
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.ع.

 وشركاتها التابعة 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 )غير مدققة( 

 2022 سبتمبر  30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة جعة  مرامراقب الحسابات المستقل حول تقرير 

   ش.م.ك.ع.  الشركة المتكاملة القابضةإدارة  جلس  م ء احضرات السادة أعض إلى
 

 مقدمة 
تها  ا "( وشركاألمكة  لشر"ا)  ع. ش.م.ك.  ة القابضةلشركة المتكاملل لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق  

 ين فالمكث  ينالمرحلي  املخل الشوالد  رئا سخ أو ال  رباحاأل  ييانوب  2022  سبتمبر 30المجموعة"( كما في  "بـ  يشار إليها معًا  التابعة )

  نقدية ملكية والتدفقات الال  ات في حقوقالتغيري  بيانو  ،يخالتار  بذلك  تينمنتهيال  أشهر  تسعةوال  ثالثةالتي  فتر له  ب  ينالمتعلق  ينالمجمع

هذه سؤوالم  يه  ةردا اإلإن  .  يخالتار  بذلك  ةمنتهيال   أشهر  تسعةلا  ةفترل   هب  ينالمتعلق  ينالمجمع  ينفالمكث  ينالمرحلي إعداد  عن  لة 

ليتنا هي سؤومإن  .المرحليالتقرير المالي  34الدولي ة سبا لمعيار المح ا وفقاً المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضه

   .معةمج ال فةلمرحلية المكثاالتعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية 
 

  عةنطاق المراج 
الدولي    وفقاً   اجعتنا مر ب  نا قمد  لق قبل    2410للمعيار  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحسابات"مراجعة   ل تقمسال  مراقب 

الموظفين    إلى  رئيسية ة  بصفرات  االستفسا   هفي توجي  تمثل مراجعة المعلومات المالية المرحليةالمتعلق بمهام المراجعة. ت  "للمنشأة

 أقل لتحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة  ة وتطبيق اإلجراءات اور المالية والمحاسبياألم  عنن  ليؤومسال

  فة كا م ببأننا على عل  دفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيلذي يتم وا  التدقيق  قا طنبير من  شكل كب

 بالتدقيق. إننا ال نبدي رأياً يتعلق ها في التدقيق. وبالتالي فيدحدت كنيمي ور الهامة التاألم
 

 النتيجة 
المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  ومات المالية  ن المعلقاد بأ عتجب االتوسي  ا علمنا م  إلى  ردتنا، فإنه لم يعمراج   إلى  ااستنادً

 . 34لي  دوال ةسبلمعيار المحا ة، وفقاً ديما إعدادها، من جميع النواحي ال
 

   قابية األخرىات القانونية والرتقرير حول المتطلب

واستناداً   إلىضافة  باإل فإن    إلى  ذلك،  الما المراجعتنا،  الدفاتر  المجمعة  كثفة  لما  ليةالمرح  ةيل معلومات  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة 

لقانون الشركات رقم    وجود أية مخالفات  علمنا   إلىد  يرم  إليه علمنا واعتقادنا، أنه ل  سبما وصلنبين أيضاً، ح .  األم  المحاسبية للشركة

الالح   2016لسنة    1 لهوالتعديالت  التنفيذية  قة  الالح يالوالتعد والئحته  لت  لعقد    ،ا هقة  للشركةتأ الأو  األساسي  للنظام  أو    األم   سيس 

خ  لهما،  الالحقة  فترالوالتعديالت  في  يالمنته  أشهر  تسعةالة  ل  وجه    2022  سبتمبر  30ة  نشاتأثير  لهن  كوي  قدعلى  على  مادياً  ط  اً 

 أو مركزها المالي. األمركة الش
 

لسنة    7ألحكام القانون رقم    منا وجود أية مخالفاتعل  ىلإلم يرد    ،ادننا واعتقا ملع  وصل إليهوحسبما    ،خالل مراجعتنا   نبين أيضاً أنه

على وجه قد يكون   2022  سبتمبر  30منتهية في  لا  أشهر  تسعةال  خالل فترة  ات المتعلقة بهمليفي شأن هيئة أسواق المال والتع  2010

