
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 . عشركة السكب الكويتية ش.م.ك.
 

   المرحلية المكثفةالمعلومات المالية 

 ( ة )غير مدقق

 2022 يونيو 30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة جعة مرامراقب الحسابات المستقل حول تقرير 

 دارة اإلمجلس حضرات السادة أعضاء إلى 

 .عش.م.ك.السكب الكويتية  شركة
 

  مقدمة

، 2022  يونيو  30  يف  "( كماالشركة")  ش.م.ك.ع.شركة السكب الكويتية  للقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المرفق  

الشامل و  الخسائر  أو  باحراأل  يانوبي لفتر  الدخل  المتعلقين به  المكثفين  المنتالمرحليين  الثالثة والستة أشهر  التاريخ ن  هيتيتي  بذلك 

  الشركة   ةرا إدإن    .المنتهية بذلك التاريخ  أشهر  الستةلفترة  المرحليين المكثفين  لتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية  اوبياني  

إعداد  سؤولةالمهي   المكثفة    عن  المرحلية  المالية  المعلومات  لمعوف  وعرضهاهذه  المحاسايار  قا  المالي  التق"  34لدولي  بة  رير 
 .إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة ."مرحليال
 

 راجعة الم نطاق

بمراجع  لقد ونت قمنا  الدولي  معيلل  ا  فقا  المعلوم"  2410ار  المالية  مراجعة  قبل  ات  من  المنفذة   ستقلمال  لحساباتا  بمراقالمرحلية 
ين  وظفبصفة رئيسية إلى الم  في توجيه االستفساراتالمالية المرحلية    . تتمثل مراجعة المعلومات" المتعلق بمهام المراجعةللمنشأة

المالية والمحاسمسؤولال التحليلية و  يقب طتو ة  يبين عن األمور  للمراءات األاإلجراإلجراءات  أقل خرى  المراجعة  اجعة. إن نطاق 

نه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة قيق الدولية وعليه، فإتم وفقا  لمعايير التدي يالتدقيق الذ  ير من نطاقكب  بشكل

 قيق. التدتحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا  يتعلق بالتي يمكن مة األمور الها
 

  لنتيجةا

المرفقة لم يتم إعدادها، من    ةالمكثفلية  لمرحالومات المالية  معأن الب  يستوجب االعتقاد  ا ماعلمن  إلى لم يرد    مراجعتنا،ستناد ا إلى  ا

 . 34دولي لمعيار المحاسبة الجميع النواحي المادية، وفقا  
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى  

ذلك، إلى  المالية   إضافة  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى  المح  حليةالمر  واستنادا   الدفاتر  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  اسبية المكثفة 

أيضا   إلى علح،  للشركة. ونفيد  يرد  لم  بأنه  إليه علمنا واعتقادنا  الشركات رقم  أية مخالفا منا وجود  سبما وصل  لقانون  لسنة   1ت 

الالوالتع  2016 التديالت  لعقد  أو  لها،  الالحقة  والتعديالت  التنفيذية  والئحته  له  والتعديالت  وللنأسيس  حقة  للشركة  األساسي  ظام 

لهما،   فترة  الالحقة  فيلمنتا  شهرأ  الستةخالل  تأثيرا     2022  يونيو  30  هية  له  يكون  قد  وجه  علىعلى  الش  ماديا   أو ركنشاط  ة 

 مركزها المالي.

 

لسنة    7ام القانون رقم  ألحك  لفاتمخا  ةلم يرد إلى علمنا وجود أي   ،نا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادناتخالل مراجعنبين أيضا  أنه  

ن يكو  د ق  وجه  ىعل  2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستةتعلقة به خالل فترة  المال والتعليمات الم  سواقئة أفي شأن هي  2010

 المالي.ا أو مركزه ة له تأثيرا  ماديا  على نشاط الشرك

 
 
 
 

 
   

 بدر عادل العبدالجادر 

 ئة أ ف 207م سجل مراقبي الحسابات رق

 إرنست ويونغ 

 العيبان والعصيمي وشركاهم 

   

 

 2022 يوليو 27
 
 

 الكويت 
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 سائر المرحلي المكثف )غير مدقق( أو الخ األرباحبيان 

  2022 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 الثالثة أشهر المنتهية في  
  يونيو 30

 أشهر المنتهية في  الستة

 يونيو 30 

 
 2022 2021  2022 2021 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات 

       

 428,231 426,285  176,689 182,842  ء الدات من عقود مع عمرايإ

 (228,907) (267,153)  (94,715) (107,098)  تكلفة مبيعات  

  
────── ──────  ────── ────── 

 199,324 159,132  81,974 75,744  مجمل الربح 

       

 48,276 8,394  182     -   أخرىإيرادات تشغيل 

 1,001 218  213 81  إيرادات فوائد 

 (1,190) 13,229  (821) 13,080  أجنبية عمالت تحويل  )خسارة(ربح 

 26,237 7,074      - 7,074  رد مخصص انتفت الحاجة إليه 

 (7,148) (12,082)  (2,913) (6,452)  مصروفات بيع وتسويق  

 (114,499) (98,731)  (65,561) (46,715)  مصروفات عمومية وإدارية 

  ────── ──────  ────── ────── 

 152,001 77,234  13,074 42,812  التشغيل   ربح
       

 15,080 1,833,696  15,080 1,833,696  صافي إيرادات االستثمار  

  ────── ──────  ────── ────── 

 167,081 1,910,930  28,154 1,876,508  ةل الضريبالربح قب

حصة مؤسسة الكويت للتقدم  )مخصص( رد 

 (604) (18,952)  785 (18,567)  ميلعال

 (2,305) (47,564)  789 (46,601)  ضريبة دعم العمالة الوطنية )مخصص( رد 

 (771) (18,952)  467 (18,567)  زكاة  ال)مخصص( رد 

  ────── ──────  ────── ────── 

 163,401 1,825,462  30,195 1,792,773  ربح الفترة  

  ══════ ══════  ══════ ══════ 

 فلس  2.26 فلس  25.24  فلس 0.42 فلس 24.79 6 األساسية والمخففةربحية السهم 

  ══════ ══════  ══════ ══════ 
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف )غير مدقق(

