
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 ع. .السور لتسويق الوقود ش.م.كشركة 

 وشركتها التابعة 
 

 المرحلية المكثفة المجمعة  المالية  المعلومات
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 المالية المرحلية المكثفة المجمعة  المعلوماتتقرير المراجعة حول 

   .ع.شركة السور لتسويق الوقود ش.م.كإلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة 
 

 مقدمة
ش.م.ك.ع الوقود  لتسويق  السور  لشركة  المرفق  المجمع  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  بيان  راجعنا  ا  .لقـد  (  "مأل)"الشركة 

ن يالمرحلي  والدخل الشامل  األرباح أو الخسائر  يوبيان  2022يونيو    30كما في  المجموعة"(  "بـ  ا معاً  مالتابعة )يشار إليه  وشركتها

التدفقات ولتغيرات في حقوق الملكية  اي  بذلك التاريخ، وبيان  تينتة أشهر المنتهيتي الثالثة والسالمكثفين المجمعين المتعلقين به لفتر

لمعلومات ة عن إعداد هذه الهي المسؤو  ارةداإلإن    .بذلك التاريخالمنتهية    أشهر  الستةلفترة   عينالمجم   ينالمكثف  نييحلالمر  يةلنقدا

ً ة  المجمع  ةالمكثفالمالية المرحلية   ر  بيي التعإن مسؤوليتنا ه.  "التقرير المالي المرحلي"  34ة الدولي  لمعيار المحاسب  وعرضها وفقا

  .ةجمعلما ةالمكثفات المالية المرحلية لهذه المعلوم تيجة مراجعتنانعن 
 

  عةاق المراجطن
بم قمنا  وفقلقد  ً راجعتنا  الدولي  ل  ا المعلومات    2410لمعيار  المرحلية  "مراجعة  قبل  المالية  من  الحالمنفذة   مستقل لا  ساباتمراقب 

 نفيظوملإلى ا   أساسيةفي توجيه االستفسارات بصفة  ة  المالية المرحليات  ومعلالم  عةاجالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مر"  للمنشأة

المالياألعن  ن  ليسؤوالم والمحاسبمور  أقل  ة  المراجعة  إن نطاق  للمراجعة.  التحليلية واإلجراءات األخرى  اإلجراءات  ية وتطبيق 

على علم بكافة    صول على تأكيد بأننا، فإنه ال يمكننا الحبالتالية ويدولالق  التدقيالتدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير    قانط  بشكل كبير من

 الي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. في التدقيق. وبالت يدها تحد تي يمكنة اللهامور ااألم
 

 النتيجة
المرفقة لم يتم ة  المجمع  ةالمكثف  حليةة المرالمالياستنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات  

ً ميع النواحي المادية، وفقإعدادها، من ج  .34لي  محاسبة الدور المعيال ا
 

 قابية األخرى رتقرير حول المتطلبات القانونية وال

ذلك،ة  ضافباإل المعلو  إلى  فإن  مراجعتنا،  إلى  المرحلواستناداً  المالية  متفقمات  المجمعة  المكثفة  مية  مع  الدفاتر  ة  في  وارد  هو  ا 

لقانون الشركات   نا وجود أية مخالفاتعلم  يرد إلى  لم  نبين أيضاً، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، أنهبية للشركة األم.  المحاس

لشركة ساسي ل، أو لعقد التأسيس أو للنظام األلالحقة لهاوالتعديالت ا والئحته التنفيذية  ة لهت الالحقالتعديوال  2016لسنة    1  مرق

كزها ر أو ماألم  ركة  الش  يراً مادياً على نشاطله تأث  قد يكون  على وجه  2022يونيو    30شهر المنتهية في  أ  الستةخالل فترة    ،ألما

   مالي.ال
 

أنهنبين أي ون د أي مخالفات ألحكام القانوجوواعتقادنا  ، لم يرد إلى علمنا  واعتقادنا  وصل إليه علمنا  حسبما  مراجعتناخالل    ،ضاً 

على وجه   2022يونيو    30منتهية في  ال  أشهر  الستةفترة  المتعلقة به خالل  اق المال والتعليمات  بشأن هيئة أسو  2010لسنة    7  مقر

 مالي.الشركة األم أو مركزها ال طقد يكون له تأثيراً مادياً على نشا

 
 

 
 

 

 

 
 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208الحسابات رقم سجل مراقبي 
 ونغ  يو نستإر

 اهمالعيبان والعصيمي وشرك
 

 2022أغسطس  4

 الكويت 



 بعة االتوشركتها ش.م.ك.ع.  الوقود قسوي ر لتسولشركة ا
 )مقفلة( 

 

 

 جمعة.مالمكثفة ال يةحلالية المرممعلومات اللا هذه من ءا  تشكل جز 12إلى  1رفقة من لمات ايضاحاإل إن
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   )غير مدقق( المجمعالمرحلي المكثف  األرباح أو الخسائربيان 

  2022يونيو  30 في لفترة المنتهيةل

  

 أشهر المنتهية في  ةث ثالال
 يويون 30

 
 

 الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30 

   2022  2021  2022  2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات  
      

  58,957,075   68,043,409   29,840,114   34,869,346   مبيعات  

 9 مبيعات تكلفة 
 

(31,999,097) 
 

(27,365,225) 
 

(62,412,838) 
 

(54,029,903) 

 (4,015,391)  (4,094,829)  (2,056,072)  (2,237,152)   تشغيل  ت فاومصر
  

──────── ──────── ──────── ──────── 

 911,781  1,535,742  418,817  633,097   مجمل الربح 
      

  1,538,429   1,621,361  791,731  740,040   ت أخرى إيرادا

  167,900   129,939  67,513  64,819   جيرتأ تاإيراد

  814,359   1,346,113  500,375  940,046  3 إيرادات استثمار صافي

 (1,923,023)  (2,597,538) (1,020,829) (1,305,457)  إدارية مصروفات 

 1,270,305       -  945,305    -   ربح من بيع عقار استثماري  

 (650,000)     (37,500)  (650,000) (37,500)   ئر االئتمان المتوقعة مخصص خسا
  

──────── ──────── ──────── ──────── 

 ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

ومكافأة أعضاء  ة لوطنيعمالة ام الة دعضريبمخصص و

 2,129,751 1,998,117 1,052,912 1,035,045  ة كازلاوارة مجلس اإلد
      

 (19,168)  (17,983)  (9,476)  (9,315)   ة الكويت للتقدم العلمي سسمؤة حص

 (53,244)  (49,953)  (26,323)  (25,876)   نية  ة دعم العمالة الوطيبضر

 (21,298)  (19,981)  (10,530)  (10,350)   الزكاة
  

──────── ──────── ──────── ──────── 

 2,036,041 1,910,200 1,006,583 989,504  ح الفترة  بر
  

──────── ──────── ──────── ──────── 

 فلس   5.03 فلس   4.72 فلس   2.49 فلس   2.45 4 ففةخماسية والم األسالسهة حيبر
  

════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 
 

 
 

