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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 ع.ش.م.ك. طنية للخدمات البتروليةولا شركة
 

 مقدمة
المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق   البتروليةللقد راجعنا بيان المركز  كة األم"( لشرا)"  ع.ش.م.ك.  شركة الوطنية للخدمات 

)اوشرك التابعة  معًا  تها  إليها  في  "بـ  يشار  كما  الخسائر    اتوبيان  2022  مارس  31المجموعة"(  أو  الشاملة  إلاواألرباح  يرادات 

حقوقالتغيرو  األخرى في  الوالتدف  يةملكال   ات  بذلك منتهية  الشهر  أ  ثالثةالفترة  ل  به  ةالمتعلق  ةالمجمع  ةالمكثف  ةالمرحلي  نقديةقات 

إدارة.  خالتاري المالشركة    إن  وفقاً  سؤواألم هي  المجمعة وعرضها  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  إعداد  لمعيار  لة عن 

المر"  34الدولي  حاسبة  ملا المالي  المرحلية سؤوم  إن  ."حليالتقرير  المالية  المعلومات  لهذه  التعبير عن نتيجة مراجعتنا  ليتنا هي 

   .المجمعة المكثفة
 

  عةمراجلنطاق ا
الدولي  د  لق للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قبل    2410قمنا  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الح"مراجعة   لالمستق  باتاسمراقب 

بمهام    "للمنشأة المرحليةت  .جعةالمراالمتعلق  المالية  المعلومات  مراجعة  المجمعة  تمثل  بصفة   المكثفة  االستفسارات  توجيه  في 

ألمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن  ن عن اؤوليالمسوظفين  مإلى ال  رئيسية

ً نطاق  عة أقل بشكل كبير من  جانطاق المر لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد   التدقيق الذي يتم وفقا

 حديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.كن تي يمبأننا على علم بكافة األمور الهامة الت
 

 النتيجة 
جب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم ستولم يرد إلى علمنا ما ي  هناستنادا إلى مراجعتنا، فإ

 .34الدولي   بةمحاسلمعيار الإعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

مراجعتنااإلب إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  الم  ،ضافة  المالية  المعلومات  الدفرحلفإن  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المكثفة  اتر  ية 

األم.   للشركة  علمنالمحاسبية  إلى  يرد  لم  واعتقادنا،  علمنا  إليه  وجحسبما وصل  أا  رقم  ود  الشركات  لقانون  مخالفات  لسنة   1ية 

له  2016 الالحقة  التنفيذية  والتعديالت  الالح  والئحته  أو    أو  ،لها  ةقوالتعديالت  التأسيس  األم لنالعقد  للشركة  األساسي   ظام 

لهم الالحقة  في    ثالثةال  الل فترةخ  ،اوالتعديالت  المنتهية  تأثي  2022  مارس  31أشهر  له  قد يكون  ً مادي  اً رعلى وجه  على نشاط    ا

 الشركة األم أو مركزها المالي. 
 

ً نبين    سنةل  7رقم  ألحكام القانون    اتلفية مخالم يرد إلى علمنا وجود أ  نا،داواعتقإليه علمنا    لحسبما وص  ا،جعتنأنه خالل مرا  أيضا

على وجه قد يكون    2022  مارس  31المنتهية في    شهرأ  ثالثةال  خالل فترة،  تعلقة بهمات الموالتعليال  بشأن هيئة أسواق الم  2010

 ا المالي.هزركمأو  األماط الشركة ثيراً مادياً على نشله تأ

 

 

 

 

 
 

   
 

  العصيمي هللاد عبوليد 

   فئة أ  68م ي الحسابات رقسجل مراقب

 إرنست ويونغ  

 يبان والعصيمي وشركاهم لعا

  

 

 2022مايو  15
 

   يتالكو





 ابعةتلها اتوشركا .م.ك.ع.ة شلي روالبتت ماللخد وطنيةركة الشال
 

 

 جمعة.مالة رحلية المكثفالم ماليةلمعلومات اهذه الن ما جزءً  تشكل 15 إلى  1المرفقة من  تايضاحاإلإن 
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 حلي المكثف المجمع )غير مدقق( رمال خرىيرادات الشاملة األالخسائر واإل وأ حاألربان بيا

  2022 مارس 31لفترة المنتهية في ل

  

 ي فتهية المن هرالثالثة أش
   مارس 31

 
  

     2022  2021 
 

 ر كويتي نادي ر كويتينادي ات إيضاح 
 

    
 

 6,609,697 6,975,860 7 إيرادات مبيعات وخدمات  
 

 (5,082,106) (5,503,219)  ة مدقم لفة مبيعات وخدماتكت
 

  ─────── ────────── 
 

 1,527,591 1,472,641  مجمل الربح
 

    
 

 101,274 70,540  دات فوائد راإي
 

     - 21,400 8 تثمارساإيرادات صافي 
 

 250,194 30,959  أخرى  إيرادات
 

 (438,791) (509,781) 9 يةإدارية وعمومت مصروفا
 

  ─────── ────────── 
 

 1,440,268 1,085,759  ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةالضرائب قبل  ربحلا
 

    
 

 (14,403) (10,858)  كويت للتقدم العلميسسة الحصة مؤ
 

 (39,600) (31,834)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 
 

 (15,840) (12,734)  الزكاة
 

 (22,000) (16,286)  ارةمجلس اإلد ءاضافأة أعكم
 

  ─────── ────────── 
 

 1,348,425 1,014,047  ربح الفترة 
 

  

═══════ ══════════ 
 

     -     -  ةخرى للفترأشاملة  إيرادات
 

  

