
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ش.م.ك. )عامة(   -مركز سلطان للمواد الغذائية  شركة 

 وشركاتها التابعة
 دولـة الكويت 

 
   المجمعة المكثفةالمرحلية المالية المعلومات 

 2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 )غير مدققة( 

 مـع
   المجمعة المكثفة  عن المعلومات المالية المرحلية المراجعة تقرير 

 
  



 ش.م.ك. )عامة(   -مركز سلطان للمواد الغذائية  شركة 
 وشركاتها التابعة
 دولة الكويت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   المجمعة المكثفةالمعلومات المالية المرحلية 
 2022مارس  31للفترة المنتهية في 

 )غير مدققة(  
 مـع

   المجمعة المكثفة  تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتويات 
 
 
 

 
  المكثفة تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة 

 صفحة 

 3 )غير مدقق(  المجمع المكثفالمرحلي  المركز الماليبيان 
  مدقق( )غير   المجمع المكثفالمرحلي األرباح أو الخسائر بيان 
  مدقق()غير  المجمع المكثف المرحلي األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بيان 

  مدقق()غير   المجمع المكثفالمرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 مدقق( )غير  المجمع المكثفالمرحلي بيان التدفقات النقدية 

4 
5 
6 
7 

 17 – 8 )غير مدققة(   المجمعة المكثفة المرحليةالماليـة  المعلومات إيضاحات حول  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المجمعة المكثفة تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية 
 
 
 لى السادة أعضاء مجلس اإلدارة المحترمينإ

 ش.م.ك. )عامة(   -للمواد الغذائية  شركة مركز سلطان 
 دولـة الكويـت 

 
 مقدمة 

بيان المركز المالي المرحلي   ش.م.ك. )عامة( )"الشركة األم"(    –لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية  المرفق    المجمع المكثفلقد راجعنا 
خسائر واألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر  ، وكذلك بيانات األرباح أو ال2022مارس    31كما في    وشركاتها التابعة )"المجموعة"(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية آنذاك. إن إعداد وعرض هذه المعلومات    المجمعة المكثفة والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية  
المالية المرحلية" من مسؤولية إدارة الشركة األم. إن مسؤوليتنا    "التقارير  34لمعيار المحاسبة الدولي رقم    وفقا    المجمعة المكثفة المالية المرحلية  
 بناء على مراجعتنا. المجمعة المكثفةحول هذه المعلومات المالية المرحلية  استنتاجناهي التعبير عن 

 
 نطاق المراجعة 

من قبل المدقق المستقل    المجمعة المكثفة "مراجعة المعلومات المالية المرحلية    2410للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم    لقد تمت مراجعتنا وفقا  
على توجيه استفسارات للموظفين المسؤولين عن المعلومات    تشتمل مبدئيا    المجمعة المكثفة للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية  

ما هو مطبق في عملية   إن نطاق المراجعة الفعلي أقل من  بية، وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى.المالية والمحاس
لمعايير التدقيق الدولية وهي بالتالي ال تمكننا من التأكيد على أننا على علم بكافة األحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خالل    التدقيق وفقا  

 نا ال نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق. عليه فإن  ا  عملية التدقيـق، وبناء
 

 س االستنتاج المتحفظ اأس
المرحلية  تضمنت   المالية  المكثفةالمعلومات  زم  المجمعة  شركة  في  الوطن   لةي استثمار  تضمنت    ش.م.ك.ع."   –   ةي العقار  ة ي "الشركة  والتي 

قامت برفع دعوى    والتي  ".ش.م.ك.ع   –  ةي للمخازن العموم  تيي لي "شركة أج  لةي استثمار في شركة زممعلوماتها المالية المرحلية المجمعة المكثفة  
استثمار   مة ي على ق ةي ضرور قد تكون  التي أثر أي تعد دي لم نتمكن من تحد يه ، وعلبهأحد استثماراتها والقرض المتعلق   مةي السترداد ق ةي مي تحك

على المعلومات المالية    لي ش.م.ك.ع."، وأثر ذلك التعد  –  ةي للمخازن العموم  تيي لي ش.م.ك.ع." في "شركة أج  –  ةي العقار  ةي "الشركة الوطن 
 . المكثفة المرفقة المرحلية المجمعة 

 
 االستنتاج المتحفظ 

، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا من تقريرنا  س االستنتاج المتحفظاالمبين في أسألمر  امحتملة نتيجة  ستثناء أية تأثيرات  إاستنادا  إلى مراجعتنا، وب 
 . 34لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقا  المرفقة لم تعد، من جميع النواحي المادية،  المجمعة المكثفة نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية 

 
 تأكيد على أمر 

، تجاوزت  2022 مارس 31كما في  هأن  يبين، والذي المكثفةالمعلومات المالية المرحلية المجمعة ( حول 11)رقم  نلفت االنتباه إلى اإليضاح 
  كويتي، دينار    56,843,265  :2021ديسمبر    31)دينار كويتي   54,878,679المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ  

 غير متحفظ فيما يتعلق بهذا األمر.  استنتاجناإن . دينار كويتي( 87,566,955 : 2021ارس ـم 31
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 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة األم،    المجمعة المكثفةلى مراجعتنا، فإن المعلومات المـالية المرحلية  إباإلضافة إلى ذلك، وإستنادا   

ما ورد في  ومن تقريرنا    س االستنتاج المتحفظ" ا فيما عدا األثار المحتملة لألمر الموضح في فقرة "أسووحسب ما ورد إليه علمنا وإعتقادنا،  
أية مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  ،  2022مارس    31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  يرد إلى علمنا    ، لم(11و  9)  أرقام إيضاحات  

على والتعديالت الالحقة عليهما  لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم  أو    والتعديالت الالحقة عليهما  والئحته التنفيذية  2016لسنة    1
 .شركة األم أو على نتائج أعمالهاالمركز المالي لل  في  يؤثر ماديا  كان من الممكن أن وجه 
 

في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم األوراق المالية    2010لسنة    7، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية للقانون رقم  خالل مراجعتنا  كذلك
، على وجه يؤثر ماديا  في المركز المالي للشركة األم  2022 مارس 31المنتهية في  الفترةوالئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة عليهما خالل 

 . ( حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة9، فيما عدا ما ورد في إيضاح رقم )أو نتائج أعمالها
 
 
 
 

 
 دولـة الكويـت 

 2022مايو  15

 د. شعيب عبدهللا شعيب  
 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM  البزيع وشركاهم 
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 الثالثة أشهر المنتهية في    

 مارس  31 

 )*(  2021  2022  ات إيضاح 

      :  العمليات المستمرة 
      

      اإليرادات التشغيلية:  
 50,727,526    47,553,326    مبيعات
 185,610    40,658    إيجارات إيرادات 