 

 

  

 



 بعة االتوشركتها ش.م.ك.ع.  الوقود قسوي ر لتسولشركة ا
 )مقفلة( 

 

 

 جمعة.مالمكثفة ال يةحلالية المرممعلومات اللا هذه من ءا  تشكل جز 12إلى  1رفقة من لمات ايضاحاإل إن
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 قق( )غير مدالمكثف المجمع   ل المرحليشاملا  الدخلبيان 

  2022نيو يو 30لفترة المنتهية في ل

 

 في  يةهأشهر المنت ثةثالال
 يونيو 30

 
 

 الستة أشهر المنتهية في  
 يونيو 30

  2022  2021  2022  2021 

 يتي ر كودينا دينار كويتي يتي ر كودينا دينار كويتي 
     

 2,036,041 1,910,200 1,006,583 989,504 رة الفتح رب
 

──────── ──────── ──────── ──────── 

       :شاملة أخرى للفترةإيرادات  (ر خسائ)

 األرباح أو الخسائرإلى بيان  حقاال  فهايتم إعادة تصني لن بنود
      :المرحلي المكثف المجمع

مدرجة  مالية  من موجوداتالقيمة العادلة ربح  (خسارة) صافي

 5,270 420,822 293,418 (2,440,488)   ل اإليرادات الشاملة األخرىالمن خ العادلة بالقيمة
 

──────── ──────── ──────── ──────── 

 5,270 420,822 293,418 (2,440,488)   خرى للفترة أ لةامشإيرادات  (ر ئاسخ)
 

──────── ──────── ──────── ──────── 

 2,041,311 2,331,022 1,300,001 (1,450,984) ة ر تالشاملة للف اإليرادات)الخسائر(  إجمالي
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 

 

 
 

 





 

 عة ا التابركتهود ش.م.ك.ع. وشقتسويق الول شركة السور
  لة()مقف

 

 عة.المجمفة المعلومات المالية المرحلية المكث تشكل جزءا  من هذه 12إلى  1 ة مناإليضاحات المرفق إن
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 مدقق(ير )غ ثف المجمعالمرحلي المكق الملكية رات في حقوبيان التغي

  2022يونيو   30ة في هيلمنتلفترة ال

 
 رأس
 ل الما

 طي احتيا 
 إجباري 

 احتياطي 
 اختياري 

 هم أس
 نة  يزخ 

 
 تياطي حا
 ة نيخز أسهم 

التغيرات  احتياطي 
  المتراكمة في

 لعادلة القيمة ا
 أرباح
 المجموع  مرحلة

 تي ير كودينا دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتي نادي دينار كويتي  تي دينار كوي 
         

 68,459,476  17,852,021  (1,502,134)  (293,796)  (23,683)  5,978,155  5,978,155  40,470,758    دقق()م 2022يناير  1في 

 1,910,200  1,910,200     -     -     -     -     -     -  ربح الفترة

 420,822     -  420,822     -     -     -     -     -  رةللفت شاملة أخرى إيرادات
 

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

 2,331,022 1,910,200 420,822    -     -     -     -     -  اإليرادات الشاملة للفترةمالي جإ

 (2,022,691) (2,022,691)    -     -     -     -     -     -  ( 11توزيعات أرباح معلنة )إيضاح 
 

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

  68,767,807  17,739,530 (1,081,312)  (293,796)  (23,683)  5,978,155 5,978,155 40,470,758   2022يونيو  30ي ف  كما
 

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

 64,167,792 17,087,268 (4,326,951) (293,796)  (23,683)  5,627,098 5,627,098  40,470,758    )مدقق(  2021يناير  1 في كما

 2,036,041 2,036,041    -     -     -     -     -     -  ربح الفترة

 5,270    -  5,270    -     -     -     -     -  فترةشاملة أخرى لل إيرادات
 

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

 2,041,311 2,036,041 5,270    -     -     -     -     -  رةللفتاإليرادات الشاملة ي إجمال

رجة بالقيمة أسهم مدرات في استثما من بيع ةارخستحويل 

 حربااأللى إ  رىالشاملة األخ اتداإليرال ن خال العادلة م

 - (1,613) 1,613    -     -     -     -     -  المرحلة  

 (2,022,691)    (2,022,691)    -     -     -     -     -     -  ( 11اح ح معلنة )إيضتوزيعات أربا
 

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

 64,186,412 17,099,005 (4,320,068)  (293,796)  (23,683)  5,627,098  5,627,098 40,470,758     2021يونيو  30 يفكما 
 

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



 

 عة ابلتوشركتها ا د ش.م.ك.ع.و وقال قوي شركة السور لتس 
  ()مقفلة

 

 فة المجمعة.كثالمة ليالمرح يةت الماللوماا  من هذه المعءتشكل جز 12 إلى 1ة من المرفق تاحاإليضإن ا
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 (قر مدق)غيع مالمكثف المجي مرحلللنقدية ات التدفقابيان ا

  2022يونيو   30في   ةيتهلمنرة اللفت

  

   المنتهية في أشهر الستة
 يونيو 30

    2022   2021 
 دينار كويتي   دينار كويتي  ات إيضاح 

 التشغيلأنشطة 
   

ة  طنيالعمالة الو  بة دعمعلمي وضريال للتقدملكويت قبل حصة مؤسسة اربح الفترة 
 2,129,751 1,998,117  لزكاة واومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

   النقدية: تدفقات صافي الب ةالفتر  بحر قةابلمط ةر نقديالت غيتعدي
   

 (139,697) (191,032) 3 فوائد دات إيرا
 (541,542) (1,092,353) 3 باح  إيرادات توزيعات أر

أو  األرباحمدرجة بالقيمة العادلة من خالل ية الم  موجوداتمن  غير محقق ربح 
 (133,120) (62,728) 3 رئخساال

 اء وإطفاستهالك 
 1,690,570 1,819,514 

 ماري  عقار استث ربح من بيع
 -  (1,270,305) 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
 37,500 650,000 

