
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 ع.  شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.

 ( شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(: )سابقا  

 وشركاتها التابعة  
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  

   )غير مدققة(   
 

 2022 مارس 31



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ة المكثفة المجمعة  حول المعلومات المالية المرحلي بات المستقلالحسا قبمرا تقرير مراجعة

  أعضاء مجلس اإلدارةإلى حضرات السادة 

 ع. شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.

 ( شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة()سابقا : 
 

  مقدمة

شركة جاسم  )سابقاً:  ع.  جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.  المرفق لشركة  علقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجم

  2022  مارس  31( كما في  "المجموعة"  ـا معًا بتها التابعة )يشار إليها)"الشركة األم"( وشرك(  للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(

الملكيةو   الشاملوالدخل    الدخل  اتوبيان النقدو  التغيرات في حقوق  لفترة    ةالمتعلق  ةعالمجم  ةالمكثف  ةالمرحلي  ةيالتدفقات   ثالثةالبه 

المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  إعداد  عن  المسؤولة  هي  األم  الشركة  إدارة  إن  التاريخ.  بذلك  المنتهية  أشهر 

ه المعلومات  عن نتيجة مراجعتنا لهذ ري. إن مسؤوليتنا هي التعب التقرير المالي المرحلي :34وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

  المكثفة المجمعة. ية  لمالية المرحلا
 

 نطاق المراجعة
الدولي   للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  قبل    2410لقد  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحسابات"مراجعة  المستقل   مراقب 

المعل  "للمنشأة مراجعة  تتمثل  المراجعة.  بمهام  المرحليةاموالمتعلق  المالية  المجمعلما  ت  بصفة   ةكثفة  االستفسارات  توجيه  في 

إلى الموظفين المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن   رئيسية

على تأكيد   يمكننا الحصولولية وعليه، فإنه ال  دلاالتدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق    نطاق  نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من

 يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.ننا على علم بكافة األمور الهامة التي بأ
 

 النتيجة 
مرفقة لم يتم ة المكثفة المجمعة اليلحما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرإلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا  اً  استناد

 .34معيار المحاسبة الدولي  لميع النواحي المادية، وفقاً إعدادها، من ج
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 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة   مراقب الحسابات المستقل تقرير مراجعة

  أعضاء مجلس اإلدارةإلى حضرات السادة 

 ع. .والمناولة ش.م.ك تياشركة جاسم للنقل

 )تتمة( (شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة()سابقا : 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 
المالية  باإل المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  الدفاتر  ضافة  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المكثفة  المرحلية 

لقانون الشركات   مخالفاتوجود أية  لى علمنا  رد إلم يأنه  حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا،  نبين أيًضا،  ية للشركة األم.  بسحامال
له  2016لسنة    1رقم   الالحقة  للشركة    ،والتعديالت  التأسيس والنظام األساسي  لعقد  لها، أو  الالحقة  التنفيذية والتعديالت  والئحته 

اط اً على نشتأثيراً مادي جه قد يكون لهعلى و 2022 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةالة لهما، خالل فترة قحالاألم، والتعديالت ال
 الشركة األم أو مركزها المالي. 

 

 7ألحكام القانون رقم    مادية  نبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات
على وجه    2022  مارس  31المنتهية في  هر  أش  ثالثةالترة  في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل ف،  2010ة  نسل

 قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 2022مايو  12

 الكويت 

 

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

   إرنست ويونغ
 صيمي وشركاهموالع نباالعي



 وشركاتها التابعة  ع.شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.

 ( لنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(شركة جاسم ل)سابقا : 
 

 

 

 .المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلوماتمن هذه ا زءً تشكل ج 11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق( المجمع المكثف المرحلي الدخلبيان 

 2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

  مارس 31المنتهية في  أشهرالثالثة   
 

   2022 2021 
 

 دينار كويتي   دينار كويتي  ات إيضاح  
 

     

 5,174,060 6,562,674 3 ءعمال من العقود مع الإيرادات  
 

 (3,937,862) (4,561,723)  تكلفة اإليرادات
 

  

─────── ─────── 
 

 1,236,198 2,000,951  مجمل الربح
 

     