 أو مركزها المالي. األمعلى نشاط الشركة  اً مادي  اً له تأثير

 

 

 

 

 

 

 

 

 در  اجلابدلعا  دلعار بد

 فئة أ 207بي الحسابات رقم مراقل سج 

 نغ  إرنست ويو

 لعيبان والعصيمي وشركاهم ا
 

 

 2022 نوفمبر 14

   يتكوال



 ةا التابعهات.م.ك.ع. وشركبضة شاالق   لةمالمتكاة الشرك
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 قق(المجمع )غير مدلمكثف  ا  يلالمرح   رأو الخسائ  رباحاألان  يب

   2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة

 
 

 المنتهية في   أشهر  الثالثة
    سبتمبر 30

 ي هية ف لمنت أشهر ا  ة تسعال
 سبتمبر  30 

 
 2022 2021  2022 2021 

 
 دينار كويتي يتيكودينار   دينار كويتي يتيكودينار  ات ح ضاإي

       

 15,610,627 18,592,296  4,665,710 6,218,509 3 عمالء لمع امن العقود   إيرادات

 (13,171,824) (14,557,167)  (4,234,040) (5,200,562)       مبيعات وتقديم خدماتتكلفة 

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 2,438,803 4,035,129  431,670 1,017,947    لربحا  مجمل
       

 (2,171,116) (2,542,526)  (641,579) (652,310)  مصروفات عمومية وإدارية

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 267,687  1,492,603  (209,909)  365,637  التشغيل )خسارة(   حرب
       

 (504,578) (481,207)  (195,880) (179,846)  تكاليف تمويل 

 532,019 1,797,404  327,407 323,767 4 أخرى  إيرادات

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 295,128 2,808,800  (78,382) 509,558  يبة قبل الضر  بح رال
       

 (7,237) (28,088)  (2,536)  (5,097)  لتقدم العلميت لكويال سسةمؤ حصة

 (15,199) (74,056)  1,688 (13,819)  ة لة الوطنيا ة دعم العمبيضر

 منلدخل ضرائب امصروفات رد )مخصص( 

  عمليات الخارجية ال
 

21,867              -      (177,216)              -     

 (7,260) (29,623)  (504) (5,528)    الزكاة

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 265,432 2,499,817  (79,734) 506,981  الفترة( خسارة)  ربح

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

  فةفخمل اة وساسيألا السهم  ( خسارة) ربحية 

 فلس  1.05 فلس  9.91  فلس  (0.32) فلس  2.03 5   األمركة همي الشسابم اصة خلا

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةا التابعهات.م.ك.ع. وشركبضة شاالق   لةمالمتكاة الشرك
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 مع )غير مدقق(ل المرحلي المكثف المج شامال  الدخل  انبي

 2022 سبتمبر 30في فترة المنتهية لل

 

 المنتهية في   أشهر  ةالثالث
    سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في   تسعة ال
 سبتمبر  30

 
2022 2021  2022 2021 

 
 تييكور دينا ييتر كونايد  يتيكور دينا ييتر كونايد

 
     

 265,432 2,499,817  (79,734) 506,981   ةالفتر( خسارة)  ربح
 

─────── ───────  ─────── ─────── 

        أخرى لة شام ( خسائر)  إيرادات 

  إلىالحقاً  ا هتصنيف ةادم إعيت قد ىة أخرملشا  (ئرخسا ) إيرادات
      :أو الخسائر رباحاأل

 (22,710) 429,084  2,128 392,161  ةيات أجنبيل عمليتحو ناتجة من أجنبيةت عمال تحويل فروق
 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 242,722 2,928,901  (77,606) 899,142 ة للفترشاملة ال  (خسائرال)  يرادات إجمالي اإل

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

  



  ة ا التابع هات.م.ك.ع. وشركبضة شاالق لةمالمتكاة الشرك
 

 

  المجمعة.كثفة المة حليلمرا المالية لوماتعلماه هذمن  ازءً تشكل ج 13 إلى  1ن مرفقة ملات احيضااإل نإ
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  )(غير مدقق جمعالم فمكثلي الحرالم ليركز الماملان ابي
    2022  سبتمبر 30في   كما