 ن يفوظلمالخدمة ل ية نها كافأة ممخصص 
 152,577 81,097 

  
───────── ───────── 

  2,532,651 2,595,698 
 لمال العامل: ارأس ي ات فالتغير

 
  

  مخزون
  (50,748) 36,258 

 ما   مدينون ومدفوعات مقد
  341,828  754,144 

 قةروفات مستح ومص دائنون
  1,097,250 2,953,337 

  
───────── ───────── 

 العمليات جة من تانال ةات النقديدفقالت
 3,920,981 6,339,437 

 ين مدفوعة  ظفموللة دممكافأة نهاية الخ
 (14,451) (51,874) 

  
───────── ───────── 

 لالتشغي ةأنشطالناتجة من ة صافي التدفقات النقدي
 3,906,530 6,287,563 

  
───────── ───────── 

    

  راالستثماطة أنش
 

  
 تعدام و تلكا تممشراء 

  (163,208) (260,723) 
 إضافات إلى موجودات غير ملموسة 

  -    (11,549) 
  استثمارات في أوراق مالية  شراء

 (5,943,236) (3,026,517) 
    أوراق مالية استثمارات فيبيع ن متحصالت م

  4,706,426  2,138,959  
 ل جألا حددةم ودائع

  3,574,471   (2,466,521) 
 ماري يع عقار استثمتحصالت من ب 

 - 3,065,000 
  681,239   1,283,385  3 مستلمة   ثماراتاستإيرادات 

 
 

───────── ───────── 

 مارتث االسة أنشطناتجة من ال ةات النقديق صافي التدف 
  3,457,838  119,888 

 
 

───────── ───────── 
    

 ويل التم ةشطأن
 

  
   صول عليهح ال ل تماألج محدد رضق

 - 2,000,000 
 سداد قرض محدد األجل  

 - (2,000,000) 
 مدفوعة  حاربأ زيعاتوت

 (1,307,576) (1,225,764) 
  

───────── ───────── 

 تمويل ة الشطأن تخدمة فيمسالفي التدفقات النقدية اص
 (1,307,576) (1,225,764) 

  
───────── ───────── 

 لنقد المعادل  وا  نقدال في  الزيادة فياص
  6,056,792  5,181,687 

 اير ين 1ي النقد والنقد المعادل ف
  5,702,756  4,942,922 

  
───────── ───────── 

 10,124,609 11,759,548 6 يونيو  30المعادل في  نقدلوا نقدلا
  

═════════ ═════════ 



 قود ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة شركة السور لتسويق الو
 ( قفلة)م

 ة()غير مدقق فة المجمعةثمكال ةليحول المعلومات المالية المرح حاتيضاإ

   2022يونيو  30ي ية فرة المنتهتوللففي ما ك
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   حول الشركةمات لومع 1
 

اللعالمار  تم التصريح بإصد "(  األمة  )"الشرك  .علتسويق الوقود ش.م.ك.  روسال  شركةمعة لالمج  مكثفةية اللمرحللية اامومات 

  األم الشركة    إدارةمجلس  ر  را ق  بموجب  2022يونيو    30ة في  لفترة المنتهيل"(  المجموعة"  ـبا  ليهما مع  إالتابعة )يشار    هاكتروش

 .2022 أغسطس 4 بتاريخ
 

ا  اعتماد  تم للالبيانات  المنتهية في  ملمالية  للسنة  االجم  جتماعافي    2021ديسمبر    31جموعة  العمومية  مين  هللمسا  ةينولسعية 

في اإليضاح  تم إدراجها  خ  تارياللك  بذية  تهلمناجموعة للسنة  الم  لقب  منالمعلنة    ت األرباح. توزيعا2022أبريل    11نعقد في  الم

11. 
  

.  2006و  ماي  9يخ  ربتااتها  عملي  اولةزموبدأت    2006مارس    20خ  اريبت  سهاسيم تأكويتية ت  مساهمة  هي شركة   األم شركة  لا إن  

  .2008 يونيو 30اريخ تب كويت ال بورصةفي  مألاالشركة  همسأ تم إدراج
 

 :  األملشركة ساسي للنظام األمن ا  5رقم لمادة فقا  للية والتا طةنشألطلع المجموعة باضت
 

 ؛حطات التزود بالوقودانة مل وصييغش تر ووإنشاء واستئجا ةحياز  

 لتي  ات اة الخدمفاكز كامر الهذه    دم فيا أن تقات، ولهطمح تلك الء بالمعالخدمة    مراكز  صيانةغيل وش طوير وتإنشاء وت

 ؛مركباتفني للليح والفحص الانة والتصش الصيات وروخدم سياراتسيل الوغوت الزي يرتغي ت بما في ذلكياراسلل تقدم

  ؛ وقودين الوتخز ءملعلى القدرة  

 ةئزتجبال أو بالجملةاء ها سويرة فتاجبترول والمشحن منتجات ال.   

 الهرة أعكولمذ ايذ العمليات تنف ضلغر مختلفةقع الي الموافارات لعقوا راضياأل  وبيع ةازحير وئجاتسااء ورش. 
 

  ت.ويالك دولة، 13144، اةالصف ،28396 .ص.ب هو األمي للشركة الرئيسلمكتب وان ا إن عن
 

 (.ى"الكبر األم ةك)مقفلة( )"الشرم.ك. قة ش.اا للطلفعة لشركة أهي شركة تاب األمالشركة   نإ
 

 مة الها ةالمحاسبي تساسياوال اإلعداد اسأس 2
 

  اددعإلاأساس  2.1

لمعيار  ا   وفق  2022يونيو    30  في  المنتهية  أشهر  الستةلفترة  للمجموعة    ةالمجمع  المكثفةلية  لمرحا  ليةالما  اتلومعتم إعداد الم

 . ي"لحمرال اليلم ا رقري"الت  34الدولي  المحاسبة
 

 .مجموعةة للرئيسيلة ال العم ا  يضأ مثلي الذييتي وار الكوينلدابلمجمعة المكثفة ا ةيلمرحلية الاملعلومات المض اتم عري
 

  مجمعة  ماليةات  انبيعداد  إل  المعلومات واإلفصاحات الالزمةتضمن كافة  مجمعة ال ترحلية المكثفة الالم  ةاليمالومات  معلالإن  

   .2021ديسمبر  31في  لمنتهيةللسنة اوعة ة للمجمسنوية اللمجمعا ةيلالما ا مقترنة  بالبياناتهيلع عالطال جب ا، ويكاملة
 

