
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.ع.

 وشركاتها التابعة 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 )غير مدققة( 

 2022مارس   31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة جعة  مرامراقب الحسابات المستقل حول تقرير 

   ش.م.ك.ع.  الشركة المتكاملة القابضةإدارة  جلس  م ء احضرات السادة أعض إلى
 

 مقدمة 
تها  ا "( وشركاألمكة  لشر"ا)  ع. ش.م.ك.  ة القابضةلشركة المتكاملل لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق  

( معًا  التابعة  إليها  في  "بـ  يشار  كما  ال  رباحاأل  اتيانوب  2022مارس    31المجموعة"(  الشوالد  رائخسأو  في التغيرو  املخل  ات 

ال ال  حقوق والتدفقات  هي   ةردا اإلإن  .  يخالتار   بذلكمنتهية  ال  أشهر  ثالثةالفترة  له  ب  ةالمتعلق   ةالمجمع  فةالمكث  ةالمرحلي  نقديةملكية 

التقرير المالي   34الدولي  ة  لمعيار المحاسبا وفقاً  لة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضهسؤوالم
   .معةمج ال فةلمرحلية المكثاليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية سؤومإن  .المرحلي

 

  عةنطاق المراج 
الدولي  مر ب  نا قمد  لق للمعيار  وفقاً  قبل    2410اجعتنا  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحسابات"مراجعة   ل تقمسال  مراقب 

ت  "عةللمجمو المراجعة.  بمهام  المرحليةالمتعلق  المالية  المعلومات  مراجعة  توجي  تمثل    إلى   رئيسيةة  بصفرات  االستفسا   هفي 

نطاق األم  عنن  ليؤومسالالموظفين   إن  للمراجعة.  األخرى  واإلجراءات  التحليلية  اإلجراءات  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  ور 

بأننا   دفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيلذي يتم والتدقيق ا نطاق  بير من  شكل كب  أقلالمراجعة  

 ها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. يدحدت كنيمي ور الهامة التاألم فةكا م بعلى عل
 

 النتيجة 
المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  ومات المالية  ن المعلقاد بأ جب االعتتوعلمنا ما يس  إلى  ردتنا، فإنه لم يعمراج   إلى  ااستنادً

 . 34لي  دوال ةسبلمعيار المحا ة، وفقاً ديما إعدادها، من جميع النواحي ال
 

   تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

واستناداً   إلىضافة  باإل فإن    إلى  ذلك،  المرحالمراجعتنا،  المالية  الدفاتر  المجمعة  كثفة  لما  ليةمعلومات  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة 

لقانون الشركات رقم    وجود أية مخالفات  علمنا   إلىد  يرم  إليه علمنا واعتقادنا، أنه ل  سبما وصلنبين أيضاً، ح .  األم  المحاسبية للشركة

الالح   2016لسنة    1 لهوالتعديالت  التنفيذية  قة  الالح يالوالتعد والئحته  لها ت  لعقد  قة  أو  للشركةتأ ال،  األساسي  للنظام  أو    األم   سيس 

خ  لهما،  الالحقة  فترالوالتعديالت  في  يالمنته  أشهر  الثالثةة  ل  وجه    2022مارس    31ة  نشاط  تأثير  له ن  كوي  قد على  على  مادياً  اً 

 أو مركزها المالي. األمركة الش
 

لسنة    7ألحكام القانون رقم    منا وجود أية مخالفاتعل  إلىلم يرد  نا واعتقادنا،  ملع  وصل إليهوحسبما    ،خالل مراجعتنا   نبين أيضاً أنه

على وجه قد يكون    2022مارس    31منتهية في  لا  أشهر  الثالثة  خالل فترة  ات المتعلقة بهمليفي شأن هيئة أسواق المال والتع  2010

 أو مركزها المالي. األمعلى نشاط الشركة  اً مادي  اً له تأثير

 

 

 

 

 

 

 

 بدالجادر  دل الععار بد

 فئة أ 207بي الحسابات رقم مراقسجل 

 نغ  إرنست ويو

 لعيبان والعصيمي وشركاهم ا
 

 

 2022 مايو  15 

   يتكوال



 ةها التابعاتبضة ش.م.ك.ع. وشركاالق   لةمالمتكاة الشرك
 

 

 المجمعة. كثفة المة حليلمرا المالية لوماتعلماه هذمن   ازءً تشكل ج  13 إلى 1ن مرفقة ملات احن اإليضا إ
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 المجمع )غير مدقق(لمكثف  ا  يلالمرح   رأو الخسائ  رباحاألان  يب

   2022مارس  31المنتهية في  للفترة

 
 

 المنتهية في   أشهر  الثالثة
   مارس    31

 
 2022 2021    

 
    دينار كويتي يتيدينار كو ات إيضاح 

       

    5,315,194 6,875,752 3 عمالء لمع امن العقود   إيرادات

    (4,442,235) (4,740,289)       مبيعات وتقديم خدماتتكلفة 

  

─────── ───────    

    872,959 2,135,463    لربحا  مجمل
       

    (843,107) (830,365)  مصروفات عمومية وإدارية

  

─────── ───────    

    29,852 1,305,098  التشغيل   حرب
       

    (159,067) (156,165)  تكاليف تمويل 

    271,824 461,159 4 أخرى  إيرادات

  

─────── ───────    

    142,609 1,610,092  يبة قبل الضر  بح رال

       

    (2,222) (16,294)  لتقدم العلميالكويت ل سسةمؤ حصة

    (10,118) (42,514)  ة لة الوطنيا ضريبة دعم العم

        - (117,465)  عمليات الخارجية ال منلدخل ضرائب امصروفات 

    (4,047) (17,007)    الزكاة

  

─────── ───────    

    126,222 1,416,812  الفترة   ربح

  ═══════ ═══════    

    0.50 5.6 5 )فلس(    األمركة  همي الشسابم  اصةالخ فة فخملاساسية وألا السهم  ربحية 

  ═══════ ═══════    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةها التابعاتبضة ش.م.ك.ع. وشركاالق   لةمالمتكاة الشرك
 

 

 المجمعة. كثفة المة حليلمرا المالية لوماتعلماه هذمن   ازءً تشكل ج  13 إلى 1ن مرفقة ملات احن اإليضا إ
 

3 

 

 مع )غير مدقق(ل المرحلي المكثف المج شامال  الدخلبيان  

 2022مارس  31في فترة المنتهية لل

 

 المنتهية في   أشهر  ةالثالث
   مارس    31

 
2022 2021    

 
    تييكور دينا يتير كونايد

 
     

    126,222 1,416,812   ة الفتر  حبر

 

─────── ───────    

        أخرى لة شام ( خسائر)  إيرادات 

      : أو الخسائر رباحاأل  إلىالحقاً تصنيفها  ةادم إعيت قد ىة أخرملشا  (خسائر) إيرادات

