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 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة اجعةالمرتقرير 

 اإلدارةس مجل عضاء حضرات السادة أ إلى

 . ش.م.ك.ع شركة مبرد القابضة
 

 

  مقدمة

 وشركاتها التابعة "(  األملشركة  )"ا  .ش.م.ك.ع  شركة مبرد القابضةل ق  المكثف المجمع المرفي  لحرلقد راجعنا بيان المركز المالي الم

التغيرات في حقوق الملكية ووالدخل الشامل    أو الخسائر  رباحألا  ناتوبيا،  2022  مارس  31في  "( كما  عةمومجال"  معاً بـيشار إليها  )

هي المسؤولة    األمذلك التاريخ. إن إدارة الشركة  بأشهر المنتهية    ثالثةال  لفترة  به  ةلقعتالم  ةمعالمج  ةالمكثف  ةيالمرحل  فقات النقديةوالتد

الما  إعدادعن   المعلومات  المكثمرالة  ليهذه  الدولي  لمعياوفقا    وعرضها  معةالمجفة  حلية  المحاسبة  المرحلي   34ر  المالي  التقرير 
 المكثفة المجمعة.ة يلحلمرلمالية امات المعلوا ههذل مراجعتنا نتيجة التعبير عنمسؤوليتنا هي  إن .(34بة الدولي معيار المحاس)"

 

 نطاق المراجعة 

 "للمنشأة  المستقل  الحسابات  مراقبالمنفذة من قبل   يةحلالمرمراجعة المعلومات المالية  " 2410ولي  لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الد
ظفين المسؤولين المو  إلىسية  يئرفة  جيه االستفسارات بصتو  لمراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية فيبمهام ا  المتعلق

بير من ل كنطاق المراجعة أقل بشكن  إ  عة.للمراج  خرىالتحليلية واإلجراءات األ  لمحاسبية وتطبيق اإلجراءاتور المالية وااألمعن  

ة التي ور الهاماألم  ةفبكاكيد بأننا على علم  تأ  لتدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول علىا  اً لمعاييرذي يتم وفقال  نطاق التدقيق

ً يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأي  تعلق بالتدقيق.ي ا
 

  النتيجة

يرد  جعتنا،  رام  إلىاستنادا   لم  االععل  إلىفإنه  يستوجب  ما  المعتقامنا  بأن  الماد  يتم للومات  لم  المرفقة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  ية 

ً ةيدلمامن جميع النواحي ا، اهإعداد  .34ر المحاسبة الدولي  لمعيا ، وفقا
 

 أمر آخر 
ا البيانات  ومراجعة  تدقيق  المنت  المجمعةلمالية  تم  للسنة  في  للمجموعة  المرحلية    2021ديسمبر    31هية  المالية   المكثفة والمعلومات 

في    عةالمجم المنتهية  التوالي2021مارس    31للفترة  قبل  ، على  آخر    مراقب، من  غير معدل    رأي  الذي عبر عنحسابات مستقل 

 ، على التوالي. 2021مايو  11و 2022فبراير  13 بتاريخ بياناتال تلك حول ةغير معدل جةونتي
 

 خرى والرقابية األ يةون القان المتطلباتل تقرير حو

تر المحاسبية هو وارد في الدفا  مجمعة متفقة مع ماال  ومات المالية المرحلية المكثفةمراجعتنا، فإن المعل  ىل إ  اداً ذلك، واستن  إلىإضافة  

حسب.  األمللشركة   أيضاً  إليه علمنا واعتقادناونفيد  يبأنه    ما وصل  أية مخاوجعلمنا    إلىرد  لم  الشرلفاود  لقانون  لسنة   1قم  ر  اتكت 

له و  2016 الالحقة  لعا  تهالئحوالتعديالت  أو  لها،  الالحقة  التأسيس  لتنفيذية والتعديالت  للشروللقد  ت والتعديال   األم  ةكنظام األساسي 

لهما،   فترة  الالحقة  تأثيراً  قد يكووجه  على    2022  مارس  31 نتهية فيالم  أشهر  ثالثةالخالل  له  على نمان    أو   األم الشركة    شاطدياً 

 . زها الماليمرك
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 المجمعة ومات المالية المرحلية المكثفةل معالحول  المراجعةتقرير 

 ةراداإلمجلس عضاء حضرات السادة أ إلى

 )تتمة(  .ش.م.ك.ع شركة مبرد القابضة
 

  تتمة()  خرىلرقابية األالقانونية واور األمتقرير حول 

أنه خالل   إليه علمنا  حسبما وا،  مراجعتننبين أيضاً  القانون    خالفاتة م ود أيوجا  علمن  إلىيرد  لم    واعتقادنا،صل  لسنة   7رقم  ألحكام 

على وجه قد يكون له   2022  مارس  31المنتهية في    هرشأ  ثالثةال  فترة الل  خ،  التعليمات المتعلقة بهو ال  المبشأن هيئة أسواق    2010

ً ثيراً تأ  لي.الماا هزأو مرك األمشركة لاط على نشا ماديا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2022مايو  12
 

 الكويت 

 

 جادر بدر عادل العبدال 

 فئة أ  207قم بات رالحساي سجل مراقب

   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم 



 تابعةركاتها الوشع. .م.ك.ش شركة مبرد القابضة
 

 

 مكثفة المجمعة.لمالية المرحلية الا لوماتزًءا من هذه المعكل جتش 12 إلى  1فقة من رضاحات المإن اإلي
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(  خسائرأو ال رباحاألبيان 

  2022 مارس 31ية في لفترة المنته ل

  

 لمنتهية ا ر الثالثة أشه 
  مارس   31في  

 2021 2022 إيضاحات  
 تي دينار كوي دينار كويتي  

      تادايراإل

 (10,234) (264)   صافي الخسارة من عمليات النقل والتأجير والصيانة

 369,732 395,724 3 صافي إيرادات عقارية 

 7,940 29,208 4 من موجودات مالية استثمارإيرادات صافي 

 148,102 37,255 7 زميلة  كةحصة في نتائج شر

 2,650 330,787  أثاث ومعدات ربح من بيع 

 62,355 10,373  رى أخ داتراإي
  ─────────── ─────────── 

 580,545 803,083  جمالي اإليرادات إ 
  ─────────── ─────────── 

    والنفقات األخرى المصروفات 

 (162,043) (160,907)    مصروفات إدارية

 (16,149) (13,973)  يف تمويل التك
  ─────────── ─────────── 

 (178,192) (174,880)  إجمالي المصروفات  
  ─────────── ─────────── 

 402,353 628,203  الضريبة الربح قبل  

 (3,621) (5,654)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

 (10,252) (15,817)  الة الوطنيةضريبة دعم العم 

 (4,101) (6,327)  الزكاة
  ─────────── ─────────── 

 384,379 600,405  رةربح الفت

  ═══════════ ═══════════ 

    :بـــ  الخاص 

 384,383 594,545   األممي الشركة اهمس

 (4) 5,860  الحصص غير المسيطرة 
  ─────────── ─────────── 

  600,405 384,379 

  ═══════════ ═══════════ 

    

