
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع. 

 وشركاتها التابعة  
 

 المجمعة  المرحلية المكثفة  المالية المعلومات

 ( ة)غير مدقق

 2022 يونيو 30



 

 

 

 

 

 

 

 

 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المراجعةتقرير 

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 شركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع.
 

 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  المراجعة تقرير
 

  مقدمة

المكثف   المرحلي  المالي  المركز  بيان  راجعنا  القابضة ش.م.ك.ع.  لفق  مرلاع  مجملالقد  سنرجي  األم"(  )"اشركة  لشركة 

والدخل الشامل  األرباح أو الخسائر    يوبيان،  2022  يونيو  30في  "المجموعة"( كما    معاً بـيشار إليها  وشركاتها التابعة )

الثالثة   لفترتي  به  المتعلقين  المجمعين  المكثفين  بذلك  المرحليين  المنتهيتين  أشهر  والستة  التدفقات  أشهر  وبياني  التاريخ 

و المجمعين  النقدية  المكثفين  المرحليين  الملكية  حقوق  في  التاريخالتغيرات  بذلك  المنتهية  أشهر  الستة  إدارة    .لفترة  إن 

وفقا   المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  وعرض  إعداد  عن  المسؤولة  هي  األم  المحاالشركة  ة  سبلمعيار 

فة لمكثا  ةيلمالية المرحلهذه المعلومات ال  مراجعتنا  نتيجة  التعبير عن. إن مسؤوليتنا هي  رحليلمالمالي اير  التقر  34  ليدوال

  معة.جملا
 

 نطاق المراجعة 

الدولي   للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  قبل  "  2410لقد  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحسابمراجعة  ات مراقب 
الللمنشأة  لستقمال بممت "  بصفة علق  االستفسارات  توجيه  في  المرحلية  المالية  المعلومات  مراجعة  تتمثل  المراجعة.  هام 

إلسييئر الة  واإلجراءظفموى  التحليلية  اإلجراءات  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  المسؤولين  األخرى ين  ات 

ير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا  وفقاً لمعاي م  الذي يت  قيدقتلااق  نط  للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من

يتعلق  ة  اماله  موراأل  ةالحصول على تأكيد بأننا على علم بكاف التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً  التي يمكن تحديدها في 

 بالتدقيق. 
 

 النتيجة

الية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة  ات الماد بأن المعلومتقاالعب  يستوج   استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما

ً و ،ةلم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادي  .34المحاسبة الدولي  لمعيار فقا
 

 حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى   تقرير

ة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر ثفالمكة  حليمالية المرلا، فإن المعلومات  اى مراجعتنضافة إلى ذلك، واستناداً إلإ

علمناالمح إليه  حسبما وصل  أيضاً  ونفيد  األم.  للشركة  لواعتقادن  اسبية  بأنه  يا  أية  م  وجود  علمنا  إلى  لقانون  رد  مخالفات 

له والئحته  والت  2016لسنة    1الشركات رقم   الالحقة  الالح  التنفيذيةعديالت  ل  ةقوالتعديالت  أو  وللنظام    يسلتأسا  عقدلها، 

ون له يك  وجه قد  على  2022  يونيو  30  أشهر المنتهية في  الستةقة لهما، خالل فترة  األساسي للشركة األم والتعديالت الالح

 أو مركزها المالي. األمى نشاط الشركة تأثيراً مادياً عل
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 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المراجعةتقرير 

 ت السادة أعضاء مجلس اإلدارة إلى حضرا

 )تتمة( ش.م.ك.ع. ضةشركة سنرجي القاب
 

 ( تتمة) رىاألخ حول المتطلبات القانونية والرقابية  تقرير

كام القانون رقم وجود أية مخالفات ألح علمنا  إلى    ، لم يردنادنبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقا

على   2022  يونيو  30  أشهر المنتهية في الستةفترة  ل  المال والتعليمات المتعلقة به خال  أسواقة شأن هيئ  في  2010لسنة    7

  ركزها المالي.مأو  دياً على نشاط الشركة األماً ماتأثيروجه قد يكون له 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادر العبدالجدل عا بدر 

 فئة أ  207ابات رقم سالح يبمراق جلس

 نغ إرنست ويو 

 ركاهم عصيمي وشبان والالعي
 

 2022أغسطس  8
 

 الكويت 





 ها التابعةوشركات. ش.م.ك.عضة قابلي انرجشركة س
 

 

 ة.عمجمال المكثفةلمرحلية المالية ا اتعلومالمـذه من ه اجزء  ـكل تش 10 إلى  1من المرفقة إن اإليضاحات 
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع  أو الخسائر رباحاألبيان 

  2022 يونيو 30المنتهية في للفترة 

  
   يفة ي هتنالمهر أش الثالثة

  يونيو 30
 
 

   يفهية تنالمهر أش ستةال
  يونيو 30

 
 

 إيضاحات 

2022 
 دينار كويتي

2021 
 دينار كويتي  

2022 
 دينار كويتي

2021 
 دينار كويتي  

       

 1,458,804  1,472,854 719,900  934,252 6 ء ع عمالم ودقعإيرادات من 

  (1,172,484) (1,176,547) (596,208) (645,335)  بضاعة وخدمات مقدمة  مبيعاتتكلفة 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 286,320 296,307 123,692 288,917  مجمل الربح
      

 136,133  122,355 51,462  61,177  إيرادات تأجير 

 39,265  62,840 25,794  24,049   والت معت اادإير

 20,039  21,418 10,020  6,396  إسالمية  عئداو ت منإيرادا

  (4,123) (10,709) (13,591) (8,328)   أجنبيةالت ل عميوحت صافي فروق
  ألرصدةاالئتمان المتوقعة لخسائر  مخصص( تحميلرد )

 (16,953) (23,314) (16,953) 5,989  تجارية المدينةال

 7,560     - 1,080     -  بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات  من ربح 

للموجودات المالية  ادلةالقيمة الع فيغير لتا صافي

     - 16,048     - (75,133)  أو الخسائر األرباحخالل من المدرجة بالقيمة العادلة 

 29,481  17,958  18,357  (2,575)  ىدات أخرراإي( )مصروفات
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 497,722 502,903 199,861 300,492  ات يراداإل إجمالي
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (767,581) (694,612) (358,282) (345,095)  عمومية وإداريةمصروفات 

     - (3,336)            -  (2,066)         ل تكاليف تموي
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (767,581) (697,948) (358,282) (347,161)  المصروفات  إجمالي

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

 (269,859) (195,045) (158,421) (46,669)  يبةقبل الضر  الخسارة

      

 (23,638) (16,607) (8,435) (12,620)  أجنبية ضرائب من شركات تابعة 

 (1,337) (1,518) (681) (1,518)     يمللتقدم العل مؤسسة الكويتحصة 

 (2,272) (2,243) (392) (1,885)  اةالزك

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

 (297,106) (215,413) (167,929) (62,692)    ةرتالف ةخسار

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

      بــ:   ةالخاص

 (295,174) (217,306) (158,918) (80,430)   األممي الشركة اهمس

 (1,932) 1,893 (9,011) 17,738  ة ريطر المسص غيالحص

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

  
(62,692) (167,929) (215,413) (297,106) 