 2022 ويوني 30تهية في منللفترة ال

 

 الثالثة أشهر المنتهية في  
 يونيو 30

 في  ةي الستة أشهر المنته 
 يونيو 30 

 
2022 2021  2022 2021 

 
 كويتي  دينار دينار كويتي  كويتي  دينار دينار كويتي

 
     

 163,401 1,825,462  30,195 1,792,773 ربح الفترة 

 
────── ──────  ────── ────── 

      

 أخرىإيرادات شاملة 
  

 

  

ر  الخسائ وأاألرباح  إلىلن يعاد تصنيفها   أخرىملة إيرادات شا
   في فترات الحقة:

 

  

حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من   أدواتمن  الربحصافي 

 413,501 733,456 خرى خالل اإليرادات الشاملة األ

 

1,495,124 942,479 

 
────── ──────  ────── ────── 

 942,479 1,495,124  413,501 733,456 رة  للفت خرىلي اإليرادات الشاملة األماإج

 
────── ──────  ────── ────── 

 1,105,880 3,320,586  443,696 2,526,229 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة  

 
══════ ══════  ══════ ══════ 
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  ق(المرحلي المكثف )غير مدق لكيةبيان التغيرات في حقوق الم

  2022 يونيو 30فترة المنتهية في لل

 
 رأس 
 المال 

 عالوة  
  أسهم رإصدا

 حتياطي ا
 إجباري 

 احتياطي 

 اختياري 

 احتياطي  
 القيمة العادلة 

احتياطي تحويل  
 عمالت أجنبية

 أرباح  

 المجموع  مرحلة 

 دينار كويتي  ي دينار كويت دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
         

 14,102,788 589,519 (1,418,868) (4,018,920) 76,190 3,616,280 8,026,028 7,232,559 )مدقق(  2022ناير ي 1كما في 

 1,825,462 1,825,462     -     -     -     -     -     - ربح الفترة

 1,495,124     -     - 1,495,124     -     -     -     - أخرى إيرادات شاملة 

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

 3,320,586 1,825,462     - 1,495,124     -     -     -     - إجمالي اإليرادات الشاملة  

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

 17,423,374 2,414,981 (1,418,868) (2,523,796) 76,190 3,616,280 8,026,028 7,232,559 2022 يونيو 30في 

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

 
        

 13,610,407 1,059,997 (1,418,868) (4,981,779) 76,190 3,616,280 8,026,028 7,232,559 )مدقق(   2021يناير  1كما في 

 163,401 163,401     -     -     -     -     -     - الفترة ربح 

 942,479     -     - 942,479     -     -     -     - أخرى إيرادات شاملة 

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

 1,105,880 163,401     - 942,479     -     -     -     - إجمالي اإليرادات الشاملة  

 (506,279) (506,279)     -     -     -     -     -     - (11ح اة )إيضيدقح ن اتوزيعات أرب

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

 14,210,008 717,119 (1,418,868) (4,039,300) 76,190 3,616,280 8,026,028 7,232,559   2021 يونيو 30في 

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

 



 . عش.م.ك.الكويتية شركة السكب 
 

 

ا من هـذه المعلومات المالية المرحلية 11 إلى  1المرفقة من  اتضاحين اإلإ  المكثفة. تشـكل جزء 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف )غير مدقق( 

  2022 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 إيضاحات  

 أشهر المنتهية في   الستة

 يونيو 30

 
 2022 2021 

 
 كويتيدينار   يتيدينار كو  

 أنشطة التشغيل 
   

 ح قبل الضريبة ربال
 

1,910,930 167,081 

 
   

 تعديالت غير نقدية لمطابقة الربح قبل الضريبة بصافي التدفقات النقدية: 
   

 استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات
 

2,596 5,358 

 ر  صافي إيرادات استثما
 

(1,833,696) (15,080) 

 (26,237) (7,074)  حاجة إليه  رد مخصص انتفت ال

 5,382 10,313  وظفين  م لة الخدمة لفأة نهايمخصص مكا

 ربح من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات  
 

-     (777) 

 إيرادات فوائد  
 

(218) (1,001) 

  ─────── ─────── 

 134,726 82,851  ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل 
  

  

 رأس المال العامل:  التغيرات في 
   

 مخزون 
 

58,717 55,044 

   أخرىمدينة  أرصدةون وي رمدينون تجا
 

(32,974) (24,032) 

 (96,281) (124,229)   أخرىدائنة  أرصدةدائنون تجاريون و

 
 ─────── ─────── 

 الناتجة من العمليات )المستخدمة في(  التدفقات النقدية  
 

(15,635) 69,457 

 موظفين مدفوعة  ة الخدمة لل مكافأة نهاي 
 

(5,469) (80,262) 