 فلس 2.35 فلس 3.63 5  األم لشركة  ا   مي خاصة بمساه ل ا   المخففةساسية و السهم األ   ربحية 

  ═══════════ ═══════════ 

 

 

 

 

 

 
 



 تابعةركاتها الوشع. .م.ك.ش شركة مبرد القابضة
 

 

 مكثفة المجمعة.لمالية المرحلية الا لوماتزًءا من هذه المعكل جتش 12 إلى  1فقة من رضاحات المإن اإلي
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 غير مدقق() عجململمكثف ال المرحلي الشاما خلبيان الد

  2022 مارس 31نتهية في لما للفترة

 

 المنتهية في الثالثة أشهر 
مارس  31  

 2022 2021 
 دينار كويتي  كويتيدينار  
   

 384,379 600,405 ة فتر ال  ربح 

 
─────────── ─────────── 

   أخرى شاملة   خسائر 

   في فترات الحقة: أو الخسائر رباحاأل إلىة تصنيفها تم إعادي قد أخرىشاملة  ئرخسا

 (3,158) (610,689)  أجنبية ناتجة من تحويل عمليات  عمالت    تحويل فروق  
 ─────────── ─────────── 

 381,221 (10,284)  للفترة   الشاملة   راداتإلي ( ا خسائرال)  إجمالي 
 ─────────── ─────────── 

    : ــبـ   اص الخ

 381,225 (16,144)  األم شركة  مساهمي ال 

 (4) 5,860 الحصص غير المسيطرة 
 ─────────── ─────────── 

 (10,284) 381,221 
 ═══════════ ═══════════ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





 ركاتها التابعةوشع. .م.ك.ش القابضةشركة مبرد 
 

 

 معة.المج ية المرحلية المكثفةمالالمعلومات ال ا من هذهجزءً تشكل  12 إلى  1ن لمرفقة ماحات اإن اإليض
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 دقق(ر م)غيبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع 

 2022 مارس 31للفترة المنتهية في 

    األم بمساهمي الشركة   ة اصالخ   

 

 رأس
 لالما

 احتياطي
 خزينة  أسهم  جباريإ 

 مأسه   طي اتي اح 
 زينةخ 

 اطيتي ح ا 
 آخر

احتياطي تحويل 
 أجنبيةعمالت  

التغيرات   تأثير
في احتياطي  

 أرباح مرحلة شركات زميلة 

 المجموع
 الفرعي

الحصص غير 
 المسيطرة

 مجموع
 حقوق الملكية

 ي يتدينار كو ي يتكو دينار ر كويتي نادي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار  ويتي دينار ك دينار كويتي  نار كويتيي د  دينار كويتي  

            

 21,592,863 51,792 21,541,071 5,182,347 117,874 (1,453,786) (3,594) 84,733     - 1,244,220 16,369,277  2022يناير    1كما في 

 600,405 5,860 594,545 594,545     -     -     -     -      -     -      - الفترة   ربح 

 (610,689)     - (610,689)     -     - (610,689)     -     -     -     -     - للفترة   رى خ أ شاملة   خسائر 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 رادات ي إلا )الخسائر(    الي إجم 

 (10,284) 5,860 (16,144) 594,545     - (610,689)     -     -     -     -     - الشاملة للفترة 

هم خزينة  احتياطي أس تحويل  

     -     -     - 84,733     -     -     - (84,733)     -     -     - إلى األرباح المرحلة

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 21,582,579 57,652 21,524,927 5,861,625 117,874 (2,064,475) (3,594)     -     - 1,244,220 16,369,277  2022  مارس   31في  

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

 19,949,443 51,754 19,897,689 3,677,433 117,874 (1,411,873) (3,594) 84,388 (671) 1,064,855 16,369,277  2021ير  ينا  1  يف   كما 

 384,379 (4) 384,383 384,383     -     -     -     -     -     -     -  ة رفت ل ا   )خسارة(  ربح 

 (3,158)     - (3,158)     -     - (3,158)     -     -     -     -     - للفترة   أخرى شاملة   خسائر 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 يرادات إلا )الخسائر(    الي إجم 

 381,221 (4) 381,225 384,383     - (3,158)     -     -     -     -     - الشاملة للفترة 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 20,330,664 51,750 20,278,914 4,061,816 117,874 (1,415,031) (3,594) 84,388 (671) 1,064,855 16,369,277  2021  مارس   31في  

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

 
 

 

 

 



 ركاتها التابعةوشع. م.ك.ش. ركة مبرد القابضةش
 

 

 ة المكثفة المجمعة.ية المرحليمات المالا من هذه المعلوتشكل جزءً  12 إلى  1رفقة من احات المإن اإليض
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 ق(مدق )غير المرحلي المكثف المجمع ةديققات النبيان التدف

  2022 مارس 31في   لمنتهيةلفترة ال

  

 أشهر المنتهية في   ةث ثالال
مارس  31  

  2022 2021 
 ي كويت اردين كويتير نايد إيضاحات  

    يل تشغ ل ة ا أنشط 

 402,353 628,203  الضريبة قبل    ربح ال 
    

    : قدية الن  ت التدفقابصافي   قبل الضريبة   الربح   لمطابقة دية  ق ير ن غ   تعديالت

 (2,650) (330,787)  أثاث ومعدات   ن بيعربح م

 (7,940) (11,857) 4 ودائع محددة األجل الربح من 

أو  رباحعادلة من خالل األبالقيمة الجة ردمة موجودات ماليح محققة من بيع باأر

     - (17,351) 4 الخسائر

 (148,102) (37,255) 7 زميلة شركة  نتائج حصة في

 13,350 9,505  للموظفين  ة نهاية الخدمة أافمكمخصص 

 16,149 13,973  تكاليف تمويل 
  ────── ────── 

  254,431 273,160 

    التعديالت على رأس المال العامل: 

 1,185,824 52,793  مدينون ومدفوعات مقدماً 

 1,269     -  مخزون

 4,935 (246,030)  ومصروفات مستحقة نون دائ 
  ────── ────── 

 1,465,206 64,057  العمليات  الناتجة من )المستخدمة في(  التدفقات النقدية  

 (5,623) (5,038)  ة  ع مدفو   ن ي فظ دمة للموهاية الخ أة ناف ك م 
  ────── ────── 

 1,459,583 59,019   غيلأنشطة التشالناتجة من )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 