    (18,479) 15,896  ةيل عمليات أجنبيتحو ناتجة من تحويل عمالت أجنبية فروق

 

─────── ───────    

    107,743 1,432,708 ة للفترشاملة ال يرادات إجمالي اإل

 

═══════ ═══════    

 

 

 

 

 

  



  ة ها التابع اتبضة ش.م.ك.ع. وشركاالق لةمالمتكاة الشرك
 

 

  المجمعة.كثفة المة حليلمرا المالية لوماتعلماه هذمن  ازءً تشكل ج 13 إلى  1ن مرفقة ملات احن اإليضاإ
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  )(غير مدقق جمعالم فمكثلي الحالمر ليركز الماملان ابي
    2022مارس  31في كما  

  

  مارس  31  
  )ة(مدقق

  مارس   31  مبر ديس 31
  

  2022  2021  2021  
  

    دينار كويتي  دينار كويتي     دينار كويتي  ات اح إيض
  الموجودات 

    

   متداولةموجودات غير  
    

  معدات وممتلكات 
 

73,186,164 75,297,138 81,372,031 
    امالستخدا حقات جودوم

 
565,060 579,290 611,675 

  ر ملموسة ات غيموجود
 

827,460 827,371 827,359 
  مؤجلة  يبةضر أصل

 
246,537 208,754 194,111 

   
───────── ───────── ───────── 

   
74,825,221 76,912,553 83,005,176 

   
───────── ───────── ───────── 

   متداولةموجودات 
    

     زونخم
 

931,728 929,316 928,241 
 12,309,436 12,403,177 15,377,561  6     تجاريون وأرصدة مدينة أخرى   نمدينو

 نقد  و كنوالب ىة لد دصأر
 

5,550,853 6,546,222 2,506,392 
   

───────── ───────── ───────── 

   
21,860,142 19,878,715 15,744,069 

   
───────── ───────── ───────── 

 98,749,245 96,791,268 96,685,363   داتموجولا موعجم
   ════════ ════════ ════════ 

  ات وبطل لمحقوق الملكية وا
    

  الملكية  وقحق
    

 22,000,000 25,300,000 25,300,000 7  رأس المال  
 9,494,240 9,679,493 9,679,493    ريإجبااطي احتي

 (27,264) (28,897) (13,001)   بية أجنعمالت ويل تحاحتياطي 
 28,804,729 26,855,221 28,272,033    مرحلة أرباح

   ────────── ────────── ────────── 

 60,271,705 61,805,817 63,238,525   ملكيةال وقحق إجمالي
   ───────── ───────── ───────── 
  باتو طلم ل ا 

    

  متداولةت غير ابومطل
    

 14,681,284 15,652,011 14,677,459 8   قروض وسلف
 1,908,342 2,025,689 2,055,630   نهاية الخدمة للموظفين فأةمكا

 7,691,164     - - 9  وأرصدة دائنة أخرى يون ارتجدائنون 
  تأجير   مطلوبات

 
622,409 632,801 661,983 

   
────────── ────────── ────────── 

   
17,355,498 18,310,501 24,942,773 

   
────────── ────────── ────────── 

  متداولة مطلوبات 
    

 6,001,742 12,358,635 12,074,775 9  تجاريون وأرصدة دائنة أخرى  نوندائ
 7,486,773 4,298,163 3,988,144 8  فلسوض قرو
  تأجير   وباتمطل

 
28,421 18,152 46,252 

   
────────── ────────── ────────── 

   
16,091,340 16,674,950 13,534,767 

   
────────── ────────── ────────── 

  المطلوبات  إجمالي
 

33,446,838 34,985,451 38,477,540 
   

───────── ───────── ───────── 

  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

96,685,363 96,791,268 98,749,245 
   

════════ ════════ ════════ 
 
 
 
 
 

  ناصر عبد العزيز الفوزان  محمد 
 دارة مجلس اإلرئيس 



 

 ةتابعال.ع. وشركاتها  .كش.م بضةاالق   ملةالمتكاة الشرك
 

 

 

 معة. مج المكثفة مرحلية الال اليةالم لمعلوماتاهذه ن  م اجزءً تشكل  13 ىإل 1 لمرفقة منت اا حإليضا إن ا
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 ق(دقغير ممع )مج لالمكثف المرحلي املكية بيان التغيرات في حقوق ال

  2022مارس  31 يفة المنتهي  ةترلفل

 

 رأس  
 المال 

 تياطي حا
 إجباري  

يل  اطي تحوتياح
 أجنبية  عمالت 

 أرباح 
   حلةرم

مجموع حقوق  
 الملكية 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي   رانيد دينار كويتي  ويتي دينار ك

      

 61,805,817 26,855,221 (28,897) 9,679,493 25,300,000   2022يناير   1في  كما 

 1,416,812 1,416,812     -     -     - الفترة   ربح

 15,896     - 15,896     -     - رة  شاملة أخرى للفت  إيرادات 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,432,708 1,416,812 15,896     -     - للفترة  ملة شا ل ا  يراداتاإل لي ما إج 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 63,238,525 28,272,033 (13,001) 9,679,493 25,300,000   2022مارس   31 في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
      

 60,163,962 28,678,507 (8,785) 9,494,240 22,000,000 2021يناير   1في   ما ك

 126,222 126,222     -     -     - ة  ترالف ربح

 (18,479)     - (18,479)     -     -   فترة ملة أخرى للا ش  ائر سخ 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 107,743 126,222 (18,479)     -     - ترة  للفالشاملة  يرادات اإل )الخسائر(  إجمالي 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 60,271,705 28,804,729 (27,264) 9,494,240 22,000,000 2021 مارس  31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ةك.ع. وشركاتها التابعم.بضة ش.االق   ملةالمتكاة ركالش
 

 

 . جمعةلمالمرحلية المكثفة اية لالما  تالمعلوما  ههذ  منجزًءا ل تشك 13 ىإل 1لمرفقة من حات ااإليضا ن إ
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 ر مدقق(ع )غيمج مللمكثف اامرحلي  ال ةيدقنلا  تا بيان التدفق

   2022مارس  31 في هيةتنلفترة المل

  
 ي ف ية تهالمن  أشهر  الثالثة

 مارس   31

  2022 2021 

 ي كويت  دينار كويتي  رانيد ات إيضاح  

    

 ل شغيالت أنشطة
   

  اإلدارةاء مجلس افأة أعضومك الضرائب قبل ربحال
 1,610,092 142,609 

 بصافيالربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  لمطابقة تعديالت
  :تدفقات النقديةال

 
  

   ات عدموممتلكات   كاستهال
 

2,229,131 2,118,205 

 امتخددات حق االسجوك موهالاست
 16,721 16,739 

 (25,725) (181,784) 4 ربح بيع بنود ممتلكات ومعدات  

  فأة نهاية الخدمة للموظفينمكا  مخصص
 77,512 114,084 

 177,174 44,062 5  نتجاريي ل اينين للمد توقعةالئتمان المخصص خسائر ام

  تكاليف تمويل
 156,165 159,067 

 (238,263) 208,865 4 عمالت أجنبية  ويلتح  فروقفي ا ص

  ──────── ──────── 

  4,160,764 2,463,890 

 رأس المال العامل:  تعديالت علىال
 

  