 فسيراتلت وا معدلةوالجديدة العايير الم 2.2
 

السياسا المإن  المتبعة  المطبقةحاسبية  ت  الحساب  إ  وطريقة    تلك ل  ثلةامممجمعة  لا  المكثفة  رحليةمال  يةاللما  المعلوماتعداد  في 

اال  دادفي إع  بعةالمت المنلسل  عةللمجمو  ةنويالس  المجمعةلمالية  بيانات    يق طبت  اء نثت باس  ،2021ديسمبر    31في    ةقسابال  تهيةنة 

  خرآ  لتعديو  أ  ريسفو تر أاي بكر ألي معطبيق الممجموعة بالت. لم تقم ال2022يناير    1  نما  ر  ااعتبسري  الجديدة التي ت  يرياالمع

 سر بعد.  ي مل ولكن صادر
 

عة  مجمال  ةالمكثفرحلية  المية  لالما  ات المعلومعلى  ثير  ا تأليس له  نهإال  إ  2022سنة  في    مرة  ولأل تعديالت  لا  نالعديد مي  سرت

 ة. لمجموعل
 

 16ولي تعديالت على معيار المحاسبة الد –معدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود المنشآت والالممتلكات و

التع ايحظر  على  أن ملديل  أي  م  تخصم  نشآت  والمعدات،  والمنشآت  الممتلكات  بنود  من  بند  أي  تكلفة  بيع   متحصالتن  من 

المنتجة  األص الالب  الوصول أثناء  ناف  والحالة  الموقع  إلى  قذلك األصل  ليكون  ازمة  ا على  بالطادر  التي تقصدها  لتشغيل  ريقة 

 . األرباح أو الخسائرإنتاج تلك البنود، في  اليفوتك ،ده البنوبيع هذ من المتحصالتبمنشأة اإلدارة. وبدال  من ذلك، تعترف ال
 

مبيعات لبنود  هناك  حيث لم تكن  المجمعة للمجموعة    المكثفةالمالية المرحلية    المعلوماتير على  أي تأثيالت  التعدلم يكن لهذه  

 .معروضةلى ال األو ترةبداية الف دام في أو بعدستخلالمنتجة من خالل الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة 

 

 

 

 



 قود ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة شركة السور لتسويق الو
 ( قفلة)م

 ة()غير مدقق فة المجمعةثمكال ةليحول المعلومات المالية المرح حاتيضاإ

   2022يونيو  30ي ية فرة المنتهتوللففي ما ك
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 )تتمة(  الهامة ةالمحاسبي ساتسياوال العرض اسأس 2
 

 )تتمة( فسيراتلت وا معدلةوالجديدة العايير ملا 2.2
 

 3ى المعيار الدولي للتقارير المالية عديالت علت –مفاهيمي مرجعية إلى اإلطار الإشارة 

مي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإشارة مرجعية اهيلمفا  ن اإلطار دار سابق مصة المرجعية إلى إالتعديالت اإلشار  تستبدل

العتراف مبدأ اتثناء  إلى  تضيف التعديالت اس  دون تغيير متطلباتها بشكل كبير.  2018في مارس  ي الصادر  إلى اإلصدار الحال

وم الثاني" والتي تنشأ لي"افي  لة  لمحتمو الخسائر اإصدار األرباح أ  "دمج األعمال" لتجنب  3بالمعيار الدولي للتقارير المالية  

المحتمل والمطلوبات  االلتزامات  ستتحعن  التي  نطة  ضمن  معيارقق  الدولي    اق  والمطلوبات    37المحاسبة  المخصصات 

الدوليتملة أو تفس وجودات المحالمحتملة والم دها بشكل رائب، إذا تم تكب: الض 21ة للتقارير المالية  ير لجنة تفسيرات المعايير 

تفسيرات المعايير    سير لجنةأو تف 37  تثناء من الكيانات تطبيق المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدوليس االلب  يتطفصل.  من

  لحيازة.لتزام حالي قائم في تاريخ االمفاهيمي، لتحديد ما إذا كان ا   من اإلطارتوالي، بدال  ، على ال21الدولية للتقارير المالية 
 

ا أيلتعديالتضيف  فت  ا  المالية  ة  يدجد  قرةض  للتقارير  الدولي  المعيار  أن    3إلى  مؤالمحتمل  الموجوداتلتوضيح  غير  لة  هة 

 ي تاريخ الحيازة.لالعتراف بها ف
 

ت أي  التعديالت  لهذه  يكن  على  لم  هناك موجود  لوماتمعالأثير  يكن  لم  للمجموعة حيث  المجمعة  المكثفة  المرحلية  ات المالية 

 نشأت خالل الفترة.نطاق هذه التعديالت  منض ملةوبات محتمات ومطلتزاوالمحتملة 
 

ال للتقارير  الدولي  المالية  ا   9مالية  المعيار  اختبار    –ألدوات  ضمن  ا10"نسبة  الرسوم  إلغاء  حالة  في  العتراف  %" 

 الية مطلوبات المبال

المنش تدرجها  التي  الرسوم  التعديل توضيحات حول  الذيتضمن  التقييم  تجريه حولأة ضمن  ا  ي  االلتزام   روطف شالختمدى 

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

 عن  رض أو المقرض نيابة  ض والمقرض مشتملة  على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترا بين المقتالمستلمة فيم

لم    .العتراف والقياسلمالية: ااألدوات ا  39عديل مماثل مقترح فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي  اك تس هنيل  األخر.الطرف  

ثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك تعديالت على األدوات لية المكية المرحمالال المعلوماتتأثير على لتعديالت يكن لهذه ا

 رة.ة خالل الفتالمالية لدى المجموع
 

المجمهذل  يكنلم   المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  على  تأثير  أي  التعديالت  للمجموه  استخدام  عة  المجموعة  تعتزم  عة. 