 2,358,075    2,360,153    خدمات الإيرادات عقود 

    49,954,137    53,271,211 

      التكاليف التشغيلية:  
 ( 41,449,192)  ( 39,522,088)   تكلفة المبيعات  
 ( 1,938,875)  ( 1,977,156)   خدمات ال تكلفة عقود 

   (41,499,244 )  (43,388,067 ) 

      
 9,883,144   8,454,893    مجمل الربح  

      
 1,651,638   2,147,865    إيرادات تشغيلية أخرى 

 ( 7,423,198)  (7,377,959)    مصاريف عمومية وإدارية وبيعية
 ( 1,814,285)  ( 1,630,257)   إستهالك وإطفاء 

 2,297,299   1,594,542    التشغيل  ربح
      

 ( 200,000)  -   خسائر إنخفاض في قيمة شهرة 
 211,500   350,000    مخصص لم يعد له ضرورة 

 340,223   810,115   5 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة 
 2,201    -   أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات 

 ( 1,802,893)  ( 1,550,785)   تمويلية  مصاريف

 848,330   1,203,872    من العمليات المستمرة الفترة  ربح

      
      :  المستمرةغير العمليات 
 ( 2,944)  ( 303,792)    ب  – 4 المستمرةغير من العمليات الفترة خسارة 

 845,386   900,080    الفترة  ربح

      
      

      الخاص بـ: 
 815,893   858,157    مساهمي الشركة األم  

 29,493    41,923    الحصص غير المسيطرة 

    900,080   845,386 

      
 فلس   فلس    بمساهمي الشركة األم   المتعلقةاألساسية والمخففة  ربحية السهم 

 2.9  4.16  10 والمخففة من العمليات المستمرة   األساسيةربحية السهم 
( 0.01)  ( 1.1)  10 والمخففة من العمليات غير المستمرة  األساسية السهم  خسارة   

 2.89  .13  10 والمخففة المتعلقة بمساهمي الشركة األم   األساسيةربحية السهم 

 
 كعمليات غير مستمرة.  قد تم إعادة تصنيفها، 2021 مارس  31المنتهية في لفترة المقارنة إن بعض األرقام المدرجة  ( *)
 
 

   ( تشكل جزءا  من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.  16( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

 وشركاتها التابعة  ش.م.ك. )عامة(  –شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 
 )غير مدقق(  المجمع المكثف بيان األرباح أو الخسائر المرحلي 

 2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 وشركاتها التابعة  ش.م.ك. )عامة(  –شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 
 )غير مدقق(   المجمع المكثفالمرحلي  األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخربيان 

 2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(  

 

  
 الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس  31 

 2021  2022  ات إيضاح 

      

 845,386   900,080    ربح الفترة 

      

      

      : خرىالخسارة الشاملة األ

بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقاً إلى بيان األرباح أو الخسائر  
  المرحلي المجمع المكثف: 

 

   

 ( 98,703)  518,376     تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 ( 667,810)  ( 896,001)   5 لشركات زميلة  الخسارة الشاملة األخرى  المجموعة منحصة 
 

بند لن يعاد تصنيفه الحقاً إلى بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع  
  المكثف: 

 

   

 ( 3,388)  ( 11,578,697)  5 لشركات زميلة  ى خراأل  ةالشامل  الخسارةحصة المجموعة من 

 ( 769,901)  ( 11,956,322)   للفترة  خرى الشاملة األالخسارة 

 75,485   ( 11,056,242)   الدخل الشامل للفترة  ( الخسارة الشاملة)  مجموع

      

      الخاص بـ: 

 45,992   ( 11,098,165)   مساهمي الشركة األم  

 29,493    41,923    الحصص غير المسيطرة 

   (11,056,242 )   75,485 

 
 

   ( تشكل جزءا  من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.  16( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 وشركاتها التابعة  ش.م.ك. )عامة(  –شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 
 )غير مدقق(  المجمع المكثفالمرحلي  بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
     حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 أسهم خزانة  رأس المال 

 

 احتياطي إجباري

 

  احتياطي اختياري 
 فائض

  إعادة تقييم 

أثر التغيرات في  
الشاملة    الخسارة
وبنود حقوق  األخرى 

ملكية أخرى  
 للشركات الزميلة

 

التغيرات  
 التراكمية

  في القيمة العادلة  
تعديالت ترجمة  
  عمالت أجنبية

األرباح المرحلة  
  المجموع الجزئي  (خسائر متراكمة)

 الحصص 
ير  غ

  المسيطرة 
 مجموع 

 حقوق الملكية 

,27975,440   (306,575)  75,746,854   20,119,537   (2,442,494)  (2,502,540)  (24,723,571)  53,958,720  2,494,667   2,494,667   (2,593,571)  28,941,439 2022يناير  1الرصيد كما في   

 900,080    41,923   858,157   858,157   -  -  -  -  -  -  -  - ربح الفترة 
الدخل الشامل   (الخسارة الشاملة األخرى)

 -  - اآلخر للفترة 
 

-  -  -  (12,474,698)  -  518,376   -  (11,956,322)  -  (11,956,322)  

الدخل الشامل   ()الخسارة الشاملةمجموع 
 -  - للفترة 

 
-  -  -  (12,474,698)  -  518,376    858,157  (11,098,165)    41,923     (11,056,242) 

  أثر التغير في حقوق ملكية شركات زميلة
 -  - ( 5)إيضاح 

 
-  -  -  743,740   -  -  -   743,740  -   743,740 

األرباح  المحول من فائض إعادة التقييم إلى  
 -  - المرحلة

 
-  -  (166,734)  -  -  -   166,734   -  -  - 

(264,652)  65,392,429   21,144,428   (1,924,118)  (2,502,540)  (36,454,529)  53,791,986  2,494,667   2,494,667   (2,593,571)  28,941,439 2022مارس   31الرصيد كما في     65,127,777 

                        

44,868,741   (12,032,224)  (1,993,803)  (400,199)  (18,574,374)  51,521,473   -  -  (2,593,571)  28,941,439 2021يناير  1الرصيد كما في    (29,160)   44,839,581  

29,493    815,893   815,893  -  -  -  -  -  -  -  - ربح الفترة     845,386  

(671,198)  -  -  -  -  - للفترة  الخسارة الشاملة األخرى    -  (98,703)   -  (769,901)   -  (769,901)  

مجموع )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل  
 -  - للفترة 

 
- 

 
-  -  (671,198)   -  (98,703)  ¤  815,893    45,992    29,493    75,485  

المحول من فائض إعادة التقييم إلى الخسائر  
 -  - المتراكمة

 
- 

 
-  (69,992)   -  -  - ¤   69,992   -  -  - 

(2,092,506)  (400,199)  (19,245,572)  51,451,481  -  -  (2,593,571)   28,941,439 2021مارس  31الرصيد كما في    (11,146,339)  44,914,733     333   44,915,066   

 
 

  ( تشكل جزءا  من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.  16( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 وشركاتها التابعة  ش.م.ك. )عامة(  –شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 
 )غير مدقق(   المجمع المكثفالمرحلي بيان التدفقات النقدية 