  ────── ────── 

    أنشطة االستثمار 

 (550,000) (118,478)  صافي الحركة في ودائع محددة األجل

 7,940 11,857  من ودائع محددة األجل   مة مستل أرباح 

     - (193,000)  دماً مدينون ومدفوعات مق 

أو  رباحاألخالل  ة منلداعبالقيمة الجة مدرموجودات مالية من بيع  متحصالت

     - 31,548  الخسائر

 18,052 363,000  أثاث ومعدات  من بيع متحصالت

  ────── ────── 

 (524,008) 94,927  ستثمارال أنشطة ا   ( ة فيالمستخدم ) الناتجة من  قدية  الن صافي التدفقات  
  ────── ────── 

     التمويل أنشطة  

 (16,149) (13,973)  وعةمدف مويلتكاليف ت 

 (193,693) (188,418)  سالميد دائني تمويل إ سدا 

 (5,652)     -  فوعة توزيعات أرباح مد 
  ────── ────── 

 (215,494) (202,391)  التمويلة في أنشطة  صافي التدفقات النقدية المستخدم
  ────── ────── 

 720,081 (48,445)  لنقد المعادللنقد وا ادة في اصافي )النقص( الزي 

 550 (90,765)  أجنبية تحويل عمالت    صافي فروق 

 1,298,691 1,484,238  ير ينا  1  في   عادل الم  د نق وال  النقد 

  ────── ────── 

 2,019,322 1,345,028 8   مارس   31في  ادل المع   والنقد   النقد 

  
══════ ══════ 

 

 



 ركاتها التابعةوشع. ش.م.ك. رد القابضةشركة مب
 

 ير مدققة()غجمعة مرحلية المكثفة المالة لمالي المعلومات احات حول ضاإي
 2022 مارس 31 فيوللفترة المنتهية  ا فيكم
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   شركةالت حول معلوما 1.1
 

ب التصريح  الما  إصدارتم  المجمعةلية  المعلومات  المكثفة  مبرد  ل  المرحلية  ( "ماألكة  رشلا")  ك.ع.م.ش.  القابضةشركة 

التابعةكاتوشر معًا  يهإلار  شي)   ها  ً   2022  مارس   31في  المنتهية    أشهر  ثالثةالرة  لفت ("المجموعة"  بـا  مل  وفقا جلس  قرار 

 .2022مايو  11 اريختب ماألكة  رشالارة إد
 

اجتما  اعتمد في  األم  الشركة  السنويمساهمو  العمومية  الجمعية  الم  2022يل  أبر  10في  المنعقد    ةع    المجمعة لية  االبيانات 

في   المنتهية  توزيعا  تم.  2021ديسمبر    31للسنة  البيان  األرباح  التاريخ  ت  بذلك  المنتهية  للسنة  المجموعة  قبل  معلنة من 

 .12اإليضاح ضمن 
 

ال  الشركة األم هي شركة مساهمة عامة تم تأسيسها ومقرها في ً للتداول    ، وأسهمها مطروحةكويتدولة  في بورصة    علنا

 الكويت. 
 

انين رقم ، مكتب بطابق الميز15مبنى رقم  ،22 عر، شا29 رقم ، قطعةطان القديمةللشركة األم في خي الرئيسييقع المكتب 

 الكويت.  ،#12
 

توضي األنشتم  إيضاح    ةطح  في  للمجموعة  ل10الرئيسية  وفقًا  األنشطة  جميع  تتم  اإلسالمية.  الشريعة  تمت  مبادئ  كما   ،

 ابة الشرعية للشركة األم. بل هيئة الفتوى والرقالموافقة عليها من ق
 

ل تابعة  األم هي شركة  لإلجالشركة  أعيان  األمر)"الش  م.ك.ع.ارة واالستثمار ش.شركة  أتداو  ويتم  "(الكبرى  كة  ها  سهمل 

 . علناً في بورصة الكويت
 

   المجموعةت حول معلوما 1.2
 

 الشركات التابعة
 003Aما يلي البيانات المالية المجمعة للمجموعةتتضمن 

 

 الملكية %ة  حصنسبة     

 

األنشطة 
 مارس  31 بلد التأسيس  الرئيسية 

2022 
سمبر دي   31

2021 
 مارس   31

2021 

 ذ.م.م  للتنمية واالستثمار المحدودة  رد مب 

خدمات 

وجستيةل  %100 %100 %100 السودان  

 عقارات العقارية  نشاء االهلية  ة ا شرك 
 

 %100 %100 الكويت 

 

100% 

خدمات  لة(.م.ك)مقف المعدات ش   لتأجيرشركة امداد  

ةوجستيل  

 

يت كوال  98% 98% 

 

98% 

اتقارع شركة تكاتف العقارية )شركة مساهمة مصرية(   %98 %98 %98 مصر 
 

قبل   بها من  التابعة محتفظ  الشركة  في هذه  المتبقية  األسهم  نيابة*  أخرى  المجموعة.    أطراف  الفعلية  لذلكعن  الملكية  فإن   ،

 ٪. 100لتابعة هي لمجموعة في هذه الشركة ال
 

 موعةلمجل  ةيبحاسالمالسياسات  في يراتالتغو عدادأساس اإل  2
 

  عدادأساس اإل 2.1

المرحلية  لمعلومات  ا   ددا إع  مت الم  للمجموعة   المجمعةالمكثفة  المالية  أشهر  الثالثة  في  لفترة  اً  وفق  2022  مارس  31نتهية 

 .  حلي"المالي المر يررتق ال" 34لمحاسبة الدولي معيار ال
 

ال بمجقامت  االس  أعمالها  ستواصلإنها    اسأس  على  ةجمعالم  ليةالماالبيانات    إعدادموعة  مبدأ  أساس  تأخذ  اتمرعلى  رية. 

ً كامل عدم التأكد المادي التي قد تثير شعو  دووجم  تبارها عدعإلدارة في اا توصلوا إلى  وقد    فتراض.االا  ذهحول    ا جوهريا

القريب لمدة ال    بلستقالم  لتشغيلي فية وجودها اافية لمواصل الموارد الكعة لديها  موأن المجبود توقع معقول  ج وب  يفيد  قديرت

 .  جمعةالمكثفة المحلية رالم لمعلومات الماليةترة ااية فخ نهريامن ت اً شهر 12ل عن تق
 

 المجمعة  انات الماليةفي البي  مةالزال  اتحصافكافة المعلومات واإل  ةجمعالمالمكثفة  حلية  المالية المر  ماتالمعلوال تتضمن  

  .2021ديسمبر  31تهية في ة المنسنة للمجموعالسنوية لل المجمعةلية الما ها مقترنة بالبياناتالسنوية ويجب االطالع علي
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 ( تمة)ت موعةلمجل  ةيبسحاالمالسياسات  في يراتالتغو عدادأساس اإل  2
 

 )تتمة( عدادأساس اإل 2.1

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

ا  الفترة  في  التصنيف  مع  لتتوافق  وتمثيلها  المقارنة  إعمعلومات  إجراء  تم  لتحلحالية.  التصنيف  اادة  جودة  لمعلومات  سين 