  مخزون
 (2,412) (25,106) 

   أخرى دة مدينةتجاريون وأرصمدينون 
 

(3,023,641) (329,665) 

  أخرى دائنةدة تجاريون وأرص دائنون
 (834,486) 836,116 

  
──────── ──────── 

 ليات عمال منجة النات النقدية فقاتتدلا
 

300,225 2,945,235 

 ين مدفوعةللموظف دمةالخ مكافأة نهاية 
 

(50,365) (29,702) 

 
 

──────── ──────── 

 ل  يأنشطة التشغ منتجة النا  نقديةدفقات ال الت صافي
 

249,860 2,915,533 

  
──────── ──────── 

    

 ار تثم االسأنشطة 
 

  

 ومعدات  ممتلكات دبنو اءرش
 

-     (1,218,977) 

 ومعدات ات كلتممبنود ع بين م تصالمتح 
 

181,784 25,725 

  
──────── ──────── 

 طة االستثمار نشأ ( المستخدمة في)ة من  الناتجلنقدية  لتدفقات اا  يصاف
 181,784 (1,193,252) 

  
──────── ──────── 

    

 يل  التمو طة شنأ
   

   مدفوعةل ويتمتكاليف 
 

(148,481) (150,987) 

 جير  أ تلا باتطلون مممبلغ الل أص ءجزسداد 
 -     (18,212) 

 قروض  مدفوعات 
 

(1,276,423) (964,189) 

  
──────── ──────── 

   تمويل ل اأنشطة  فيمة المستخد  قديةنصافي التدفقات ال 
 (1,424,904) (1,133,388) 

  
──────── ──────── 

    

 والنقد  ك والبن  ىلد األرصدةفي الزيادة )النقص( صافي 
 (993,260) 588,893 

 ة أجنبيالت عمتحويل صافي فروق 
 

(2,109) (18,226) 

 يناير  1في  قدوالن كوالبن ىلد األرصدة
 6,546,222 1,935,725 

  
──────── ──────── 

   رس  ما  31في  والنقد ك والبن ىلد األرصدة
 

5,550,853 2,506,392 

  
════════ ════════ 



 ةبضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعاالق   ملةالمتكا ةالشرك
 

 ققة(  ير مد)غ عةجمة الملمكثفحلية امر لاة يضاحات حول المعلومات المالإي

  2022مارس  31 ية فيهتلفترة المنلو ما فيك
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 ة  ركلشا ل ات حومومعل 1
 

 تم التصريح  بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  للشركة المتك املة القابضة ش.م.ك.ع .  )"الشركة  األم"(

إليها مع الت ابعة  )يشار  بـ  " المجموعة"(  للثالثة  أشهر  المنتهية  في  ًوشركاتها   لقرار  مجلس إدارةً  وفقا2022  مارس  31ا 

.2022 مايو 14الشركة األم بتاريخ 
 

المالية   تبيانا ال   باعتماد  2022أبريل    20  بتاريخ  دالمنعق  ة ويسنعية العمومية الع الجمما في اجت  األممساهمو الشركة  قام  

للسنة المنتهية  المجموعةمن قبل المعلنة  رباحتوزيعات األ اإلفصاح عنتم  .2021 ديسمبر 31في هية ة للسنة المنتجمعالم

 .12يضاح في إ
 

مكتب  كويت. يقع رصة البوفي    ا يتم إدراجهو  ةالشركات الكويتي  وفقًا لقانون  2005  يونيو  4  بتاريخ  األمالشركة    سيسأ تتم  

 .الكويت ، 15458دسمان  ،750 بص.  األحمدي،شرق  ، 6 قطعة ،7 رقم مبنىال في لالمسج  مألاكة لشرا
 

 :ليي ي كما ه األملشركة ل يةلرئيسشطة اناألن إ
 

 بية أجن كويتية أو ة ذات مسؤوليشركات  ي ف أسهم تملك إلىباإلضافة  ةأجنبيأو يتية ة كوساهم مات  في شرك أسهم لكمت

 و ؛غيرلا لدى وكفالتها دارتها من الشركات وإ عينالنوهذين أسيس ي تمحدودة أو المشاركة ف

 ضة كة المقتررلشال  ا مي رأسف  مألاة  كشرالصة  تقل ح   ال  لة،الحا هذه  في  و  فيها.  أسهمك  التي تمتل  إقراض الشركات

 و  ؛ %20 نسبة عن

 أو الرسومات  ية لصناعلعالمات اوا والعالمات التجاريةع راختذلك براءات اال لصناعية بما في حقوق الملكية ا زةحيا

الحقوقال من  غيرها  أو  وتأ تعلقالم  صناعية  بها  لجيرهة  أخرى  لشركات  و  أ  كويتلالة  ودداخل  ا  مهاستخداض  رغا 

 و ؛ا جهر ا خ 

 و ؛نالقانو ا ي يسمح بهتال ودحدال نمضلها ممارسة أعما ة الالزمة لير المنقوللمنقولة وغا تلكا تالمم كتمل 

 شركات قبل  تدار من    اليةفظ ما في محامن خالل استثماره  األمالشركة  دى  ة لرف ومتلمالية الض ااالستفادة من الفوائ

 .صةمتخص جهاتو
 

 

 رات في السياسات المحاسبية للمجموعة  أساس اإلعداد والتغي        2
 

 ادس اإلعدأسا 2.1
 

وفقاً لمعيار   2022  مارس  31نتهية في  لما  أشهر  ثالثةللللمجموعة  تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  

الدولي المرحلي"  التقرير"  34  المحاسبة  المح   المالي  الدولي  )"معيار  المعلومات .  "(34اسبة  بإعداد  المجموعة  قامت 

أساس مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. تأخذ اإلدارة في اعتبارها عدم المالية المرحلية المكثفة المجمعة على 

التأكد المادي التي قد تثير شكا جوهريا  و أحكامهذا  حول  جود عوامل عدم  بوجود توقع    االفتراض. وقد اتخذت اإلدارة 

من    ا  شهر  12ل القريب لمدة ال تقل عن  ها الموارد الكافية لمواصلة وجودها التشغيلي في المستقبمعقول أن المجموعة لدي

 .ثفة المجمعةية المكالمرحل تاريخ نهاية فترة المعلومات المالية
 

سنوية  ة مجمعة  بيانات ماليلة  زمالال  اتصاح مات واإلفلو المع  كافة  عة مالمج   مكثفةال  ةالمعلومات المالية المرحلي  نضمتتال  

 .  2021ديسمبر  31 في لمنتهيةللسنة ا وعةللمجم السنويةجمعة لما ةيالمال اناتالبي ب نةترمق ها يلع عالطاالب ويج  لةكام
 