 يق.لتطببحت قابلة لبلية إذا أصالعملية في الفترات المستق المبررات
 

 ت استثماردااإير صافي 3

 

 نتهية في مل ا  ر أشه الثة  الث
 يونيو  30

 
 

 الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو  30

   2022   2021   2022   2021 

 تييكو   ر ا ن ي د  يت وي ر كا دين  تييكو   ر ا ن ي د  يت وي ر كا دين  

   
  

 139,697  191,032  75,763  91,174  ئد  ادات فواإير

 541,542  1,092,353  300,098  918,201  يعات أرباح وزت تاداإير

بالقيمة  ودات مالية مدرجةموج محقق من غيرربح )خسارة( 
 (69,329)   خسائرالأو  باحاألرمن خالل  العادلة

 
124,514 

 
62,728 133,120 

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

 940,046 500,375 1,346,113 814,359 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قود ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة شركة السور لتسويق الو
 ( قفلة)م

 ة()غير مدقق فة المجمعةثمكال ةليحول المعلومات المالية المرح حاتيضاإ

   2022يونيو  30ي ية فرة المنتهتوللففي ما ك
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 سهم ربحية ال  4
 

المتوسط   علىين  اديالع  ة األملشركمساهمي االخاص ب  الفترة  ربح  بحية السهم األساسية عن طريق قسمةرمبالغ  ـاب  احتسيتم  

ة  شـرك ي الاهممسـب  الخـاص  حالربقسـمة  لمخففة بم االسه  ربحية  . يتم احتسابالفترةالل  القائمة خ  يةلعادسهم ااأل  ددلعح  لمرجا

ي  ية الت لعاداألسهم المتوسط المرجح لعدد  زائدا  ا  الفترةدية القائمة خالل  عالمتوسط المرجح لعدد األسهم العلى ان  العادييألم  ا

فإن   فة قائمة،فخات مود أدوعدم وجل  ار  نظ  أسهم عادية.  إلىففة  حتملة المخلمية اسهم العادكافة األ  ليحوت  ا عندارهإصد  تمسي

 طابقة.ة متوالمخففة ساسياأل سهمال يةربح
 

 

  نتهية في المأشهر ثالثة  ل ا 
 يونيو  30

 
 

 الستة أشهر المنتهية في
 يونيو  30  

 
  2022   2021   2022   2021 

 
 تييكو   ر دينا  ويتيكر  ا دين  تييكو   ر ا دين  ويتيكر  ا دين 

   
  

 2,036,041 1,910,200 1,006,583 989,504 ي( ويتر كادينرة )الفتربح 

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

 404,591,834 404,591,834 404,591,834 404,591,834 *(أسهم)مة ئدية القاالعا سهمالمرجح لعدد األ وسطلمتا

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

 فلس 5.03 فلس 4.72 فلس 2.49 فلس 2.45 ة سية والمخففاألسا لسهما يةحبر

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

 

 ل السنة. لتغيرات في أسهم الخزينة خالا لتأثير المرجحمتوسط الاألسهم في الحسبان  * يأخذ المتوسط المرجح لعدد
 

تتع معامالت  هناك  تكن  بأسلم  عادلق  الماليةالمعخ  يتارين  ب  يةهم  المرحلية  ب  التصريحوتاريخ    لومات  المالية  المعلومات  هذه 

  .همسربحية ال إدراجالمكثفة المجمعة التي قد تتطلب إعادة 
 

  وراق مالية ات في أاستثمار  5
 

  )مدققة( 

 

 يونيو   30
  2022   

 ديسمبر 31
  2021 

 و يوني 30
  2021   

 
   ويتيار كنيد تي  ويك ناريد دينار كويتي 

    

    أو الخسائر  حباراأل جة بالقيمة العادلة من خاللالمدر يةت المالداوجوالم
 782,018   803,624  866,352    رةمسع أسهم
 315,274   315,274  622,024 رة مسع غير أسهم

    -   4,700,000     -  #محفظة مدارة
 ────────── ────────── ───────── 

 
1,488,376  5,818,898   1,097,292 

 ══════════ ═════════ ═════════ 

الشاملة  تاإليرادالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل امال داتالموجو
     رىخألا

 14,558,372  16,315,766 23,162,896    رةمسع أسهم
 9,630,537  11,017,395 10,221,147  ة رمسع غير أسهم

 ────────── ────────── ───────── 

 
33,384,043 27,333,161 24,188,909 

 ══════════ ═════════ ═════════ 

 25,286,201 33,152,059 34,872,419   أوراق مالية  استثمارات في
 ══════════ ═════════ ═════════ 

 

 .لمحفظةمدير ا لدى مثل النقدالمحفظة المدارة ت *
 

في  تدار    ،2022يونيو    30في  كما   المااالستثمارات  )  33,605,846بمبلغ  لية  األوراق  كويتي  :  2021ديسمبر    31دينار 

 (.9دينار كويتي( من قبل طرف ذي عالقة )إيضاح  24,620,517: 2021يونيو  30ودينار كويتي  26,861,750
 

ا  ،2022يونيو    30كما في   العابالقيمالمالية  لموجودات  كانت    6,187,844بمبلغ    األخرىاملة  الش  اإليراداتخالل  ن  ة مدل ة 

)د كويتي  كويتي    7,567,739:  2021ديسمبر    31ينار  في    7,183,536:  2021يونيو    30و دينار  كويتي(  شركات  دينار 

  (.9)إيضاح  عالقةأطراف ذات 
 

  .12إيضاح  ييم فيالتق ألدوات المالية حسب أسلوبالعادلة ل لتحديد واإلفصاح عن القيملالهرمي  الجدولتم عرض 

 

 

 



 قود ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة شركة السور لتسويق الو
 ( قفلة)م

 ة()غير مدقق فة المجمعةثمكال ةليحول المعلومات المالية المرح حاتيضاإ

   2022يونيو  30ي ية فرة المنتهتوللففي ما ك
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    لوالنقد المعادالنقد   6
 

المكثف المجمع مبالغ ان التدفقات النقدية المرحلي  بي  يفة  رجمدلا  األجل  محددة  البنوك والودائع  ىصدة لدرواألد  النقتضمن  ي

  :التاليةلمجمع ف المكثحلي الي المرماالبيان المركز 
 

 
  )مدققة( 

 

 يونيو   30
  2022   

 برديسم 31
  2021 

 يونيو  30
  2021   

 
 كويتي  ينار د تي  كوي ردينا دينار كويتي 

    

 9,755  9,748 7,350  في الصندوقالنقد 

 5,114,130  2,693,008 7,185,677  ك لدى البنو دةاألرص

 18,000,724  17,607,950 15,600,000   األجل قصيرةودائع 
 ────────── ────────── ────────── 

 22,793,027  20,310,706   23,124,609 

    ناقصا : 

 (13,000,000) (14,607,950)  (11,033,479) ( هرأش 3 أكثر من بعد )تستحق  األجل يرةصقدائع و
 ────────── ────────── ────────── 