 .مقدمةلا
 

   عةموجمال  لقب ة منبقمطالتعديالت التفسيرات وال و الجديدة معاييرال 2.2

السياسات   الم  المعلومات  إعداد   في  المطبقةالمحاسبية  إن  لتلك    ةعممجالالمكثفة  رحلية  المالية    د إعدا في    المتبعةمماثلة 

 اً رالجديدة اعتباتطبيق المعايير  ، باستثناء  2021بر  ديسم  31ي  ف  يةللسنة المنته  للمجموعة  السنوية  المجمعة  نات الماليةايالب

   بعد. يسرم ل ولكن رداص تعديلأو  تفسيرو أ ي معيارالمبكر أل يقموعة بالتطبم المجلم تق .2022اير ين 1 من
 

التعديالت والتفسيرات ألول مرة في عام    ييسر المال2022العديد من  المعلومات  ية المرحلية ، ولكن ليس لها تأثير على 

 ثفة المجمعة للمجموعة.المك
 

 37المحاسبة الدولي الت على معيار ديتع  - بالعقد ء االوف تكاليف  –المجحفة  قودالع

المجحف هو العقد  الذي تتجاوز  إن  الت  العقد  التي ال يمكن تجنبها )أي  التكاليف  افيه  لللتي ال يمككاليف  تجنبها    عةمومجن 

 .همها بموجبالتع اسن المتوقالتي م ديةتصاالمزايا االق ،قدبموجب الع وفاء بااللتزاماتنظراً اللتزامها التعاقدي( لل
 

أنه عند تقييم ما تحدد   ً   التعديالت  العقد مجحفا أو مإذا كان  المنشأة    للخسائر، تحتاج  التي    إلىحققاً  التكاليف  تتعلق  تضمين 

لة والمواد عماال ل المثال، تكاليفة )على سبيالتكاليف اإلضافيالبضائع أو الخدمات التي تتضمن كالً من ر لتوفي شرة بعقدمبا

التكاوتخصي  (ةاشرلمبا المص  العقد  ليف  بأنشطة  مباشرة  اسرتبطة  المثال،  سبيل  للوفاء تهالك  )على  المستخدمة  المعدات 

م ا ما لم يتقد ويتم استبعادهلتكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعا  تتعلق  راف(. العقد واإلشبالعقد وكذلك تكاليف إدارة ال

 قد.علاجب بموطرف المقابل ال علىتحميلها صراحة 
 

معلومات المالية المرحلية اماتها في بداية فترة الالتز  جميع  تستوفد التي لم  التعديالت على العقو  طبيقبت  مجموعةال  قامت

 .معةة المجالمكثف
 

المالي المعلومات  تأثير على  أي  التعديالت  لهذه  المكثلم يكن  المرحلية  لم تحدد أي عقود ة  المجموعة  أن  المجمعة حيث  فة 

، تتألف  ، والتي كانت عبارة عن تكاليف للوفاء بهان التكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب العقودمجحفة نظرا ألا  على أنه

 فقط من التكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة بالعقود. 
 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –ام المقصود صالت قبل االستخدالممتلكات والمنشآت والمعدات: المتح
يحظر التعديل على المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات، أي متحصالت من بيع  

ال على  قادًرا  ليكون  الالزمة  والحالة  الموقع  إلى  األصل  بذلك  الوصول  أثناء  المنتجة  ااألصناف  بالطريقة  لتي  تشغيل 

المتحصالت من بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود، في األرباح تقصدها اإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة ب

 أو الخسائر. 
 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم تكن هناك مبيعات  

 في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة. الل الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة لالستخدام لبنود منتجة من خ
 

   3ر المالية تعديالت على المعيار الدولي للتقاري  -لمفاهيمي اإلطار ا إلىإشارة مرجعية 
اإلشارة التعديالت  المفاهي  إلىالمرجعية    تستبدل  اإلطار  من  سابق  معايير  إصدار  لمجلس  بإشارة الدول  المحاسبةمي  ية 

   ر متطلباتها بشكل كبير.ون تغييد 2018س ر في مارالحالي الصاداإلصدار  إلىعية مرج
 

ا ل  إلىاستثناًء  لتعديالت  تضيف  الدولي  بالمعيار  االعتراف  الماليمبدأ  األعمال   3ة  لتقارير  أو اح  دار األربلتجنب إص  دمج 

"اليو  الخسائر في  والتي  المحتملة  الثاني"  اتم  عن  والمطلوباتلتزامالنشأ  الت  ات  سالمحتملة  نتتحقق ضي  معيار من  طاق 

المح  37ولي  الد  المحاسبة التملة والمالمخصصات والمطلوبات  المعاي   محتملةوجودات  الدولية أو تفسير لجنة تفسيرات  ير 

المالية  للت االستالضرائب  :21قارير  يتطلب  منفصل.  بشكل  تكبدها  تم  إذا  ال،  من  المت   منشآتثناء  اعاطبيق  في لوايير  ردة 

المحاسب الدومعيار  تف  37لي  ة  المعاأو  تفسيرات  لجنة  المالية  سير  للتقارير  الدولية  التو  21يير  بدالً على  اإلطار  الي،  من   

 تاريخ الحيازة.زام حالي قائم في التهناك المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان 
 

فقرة جديدة أيًضا  التعديالت  الد  إلى  تضيف  للتقاوالمعيار  الملي  اللتوضيح    3ة  اليرير  غير  ال  موجوداتأن  مؤهلة  محتملة 

 تاريخ الحيازة.بها في  لالعتراف
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 )تتمة(  موعةلمجل  يةبحاسالمالسياسات  التغيرات فيو عدادأساس اإل  2
 

 عة )تتمة( موجمال  لقب ة منبقمطالتعديالت التفسيرات وال و الجديدة معاييرال 2.2

 )تتمة( 3ر المالية تعديالت على المعيار الدولي للتقاري  -لمفاهيمي اإلطار ا إلىإشارة مرجعية 

  ناك موجودات حيث لم يكن ه  موعةمجلل  المكثفة المجمعةالمرحلية  ى المعلومات المالية  تأثير عل  عديالت أيلم يكن لهذه الت
 لفترة. ا اللنشأت خ التيالت اق هذه التعدية ضمن نطمحتملومطلوبات   التزاماتو محتملة

 

قيام الشركة التابعة بالتطبيق ألول    –تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة    1المعيار الدولي للتقارير المالية  

 مرة

)د(   رقم  اإلفصاحات  المتعلقة  الفقرة  تطبيق  تختار  التي  التابعة  للشركة  التعديل  من    16يسمح  للتقا)أ(  الدولي  رير المعيار 
ياس فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة بواسطة المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة للشركة األم  بق  1المالية  

طة  استناداً إلى تاريخ انتقال الشركة األم إلى استخدام المعيار الدولي للتقارير المالية في حالة عدم إدراج أي تعديالت مرتب
تأثيرات دمج األعمال التي قامت خالله الشركة األم بحيازة الشركة التابعة. يسري هذا   أو بما يتوافق معبإجراءات التجميع  

المتعلقة اإلفصاحات رقم )د(   الفقرة  التي تختار تطبيق  المحاصة  أو شركة  الزميلة  الشركة  على  أيضاً  )أ( من    16التعديل 
 . 1ية المعيار الدولي للتقارير المال

 

المعايير  لتعديالت تأثير علم يكن لهذه ا المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث إنها لم تقم بتطبيق  المعلومات  لى 
 الدولية للتقارير المالية ألول مرة.