─────── ────────── 
 

 1,348,425 1,014,047  ة رفتللشاملة دات اليرااإل إجمالي
 

  

═══════ ══════════ 
 

     

 1,348,425 1,014,047  كة األم رشال هميمسابالخاص  ربحال
 

  ═══════ ══════════ 
 

    
 

 1,348,425 1,014,047  شركة األم مساهمي الب الشاملة الخاصة اإليرادات إجمالي
 

  
═══════ ══════════ 

 

 والمخففة الخاصة األساسيةهم حية السبر

 13.90 10.45 10 )فلس( ألما  ةشركبمساهمي ال 
 

  ═══════ ══════════ 
 

 

  



 

 تها التابعةش.م.ك.ع. وشركا ةلي روات البتللخدم يةطنالو شركةال
 

 

 معة.مجلاكثفة ة الملمرحلية ايالمال تومالهذه المع نا مزءً ج كلتش 15 إلى  1من رفقة مات اليضاحن اإلإ
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 مدقق(   لمجمع )غيري المكثف المرحلا كية ق الملحقو يفرات لتغين ابيا
  2022 مارس 31لفترة المنتهية في ل

  شركة األم اهمي البمس ةخاص ال 

 
 رأس 
 المال 

 عالوة 
 إصدار أسهم  

 أسهم 
 خزينة 

احتياطي أسهم  
 خزينة 

  احتياطي
 إجباري 

احتياطي  
 اختياري 

احتياطي  
ت  الويل عمتح
 ية بنأج

  حباأر
 ةمرحل

  جمالياإل
 يعرفلا

الحصص غير 
 لمسيطرة ا

 مجموع 

 ية حقوق الملك

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  يتي دينار كو كويتي  راندي ار كويتي دين يتي ر كودينا 
            

  2022يناير  1في كما 

 38,841,822 14 38,841,808 14,442,021 (8,072) 5,858,895 5,858,895 33,825 (654,461) 3,310,705 10,000,000  ققة()مد

  اداتيراإل إجمالي

 1,014,047     - 1,014,047 1,014,047     -     -     -     -     -     -     -  للفترة الشاملة

 

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

 39,855,869 14 39,855,855 15,456,068 (8,072) 5,858,895 5,858,895 33,825 (654,461) 3,310,705 10,000,000  2022 مارس 31في 

 

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

            

  2021يناير  1كما في 

 40,229,905 13 40,229,892 15,815,530 6,503 5,858,895 5,858,895 33,825 (654,461) 3,310,705 10,000,000  ققة(د)م

اإليرادات   ليماإج

 1,348,425     - 1,348,425 1,348,425     -     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة

 

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

 41,578,330 13 41,578,317 17,163,955 6,503 5,858,895 5,858,895 33,825 (654,461) 3,310,705 10,000,000  2021 مارس 31في 

 

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

 

 
 

 



 

 ا التابعة.ك.ع. وشركاته .مش ات البتروليةلخدمل يةالوطن شركةال
 

 

 كثفة المجمعة.المية ية المرحللالمان هذه المعلومات م تشكل جزًءا 15 ى إل 1 قة منت المرفايضاحاإل إن
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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف ية دفقات النقدلتا نايب
 2022 مارس 31 لفترة المنتهية فيل

 

 
 المنتهية في  أشهر ثالثةال

   مارس 31
 
 

 

  2022 2021 

 

 يتي وكدينار  دينار كويتي ات إيضاح

    لغيشتلأنشطة ا

 1,418,268 1,069,473    دارةإلا مجلس ضاءعأة  أمكاف بعدو ئباالضر لبالربح ق

في  بصا اإلدارةوبعد مكافأة أعضاء مجلس  الربح قبل الضرائبة لمطابق تعديالت
    لنقدية: التدفقات ا

 519,057 534,263  مصروف استهالك 

 81,092 66,865  خدامدات حق االستاستهالك موجو

 (228,135) (20,760)  تدا ومع آت  نش ومتلكات ع مم ي ب من ربح  

     - (21,400) 8 باحر ت أ ا ع يز و تإيرادات  

 (101,274) (70,540)  إيرادات فوائد 

 (7,109) 13,050  أجنبية مالت  حويل ع فروق ت  ي ف ا ص 

 6,204 7,907 9 لتأجير لوبات ا ط معلى  ئدة  فا  مصروف 

 143,740 187,619  للموظفين  ة م مخصص مكافأة نهاية الخد 

 (312)     -  عتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير اال   إلغاء  ح رب 