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

اهمي  لمخففة الخاصة بمسالسهم األساسية وا ةخسار

 لسف  (1.48) فلس  (1.09) فلس  (0.8) فلس  (0.4) 7    األمالشركة 

  

════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 

 

 

 

 

 



 ها التابعةوشركات. ش.م.ك.عضة قابلي انرجشركة س
 

 

 ة.عمجمال المكثفةلمرحلية المالية ا اتعلومالمـذه من ه اجزء  ـكل تش 10 إلى  1من المرفقة إن اإليضاحات 
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 )غير مدقق( ع مجالم مكثفال يلالمرح  شامللا لدخال انبي

 2022 يونيو 30في تهية المن للفترة

 
 في هية منتال أشهرلثالثة ا

 يونيو 30
 
 

 في هية منتال أشهرة ستلا
 يونيو 30

 
2022 

 دينار كويتي
2021 
 ي يتكودينار 

2022 
 يكويتدينار 

2021 
 ي يتكودينار 

     

 (297,106) (215,413) (167,929) (62,692) رة فتال  ارةخس
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     :  شاملة أخرى إيرادات (خسائر )

 إلىشاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها  إيرادات (رائخس)
      في فترات الحقة:   أو الخسائر رباحاأل

 12,170 (121,513) (67,647) (109,883)   أجنبيةليات عمتحويل ناتجة من  بيةأجن  مالتع حويلفروق ت
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 إلىتصنيفها  إعادةشاملة أخرى لن يتم  إيرادات (رائخس)
     في فترات الحقة:  أو الخسائر رباحألا

صنفة م لكيةوق مألدوات حق القيمة العادلةفي  صافي التغير

 132,869 26,550 (102) (755) األخرى الشاملة  اإليراداتالعادلة من خالل  قيمةبال

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     

 145,039 (94,963) (67,749) (110,638) شاملة أخرى للفترة  اتإيرادئر( خسا)

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (152,067) (310,376) (235,678) (173,330)   للفترة الشاملة راداتياإل( ئرساالخ) ماليجإ

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     الخاص بـــ:  

 (158,691) (274,967) (205,062) (151,053)  األممساهمي الشركة 

 6,624 (35,409) (30,616) (22,277) ص غير المسيطرة حصال

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (173,330) (235,678) (310,376) (152,067) 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 

 

 



 

 ها التابعةكاتوشر. ش.م.ك.عنرجي القابضة كة سشر
 

 

 المجمعة. لية المكثفةومات المالية المرحمعللاه هـذمن  اء  جزتشـكل  10 ى إل 1ن مرفقة محات الإن اإليضا
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 دقق(غير م)لمجمع المرحلي المكثف ا يةكلملالتغيرات في حقوق ا انيب

  2022 يونيو 30ي ية فته منلا فترةلل
    األم الخاصة بمساهمي الشركة  

 

 رأس
 مال لا

  رادإص ةوعال
 م  سهأ

 أسهم  

 ة ينخز

احتياطي أسهم  
 خزينة 

قيمة  طي الاحتيا
 العادلة 

ويل  ح تي احتياط
 أجنبية الت عم

 خسائر 
 متراكمة 

   ليجما اإل

 الفرعي  

  رغي الحصص
 رة المسيط

 مجموع 
 لكية ق الم قوح

 دينار كويتي يتكوي رنادي ييتكو رنايد كويتيدينار  ويتيدينار ك دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يكويتر نايد دينار كويتي 
           

 11,936,336 1,677,990 10,258,346 (9,337,616) (357,963) (73,531) 27,456 (181,866) 181,866 20,000,000 2022ير ينا 1 كما في

 (215,413) 1,893 (217,306) (217,306)     -     -     -     -     -     - ة ترلفاة ارسخ

 (94,963) (37,302) (57,661)      -    (84,211) 26,550     -     -     -     - لفترة أخرى لة شامل داتإيرا
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

الشاملة ائر( )الخس اإليرادات يمالجإ

 (310,376) (35,409) (274,967) (217,306) (84,211) 26,550     -     -     -     - للفترة 

 حيازة الحصص غير المسيطرة

 (2,378) (3,762) 1,384 1,384     -     -     -     -     -     - السيطرةدون تغير في لشركة تابعة 
 

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

 11,623,582 1,638,819 9,984,763 (9,553,538) (442,174) (46,981) 27,456 (181,866) 181,866 20,000,000 2022 يونيو 30في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 12,283,455 2,368,001 9,915,454 (9,783,522) (265,723) (62,757) 27,456 (181,866) 181,866 20,000,000  2021 يناير 1في كما 

 (297,106) (1,932) (295,174) (295,174) -              -              -              -               -              -       الفترةخسارة 

 145,039 8,556 136,483 -               3,614   132,869  - - - -               فترةرى للشاملة أخ اداترإي
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 الشاملةر( خسائ)ال تااإليراد إجمالي

 (152,067) 6,624 (158,691) (295,174) 3,614 132,869     -     -     -     - ةللفتر

 حيازة الحصص غير المسيطرة

 (35,370) (65,868) 30,498 30,498     -     -     -     -     -     - السيطرةدون تغير في لشركة تابعة 

  ةيجتنمة العادلة تحويل احتياطي القي 

مة  ة بالقيصنفمهم سبأ ترافإلغاء االع

  لةم اشلا داتيرااإلمن خالل لة لعادا

 - - - 124,010     - (124,010)     -     -     -     - ىاألخر
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 12,096,018 2,308,757 9,787,261 (9,924,188) (262,109) (53,898) 27,456 (181,866) 181,866 20,000,000 2021 يونيو 30في 
 

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



 

 عةلتابها اوشركات. ك.ع.ش.مة قابضنرجي الشركة س
 

 

ا لـكتش 10 لى إ  1من  قةلمرفاحات اإن اإليض  لمجمعة.ا لمكثفةا مرحليةة اليات المالهـذه المعلوم من جزء 
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  (مدقق)غير   المرحلي المكثف المجمع ةنقديدفقات الان التيب

  2022 يونيو 30ة في المنتهيفترة لل

  
 ي ف يةتهمنلا أشهر ةستال

  يونيو 30

  2022 2021 

 دينار كويتي يتير كو نا دي  ح إيضا 
    أنشطة التشغيل 

 (269,859) (195,045)  يبةرقبل الض   خسارةلا
    ة: لتدفقات النقدي بصافي ا ريبةلضقبل ا رة الخسالمطابقة ت غير نقدية ديالعت 

 357,963 265,050  ت ومعدات تلكات ومنشآممالك استه
 14,449 33,511  اريةتثمساعقارات الك تهسا