فيما   مقارنة  معلومات  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  تصنيفتقدم  إعادة  تم  السابقة.  بالفترة  بعض   يتعلق 

وتمثيلها   المقارنة  المعلومات  معلومات  جودة  لتحسين  التصنيف  إعادة  إجراء  تم  الحالية.  الفترة  في  التصنيف  مع  لتتوافق 

 عروضة.الم
 

   المجموعة بلق قة منالمطبت عديالوالتات  ريتفسوال   الجديدةايير عملا 2.2
 

الس اليا إن  المعلوعدإ  يف  ةطبقالم  محاسبيةسات  إعداد    ةتبعالمتلك  ل  ثلةمما عة  المجم  المكثفةلية  المرح   ليةما ال  ماتاد  في 

 ديدة التي لج ا  اييرالمع  تطبيق  ءا نثتباس  ،2021ر  مبسيد  31في    يةالمنته  للسنة  عةومج ملل  ةالسنوي  المجمعةت المالية  نا البيا 

سر  ي لم    ولكن   رصاد  ل يتعد  أو   ر يفست  أو ر  ا يمع  ألي   لمبكربالتطبيق ا  مجموعة ال. لم تقم  2022يناير    1  اعتباًرا منتسري  

 .  بعد
 

ة  ي لح ر ملية االمالت  ما ولمعلى الر عأثي ها تيس لل  نهإ  الإ  2022ل مرة في سنة  ويرات ألفسلتوا  التعديالت  د منسري العديت

 عة.  ة للمجموة المجمعالمكثف



 ةوشركاتها التابع. بضة ش.م.ك.عاالق   ةملكاالمتة الشرك
 

 قة(  دقير مثفة المجمعة )غكمالة يالمرحلالمالية  توما علات حول الماح ضيإ

 2022مارس  31ي ف يةهمنترة الوللفت فيكما 
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 )تتمة(  وعة  أساس اإلعداد والتغييرات في السياسات المحاسبية للمجم          2
 

 )تتمة(   المجموعة بلق قة منالمطبوالتعديالت ات  ريتفسوال   الجديدة ير اي عملا 2.2
 

 37بة الدولي تعديالت على معيار المحاس  -اء بالعقد تكاليف الوف  –العقود المجحفة 
التكاليف التي ال يمكن  قد  الع )المثقل بااللتزامات هو العقد الذي تتجاوز فيه  التكالي تجنبها    للمجموعة ال يمكن  ف التي  أي 

التع تجنبها نظراً   لمتوقع استالمها بموجب  المزايا االقتصادية التي من اباللتزامات بموجب العقد  اقدي( للوفاء با اللتزامها 

   العقد.
 

مباشرة   ي تتعلقتكاليف التتضمين ال، تحتاج المنشأة إلى  ائرمحققاً للخسأو    مجحفاً عقد د تقييم ما إذا كان اليالت أنه عنالتعدتحدد  

المواد المباشرة( ف العمالة وخدمات التي تتضمن كالً من التكاليف اإلضافية )على سبيل المثال، تكالي ال   أو  البضائعبعقد لتوفير  

الم التكاليف  بأنوتخصيص  مباشرة  المسترتبطة  المعدات  استهالك  المثال،  سبيل  )على  العقد  وشطة  بالعقد  للوفاء  كذلك خدمة 

 واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة   وميةعمالاإلشراف(. ال تتعلق التكاليف  العقد وليف إدارة  تكا 

 المقابل بموجب العقد.على الطرف 
 

المجموعة   لم  الالتعديالت على  طبقت  التي  فترة    تستوفعقود  بداية  في  التزاماتها  جميع  الممالال  المعلوماتبموجبها   ية رحل ية 

 جمعة.  الم كثفةالم
 

ا عة أي عقود وتحدد المجم  موعة حيث لمالمالية المرحلية المكثفة المجمعة للمج   المعلوماتتأثير على    لتعديالتلم يكن لهذه 

افية ألفت من التكاليف اإلض لسداد، ت، التي تمثل تكاليف ا بموجب العقود  تجنبها التي ال يمكن    يفالتكال ة حيث أن  كعقود مجحف

 ود.  قعرةً بالتبطة مباشالمر
 

 16لدولي تعديالت على معيار المحاسبة ا –م المقصود بل االستخدات ق دات: المتحصالمعال الممتلكات والمنشآت و

والمعدا والمنشآت  الممتلكات  بنود  من  بند  أي  تكلفة  من  تخصم  أن  المنشآت  على  التعديل  أي  يحظر  بيع    متحصالتت،  من 

الًرا على التشغادق  الموقع والحالة الالزمة ليكونصل إلى  ذلك األب  الوصولاألصناف المنتجة أثناء   تقصدها  تي  يل بالطريقة 

 .األرباح أو الخسائربيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود، في  المتحصالت منبالمنشأة إلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف ا
 

د  مبيعات لبنوك  نا ه  حيث لم تكنالمجمعة للمجموعة    المكثفةالمالية المرحلية    المعلوماتكن لهذه التعديالت أي تأثير على  لم ي

 .اية الفترة األولى المعروضةي أو بعد بدتخدام فسلاللممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة ل اخالمنتجة من 
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –اإلطار المفاهيمي  ى ة إلمرجعيإشارة 
اإل  تستبدل المرج التعديالت  اإلشارة  من  سابق  إصدار  إلى  بإشارة   ارط عية  الدولية  المحاسبة  معايير  لمجلس  المفاهيمي 

   دون تغيير متطلباتها بشكل كبير. 2018جعية إلى اإلصدار الحالي الصادر في مارس مر
 

األرباح أو لتجنب إصدار    "دمج األعمال"  3عديالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية  لتا  يفتض
المحت واالخسائر  الثاني"  "اليوم  في  والمطلوملة  االلتزامات  تنشأ عن  التيلتي  المحتملة  معيار   بات  نطاق   ستتحقق ضمن 

ر لجنة تفسيرات المعايير الدولية لة والموجودات المحتملة أو تفسيمحتمت الالمخصصات والمطلوبا   37المحاسبة الدولي  
المالية   إ21للتقارير  الضرائب،  منفصل.:  بشكل  تكبدها  تم  الكي   ذا  من  االستثناء  المعيتطلب  تطبيق  في انات  الواردة    ايير 
للتقارير الم  أو تفسير لجنة  37الدولي    معيار المحاسبة التوالي، بدالً من اإلطار    ،21  اليةتفسيرات المعايير الدولية  على 

  اريخ الحيازة.المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان التزام حالي قائم في ت
 

أيًضا   التعديالت  المعيا تضيف  إلى  جديدة  المالية  فقرة  للتقارير  الدولي  أن  لتوضي  3ر  غير    األصولح  مؤهلة المحتملة 
  بها في تاريخ الحيازة. لالعتراف

 