 36,460 56,397  إيرادات أخرى 
 

 (544,417) (652,537)  مصروفات إدارية 
 

 (81,204) (26,228)  ة ين قعة لألرصدة التجارية المد مان المتو مخصص خسائر االئت 
 

 (27,417) (57,854)  تكاليف تمويل
 

  

─────── ─────── 
 

 619,620 1,320,729   الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الربح قبل  
 

 (6,196) (13,039)  سسة الكويت للتقدم العلمي  ؤ م حصة  
 

    - (32,860)  وطنيةالة ال دعم العم ضريبة  
 

 (6,196) (13,039)  الزكاة 
 

 (6,000) (6,000)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 

  

─────── ─────── 
 

 601,228 1,255,791  ربح الفترة 
 

 

 ═══════ ═══════ 
 

     

 4.01 8.37 10 ()فلسربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم 
 

  

═══════ ═══════ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 وشركاتها التابعة  ع.شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.

 ( لنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(شركة جاسم ل)سابقا : 
 

 

 

 .المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلوماتمن هذه ا زءً تشكل ج 11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق(  جمعلي المكثف المبيان الدخل الشامل المرح

  2022 مارس 31للفترة المنتهية في 
   مارس 31المنتهية في  أشهرالثالثة   

   2022 2021  

  دينار كويتي   دينار كويتي   
     

  601,228 1,255,791  ربح الفترة

  

─────── ───────  

     لة أخرى:امش  رخسائ

     بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع: 

  (557) (194)  فروق تحويل عمالت أجنبية 
     

     المجمع:ل المرحلي المكثف بيان الدخ ها الحقاً إلىبنود لن يتم إعادة تصنيف

  (49,840) (8,047)  ة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىمدرجة بالقيمة العادل ة  ي ل ا غير محققة من موجودات م  أرباح 

  

─────── ───────  

  (50,397) (8,241)  شاملة أخرى للفترة  خسائر

  

─────── ───────  

  550,831 1,247,550  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

  

═══════ ═══════  

 

 





 

 وشركاتها التابعة  ع.والمناولة ش.م.ك. لنقلياتسم لة جاشرك

 ( )مقفلة(شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )سابقا : 
 

 

 

 المرحلية المكثفة المجمعة.تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية  11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق( المجمع بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف

  2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

 

 رأس 
 ل ماال

 احتياطي  
 إجباري 

 فائض  
 م إعادة التقيي

 تياطي  حا
 القيمة العادلة 

 احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية 

 أرباح 
 المجموع  مرحلة

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
        

 44,446,595 12,497,485 (10,075) 108,721 10,489,850 6,360,614 15,000,000 (مدقق )  2022يناير    1كما في  
 1,255,791 1,255,791     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (8,241)     - (194) (8,047)     -     -     - شاملة أخرى للفترةئر خسا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,247,550 1,255,791 (194) (8,047)     -     -     - ة للفترة( اإليرادات الشامل الخسائراجمالي ) 
 (2,400,000) (2,400,000)     -     -     -     -     - ( 5توزيعات أرباح )إيضاح 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 43,294,145 11,353,276 (10,269) 100,674 10,489,850 6,360,614 15,000,000  2022  مارس   31كما في 

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

 43,431,783 13,338,430 (9,660) 147,357 8,843,850 6,111,806 15,000,000 (مدقق )  2021ير  ينا  1كما في  
 601,228 601,228     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (50,397)     - (557) (49,840)     -     -     -  فترةلل ىرشاملة أخ خسائر
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 550,831 601,228 (557) (49,840)     -     -     -  الشاملة للفترة  اإليرادات   )الخسائر( اجمالي  
 (3,000,000) (3,000,000)     -     -     -     -     - (5)إيضاح  أرباح توزيعات  

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 40,982,614 10,939,658 (10,217) 97,517 8,843,850 6,111,806 15,000,000 2021  مارس  31في  كما  

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

 

 

 

.