 
 ─────── ─────── 

  1,766,477 1,831,531 

    مال العامل:  لرأس افي  يراتالتغ

 166,923 (318,377)  ن زومخ 

 2,313,141 616,461  عقودوموجودات  تجاريون ونمدين 

ً قممدفوعات    (271,441) (53,472)  دينون أخرونمو دما

 (173,854) (348,398)  دائنون ومصروفات مستحقة 

  ─────── ─────── 
  1,662,691 3,866,300 

 (182,954) (71,002)  مدفوعة  نيموظفلل ةمدخالة ايمكافأة نه

 (578) (2,300)  مدفوعة  ئباضر
  ─────── ─────── 

 3,682,768 1,589,389  شغيلتلنشطة اقدية الناتجة من أالنفقات د تصافي ال

  ─────── ─────── 
    رثماستالأنشطة ا

 (63,170) (660,258)  ومعدات  تشراء ممتلكات ومنشآ

 228,135 27,149  ت ومنشآت ومعدا بيع ممتلكاتمتحصالت من 

     - 21,400  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 

 210,440 113,659  مستلمة  ائد فو   إيرادات 

 (500,000) (1,000,000)  جلاأل ة  محدد  ئع دا في و   ة رك ح ل ا   في صا 

  ─────── ─────── 

 (124,595) (1,498,050)   طة االستثمارنشأ المستخدمة في ةيدقندفقات التلافي اص

  ─────── ─────── 

    تمويل ة الأنشط

 (4,573) (4,236)   توزيعات أرباح مدفوعة

 (89,031) (73,879)  التأجير تاوبلطم سداد

  ─────── ─────── 

 (93,604) (78,115)  لتمويلة اطشتخدمة في أنسمال ةصافي التدفقات النقدي

  ─────── ─────── 

 3,464,569 13,224  ك والنقد ي األرصدة لدى البنو ف  الزيادة   ي ف اص 

 2,040,437 2,195,814  نايري  1د في البنوك والنق األرصدة لدى  

  ─────── ─────── 

 5,505,006 2,209,038   مارس   31  في د نق لدى البنوك وال ة صد ر األ 

  ═══════ ═══════ 
    

    مع:ج م ل ا المرحلي المكثف  النقدية  ان التدفقات  بنود غير نقدية مستبعدة من بي

     - (430,446)  تخدام ت حق االس ودا موج ى ل إإضافات 

     - 430,446  ري ج مطلوبات التأ  لىإ تاإضاف

 6,587 -  م تخداساالراف بموجودات حق تعاال إلغاء

 (6,899) -  ر وبات التأجي عتراف بمطلاال إلغاء



 تابعةلا اع. وشركاته ك.م.ش. يةبتروللخدمات الل نيةة الوطكشرال
 

 ة )غير مدققة(معمجلة المكثفة المرحليية االمال المعلوماتت حول احاإيض

  2022 مارس 31 في ةهيالمنت  وللفترة كما في
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 حول الشركة تمعلوما 1
 

شركة )"ال  .ترولية ش.م.ك.عللخدمات الب  شركة الوطنيةللة  المجمع  ةفكثلما  يةرحلة الميالمالت  االمعلومدار  بإص  تصريحتم ال

إليا)"يش  بعةا"( وشركاتها التمألا ً وف  2022  مارس  31نتهية في  لما  أشهر  ثالثةللموعة"(  جلم"اا بـ  معً ها  ر  أعضاء  ار  رلق  قا

 . 2022 وماي 15بتاريخ  شركة األمللس إدارة امج
 

اع  في اجتم  كة األمرشلاي  م ه ل مساقب  من  2021ديسمبر    31تهية في  ة المنموعة للسنمجللة  مع جملالمالية اانات  يلبا  ادتماع  تم

للسنة المنتهية   شركة األملمن قبل االمعتمدة  ح ربااألتوزيعات  إن. 2022 أبريل 20 بتاريخعقد منال ةسنويال يةوم العم يةمعالج

 .11 إيضاحفي  مبينة بذلك التاريخ
 

أ  ويتم  1993يناير    3  ها بتاريخسيسأت  تميتية  كوة  هممسا  ةهي شرك  شركة األملا إن   ال  يف  امههستداول  إن  يت.  كوبورصة 

اشركال تابعةكرش  هي  ألمة  البترولية  يماالكعة  لصناقرين  لاركة  ش ل  ة  األم)"الع.  ك.م.ش.ويات  مقر    "(.ىكبرال  شركة  يقع 

، 61008،  9801  ص.ب.  لي المسجبريدالا  نهاونوع  ،3مدي، قسيمة رقم  ألحا  ،ة الصناعيةفي منطقة الشعيب  شركة األمال

   الكويت.
 

 .يادنعليا واللاط نفال اعاتطقخدمات  دمقت ألما  ةشركال نإ
 

  ةمجموعللالسياسات المحاسبية في  اتيرالتغو دادعاإل اسأس 2
 

  اإلعدادأساس  2.1
 

رقم   الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقاً  للمجموعة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  المالي "التق  34تم    رير 
ت"المرحلي التوا.  المستخدمةاسايسفق  المحاسبية  هذه    ت  إعداد  تلك  معالفي  مع  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  لومات 

 .2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في السنوية  المجمعة اليةلمستخدمة في إعداد البيانات الما
 

المفعول بعد. لميصبح سا   ره أو لمي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداالمبكر أل  تطبيقالبلم تقم المجموعة   يكن   ري 

األا  للتعديالت السنوية  المحاسبية  الفترة  على  تسري  التي  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على  تبدأ  خرى  يناير    1  فيلتي 

 لمجموعة. لالمالي داء األأو أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز  2022
 

االمع  نإ ال  ال  ثفةمكلا  ةي رحللما  ةيللمالومات  كمجمعة  المتتضمن  المالية  مزالال   صاحاتفإلاو  لوماتعافة  البيانات  في  ة 

ً   ةسنويال  المجمعة ة السنوية  المجمع  لماليةانات اعليها مقترنة بالبي  العطاالوينبغي  لية  ر الماتقاريللية  معايير الدوللل  المعدة وفقا

 . 2021رديسمب 31 فية للسنة المنتهيموعة مجلل
 

الم، فإن نتائج فترة الى ذلكلإإلضافة  اب النتائج التي ليست بالضرو  2022مارس    31ة في  هينتثالثة أشهر  رة مؤشراً على 

المالية المنتهية في   التعديالت )التي تتكون من   أنه قد تم إدراج  اإلدارة  ترى.  2022ديسمبر    31يمكن توقعها للسنة  جميع 