ك موجودات  المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هنا   المعلوماتعلى    عديالت أي تأثيرلم يكن لهذه الت
 لتعديالت التي نشأت خالل الفترة.حتملة ضمن نطاق هذه اوالتزامات ومطلوبات مملة محت

 

ألول    طبيقبالت ة الشركة التابع امي ق  –  رة ول مة ألي لتطبيق المعايير الدولية للتقارير الما 1الية  مير الللتقار يالمعيار الدول 

 مرة

ا الفقرتختار تطبيلتابعة التي  يسمح التعديل للشركة  )د(  ق  للتقارير  )أ( من المعي  16ة المتعلقة اإلفصاحات رقم  ار الدولي 

لشركة األم المالية المجمعة ليانات في الب المسجلةاألجنبية المتراكمة بواسطة المبالغ  تبقياس فروق تحويل العمال 1المالية 

في حالة عدم إدراج أي تعديالت مرتبطة    ماليةلدولي للتقارير الام المعيار ا الشركة األم إلى استخد استناداً إلى تاريخ انتقال  

يسري هذا   .تي قامت خالله الشركة األم بحيازة الشركة التابعةل ادمج األعمال  جراءات التجميع أو بما يتوافق مع تأثيراتبإ 

( من  )أ  16إلفصاحات رقم )د(  ة المتعلقة التي تختار تطبيق الفقرالتعديل أيضاً على الشركة الزميلة أو شركة المحاصة ا

 . 1المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

المعايير بتطبيق  لم تقم  حيث إنها    للمجموعةالمجمعة    مرحلية المكثفةلا  المالية  المعلوماتعلى    ت تأثيرعدياللتا  لهذه   لم يكن

 الدولية للتقارير المالية ألول مرة.



 ةوشركاتها التابع. بضة ش.م.ك.عاالق   ةملكاالمتة الشرك
 

 قة(  دقير مثفة المجمعة )غكمالة يالمرحلالمالية  توما علات حول الماح ضيإ

 2022مارس  31ي ف يةهمنترة الوللفت فيكما 
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 )تتمة(    سات المحاسبية للمجموعةأساس اإلعداد والتغييرات في السيا         2
 

 )تتمة(   المجموعة بلق قة منالمطبوالتعديالت ات  ريتفسوال   الجديدة ير اي عملا 2.2
 

المالية   للتقارير  الدولي  المالية  األ  9المعيار  اختبار "نسب  –دوات  ضمن  االعترا10ة  الرسوم  إلغاء  حالة  في  ف  %" 

 المالية بالمطلوبات 

ختالف شروط االلتزام يم الذي تجريه حول مدى امنشأة ضمن التقي م التي تدرجها الالرسو يتضمن التعديل توضيحات حول

لي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة  المالي الجديد أو المعدل بصورة جوهرية عن شروط االلتزام المالي األص

مشتم المقترض والمقرض  بين  فيما  المستلمة  أو  أو  المسددة  الرسوم  الالمستللةً على  قبل  من  إما  المقرض مة  أو  مقترض 

عتراف األدوات المالية: اال 39ليس هناك تعديل مماثل مقترح فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي  نيابةً عن الطرف األخر.
 . والقياس

 

عديالت على هناك تالمالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن    المعلوماتتأثير على  لتعديالت  لم يكن لهذه ا

 ات المالية لدى المجموعة خالل الفترة. األدو
 

 قيمة العادلة ات ال الضرائب ضمن قياس – اعة الزر 41دولي معيار المحاسبة ال

با يستبعد التعديل المتطلبات المفرو استبعاد  المنشآت ب  بشأن قيام  41المحاسبة الدولي  من معيار    22لفقرة رقم  ضة سابقاً 

النقدية بالضرائب عنمال  التدفقات  للموجوداقي  دتعلقة  العادلة  القيمة  نطاق  تاس  الدولي   المندرجة ضمن  المحاسبة  معيار 

41 . 
 

ا لهذه  يكن  للمج   ماتعلوالمتأثير على  الت  لتعديلم  المجمعة  المكثفة  المرحلية  هناك  المالية  يكن  لم  حيث    تموجوداموعة 

 . المرحلية المكثفة المجمعةالمالية  ماتعلوالم ريخا في تا كم 41معيار المحاسبة الدولي  مندرجة ضمن نطاق
 

 من العقود مع العمالء يرادات اإل 3
 

 : من العقود مع العمالء ةعوممج ال إيرادات وزيعما يلي تيف

 
 ية في المنته  أشهر الثالثة  

     مارس    31

 2022   2021      

    دينار كويتي   كويتي دينار  

      

        ة و الخدمأالبضاعة ع نو

      لخدمات تقديم امن   إيرادات  -

    4,660,357 5,925,737 معدات  استئجار   -

    343,137 192,119 نقل   -

    236,555 682,213 اء  مينال  إدارة  -

    73,961 66,242   أخرى  إيرادات  -

    1,184 9,441 ة  بضاع ع ي ب     -

 ───────── ─────────    

 6,875,752 5,315,194    

 ════════ ════════    

      الجغرافية:  سواق األ

    3,572,387 2,988,738 الكويت  

    1,742,807 3,887,014   قطر

 ───────── ─────────    

 6,875,752 5,315,194    

 ════════ ════════    

      : يرادات باإل عتراف  يت اال وق ت 

    1,184 9,441 معينة   فترة زمنية في  محولة بضاعة  

    5,314,010 6,866,311 قت  الو دار على م محولة خدمات  

 ───────── ─────────    

 6,875,752 5,315,194    

 ════════ ════════    
 

 

 



 ةوشركاتها التابع. بضة ش.م.ك.عاالق   ةملكاالمتة الشرك
 

 قة(  دقير مثفة المجمعة )غكمالة يالمرحلالمالية  توما علات حول الماح ضيإ

 2022مارس  31ي ف يةهمنترة الوللفت فيكما 
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 أخرى إيرادات  4

 
 ية في المنته  أشهر الثالثة  

     ارس  م   31

 2022   2021      

    دينار كويتي   كويتي دينار  

      

    238,263 208,865 تحويل عمالت أجنبية  حربصافي 

    25,725 181,784 ربح من بيع ممتلكات ومعدات 

    7,836             70,510 أخرى  متنوعة  إيرادات 

 ───────── ─────────    

 461,159 271,824    

 ════════ ════════    
 

     السهمربحية         5
 

قسمةال  بحيةرمبالغ  ـاب  احتسيتم   طريق  عن  األساسية  با  الفترة  ربح  سهم  الخاص   على   ينالعادي  األمة  لشركمساهمي 

اا خ لقا ا  ةيلعادا  سهمألا  ددلعح  لمرج لمتوسط  احتسرةالفتالل  ئمة  يتم  طرفة  لمخفام  السه  ربحيةب  ا .   ح رب الة  قسـميقة  عن 

الب  الخـاص لعدد األمتولعلى ان  العاديي  األمة  ـركشمسـاهمي  القائمة خالل  ا عال  سهم سط المرجح  ا  الفترةدية  ط لمتوسزائداً 