 ها التابعة وشركات ع.ك.ش.م.شركة جاسم للنقليات والمناولة 

 ( شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة()سابقا : 
 

 
 

 من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.تشكل جزًءا  11إلى  1ت المرفقة من إن اإليضاحا
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 مرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( ت النقدية البيان التدفقا

  2022 مارس 31للفترة المنتهية في 
 مارس 31هية في أشهر المنت ثالثةال  
   2022 2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي  ايضاحات  

    أنشطة التشغيل 

 613,620 1,314,729    رةاء مجلس اإلداأة أعضقبل الضرائب وبعد مكاف الفترةربح 

    لتدفقات النقدية: افي ابصالفترة ربح ة لمطابقتعديالت غير نقدية 

 (13,316)    -  ربح من بيع ممتلكات ومعدات 

 (1,461)    -   ربح من انهاء عقد ايجار   

 1,046,782 1,213,759  استهالك    

 169,191 167,255  إطفاء موجودات حق االستخدام

 70,229 62,768  موظفين نهاية الخدمة لل ةأافمكمخصص 

 81,204 26,228    لألرصدة التجارية المدينةمخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 (7,704) (8,193)  إيرادات فوائد 

 27,417 57,854  تكاليف تمويل 

  ─────── ─────── 

  2,834,400 1,985,962 

    مل: التغيرات في رأس المال العا

 (59,932) (11,424)  ونمخز

ً مدينون   653,804 (1,285,133)  ومدفوعات مقدما

 (553,113) 530,794  حقةومصروفات مستدائنون 

  ─────── ─────── 

 2,026,721 2,068,637  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات

 (12,505) (40,321)  افأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة كم

  ─────── ─────── 

 2,014,216 2,028,316  ناتجة من أنشطة التشغيللا صافي التدفقات النقدية

  ─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار 

 (1,142,147) (1,289,671)  شراء ممتلكات ومعدات 

 22,657    -  اتت ومعدممتلكامن بيع متحصالت 

 500,000 500,000   أشهر   3من   كثر أل  ة ي ل ص أ ذات فترات استحقاق   صافي الحركة في الودائع الثابتة 

 7,704 8,193  إيرادات فوائد مستلمة 

  ─────── ─────── 

 (611,786) (781,478)  التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمارصافي 

  ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل

 (10,969) (42,815)   يف تمويل مدفوعةلتكا

 (16,448) (15,039)  تأجير   لمطلوبات ة وعفدم ليوف تميلتكا

 (163,414) (163,294)  اليجار لعقود امبلغ ال أصلمدفوعات 

  ─────── ─────── 

 (190,831) (221,146)  أنشطة التمويل المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

  ─────── ─────── 

 1,211,599 1,025,692  معادل  في النقد والنقد ال  الزيادة صافي
    

 17,253 (35,917)  تأثير تحويل عمالت أجنبية 

 3,426,777 2,575,687  يناير   1النقد والنقد المعادل في 

  ─────── ─────── 

 4,655,629 3,565,462 4  مارس 31النقد والنقد المعادل في 
  ═══════ ═══════ 

    معامالت غير نقدية 

 333,862 627,103  دام  ختسالا وجودات حقإضافات الى م

 (333,862) (627,103)  إضافات الى مطلوبات التأجير 
  ─────── ─────── 

  -     -     
  ═══════ ═══════ 



 وشركاتها التابعة  ع.شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.

 ( اسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(شركة ج قا :)ساب
 

  لمكثفة المجمعة )غير مدققة(المرحلية احول المعلومات المالية  إيضاحات

  2022 مارس 31
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  التأسيس واألنشطة 1
 

ً بقساع. ).م.ك.لمناولة شت واقلياجاسم للنشركة  ل  المجمعة  المرحلية المكثفة  المالية  المعلوماتر  تم التصريح بإصدا شركة   :ا

المنتهية فترة  للالمجموعة"(  بـ ")يشار إليها معًا  تها التابعة  اوشرك  "(األم  )"الشركة  ()مقفلة(  .م.ك.لمناولة شت واقلياجاسم للن

 . 2022مايو  12بتاريخ بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة األم  2022 مارس 31في 
 

للشركة  يقع المسجل  الرئيسي  المكتب  رقم    في  ماأل  عنوان  منطقة  رقم  1المرقاب،  مبنى  الجراح ، مجمع ص8،  سليمان  الح 

مكتب   الطابق2العقاري،  ص  ،  الصفاة  22801  .ب.الخامس،  الكويت.13089،  في   ،  وتأسيسها  األم  الشركة  تسجيل  تم 