 . عادلال عرضلية لضرورالاالستحقاقات العادية المتكررة( 
 

 رى أخدة مدينة وأرص ام  دمدفوعات مق 3

 
 مارس 31

2022 

 )مدققة(
 سمبردي 31

2021 

 مارس  31

2021   

 كويتي دينار  تي يدينار كو تييور كدينا 
    

ً دممقدفعات   1,306,414 1,934,015 2,308,859 موردين  إلى ا

 348,028 346,231 341,018 ة ينمد ذمم موظفين 

 1,418,294 1,956,484 1,597,206 خرىة أنيدة مدرصأونات مي تأ
 ─────── ───────── ────────── 
 4,247,083 4,236,730 3,072,736 
 ═══════ ═════════ ═════════ 

 

 ودائع محددة األجل  4
 

  مارس   31تي وكوي  رنادي  13,000,000  :2021مبرسيد  31تي )كوي   دينار  14,000,000  جل بمبلغحددة األودائع ملا  إن

 ة. محلي بنوك ودعة لدىتي وهي ميوالك رنالديبا ةجر( مديكويتدينار  13,000,000 :2021
 

ال   متوسط ب  اً ئدعا  دروتاع  خ اإليدمن تاريشهًرا    12قل عن  وت  أشهر  3  ناق تزيد عحقتاس  ترةفذات    األجلددة  حم  عدائوإن 

   .(%1.6: 2021 مارس 31% و2.1: 2021 ديسمبر 31% )2.2 لغيبمعدل 
 



 تابعةلا اع. وشركاته ك.م.ش. يةبتروللخدمات الل نيةة الوطكشرال
 

 ة )غير مدققة(معمجلة المكثفة المرحليية االمال المعلوماتت حول احاإيض

  2022 مارس 31 في ةهيالمنت  وللفترة كما في
 

 

7 
 

  خزينة همأس 5
 

 مارس 31
2022 

 قة(دق)م
 رمبسيد 31

2021 
 مارس  31

2021   
    

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 نةيزأسهم الخد عد

  %3.00 %3.00 %3.00 ةصدرمن األسهم الم بةنس

 2,790,000 2,460,000 2,475,000 )دينار كويتي(  قيةالسو ةمالقي

 654,461 654,461 654,461 ي( يتوك ارالتكلفة )دين
 

  لتعليمات وفقاً    هماألسه  هذ  ملكيةفترة    لالخ زيعوللت  احةا غير متمحتفظ بهالة  خزينلا  مهتكلفة أسل  لةعادالم االحتياطياتإن  
 ل. لماق ااسوأهيئة 

 

 مستحقة  صروفاتمودائنون  6
  )مدققة(  

 

 مارس 31
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 مارس  31
2021   

 يتي وكر دينا ي تويك دينار تيكوي رنادي 
    

 688,521 1,491,642 1,915,873 دائنون 

 178,871 337,294 333,058 مستحقة أرباح  توزيعات

 992,710 550,554 368,120 تكاليف موظفين مستحقة  

 356,655 356,655 356,655 ن عميلمقدًما م دفعات مستلمة

 381,313 241,502 294,628 ضرائب مستحقة 

 122,000 77,478 93,764 مستحقةة رااإلدجلس اء معضأ ةأفمكا

 1,924,005 2,270,425 1,676,994   رىأخرى ومخصصات أخ مستحقة مصروفات
 

───────── ───────── ───────── 

 5,039,092 5,325,550 4,644,075 
 ═══════ ═════════ ═════════ 

 

 تادمخلات عات وإيرادامبي 7
 

 اداتيراإل معلومات توزيع
 : جموعة دى المل ماتلخدوا ات عي بماليرادات إع يزتوي لا يفيم

 

 

 ي ف يةتهأشهر المن ثةالثال
 مارس  31

 
  

  2022 2021  

  دينار كويتي  يتويك دينار 

    ات خدمال البضاعة أونوع 

    عقود نفطية  

  4,781,449 5,218,310 خدمات الضخ  

    

    ة طيعقود غير نف

  1,532,052 1,576,549 ية وتوريد العمالةالبيئ وخدمات السالمةصحية ت الخدمالا

  296,196 181,001 خدمات أخرى

 ─────── ───────── 
 

  6,609,697 6,975,860 والخدماتإيرادات المبيعات  ليإجما

 ═══════ ═════════ 
 

   راداتياإلتوقيت االعتراف ب
 

  100,530 20,381 ة معينة  منيز ةقطن يفاعة والخدمات المحولة  البض

 6,509,167 6,955,479   الوقتة على مدار حولملااعة والخدمات بضال
 

 ─────── ───────── 
 

  6,609,697 6,975,860  المبيعات والخدماتإيرادات  إجمالي

 ═══════ ═════════ 
 

   غرافيةالج واقساأل
 

  6,594,681 6,975,860  لكويت ولة اد

  15,016     - خرى أ

 
─────── ──────────  

 
6,975,860 6,609,697  

 
════════ ═════════ 

 



 تابعةلا اع. وشركاته ك.م.ش. يةبتروللخدمات الل نيةة الوطكشرال
 

 ة )غير مدققة(معمجلة المكثفة المرحليية االمال المعلوماتت حول احاإيض

  2022 مارس 31 في ةهيالمنت  وللفترة كما في
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 اتستثمارا تارادإي صافي 8

 

 تهية في نالم أشهر ثةالثال
 مارس  31

 
  