حلي المكثف  نقدية المرض بيان التدفقات اللغر عادلوالنقد المالنقد 

 10,124,609  5,702,756  11,759,548   المجمع
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

محليةالمودعة    جلاأل  ددةمحلودائع  ا  إن بنوك  وتحمل  نار  يبالد  ةجمدر  لدى  فائمتوسط  الكويتي  فعليمعدل   % 1.5بة  بنس  دة 

   . نوياس  (%1.70 :2021يونيو  30و  %1.5: 2021ديسمبر  31)
 

 خزينة أسهم 7

  قة()مدق  

 

 يونيو   30
  2022   

 يسمبرد 31
  2021 

 يونيو  30
  2021   

 كويتي  دينار  ينار كويتي  د دينار كويتي  
    

 115,747 115,747 115,747 نة يالخز أسهمعدد 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 %0.03 %0.03 %0.03  نسبة الملكية
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 15,973 17,941 17,015 ي( يتدينار كوالقيمة السوقية )
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

الل فترة االحتفاظ بهذه األسهم وفق ا إلرشادات  خ  للتوزيعر متاحة  حتفظ بها غية المنيلخزا  أسهمفة  ة لتكلالحتياطيات المعادلإن ا

 .المالق اسوأيئة ه
 

 ت  زاماوالت لةمحتملوبات مط 8
  ة(قق)مد  

 
 يونيو   30

  2022   
 يسمبرد 31
  2021 

 يونيو  30
  2021   

 ار كويتي  دين ويتي  ينار كد دينار كويتي  
    

 8,386,742 8,406,285 8,411,533 خطابات ضمان 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 1,611,862 431,517 268,152 التزامات رأسمالية 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

المكثفةحليمرال  ماليةال  توماالمعلتاريخ  في    كما تتالمجمعة  ة  أ  األمالشركة    إدارةع  وق، ال  تنشأ  ن مطلوبات جوهرية ع  يأن 

 .هذه لضمانت ااخطاب
 



 بعة تها التاك. وشرعش.م.ك.ر لتسويق الوقود سوالشركة 
 لة( )مقف

 (مدققة ة المرحلية المكثفة المجمعة )غير ضاحات حول المعلومات المالييإ

   2022يونيو  30للفترة المنتهية في وفي ا كم
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 القة ع اف ذاتمعامالت مع أطر 9
 

الت  مثلت التي تمت ملك  او  دارةإلاس  الزميلة وأعضاء مجل  ن والشركاتالرئيسيين  المساهمي  عمعامالت  عليا  ال  رةداإلموظفي 

والشركجموعبالم الة  يسيطرات  عليها  تي  مشتركة  رسويما  أوون  سيطرة  عليها  سي  ملموسا    ا  تأثير  أون  األعمضمن  ال  اق 

 . ألماالشركة  ةإدارومجلس  إدارةمالت من قبل المعا ه هذ طر وشروعيسات تسى سياتم الموافقة علت. عاديال
 

 ي: كما يلهي  لمجمعالمكثف احلي المر أو الخسائر حألرباايان في بلمدرجة القة اع  تذامع أطراف  المعامالتإن 
 

 يونيو 30 المنتهية في رأشه الستة 

 
 ضعة ت خا شركا 

  ة المشتركة للسيطر
 ساهم م

 رئيسي

    2022 
 جموعالم 

  يار كويتدين دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 62,412,838 62,412,838    -       مبيعات لفةتك

  18,540     -      18,540  غيلتشال مصروفات

  691,579     -    691,579    إداريةات مصروف
 يونيو  30 المنتهية في رأشه الستة 

 
 ت خاضعة شركا 

  ة المشتركة للسيطر
 ساهم م 

 رئيسي

    2021 
 جموعالم 

   يكويت دينار يتي  دينار كو دينار كويتي   
    

  54,029,903   54,029,903     -       لفة مبيعاتتك

  13,843     -      13,843  يلغتشال مصروفات

  396,048     -   396,048    إداريةمصروفات 
 

 المجمع هي كما يلي: ف لمكثلي االمرح لماليالمركز ابيان قة المدرجة في عال اف ذاتأطر دىل  دةاألرصإن 
 

   
  قة()مدق

 

عة ات خاض شرك
للسيطرة 
 المشتركة

 يونيو   30
  2022   

 وع جم الم 

 ديسمبر 31
  2021 

 وع مالمج

 يونيو  30
  2021   

 موع المج

   يويتكدينار  دينار كويتي   يتي دينار كو يتي ور كدينا 
     

ا* دينون ومم   22,864   5,825   2,232   2,232  دفوعات مقدم 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  11,605,863   10,098,871   12,719,713   12,719,713  وفات مستحقة*صرن ومئنودا
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 7,183,536  7,567,739  7,895,719   7,895,719  ق ماليةاستثمارات في أورا
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 :2021ونيو  ي  30وار كويتي،  دين  شيء ال  :  2021ديسمبر    31ينار كويتي )د  شيء ال    مبلغ  ي ة بإجمالاريتثمسرات االالعقاإن  

كو يند  1,126,000 طمسجل  يتي(ار  باسم  عالة  ذي  المالرف  هي  المجموعة  ان  كتابيا  أكد  الذي  م  كقة  هذه  ن  المستفيد 

   ت.اراالعق
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 )تتمة(  قةف ذات عالطرامعامالت مع أ 9
 

:  2021ديسمبر    31دينار كويتي )  33,605,846بمبلغ  األوراق المالية    االستثمارات في  م إدارةيت  ،2022يونيو    30كما في  

 (.5)إيضاح  عالقةدينار كويتي( من قبل طرف ذي  24,620,517: 2021يونيو  30ودينار كويتي  26,861,750
 

 عند الطلب.السداد وهي مستحقة ة ل فائدمال تح المشتركة رةلسيطة لعركات خاضشإلى   / منقة لمستحا غ* إن المبال
 

 العليا اإلدارة  وموظف

العليا  ؤمسمن مجلس اإلدارة و  العلياموظفو اإلدارة    يتألف بالسلطة والمسؤولية لتخطيط وتوجيه    ونيتمتع  نذيالولي اإلدارة 

 ومراقبة أنشطة المجموعة. 