  

    سبتمبر 30  
  )ة(مدقق

   سبتمبر 30  مبر ديس 31
  

  2022  2021  2021  
  

    دينار كويتي  دينار كويتي     يتيدينار كو  ات اح إيض
  ت الموجودا

    

   متداولةموجودات غير  
    

  معدات وتلكات مم
 

70,478,508 75,297,138 77,444,083 
    امالستخدا حقات جودوم

 
561,726 579,290 596,589 

  موسة ملر ات غيموجود
 

827,866 827,371 827,313 
  مؤجلة  يبةضر أصل

 
287,817 208,754 193,665 

   ─────── ─────── ─────── 

   
72,155,917 76,912,553 79,061,650 

   
─────── ─────── ─────── 

   متداولةموجودات 
    

     زونخم
 

947,162 929,316 904,335 
 11,413,594 12,403,177 14,641,786 6  ة مدينة أخرى  ن وأرصدريوتجا نوينمد
 نقد  و كنوالب ىلد ة دصأر

 
5,014,459 6,546,222 5,500,581 

   
─────── ─────── ─────── 

   
20,603,407 19,878,715 17,818,510 

   
─────── ─────── ─────── 

 96,880,160 96,791,268 92,759,324   تادموجولا موعجم
   ═══════ ═══════ ═══════ 

  ات لوبلمطحقوق الملكية وا
    

  ملكية لا وقحق
    

 25,300,000 25,300,000 25,300,000 7  رأس المال  
 9,494,240 9,679,493 9,679,493    ريإجبااطي احتي

 (31,495) (28,897) 400,187   بية أجنعمالت ويل تحاحتياطي 
 25,643,939 26,855,221 26,825,038    مرحلة باحرأ
   ─────── ─────── ─────── 

 60,406,684 61,805,817 62,204,718   ملكيةال وقحق إجمالي
   ─────── ─────── ─────── 
  باتو طلم ل ا 

    

  متداولةت غير ابومطل
    

 17,510,682 15,652,011 10,120,909 8   قروض وسلف
 1,974,764 2,025,689 2,134,790   وظفينللمالخدمة نهاية  ةفأمكا

 3,528,930     - -                 9   ىوأرصدة دائنة أخريون ارتجدائنون 
  تأجير   مطلوبات

 
630,952 632,801 642,032 

   
─────── ─────── ─────── 

   
12,886,651 18,310,501 23,656,408 

   ─────── ─────── ─────── 

  متداولة  اتمطلوب
    

 9,309,943 12,358,635 7,586,296 9  رصدة دائنة أخرى ون وأتجاري نوندائ
 3,457,794 4,298,163 10,039,005 8  فلسوض قرو
  تأجير   وباتمطل

 
42,654 18,152 49,331 

   ─────── ─────── ─────── 

   
17,667,955 16,674,950 12,817,068 

   ─────── ─────── ─────── 

  المطلوبات  اليإجم
 

30,554,606 34,985,451 36,473,476 
   ─────── ─────── ─────── 

  حقوق الملكية والمطلوباتوع مجم
 

92,759,324 96,791,268 96,880,160 
   

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

  محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان 
   ارةدإلمجلس ا يسرئ



 

 ةعتابالوشركاتها  ع. ..كش.م ضةباالق   ملةالمتكاة الشرك
 

 

 

 ة. معج مالثفة مكرحلية المال اليةالم ماتلمعلو اهذه ن  م اجزءً ل تشك 13 ىإل 1 نة ملمرفقت اا حإليضا ن اإ
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 ق(دقر ميغمع )مج لالمكثف المرحلي ا ملكيةال ات في حقوقلتغيرن ابيا 

  2022 سبتمبر 30 يفة هيالمنت  ةترلفل

 

 رأس  
 المال

 تياطيحا
 إجباري  

يل  اطي تحوتياح
 أجنبية عمالت

 أرباح
  حلةرم

  ق ومجموع حق
 يةالملك

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي  رانيد دينار كويتي  تي يودينار ك