 2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 

  
 الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس  31 

 2021  2022  ات إيضاح 

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 
 848,330   1,203,872    الفترة من العمليات المستمرةربح 

 ( 2,944)  ( 303,792)   الفترة من العمليات غير المستمرةخسارة 

 845,386   900,080    ربح الفترة
      

      تسويات: 
 1,840,938    1,630,257   إستهالك وإطفاء   
 200,000   -   خسائر إنخفاض في قيمة شهرة   
 ( 211,500)  ( 350,000)   مخصص لم يعد له ضرورة   
 ( 340,223)  ( 810,115)  5 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة    
 ( 2,201)  -   ومعدات أرباح بيع ممتلكات وعقارات   
 1,807,684   1,550,785    مصاريف تمويلية   
 -  303,792   ب    – 4 تابعة  شركة بيع خسارةصافي   
 166,588   178,554    مخصص مكافأة نهاية الخدمة   

    3,403,353   4,306,672 
      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 444,154   ( 503,765)   وأرصدة مدينة أخرى مدينون 
 ( 4,247,546)  ( 2,670,692)   مخزون 

 4,146,802    4,184,211    دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 4,650,082   4,413,107    التدفقات النقدية الناتجة من العمليات 
 ( 115,461)  ( 217,871)   مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 4,534,621    4,195,236    التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية صافي  

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية: 
 ( 787,002)  ( 436,017)    المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات

 2,201   -   ممتلكات وعقارات ومعدات المحصل من بيع 
 -  ( 35,467)    ب  – 4 البيع لغرض بها محتفظ  بموجودات  متعلق نقد

 ( 784,801)  ( 471,484)   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: 

 ( 1,387,242)  (170,471)    بنكية تسهيالتصافي الحركة على 
 ( 198,000)   1,302,000    على دائنو مرابحة صافي الحركة 
 ( 1,388,408)  ( 1,055,885)  ب   – 8 إلتزامات عقود إيجار المدفوع من 

 ( 1,438,845)  ( 1,192,972)   مصاريف تمويلية مدفوعة 

 ( 4,412,495)  ( 1,117,328)   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

      
 ( 662,675)   2,606,424    نقد ونقد معادل في  (النقصالزيادة )صافي 

 ( 96,972)  ( 39,289)   عمالت اجنبية تعديالت ترجمة 
 7,245,389    4,220,035    في بداية الفترة  نقد ونقد معادل 

 6,485,742    6,787,170    في نهاية الفترة  نقد ونقد معادل 

 
 

   ( تشكل جزءا  من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.  16( إلى )1)إن اإليضاحات المرفقة من 
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 التأسيس والنشاط -1
ش.م.ك. )عامة(. )"الشركة األم"( هي شركة مساهمة كويتية )عامة( مسجلة في دولة الكويت.    - تأسست شركة مركز سلطان للمواد الغذائية  

 . 1980سبتمبر  22بتاريخ  30225بالسجل التجاري تحت رقم ان الشركة األم مسجلة 
 

 لي: إن األغراض الرئيسية التي تأسست الشركة األم من أجلها هي كما ي 
  ومطاعم.انشاء األسواق المركزية وما تحتاجه من استراحات  -
  اإلستهالكية.استيراد وتصدير وتسويق المواد  -
  الغذائية.صناعة المواد  -
  التجارية.االستثمار في العالمات  -

  وتركيبها.تشغيل األسواق المركزية للبيع بالتجزئة والمطاعم وخدمات التجهيزات الغذائية والمتاجرة في معدات االتصاالت  -

 التجارة في المالبس الجاهزة واألحذية، الحقائب، الكماليات والهدايا. -

 حق القيام بما يلي في دولة الكويت أو خارجها: -

من خالل المساهمة في تأسيس الشركـات أو االستثمار فـي شركات، وتداول األوراق المالية    وذلك االستثمار في قطاعات مختلفة   -
 في الشركات المحلية واألجنبية. 

 تقديم الخدمات االستشارية والتدريبية. -

 من جميع النواحي المالية واإلدارية والعمليات. إدارة الشركات -

 ي.االستثمار العقار -
  مختصة.استثمار األموال الفائضة في محافظ مالية تدار من قبل مؤسسات مالية  -

 
  الكويت. دولة  -  13126الصفاة،  26567إن عنوان الشركة األم المسجل هو ص.ب: 

 
 . 2022 مايو 15 من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ المجمعة المكثفة تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية 

 
 االعدادأسس  -2

إن السياسات   ."التقرير المالي المرحلي"   34رقم   الدولي المحاسبة لمعيار طبقا   المجمعة المكثفة  المرحلية المالية المعلومات هذه   لقد أعدت
للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية السنوية    المجمعة المكثفةالمحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية  

تعديالت أخرى تم إصدارها  مبكر ألي معايير أو تفسيرات أو التطبيق الب  المجموعة تقملم . 2021ديسمبر  31 المجمعة للسنة المنتهية في
، ليس لها تأثير مادي على المعلومات  2022  يناير  1  وغير جارية التأثير. إن التعديالت والتفسيرات األخرى التي تتطبق ألول مرة في 

 . للمجموعةالمالية المرحلية المكثفة  
 

صاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقا  للمعايير الدولية  ال تتضمن جميع المعلومات واإلف   المجمعة المكثفة إن المعلومات المالية المرحلية  
  وترى .  2021ديسمبر    31، ويجب أن يتم األطالع عليها بالمقارنة مع البيانات المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في  للتقارير المالية

لمعلومات المالية  ل  اإلدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديالت المتمثلة في االستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل 
ال تعتبر بالضرورة مؤشرا  عن نتائج األعمال التي يمكن   2022مارس    31. إن نتائج األعمال للفترة المنتهية في  المكثفة  المرحلية المجمعة 

 . 2022ديسمبر  31وقعها للسنة المالية المنتهية في ت 
 

 صلةال طراف ذاتباأل اإلفصاحات المتعلقة -3
وشركـات    والشركات الزميلةقامت المجموعة بالدخول فى معامالت متنوعة مع أطراف ذات صلة ضمن النشاط اإلعتيادي كالمساهمين  

تم الموافقة عليها من  قد  إن األسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت    .وبعض األطراف ذات الصلة األخرى   تحـت سيطرة مشتركة
 : إن األرصدة والمعامالت الهامة التي تمت مع أطراف ذات صلة هي كما يلي .قبل إدارة المجموعة 

 

 مارس   31
2021 

 ديسمبر 31 
2021 
  )مدقق( 

 مارس   31
2022  

شركات تحت  
   مشتركة  سيطرة

األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المرحلي          
 المجمع المكثف: 

 207,450    207,450    207,450    207,450  مستحق إلى أطراف ذات صلة    
 94,948    497,074  دائنون وأرصدة دائنة أخرى     443,068    443,068  