 
 ─────── ─────── 

 (10,805) (21,104)  أنشطة التشغيل المستخدمة فيالنقدية صافي التدفقات 

 
 ─────── ─────── 

 أنشطة االستثمار  
   

 لمة  إيرادات توزيعات أرباح مست
 

1,833,696 15,080 

 إيرادات فوائد مستلمة 
 

218 1,001 

 ومعداتكات ومنشآت ود ممتلنشراء ب
 

-     (1,257) 

 777     -  متلكات ومنشآت ومعدات  بيع م  نممتحصالت 

  ─────── ─────── 

 15,601 1,833,914  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار  

 
 ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل 

 (658,399)     - 11 توزيعات أرباح نقدية مدفوعة  

 
 ─────── ─────── 

 (658,399)     -  في أنشطة التمويل  ةالمستخدم ات النقديةدفق التصافي 

 
 ─────── ─────── 

 في النقد والنقد المعادل الزيادة )النقص( صافي 
 

1,812,810 (653,603) 

 1,113,658 472,654  يناير  1النقد والنقد المعادل كما في 

  ─────── ─────── 

 460,055 2,285,464 4 يونيو 30النقد والنقد المعادل في  

  ═══════ ═══════ 
 

 



 . عكويتية ش.م.ك.شركة السكب ال
 

 قة(دق)غير مة المالية المرحلية المكثف لوماتالمعات حول إيضاح

   2022 يونيو 30 رة المنتهية فيوللفت كما في
 

 

 

7 

 

 

 معلومات حول الشركة     1
 

)"الشركة"(   الكويتية ش.م.ك.ع.  السكب  لشركة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  بإصدار  التصريح  أشهر   الستةلفترة  تم 

   .2022 يوليو  27إدارة الشركة بتاريخ رار مجلس وفقا  لق  2022 يونيو 30المنتهية في 
 

المو علىفاتمت  ا  قة  في  البيانات  المنتهية  للسنة  للشركة  السنوي   2021ديسمبر    31لمالية  العمومية  الجمعية  اجتماع  خالل 

المنعقد في   المعلنة والمدفوعة من  تم عرض.  2022مايو    15للمساهمين  ال  قبل  توزيعات األرباح  بذلك منتهية  الشركة للسنة 

 . 11التاريخ في اإليضاح 
 

الش هيإن  تأسمشركة    ركة  تم  عامة،  تداو  سيسهااهمة  ويتم  فيها  مقرها  ويقع  الكويت  دولة  بورصة  أسهمل  في  في  علنا   ها 

ع وتضطل دصناعة الحديمجال (. تعمل الشركة في 10الكويت. يقع مكتب الشركة المسجل في منطقة الراي الصناعية، شارع )

والمعادرئة  بصور الحديد  بسكب  ا  خرىاألن  يسية  الوتصنيع  الصيعصناللوازم  ذات  والمنتجات  ا  لةة  أيض  الشركة  تستثمر   .

 افظ االستثمارية.لمحفائض األموال من خالل ا
 

 أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للشركة  2
 

 أساس اإلعداد 2.1

المالي المعلومات  إعداد  الالمرح  ةتم  للشركة  ثفمكلية  في  شهأ  الستةلفترة  ة  المنتهية  المحاسبة ا  قوف  2022 يونيو  30ر  لمعيار   

  .التقرير المالي المرحلي  34لدولي ا
 

المعلومات المالية المرحلية المكثفة على أساس أنها ستواصل أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. ترى  بإعداد  الشركة    قامت

أنه ال تثير شكا    مادية  أكدعدم ت  عواملجد أي  تو  اإلدارة  إلى  ي شوتاالفتراض.    ل هذاهريا  حوجو   قد  توقع  ر تقديرها  أنه ثمة 

ا شهرا     12كة موارد كافية لمواصلة وجودها التشغيلي في المستقبل القريب ولمدة ال تقل عن  معقول بأن يتوفر لدى الشر بدء 

 كثفة.حلية المرمن نهاية فترة المعلومات المالية الم
 

تتضم المالين  ال  المكثال ة  المعلومات  المعلفمرحلية  كافة  واإلة  البي  الالزمة   اتصاحفومات  ويجب  في  السنوية  المالية  انات 

    .2021ديسمبر  31االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 
 

 والتفسيرات ة لالجديدة والمعد المعايير  2.2

ال المحاسبيسياساإن  المطبقة  ت  إعدا ة  المالالد  في  المرحلية  معلومات  ممية  لتلك  ثاالمكثفة  المالية  الملة  البيانات  إعداد  في  تبعة 

في   المنتهية  للسنة  للشركة  من  2021ديسمبر    31السنوية  ا  اعتبار  تسري  التي  الجديدة  المعايير  تطبيق  باستثناء  يناير   1، 

  ر بعد.در ولكن لم يساصل أو تعدي أو تفسير  ألي معيار  لمبكربيق التطا. لم تقم الشركة ب2021
 

اتسر مي  ألالتعد  نلعديد  سنة  يالت  في  مرة  تأثير    2022ول  أي  لها  ليس  أنه  المكثفة   المعلوماتعلى  إال  المرحلية  المالية 

 للشركة.   
 