  2022 2021  
  ر كويتي دينا كويتيار ندي 
    

      - 21,400 إيرادات توزيعات أرباح 

 ─────── ─────────  

 21,400 -      

 ════════ ═════════  
 

 إداريةعمومية وت اوف مصر        9

 
 في  أشهر المنتهية الثالثة

 مارس  31
 

  
  2022 2021  

  دينار كويتي  كويتيار دين 

    

 264,650 352,681 موظفين  يفتكال
 

 6,689 6,596   روف استهالكمص
 

 14,873 11,495 دامالستخات حق هالك موجودااست
 

 6,204 7,907 رجي ت تأمصروف فوائد على مطلوبا
 

 7,800 6,321 ب مهنية عاتأ
 

  6,807 13,423 وتطوير أعمالتسويق   ات ف مصرو 

 14,007 11,260 ةيريخ  نفقات
 

 117,761 100,098  مصروفات أخرى
 

 

─────── ───────── 
 

 

509,781 438,791  

 

════════ ═════════ 
 

 

  هملسربحية ا 10
 

السهحربغ  مبالتحتسب   العاالخاص  الفترة  بح  ر  ة ة من خالل قسمساسيألام  ية  لل بالمساهمين  األمديين  المت  شركة  وسط على 

ال العادية  األسهم  لعدد  الالمرجح  خالل  ربحيةفترةقائمة  احتساب  يتم  اا السهم    .  بقسمة  المخففة  بالمساهمين   لخاص لربح 

للالعا الم  األمشركة  ديين  المتوسط  األسهمعلى  لعدد  القاالع  رجح  المرمتوالزائدا    الفترة  خاللة  مائدية  األسهم    جحسط  لعدد 

مخففة   تجد أدواملة إلى أسهم عادية. حيث إنه ال تول كافة األسهم العادية المخففة المحتة التي سيتم إصدارها لتحويالعادي

   ابقة.ة متطوالمخفف ألسهم األساسيةحية افإن ربقائمة، 
 

 ر المنتهية في أشه الثالثة 
 مارس  31

 
  

  2022 2021  
    

  1,348,425 1,014,047 )دينار كويتي(  شركة األمالمي بمساه الخاص الفترةربح 

 ════════ ═════════  
  100,000,000 100,000,000 رجح لعدد األسهم العادية وسط المالمت

  (3,000,000) (3,000,000) الخزينة سهم أدد عتوسط المرجح لمقًصا: النا

 ─────── ─────────  
  97,000,000 97,000,000  الفترةالقائمة خالل مرجح لعدد األسهم المتوسط ال

 ════════ ═════════  
  13.90          10.45   )فلس( والمخففةة ساسيربحية السهم األ

 ════════ ═════════  

 

ه تكن  منالم  عتعلق  تت  عامالك  تاريخ  بأسهم  بين  التصريح  المجمعة  ية  المالالبيانات  ادية  المالية معلولماذه  هوتاريخ  ات 

  م.ه حية السإدراج رب والتي قد تتطلب إعادةمعة المج فةمكثال المرحلية
 



 تابعةلا اع. وشركاته ك.م.ش. يةبتروللخدمات الل نيةة الوطكشرال
 

 ة )غير مدققة(معمجلة المكثفة المرحليية االمال المعلوماتت حول احاإيض

  2022 مارس 31 في ةهيالمنت  وللفترة كما في
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 وموصي بها ة ممقد حأرباتوزيعات  11
  
األرباح    خضعت بهاتوزيعات  العادية   الموصي  األسهم  الاجتماع    قةلمواف  على  االعترافو  ةالسنويعمومية  الجمعية  يتم   ال 

   .ديسمبر 31كالتزام كما في 
 

 المنعقد في    أوصى الشركة األم في اجتماعه  إدارة    فلس   35توزيعات أرباح نقدية قدرها  ب  2022مارس    29مجلس 

)بإجمالي   في    3,395,000للسهم  المنتهية  للسنة  كويتي(  تم2021ديسمبر    31دينار  الم.  توزيعات ت  على  وافقة 

 .2022أبريل  20بتاريخ ية السنوفي اجتماع الجمعية العمومية  2021لعام  الموصي بهارباح األ

 مجلس  وصأ األمشلاة  اردإى  با  هاعاجتمي  ف  ركة  بنقداح  أرب  توزيع ب   2021رس  ما  3  تاريخلمنعقد  س  لف  64قيمة  ية 

وزيعات األرباح  . تم اعتماد ت2020  ديسمبر  31ي  هية ف المنت نة  للسي(  ر كويتدينا  6,208,000مبلغ    إجماليب)م  للسه

  .2021 أبريل 22 خريابت عقدمنالسنوية ال ةوميمعة اليجمعالاجتماع في  2020نة سل ابه يالموص
 

 ماتوالتزالة بات محتممطلو 12
 

 مطلوبات محتملة 12.1

  31كويتي )  ناردي  28,247,842  مبلغب  عقود لعض ابأداء  قابل  مبتقديم ضمانات    ت المجموعةمقا ،  2022  مارس  31في    كما

أي  ن تنتج  أرة  داع اإلقوتت  الدينار كويتي(.    27,428,986  :2021  مارس  31و  كويتي  رنادي 27,917,822 :2021بر  مديس

  معة للمجموعة.جمكثفة الملية ا للمرحالية ت الماي على المعلوماجوهرر ي أثها تلقد يكون  والتي ،تلوباطم
 

  ماتتزاال 12.2

  بلغ معدات بمو  منشآتمتلكات وشراء م بق  كمطلوبات تتعل  سجلةير مغات  المجموعة التزامى  لد  كان  ، 2022  مارس  31في  