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس   31 
 

شركات تحت  
 مشتركة  سيطرة

 

  المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر
   2022  2021 المرحلي المجمع المكثف: 

 659,525  مصاريف عمومية وإدارية       734,679     734,679  

-   185,370  
 

 185,370   
شطب دين لطرف ذي صلة ضمن العمليات غير  

 ب(   – 4المستمرة )إيضاح 
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 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس   31 

   
 مزايا أفراد اإلدارة العليا: 

2021  2022     

 172,521  رواتب ومزايا آخرى قصيرة األجل         162,476   
 8,948  مزايا مكافأة نهاية الخدمة       9,076   

 181,469     171,552      
 

 حمل فائدة وال يوجد له تاريخ استحقاق محدد. ي إن المستحق إلى أطراف ذات صلة ال  (أ)
 

دينار كويتي   1,900,152بمبلغ    اآلخر   الشامل   الدخل  خالل من  العادلة   بالقيمةموجودات مالية  توجد  ،  2022مارس    31كما في   (ب )
صلة    ذيمسجلة بإسم طرف    (دينار كويتي  2,990,095  :2021مارس    31دينار كويتي،    1,900,152  :2021ديسمبر    31)

 ويوجد تنازل منه لصالح المجموعة عن تلك الموجودات المالية. 
 

في   (ج) عادلة  توجد  ،  2022مارس    31كما  بقيمة  استثمارية  )  3,635,000  بقيمةعقارات  كويتي  :  2021ديسمبر    31دينار 
تنازل منه  دينار كويتي  3,495,000  :2021مارس    31دينار كويتي،    3,635,000 بإسم طرف ذي صلة ويوجد  ( مسجلة 

 لصالح المجموعة عن تلك العقارات االستثمارية. 
 

 ومحتفظ بها لغرض البيع عمليات غير مستمرةك موجودات ومطلوبات مصنفة -4
 
 كعمليات غير مستمرة موجودات ومطلوبات مصنفة  (أ

اللبنانية على أحدى الشركات التابعة والعاملين في قطاع السوق المركزي في   اثرت الظروف االقتصادية التي شهدتها الجمهورية 
ش.م.ل. مما أدى إلى توقف نشاط الشركة التابعة وتقدمها بطلب إشهار افـالس بتاريخ   -مركز سلطان للتجزئة   –الجمهورية اللبنانية 

، وقد عينت المحكمة مصفيين لتحصيل  2017نوفمبر    6إلى المحاكم اللبنانية المختصة والتي قبلت طلبها بتاريخ    2017يوليو    31
  مديونيات الشركة التابعة والوفاء بالتزاماتها وفقا  لقوانين الجمهورية اللبنانية وعليه، تم تصنيف موجودات ومطلوبات وعمليات الشركة 

تاريخ  التابعة كموجودات و الموجود.  2017يوليو    31مطلوبات وعمليات غير مستمرة من  بنود  المتعلقة  إن أهم  ات والمطلوبات 
 عمليات غير مستمرة هي كالتالي:كالمصنفة 

 

 
 مارس  31

2022  

 ديسمبر 31
 2021 

  )مدقق( 

 
 مارس  31

2021 

      :  الموجودات 
 60,854  60,854  60,854 نقد في الصندوق ولدى البنوك 
 891,091  891,091  891,091 مدينون وارصدة مدينة أخرى 

 830,365  830,365  830,365 مخزون 
 4,634,900  4,634,900  4,634,900 ممتلكات وعقارات ومعدات 

 72,396  72,396  72,396 موجودات أخرى 

 6,489,606  6,489,606  6,489,606 عمليات غير مستمرة كمجموع الموجودات المصنفة 
      

      :   المطلوبات
 6,580,481  6,580,481  6,580,481 وأرصدة دائنة أخرى دائنون 

 207,693  207,693  207,693 مخصص مكأفاة نهاية الخدمة 

 6,788,174  6,788,174  6,788,174 مجموع المطلوبات المصنفة كعمليات غير مستمرة 

 زيادة المطلوبات عن الموجودات المصنفة كعمليات  
 (298,568)   (298,568)  غير مستمرة  

 
 (298,568) 

 
شركة  قضائية ضد    ين تتكبدها المجموعة بسبب التصفية. يوجد دعاوألتزامات الطارئة التي من المتوقع  كان من الصعب تقدير اإل

لن يكون لها تأثير سلبي مادي على   الدعاويمركز سلطان للتجزئة )لبنان( ش.م.ل. نتيجة اإلفالس، وتعتقد إدارة المجموعة ان هذه  
 . المكثفةالمجمعة المرحلية المالية  المعلومات
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 موجودات ومطلوبات محتفظ بها لغرض البيع  (ب
، وإتفاقية بيع  2021نوفمبر    14، وبموجب موافقة من مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ  2022مارس    31خالل الفترة المنتهية في  

  بين إدارة الشركة األم وأطراف أخرى، تمت الموافقة على بيع أحدى الشركات التابعة للمجموعة   2022  مارس   1مبرمة بتاريخ  
% للشركة  100وشركاتها التابعة والمملوكة بنسبة    ذ.م.م.   –  شركة جود فود للتجهيزات الغذائية  –والمصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع  

)تاريخ فقدان السيطرة(، مقابل مبلغ    2022مارس    1األم وبما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات حالية أو مستقبلية إعتبارا  من  
دينار كويتي، تم إدراجها في بيان  303,792خسارة بمبلغ صافي عملية البيع  دينار كويتي، نتج عن  52,000سيتم دفعه نقدا  بقيمة 
 وبيانها كالتالي:الية،  حالمرحلي المجمع المكثف للفترة ال األرباح أو الخسائر 

 مارس  1
2022 

      

 2022 مارس 1القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة التابعة كما في   5,224 
(,00052 )  مقابل البيع      

(46,776 )       
 المرحلي المجمع المكثفتعديالت ترجمة عمالت أجنبية معاد تصنيفها إلى بيان األرباح أو الخسائر   542,040 

 خسارة بيع الشركة التابعة   495,264 
 حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة التابعة حتى تاريخ فقدان السيطرة  (191,472)

 خسارة الفترة من العمليات غير المستمرة  303,792 

 
 هي كما يلي: المستبعدة  للشركة التابعة  المالية المعلومات إن 

 :ملخص بيان المركز المالي 
 

 
 مارس  1

2022 
 ديسمبر 31 

2021 
     الموجودات:

  55,299    35,467   نقد في الصندوق ولدى البنوك
  364,602    360,159   مدينون وأرصدة مدينة أخرى

  13,640    12,978   مخزون
  296,102    292,993   ممتلكات وعقارات ومعدات

  310,059    295,639   أصول إستخدامحقوق 
 1,039,702   997,236   مجموع الموجودات

     
     المطلوبات:

 792,073   573,317   دائنون وأرصدة دائنة أخرى
  319,608    305,675   إلتزامات عقود إيجار