      

 61,805,817 26,855,221 (28,897) 9,679,493 25,300,000   2022ر يناي   1  ي فكما 

 2,499,817 2,499,817     -     -     - الفترة   ربح

 429,084     - 429,084     -     - رة  شاملة أخرى للفت  إيرادات 

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

 2,928,901 2,499,817 400,187     -     - للفترة   ملة شا ل ا  يراداتاإل لي ما إج 

 (2,530,000) (2,530,000)     -     -     - (  13)إيضاح    ية نقدح أربا  ت توزيعا 

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

 62,204,718 26,825,038 400,187 9,679,493 25,300,000   2022  سبتمبر  30 في 

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

 
     

 
     

 60,163,962 28,678,507 (8,785) 9,494,240 22,000,000 2021يناير   1في   ما ك

 265,432 265,432     -     -     - ة  ترالف ربح

 (22,710)     - (22,710)     -     -   فترة ملة أخرى للا ش  ائر سخ 
 

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

 242,722  265,432  (22,710)      -     -   ترة للفالشاملة  يرادات إل ا( سائر)الخ  لي إجما 

     - (3,300,000) -     - 3,300,000   ( 13)إيضاح   منحة إصدار أسهم  
 

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

 60,406,684 25,643,939 (31,495) 9,494,240 25,300,000 2021 سبتمبر   30في 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةعتابتها الك.ع. وشركا.مبضة ش.االق   لةمالمتكاة ركالش
 

 

 . جمعةلمثفة االمرحلية المكية لالما  تالمعلوما  ههذ  منجزًءا ل تشك 13 ىإل 1لمرفقة من حات ااإليضا ن إ
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 ر مدقق(ع )غيمج ملكثف املامرحلي  ال ةيدقنلا  تا بيان التدفق

   2022 سبتمبر 30 في ةهيتنلفترة المل

  
 ي ف  يةهت المن أشهر  تسعة ال

 سبتمبر  30

  2022 2021 

 ي كويت  دينار تي كوي رانيد ات إيضاح  

    

 ل شغيالت أنشطة
   

  الضرائب قبل ربحال
 2,808,800 295,128 

  :تدفقات النقديةال يبصاف ضرائب الربح قبل ال لمطابقة تعديالت
 

  

   ات عدموممتلكات   كاستهال
 6,722,899 6,616,716 

 امتخدالسدات حق اجوك موهالاست
 

50,510 47,506 

 (121,943)       (865,088) 4 دات  ربح بيع بنود ممتلكات ومع 

  نيففأة نهاية الخدمة للموظا مك مخصص
 

232,886 228,071 

 161,476 53,064 6  نتجاريي ل ان ينيللمد توقعةالئتمان المخصص خسائر ام

  تكاليف تمويل
 

481,207 504,578 

 (56,565)         860,623 4   ة أجنبي عمالت ويلتح  فروقفي ا ص

  ─────── ─────── 

  
10,344,901 7,674,967 

 رأس المال العامل:  ت علىتعدياللا
 

  

  مخزون
 

(17,846) (1,200) 

   أخرى دة مدينةتجاريون وأرصمدينون 
 (2,358,393) 601,187 

  أخرى دائنةدة تجاريون وأرص دائنون
 

(5,895,002) (379,109) 

  
─────── ─────── 

 ليات عمال منجة تنا ال النقدية فقاتتدلا
 2,073,660 7,895,845 

 ةعين مدفوللموظف دمةالخ ية نها  فأةمكا 
 

(131,359) (76,721) 

 
 ─────── ─────── 

 ل  يأنشطة التشغ منتجة الن ا  نقديةدفقات ال الت صافي
 

1,942,301 7,819,124 

  
─────── ─────── 

 ار م ثتاالسأنشطة 
 

  

 ت ومعدا ممتلكات دبنو اءرش
 

(1,353,924) (1,840,667) 

 ات عدوم ات كلتممبنود  عبين م تصالمتح 
 943,928 133,118 

  
─────── ─────── 

 ستثمار االطة نشأ  المستخدمة فيلنقدية  لتدفقات اا  يصاف
 

(409,996) (1,707,549) 