 37دولي لالمحاسبة اتعديالت على معيار  - تكاليف الوفاء بالعقد –العقود المجحفة 
المجحف العقد  الذي    إن  العقد  التكاليف  وزجاتتهو  االتكالي  يأن تجنبها )التي ال يمك  فيه  للشركة تجنبها نظرا  ف  لتي ال يمكن 

 .هالمزايا االقتصادية التي من المتوقع استالمها بموجب ،اللتزامها التعاقدي( للوفاء بااللتزامات بموجب العقد
 

شرة  مباي تتعلق تلالتكاليف اة إلى تضمين تحتاج المنشأ  ر،ائ أو محققا  للخسا  فقد مجحكان الع م ما إذايالتعديالت أنه عند تقيتحدد 

لمباشرة( بعقد لتوفير البضائع أو الخدمات التي تتضمن كال  من التكاليف اإلضافية )على سبيل المثال، تكاليف العمالة والمواد ا

الم التكاليف  اوتخصيص  بأنشطة  مباشرة  )علىلرتبطة  ال  عقد  السامثال،  سبيل  المعدات  باتخمستهالك  للوفاء  وكذلك  دمة  لعقد 

راف(. ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة إلشالعقد وا  ةكاليف إدارت

 بموجب العقد.على الطرف المقابل 
 

 .ةفثمرحلية المكلية الت المامعلوما فترة الة اياتها في بدالتزامجميع  تستوفلم  قود التيعالتعديالت على ال طبيقبت الشركة قامت
 

 مجحفة   على أنها  عقود  أي  تحدد  ن الشركة لمحيث أ  المرحلية المكثفةالتعديالت أي تأثير على المعلومات المالية  لهذه    لم يكن

أن تجنبها  تكاليف ال  حيث  يمكن  ال  الع  التي  هذه  ت كانالتي  وقود  بموجب  الو  مثلت  بهاتكاليف  من  فاء  فقط  التكاليف    تتكون 

 . بتلك العقود  تتعلق مباشرة اإلضافية التي
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 )تتمة(ركة لشل  أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة(  والتفسيراتعدلة الجديدة والمالمعايير  2.2
 

   3المالية دولي للتقارير ال يارعمعلى ال تتعديال -اإلطار المفاهيمي  إلىإشارة مرجعية 
 يةجعالدولية بإشارة مر  ق من اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبةباتستبدل التعديالت اإلشارة المرجعية إلى إصدار س

 فاالعترا  ى مبدأر متطلباتها بشكل كبير. تضيف التعديالت استثناء  إلدون تغيي  2018ر في مارس  الحالي الصادإلى اإلصدار  

ر المحتملة في "اليوم الثاني" والتي تنشأ  ئا"دمج األعمال" لتجنب إصدار األرباح أو الخس  3ارير المالية  ار الدولي للتقمعيبال

والمطلو االلتزامات  التيت  باعن  ضمن    المحتملة  الدستتحقق  المحاسبة  معيار  والمطلوبات   37ولي  نطاق  المخصصات 

الدولية للتقفسيرات المعايية تلجن  رأو تفسي  محتملةالمحتملة والموجودات ال  لك: الضرائب، إذا تم تكبدها بش21ارير المالية  ر 

ال من  االستثناء  يتطلب  في    منشآتمنفصل.  الواردة  المعايير  اليامعتطبيق  المحاسبة  ت  37دولي  ر  تفسيرات أو  لجنة  فسير 

المالية  المعا للتقارير  الدولية  بدال    21يير  التوالي،  اعلى  الإل من  إذا  مي،اهيفمطار  ما  في  هناك  كان    لتحديد  قائم  حالي  التزام 

 تاريخ الحيازة.
 

التعد أيض االيتضيف  المالية    ت  للتقارير  الدولي  المعيار  إلى  جديدة  الح  ضيلتو  3فقرة  غير  موجوداتأن  مؤهلة   المحتملة 

 تاريخ الحيازة.اف بها في لالعتر
 

المع على  تأثير  أي  التعديالت  لهذه  يكن  المللم  المكثفة  اليةومات  موجودات  المرحلية  هناك  يكن  لم  حيث   محتملة  للشركة 

 ة ضمن نطاق هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة.محتمل تومطلوبا  التزاماتو
 

   16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -د ت قبل االستخدام المقصودات: المتحصالنشآت والمعالمو اتالممتلك
 بنودبيع ال ن بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات، أي متحصالت مني بند متكلفة أتخصم من  نأآت لى المنشعيحظر التعديل 

 تي تقصدهالالتشغيل بالطريقة  على ا  اقادر  ليكون  الة الضرورية  لحوابذلك األصل إلى الموقع    أثناء الوصول  تي تم إنتاجهاال

 ن األرباح أو الخسائر.د ضم تاج تلك البنوود وتكاليف إنالبن هذه من بيع  تاإلدارة. بدال  من ذلك، تسجل المنشأة المتحصال
 

نود التي عات لهذه الب ناك مبي تكن ه  لمث  للشركة حي  المرحلية المكثفةلى المعلومات المالية  لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير ع

 . عروضةالم ولىلفترة األاوالمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية   تمنشآات والتنتجها الممتلك
 

الالمعي المالية  ار  للتقارير  المعا  1دولي  المالية ألول مرة  تطبيق  للتقارير  الدولية  بالتطبيق ألول    –يير  التابعة  قيام الشركة 
 مرة
 الية ارير المق)أ( من المعيار الدولي للت 16اإلفصاحات رقم )د( بلمتعلقة تي تختار تطبيق الفقرة اة التابعة الالتعديل للشرك حمسي

استنادا    البيانات المالية المجمعة للشركة األم  في   بالغ المسجلة  ة المتراكمة بواسطة المجنبييل العمالت األقياس فروق تحوب  1

في حالة عدم إدراج أي تعديالت مرتبطة بإجراءات   اليةيار الدولي للتقارير الماستخدام المعركة األم إلى  لشا  إلى تاريخ انتقال