ر غييت  مت  ذلك، ل2021أكتوبر    17. وأصبحت أسهم الشركة األم مدرجة في بورصة الكويت في  1979مايو    25الكويت في  

ً و  ياتاسم الشركة األم إلى شركة جاسم للنقل . تم المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية  فترة  ل  المناولة ش.م.ك.ع. الحقا

 .2022أبريل  20لتغيير في تعديل السجل التجاري للشركة األم ليعكس هذا ا
 

الق لشركة  تابعة  شركة  هي  االم  الشركة  للصناعاتان  الكبرى"(  ك.ع.  .م.ش  يةوا وكيمالبتر   رين  األم  شركة   يوه)"الشركة 

 راق المالية. لألو ويتكمدرجة في سوق ال
 

 يلي:ما  ساسيأنشطة الشركة األم طبقا للنظام األ شملت
 

وسيلة من .1 بأية  الركاب  بنقل  المتعلقة  العمليات  األخص  وعلى  الكويت  دولة  خارج  البري  النقل  عمليات  بجميع   القيام 

 رية.لبا صالتوسائل الموا

وال .2 الشاحنات  أنواع  جميع  واستيراد  واستئجار  وتأجير  وبيع  وا  سياراتشراء  و  مكائنلوالمعدات  والثقيلة  ي  أالخفيفة 

 داخل وخارج دولة الكويت.  بًرا وبحًرا ل الموادقنة للمناولة ووسيلة الزم

 العامة للصناعة(. ئة هيلا فقةمواول على حصالإنشاء أي صناعة خاصة بالنقل البري أو لها بها أي صلة )بعد  .3

 وتغليف البضائع بكافة أنواعها.عمليات التخليص والشحن والمناولة على البضائع الواردة والمصدرة  .4

 صيانة وإنشاء الموانئ البحرية والبرية ومحطات الحاويات المتعلقة بهذا النشاط. غيل وة وتشفي إدار المشاركة .5

 الشركة.  نشاطل اقة طبة االلكترونيممارسة جميع أنشطة التجار .6

 لمناولة والنقل البري والبحري.إقامة وتأجير المباني الالزمة ألغراض الخدمات والحرف المرتبطة بأعمال ا .7

 . للشركات تموين البواخر ووكالء البواخرسفن واع الة أنودمات كافالشحن وخ .8

الطائرات والبضائع المتعلقة لركاب ول   ةدمسانرضية الت األ تقديم كافة خدمات النقل وإدارة المطارات التي تشمل الخدما .9

 بالطيران.

 لقانون.ل قاسموح بها وفالحدود الم إطار والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها في متلكات المنقولةتملك الم .10

الشركة   .11 لدى  المتوفرة  المالية  الفوائض  قبل  األم  استغالل  من  تدار  مالية  محافظ  في  استثمارها  طريق  جهات  عن 

 . صةمتخصوشركات 

 تقديم خدمات المناولة وتحميل وتفريغ السفن والنقل البحري.  .12

بجمي .13 البريالقيام  النقل  عمليات  أنوا  ونقل  ع  بمختلف  والمواد  داخل وخالبضائع  الكواعها  دولة  األخص ،  يترج  على 

 ل النقل. من وسائ لةوسي الثمينة بأي والمياه والمواد الكيماوية السائب العمليات المتعلقة بنقل البضائع العامة والوقود

الشركةتملك األ .14 ل  األم  سهم والسندات لحساب  ألشركة  فقط )ويجوز  لها مصلحة أو تشترك بأي  األم  مع    وجهن تكون 

الخارج ولها  بالكويت أو  دولة  اال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في  ول أعمتي تزايئات الاله

داخل   أعالهئات أو أن تلحقها بها(. يجوز للشركة األم مباشرة األنشطة المذكورة  الهي  ذه ري هتشارك أو تشتأن تنشأ أو  

 ل. أو خارج دولة الكويت كشركة قانونية أو كوكي

 تأجير وإنشاء وإدارة المستودعات بكافة أشكالها وتزويدها بالتجهيزات الالزمة. .15

 ارج المناطق الجمركية.خ ل أوالبضائع وفق نظام العرض تحت اإلشراف الجمركي داخخزين ت .16