 (7,560)     -  ات ومنشآت ومعدات كلممت ع بين ربح م
  16,953 23,314  االئتمان المتوقعة لمدينين تجاريين  مخصص خسائر
     - 2,397  تكاليف تمويل

 (20,039) (21,418)  رادات من ودائع إسالمية ي إ
 111,549 89,158  مة للموظفين دخالأة نهاية مخصص مكاف

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  مالية  جوداتو مل لةقيمة العادصافي التغير في ال
  (7,798) (16,048)  الخسائر 

     - 2,330  إطفاء موجودات غير ملموسة 

  ─────── ─────── 

  

183,249 195,658 
    العامل:  لارأس الم التعديالت على

 (71,038) 106,362  ن   زومخ
 1,319,135 1,539,937  ى خرة أمدين  دةأرصمدينون تجاريون و

 1,909 (203,544)  القة من أطراف ذات ع ةلغ مستحقامب 
 (464,655) (1,052,242)  دائنة أخرى أرصدةو ريوندائنون تجا

  

─────── ─────── 
 981,009 573,762  ت اي العمل من ةالناتج يةدنقالقات التدف
 (45,659) (7,637)  فوعة  مد ائبضر
 (41,907) (36,655)  عة ومدفة الخدم نهاية مكافأة

  

─────── ─────── 
 893,443 529,470  شطة التشغيل  نأ   جة منالنات صافي التدفقات النقدية 

  

─────── ─────── 
    ة االستثمار شطأن

 (241,648) (187,053)  شآت ومعدات شراء ممتلكات ومن 
 (3,559) (4,394)  شراء موجودات غير ملموسة 

     - (18,020)  ريةتثمااسشراء عقارات 
 (106)    -  ئرسا الخأو  رباحأل ا لدرجة بالقيمة العادلة من خاللية مموجودات ماشراء 

 16,560     -  شآت ومعدات ع ممتلكات ومن ي متحصالت من ب 
لة  امالش تداخالل اإليراالعادلة من  بالقيمةموجودات مالية مدرجة بيع ن م التمتحص
 495,446 160,122  األخرى 

     - 2,719  ئر ساالخأو  رباحألا  لدرجة بالقيمة العادلة من خاللية مموجودات مابيع ت من الصمتح
 188,352 (79,397)  وكالة دائع و يفحركة  لا

 20,039 21,418  مستلمة  إسالميةودائع  إيرادات

  

─────── ─────── 
 475,084 (104,605)    رأنشطة االستثما نم  ةتجالنا في( ة)المستخدم ية النقدالتدفقات  صافي

  

─────── ─────── 
     ويل  التم  أنشطة
    - (6,876)  تأجير لامطلوبات سداد 

 (35,370) (2,378)  يطرة السفي  تغيردون  لمسيطرةا حيازة الحصص غير

  ─────── ─────── 
 (35,370) (9,254)  أنشطة التمويل   في( ة)المستخدم ية النقدالتدفقات صافي 

  

─────── ─────── 
 1,333,157 415,611    لد قد المعا في النقد والن صافي الزيادة

 917,330 1,034,212  ير اين  1 في ادللمعد االنقد والنق
 (7,461) (112,968)  أجنبية ويل عمالت تحصافي فروق 

  

─────── ─────── 
 2,243,026 1,336,855 4 يونيو  30لمعادل في ا قد نالو دنق ال

  ═══════ ═══════ 
 : مستبعدة من بيان التدفقات النقدية غير نقدية معامالت

 

  

 ريتأجال باتطلومإلى إضافات 
 

50,250 -     

 ( ومعدات منشآتو لكاتممتمدرجة ضمن م )موجودات حق االستخداإلى ت إضافا
 

(50,250) -     
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 حول الشركة  ماتلومع    1
 

بإ التصريح  اللمعلوماا  ارد صتم  المجمعة  ماليت  المكثفة  المرحلية  "(  األم)"الشركة  ش.م.ك.ع.  بضة  القا  سنرجية  لشركة 

التا ال  "(ة عبــ "المجموها معا  يلإ  شار)ي  بعةوشركاتها  ال  ستةلفترة  إدارة  س  لقرار مجل  ا  فقو  2022  يونيو  30في    منتهيةأشهر 

  .2022أغسطس  8ريخ بتا ماأل كةالشر
 

ال  نمساهموالوافق   البيانات  المنتهية  امعلى إصدار  في اجتماع الجمعية   2021ديسمبر    31في  لية المجمعة للمجموعة للسنة 

 أي توزيعات أرباح. عنالشركة األم  علنت لم .2022بريل أ 24قد في ع نلما ةوينسالة العمومي
 

  ع المكتب قيت.  في بورصة الكويا  نلعها  اول أسهم م تدويت  1983مارس    22بتاريخ     يت دولة الكوفي    األم  ةركشلتم تأسيس ا

األفي    األمشركة  لل  لجسلما رقمق  يدحممجمع  ب  -  42  مقراية  نب  8  طعة  اشركالميزانين    امة العللتجارة  الدولية  ج  يلخل ة 

  . دولة الكويت، 64204، ليالفحيح، 47582 ص.ب. لمسجل هوالبريدي اوعنوانها ، توالوالمقا
 

فتوى والرقابة الشرعية للشركة  هيئة القبل  ن  م  ااعتمادهكما تم    لشريعة اإلسالميةحكام األأنشطتها وفقا    ماأل  تمارس الشركة

 يلي: ماك يه األمة لشركل يساسام األنظلل قا  وفة يسيرئال إن األنشطة .األم
 

   دة واالشتراك في تأسيس هذه الشركاتلية محدوؤومست  ك شركات ذاوكذل  أجنبيةكويتية أو    ةممساه   شركاتأسهم  تملك  

 لدى الغير.  لتهاوكفاوتمويلها ارتها وإد

 الش التيتمويل  لدوك   اتلكهمت  ركات  الغير علفالتها  الركشامة  بنسى أال تقل  ى  ت  اكشرال  كلت  لسماأر  ي ف  قابضةلاكة  شرة 

 . على األقل %20 عن

 امت الصنمللك حقوق  أو    ءماأسو  براءات اختراع أ  ية مناعلكية  تغاللها  السرى  وتأجيرها لشركات أختصميمات  تجارية 

 داخل أو خارج الكويت. سواء

 انونلقبه ا حيسم وفقا  لما  أنشطتهازمة لمباشرة الوالعقارات ال التملك المنقو ت . 

 صةخصركات متمن قبل ش رتدا حافظم ها فيرااستثم طريقعن  األمالشركة   ىرة لدالمتوف ةيمالال ضئاالفوالل استغ . 
 