. يسري هذا التعديل أيضا  ابعةحيازة الشركة التالشركة األم ب اله ي قامت خالج األعمال التمع تأثيرات دمافق يتو ع أو بمايالتجم

المحاصة الزميلة أو شركة  المت  ي تختار تطبيقلتا   على الشركة  المعيا  16  اإلفصاحات رقم )د(بعلقة  الفقرة  الدولي  )أ( من  ر 

 .1للتقارير المالية 
 

ا لعدم نللشركة  المرحلية المكثفة علومات الماليةتأثير على الم الت أيذه التعديهلم يكن ل  ألول مرة.   قيامها بالتطبيقظر 
 

المالية   للتقارير  الدولي  "الرسوم    –لية  ماال  دواتاأل  9المعيار  اختبار  إلغاء10نسبة  ضمن  حالة  في  االعتراف   %" 

 بالمطلوبات المالية

التعديل توضيحات حول   التايتضمن  المنشأة ضلرسوم  الذي تجريه حول مدى اختالف شروط  من اي تدرجها  االلتزام لتقييم 

غ المسددة أو  ط تلك المبالهذه الرسوم فقل  شملمالي الجديد أو المعدل بصورة جوهرية عن شروط االلتزام المالي األصلي. تا

و المقرض نيابة  عن ا من قبل المقترض أمستلمة إميما بين المقترض والمقرض مشتملة  على الرسوم المسددة أو الالمستلمة ف

 المالية: االعتراف والقياس. دواتاأل 39ديل مماثل مقترح لمعيار المحاسبة الدولي ال يوجد تعر. خالطرف األ
 

  دوات األللشركة حيث لم يتم إجراء أي تعديالت على    المرحلية المكثفةالمالية    معلوماتالعلى    تأثيرالت أي  يكن لهذه التعدي  مل

 الفترة. لمالية للشركة خاللا
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 )تتمة(ركة لشل  اسات المحاسبيةأساس اإلعداد والتغيرات في السي 2
 

 (  )تتمة والتفسيراتعدلة الجديدة والمالمعايير  2.2
 

 قيمة العادلة وفقاً لقياسات ال الضرائب  – الزراعة 41 ار المحاسبة الدوليمعي

ات  التدفق  تبعادالمنشآت باس  م التي تلز  41ر المحاسبة الدولي  معيا  من   22قرة رقم  تطلبات الواردة في الفالم  ستبعد هذا التعديلي

  .41لدولي  معيار المحاسبة ا ضمن نطاق للموجودات قياس القيمة العادلة دعن ئببالضرا المتعلقة النقدية
 

 أية موجودات  ديها ل  يكن  لمالشركة    نأل  نظرا    للشركة  لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة  لم يكن

 . المرحلية المكثفة كما في تاريخ المعلومات المالية 41 وليبة الدمعيار المحاس تقع ضمن نطاق

 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 3

  )مدققة(  

 

 يونيو  30
2022 

 رمبيسد 31
 2021   

 يونيو 30
2021 

 ي كويت دينار ويتي دينار ك نار كويتييد 
    

 11,778,475 11,798,855 13,293,979 غير مسعرة  أسهم

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

الشامل اإليرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  المالية  للموجودات  العادلة  القيمة  لتحديد  الهرمي  الجدول  عرض  ة  يتم 

 .10تقييم في إيضاح اليب السوفق ا أل خرىاأل
 

  النقد والنقد المعادل  4

 

 نقد المعادل مما يلي: النقدية المرحلي المكثف، يتكون النقد والبيان التدفقات  لغرض
 

  )مدققة(  

 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
 2021   

 ويوني 30
2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 3,008 1,354 3,762 الصندوق في نقد

 457,047 471,300 2,281,702 *نقد لدى البنوك 

 ─────── ─────── ─────── 

 460,055 472,654 2,285,464 النقد والنقد المعادل إجمالي 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

: ال شيء دينار  2021يونيو    30و  ويتيدينار ك  : ال شيء2021  ديسمبر  31دينار كويتي )  525,000مبلغ    يقتصر استخدام*

 ابعة جديدة. س شركة تتأسي علىكويتي( 
 

 ية. وم اليعلى معدالت الودائع البنكية  ك فائدة بمعدالت متغيرة بناء  النقد لدى البنو حققي
  

  ر ديسمب 31)  يتيكو  دينار 000,500بمبلغ  سحوبةم غير ملزمةتسهيالت حسابات مكشوفة الشركة  دىل، 2022 يونيو 30في 

 يتي(. كو دينار  750,000: 2021 يونيو 30و دينار كويتي ال شيء: 2021
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 أخرى دائنة  أرصدةدائنون تجاريون و 5
  )مدققة(  

 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
 2021   

 يونيو 30
2021 

 كويتي دينار  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 16,561 10,161 4,570 دائنون تجاريون 

ا من عمال اتدفع  58,875 66,774 48,451 ء مقدم 

 27,290 16,653 17,638 ازات موظفينمخصص إج

 5,771 12,119     - مصروفات مستحقة   

 73,489 72,886 91,838 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مستحقة 

 771     - 18,952 زكاة مستحقة

 2,305     - 47,564 ضريبة دعم العمالة الوطنية مستحقة

 418,238 335,626 251,766 وزيعات مستحقةتتوزيعات أرباح و 

 635 40,954 35,633 ن خروآدائنون 

 ─────── ─────── ─────── 

 516,412 555,173 603,935 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

   ربحية السهم         6
 

المتوسطيتم   على  الفترة  ربح  قسمة  طريق  عن  األساسية  السهم  ربحية  األمرال  احتسـاب  لعدد  الفترة  ا  سهمجح  خالل  لقائمة 