 نظًرا   عادية.   أسهم   إلىففة  حتملة المخ ملا  ية عادال  سهمكافة األ  ليحوت  دا عنارهية التي سيتم إصدلعادا  سهم األعدد  ل  مرجحال

 قة. طابة متوالمخففة ساسيلسهم األا ربحيةفإن قائمة، خففة ت معدم وجود أدوال
 

 
 المنتهية في   أشهر الثالثة  

     مارس    31

 2022   2021    
    ( جها)معاد إدرا  

    126,222 1,416,812 ي( )دينار كويتة الفتر ربح

 

════════════ ════════════ 
   

      

    253,000,000 253,000,000 ترة  لفل اخال قائمةلاادية علا سهممرجح لعدد األلالمتوسط ا

 ════════════ ════════════    

    0.50 5.6 فة )فلس(السهم األساسية والمخف يةح رب

 ════════════ ════════════    
 

للسهم قبل التعديل بأثر رجعي لعدد األسهم بعد    فلس  0.57  2021مارس   31ربحية السهم لألشهر الثالثة المنتهية في    تبلغ

 اصيل(.لمزيد من التف 7)راجع اإليضاح  المنحةأسهم إصدار 
 

  التصريح اريخ  تو  ة المكثفة المجمعةلمرحليا  ات الماليةومالمعل  معامالت تتعلق بأسهم عادية بين تاريخ  يتم إجراء أيلم  

 . همالسربحية إدراج ة المكثفة المجمعة التي قد تتطلب إعادة لمرحليا هذه المعلومات الماليةب



 ةوشركاتها التابع. بضة ش.م.ك.عاالق   ةملكاالمتة الشرك
 

 قة(  دقير مثفة المجمعة )غكمالة يالمرحلالمالية  توما علات حول الماح ضيإ

 2022مارس  31ي ف يةهمنترة الوللفت فيكما 
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   جاريون وأرصدة مدينة أخرىت مدينون           6
  (دققةم)  

 

 مارس 31
2022 

 ر بيسمد 31
2021 

 مارس  31
2021 

  دينار كويتي ينار كويتي د  كويتي ردينا 

    

 15,475,928  15,491,052 16,865,877 ن يورجا مدينون ت

 248,924 134,915 141,988 مدينة  محتجزات 
 ───────── ───────── ───────── 
 17,007,865 15,625,967 15,724,852 

 (6,203,901) (5,461,756) (5,517,671) ئتمان المتوقعة  الاناقًصا: مخصص خسائر 
 ───────── ───────── ───────── 
 11,490,194 10,164,211 9,520,951 

 1,126,182 1,056,629 2,105,577 وجودات عقود  م 

 212,933     -     - ( 10إيضاح ) القة ع  ي ف ذطرمن   ة غ مستحقل ا بم

 87,768 109,521 117,621 ينات متأ 

 421,398 476,443 767,413 ين  مورد  إلى مدفوعة مقدًما    ات دفع

 140,731 122,804 110,856 ظفين مدينو مو

 436,359 298,797 352,645 وفات مدفوعة مقدًما مصر 

 363,114 174,772 433,255 ن وخرآمدينون 
 ───────── ───────── ───────── 
 15,377,561 12,403,177 12,309,436 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 :كما يليكانت  والمحتجزات المدينةجاريين الت نللمدينيلمتوقعة ئتمان ا ئر اال خصص خسا مالحركات في  إن
 

  (مدققة)  

 

 مارس 31
2022 

  ريسمبد 31
2021 

 مارس  31
2021 

 ي كويتينار د ي يتكونار دي ر كويتي دينا 

    

 6,046,969 6,046,969 5,461,756 ر يينا  1في  كما 

 177,174 -                44,062 ن المتوقعة  خسائر االئتما  مخصص 

     - (566,557) - ن المتوقعة خسائر االئتما رد 

 (20,242) (18,656) 11,853 ل عمالت أجنبية تحويفروق 
 ───────── ───────── ───────── 

 6,203,901 5,461,756 5,517,671 السنة / ةما في نهاية الفتر ك

 
════════ ════════ ════════ 

 

   رأس المال   7

 امل ع بالك دفو المصدر والم ه و ب رأس المال المصرح      سهم األعدد   

  )مدققة(       

 

 مارس   31

 2022 

 ديسمبر   31

2021   

 مارس    31

2021    

 مارس  31

 2022 

ديسمبر   31
2021   

 مارس    31

2021   

   كويتي   ار دين  دينار كويتي   تي  كوي  دينار      

        

فلس    100بقيمة    سهم أ

 22,000,000 25,300,000 25,300,000  22,000,000  253,000,000 253,000,000  عة نقدا( و)مدف  للسهم 

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

ن خالل تي ميدينار كو  25,300,000  مبلغ  إلىكويتي    دينار  22,000,000  مبلغ  من  الها بزيادة رأس م  األم قامت الشركة  

تم 13  يضاحإ)  منحة   أسهمصدار  إ بتاريخزيا   توثيق  (.  التجاري  السجل  في  المال  رقم  موجب  ب  2021  يونيو   7  دة رأس 

 .  1012201279430سجل ال
 

 

 

 

 

 

 



 ةوشركاتها التابع. بضة ش.م.ك.عاالق   ةملكاالمتة الشرك
 

 قة(  دقير مثفة المجمعة )غكمالة يالمرحلالمالية  توما علات حول الماح ضيإ

 2022مارس  31ي ف يةهمنترة الوللفت فيكما 
 

 

12 
 

 

   ض وسلف قرو       8

 
  (ةمدقق) 

 

 مارس 31
2022 

 ر يسمبد 31
2021 

 مارس  31
2021 

 
 تي دينار كوي ي ر كويتنادي ي يتر كودينا

    

 911,178 580,823 287,252 ل ألج ا حدد م  رضق

 16,261,879 14,869,351 13,878,351 دائنو تورق 

 4,995,000 4,500,000 4,500,000 و مرابحة دائن 
 

───────── ───────── ───────── 

 18,665,603 19,950,174 22,168,057 
 

════════ ════════ ════════ 
 

تتراوح ما بينفت  لالوتورق تستحق خمرابحة    تفاقيا اتب  ج قة بموستح غ المبالملا  إن يتم تسوية    سنوات.  5  إلىسنة    رة 

الاغ  لمبلا   31و  % 2.5  إلى%  2.25:  2021ديسمبر    31% )2.5  لمعدربح بالمؤجل ويحمل    سدادلمستحق على أساس 

 . %( 2.75 إلى% 2.25 :2021مارس 
 

 سنوات.   5خالل % وتستحق 1 +ور  يباالعدل بم تمويل اتف وصرم ل تحملض محددة األج وإن القر
 

 الت: العمب سح  والسلفروض يما يلي القف
 

  (ةمدقق) 

 