 عة جموللمية محاسبات الياسالسالتغيرات في و أساس اإلعداد 2
 

  أساس اإلعداد 2.1
 

المجمعة   المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  في نتهيلما  أشهر  للستةللمجموعة  تم  لمعيار    2022  يونيو   30  ة  وفقا  
استنادا  ة  قامت المجموعة بإعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع  .المالي المرحلي"  التقرير"  34  المحاسبة الدولي

في اعتبارهإلى   التأا عدم ومواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. تأخذ اإلدارة  الادلمكد اجود عوامل عدم  تي قد  ي 
أن المجموعة لديها الموارد الكافية لمواصلة  بجود توقع معقول  إلى واإلدارة    يشير تقديروحول هذا االفتراض.    بيرا  ك  ير شكاتث

 .ثفة المجمعةية المكالمرحل نهاية فترة المعلومات الماليةمن  ا  شهر 12ل القريب لمدة ال تقل عن في المستقبوجودها التشغيلي 
 

لبيانات المالية المجمعة في امعلومات واإلفصاحات المطلوبة  لمكثفة المجمعة ال تتضمن كافة ال المعلومات المالية المرحلية ا  نإ
   .2021ديسمبر  31ي ف للسنة المنتهيةوية للمجموعة لبيانات المالية المجمعة السنويجب االطالع عليها مقترنة باالسنوية 

 

   عةجمو ملا قبل بقة منالمط تيالتعدوال  سيراتوالتفالجديدة  رييالمعا 2.2
 

  ات انيبلد ا إعدا  في  المتبعةلك  تل  لةمماث  مجمعةرحلية المكثفة الالملية  الما  لوماتمعال  دفي إعدا  ةقطبملالسياسات المحاسبية  ا   إن

را   سري اعتباتي تلاديدة  جير العايالم  يقبطت ثناء  باست  2021ديسمبر    31  في  هيةتالمنسنة  للمجموعة لل  السنوية  ةمالية المجمعال

 عد. لم يسر ب ولكن رداص عديلأو ت  تفسيرو أ راألي معي  كرمبالقم المجموعة بالتطبيق . لم ت2022 ريينا 1من 
 

العال  تسري أن،  2022  سنة رة في  ل مألو تعديالت  ديد من  تأثي  هإال  لها  اوماالمعلعلى    ديما  رليس  المرحلية المكمالت  ثفة لية 

 مجموعة.ة للمعجملا
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 )تتمة( عة جموللمات المحاسبية ياسالسالتغيرات في و أساس اإلعداد 2
 

 )تتمة( عةجمو ملا قبل بقة منالمط تيالتعدوال والتفسيرات الجديدة  رالمعايي 2.2
 

 37بة الدولي تعديالت على معيار المحاس -اء بالعقد تكاليف الوف  –فة العقود المجح 
بااللتزاقد  الع الالمثقل  العقد  التي ال يمكن  مات هو  التكاليف  فيه  تتجاوز  )ذي  التي  تجنبها  التكاليف  يمكن  أي   للمجموعة ال 

با  تجنبها نظرا  اللتزامها للوفاء  العقد  زامات بموجلتالالتعاقدي(  االقبب  ا تصاالمزايا  التي من  استالمها بموجب  دية  لمتوقع 

  العقد.
 

مباشرة    تكاليف التي تتعلق تضمين ال، تحتاج المنشأة إلى  ائرمحققا  للخسأو    مجحفا  عقد  ال  د تقييم ما إذا كانيالت أنه عنالتعدحدد  ت

اشرة( المواد المبف العمالة وليتكا)على سبيل المثال،    يةافكاليف اإلضال  من التالتي تتضمن كأو الخدمات    البضائعبعقد لتوفير  

الموتخصي التكاليف  بأن ص  مباشرة  سبيرتبطة  )على  العقد  استهالك  شطة  المثال،  المستل  والمعدات  بالعقد  للوفاء  كذلك  خدمة 

 حة صرام يتم تحميلها  ها ما لويتم استبعادارية مباشرة بالعقد  إلدوا   العموميةاإلشراف(. ال تتعلق التكاليف  ليف إدارة العقد وتكا

 جب العقد.المقابل بموعلى الطرف 
 

ا لهذه  يكن  على  لتعديالت  لم  المرحالمالي  المعلوماتتأثير  للمجة  المجمعة  المكثفة  لملية  المجم  موعة حيث  أي عقود وتحدد   عة 

التكاليف  د، تلسداتكاليف ا، التي تمثل  العقود  وجببم  تجنبهاالتي ال يمكن    يفالتكالة حيث أن  فكعقود مجح افية ضاإلألفت من 

 ود.  قعتبطة مباشرة  بالالمر
 

 16لدولي تعديالت على معيار المحاسبة ا –م المقصود دابل االستخت ق المعدات: المتحصالالممتلكات والمنشآت و

التعديل   أيحظر  المنشآت  الممتلكعلى  بنود  من  بند  أي  تكلفة  من  تخصم  والمعدان  والمنشآت  بيع  ن  م  متحصالتأي  ت،  ات 

المنتجة ليكونب  الوصول ناء  أث  األصناف  الالزمة  الموقع والحالة  إلى  التشغ  ذلك األصل  ا على  بالطريقة  قادر  تقصدها تي  اليل 

 .لخسائرح أو ااألربابيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود، في  المتحصالت منبالمنشأة إلدارة. وبدال  من ذلك، تعترف ا
 

د مبيعات لبنوهناك    حيث لم تكنالمجمعة للمجموعة    المكثفةالمالية المرحلية    توماالمعلير على  ت أي تأثه التعدياللهذكن  لم ي

 .الفترة األولى المعروضةة ايي أو بعد بدتخدام فسلاللممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة ل االخمنتجة من 
 

 3 لماليةلي للتقارير ادو الى المعيار تعديالت عل –المفاهيمي مرجعية إلى اإلطار إشارة 
سبة الدولية بإشارة مرجعية حالمطار المفاهيمي لمجلس معايير االتعديالت اإلشارة المرجعية إلى إصدار سابق من اإل  تستبدل

   دون تغيير متطلباتها بشكل كبير. 2018الحالي الصادر في مارس إلى اإلصدار 
 

التعديال إلتضيف  استثناء   االت  مبدأ  باى  للتقيامعلعتراف  الدولي  ار  األعمال" "د  3لية  لماارير  أو    مج  األرباح  إصدار  لتجنب 
المحت والتيالخسائر  الثاني"  "اليوم  في  النشأ  ت  ملة  المحتملة  والمطلوبات  االلتزامات  معيعن  نطاق  ضمن  ستتحقق    ارتي 

الدولي   المحتملة    37المحاسبة  والمطلوبات  المحتملةالمخصصات  لجنتف  أو  والموجودات  المعاييتفة  سير  الدوسيرات    ليةر 
المالية  للتقاري الكيانا  .، إذا تم تكبدها بشكل منفصلالضرائب:  21ر  المعايير الواردة في معيار تطبي ت  يتطلب االستثناء من  ق 

المالية    نةأو تفسير لج  37الدولي    المحاسبة للتقارير  الدولية  المعايير  التوالي، بدال  من اإل، عل21تفسيرات  المفاى  ، ميهيطار 
  ي قائم في تاريخ الحيازة.تزام حالال ذا كانلتحديد ما إ

 