  .(تي دينار كوي  944,592  :2021  مارس  31وي  ار كويتدين  1,826,234  :2021بر  سمدي  31)  يتويك  اردين  2,032,859

                                                                                                                    



 

 لتابعةا هاشركات.ع. ولية ش.م.كوترالب  دماتخلل الوطنيةشركة لا
 

 ة(ققير مدجمعة )غمكثفة المة المرحليلالية االمات علوممال ات حولضاحيإ

  2022مارس  31في رة المنتهية وللفت كما في
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 اتقطاع لامعلومات  13
 

المجموعتنظ  دارة، تمإلاألغراض   المنال استنادً حدات أعموى  إلة  يم  إلى  اثنان يمكن رفع الغتش  اطاعقات ولديها  والخدمتجات  ا  النفط وخدمات  اوهي خدم  تقارير عنهمايل  القطاعات غير ت قطاع 
  تشغيلية.ائر الالخس األرباح أو على أساس ء القطاعاأدم يياء. يتم تقاألدد وتقييم رارارات وتوزيع الموبشكل منفصل ألغراض اتخاذ الق قطاعينيات هذين الملعاإلدارة مع . تتعامل نفطيةلا
 

 يةفطنال اتقطاعلات خدما 
التش طبيقات واالتف  لمحفزات لمختالو  التركيبات االسمنتية  النفط  اتاعل خدمات قطتشم : صب  أساسية خدمات    وتشمل بصفة  لنفط.لحفارات اية  يل غلبيئات 

 . رآلباا  حفرت امد خو سمنتاألب اآلبار

 رية. شاالستاة وندسيت الهمادوالخسالمة والبيئة للصحة واادمات خبتعلق تي توعة النشطة المتنن األم اً ددعفطية الن ات غيرعقطالشمل خدمات ات : نفطيةت غير الااعقطالمات دخ 
 

 ي: لالتوا على 2021و 2022 مارس 31 منتهية فيلا هرأش ثالثةال رةلفت مجموعةال ىدلتشغيل لبقطاعات اح فيما يتعلق رباألوا يراداتإلاحول  ماتلي معلوتاال رض الجدوليع
 

 

  2021 مارس 31في  ةتهي لمنا شهرأ ثالثةال   2022 مارس 31ة في يالمنته أشهر ثالثةال

 

 خدمات 
 اعات النفطية  طالق

 اعات قطال   خدمات 
  جمالياإل بنود غير موزعة غير النفطية

 مات خد 
    نفطية الاعات  القط 

 قطاعات ل خدمات ا 
 جمالياإل  موزعة  بنود غير  نفطيةلا   ير غ 

 

 ار كويتي دين ر كويتي ادين تي يار كودين دينار كويتي   دينار كويتي كويتي ردينا تييكو اردين يكويت ردينا
 

         

  6,609,697     - 1,828,248 4,781,449  6,975,860     - 1,757,550 5,218,310 ات عإيرادات القطا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 

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

          ( اتف المصرو) /إليراداتا

 (4,503,519)     - (1,270,807) (3,232,712)  (4,920,182)     - (1,588,872) (3,331,310) 1 يعاتبالمتكلفة 

 (519,057) (6,689) (120,988) (391,380)  (534,263) (6,596) (108,197) (419,470) هالك است فومصر
 (81,092) (14,873) (23,484) (42,735)  (66,865) (11,495) (16,965) (38,405) خدامق االستموجودات حهالك است

 (417,229) (417,229)     -     -  (491,690) (491,690)     -     - 1اريةإدة وميعموروفات مص

 (69,843) (69,843)     -     -  (55,426) (55,426)     -     - وفات ضرائبمصر 

 (22,000) (22,000)     -     -  (16,286) (16,286)     -     - ء مجلس اإلدارة أة أعضا مكاف 

  351,468 351,468     -     -  122,899 122,899     -     - 2زعة ير موإيرادات غ
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 

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

  1,348,425 (179,166) 412,969 1,114,622  1,014,047 (458,594) 43,516 1,429,125 الفترة  (خسارة ) ربح  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 

  الستخدامالستهالك واستهالك موجودات حق امصروف ابالغ لماه ن هذمتتض ال 1
 

 خرىاألات إليرادوا االستثمارات إيرادات صافيود ئواالفت إيرادا ةوزعغير الم اداتيراإل تتضمن 2



 

 لتابعةا هاشركات.ع. ولية ش.م.كوترالب  دماتخلل الوطنيةشركة لا
 

 ة(ققير مدجمعة )غمكثفة المة المرحليلالية االمات علوممال ات حولضاحيإ

  2022مارس  31في رة المنتهية وللفت كما في
 

 

11 
 

 )تتمة( تالقطاع ا معلومات 13
 

 : واليعلى الت 2021 مارس  31و 2021 ديسمبر 31و 2022 مارس 31في ما لمجموعة كى الد ليتشغال عاتاتعلق بقطيا م يفلمطلوبات وا الموجودات ولح ل التالي معلوماتالجدويعرض 
 

  2022 مارس 31 

 ققة()مد
 2021 مارس 31  2021مبرسدي 31

 

 خدمات 
اعات القط
 ة  نفطي ال 

خدمات 
 ت اع القطا 

  جمالي اإل ةغير النفطي 

 خدمات 
   ات النفطية لقطاع ا 

 ات اعقط خدمات ال 
  لي جماإلا لنفطيةا ير  غ 

 خدمات 
 النفطية  القطاعات  

 خدمات القطاعات 
 جمالي اإل فطيةالن غير  

 ر كويتي اندي يتي نار كودي ويتي دينار ك  ر كويتي نايد تي يكور ادين كويتي  ينارد  ر كويتيدينا يويتينار كد ويتيينار كد 
            