ت الكهربائية وأجهزة التوزيع والتحكم نقاط الخراطة المعدنية وورش الحدادة وتجميع المحركات والمولدات والمحوال .17

 . الكهربائي بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة
 

 ية.لقيام بأنشطة أخرى مماثلة أو مكملة أو ذات صلة بأنشطتها الرئيس األم ا كةيجوز للشر
 

البيانات المالية المجمعة    2022  مارس  31الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ  اجتماع  مساهمو الشركة األم خالل    عتمدا

 . 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  للمجموعة
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 ي السياسات المحاسبية للمجموعةت ف يراعداد والتغأساس اإل 2
 

 أساس اإلعداد  2.1
 

 . "التقرير المالي المرحلي" 34معيار المحاسبة الدولي لوفقاً  للمجموعة ثفة المجمعةلمالية المرحلية المكات اوملمعلتم إعداد ا

السياسات   في   المحاسبيةتتوافق  المستخدمة  تلك  مع  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  إعداد  في  المستخدمة 

 . 2021ر ديسمب 31ة في المنتهيسنة للوية السن المجمعةإعداد البيانات المالية 
 

يكن   لم  بعد.  المفعول  ساري  يصبح  لم  أو  إصداره  تم  آخر  تعديل  أو  تفسير  أو  معيار  أي  بتطبيق  مبكراً  المجموعة  تقم  لم 

تبدأ   التي  السنوية  المحاسبية  الفترة  على  تسري  التي  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على  األخرى   نايري  1  فيللتعديالت 

 لمجموعة. لالمالي داء األأو اسات المحاسبية أو المركز على السيأي تأثير مادي  2022
 

اد بيانات مالية مجمعة  إلعدعلومات واإلفصاحات المطلوبة  إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة الم

 جموعةة السنوية للملمالية المجمعطالع عليها مقترنة بالبيانات ااالبغي  وين  كاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير الماليةسنوية  

 . 2021سمبر دي 31في  للسنة المنتهية
  

ذلك إلى  فترة    ، باإلضافة  نتائج  المنته  ثالثةالفإن  في  أشهر  يمكن   2022  مارس  31ية  التي  النتائج  عن  بالضرورة  تعبر  ال 

كافة التعديالت )التي تتكون من االستحقاقات    إدراجتم  ه  أناإلدارة    ترى  . 2022  ديسمبر  31توقعها للسنة المالية المنتهية في  

 العادية المتكررة( والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. 
 

 يرادات اإل 3
 

 نوع الخدمات والمعدات:  استنادًا إلىقود مع العمالء رادات المجموعة من العإيوزيع لي تفيما ي
 

 

 المنتهية في  أشهرالثالثة 

 ارس م 31
 

 

 
2022 

 دينار كويتي
2021 

 دينار كويتي 
 

    

 844,016 943,744 نقل  
 

 1,764,419 2,370,396 مناولة 
 

 2,409,115 3,143,822 تأجير معدات  
 

 156,510 104,712 تخزين 
 

 

─────── ─────── 
 

 

6,562,674 5,174,060 
 

 

═══════ ═══════ 
 

   ف باإليرادات را العتتوقيت ا 
 

 5,174,060 6,562,674 بضاعة وخدمات مقدمة على مدار الوقت 
 

 ─────── ─────── 
 

 5,174,060 6,562,674 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء 
 

 ═══════ ═══════ 
 

    

   األسواق الجغرافية 
 

  4,556,762  5,969,306 الكويت
 

  427,897  398,317 قطر 
 

  189,401  195,051 السعودية
 

 ─────── ─────── 
 

  5,174,060  6,562,674 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء 
 

 ═══════ ═══════ 
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 النقد والنقد المعادل  4
 

 من المبالغ التالية:  ن التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمعيابفي درج عادل الميتكون النقد والنقد الم
 

 

 
  مارس 31 

2022 

 (ة)مدقق
 ديسمبر  31

2021 
  مارس 31

2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  
    

 1,605,629 1,025,687 1,765,462 أرصدة لدى البنوك ونقد 

 3,050,000 2,050,000 1,800,000 ودائع ثابتة 
 ─────── ─────── ─────── 

 المرحلي المكثف المعادل وفقاً لبيان المركز الماليالنقد والنقد 

 4,655,629 3,075,687 3,565,462 ع المجم

    - (500,000)    - الثة أشهر  صلية ألكثر من ث ذات فترات استحقاق أودائع ثابتة  
 ─────── ─────── ─────── 