ا   أيض  التعديالت  المعياتضيف  إلى  جديدة  الدوفقرة  المالية  للت  لير  أن  3قارير  مؤهلة   الموجودات  لتوضيح  غير  المحتملة 
 يازة.عتراف بها في تاريخ الحلال

 

على   تأثير  أي  التعديالت  لهذه  يكن  ا  المعلوماتلم  اللمرحالمالية  الية  موجودات  للمجلمجمعة  مكثفة  هناك  يكن  لم  موعة حيث 
 ي نشأت خالل الفترة. ت التالعديتملة ضمن نطاق هذه التوالتزامات ومطلوبات مح محتملة 

  

ل المعيار   االدولي  المالية    9  لمالية لتقارير  ا  –األدوات  ضمن  "نسبة  الرسوم  حالة10ختبار  في  االعتراف   %"  إلغاء 

 اليةطلوبات المبالم

الت ال توضيحعدييتضمن  الذي تجريه حول مدى  التقييم  المنشأة ضمن  التي تدرجها  الرسوم  االلتزام ات حول  ختالف شروط 

المبالغ المسددة أو    شمل هذه الرسوم فقط تلكألصلي. تالمالي ا  عن شروط االلتزام  ة جوهريةلمعدل بصورالمالي الجديد أو ا

دة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابة  عن  م المسدرسومشتملة  على الض والمقرض  تلمة فيما بين المقترالمس

 .والقياس االعترافالمالية: األدوات  39لدولي محاسبة اليس هناك تعديل مماثل مقترح فيما يتعلق بمعيار ال  الطرف األخر.
 

لهذه يكن  على  لتعديالت  ا   لم  المرح  ماتعلوالمتأثير  المكثفالمالية  للمجلية  المجمعة  لموعة  حيث  على  ة  تعديالت  هناك  يكن  م 

 األدوات المالية لدى المجموعة خالل الفترة.
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 ةإفصاحات األطراف ذات عالق  3

اإللرئيسييا  ني اهممسالطراف )أل ا  عضب  معالمعامالت    اإلفصاحات  هذه  تمثل  التنفيذيين  لينوسؤملواارة  دن وأعضاء مجلس 

و  رسة سيطرة أيعون ممان لها أو يستطيييسئرن اليمثلون المالكلتي يشركات الدرجة األولى والامن  ئالتهم  عا رادأفو  عةلمجمول

مليتأث عليها(  ر  ييادعال  مالاألع  سياقمن  ضالمجموعة    أجرتهاالتي  موس  علىموالاتم  .  هذه    تسعيرروط  وش  تسياسا  فقة 

  .األمة  الشرك ةن قبل إدارم المعامالت
 

التالوجداليعرض   تم  الت  المعامالي  ل  عالقاألمع    إبرامهاتي  ذات  فيالمنتهأشهر    ستةالفترة    لخال  ةطراف    يونيو   30  ية 

 : 2021 يونيو 30و 2021مبر  س يد 31و 2022 يونيو 30كما في  ةلدى األطراف ذات عالق رصدةك األوكذل 2021و 2022
 

  ققة( )مد   

 

  نيو يو   30
2022 

   ديسمبر   31
2021 

  يونيو   30
2021 

 كويتي  دينار  دينار كويتي يت ار كوي دين  

    :المجمع مكثفي المرحللمركز المالي المدرجة في بيان اال رصدةاأل

    يسيم الرئالمساه

 66,030 97,099 110,428 رالخسائ  أو رباحألمدرجة بالقيمة العادلة من خالل امالية  موجودات
 ════════ ════════ ════════ 

     - 321,669 525,213 قة ذات عالاف من أطر ةغ مستحقلامب
 ════════ ════════ ════════ 

 

 : ات العالقة خالل الفترة كما يليكانت المعامالت التي تمت مع األطراف ذ
 

 
 في  يةمنتهال أشهر ثالثةلا

    يونيو 30
 في  يةمنتهال أشهر ةستلا

   يونيو 30

 
2022 

 ييتدينار كو
2021 

 دينار كويتي 
2022 

 يتدينار كوي
2021 

 يتي نار كويد
     

ي  مرحللمركز المالي المدرجة في بيان اال تمعاماللا
 : المجمع مكثفال

    

     يسيم الرئالمساه

 209 343 102 164 مصروفات عمومية وإدارية
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 طراف ذات عالقة أ عم التعامالم وط وأحكامشر
أطرافمالمعامالت    جراءإ  يتم المالية لومعلا  تاريخفي    قائمةال  دةرصاأل  إن.  ارةداإل  ة منتمدمعط  شروبذات عالقة    ع   مات 

م أي ضمانات ستالا  وتقديم ا  يتم  لم .  عند الطلب  سدادئدة وتستحق الافل  تحم  غير مكفولة بضمان وال  كثفة المجمعةلمالمرحلية ا
   ذات عالقة. طراف أل دالقبض أو السداقة مستح دائنةمدينة أو  ةرصدأي أمقابل 

 

التلك  عالقة بخالف  ية مع أطراف ذات  مالت جوهرمعا ن هناك  لم تك تم إبرامها مع أطراف  والتي  ،  اعليمع موظفي اإلدارة 
 .المالية المرحلية المكثفة المجمعة مات علوالمذات عالقة خالل فترة 

 

 ا علي دارة الإلاعامالت مع موظفي م
اإلد  تضمني العموظفو  مجارة  اإلدالليا  يتمتعون  ن  لرئيسييا دارة  اإلأعضاء  و  رةس  تخطيمسو  ة طبسلالذين  أنشطة    طؤولية 
 رة العليا كما يلي: ي اإلداموظفلدى دة القائمة واألرصت لمعامالاقيمة جمالي إ كان  .بتهااقلمجموعة وتوجيهها ومرا
 

 
  في يةمنتهلا أشهر ةستلل مالت المعا ةقيم

   يونيو 30
 

 
 في  الرصيد القائم كما

   ويوني 30

 
2022 

 ييتدينار كو
2021 

 دينار كويتي 
2022 

 يتدينار كوي
2021 

 يتي نار كويد
     

     ا: يا موظفي اإلدارة العليمكافأة ومزا

 25,061 19,444 139,377 115,158 يا أخرى قصيرة األجل ازب ومروات

 10,570 44,975 10,057 8,510 للموظفينلخدمة نهاية ا مكافأة
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 123,668 149,434 64,419 35,631 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 ل  المعاد  قدد والن لنقا 4
 

 ما يلي: المعادلد والنقد النق  نضملمجمع، يتحلي المكثف االمر يةلنقدفقات ابيان التد ألغراض
 

 
  يونيو   30

2022 

 (ققة )مد   
   بر ديسم   31

2021 
  يو يون   30

2021 
 ار كويتيدين ار كويتيدين يت ي ر كو نا دي  
    

 13,619 11,045 10,635 وقنقد في الصند

 2,151,872 928,842 1,266,325 كلدى البنود نق

 77,535 94,325 59,895 لودائع قصيرة األج

 