 

ل  المعيار المالدولي  "نسبة    الرسوم  –  المالية  دواتاأل  9الية  لتقارير  اختبار  حالة    %"10ضمن  االعتراف   إلغاءفي 

 ماليةطلوبات البالم

جها المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى اختالف شروط االلتزام  ل الرسوم التي تدرتوضيحات حوديل  يتضمن التع
أو   لمالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددةااللتزام ا  ة عن شروطلمعدل بصورة جوهريو ا لجديد ألمالي اا

قبل المقترض أو المقرض نيابةً عن  المستلمة إما من   المسددة أوسوم مشتملةً على الر  ض والمقرضيما بين المقترلمة فالمست
 .راف والقياسالية: االعتالم دواتاأل 39اسبة الدولي لمحمعيار اال يوجد تعديل مماثل مقترح لالطرف األخر. 

 

تعديالت    م إجراء أيم يتحيث ل  مجموعةلل  ةفة المجمعالمكثالمرحلية    اليةالم  وماتلمعالعلى  لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير  
 خالل الفترة. مجموعةالمالية لل واتدعلى األ

 

 الضرائب ضمن قياسات القيمة العادلة –الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي 

رق بالفقرة  سابقاً  المفروضة  المتطلبات  التعديل  الدولي    22م  يستبعد  المحاسبة  معيار  المنشآت    41من  قيام  تبعاد  باس بشأن 
 .  41موجودات المندرجة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي لنقدية المتعلقة بالضرائب عند قياس القيمة العادلة للالتدفقات ا

 

التعديالت   لهذه  يكن  للمجمولم  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  على  المجموعة تأثير  لدى  يكن  لم  حيث    عة 
 ثفة المجمعة.المعلومات المالية المرحلية المككما في تاريخ  41ولي يار المحاسبة الدمندرجة ضمن نطاق معموجودات 

 

 عقارات  إيراداتصافي  3

 
 في  ةهي ر المنتهثالثة أشلا

 مارس  31

 
2022 
 ويتيدينار ك

2021 
 يتي كور يناد

   

 434,013 412,705 استثمارية   من عقارات تأجير  إيرادات 

 (64,281) (16,981)   ات عقار متعلقة ب فات  مصرو 

 
────── ────── 

 
395,724 369,732 

 
══════ ══════ 

 

 مالية من موجودات استثمار إيراداتافي ص 4

 
 ة في تهي هر المنالثالثة أش

مارس  31  

 
2022 
 كويتيدينار 

2021 
 يتي كور دينا

   

 7,940 11,857 ن ودائع محددة األجل أرباح م 

    - 17,351  ئر أو الخسا   باح ر األ   العادلة من خالل ة  القيم ة مدرجة ب ات مالي وجود م باح محققة من بيع  أر 

 
────── ────── 

 
29,208 7,940 

 
══════ ══════ 
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 م  السه ربحية 5
 

المرجح   سطوعلى المت  ينلعادي ا  األمشركة  بمساهمي ال  اصالفترة الخ  حرببقسمة  م األساسية  ية السهتم احتساب مبالغ ربح ي

ال  العادية  سهماأل  لعدد خالل  افترة.  القائمة  ربحتسيتم  ااب  بقسمة  ال  سهملحية  البمساه  الخاص  الربحمخففة   األم شركة  مي 

 يتم العادية التي س  سهممتوسط المرجح لعدد األلا  ترة زائداة القائمة خالل الفالعادي  مسهلعدد األعلى المتوسط المرجح    ينلعاديا

ربحية  مخففة قائمة، فإن عدم وجود أدوات ل نظًرا. عادية مأسه إلى المحتملةالعادية المخففة  سهم فة األل كاتحويعند   هاإصدار

  متماثلة. ة فساسية والمخفاألسهم ال
 

 

 في ية المنته الثالثة أشهر

 مارس  31

 
2022 2021 

 384,383 594,545 )دينار كويتي(   األمبمساهمي الشركة  خاصالفترة ال حرب
 

══════════ ══════════ 

 163,681,773 163,692,769 سهم(* مة خالل الفترة )أية القائالعاد همعدد األسمرجح لالمتوسط ال
 

══════════ ══════════ 

 2.35  3.63 ففة )فلس(  لمخاسية واربحية السهم األس
 

══════════ ══════════ 
 

   ينة خالل الفترة.الخز أسهملتغيرات في ا تأثير ح لالمرج وسطالمت همسلعدد األالمتوسط المرجح  راعيي * 
 

العادية بين تاريخ    أسهمن  تتضم   معامالت   أي  ءإجرالم يتم   المالية  المجمعةالمعلومات  المكثفة  ح تصريال  خوتاري  مرحلية 

 م. ربحية السه إدراجيتطلب إعادة ما قد مالمكثفة المجمعة مرحلية ال  ةيالمعلومات المال هذه ارصدإب
 

   ارات استثماريةعق 6
  ة()مدقق   

 

 مارس 31
 2022 
 ويتيار كيند

 سمبردي 31
 2021   

 كويتي  دينار

 مارس  31
 2021 

 دينار كويتي 
    

 13,967,371 13,967,371 14,420,321   بداية الفترة / السنةكما في 

     - 1,733,139     - ت  إضافا

     - (1,400,000)     -   استبعادات

     - 30,861     - قيمة العادلة ال التغير في

 85,215 88,950 (521,717) ة أجنبي عمالتتحويل  فروق
 ────────── ────────── ────────── 

 14,052,586 14,420,321 13,898,604 السنة  / في نهاية الفترةكما 

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 

 :ارات االستثمارية ما يليالعق تضمنت
 

  ر  دينا 6,250,000: 2021ديسمبر  31ر كويتي )دينا 6,250,000لغ تب دفترية في دولة الكويت بقيمة عقارات رهنيتم

كويتدينا  6,250,000:  2021مارس    31و  كويتي للوفاء  ي(  ر  تم كضمان  التي  البنكية  للتسهيالت  الضمان  بمتطلبات 

محلية   مالية  مؤسسة  من  عليها  كويتي    1,430,711بمبلغ  الحصول  ار دين  1,619,129:  2021ديسمبر    31)دينار 

 . دينار كويتي( 1,635,098: 2021مارس  31و  كويتي
 

   2021مارس    31دينار كويتي و  2,800,000:  2021يسمبر  د  31دينار كويتي )  2,800,000دفترية تبلغ    بقيمةعقار:  