المكثف نقد والنقد المعادل وفقاً لبيان التدفقات النقدية المرحلي ال

 4,655,629 2,575,687 3,565,462 المجمع 
 ════════ ════════ ════════ 
  

  رس ما  31و%،  2% الى  1:  2021ديسمبر    31)  %2% إلى  1.3  منل فائدة فعلي يتراوح  متوسط معد  تدرة  لثابتإن الودائع ا

 سنوياً. (%1.5% الى 1.2: 2021
 

:  2021  مارس   31و،  دينار كويتي  50,000:  2021ديسمبر    31دينار كويتي )  50,000بتة بمبلغ  يتم االحتفاظ بالودائع الثا

 (.8ئتمان أخرى ممنوحة إلى المجموعة )إيضاح مقابل تسهيالت ا ( كضماناتدينار كويتي 50,000
 

 حقوق الملكية   5
 

 رأس المال (أ
 

مرأكون  يت بالكامل  والمدفوع  والمصدر  به  المصرح  األم  الشركة    :2021ديسمبر    31)سهم    150,000,000ن  سمال 

، فلس  100:  2021سمبر  يد  31)  فلس  100بقيمة  ( سهم  سهم  150,000,000:  2021  مارس  31و،  سهم  150,000,000

 للسهم، مدفوعة نقداً بالكامل.( فلس 100: 2021 مارس 31و
 

 رباح توزيعات األ (ب

ديسمبر حيث تمت الموافقة عليها في  31على األسهم العادية كالتزام كما في  الموصي بهام االعتراف بتوزيعات األرباح يتال 

ً الجمعية العمومية السنوي  . المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةاريخ  لتة الحقا
 

مبلغ جمالي  إبفلس للسهم    16أرباح نقدية بمبلغ    يعبتوز  2022مارس    10المنعقد بتاريخ  أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه  

كويتي    2,400,000 في  للسن دينار  المنتهية  بمبلغ2020)  2021ديسمبر    31ة  نقدية  أرباح  توزيعات  للسهم    20  :  فلس 

 ة.  األرباح المرحل استغالل دينار كويتي( يتم دفعها من خالل 3,000,000بإجمالي مبلغ 
 

فلس للسهم    16على توزيع أرباح نقدية بمبلغ    2022  مارس  31ة للمساهمين المنعقدة بتاريخ  ويالسنمية  وافقت الجمعية العمو

فلس    20: توزيعات أرباح نقدية بمبلغ  2020)  2021ديسمبر    31في  للسنة المنتهية  دينار كويتي    2,400,000الي مبلغ  بإجم

 األرباح المرحلة.  لالاستغالل خ يتي( يتم دفعها منار كودين 3,000,000مبلغ للسهم بإجمالي 
 

 قروض وسلف         6

  

 
  مارس 31

 ( ةق)مدق
   مارس 31 ديسمبر  31

  2022 2021 2021 

 ار كويتي  دين دينار كويتي   دينار كويتي   
     

     : دائنو مرابحة 

    - 514,393 514,393  المتداول ءالجز

    - 4,629,542 4,629,542  المتداولغير  ءالجز
  ─────── ─────── ─────── 

  5,143,935 5,143,935 -    
  ════════ ════════ ════════ 



 

 وشركاتها التابعةشركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة( 
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  )تتمة( قروض وسلف        6
 

المرابإ اتفاقيات  بموجب  المستحقة  المبالغ  السدادن  تستحق  من    حة  تتراوح  فترة  المبلغ  سنوات.    5إلى    1خالل  تسوية  يتم 

: 2021  مارس  31  ،%2.625:  2021ديسمبر    31% سنوياً )2.625ًحا بنسبة  ربحمل  ل ويمستحق على أساس الدفع المؤجال

 حلي.بحة من بنك إسالمي متم الحصول على أرصدة دائني المراال شيء(. 
 

 طراف ذات عالقة األمعامالت  7
 

أو ا  ف عليهرااألطالء  هؤ  يسيطرة المساهمين وموظفي اإلدارة العليا للشركة األم والشركات التي  يمثل األطراف ذات عالق
ن قبل إدارة  هذه المعامالت ميتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط    يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً.