──────── ──────── ──────── 

 2,243,026 1,034,212 1,336,855   معادلالوالنقد د النق إجمالي

 ════════ ════════ ════════ 
 

ع الودائع قصيرة األجل لفترات  تم إيداي  .اليومية  بنكيةدالت الودائع الفائدة بأسعار متغيرة بناء  على معالبنوك    لدىالنقد    يكتسب
 تاذجل  يرة األدائع قصالو  تال دة بمعدئفا   حققتا  ، كممجموعةللة  يرت النقد الفومتطلبا  د ا إلىتنااس  أقل من ثالثة أشهراينة  تبم

 . الصلة
 

 زينةالمال وأسهم الخس رأ 5
 

 مالرأس ال 5.1
الم  يتكون   2022  يونيو  30  كما في  مسه  200,000,000من    األمالمدفوع بالكامل للشركة  لمصدر وابه و  المصرحل  ارأس 

األسهم افة  كإن  هم.  لسل  سفل  100مة  يبق  (همس  200,000,000:  2021  يونيو  30و  سهم  200,000,000:  2021ديسمبر    31)
 . ا  دنقعة مدفو

 

 زينةم خأسه 5.2

 

  يونيو   30
2022 

 مدققة()   
  ر  سمب دي   31

2021 
  يونيو   30

2021 
    

 277,468 277,468 277,468   سهمألد اعد

 %0.14 %0.14 %0.14 درة )%( صألسهم الما نسبة

 13,041 13,596 13,041 كويتي( ر ناديلسوقية )ة اقيملا

 181,866 181,866 181,866 ( كويتي رانيد)ة لتكلفا
 

المكاتيحالا  نإ لتكلفة أساطيات  افئة  المحلخزهم  لتعلك  تالامخالل فترة  ع  توزيللتاحة  م ير  غ  تفظ بها ينة  يمات  هذه األسهم طبقا 
 .لالماسواق هيئة أ

 

 من عقود مع العمالء ت اإيراد       6

 

 تهية في  ر المنأشه الثةالث
  يونيو 30

 
 

 تهية في  لمنر اأشه ةستال
  ويوني 30

 2022 2021 2022 2021 
 يت ويدينار ك  يت دينار كوي  تيويدينار ك  يت دينار كوي  

     : خدمات ال نوع البضاعة أو
  29,803  41,808  12,994  3,005 بيع بضاعة

 1,429,001 1,431,046 706,906 931,247 مات  خد متقدي
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 934,252 719,900 1,472,854 1,458,804 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     : داتيراباإليت االعتراف توق 

  29,803  41,808  12,994  3,005 معينة ترة زمنيةمقدمة في ف بضاعة

 1,429,001  1,431,046 706,906 931,247 ت مدار الوق على دمةخدمات مق

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 934,252 719,900 1,472,854 1,458,804 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     :ألسواق الجغرافية ا 
 1,186,615 1,081,258 617,732 629,501 الكويت

 272,189 391,596 102,168 304,751 انست بك 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 934,252 719,900 1,472,854 1,458,804 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 ةلمخففااسية وألسا مسهال ةراخس       7
 

مبالغ  ام  يت بقسمة  األ  السهم  ربحيةحتساب  الرفتال  خسارةساسية  الشركة  اهمبمس  ةخاصة  المتلع   األمي  لعد رلماوسط  ى  د  جح 
 ين لعاديا  األم  ةالشرك  مساهميب  ةالخاص  خسارةلا  بقسمة  سهم المخففةال  ةسارخ  تسابحا  يتمالفترة.  الل  ائمة خقية اللعادهم ااألس
ا هإصدار  مسيت  عادية التيال  همالمتوسط المرجح لعدد األس زائدا    رة تية القائمة خالل الفعادم السهاأل  مرجح لعددالمتوسط ال  على
كاتد  نع األسهم  فحويل  المحتململا  العاديةة  ا  نظ  أسهم عادية.  إلىة  خففة  أدوات مخفعدلر  قم وجود  السهم    خسارةن  إفة،  ئمافة 

 تماثلة.خففة موالم ةياألساس
 

 

 هية في  ر المنتشهأ ثالثةال
  يونيو 30

 
 

 هية في  ر المنتشهأ  ةستال
  يونيو 30

 2022 2021 2022 2021 
     

   األم شركةلهمي ابمسا ةالفترة الخاص خسارة
 (295,174) (217,306) (158,918) (80,430) )دينار كويتي(  

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

 199,722,532 199,722,532 199,722,532 199,722,532 * ()أسهم قائمةدد األسهم السط المرجح لعوالمت
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (1.48) (1.09) (0.8) (0.4)   ()فلسالسهم األساسية والمخففة  ربحية
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 . الل الفترة، إن وجدخة بالتغيرات في أسهم الخزين مرتبطالرجح الممتوسط لجح لعدد األسهم تأثير اريراعي المتوسط الم *
 

مات  لمعلوه اماد هذاعت يختاروعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمت تتعلق بأسهم عادية بين تاريخ لم تكن هناك معامال
.همربحية األس دراجإتطلب إعادة ي دمما قمالية المرحلية المكثفة المجمعة ال



 لتابعةاا تهوشركا. لقابضة ش.م.ك.عجي اسنر ركةش
 

 (ةمدققر ي)غ جمعةمكثفة الالمة رحليالممالية ات الالمعلومحول  إيضاحات
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 لقطاعات مات امعلو 8
 

 : يلي  مار عنها كصاح عنها  وإعداد تقاريإلفايتم  منتجات وخدمات خاصة تشكل قطاعات ضعرالتي ت شغيلوحدات الت أن جموعةالم ترى
 

 لتوسيع  وشركات زميلة    تابعةات  كك شرامتالأسيس أو  ت  وأعائد،  قيمة من العلى أعلى  ول  حصمحافظ لل ض المالية في الئالفوا  ثماراستعن  ل  ؤوالمسهو  ار  االستثم  رة داإ  عار: قطمارة االستثإدا

 . قبلة في المستيارلها التجأعما نميةر تراالستم يةكاف يةمالرأسقاعدة على   فاظحت المجموعة وللعمليا
 

 المتعلقة بها. الصيانة الوأعمالنفط  آبار فرلحة اند لمسا ألنشطةا ة:انيوالص رالحف 
 ير مدققة( )غ 2021 يونيو 30في  أشهر المنتهية ةستال  )غير مدققة(  2022 يونيو 30منتهية في لأشهر ا ةستال 

 ي المجاإل نة الحفر والصيا ت االستثمارا   ةرإدا  جمالي اإل  فر والصيانة الح ثماراتتسإدارة اال  