 سهمـمة ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األقسعن طريق  مخففة  يتم احتساب ربحية السهم ال  ة(.الخزين  سهمأ)باستثناء  

القائمة خالل   المتوالعادية  األالفترة زائدا   لعدد  المرجح  ا  سهمسط  كافة  التي سيتم إصدارها عند تحويل  العادية   همسألالعادية 

 ة. ماثلوالمخففة مت  ة السهم األساسيةمخففة قائمة، فإن ربحي دواتأد عدم وجول انظر  عادية.  أسهم إلىة المخففة لالمحتم
 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30

 

 المنتهية  الستة أشهر

 يونيو 30في 

 
2022 2021 

 
2022 2021 

      

 30,195 1,792,773 )دينار كويتي( صافي ربح الفترة 
 

1,825,462 163,401 

 72,325,590 72,325,590  ديةعاال سهمالمتوسط المرجح لعدد األ
 

72,325,590 72,325,590 

 
─────── ─────── 

 
─────── ─────── 

 0.42 24.79 فلس( السهم األساسية والمخففة ) ربحية
 

25.24 2.26 

 ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
 

أو  أسهم  تتضمن  أخرى  أية معامالت  لم تكن هناك الماليةالمع  بين تاريخ  محتملة  عادية  أسهم  عادية  المكثف  لومات   ة المرحلية 

 . لية المرحلية المكثفةالما تالمعلوما هذه اعتماد وتاريخ
 

 قة ات األطراف ذات عالإفصاح  7
 

مع بعض   المعامالت  تلك  هذه  )المساهمتمثل  الرئيسيواألطراف  اإلدارة وموظفي  ون  وأعضاء مجلس  الزميلة  والشركات  ن 

العليا والشركات  ل  اإلدارة  عليها لتي  الشركة  عأو    يسيطرون  التا  ليهيمارسون  ملموس(  تأثير  أو  مشتركة  أسيطرة  ا  جرتهي 

 افقة على سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.   ي. يتم الموادالشركة ضمن سياق األعمال الع
 

إجراؤها تم  التي  المعامالت  مبلغ  إجمالي  التالي  الجدول  ذات عالم  يعرض  أطراف  ف  أشهر  ةالست  لة خالقع    30ي  المنتهية 

 : 2021و 2022 يونيو

  

 المنتهية في  أشهر  الستة
 نيويو 30

 2021 2022 الرئيسي المساهم   

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

    :المرحلي المكثف الخسائربيان األرباح أو 

 2,341 4,184 4,184 إيرادات من عقود مع عمالء
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 )تتمة(  قة ف ذات عالاألطراات إفصاح  7
 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة  حكامأروط وش
 رصدة . ان األةمتكافئ  روطبش في المعامالت التجارية    تلك السائدةتعادل  شروط  بة  المعامالت مع أطراف ذات عالق  إجراءيتم  

السنة غير مكفولة بضمان  فائدة  القائمة في نهاية  لم  ويتم  وال تحمل  أو  تيتم    تسويتها نقدا.   ي بل أضمانات مقا  أيم  استالقديم 

 عالقة.    ألطراف ذاتلقبض أو السداد مستحقة امدينة أو دائنة  أرصدة
 

 اإلدارة العليا لمعامالت مع موظفي ا

تخطيط  الاإلدارة الذين لديهم صالحية ومسؤولية  ب  ن الرئيسيينموظفيالمجلس اإلدارة و  من أعضاء  رة العليا موظفو اإلدا  تألفي

المعامالت واأل  يان إجمالشركة. كالأنشطة    على  يطرةستوجيه والالو العليا كما القائ  رصدةقيمة  المتعلقة بموظفي اإلدارة    مة 

 يلي:
 

 

 للستة المعامالت  قيم
 لرصيد القائم كما في  ا  أشهر المنتهية في    

 

 يونيو  30
2022 

 يونيو  30
2021  

 نيويو   30
2022 

 ديسمبر   31
2021   

 نيويو   30
2021 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتيدينار   ار كويتي دين ويتيدينار ك

       

 605 7,556 3,992  61,699 31,243 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

 1,094 2,144 3,188  435 873 موظفين لل مكافأة نهاية الخدمة

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

 
32,116 62,134  7,180 9,700 1,699 

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

 

للسنة   عضاء مجلس اإلدارةألمكافأة أي صرف ب 2022 مارس 17خ عقد بتاريفي اجتماعه المن  الشركةإدارة س لمج لم يوص

 .  2021ديسمبر  31المنتهية في 

 

 معلومات القطاعات   8
 

مدرجة ضمن هذين  الوالخدمات الرئيسية    ما يلي األنشطةئيسيين. فيرأعمال    عيالشركة في قطا  ألغراض اإلدارة، يتم تنظيم

 لقطاعين: ا
 

 :خرىمنتجات المعدنية األالحديد واليمثل تصنيع  التصنيع . 