 48,504,707 1,709,086 46,795,621  46,034,032 1,604,887 44,429,145  47,242,712 1,441,416 45,801,296 اتطاعموجودات الق

 

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

 936,073    1,406,279    1,406,279   ةات غير موزعموجود

   

───────    ─────────    ───────── 

 

  48,648,991    47,440,311    49,440,780 

 

  ════════ 
   ════════    ════════ 

 

           

 7,862,450 50,972 7,811,478   8,598,489 43,269 8,555,220  8,793,122 78,668 8,714,454 ات عقطاال باتوطلم

 

════════ ════════ ════════ 
 

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



 

 ةتابعتها الع. وشركا.ك.ترولية ش.مب ت الللخدما ركة الوطنيةشال
 

 (مدققة ير )غجمعة لمة اية المكثفللمرحية االمت الومامعلت حول الايضاحإ

 2022مارس  31ية في منتهة اللفترول ا فيمك
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 قة ات العالف ذراطإفصاحات األ 14
 

  ة لشركات الخاضعسيين واالرئية والمساهمين  صكات المحاا الزميلة وشرتهاة للمجموعة شركقتتضمن األطراف ذات العال

اإلرللسيط مجلس  وأعضاء  المشتركة  والمسئولة  لال  نيدارة  وأ لمتنفيذيين  ال   ءعضاجموعة  والشركات  أسرهم  الذين مقربين 

ات تسعير  افقة على سياسمو لة عليها. يتم اكثير ملموس أو سيطرة مشترسة تأهم ممارمكني  ومالك الرئيسيين لها أيمثلون ال

 ة.  عإدارة المجمو من قبل  امالتشروط هذه المعو
 

يلي  يف أطراف  ما  مع  المالمعامالت  عالقة  بيان  جة  ردذات  األخرى  ئرالخسا  أو  باحراألفي  الشاملة  ي  المرحل  واإليرادات 

    :المكثف المجمع
 

 

ة شركات خاضع
 للسيطرة المشتركة 

  مارس   31

2022   

 دققة()م 
 ديسمبر   31

2021   

   مارس   31

2021   

 ي تيودينار ك ينار كويتي د ار كويتيدين دينار كويتي 
     

 10,177 38,708     -     - مة  بيعات والخدمات المقدم تكلفة ال
 

 ف المجمع: كثماللمركز المالي المرحلي  درجة في بيان ات العالقة المذا  ألطرافالدى  رصدةألافيما يلي 
 

 

شركات خاضعة 
  ة المشتركة سيطرلل

  مارس   31

2022   

 )مدققة(
 مبر ديس   31

2021   

   مارس   31

2021   

 تي ر كويدينا دينار كويتي  تييدينار كو كويتيينار د 

     

 3,410     -     -     - ات مستحقة ف رو ومص دائنون 
 

 دارة العليا المعامالت مع موظفي اإل

ئولية تخطيط  ومسم سلطة  اإلدارة ممن لديهن في  ئيسييضاء الرأعضاء مجلس اإلدارة واألع  فيدارة العليا  إلو اظفمو  تمثلي

 ارة العليا:دالت مع موظفي اإلعامة الم. فيما يلي مجمل قيمعةوقبة أنشطة المجمرامو وتوجيه
 

 

 أشهر ثالثةللامالت ة المعيمق
  مارس 31في المنتهية  

 
 

 ا  كماألرصدة القائمة 
   مارس 31في 

 2022 2021 2022 2021 

 تي دينار كوي دينار كويتي ار كويتي يند دينار كويتي 
     

     العليا   رةداإلاموظفي  مكافأة

 182,890 154,155 84,331 88,545 لألجيرة ازايا أخرى قصوم بواتر

 147,022 163,000 3,551 3,690 وظفينخدمة للمهاية الن ةمكافأ
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 92,235 87,882 317,155 329,912 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 لةدعامة القيال سقيا 15
 

   ةللقيمة العادلالجدول الهرمي 
إلى    استناداً ،  العادلةيمة  قلل   يمضمن الجدول الهراإلفصاح عنها    أو  لةادتم قياس قيمتها العالتي ي  ية المال  دواتاألة  فف كاتصن

 :ا يليكم العادلة ككلة لقيمانسبة لقياس هرية بالأقل مستوى من المدخالت الجو
 

 ماثلة؛مطلوبات م أو تجوداومسواق النشطة ل ير المعدلة( في األنة )غ لمعلا ارعساأل - 1توى المس 

   لقيمة العادلة ملحوًظا بشكل ة لقياس االنسبة بيرا أقل مستوى من المدخالت الجوهفيهن  كوأساليب تقييم ي  -  2المستوى

 و مباشر؛  غيرأو  مباشر

  وًظاحليمة العادلة مبالنسبة لقياس الق وهريةجال تخالدلمن امستوى مون فيها أقل يب تقييم ال يكالأس - 3المستوى . 
 