 

 : على النحو التالي العلياوظفي اإلدارة لمتعلقة بماإلجمالية للمعامالت اقيمة الكانت 
 

 

 المنتهية في أشهر الثالثة  
 يونيو  30

 
 

 ة فيتة أشهر المنتهيالس
 يونيو  30  

   2022   2021   2022   2021 
 تييكو   ر دينا  ويتير كا دين  تييكو   ر دينا  ويتير كا دين  
     

  170,660   210,237   74,572   114,083  ألجل  زايا قصيرة ارواتب وم

  13,827   18,089   5,667   9,929  نهاية الخدمة للموظفين مكافأة 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 124,012 80,239 228,326 184,487 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 ت القطاعات  معلوما 10
 

إلىاستنادا  ال  عماأل  داتوح  ىعل  وعةالمجم  م ظينت تم  ي،  دارةراض اإلألغ تشغيل    يقطاع  هالدي  نأ، كما  اوخدماته  ا منتجاته   

 ما يلي:كتقارير حولهما  داديجب إع
 

 ناتجة من  ة الألخرى ذات الصل د والخدمات اقويع الوبذا القطاع  ه  مثلي  –لة  الص   اتى ذاألخر ت  خدماتسويق الوقود وال

 ود. حطات الوقم

 جل والعقارات. األ ة يرقص ةديالنقق سوااألات إيداعة مدارة وار في محفظاالستثمع طاهذا الق  مثلي –ار ميات االستث عمل 
 

 

تسويق الوقود  
خدمات األخرى  ل وا

 ذات الصلة 

 ت ملياع
 إلجمالي  ا زعة  ر موغي   ارتثماالس  

 ويتيكدينار  كويتيدينار  ار كويتيدين كويتي دينار   2022يونيو  30منتهية في اللفترة ا
     

  71,140,822     -   1,476,052   69,664,770  ت ات القطاعاإيراد
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

  1,910,200  (375,417)   1,476,052   809,565   اتنتائج القطاع
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

  1,690,570   14,304   59,622   1,616,644    ك وإطفاءاستهال
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

     2022يونيو  30في  كما

  91,657,152     -   44,008,054   47,649,098  اتالقطاعودات موج
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  22,889,346   1,200,230     -   21,689,116  ات مطلوبات القطاع
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 )تتمة(  ت القطاعاتمعلوما 10

 

وقود  لا  يقسوت
رى األخ اتوالخدم

 ذات الصلة  

 ليات عم
 لي  إلجماا موزعة    غير   ارمستثالا 

 كويتي  ينارد دينار كويتي  ي دينار كويت   دينار كويتي  2021ديسمبر  31المنتهية في  السنة

     

 137,644,575     -  2,850,781  134,793,794  ات القطاع اداتإير

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

 3,296,103  (514,465)  2,850,781  959,787   ربح ال صافي / اتئج القطاعنتا

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

 3,545,689  26,810  154,669  3,364,210  اء  استهالك وإطف
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

     2021ديسمبر  31ي كما ف

 89,310,412 -  37,646,263 51,664,149 اتاعطقال تداوموج
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 20,850,936 1,062,104 - 19,788,832 ات قطاعبات المطلو
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 

لوقود  تسويق ا
خرى األ والخدمات

 ذات الصلة  

 عمليات 
 إلجمالي  ا   ة وزعم يرغ الستثمار  ا 

 دينار كويتي  ار كويتي دين تي دينار كوي   نار كويتييد  2021يونيو  30في الفترة المنتهية 

     

  61,477,763     -   982,259   60,495,504  ات القطاع إيرادات

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

  2,036,041   526,595   982,259   527,187   بح رال صافي / اتنتائج القطاع

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

  1,819,514   14,291   85,134   1,720,089  الك وإطفاء  استه
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

     2021يونيو  30ي ما فك

 86,469,686 - 30,126,181 56,343,505 اتودات القطاعوجم
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 22,283,274 1,027,003 - 21,256,271 ت اقطاعبات المطلو
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

  نويةسلومية اعية العمالجم 11
 

. وبالتالي، تم  2022أبريل    11  خبتاري  2021ديسمبر    31في    تهيةمنللسنة ال  األملسنوية للشركة  ية اممو عال  الجمعيةانعقدت  
 . األم ساهمي الشركةل ممن قب 2021ديسمبر  31ي فية المنته ة للسنةعجممالية المات الالبيان اعتماد

 

الجافق  و في  على  السنوي  لعاديةاة  يم موالعمعية  المساهمون  بمردااإل  مجلس  توصيةة  بمبة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  لغ كافأة 
بنافقوا على توزكما و،  دينار كويتي  60,000 القيمة االسمية لأل  %5سبة  يع أرباح نقدية  سهم عن  للفلس    5  م بواقعهسمن 

 فلس للسهم(. 5م بواقع من القيمة االسمية لألسه %5أرباح نقدية بنسبة زيع : تو2020) 2021ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 

 ةاليألدوات المالقيمة العادلة ل 12
 

 المالية. الموجودات المالية والمطلوبات ة من ليكون األدوات الماتت
 

محددة   ودائعالالبنوك و  لدى  واالرصدةنقد  المدينة وال  واالرصدةأوراق مالية  ستثمارات في  االتتكون الموجودات المالية من  
 .والمصروفات المستحقة الدائنينلية من ت الما. تتكون المطلوبااألجل

 

 دوات المالية من خالل أسلوب التقييم:العادلة لأل ةحديد واإلفصاح عن القيملي لتتاالهرمي ال الجدول موعةتستخدم المج
 

 ؛ المماثلة باتالمطلو أودات ة للموجوشطلنفي األسواق ااألسعار المعلنة )غير المعدلة( : 1ى المستو 
   التالآليات  :  2المستوى يكونقييم  المدخب  تي  اقل مستوى من  اها  ال  ةوهريلجالت  القيمة  معالقياس  بصورة ا  لحوظدلة 

 ؛ باشرةغير م  أواشرة بم
 ملحوظ. ر غييمة العادلة من المدخالت الجوهرية لقياس القوى ستبها اقل م يكون تيلا مآليات التقيي: 3ى لمستوا 
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 تتمة() اليةلما  اتألدوالقيمة العادلة ل 12
 

 الهرمي للقيمة العادلة:  وللجداتوى مسيمة العادلة حسب قبال يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة
 

 لموجودات المالية أ( ا
 

 القيمة العادلة  
الجدول   ى مستو 

 تقنية التقييم  الهرمي 
ة  مدخالت جوهري

 ظة غير ملحو

    دينار كويتي   2022يونيو    30

لة من  العاد ةقيملمدرجة با ات ماليةدموجو
        :األخرى الشاملة  اإليرادات

 نطبق  يال     شراءالسعر   1 ىمستولا 23,162,896 مسعرة  أسهم

     