 :الشركة في األوراق المالية ووحدات االستثمار الستغالل الفوائض المالية لدى الشركة.   يمثل استثمارات االستثمار 
 

  يونيو   30أشهر المنتهية في    الستةلفترة  ى الشركة  لدقطاعات التشغيل  لاح  يرادات واألرباإل  حول  ماتلتالي معلويبين الجدول ا 

 على التوالي:  2021و 2022
 

 موعالمج غير موزعة االستثمار   التصنيع 

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

 2022 ويوني 30المنتهية في  أشهر الستة
    

 2,275,667 15,468 1,833,914 426,285 إيرادات  

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,825,462 (168,731) 1,833,914 160,279 ح القطاعرب

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (2,596) (1,099)     - (1,497) استهالك ممتلكات ومعدات 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 
 موع المج غير موزعة  االستثمار  نيع التص 

 
 ينار كويتي د دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 2021  يونيو  30في    الفترة المنتهية 
    

 518,825 74,513 16,081 428,231 إيرادات  

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 163,401 (40,794) 16,081 188,114 ح القطاعرب

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (5,358) (1,296)     - (4,062) لكات ومعداتاستهالك ممت 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 . عكويتية ش.م.ك.شركة السكب ال
 

 قة(دق)غير مة المالية المرحلية المكثف لوماتالمعات حول إيضاح

   2022 يونيو 30 رة المنتهية فيوللفت كما في
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 )تتمة(  معلومات القطاعات  8
 

  31و  2022  يونيو  30لمطلوبات لقطاعات التشغيل لدى الشركة كما في  ول الموجودات واالجدول التالي معلومات ح  عرضي

 التوالي: على  2021 ونيوي  30و 2021ديسمبر 
 المجموع غير موزعة ثمار  االست نيع التص 

 كويتير دينا دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     2022  ويوني   30كما في 
     

 18,046,079 2,368,311 13,293,979 2,383,789 إجمالي الموجودات

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 622,705 516,413     - 106,292 لوباتإجمالي المط

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

 
 المجموع  عة زغير مو ستثمار اال التصنيع 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي دينار ك

 ( ققة)مد   2021ديسمبر    31في  كما  
    

     

 14,759,410 511,136 11,798,855 2,449,419 إجمالي الموجودات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 656,622 522,080     - 134,542 إجمالي المطلوبات

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 2021  يونيو  30ما في  ك 
    

     

 14,967,685 460,058 11,778,475 2,729,152 الموجوداتإجمالي 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 757,677 654,316     - 103,361 وباتالي المطلإجم

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 لة مومطلوبات محت ات امالتز       9
  )مدققة(  

 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
 2021   

 نيويو 30
2021 

 دينار كويتي  ويتي دينار ك دينار كويتي 

    مطلوبات محتملة

 22,150 2,150 2,150 ة ضمانات إلى طرف غير ذي عالق

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 . المرحلية المكثفة ماليةلريخ المعلومات اتالدى الشركة أي التزامات رأسمالية كما في  لم يكن
 

 القيمة العادلة قياس  10
 

  السوق في   شاركين فيسداد لتحويل التزام ضمن معامالت منظمة بين المال  أولبيع أصل    ستلمالممة العادلة هي السعر  إن القي

 س.ريخ القياتا
 

 للقيمة العادلةالجدول الهرمي 
استنادا    ضمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة  عن قيمتها العادلة  فصاحإلا  أوي يتم تسجيل  لتالمالية ا  دواتيتم تصنيف كافة األ

 من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل، كما يلي:قل مستوى أ إلى
 

 المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة)غير  ة المعلنةوقيسعار الساأل   - 1ى المستو 

 2لمستوى ا -   

أقللأسا يكون  التي  التقييم  الجو  يب  التأثير  ذات  لمدخالتها  العمستوى  القيمة  قياس  على  ادلة  هري 

 ملحوظا بشكل مباشر أو غير مباشر

  3المستوى -   

التقيي العادلة غير لمدخالته  توىون أقل مسم التي يك أساليب  القيمة  التأثير الجوهري على قياس  ا ذات 

 ملحوظ
 

والمطلل  بالنسبة العاولموجودات  بالقيمة  المدرجة  مبات  الشركة  تحدد  متكرر،  أساس  على  تحويالت  دلة  هناك  كان  إذا  بين ا 

رية لقياس القيمة العادلة  يات الجوهستوت أقل الممدخال إلىمستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا 

 . مكثفة يةمرحل معلومات ماليةكل ككل( في نهاية فترة 



 . عكويتية ش.م.ك.شركة السكب ال
 

 قة(دق)غير مة المالية المرحلية المكثف لوماتالمعات حول إيضاح

   2022 يونيو 30 رة المنتهية فيوللفت كما في
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 )تتمة(  القيمة العادلةقياس  10
 

 ة( )تتملهرمي للقيمة العادلة الجدول ا
 

 تجاريين والدائنين ال  خرىاألدينة  الم  رصدةواأل  التجاريين  والمدينين  األجلقد والودائع قصيرة  أن الن  إلىاإلدارة  ديرات  قتشير ت

البنوك والمطلوبات   المكشوفة لدى  الدفترية    عادلت   خرىألا  ةتداولمالوالحسابات   إلىتقريب ا وهو ما يرجع بشكل كبير  قيمتها 

 .دواتألالهذه  األجليرة قصتحقاقات السا
 

قياسات تصنيف  لأل  تم  العادلة  المسعر  سهمالقيمة  المستوى  غير  ضمن  الالجدمن    3ة    إلى   استنادا  العادلة  قيمةلل  هرمي ول 

 .التقييم المستخدمة أساليبمدخالت 
 

ت تغي  قعلم  لدى  أي  المدخالت  وأنواع  التقييم  التقييم وأساليب  إجراءات  في  قياسة  المستخدم  الشركةرات  العادلة    ةالقيم  اتفي 

 خالل الفترة.
 