 الشركة األم. 
 

 أطراف ذات عالقة:  فيما يلي المعامالت مع
 

  

  زميلةشركات 
 أخرى  

  مارس 31
2022   

 
   مارس 31

2021   
 دينار كويتي    ويتيار كدين يتي دينار كو  
     

     : بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع 
 110,522 79,212 79,212  إيرادات 

 351    -    -  مصروفات تذاكر

 25,940 525 525  مصروفات أخرى

 6,000 6,000 6,000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 

 مون المساه   
  مارس 31

2022 

 (ة)مدقق
 ديسمبر   31 

2021 
   رسما 31

2021 
 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  
      

      المكثف المجمع:بيان المركز المالي المرحلي  

 66,556     - - -  مبلغ مستحق من طرف ذي عالقة  
  ════════ ════════ ════════ ════════ 

      معامالت أخرى 

ومواد  ر  غيا  قطع و ممتلكات ومعدات  شراء  
 (5,529)     - - -  استهالكية  

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

 مكافآت موظفي اإلدارة العليا 
دارة العليا الذين يتمتعون بالصالحية والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة يشمل موظفو اإلدارة العليا أعضاء اإل

 موعة. المج
 

 كما يلي: الفترةلعليا للمجموعة خالل ا دارةاإل افأة موظفيكانت مك
 

 
   مارس  31هية في  المنت  أشهر الثالثة  

 
2022 2021  

 
  دينار كويتي  دينار كويتي 

    

  87,556 86,886 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل 

  6,000 6,000 اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس 

  4,972 4,935 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

─────── ───────  

 97,821 98,528  
 

════════ ════════  

 



 

 وشركاتها التابعةشركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة( 
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 )تتمة(  طراف ذات عالقةاألمعامالت  7
 الرصيد المستحق كما في  

  

 
  مارس   31

2022 

 (  ة ق )مدق 
 ديسمبر  31

2021 

   
 مارس   31

2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    
     

 53,130 63,326 63,268  رى قصيرة األجل أخايا ومزواتب ر

 89,284 99,317 109,296  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ─────── ─────── ─────── 
  172,564 162,644 142,414 
  ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 محتملة التزامات ومطلوبات  8
 

 التالية:  المحتملةات ت والمطلوبمالتزاااللدى المجموعة  
 

 

 
 مارس   31

2022 

 (  ة )مدقق 
 ديسمبر  31

2021 

 مارس   31

2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   

    التزامات 

 5,569,401     - 1,527,330 خطابات ائتمان 
 ════════ ════════ ════════ 

    مطلوبات محتملة 

 3,476,330 2,713,689 2,573,201 ت ضمان خطابا
 ════════ ════════ ════════ 
 

 (.4ئع الثابتة محتفظ بها كضمان مقابل خطاب ضمان مصدر )إيضاح إن بعض الودا

 

 المالية العادلة لألدواتالقيمة  9
 

 العادلةالجدول الهرمي للقيمة 

  31من خالل اإليرادات الشاملة األخرى كما في  ة  عادلال  المدرج بالقيمة  تم تصنيف القيمة العادلة لالستثمار المسعر األجنبي

 204,197:  2021  مارس  31،  دينار كويتي  215,401  :2021ديسمبر    31دينار كويتي )  207,354  بمبلغ  2022  مارس

  الجدول الهرمي للقيمة العادلة.من   1( ضمن المستوى نار كويتيدي
 

المالية المسعرة يت  بالنسبة لألدوات  المعلنة. ويتم استخدام  ا  حديدم تفي سوق نشط،  السوق  إلى أسعار  العادلة بالرجوع  لقيمة 

 أسعار الشراء للموجودات بينما يتم استخدام أسعار العرض للمطلوبات. 
 

وبات المالية تختلف بصورة مادية عن قيمتها الدفترية. بالنسبة للموجودات المالية والمطلة لألدوات المالية ال  ن القيمة العادلإ

أسائال اثني عشر شهراً( من  و  لة  )أقل من  األجل  استحقاق قصيرة  فترة  ذات  القيمة تلك  تعادل  الدفترية  القيمة  أن  المفترض 

 العادلة تقريباً.
 