  116,335    113,020   مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
 1,228,016   992,012   مجموع المطلوبات
 ( 188,314)  5,224   صافي الموجودات

 
 : كما يلي  هو، 2022 مارس 1حتى  2022يناير  1للفترة من ملخص بيان األرباح أو الخسائر 

  

  

يناير   1للفترة من 
  1إلى  2022
 2022مارس 

  134,643     مبيعات
 (32,812)     تكلفة المبيعات
 101,831     مجمل الربح 

     
  7,252     إيرادات تشغيلية أخرى

 (82,991)     مصاريف عمومية وإدارية
 ( 17,528)    وإطفاء إستهالك

 ( 2,462)    مصاريف تمويلية
 185,370     (3)إيضاح  شطب أرصدة دائنة

 191,472     ربح الفترة
 % 100    نسبة الملكية

 191,472     حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة التابعة حتى تاريخ فقدان السيطرة 
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 : ملخص بيان التدفقات النقدية
 هي كما يلي: للشركة التابعة إن صافي التدفقات النقدية 

  

 مارس  1
2022 

       ديسمبر 31 
2021 

  304,356   228,197   التشغيليةمن األنشطة الناتجة صافي التدفقات النقدية 
 (342,478)  (248,029)  األنشطة التمويليةالمستخدمة في صافي التدفقات النقدية 

 (38,122)  (19,832)  حتى تاريخ فقدان السيطرة  بالشركة التابعة صافي التدفقات النقدية المتعلقة 

 
 استثمار في شركات زميلة -5

 السنة كانت كما يلي: إن الحركة خالل الفترة / 
 
 مارس  31

2021 

ديسمبر   31 
2021 
 )مدقق( 

  
 مارس  31

2022 

 

 السنةالفترة / الرصيد في بداية  128,799,022   85,660,922   85,660,922 
 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة 810,115   49,407,297   340,223 

 زميلة شركات ملكية حقوق في التغير من المجموعة حصة 743,740   ( 1,604,655)  -
 القيمة في اإلنخفاض خسائر -  ( 120,000)  -

(671,198 )  (4,544,542 )  (12,474,698 ) 
ــاملة األخرى حصــة المجموعة من ــارة الش ــركات    الخس لش

 زميلة
 السنةالفترة / الرصيد في نهاية  117,878,179   ¤ 128,799,022   ¤ 85,329,947 

 

في   في    ، 2022  مارس   31كما  األسهم  بعض  )فإن  الزميلة  العقارية  الشركة  الوطنية  بلغت  (  )عامة(  .ش.م.ك   – الشركة  بقيمة سوقية 
  ، (دينار كويتي  33,856,340  :2021مارس    31  كويتي،دينار    90,199,354  :2021ديسمبر    31)دينار كويتي    94,280,772
 . (7و 6 ات بنكية ومرابحات )إيضاح تسهيالت البنوك المحلية مقابل  مرهونة لبعض

 
 هي كما يلي:   )ش.م.ك. )عامة(   –لتزامات المحتملة عن القضايا تخص الشركة الزميلة )الشركة الوطنية العقارية إن اإل

من اتفاقية تسوية منازعات    36المادة  ، قدمت الشركة الزميلة طلب تحكيم ضد حكومة جمهورية العراق استنادا  إلى  2017في فبراير  
من اإلتفاقية الثنائية بين حكومة دولة الكويت وحكومة    10األستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى )"اتفاقية األكسيد"( وإلى المادة  

إل  المتبادلة  والحماية  الترويج  بشأن  العراق  لعام  جمهورية  الثنائية  )"اإلتفاقية  وي 2015ستثمارات  من  "(.  بمجموعة  التحكيم  طلب  تعلق 
ت،  تصاالالتصرفات واألمتناع عن اتخاذ ما يلزم من جانب حكومة جمهورية العراق بما فيها هيئتها الرقابية التابعة لها وهي هيئة اإلعالم واإل

درة بشأن استثمار الشركة الزميلة  ت بإبطال موافقتها الكتابية المسبقة الصاتصاال فيما يتعلق بقرار مزعوم صدوره من قبل هيئة اإلعالم واإل
سهم التي استحوذت عليها الشركة الزميلة إلى المساهمين األت بإعادة  ال في شركة كورك تيليكوم، باإلضافة إلى أمر هيئة اإلعالم واإلتصا

تنفيذه في مارس  لا التحكيم، من بين أمور أخرى،  (. تتعلق مطالبات الشركة الزميلة في طلب  2019عراقيين األصليين )األمر الذي تم 
مليون دوالر أمريكي بشكل عادل ومنصف، وإخفاقها في    380بإخفاق الحكومة العراقية في معاملة استثمار الشركة الزميلة بقيمة أكثر من  

حكام اإلتفاقية الثنائية  إخطارها بما يتم اتخاذه من إجراءات وحرمانها من حق الدفاع، وأيضا المصادرة غير المباشرة لالستثمار بالمخالفة أل
وتم تشكيل هيئة التحكيم رسميا تم قيد طلب التحكيم المقدم من الشركة الزميلة لدى مركز تسوية    ،2017فبراير    24في    .2015لعام  

 . 2018يناير  31حيث انعقدت جلسة إجرائية أولية في  ،2017ديسمبر  20االستثمار وتم تشكيل هيئة التحكيم رسميا  في  منازعات
 

، أودعت جمهورية العراق اعتراضها على االختصاص  2018أغسطس    6. وبتاريخ  2018أبريل    30وتم إيداع مذكرة الشركة الزميلة في  
  31وطلبت النظر في االعتراض للبت فيه كمسألة تمهيدية قبل النظر في موضوع وأساس النزاع. قامت المحكمة بتشعيب اإلجراءات في  

. وقد ورد رد المدعى عليهم في  2019يناير  10ركة الزميلة مذكرتها المضادة بشأن االختصاص الوالئي في ، وقدمت الش2018أكتوبر 
.  2019أبريل    25و  24. هذا، وقد انعقدت الجلسات بتاريخ  2019مارس    21، فيما ردت الشركة الزميلة بتاريخ  2019فبراير    25

، أصدرت المحكمة قرارها بشأن االختصاص القضائي وخلصت فيه إلى أن لديها والية قضائية على بعض )وليس  2019يوليو  9بتاريخ 
( مطالبات الشركة الزميلة. وسيتم البت األن في الدعوى على أساس المطالبات التي يتحقق للمحكمة الوالية القضائية بشأنها. وقد تقدمت  كل

يوليو    17وقد تم تقديم رد الشركة الزميلة على مذكرة المدعى عليها بتاريخ  .  2020مارس    13المدعى عليها بمذكرتها الدفاعية بتاريخ  
 . 2020وتم تقديم المذكرات الختامية في شهر نوفمبر   2020ا انعقدت الجلسات للبت في أساس الدعوى في شهر أكتوبر فيم.  2020