الالالمات  دولألالنسبة  ب العادلةية  بي  ذاما إ  المجموعةتحدد    ى أساس متكرر،عل  مسجلة بالقيمة  التحويالت قد حدثت  ن  كانت 
 لقياس بالنسبة    يةهرن المدخالت الجوى ممستو  لقأإلى    اً ادتصنيف )استنالدة تقييم  يق إعاعن طر  ميرل الهالجدوات  مستوي

  ة مكثفة مجمعة.ليرحمية المعلومات م يمة العادلة ككل( في نهاية كل فترةلقا



 

 ةتابعتها الع. وشركا.ك.ترولية ش.مب ت الللخدما ركة الوطنيةشال
 

 (مدققة ير )غجمعة لمة اية المكثفللمرحية االمت الومامعلت حول الايضاحإ

 2022مارس  31ية في منتهة اللفترول ا فيمك
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 تتمة()العادلة  القيمةقياس  15
 

 )تتمة( ول الهرمي للقيمة العادلة جدال
عادلة خالل  مة اليلقاقياس  في    دمةة المستخموعالمدخالت للمج  وأنواعقييم  الت  توآليا  تاتغييرات في عملي  أي  إجراءلم يتم  

 رة. الفت
 

التالجداليعرض     بخالف متكرر    أساسلمقاسة بالقيمة العادلة على  ا  يةغير المالوجودات  لماالمالية و  دواتاألملخص    ي ول 
 قيمتها العادلة:تقارب قيمتها الدفترية ي التلك ت
 

بواسطة دلة يمة العاقياس الق   

 

 نة معلال  سعاراأل
 ي أسواق نشطة  ف
 (1ى و مستال)

 خالت الجوهرية  دالم 
 ة غير الملحوظ 

 وع م المج (3 ى )المستو 

 يتيوك دينار يتينار كودي دينار كويتي 

    2022 مارس 31

 1,406,279 1,406,279 - الخسائر رباح أو ادلة من خالل األلعيمة اقالب مدرجةموجودات مالية 
 ════════ ════════ ════════ 

 

    (مدققة)  2021ر ديسمب 31

  1,406,279   1,406,279      - الخسائر أو ح ربال األالخلعادلة من يمة الية مدرجة بالقما داتجووم
 ════════ ════════ ════════ 

    2021 مارس 31

 936,073 936,073     -  الخسائر رباح أودرجة بالقيمة العادلة من خالل األت مالية مموجودا
 ════════ ════════ ════════ 

 

تك من  لم  مستويات  أي  بين  تحويالت  هناك  العادلة خالالهرم  الجدولن  للقيمة  في  ي  المنتهية  الثالثة  األشهر  مارس    31ل 
2022. 

 

   3ى من المستوض ادلةعمة اللقيقة امطاب
التالي  يع الجدول  الققة  بامطرض  في  الحركات  العكافة  بداية  3المستوى  ضمن  صنفة  مالنود  للب  ادلةيمة  فهنو  بين    رةتاية 
 : معةلمجا فةمات المالية المرحلية المكثولمعال
 

 
  ارسم 31

2022 

 ققة(مد)
 ديسمبر 31

2021 
   مارس 31

2021 

 يتي كو ناردي ينار كويتي د يتيور كدينا 
    

 936,073 936,073 1,406,279 ناير ي 1كما في 

     - 608,000     - ي(مشتريات/مبيعات )بالصاف

     - (137,794)     - سائر الخح أو ابرألاي المسجلة ف لقياسإعادة ا
 ──────── ──────── ──────── 

 1,406,279 1,406,279 936,073 
 ════════ ════════ ════════ 

 

عداد  إة في  تبعتوافق مع تلك المة ت المجمع  المكثفة  المرحليةمات المالية  ومعلالمستخدمة في هذه  ليات ومدخالت التقييم الإن آ
 . 2021بر  ديسم 31 نة المنتهية فيللسة ة للمجموعمعية المجالمال البيانات

 

بع في  قيتم  الحاالت  العادلياس  ض  ال  تلألدواة  القيمة  ضمن  المصنفة  تقييماب  3  مستوىالمالية  آليات  تتضمن    ستخدام 
ستند الى ت  كما ال ،داةألات الحديثة على نفس للمعامال األسواق فينة المعل راألسعال المن خ  ةباألدلدعومة مير افتراضات غ

على  .  سوقوالبيانات المتاحة في ال  األداةع  على نو  بناءً   قييمآليات الت  دبتحديتقوم المجموعة    سوق.لي اات الملحوظة فنبياال
المثال، في غيا العاد  ديرق نشط، يتم تقب سوسبيل  المالي وحليت  أساس   ثمار علىلة لالست القيمة  المركز  ومحفظة نتائج  الل 

ى  علمالية  ال  األدواتمة  ي قيفوالسلبية    اإليجابيةالتغيرات    دتحدي  يتملمستثمر فيها.  ة اركتعلق بالشت  مل أخرىوعوا  رالمخاط
يم تقي انتهى    ى أحكام.عل  بناءً ظة، وقياسها  وملحت المعايير غير المستويا الختالف  ة  تيجن  اتاألدوالتغيرات في قيمة    أساس

ً بر  ال يعت  األخرى   ملةشايرادات الالسائر واو الخا  األرباحلتأثير على  إلى أن ا  اإلدارة ات المخاطر تغير متغيرفي حالة    ماديا
 %. 5بنسبة  3ية ضمن المستوى المال تلألدواالقيمة العادلة   ة لتقديرلصلة المستخدمات اذ

 

للموب الماماال  تاجودالنسبة  والمطلوبات  اليلية  بالتكلفة  القيمةالمطفة  لمدرجة  فإن  ن  بصورة مادية ع   ال تختلفرية  الدفت  أة، 
الة  ح  ءً بنا  اً رعيرها فوسيعاد ت  وصيرة االجل أقاق  ات ذات فترة استحقهذه الموجودات والمطلوب  أغلب  دلة حيث أن متها العايق

 . السوقفي  ت الربحمعدالالحركة في 