كويتي(    2,560,000 بالنو دينار  عالقة  ذي  طرف  قبل  من  إدارته  الييتم  عن  ويابة  تحميل  مجموعة  اتم  إلدارة  رسوم 

 (. 9 إيضاحدينار كويتي( ) 1,866: 2021 مارس 31دينار كويتي ) 1,862بلغ قة به للفترة بملالمتع
 

مهنية   ديسمبر من قبل مقيمين مستقلين معتمدين يتمتعون بمؤهالت وخبرة  31تم إجراء تقييمات العقارات االستثمارية في  

يد القيمة العادلة باستخدام مزيج من  تقييمها. تم تحد  معترف بها وذات صلة في مواقع وفئات العقارات االستثمارية التي يتم

السوق مع األخذ في االعتبار طبيعة واستخدام كل عقار. يتم إجراء تقييم محفظة بمقارنة  الوطريقة    اإليراداتطريقة رسملة  

للمجموعة   االستثمارية  نشأت خالالعقارات  توجد ظروف جوهرية  ال  أنه  اإلدارة  تعتقد  حيث  سنوي  أساس  الفترة  على  ل 

 قد يكون لها تأثير على القيمة العادلة. والتي 
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 ميلةز ةي شركاستثمار ف  7
 

الشركة العمانية للخدمات في  ٪(  50:  2021مارس    31و  ، ٪50:  2020ديسمبر    31٪ )50  نسبةحصة ب  تمتلك المجموعة

مجموعة في شركتها محاسبة عن حصة الالخدمات اللوجستية. يتم الوهي شركة زميلة تضطلع ب، ()مقفلة ع. ش.م.  اللوجستية 

الملكية.   حقوق  طريقة  باستخدام  الزميلةالزميلة  خاصة  أعاله    ةالمذكور  والشركة  شركة  مدرجهي  أي    ةغير   سوقفي 

 ، ال تتوفر أسعار سوق مدرجة ألسهمها. ؛ لذلكلألوراق المالية
 

 الزميلة: تسوية للقيمة الدفترية للشركة فيما يلي 
 

 

 مارس 31
 2022 
 يتيوينار كد

 ة()مدقق 
 ديسمبر 31

 2021   
 دينار كويتي 

 مارس  31
 2021 

 دينار كويتي 
    

 ,587,0403 3,587,040 3,698,143 صيد االفتتاحيالر 

 148,102 268,969 37,255 األرباححصة في  

 - (122,767) - مستلمةتوزيعات 

 6,729 (35,099) 2,497 أجنبية  ويل عمالتتح قفرو
 ────────── ────────── ────────── 

 3,741,871 3,698,143 3,737,895 الرصيد الختامي
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

موعة ال تمارس  ، فقد خلصت اإلدارة إلى أن المج٪ من حقوق الملكية في شركتها الزميلة50متلك ت غم من أن المجموعةبالر

 ذات الصلة. ل على أساس العوام ركة الزميلةعلى الشأو السيطرة المشتركة السيطرة 
 

 والودائع قصيرة األجلالنقد  8

 ة المرحلي المكثف، يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي:لغرض بيان التدفقات النقدي
 

 

 مارس 31
2022 

 يويتينار كد

 ة()مدقق 
 ديسمبر 31

2021 
 نار كويتي دي

 مارس  31
2021 

 دينار كويتي 

    

 1,044,322 1,484,238 645,028 لدى البنوكالنقد واألرصدة 

 2,252,000 3,400,000 4,218,478 ألجل لدى مؤسسات مالية محددة ادائع لوا إيداعات

 ────── ────── ────── 

 3,569,322 4,884,238 4,863,506 ة األجلر دائع قصيوالو النقد 

 (1,550,000) (3,400,000) (3,518,478) أشهر 3عن ذات استحقاقات لفترات تزيد  ألجلمحددة اودائع  ناقصاً:
 

────── ────── ────── 

 2,019,322 1,484,238 1,345,028 والنقد المعادل  د النق
 ══════ ══════ ══════ 

 

الودائع    يكتسب معدالت  على  بناًء  متغيرة  بأسعار  فائدة  البنوك  في  يتم    البنكيةالنقد  األجل    إيداعاليومية.  قصيرة  الودائع 

إلى،  أشهر  6و  3ة تتراوح بين  لفترات متفاوت الفورية للمجموعة  استناداً  النقدية  ، وتكسب فائدة بمعدالت الودائع المتطلبات 

 لة. قصيرة األجل ذات الص
 

 ت عالقة ذاإفصاحات األطراف  9
 

هذه   معاإلفصاحات  تمثل  الزميلة  المعامالت  )الشركات  معينة  الكبرى،  أطراف  األم  اإلدار،  والشركة  مجلس   ةوأعضاء 

أو التي   لها  رئيسيينالمالكين  يمثلون الانات التي  والكي  رجة األولىمن الد  عائالتهم  وأفراد ،  مجموعةين للنفيذيتوالمسؤولين ال

القدرة   ممارسة لديهم  تأثير  يطرة  س  على  العمل  ا  تبرمهاالتي  وعليها(    ملموسأو  سياق  في  اعتماد الطبيعيلمجموعة  يتم   .

 . جموعةالمة ت من قبل إدارمالسعير وشروط هذه المعاتسياسات 
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 )تتمة(ت عالقة ذاإفصاحات األطراف  9
 

التالييعر الجدول  عالقة    مع  المبرمة  امالتالمعبلغ  م  إجمالي  ض  ذات  فترة  أطراف  في  خالل  المنتهية  أشهر   31الثالثة 
  31و  2021  سمبردي  31و  2022مارس    31عالقة كما في  صدة لدى األطراف ات  واألر  2021مارس    31و  2022  مارس
  :2021 مارس

 

  

أطراف أخرى 
عالقة ذات   

 هية في المنت الثالثة أشهر
مارس  31  

 دينار كويتي 
2022 

 دينار كويتي
2021 

 يتي كور دينا
     

     ع ملمجا المرحلي المكثف األرباح أو الخسائربيان 

 1,866 1,862 1,862  ( 7ضاح أتعاب إدارة )إي
 

 
الشركة األم  

 الكبرى
 رىأطراف أخ 

 عالقة  ذات 
 مارس 31

2022 

 ()مدققة
 ديسمبر  31

2021 
 س مار 31

2021 

 دينار كويتي  يتي دينار كو نار كويتيدي دينار كويتي دينار كويتي 

 المرحلي المكثف المركز الماليبيان 
      :عملمجا

مة العادلة  بالقيت مالية مدرجة موجودا
 292,486 297,125 297,125 297,125 - الخسائر من خالل األرباح أو