 
  بمصاريف  الشركة الزميلة إلزام  وقررت الشركة الزميلة  مطالبات جميع  برفض قرارها  التحكيم هيئة أصدرت ،2021 فبراير 22 بتاريخ
  القرار   الغاء  بطلب  الشركة الزميلة  تقدمت  ،2021  مايو  28  بتاريخ.  عليها  المدعى  لصالح  أمريكي  دوالر  مليون  5  حوالي  بقيمة  التحكيم
  منازعات   تسوية  مركز  قام  ،2021  سبتمبر  22  بتاريخ.    2021  يونيو  4  بتاريخ  الطلب  سجل  وقد   االستثمار  منازعات   تسوية  مركز  قبل

ا  ي ا إجرائ ي وأصدرت جدوال  زمن   2021  نوفمبر  22  في  اللجنة  اجتمعت  وقد  القرار،  إللغاء  المجموعة  طلب  في  للفصل  لجنة  بتشكيل  االستثمار
ومن المقرر   2021  سمبري د  22مذكرتها في  الشركة الزميلة  قدمت    ، ووفقا للجدول الزمني اإلجرائي  ، 2021نوفمبر    24لإلجراءات في  

 .2022 أبريل  22 في  دفاعها مذكرة العراق  جمهورية تقديم
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الصادر عن هيئة اإلعالم واالتصاالت بمصادرة استثمار الشركة  ذاته  أسباب القرار التنظيمي  البت في  ونظرا  ألن هيئة التحكيم رفضت  
جمهورية  يضا بصدد إعداد مطالبة جديدة ضد  ا، فإن الشركة الزميلة  الوالئي لهيئة التحكيمالزميلة في كوريك تلكوم بدعوى عدم االختصاص  

 العراق. 
 

وهي شركة تابعة للشركة الزميلة، بدعوى في الكويت ضد حكومة إقليم    ،، تقدمت شركة الكازار كابيتال المحدودة2021مايو  31بتاريخ 
اريخ  وذلك سندا لبنود ضمان سيادي وذلك فيما يتعلق باستثمارات الشركة الزميلة. وبت   ،كردستان، وهي وحدة سياسية تابعة لحكومة العراق

لم تتمكن شركة ألكازار من إثبات    ،ومن بين أسباب أخرى  ،رفضت المحكمة الكلية مطالبات شركة ألكازار على سند أنه  ،2022يناير    24
ا بقيمة   مليون دوالر أمريكي إلى كورك والذي كانت تسعى بشأنه للحصول على تعويضات بموجب الضمان السيادي.    250أنها منحت قرض 

أصدرت محكمة االستئناف    ،أبريل  19استأنفت شركة الكازار الحكم أمام محكمة االستئناف الكويتية، وبتاريخ    ،2022اير  فبر  16وبتاريخ  
باإلضافة إلى فائدة سنوية    ،مليون دوالر أمريكي ضد حكومة إقليم كردستان  490حكما  لصالح شركة الكازار بمنحها تعويضات بقيمة  

 ي، علما بأن الشركة الزميلة بصدد تنفيذ هذا الحكم. حتى تاريخ الدفع الفعل % 7قدرها 
 

 . دون حل قانوني وعدم التوصل إلى قرار نهائيقائما   نظرا  ألن النزاع ال يزال    المالي لهذه القضية  ثرتقييم األ  لم تتمكن الشركة الزميلة من

 
 بنكية تسهيالت -6

حوالة حق  بالكفالة التضامنية لبعض شركات المجموعة ومضمونة  هي  و،  وأجنبيةمن بنوك محلية  للمجموعة  البنكية ممنوحة    التسهيالتإن  
 ن بعض موجودات المجموعة وبيانها كما يلي: وره العقود  بعض  إيرادات على
 

 
 مارس  31

2021 

 ديسمبر   31 
2021 
 )مدقق( 

 
 مارس  31

2022 

 

 بيان الرهن 

 

 

  أسهم ملكية   6,423,052  6,423,052  5,587,259
موجودات مــاليــة بــالقيمــة العــادلــة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر

27,998,879  74,594,029  77,969,324  
337,529,542  

 (5أسهم شركة زميلة )إيضـاح   سهم
 عقــارات استثمــارية   عقارات  3,171,491  3,928,729  755,128

 أراضي ملك حر ومباني  أراضي ومباني  64,838,438  62,370,266  56,039,981
 حصص ملكية في شركة تابعة   حصة  90  2,700,000  2,700,000  2,700,000

-  5,203,998  5,203,998  
13,000,000   

 حصص ملكية في شركة تابعة  حصة 
 

 البنكية هي كالتالي: التسهيالت إن الفائدة السنوية على 
     معدل الفائدة )%( 

 
 مارس  31

2021 

 ديسمبر   31 
2021 
 )مدقق( 

 
 مارس  31

2022 

 

 العملة

 

 البيان 

 
 
1.75  – 2.5   

 
 
1.25  – 2.5   

 
 

521.  – 2.5   دينار كويتي  

متوســط معدل فائدة ســنوية فوق ســعر 
الخصـم المعلن من قبل بنك الكويت 

 المركزي
 متوسط معدل فائدة سنوية   دينار كويتي  8  8  8
6.5  – 8.5   6.5  – 8.5   6.5  – 8.5  متوسط معدل فائدة سنوية   دينار أردني  
4 – 4.5   4 – 4.5   4 – 4.5  متوسط معدل فائدة نصف سنوي  لاير عماني  

 
 

 دائنو مرابحة -7
فـوق سعـر الخصم   ( % 2.5 :2021مارس  31، %2.5 :2021ديسمبر   31)% 2.5يتحمل دائنو مرابحة متوسط أعباء تمويل بمعدل 

 وبيانها كالتالي: نات ورهبعدة مضمونة وهي  ،الكويت المركزيالمعلن من بنك 
 

 
 مارس  31

2021 

 ديسمبر   31 
2021 
 )مدقق( 

 
 مارس  31

2022 

 

 بيان الرهن 

 

 

5,857,461  325,605,15   16,311,448  
70,612,329  

 (5)إيضـاح  أسهم شركة زميلة  سهم
 عقــارات استثمــارية   عقارات  2,245,000  2,245,000  2,850,000
 أراضي ملك حر ومباني  أراضي ومباني  8,962,668  8,986,734  8,348,830
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 اإليجارعقود  -8
 

 ستخدام أصولإحقوق  (أ
 :هي كما يليالسنة  /الفترة خالل أصول ستخدام إحقوق على الحركة  إن
 

 
 مارس  31

2021 

ديسمبر   31 
2021 
 )مدقق( 

  
 مارس  31

2022 

 

 السنة بداية الفترة /الرصيد في  24,238,488   28,810,364   28,810,364 
 السنة الفترة / المحمل علىاإلطفاء  ( 860,831)  ( 3,616,053)  ( 1,058,917)
 إضافات 2,425,819   6,669,289   4,212,515 
 استبعادات -  ( 5,587,134)  ( 5,507,527)