 ي يتار كودين ي كويت دينار دينار كويتي   كويتي  ناردي ي تيار كودين كويتي نار دي 
        

 1,458,804 1,452,185 6,619  1,472,854 1,454,066 18,788 عمالءعقود مع الن مإيرادات 

 136,133 5,942 130,191  122,355     - 122,355 جيرأت إيرادات

 39,265 167 39,098  62,840 62,716 124 تت عموالإيرادا

 20,039 20,039     -  21,418 21,418 - ميةائع إسالن ودم داتيراإ

 (4,123) (773) (3,350)  (10,709) 2,448 (13,157) أجنبيةعمالت وق تحويل صافي فر

 7,560 7,560 -      -     - - آت ومعدات  ن بيع ممتلكات ومنشم ربح

  القيمة العادلة منب مدرجةدات المالية الللموجو لةلعادصافي التغير في القيمة ا

 - - -  16,048     - 16,048 أو الخسائر األرباحخالل 

 29,481 17,777 11,704  17,958 17,773 185 ي بالصاف، ىإيرادات أخر
 ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 

 1,687,159 1,502,897 184,262  1,702,764 1,558,421 144,343 اإليرادات  إجمالي
 ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 

 (1,172,484) (1,160,053) (12,431)  (1,176,547) (1,153,845) (22,702) بضاعة وخدمات مقدمة  كلفة مبيعاتت

 (767,581) (271,534) (496,047)  (694,612) (174,839) (519,773) يةومية وإدارمت عوفامصر

 (16,953)     - (16,953)  (23,314) (23,314)     - تجاريينالمدينين لخسائر االئتمان المتوقعة ل مخصص

     -     -     -  (3,336) (3,336)     - يل تكاليف تمو

 (23,638)     - (23,638)  (16,607) (16,607)     - أجنبية ضرائب من شركات تابعة 

 (1,337)     - (1,337)  (1,518) (1,518)     -  يالعلم الكويت للتقدم مؤسسة ةصح

 (2,272)     - (2,272)  (2,243) (2,243)     - لزكاة ا
 ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 

 (1,984,265) (1,431,587) (552,678)  (1,918,177) (1,375,702) (542,475) خرى األ رسومت وال المصروفا إجمالي
 ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 

 (297,106) 71,310 (368,416)  (215,413) 182,719 (398,132) ات القطاع ( ربحة ارخس)
 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 
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 ( قطاعات )تتمةال معلومات 8
 ( ةقدقم)غير   2021 يونيو 30  ( ة)مدقق 2021 ديسمبر 31  ( ةمدقق غير)  2022 ونيوي 30 

 

إدارة  
  جمالي اإل والصيانة   حفرال ارات الستثم ا

إدارة  
  جمالي اإل الحفر والصيانة  االستثمارات 

  رةإدا
 جمالي اإل والصيانة ر الحف االستثمارات 

 يتي دينار كو ر كويتي دينا يتي ار كودين  ي كويتدينار  يتي نار كويد ويتي دينار ك  ييتكو دينار ييتينار كود كويتي اردين 
            

 14,477,847 10,315,252 4,162,595  14,719,261 9,700,170 5,019,091  13,426,013 8,271,882 5,154,131 ت موجوداال إجمالي

 

════════ ════════ ════════ 
 

════════ ════════ ════════ 
 

════════ ════════ ════════ 

 2,381,829 1,417,859 963,970  2,782,925 2,526,450 256,475  1,802,431 1,560,462 241,969 بات مطلوال اليإجم

 

════════ ════════ ════════ 
 

════════ ════════ ════════ 
 

════════ ════════ ════════ 

 2,591,029      472,940 2,118,089  2,592,223 477,693 2,114,530  2,593,567 479,037 2,114,530 وسةلمم يرغت وداوجوم الشهرة
 

════════ ════════ ════════ 
 

════════ ════════ ════════ 
 

════════ ════════ ════════ 
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 قياس القيمة العادلة  9
 

العادلة    عرفت أو  أصع  لبي  المستلمسعر  ال  ابإنهالقيمة  لتحويد  سدال  التزالتزام  ب  م ضمنال  منظمة  الممعاملة  في شين  اركين 
 س.قياخ الق في تاريالسو

 

 لةعاد ال رمي للقيمةل الهوالجد
 تقييم: ها حسب أسلوب الومطلوباتها واإلفصاح عن اتهالموجود العادلةمة قيي لتحديد اللجدول الهرمي التالدم المجموعة اختست
 

 و مماثلة؛المطلوبات ال وودات أق النشطة للموجاألسوا لة( فيلنة )غير المعدلمعاسوقية ال اراألسع: 1توى لمسا 
 أسا2ستوى  لما الل:  التي يب  مسون  يك  تقييم  ذا تأقل  لمدخالتها  التأثيوى  علىت  الجوهري  العاالقيمقياس    ر  ملحوظا  دة  لة 

 و  شكل مباشر أو غير مباشر؛ب
  وظ.حلم غير  ةالعادلى قياس القيمة هري علوير الجثتها ذات التأخالدستوى لمم ون أقليك تيم التقيياليب الس: أ3المستوى 
 

أساس    علىلعادلة  يمة ابالق  المسجلةلمجموعة  دى ا لة  لألدوات المالي  ةالعادلمة  لقيمي لقياس االهر  للتالي الجدوا  الجدولض  يعر
 تكرر: م
 

 
 

  بواسطةادلة قياس القيمة الع 

 

ة في  لنع الم عاراألس 
ة  شط أسواق ن 

 ( 1 توى )المس 

المدخالت 
غير   ةلجوهريا
لملحوظة  ا

 المجموع   ( 3وى )المست

 ويتي نار كدي  تيدينار كوي ي كويت ردينا   2022 يونيو 30في  اكم
    

    : و الخسائرأ رباحاألل المن خ لعادلةبالقيمة ا مدرجة دات مالية موجو

 109,026    - 109,026 مسعرة هم أس

 1,402 1,402     - ة  هم غير مسعرأس

 

──────── ──────── ──────── 

 

109,026 1,402 110,428 

 

════════ ════════ ════════ 

الشاملة  داتاإليرا من خاللادلة علا  ةيمالق بجة رمدية موجودات مال
    : ىاألخر

 4,153     - 4,153 مسعرة  هم أس

 53,729 53,729    - مسعرة  أسهم غير 

 

──────── ──────── ──────── 

 

4,153 53,729 57,882 

 

════════ ════════ ════════ 
 

 

 

   بواسطةياس القيمة العادلة ق

 

 ة فيالمعلن األسعار
ة  طنش قاأسو
 ( 1المستوى )

المدخالت  
جوهرية غير ال

 حوظة  المل
 ع  مجموال ( 3)المستوى  

 دينار كويتي   دينار كويتي   ر كويتي  دينا (مدققة)  2021ديسمبر  31كما في 

    

    :و الخسائرأ رباحاألخالل  من لعادلةاة يمبالق ةجردمية جودات مالمو

 95,693 -     95,693 مسعرة هم أس

 1,406 1,406  سعرة  مير أسهم غ

 ──────── ──────── ──────── 

 95,693 1,406 97,099 

 ════════ ════════ ════════ 

املة الش اداتاإلير لعادلة من خالللقيمة اباة مدرج اليةموجودات م

    :خرىألا

 136,969     - 136,969   مسعرةأسهم 

 54,485 54,485     - ة  سعرم غير مأسه

 ──────── ──────── ──────── 

 136,969 54,485 191,454 

 ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة 9
 

 )تتمة(  قيمة العادلةي للمهرالجدول ال
 

 