 - 19,800 16,937 16,937 - عالقة   ذاتأرصدة مستحقة من أطراف 

 655 655 655 - 655 عالقة  ذات أطراف  إلىأرصدة مستحقة 

 
 . 6لعالقة في اإليضاح تفاصيل إفصاحات األطراف األخرى ذات ا تم عرض

 

  دارة العليامعامالت مع موظفي اإل
اموظفو    ألفتي الواأل  ةاإلدارمجلس  عضاء  أمن    لعليااإلدارة  لديهم ة  اإلدارب  رئيسيينعضاء  تخطيط    سلطة ومسئولية  ممن 

 كما يلي: ةاألطراف ذات عالق لدىالقائمة  رصدةاألوامالت لمعا قيمةإجمالي  . كانمجموعةلة أنشطة اقبومرا جيهوتو
 

 
 ة في ي قيمة المعامالت للفترة المنته

 
 ا في كم  قائم ل ا  د ي رصال 

 

   ارس م   31
2022   

   ارس م   31
2021 

 

   مارس   31
2022   

 )مدققة( 
 ديسمبر    31

2021   
   مارس   31

2021 

 
 دينار كويتي   تي  كوي ر  نا دي 

 
 ينار كويتي  د  ي  دينار كويت  دينار كويتي  

 
  

 
   

 20,561 20,561 ة األجل قصير أخرىاتب ومزايا رو
 

- - -     

 2,561 2,561 موظفين ة للالخدم ايةنه مكافأة
 

86,061 82,239 74,420 

 
────── ────── 

 
────── ────── ────── 

 
23,122 23,122 

 
86,061 82,239 74,420 

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

 

بتا   أوصى  المنعقد  االجتماع  في  اإلدارة  اإلأل مكافأة  ب   2022فبراير    13ريخ  مجلس  بمبلغ  عضاء مجلس  ينار د   30,000دارة 
ة العمومية الذي  . تمت الموافقة على المكافأة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعي 2021ديسمبر    31في    ة المنتهيةللسن   ويتيك 

 .2022أبريل    10في    عقد 
 

 معلومات القطاعات   10
 

تنظيماإلدارة،    ألغراض رئيسية  أربع  إلى   موعةالمج  يتم  أعمال  األ  .قطاعات  هذه    ةالرئيسيات  خدمالو  نشطةإن  ضمن 
  ا يلي:كمي ه تعااطالق

 

 عقارات. ال فيواالستثمار  الرأسمالية زيادة اللشراء والبيع وا ت:العقارا 

  الزميلة   ةالشركمار في  االستث رباح أو الخسائر ودلة من خالل األلمدرجة بالقيمة العادات المالية اجوموال  االستثمار:طاع  ق
 .يةثماروالعقارات االست

 والمعدات للعمالء من الشركات واألفراد واالستثمارات  وصيانة المركبات  نقل  أجير و ت  :قطاع النقل والتأجير والصيانة
 . لةلصالمماثلة أو ذات اذات العمليات 

 أعاله. المذكورة لقطاعات ضمن اجة  درغير الموالمصروفات  يراداتاإل  :أخرى 
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 )تتمة( معلومات القطاعات  10
  2022  مارس   31 

 ستثمار اال عقارات ال  

 نقل والتأجير ال 
 موعالمج  أخرى  صيانةوال 

 كويتي دينار   ي دينار كويت   دينار كويتي  ويتي دينار ك ويتي دينار ك 
      

 24,083,052 5,205,196 416,409 4,562,843 13,898,604 الموجودات 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 2,500,473 1,009,121 60,641     - 1,430,711 بات و المطل 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

      

 820,665 341,761 (264) 66,463 412,705 يراداتاإل /    خسائر( ال ) 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 600,405 138,482 (264) 66,463 395,724  ات القطاع   ج نتائ 

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

   2021  مارس   31 

 تثمار ساال  ارات عق ال  

لتأجير النقل وا
 المجموع  أخرى  والصيانة

 ينار كويتي د  ي دينار كويت   كويتي دينار   ويتي دينار ك  دينار كويتي  
      

 23,487,661 4,610,170 188,575 4,636,330 14,052,586 دات الموجو 

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 3,156,997 1,446,468 91,400     - 1,619,129 لوبات المط 

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

      

 644,826 65,005 (10,234) 156,042 434,013 اداتير اإل /    خسائر( ال ) 

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 384,379 (131,161) (10,234) 156,042 369,732 اتقطاع ال   نتائج 

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

 
 )مدققة(  2021ديسمبر    31

 
 ستثمار اال  عقارات ال 

النقل والتأجير 
 المجموع  أخرى  والصيانة

 
 كويتي   ر دينا  دينار كويتي   دينار كويتي  ويتي دينار ك  ي يت كو دينار  

      

 24,495,519 5,382,814 155,096 4,537,288 14,420,321 ات الموجود 

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 2,902,656 1,188,362 79,196 - 1,635,098  وبات المطل 

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

 لألدوات المالية دلةعاالقيمة ال 11

منتظمة بين أطراف في    ة تزام ما في معامللنقل ملكية ال  ن بيع أصل ما أو المدفوعرف القيمة العادلة بأنها المبلغ المستلم متع

في  الس القياس.  وق  اقياس    تند يس تاريخ  حدوث  لالقيمة  افتراض  على  األصلمععادلة  بيع  نق  املة  االلتزاأو  إحدى م  ل  في 

 ة: لحاالت التاليا
 

 لألصل أو االلتزام، أو  في السوق الرئيسي 
 أو االلتزام. مالءمة لألصل يسي، أي في السوق األكثرفي غير السوق الرئ 

 

 الئمة. ماألكثر  السوق سي أوإلى السوق الرئي لوصولا المجموعةيجب أن يكون بإمكان 
 

اال أو  لألصل  العادلة  القيمة  قياس  باسيتم  منتخلتزام  التي  االفتراضات  ف  دام  للمشاركين  اسالممكن  السوق  عند  ي  تخدامها 

 يق مصالحهم االقتصادية المثلى. ملون لتحقسيعكين في السوق رفتراض أن المشاباتزام، ير األصل أو االلعتس
 

تقيأسالعة  المجمودم  تستخ مالئمة  يب  القييم  لقياس  كافية  بيانات  لها  يتوفر  والتي  أقصى للظروف  تحقيق  مع  العادلة،  مة 

 .خالت غير الملحوظةام المدخدتسا ليلقة وتالصلذات ام للمدخالت الملحوظة استخد
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 )تتمة(  لألدوات المالية دلةعاالقيمة ال      11
 

 ثفةالمك  مالية المرحلية الالمعلومات  في    االعادلة أو االفصاح عنها  تهلتي يتم قياس قيموبات اة الموجودات والمطلافك  فتصن

الج  الهرميالمجمعة ضمن  والال  ةلقيمل  دول  استالحقا  بينمعادلة،  ال مستقأ   إلىاً  ادن،  يمثلت  لمدخالوى من  أهمية   والذي 