 غرض البيعل محتفظ بها ومطلوبات بموجوداتالمتعلق  -  ( 310,059)  -
 أثر بيع شركة تابعة  -  ( 1,863,475)  -

 تعديالت ترجمة عمالت أجنبية  160,632  135,556   ( 26,984)
 السنةالفترة / الرصيد في نهاية  25,964,108   24,238,488  ¤ 26,429,451 

 
 إلتزامات عقود إيجار (ب

 :هي كما يلي الفترة / السنة خالل  عقود إيجارإلتزامات على الحركة  إن
 

 
 مارس  31

2021 

ديسمبر   31 
2021 
 )مدقق( 

  
 مارس  31

2022 

 

 السنة بداية الفترة /الرصيد في  25,573,320   30,221,477   30,221,477 
  تمويلية مصاريف  357,813   1,369,009   368,839 
 السنةالمدفوع خالل الفترة /  (1,055,885)   ( 4,372,226)  ( 1,388,408)
 إضافات  2,029,488   6,669,289   4,212,515 
 استبعادات -  ( 5,971,301)  ( 5,823,700)

  غرض البيعومطلوبات محتفظ بها ل  المتعلق بموجودات -  ( 319,608)  -
 أثر بيع شركة تابعة  -  ( 2,029,920)  -

 تعديالت ترجمة عمالت أجنبية 167,228   6,600   ( 23,379)
 السنة الفترة / الرصيد في نهاية 27,071,964   25,573,320   ¤ 27,567,344 

 

 والتي تتمثل في:
 

 
 مارس  31

2021 

ديسمبر   31 
2021 
 )مدقق( 

  
 مارس  31

2022  
 الجزء المتداول 3,411,414   3,411,414   4,359,378
 الجزء غير المتداول 23,660,550   22,161,906   23,207,966
27,567,344 ¤   25,573,320   27,071,964  

 

 أسهم خزانة -9
 
 مارس   31

2021 

 ديسمبر 31 
2021 

 ( مدقق)

  
 مارس   31

2022 

  

 عدد األسهم     10,002,122     10,002,122   7,136,266 
%2.5   %3.5  المدفوعةالنسبة إلى األسهم   %3.5  

 713,627    2,100,446  القيمة السوقية )دينار كويتي(  2,550,541   
(2,593,571 )   (2,593,571 )   (2,593,571 )  التكلفة )دينار كويتي(  

 

  المعلومات كما في تاريخ  ت لصالح رصيد أسهم الخزانة  لم تقم الشركة األم بتجميد أية مبالغ من حسابات األرباح المرحلة أو اإلحتياطيا
 المرفقة.  المجمعة المكثفة المرحلية المالية 
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 بمساهمي الشركة األم المتعلقة والمخففة األساسية السهم ربحية -10
على المتوسط المرجح لعدد    ا  ليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع إصدارها. إن المعلومات الضرورية إلحتساب ربحية السهم األساسية بناء

 هي كما يلي: الفترةاألسهم القائمة خالل 
 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
   مارس  31 

2021  2022   

 837,818  بمساهمي الشركة األم  ةمن العمليات المستمرة المتعلق الفترة ربح  1,161,949   
 بمساهمي الشركة األم  غيرالمستمرة المتعلقةمن العمليات  الفترة خسارة   ( 303,792)  (2,944)

 815,893  بمساهمي الشركة األم  المتعلق الفترةربح   858,157   

     
 عدد األسهم القائمة:  أسهم   أسهم

 289,414,391  عدد األسهم المصدرة في بداية الفترة  289,414,391   
 المرجح ألسهم الخزانةناقصا: المتوسط   ( 10,002,122)  ( 7,136,266)

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في نهاية الفترة  279,412,269     282,278,125 

 فلس 

 

 فلس 

  

92.  لعمليات المستمرةاوالمخففة من  ربحية السهم األساسية  4.16  
(0.01 )  السهم األساسية والمخففة من العمليات غير المستمرةخسائر   ( 1.1)  

  والمخففة المتعلقة بمساهمي الشركة األم ربحية السهم األساسية  3.1  2.89

 
 رأس المال العامل -11

وفقا لمبدأ االستمرارية، والذي يفترض قدرة المجموعة على تحقيق موجوداتها وسداد    المجمعة المكثفةالمرحلية  المالية    تم إعداد المعلومات
م التأكد من  أية تعديالت قد تنتج عن عد  المجمعة المكثفةالمعلومات المالية المرحلية  التزاماتها من خالل نشاطها اإلعتيادي، وال تتضمن  

 إستمرارية المجموعة. 
 

ديسمبر    31دينار كويتي )  54,878,679بمبـلغ  طلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة  تجاوزت الم  ،2022مارس    31كما في  
 (. دينار كويتي 87,566,955 : 2021ارس ـم 31 كويتي،دينار  56,843,265 :2021

 
تنفيذ خطة للتخارج من بعض االستثمارات والموجودات المدرجة   بالبدء في  باتخاذ االجراءات الالزمة  بالمعلومات  ان المجموعة قامت 

،  2021ديسمبر    31لمواجهة التزاماتها تجاه هذا األمر، كما قامت إدارة المجموعة خالل السنة المنتهية في  المالية المرحلية المجمعة المكثفة  
 . هيكلة بعض تسهيالتها البنكية بإعادة

 
ترى إدارة المجموعة أنه على الرغم من الشكوك حول قدرة المجموعة على مواجهة هذه العوامل السابق ذكرها، والذي قد ينتج عنه عدم 
قدرة المجموعة على تحقيق موجوداتها وسداد إلتزاماتها من خالل نشاطها اإلعتيادي، فإن إدارة المجموعة ترى أن التخارج من بعض  

طة المجموعة سوف يتم بنجاح طبقا  لمعطيات السوق الحالية، إضافة إلى التزام المساهمين واألطراف ذات صلة بتقديم  الموجودات طبقا  لخ 
 . الدعم المادي للمجموعة إذا تطلب األمر

 
 العادلة قياس القيمة -12

  المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في 
 من خالل مستوى قياس متسلسل استنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي: 

 

 ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات المتماثلة.المستوى األول:  •

المســتوى الثاني: ويشــمل أســس التقييم التي يكون فيها أقل مســتوى مدخالت جوهري نســبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بشــكل  •
 مباشر أو غير مباشر.