 مارس 31
2022 

 ر يسمبد 31
2021 

 مارس  31
2021 

 
 دينار كويتي  ار كويتي دين ويتي كدينار 

 
   

    العملة 

 21,256,879 19,369,351 18,378,351 يتي كو   دينار 

 911,178 580,823 287,252 ورو ي

 
───────── ───────── ───────── 

 18,665,603 19,950,174 22,168,057 

 
════════ ════════ ════════ 

 

 
  (ةمدقق) 

 

 مارس 31
2022 

 ر يسمبد 31
2021 

 مارس  31
2021 

 
 ي تار كويدين ار كويتي دين دينار كويتي 

    

    

 14,681,284 15,652,011 14,677,459   لة اوتدغير م

 7,486,773 4,298,163 3,988,144 تداولة م
 

───────── ───────── ───────── 

 
18,665,603 19,950,174 22,168,057 

 
════════ ════════ ════════ 

 



 ةوشركاتها التابع. بضة ش.م.ك.عاالق   ةملكاالمتة الشرك
 

 قة(  دقير مثفة المجمعة )غكمالة يالمرحلالمالية  توما علات حول الماح ضيإ

 2022مارس  31ي ف يةهمنترة الوللفت فيكما 
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 )تتمة(   قروض وسلف         8
 

 طة التمويل:  اتجة من أنشالتغييرات في المطلوبات الن 
 

  ( ةمدقق)  

 
 رس ما 31

2022 

 ر  يسمب د 31
2021 

 مارس   31
2021 

 ي  تار كويدين ار كويتي  دين دينار كويتي  

 
   

 23,167,998 23,167,998 19,950,174 ير  ينا   1كما في  

 (964,189) (3,148,844) (1,276,423)  وض  سداد قر

 (35,752) (68,980) (8,148) ية مالت أجنبفروق تحويل ع 

 ────────── ───────── ────────── 

 22,168,057 19,950,174 18,665,603   لسنة انهاية الفترة/كما في  

 ════════ ════════ ════════ 
 

 رىخ جاريون وأرصدة دائنة أتئنون دا 9

 
  (ةمدقق) 

 

 مارس 31
2022 

  ريسمبد 31
2021 

 مارس  31
2021 

 
 دينار كويتي  يتي دينار كو  نار كويتيدي

    

 10,022,811 9,124,119 8,365,234 دائنون تجاريون  

 35,221     -     - ( 10)إيضاح    القة طرف ذي ع إلى  ة مستحق   أرصدة 

 1,023,625 1,059,452 1,335,872 حقة  مصروفات مست

 1,707,704 1,415,209 1,358,424 ن  يو موظفن دائ

 903,545 759,855 1,015,245   نون آخرون دائ

 ───────── ───────── ───────── 

 12,074,775 12,358,635 13,692,906 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 

 مارس 31
2022 

  ريسمبد 31
2021 

 مارس  31
2021 

 دينار كويتي  كويتي ينار د  ار كويتيدين 

 (قةمدقغير ) (قةمدق) (قةقغير مد) 
    

 7,691,164     -     - ة داولغير مت 

 6,001,742 12,358,635 12,074,775 ة داول مت

 
───────── ───────── ───────── 

 
12,074,775 12,358,635 13,692,906 

 
════════ ════════ ════════ 

 

   قةات عالاف ذطراأل إفصاحات  10
 

عالقةطراف  األ  مثلي الز  يسيينرئالمين  هالمسا   ذات  اإلة  ميلوالشركات  مجلس  وموظوأعضاء  العليا دارة  اإلدارة  في 

مل  أو   ةً مشترك  ةً رطا سييمارسون عليه  أو  ليها ع  ونريسيط  التي  اتكشرالو  األمكة  لشرل  كة ة الشررإدا  قوافت  موساً.تأثيراً 

 .  قةذات العال طرافاألمع   تالمعامال سعيرت  طووشرسياسات لى ع األم
 



 ةوشركاتها التابع. بضة ش.م.ك.عاالق   ةملكاالمتة الشرك
 

 قة(  دقير مثفة المجمعة )غكمالة يالمرحلالمالية  توما علات حول الماح ضيإ

 2022مارس  31ي ف يةهمنترة الوللفت فيكما 
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 )تتمة(  قةات عالاف ذرطاأل فصاحات إ 10
 

 ما يلي:هي كالمكثفة المجمعة  ية المالية المرحل  لوماتمعالالمدرجة في  عالقةالذات  األطراف معمعامالت الدة وصراألإن 
 

 األخرى *   الزميلةالشركات   
 مارس  31 

2022 

   ريسمب د 31
2021 

 مارس   31
2021 

 دينار كويتي   كويتي  ينار  د  ار كويتيدين 

  ( قةمدق)  

    

 1,870 -               -                 مقدمة إلى أطراف ذات عالقة   خدمات

 -              175,044 -               الت أخرى  عامم

    

 35,221 -                 -                مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 212,933 -               -                مستحقة من أطراف ذات عالقة مبالغ 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

   .ا موسً مل اثيرً تأ العليا  ةاإلدار و مسؤولالتي يمارس عليها  األخرى ةالزميل الشركات   *
 

 دارة العليا إلاي  موظف المعامالت مع 

توجيه الوط  يتخطالية  ولئ سممن لديهم سلطة وم  اإلدارة الرئيسيين  ءأعضا جلس اإلدارة ومعليا من  رة الاإلدافو  موظ  فل أ يت

 لي: كما ي إلدارة العليا كانموظفي ادى رصدة القائمة لواأللمعامالت اقيمة  يالمج إإن  موعة.ج مأنشطة الة على والسيطر

 
ي قيمة المعامالت للفترة المنتهية ف    الرصيد القائم كما في   

مارس  31  مارس   31  مارس  31    

 ( ة)مدقق
مارس   31 ر يسمب د 31  

 2022   2021    2022   2021   2021   

كويتي دينار   كويتي دينار     تي ير كودينا  يتي  ر كودينا  يتي  ر كودينا   

       

 226,787 71,017 54,000  226,787 250,683 جل األ قصيرة  أخرىا مزايو رواتب

 10,834 578,469 579,601  10,834 15,096 كافأة نهاية الخدمة م

 ────── ──────  ────── ────── ────── 
 265,779 237,621  633,601 649,486 237,621 

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

في    أوصى المنعقد  االجتماع  في  اإلدارة  بمبلغ  ب  2022مارس    29مجلس  اإلدارة  مجلس  دينار   54,000مكافأة أعضاء 

  . تمت الموافقة على المكافأة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية2021ديسمبر    31لسنة المنتهية في  لكويتي  

 .2022أبريل  20في  منعقدلسنوية الا

 

 ت  عاقطالات الوممع 11
 

بناءً   قطاعات  رةااإلددت  حد تالات  على المعلوم  التشغيل    عن   مسئولاللذي يمثله  ا   اإلدارةجلس  مبل  ق  نا متهاجعمرم  تي 