 3 ىالمستو 10,221,147 * مسعرة غير همسأ

 طريقة مضاعف

 السوق 

ضعف ل خصم ال

 التسويق 
 ───────────    

 33,384,043    

 ═══════════    

لة من خالل  العاد ةقيملالية مدرجة باات مدموجو
       :األرباح او الخسائر

 نطبق  يال     شراءالسعر   1 ىمستولا 866,352 رة مسع أسهم
     

 3 ىالمستو 622,024 * رةمسعغير  أسهم
 طريقة مضاعف

 نطبق  يال  السوق 
 ───────────    

 1,488,376    

 ═══════════    

 

 دلة القيمة العا 
الجدول   ىمستو

 تقنية التقييم  الهرمي
ة  مدخالت جوهري

 ملحوظة  غير

    ر كويتي  دينا ()مدققة  2021مبر  ديس  31

لة من  العاد ةيمقلات مالية مدرجة بادموجو
        :األخرى الشاملة  اإليرادات

 ال تنطبق      ءشراالسعر   1 ىلمستوا 16,315,766 مسعرة  أسهم

 3 ىستوالم 11,017,395 * مسعرة غير همأس

 طريقة مضاعف

 السوق 

خصم ضعف  

 التسويق 
 ───────────    

 27,333,161    

 ═══════════    
     

لة من خالل  العاد ةقيملات مالية مدرجة بادموجو
       :األرباح او الخسائر

 تنطبق   ال    الشراءسعر   1 المستوى 803,624 رة مسع أسهم

 3 المستوى 315,274 * رةمسعغير  أسهم
 طريقة مضاعف

 ال تنطبق   السوق 

 ───────────    

 1,118,898    

 ═══════════    
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 ()تتمة اليةلمألدوات القيمة العادلة لا 12
 

 )تتمة(أ( الموجودات المالية 
 

 القيمة العادلة  
الجدول   ىمستو

 تقنية التقييم  الهرمي
ة  يجوهرمدخالت 

 غير ملحوظة 

    دينار كويتي    2021يونيو    30

لة من  العاد ةقيملات مالية مدرجة بادموجو
        :األخرى ملة اشال اإليرادات

 ال تنطبق      شراءالسعر   1 ىلمستوا 14,558,369 عرة مس همأس

 3 ىالمستو  * مسعرة غير همأس

 طريقة مضاعف

 السوق 

ضعف ل خصم ال

 التسويق 

 9,630,540    

 ───────────    

 24,188,909    
 ═══════════    

لة من خالل  العاد ةقيملات مالية مدرجة بادموجو
       :اح او الخسائربراأل

 ال تنطبق      شراءالسعر   1 ىلمستوا 782,018 رة مسع أسهم

     

 3 ىالمستو 315,274 * رةمسعغير  أسهم
 طريقة مضاعف

 ال تنطبق   السوق 

 ───────────    

 1,097,292    

 ═══════════    

 

األ   * تقييم  والمصنفة    سهميتم  المسعرة  السو  ناء  ب   ،3المستوى    ضمنغير  اق  على مضاعفات  الدفترية  مثل  القيمة  إلى  لسعر 
ق  السوضعف استخدام أحدث البيانات المالية المتاحة للكيانات المستثمر فيها وتعديلها بسبب نقص خصم ، بالربحيةمضاعف 

  د عن   أن المشاركين في السوق سيأخذون في االعتبار هذه الخصومات  . قررت المجموعة% 30إلى    %20من  النطاق    في
 ت.تسعير االستثمارا

 

 3العادلة من المستوى  ةالقيم بقةمطا
جلة بالقيمة  المسو 3المستوى ن  ضممدرجة ال عةلموجودات المجمو ةمياوالخت ةتاحياالفت غمبالالة لي مطابقول التاجدرض اليع

 .  العادلة
 

 ة غير مسعر استثمارات في أسهم 

 2022يونيو    30

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة 

لة من خالل  دا عال
ملة  الشا اتاإليراد

 األخرى

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة 

  ادلة من خاللعال
 المجموع  أو الخسائر األرباح

 كويتي دينار  يتيدينار كو تيينار كويد 
    

 11,332,669 315,274 11,017,395 يناير  1في كما 

 (815,247)      - (815,248)  األخرىالشاملة   اإليراداتإعادة القياس المعترف بها في 

 19,000 306,750 19,000 المشتريات صافي 
 ─────── ─────── ─────── 

 10,536,422 622,024 10,221,147 يونيو  30كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ة()تتم دوات الماليةألالقيمة العادلة ل 12
 

 )تتمة(أ( الموجودات المالية 
 

 ة ير مسعرغ استثمارات في أسهم 

 )مدققة( 2021  ديسمبر  31

وجودات مالية  م
مدرجة بالقيمة  

ل  ادلة من خالالع
الشاملة   اإليرادات
 األخرى 

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

  ادلة من خاللالع
 وع المجم لخسائر أو ا األرباح

 ويتي ك دينار   يتيدينار كو تي ينار كويد 

    

 10,851,735 307,190 10,544,545 يناير  1كما في 

 8,084 8,084     - أو الخسائر  األرباح يبها فف إعادة القياس المعتر

 553,359     - 553,359  األخرىالشاملة   اإليراداتإعادة القياس المعترف بها في 

 (80,509)  - (80,509) لمبيعاتاصافي 
 ─────── ─────── ─────── 

 11,332,669 315,274 11,017,395 ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 مسعرة استثمارات في أسهم غير  

 2021يونيو    30

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

ادلة من خالل  الع
الشاملة   اإليرادات
 األخرى 

موجودات مالية  
ة بالقيمة  مدرج

  ادلة من خاللعال
 المجموع  الخسائر  أو األرباح

 كويتي  دينار   يتيدينار كو تي ينار كويد 

    

 10,851,733  307,190 10,544,543 يناير  1كما في 

 (558,470)  8,084 (566,554)  األخرىالشاملة   اإليراداترف بها في إعادة القياس المعت

 (347,449)       - (347,449) صافي المبيعات 
 ─────── ─────── ─────── 

 9,945,814 315,274 9,630,540 يونيو  30كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

لمج الحساسية  تحليل  بإجراء  المجموعة  المدخالت  قامت  القيمة    لملحوظةاغير    ةالجوهريموعة  قياسات  في  المستخدمة 

 مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. يوجد تأثير   ، اللة خالل الفترة. بناء  على هذا التحليلالعاد
 