 ن فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح.المستوى الثالث: ويشمل أسس التقييم التي يكو •
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 لمستوى القياس المتسلسل للقيمة العادلة:  انود المسجلة بالقيمة العادلة طبقيبين الجدول التالي تحليل الب 
 

2022مارس  31   

الثالث المستوى   المجموع  الثاني المستوى      

 الشامل اآلخر  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  -  8,323,201  8,323,201

 عقارات استثمارية  9,804,212  -  9,804,212

18,127,413  8,323,201  9,804,212  
      

 

)مدقق(   2021ديسمبر  31   

الثالث المستوى   المجموع  الثاني المستوى      

 الشامل اآلخر  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  -  8,323,201  8,323,201

 ارات استثمارية قع 9,804,212  -  9,804,212

18,127,413  8,323,201  9,804,212  

 
2021مارس  31   

الثالث المستوى   المجموع  الثاني المستوى      

 الشامل اآلخر  خالل الدخل موجودات مالية بالقيمة العادلة من   -  10,425,542  10,425,542

 ارات استثمارية قع 9,082,856  -  9,082,856

19,508,398  10,425,542  9,082,856  

 

  الشامل اآلخر خالل الدخل مالية بالقيمة العادلة من  الموجودات  في رأي إدارة الشركة األم بأنه ال يوجد تغيير جوهري في القيمة العادلة لل
 . 2022مارس  31والعقارات االستثمارية خالل الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 . 2022مارس  31خالل الفترة المنتهية في قياس القيمة العادلة   لم تتم أي تحويالت بين مستويات

 
 قضائيةومطالبات  التزامات محتملة -13

 إلتزامات محتملة كما يلي: المجموعةيوجد على  (أ

 
   مارس 31

2022  

 ديسمبر 31
2021 

  ( مدقق)
   مارس  31

2021 

 7,644,729  7,227,303  6,541,979 خطابات ضمان
 1,427,377  1,476,129  1,441,103 إعتمادات مستندية

 7,983,082  8,703,432  9,072,106 

 

 المجموعة في شركات زميلة هي كما يلي:إن اإللتزامات المحتملة الناتجة عن حصة  (ب 

 
 مارس   31

2022  

 ديسمبر 31
2021 
  )مدقق( 

 مارس   31
2021 

 668,508  668,508  668,508 خطابات ضمان

 
كما ش.م.ك.ع"    –القضــائية للشــركة الزميلة "الشــركة الوطنية العقارية ال يوجد تغيير جوهري في اإللتزامات المحتملة والمطالبات  

 .2021ديسمبر  31هو وارد في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 
 

 ة وغير العاديةالعادي  لجمعية العامةا -14
  المالية   المعلومات حتى تاريخ إعداد    2021ديسمبر    31عن السنة المنتهية في  األم  لم يتم انعقاد الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة  

عن    األممن قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة  المجمعة  ، وبالتالي لم تتم الموافقة على البيانات المالية  المرفقة  المرحلية المجمعة المكثفة 
ال تتضمن أي تعديالت قد تكون    2022  مارس   31المنتهية في  للفترة    المرحلية المجمعة المكثفة   المالية  المعلومات السنة المنتهية آنذاك. إن  

 آنذاك.  للسنة المالية المنتهيةاألم من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة المجمعة ضرورية فيما لو لم تتم الموافقة على البيانات المالية 
 

على البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية  ، 2021 مايو 27المنعقدة بتاريخ لمساهمي الشركة األم  العادية السنوية العامةوافقت الجمعية 
  31لسنة المنتهية في  لمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  أو  على عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة  كما وافقت  ،  2020ديسمبر    31في  

 . 2020ديسمبر 
  



 وشركاتها التابعة  ش.م.ك. )عامة(  –شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 
 )غير مدققة(  المجمعة المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية  

 2022مارس  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

16 

على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم  ،  2022مارس    8المنعقدة بتاريخ  لمساهمي الشركة األم  العادية  غير    العامة وافقت الجمعية  
سنوات وذلك في حدود مقدار    10أو بأي عملة أخرى لمدة ال تتجاوز    ،مليون دينار كويتي  15بحد أقصى  األم  مال الشركة    عادية في رأس 

تجاوز خمس سنوات من تاريخ إصدارها، على فترات نصف سنوية من  ت رأس المال المصرح به مع خيار التحويل إلى أسهم خالل فترة ال  
فلس    100الفترة، وذلك وفق سعر تحويل    تاريخ إصدار السندات ويجوز للجهة المصدرة إقرار أي تاريخ تحويل إضافي آخر خالل تلك

، وذلك وفق سعر  األم  % من رأس مال الشركة 75للسهم دون عالوة إصدار، ويجوز التحويل التلقائي في حال بلوغ الخسائر أكثر من  
 . الشركة األم تحويل يتم تحديده من مجلس إدارة

 
 أرقام المقارنة -15

للفترة السابقة لتتماشى مع أرقام الفترة الحالية. إن عملية إعادة التبويب لم يكن لها تأثير على ربح تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة  
 المجموعة أو حقوق الملكية المجمعة للسنة / للفترة السابقة. 

 



 وشركاتها التابعة  ش.م.ك. )عامة(  –شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 
 )غير مدققة(  المجمعة المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية  

 2022مارس  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

17 

 
 القطاعمعلومات  -16

 قسام الرئيسية التالية كقطاعات تشغيلية وبيانها كالتالي:ألغراض اإلدارة، تم تصنيف األ
 

 الوصف   القطاع التشغيلي 
 أسواق مركزية للمواد الغذائية   البيع بالتجزئة

 وراق المالية والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة االستثمار في األ  االستثمار

 خدمات  العقود

 إدارة وتطوير والمتاجرة بالعقارات  العقارات
 

 : هي كما يليالقطاعات التشغيلية ب إن المعلومات المتعلقة 
 

   2022مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة 

   البيع بالتجزئة   االستثمار   العقود   العقارات   المجموع 

 مجموع اإليرادات     47,553,326     -   2,360,153    40,658     49,954,137
 ربح مجمل ال    8,031,238  -  382,997    40,658    8,454,893 
 إستهالك وإطفاء   (1,528,552)  (18,940)   (46,089)   (36,676)  (1,630,257)
 مصاريف تمويلية   (545,033)  (1,003,264)   (2,488)   -  (1,550,785)

 )خسارة( الفترة  ربح    1,457,608    ( 740,403)   267,740   (84,865)   900,080 
 مجموع الموجودات    137,163,091   126,548,518    1,858,781    44,903,034     310,473,424
 مجموع المطلوبات   127,345,323     109,184,702    3,338,889    5,476,733    245,345,647 

 
   2021مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة 

   بالتجزئةالبيع   االستثمار  العقود  العقارات   المجموع 

 53,271,211    185,610    2,358,075  مجموع اإليرادات   50,727,526   -  
 9,883,144    185,610    419,200  حمجمل الرب   9,278,334   -  
(1,814,285 )  إستهالك وإطفاء   ( 1,389,388)  ( 19,285)  ( 191,090)  ( 214,522)  

 مصاريف تمويلية   ( 510,685)  ( 1,234,312)  ( 3,540)  ( 54,356)  (1,802,893)
 845,386   (96,575 )    146,284   (1,245,128 )  )خسارة( الفترة  ربح  2,040,805   
 296,259,141  مجموع الموجودات   143,578,711   95,554,552   5,944,511   51,181,367   

 مجموع المطلوبات   151,198,721   86,955,954   3,913,861   9,275,539     251,344,075
 