   اسطةوبادلة س القيمة العقيا

 

 في  لنةالمع اراألسع
طة  أسواق نش

  (1ستوى )الم

لمدخالت الجوهرية  ا
وظة  غير الملح

 المجموع   ( 3وى )المست

 كويتي   دينار ينار كويتي  د نار كويتي  دي 2021 يونيو 30 ا فيكم
    

    :أو الخسائر رباحاألل الة من خللقيمة العادبامدرجة موجودات مالية 

 66,030 66,030     - سعرة  م غير مأسه

 ──────── ──────── ──────── 

 -     66,030 66,030 

 ════════ ════════ ════════ 

 الشاملة  اإليرادات لقيمة العادلة من خاللبارجة دمة دات ماليموجو

    :خرىاأل

 990,661     - 990,661 مسعرة هم أس

 67,306 67,306     - أسهم غير مسعرة  

 ──────── ──────── ──────── 

 990,661 67,306 1,057,967 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 حالية.  ترة الالفة خالل للعادت بين مستويات الجدول الهرمي للقيمة االحويي تجراء أإتم لم ي
 

 ادلة: عال يمةقل ل لجدول الهرميامن  3المستوى  ضمن المتكررة المصنفةقيمة العادلة ت المطابقة قياسا

 ة  ج مدرير ارات في أسهم غاستثم 

 

مالية  دات  و وجم
بالقيمة  مدرجة 

خالل   العادلة من
ة  املالش تيراداإلا

 األخرى  

ات مالية  موجود
ة  بالقيم مدرجة 

 لخال العادلة من  
 المجموع    الخسائر وأ حربااأل

 ي يتينار كود تي دينار كوي ينار كويتي د 2022 يونيو 30

    
 55,891 1,406 54,485  2022 يرينا  1 يف كما

 (4) (4)    -  األرباح أو الخسائر سجلة فيالقياس الم إعادة

 (756)    - (756)   اإليرادات الشاملة األخرى سجلة فيالقياس الم إعادة

 ──────── ──────── ──────── 

 55,131 1,402 53,729   2022 يونيو 30كما في 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 ة  مدرجم غير هفي أس راتااستثم 

 

  موجودات مالية
قيمة  الب جةمدر
ل  الخ لة منالعاد
الشاملة   يراداتاإل
 رى األخ

مالية   جوداتمو
مة  بالقيرجة مد

العادلة من خالل  
 وع  المجم   ائرأو الخس رباحاأل

 ويتي  دينار ك دينار كويتي   كويتي  ر دينا 2021سمبر دي 31

    
 125,094 58,126 66,968  2021 يناير 1كما في 

 34,450 34,450     - رأو الخسائ رباحاألدة القياس المسجلة في إعا

 (12,483)     - (12,483) األخرى   الشاملة داتاإليرا لة فيسجاس المإعادة القي

 (91,170) (91,170)     - لصافي()بابيعات  م  /يات شترم
 ─────── ─────── ─────── 

 55,891  1,406 54,485   2021 مبرديس 31كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 

 ابعةالت هاركاتوش. .عش.م.ك بضةارجي القن سشركة 
 

 ققة(غير مد) مكثفة المجمعةية الللمرحا ةالمالي  علوماتمالحول ات إيضاح

   2022 يونيو 30 تهية فيترة المنفولل كما في
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 )تتمة( ةالعادل القيمةقياس  9
 

 تتمة( ) قيمة العادلةي للمرهالجدول ال

 ة  رجمدهم غير استثمارات في أس 

 

مالية  ات موجود
بالقيمة  ة درجم

ل  خال دلة منالعا
لشاملة  ا اتديرااإل

 األخرى 

  موجودات مالية
بالقيمة   رجةمد
دلة من خالل  العا
 وع  لمجما   خسائرأو ال رباحاأل

   ينار كويتيد ويتي  ينار كد ويتي  دينار ك 2021 يونيو 30

    
 125,094 58,126 66,968  2021يناير  1 كما في

 7,798 7,798     - أو الخسائر األرباح ضمن ةجل مسلقياس الإعادة ا

 444 106                338 ي()بالصاف  مبيعات  /مشتريات 
 ──────── ──────── ──────── 

 133,336 66,030 67,306   2021 يونيو 30كما في 

 ════════ ════════ ════════ 
 

للموجوداتبال المستوى  فلمصنا  نسبة  ضمن  تقدير  ،3ة  اقال  يتم  أسال  لعادلةيمة  تباستخدام  ت نمم  قيييب  قد  ذه  همن  تضاسبة. 
  يبأسال  وأة  ماثلالعادلة الحالية لموجودات م لقيمة  ا  إلى  أو الرجوع  متكافئةروط الذات الشت السوق  امالاستخدام معب  اليساأل
 إلىاستنادا   %.  5سبة  بنه  هذ  ل المدخالتن طريق تنويع عوامعية  ساسلحاراء تحليل  بإجا   يضأ  المجموعةرى. قامت  م أختقيي
 جمعة.لمثفة احلية المكلمرت المالية االمعلوما علىي تأثير ماد  يم ينتج أ، ل لليلتحذا اه

 

  ةكبيربصورة    عوهو ما يرج  اب  ريقت  يةالدفترقيمتها    عادلاألخرى تمالية  لدوات اعادلة لألالقيمة ال  أن  إلىاإلدارة    راتيقدشير ت ت
 .تلهذه األدوا جلألقصيرة ا تاستحقاقاال ىإل

 

   لةمطلوبات محتم 10

 يونيو  30 

 (مدققة)
 يونيو 30 ديسمبر 31

 2022 2021 2021 

 ويتي نار كدي ويتي  نار كدي  دينار كويتي 
    

 1,368,494 1,359,721 1,926,262 ضمانات  اب خط 

 

════════ ════════ ════════ 
 

البنكية وخطابات االعتماد الناشئة في سياق األعمال العادي والتي من  نات  الق بالضملدى المجموعة مطلوبات محتملة فيما يتع

ت أال  التزامات جوهريةنالمتوقع  لدواأل.  شأ عنها  البنوك  رصدة  )دينار كوي  1,866,367تبلغ  التي  ى  :  2021  ديسمبر  31تي 

الضبل خطابادينار كويتي( مقيدة مقا  1,368,494:  2021  يونيو  30و  ار كويتي،دين  1,851,556 البنك ت  المقدمة من  مان 

 إلى المجموعة. 
 

بمودائع مح  رهنتم   األجل    يونيو   30و  دينار كويتي،  2,153,554:  2021  ديسمبر  31)  نار كويتييد  2,159,039  بلغددة 

 الذي تتعامل معه.  البنك  لن قبالمجموعة م إلىة ت مقدمضمانا تطابا مقابل خ كضمان (يت كوي ر ادين 1,148,200 :2021