التاتخ القرارات  الارغألشغيلية  اذ  توزيع    تنظيم ب  لتشغيليةا  القراراتذ  اتخا   عن  ولمسئ الم  يقو  .األداء قييم  وت  مواردض 

إلىاستلمنشأة  ا الجغرافناطالم  نادًا  دالمختلة  يق  الكودواخل  فة  يتم.  ها ج اروخ   تيلة    بينفيما  ت  معامال أي  اء  إجر  لم 

الجدالقطاعا  يعرض  والمطلوباتلملالجغرافي    تحليللاالتالي  ول  ت.   31في    ةهيالمنت  ترةلفاوربح    يراداتاإلو  وجودات 

   .2021مارس   31و  2021ر ديسمب 31و 2022ارس م
 

م  تي. وتقييم األداء الموارد يعحول توزت ارارتخاذ القا بغرض ةفصلنبصورة م ا ت أعمالهوحداغيل تائج تشدارة ناقب اإلتر

 .ثماراتستعائد على االال إلىداً نا است تا طاع لقء اأداتقييم 



 ةوشركاتها التابع. بضة ش.م.ك.عاالق   ةملكاالمتة الشرك
 

 قة(  دقير مثفة المجمعة )غكمالة يالمرحلالمالية  توما علات حول الماح ضيإ

 2022مارس  31ي ف يةهمنترة الوللفت فيكما 
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 )تتمة(  ت  عاقطالات الوممع 11

 
   2022مارس  31

( ة)غير مدقق  

 
   يتالكو خل دولةدا

ويتي ر كنادي  
 عمليات خارجية 

نار كويتي يد  
 عمجمولا

ي يتدينار كو  

    

 96,685,363 32,916,406 63,768,957 وجودات الممالي ج إ
 ════════ ════════ ════════ 

 (33,446,838) (29,646,558) (3,800,280)   طلوباتالمإجمالي 
 ════════ ════════ ════════ 

 6,875,752 3,887,014 2,988,738  يراداتاإل
 ════════ ════════ ════════ 

 (5,570,654) (2,225,799) (3,344,855) المصروفات
 ════════ ════════ ════════ 

 1,416,812 2,613,135 (1,196,323) )خسارة( ربح السنة
 ════════ ════════ ════════ 

 (2,229,131) (1,039,576) (1,189,555) ممتلكات ومعدات  الك هاست

 ════════ ════════ ════════ 

 (156,165) (15,832) (140,333) ويل تكاليف تم
 ════════ ════════ ════════ 

     -     -     - مالية رأسفقات ن
 ════════ ════════ ════════ 

 (16,721) (14,968) (1,753) م استهالك موجودات حق االستخدا
 ════════ ════════ ════════ 

 
)مدققة(   2021ر سمب دي 13   

 
 الكويت   خل دولة دا

ويتي ر كنادي  
 عمليات خارجية 

نار كويتي يد  
 ع مجمولا

ي يتدينار كو  
    

    

 96,791,268 31,399,513 65,391,755 وجودات الممالي ج إ
 ════════ ════════ ════════ 

 (34,985,451) (29,218,846) (5,766,605)   طلوباتالمإجمالي 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 
   2021مارس   31

( ة)غير مدقق  

 
 الكويت   خل دولة دا

ويتي ر كنادي  
 عمليات خارجية 

نار كويتي يد  
 ع مجمولا

ي يتدينار كو  
    

 98,749,245 24,941,291 73,807,954 وجودات الممالي ج إ
 ════════ ════════ ════════ 

 (38,477,540) (23,772,100) (14,705,440)   طلوباتالمإجمالي 
 ════════ ════════ ════════ 

 5,315,194 1,742,807 3,572,387  يراداتاإل
 ════════ ════════ ════════ 

 (5,285,342) (1,263,958) (4,021,384) المصروفات
 ════════ ════════ ════════ 

 126,222 235,859 (109,637) )خسارة( ربح السنة
 ════════ ════════ ════════ 

 (2,118,205) (530,164) (1,588,041) ممتلكات ومعدات  الك هاست
 ════════ ════════ ════════ 

 (159,067) (18,490) (140,577) ويل تكاليف تم
 ════════ ════════ ════════ 

 1,218,977 1,121,278 97,699 مالية رأسفقات ن
 ════════ ════════ ════════ 

 (16,739) (14,972) (1,767) م هالك موجودات حق االستخداستا
 ════════ ════════ ════════ 
 

 

 

 

 



 ةوشركاتها التابع. بضة ش.م.ك.عاالق   ةملكاالمتة الشرك
 

 قة(  دقير مثفة المجمعة )غكمالة يالمرحلالمالية  توما علات حول الماح ضيإ

 2022مارس  31ي ف يةهمنترة الوللفت فيكما 
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 وبات محتملة ومطل مات تزا ال 12
 

 ت رأسمالية  االتزام 12.1

 31وويتي،  دينار ك  ال شيء:  2021ديسمبر    31)  ءيشال    قيمةبلية برأسمالية مستققات  علق بنفتت  زاماتلت ة اى المجموعلد

 . جارية شاءنإليد اق عتتعلق بمشاري ينار كويتي(د 3,544 :2021مارس 
 

 محتملة  وبات مطل  12.2

المؤسلكان  ،  2022  مارس  31في   ا دى  المصرفية  تتعامل  تلسات  خطاب  ها عمي   غ ل بمب  وائتمان  تا ضمان  المجموعة 

كويتي  2,570,819 كويتي،  د   3,478,420  : 2021ديسمبر    31)  دينار  دينار   2,210,377  : 2021مارس    31وينار 

 .  ةمطلوبات مادي أي ها عن نتجي أنتوقع ميس من الولالعقود  ض كويتي( ألداء بع
 

 وموصي بها  سددةمات عيتوز       13
 

األم  إدارة  مجلس    وصيأ االشركة  اجتماعه  أرب  2022مارس    28  يخبتارنعقد  لمفي  فلس    10بقيمة  نقدية  باح  توزيعات 

فلس للسهم    15بقيمة    منحة أسهم:  2020) 2021ديسمبر    31نة المنتهية في  لسلويتي  دينار ك  2,530,000جمالي  للسهم بإ 

 ( ويتم سدادها من خالل األرباح المرحلة. دينار كويتي 3,300,000بإجمالي 
 

ة قدرها توزيعات أرباح نقديعلى    2022أبريل    20في    ةالمنعقد  األمالشركة    مساهميوافقت الجمعية العمومية السنوية ل

منحة  أسهم  :  2020)  2021ديسمبر    31دينار كويتي فيما يتعلق بالسنة المنتهية في    2,530,000بإجمالي  م  فلس للسه  10

 26بتاريخ  المنعقدة    الجمعية العمومية السنويةتم اعتمادها في    دينار كويتي  3,300,000فلس للسهم بإجمالي    15قدرها  

 رباح المرحلة. ( ويتم سدادها من خالل األ2021أبريل 
 

 
 

 