جراء أي تحويالت إفترة، كما لم يتم  خالل الادلة  يمة العالق  تا ياسمن ق  2والمستوى    1ى  لم يتم إجراء أي تحويالت بين المستو

المنتهية    أشهر  الستةخالل  قياسات القيمة العادلة  من    3من المستوى    أو  إلىتحويالت    أيتتم  ولم    2والمستوى    1بين المستوى  

 .  2022 يونيو 30في 
 

   دلة:يمة العاللق الهرميمن الجدول  3مطابقة قياسات القيمة العادلة المتكررة المصنفة ضمن المستوى 
 

 مدرجة ال غير  حقوق الملكيةأدوات   

 

موجودات مالية  
  مةمدرجة بالقي

 العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة  

 اإلجمالي  األخرى

 كويتي دينار  كويتي دينار  2022 يونيو 30
   

 11,798,855 11,798,855 2022يناير  1كما في 

 1,495,124 1,495,124   األخرى شاملةات الاإليراد في ةسجل إعادة القياس الم

 
─────── ─────── 

 13,293,979 13,293,979   2022 يونيو 30كما في 

 
═══════ ═══════ 

 

 رجة أدوات حقوق الملكية غير المد 

 

ت مالية  موجودا
  بالقيمة مدرجة

العادلة من خالل  
اإليرادات الشاملة  

 اإلجمالي  األخرى 

 نار كويتي  دي ار كويتي  دين ()مدققة  2021ديسمبر    31
   

 10,835,996 10,835,996 2021يناير  1كما في 

 962,859 962,859 لة األخرى  اإليرادات الشام فيإعادة القياس المسجلة 

 
─────── ─────── 

 11,798,855 11,798,855 2021ديسمبر  31ما في ك

 
═══════ ═══════ 

 



 . عكويتية ش.م.ك.شركة السكب ال
 

 قة(دق)غير مة المالية المرحلية المكثف لوماتالمعات حول إيضاح

   2022 يونيو 30 رة المنتهية فيوللفت كما في
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 )تتمة(  دلةالقيمة العاقياس  10
 

 ة( )تتملقيمة العادلة لهرمي ل دول االج
 المدرجة أدوات حقوق الملكية غير  

 

ة  موجودات مالي
مدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل  
اإليرادات الشاملة  

 اإلجمالي  األخرى 

 ويتي  دينار ك ر كويتي  نادي 2021  يونيو   30

   

 10,835,996 10,835,996 2021يناير  1كما في 

 942,479 942,479 الشاملة األخرى  ي اإليرادات ة فلمسجل القياس اإعادة 

 
─────── ─────── 

 11,778,475 11,778,475 2021يونيو 30كما في 

 
═══════ ═══════ 

 

القيمة العادلةت الجوهرية غير  خالالمد  معدللتحليل حساسية    الشركةأجرت   . ل الفترةخال  الملحوظة المستخدمة في قياسات 

 .تأثير مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة أي م ينتجلليل، لتحهذا ا ىإلدا  استنا
 

 : المالية الموجوداتتقييم ظة المستخدمة في وهرية غير الملحولجتفاصيل المدخالت ا

الجوهرية  ما  في المدخالت  المستوى  غيلي  ضمن  المصنفة  العادلة  القيمة  قياس  في  المستخدمة  الملحوظة  الجدول م  3ير  ن 

 : هو مبين أدناهتحليل الحساسية الكمي كما جانب  إلىلة  يمة العادللقمي الهر
 

 أسلوب التقييم 

ت المدخ ال
الجوهرية غير 

 دلةللقيمة العاحساسية المدخالت   المضاعف لملحوظةا 

القيمة العادلة من 
ل اإليرادات خال 

      خرى الشاملة األ 

 أسهم غير مسعرة 
 طريقة

 1.1 ضاعف القطاعم  مضاعف السوق

القيمة   إلى السعر  مضاعف  % في  10ة / )النقص( بنسبة  دي الزيادستؤ 

إلى    PBVالدفترية  القيمزي   للقطاع   )نقص(  بمبلغادة   العادلة   ة 

كويتي   1,321,681 ر دينا   1,458,476:  2021بر  م ديس  31)  دينار 

 . )كويتي 

     

  

معدل الخصم 

 %40 لضعف التسويق

)الن   / الزيادة  بنسبة  ستؤدي  ل مع في  %  5قص(  الخصم  ضعف دل 

بمبلغ   العادلة  القيمة  زيادة   )نقص(  إلى  دينار   1,101,401التسويق 

  . )دينار كويتي   494,916:  2021مبر  يس د  31)  كويتي  
 

عند   المشاركين في السوق سيأخذونها في اعتبارهم  أن  إلى  الشركة  انتهتي  يمثل المبالغ الت  التسويقإن معدل الخصم لضعف   *

 . راتسعير االستثمات
 

   وموصي بهاة سددت متوزيعا 11
 

ي بتاريخ    وصلم  المنعقد  اجتماعه  في  اإلدارة  نقديةبت  2022  مارس   17مجلس  أرباح  في    وزيع  المنتهية  ديسمبر    31للسنة 

مبلفلس    7  :2020) 2021 بإجمالي  كويتي(  506,279غ  للسهم  اعتماد  ت  .دينار  قبل  التوصية  م  اجتماع من  في    المساهمين 

العمو ام الجمعية  المنتهي  الموصي بهام اعتماد توزيعات األرباح  ت.  2021  مايو   15  بتاريخ  لسنويةية  ديسمبر    31ة في  للسنة 

 . 2021ارس م 7 المنعقد بتاريخمن قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية  2020
 

 