 السهم  ربحية       10
 

العاديين علمبالغ  تم احتساب  ي الشركة األم  الخاص بمساهمي  الفترة  السهم األساسية بقسمة ربح  المرجربحية  المتوسط  ح ى 

الماألعدد  ل السهم  ربحية  احتساب  يتم  الفترة.  خالل  القائمة  العادية  قسمةسهم  طريق  عن  الخاص    )الخسارة(  خففة  الربح 

العادي المتوسط  بمساهمي الشركة األم  المتوسط المرجح لعدد  المرجح لعدين على  الفترة زائداً  القائمة خالل  د األسهم العادية 

في االعتبار عدم  ل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية. أخذا  ويد تحعن  تي سيتم إصدارهااألسهم العادية ال

 .المخففة متماثلةوجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية و



 

 وشركاتها التابعةشركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة( 
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 )تتمة( السهم ربحية       10
   مارس  31المنتهية في   أشهر ة  الثالث 

 2022 2021  

  ي دينار كويت  دينار كويتي  
    

  601,228 1,255,791   ربح الفترة )دينار كويتي( 
 

════════ ════════  

  150,000,000 150,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
 ════════ ════════  

  4.01 8.37 السهم األساسية والمخففة )فلس( ربحية 

 ════════ ════════  
 

بهذه وتاريخ التصريح    المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةتتضمن أسهم عادية بين تاريخ    عامالتم  ء أيجراإلم يتم  

 المجمعة مما يتطلب إعادة إدراج ربحية السهم. المرحلية المكثفة  المالية علوماتالم
 

 لومات القطاعات  مع 11
 

ا مسؤول مت مراجعتها من قبل مجلس اإلدارة الذي يمثله  تي تالمات  معلولقامت اإلدارة بتحديد قطاعات التشغيل بناًء على 

توزيع    ةالرئيسي  ةالتشغيلي  اتالقرار  اتخاذ ينظم  لغرض  األداء.  وتقييم  اتخاذالموارد   ةالرئيسي  ةالتشغيلي  اتالقرار  مسؤول 

أساس  المنشأة ال  على  التالي  الجدول  يعرض  الكويت.  وخارج  داخل  مختلفة،  جغرافية  لموجودات افي  غرالج  حليلتمناطق 

مارس   31وربح الفترة المنتهية في  2021مارس  31و 2021ديسمبر  31و 2022مارس  31المجموعة كما في ومطلوبات 

الجغرافي إل. و 2021مارس    31و  2022 التحليل  المنتهية في  يرادات  تم عرض  للفترة    31و  2022  مارس  31المجموعة 

 .3ضمن اإليضاح  2021 مارس
 

 ة فيجغرات الالمعلوما

إطار  ومو  في  ونتائج  إيرادات  استندت  الجغرافية،  المعلومات  الذي  عرض  الجغرافي  الموقع  إلى  القطاع  منه    ينتججودات 

 .موجوداتع إلى الموقع الجغرافي للالقطا موجوداتت الدخل واستند
 

 
 مارس  31أشهر المنتهية في    ثالثة ال 

 
2022 2021 

 
 دينار كويتي  ر كويتي دينا 

   

   بح )خسارة( الفترة  ر  - ئجنتالا

 673,683 1,248,928 الكويت    

 (72,455) 6,863 مجلس التعاون الخليجيباقي دول 
 ──────── ──────── 
 1,255,791 601,228 
 ════════ ════════ 
 

 

   
 مارس   31

2022 

 (  ة )مدقق 
 ديسمبر  31

2021 

 
 مارس   31

2021 

 دينار كويتي   يتي و نار ك دي  دينار كويتي   

    موجودات القطاع  

  40,744,509  46,112,971 48,538,889 الكويت    

  10,115,038  9,654,800 9,537,339 باقي دول مجلس التعاون الخليجي
 ──────── ──────── ──────── 
 58,076,228 55,767,771 50,859,547 
 ════════ ════════ ════════ 

    طاع  وبات القطلم

 8,745,617  10,770,443 13,818,461 الكويت    

 1,131,316  550,733 563,622 باقي دول مجلس التعاون الخليجي
 ──────── ──────── ──────── 
 14,382,083 11,321,176 9,876,933 
 ════════ ════════ ════════ 

 