 : لاس القيمة العادلة ككلقي
 

 ةالجدول الهرمي للقيمة العادل
  ة؛المطلوبات المماثلأو  للموجوداتنشطة ر المعدلة( في األسواق الالمعلنة )غي ةيسوقاألسعار ال - 1المستوى 

   ظا ملحوالعادلة  القيمة  على قياس    الجوهريأثير  ذات الت  مدخالتهاتوى لأقل مسن  م التي يكوالتقييليب  أسا  -  2المستوى 

 ؛ و غير مباشرأو  شربشكل مبا

   قيمة العادلة غير  اس الت التأثير الجوهري على قيخالتها ذامدل  ىستوأقل متي يكون  التقييم الساليب  أ  -  3المستوى    

 .ملحوظ
 

على أساس متكرر،  عادلةمة القيبال  ت المالية المرحلية المكثفة المجمعةفي المعلوما  لمدرجةا  لمطلوباتوا  النسبة للموجوداتب

الة ما إذا  تحدد المجموع   تقييم التصنيف )استناداً   عادةن طريق إع  ات الجدول الهرمييدثت بين مستوتحويالت قد حكانت 

مرحلية مكثفة    ليةمعلومات ماكل  رة  فتلقيمة العادلة ككل( في نهاية  ياس اخالت الجوهرية بالنسبة لقى من المدتوأقل مس  إلى

 .  مجمعة
 

ال بفترة  مقارنة  العادلة  القيمة  قياس  لغرض  المستخدمة  التقييم  وأساليب  طرق  تتغير  المالية  لم  المكثفة معلومات  المرحلية 

 المجمعة السابقة.
 

للقيمة العادالمق  ةت الماليا يلي ملخص األدوافيم  ي تعادل التفترية  الد  ةقيمذات اللة على أساس متكرر بخالف تلك  اسة وفقاً 

 : قولةع تقريبًا بصورة م العادلة ةقيمال
 

ة العادلة بواسطة م قياس القي   

 

عار معلنة في  أس 
شطة ن  أسواق  

ة  مدخالت جوهري
  غير ملحوظة 

(1)المستوى   (3توى )المس   جمالي اإل   

كويتي دينار  ويتيدينار ك  كويتيدينار    

    2022 ارس م   31

 373,177 373,177     - سعرة غير مأسهم 

 451,771 451,771     - سعرة غير مصناديق 
 ─────── ─────── ─────── 
 -     824,948 824,948 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

العادلة بواسطة  مةقياس القي   

 

عار معلنة في  أس
نشطة  أسواق  

جوهرية  مدخالت 
  غير ملحوظة 

(1)المستوى   (3توى )المس  جمالي اإل   

ينار كويتي د  ويتي دينار ك  كويتي دينار    

    (قة مدق ) 2021ديسمبر    31

 373,177 373,177     - سعرة غير مأسهم 

 465,968 465,968     - ة سعرغير م صناديق
 ─────── ─────── ─────── 
 -     839,145 839,145 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    2021  رس ما   31

 1,247     - 1,247 سعرة مأسهم 

 427,244 427,244     - ة سعرغير مأسهم 

 465,968 465,968     - سعرة ير مغصناديق 
 

─────── ─────── ─────── 
 

1,247 893,212 894,459 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

أن  العادلة حيث  قيمتها  المطفأة ال تختلف بشكل كبير عن  بالتكلفة  المالية  لألدوات  الدفترية  القيمة  أن  بتقييم  اإلدارة  قامت 

ى حركة السوق  معظم هذه الموجودات والمطلوبات ذات تاريخ استحقاق قصير األجل أو يعاد تسعيرها على الفور بناًء عل

 معدالت الربح.في 
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 )تتمة(  لألدوات المالية دلةعاالقيمة ال 11
 

 )تتمة(  ةالجدول الهرمي للقيمة العادل

 3المستوى  ضمندلة القيمة العامطابقة 

  بين بداية ونهاية   3مستوى  المصنفة ضمن ال  لألدوات المالية  في القيمة العادلةت  طابقة كافة الحركامتالي  ل اليوضح الجدو

 ة المكثفة المجمعة: ليالمالية المرحعلومات فترة الم
 

هم غير مسعرةأس   

 

   مارس   31
2022   

 ديسمبر    31
2021   

   مارس   31
2021 

 ينار كويتي  د  ي  دينار كويت  دينار كويتي    
    

 895,212 895,212 839,145 السنة في بداية الفترة/

     -     -     - سائرح أو الخلمسجلة ضمن األرباإعادة القياس ا 1.1

 (2,000) (56,067) (14,197) مشتريات/ مبيعات )بالصافي( 1.2
1.3  ─────── ─────── ─────── 

 893,212 839,145 824,948 السنة/في نهاية الفترة

 

المالية المصنفة على أنها المستوى   العادلة لألدوات  القيمة  م التي التقيي  أساليب، باستخدام  ، في ظروف معينة3يتم قياس 

راضات لم يتم إثباتها من خالل األسعار من معامالت السوق الحالية التي يمكن مالحظتها في نفس األداة وال  تتضمن افت

، اعتمادًا على نوع األداة وبيانات السوق  التقييم  أساليبالحظتها. تستخدم المجموعة  تستند إلى بيانات السوق التي يمكن م

، يتم تقدير القيمة العادلة لالستثمار على أساس تحليل المركز وق نشطحالة عدم وجود س  ، فيالمتاحة. على سبيل المثال

يتم تحديد التغيرات المواتية وغير المواتية في قيمة  ، وبيان المخاطر وعوامل أخرى.المالي للشركة المستثمر فيها والنتائج

، والتي يعتبر  ير غير القابلة للمالحظةر مستويات المعاي األدوات المالية على أساس التغيرات في قيمة األدوات نتيجة لتغي 

على   التأثير  أن  اإلدارة  قيمت  تقديريًا.  كميًا  الخساتقديرها  أو  تم  ئراألرباح  إذا  جوهري  غير  متغيرات    سيكون  تغيير 

 .%5بنسبة  3المستوى  ضمنالمخاطر ذات الصلة المستخدمة للقيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة 
 

 وصي بها توزيعات مسددة وم 12

: ال شيء( من رأس  2020٪ )5يع أرباح نقدية بنسبة  توزب   2022فبراير    13مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في    أوصى

 ء(. : ال شي2020) 2021ديسمبر  31هية في دينار كويتي( للسنة المنت 818,464بإجمالي  فلس للسهم 5المال المدفوع )
 

المالية المرحالمعلومالحقًا لفترة   المكثفة المجمعةات  الموافقة على توزيلية  سنة المنتهية  لل  الموصي بهاعات األرباح  ، تمت 

ولم   2022أبريل    10المنعقد في    ةية العمومية السنويمن قبل مساهمي الشركة األم في اجتماع الجمع  2021ديسمبر    31في  

 .2022مارس  31ا في يتم االعتراف بها كالتزام كم

 
 

 


