقلللوجسالخدمات ا

 461,119 94,963     - صناعية العات مشروال

 3,749,041 3,348,022 3,626,440 ت اراستثماال

 
─────── ─────── ─────── 

 39,188,057 38,730,668 40,331,371 لمجمعة عات االقطا  تاموجود جماليإ

 
═══════ ═══════ ═══════ 

    اعات القطات مطلوب

 10,444,287 9,923,215 10,042,174 ي ولالكلور الق

 128,610 85,529 160,623 ةئياالمنتجات البتروكيمي

 1,681,072 1,830,106 1,668,001 تجارةال

 419,339 422,758 259,624 تية والنقلمات اللوجسالخد

 316,075     - 3,859 صناعية الات عمشروال

 2,022,378 4,362 10,698   موزعةمبالغ أخرى غير 

 
─────── ─────── ─────── 

 15,011,761 12,265,970 12,144,979 جمعة مال وبات القطاعاتمطل إجمالي

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 ة فيجغراالقطاعات الج( 

إجراء   الجغرافالتم  لتحليل  الخارجيي  اداتيرإلي  العمالء  العمالء    إلىنادا  است  ةعومجالملدى    نمن  م  نهمتحقق  ت   ينذلاموقع 

 اإليرادات:
 

 

 ي ف المنتهية رأشه ةستال
  يونيو 30 

 

2022 2021 

 ي يتوينار كد يتيودينار ك 
   

 11,762,017 13,563,376 الكويت 

 3,281,811 5,464,413 إفريقيا  األوسط وشمالدول أخرى بمنطقة الشرق 

 337,674 281,510 أسيا

 163,393 237,642 بية وأمريكا الشمالية يكا الجنوأمر

 871,604 705,609 ى خرأ

 (1,587,677) (1,692,788) تداايالت واستبعتعد

 ─────── ─────── 
 14,828,822 18,559,762 جمعةملقطاعات الات ايرادإ إجمالي

 

 

═══════ ═══════ 
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 ةلألدوات المالي لةلعادا ةالقيم 8
 

ن في السوق  مة بين المشاركيظملة منالتزام ما في معال  نقما أو المدفوع ل  ستلم من بيع أصلمال  ي السعره  ةادلالعيمة  إن الق

يسخ  تاري  في الالقياس.  قياس  العقيتند  ال إلة  ادمة  حدوثى  بي  فتراض  االع  معاملة  نقل  أو  إاألصل  في  الححلتزام   تالادى 

 : لتاليةا
 

 وأ ؛تزاماالل أولسوق الرئيسي لألصل  في ا   

 م. االلتزا أولألصل ة ءمالسوق األكثر مالوق الرئيسي، في سال ظل غياب يف 
 

   مة.ءمال  ثرق األكسوالرئيسي أو السوق ال ىإل صول وب أن يكون بإمكان المجموعة الجي
 

قيا ا  سيتم  أ القيمة  لألصل  العادلة  باسو  اتاللتزام  الارفتالخدام  اي  تضات  المممن  السوق  في  للمشاركين  عامهستخدكن   د نا 

 م االقتصادية المثلى. هلحامص  قلتحقي في السوق سيعملونن كيافتراض أن المشارأو االلتزام، ب لعير األصتس
 

القيم  ييراع العادلةقياس  غير  ة  المشارك قد  يلمالا  لألصل  متانإعلى  ق  سوالفي    رة  ازايج  من  ا  استخدام خقتصادية    الل 

أو من خالل مبأعلى وأفضاألصل   له،  الك  ر اشم  ىإل  بيعهل  ستوى  في  الآخر  أن يستخدم األصل  سوق من  ى  عل بأمحتمل 

 وأفضل مستوى له. 
 

أسختست المجموعة  مالالدم  تقييم  لئيب  والتي  لظمة  لهاروف  كا  يتوفر  لقفيبيانات  العاس  ية  ى  قص أ  حقيقت  مع،  دلةاالقيمة 

 .حوظةلملام المدخالت غير اتخداس الحد منالصلة وملحوظة ذات لللمدخالت ا دامستخا
 

  ثفةمكال  ةيمالية المرحلالالمعلومات  في    ا العادلة أو االفصاح عنها  تهوبات التي يتم قياس قيمات والمطلة الموجودافك  فتصن

الجالمجمع الهرمية ضمن  والال  ةلقيمل  دول  استالحقا  بينمعادلة،  مستقأ  إلىا   ادن،  من  ل  يمثلوالت  لمدخالاوى  أهمية    ذي 

 : لاس القيمة العادلة ككلقي

 

 عادلةالجدول الهرمي للقيمة ال

 مماثلة؛ت الاة للموجودات أو المطلوبشطلنالمعدلة( في األسواق ا سعار المعلنة )غيراأل - 1ى ستوالم 

 كل ا بشظ  حوملدلة  عاليمة ااس القلقي  يمثل أهميةي  ذلت واالى من المدخم يكون بها أقل مستوأساليب تقيي  -  2توى  مسال

 اشر؛ و ر مبر أو غيشمبا

  ادلة ملحوظ ا. لعا مثل أهمية لقياس القيمةن المدخالت والذي يم ىوتمس أقلبها ن و يك أساليب تقييم ال  - 3المستوى 
 

والللم  ةبالنسب في  مطوجودات  المدرجة  الممعلواللوبات  المالية  المكمات  أساس  ةمعجمال  ةثفرحلية  تحمتكرر  على  دد  ، 

أقل    إلى)استنادا     يفنصتال  ييم ة تقإعاد  لجدول الهرمي عن طريقستويات ات بين مقد حدثت  اليوتحال  ا كانتما إذالمجموعة  

  . عةمجم  مكثفةية مرحل يةل ما معلومات كلفترة ل( في نهاية ة ككلمية لقياس القيمة العادهاألذي  مستوى من المدخالت
 

ة لمكثفــ المرحليــة امعلومــات الماليــة  الة  بفتر  رنةقام  يرتغت  لم  العادلةيمة  لغرض قياس القمة  لمستخداالتقييم    باليسأق وطرإن  

 .ةقابسلا عةمجمال
 

 طرق التقييم واالفتراضات 

 ادلة: ر القيمة العتقديلق واالفتراضات التالية طرالام تم استخد
 

   سهمأ في مدرج ستثمارا
العادلتست القيمة  اهلألسة  ند  ع م  المأس  إلىنا  للمتداولة  السوق  سو  علنةعار  مطودوجلم  شطن  قفي  أي راء  إجن  دوبقة  اات 

 . هرميالل لجدومن ا 1هذه االستثمارات ضمن المستوى ل ةل داعال يمةالق جموعةمتعديالت. تصنف ال
 

 ية أخرىمال  تات ومطلوبادموجو
ة  لي رحمالة  يالمال  وماتمعلي تاريخ الة فلدفترياعن قيمتها  ة  يدماة  ورخرى ال تختلف بصات المالية األدولقيمة العادلة لألإن ا 

هذهمجالة  فالمكث إن معظم  ا  ةريصق  قحقا استترة  فذات  األدوات    معة حيث  الفور  على  تسعيرها  يعاد  أو    لى إ  داستنااألجل 

 السوق.ب ئدةافي أسعار الفحركة ال

 

 
 



 عةباكاتها التوشرش.م.ك.ع.  عيةنالص شاريع اللموت لكاشركة 
 

 قة(مجمعة )غير مدقلمكثفة االمالية المرحلية اللمعلومات ل ات حوااحإيض
 2022 يونيو 30في فترة المنتهية ولل في كما
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   دة وموصى بهاأرباح مسد زيعاتتو 9
 

  %( 20:  2020)  %40نسبة  ب  نقديةزيعات أرباح  بتو  2022  مارس  16بتاريخ    دقماعه المنعاجت  ة في اراإلد   أوصى مجلس

ر المدفومن  المال  مبلغ  لسهمل  سفل  40  واقعب)  عأس  كويتي   4,036,032  بإجمالي    برديسم   31  في  المنتهية  نةلسل  (دينار 

   (.دينار كويتي  2,018,016لغ مب للسهم بإجمالي سفل 20 :2020) 2021
 

السنويةوميالعم  الجمعية  تماعاج  في  ألما  شركةال  اهموسم  فقوا توزيعات األرباح    على  2022  أبريل  19المنعقد بتاريخ    ة 

 وتم دفعها الحق ا. 2021مبر ديس 31 نة المنتهية فيسللها ب ىلموصا
 

  ر دينا  4,362:  2021ديسمبر    31)  دينار كويتي   10,698بلغ  م  2022  يونيو  30كما في    حقةلمستابلغت توزيعات األرباح  

كويتي  2,022,378:  2021  يونيو  30و  كويتي ودائنو  نيندائ"  ضمن  تسجيلها  وتم  (دينار  عقود  ومطلوبات  ن  تجاريون 

   . معف المجكثلمالمرحلي ا اليملاكز بيان المر في "آخرون