  ─────── ─────── 
    

 يل  التمو طة شنأ
   

   مدفوعةل ويتم تكاليف
 

(414,352) (480,800) 

     - (2,530,000) 13 عات أرباح مدفوعة توزي

 جير  أ تلا باتطلوم ادسد
 

(60,340) (54,667) 

 قروض  متحصالت من 
 1,823,159 -     

 قروض  مدفوعات 
 

(1,589,600) (2,142,959) 

  
─────── ─────── 

   يل تمول اة أنشط فيمة المستخد  قديةنصافي التدفقات ال 
 (2,771,133) (2,678,426) 

  
─────── ─────── 

    

 د لنقوا ك والبن  ىلد األرصدة يفالزيادة )النقص( صافي 
 

(1,238,828) 3,433,149 

 ة أجنبيالت عمتحويل صافي فروق 
 (292,935) 131,707 

 يناير  1في  قدوالن كوالبن ىلد األرصدة
 

6,546,222 1,935,725 

  
─────── ─────── 

    سبتمبر  30في  والنقد ك والبن ىلد األرصدة
 

5,014,459 5,500,581 

  
═══════ ═══════ 



 ةالتابع  ش.م.ك.ع. وشركاتهابضة االق   ملةالمتكا ةالشرك
 

 (  قةقير مد)غ عةجمة الممكثفلا حليةمر لا ةيمعلومات المالضاحات حول الإي

   2022 سبتمبر 30 ية فيهتالمنلفترة لو ما فيك
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   ة ركلشا ل ات حومومعل 1
 

(  "األمالشركة  ")  ع. م.ك..قابضة شلملة اا كشركة المتلل  لمجمعةية المكثفة االمرحلمالية  مات العلوإصدار المب  لتصريحا  تم

  دارة إ  لسمج وفقاً لقرار    2022  سبتمبر  30  في  يةالمنته  أشهر  تسعةلل(  "المجموعة"  ـبا  عً يشار إليها م)  بعةا التا وشركاته

 .2022 نوفمبر 14 خيتارب ماأل ركةلشا
 

المالية   تبيانا ال   باعتماد  2022أبريل    20  بتاريخ  دالمنعق  ة ويسنعية العمومية الجمال ع  ما في اجت  األممساهمو الشركة  قام  

  موعةالمج   قبلمن  والمدفوعة  معلنة  لا   رباحتوزيعات األ  اح عناإلفصتم    .2021  ديسمبر  31في  هية  ة للسنة المنتجمعالم

 .13يضاح إفي هية للسنة المنت
 

  في   م ألاكة  لشرلرئيسي لامكتب  الكويت. يقع  رصة البوفي    وهي مدرجة  الكويت وإقامة مقرها في    األم ة  شركال  سيسأ تتم  

 .الكويت ة دول، 15458 دسمان ، 750 ب.ص سجل هو ها الموان مكتبوعن  األحمديشرق  ، 6 قطعة ،7 رقم مبنىال
 

 :ليي ي كما ه األملشركة ل يةئيسرلشطة اناألن إ
 

 بية أجن كويتية أو ة ذات مسؤوليشركات  ي ف أسهم تملك إلىباإلضافة  ةأجنبيأو يتية ة كوساهم مات  شركفي  أسهم لكمت

 و ؛ريغلا لدى ها التوكفها دارتمن الشركات وإ عينالنوهذين أسيس ي تمحدودة أو المشاركة ف

 ضة رلمقت كة ارلشال  ا مي رأسف  مألاة  كشرالصة  تقل ح   ال  لة،حا لاهذه  في  و  فيها.  أسهمك  التي تمتل  لشركاتإقراض ا

 و  ؛ %20 نسبة عن

 أو الرسومات  ية لصناعلعالمات اوا والعالمات التجاريةع راختذلك براءات اال لصناعية بما في ا حقوق الملكية زةحيا

أال غيرهصناعية  الحقوقو  من  وتعلقلما  ا  بها  لجيرهتأ ة  أخرى  لشركات  و  أ  كويتلالة  ودل  داخ ا  مهااستخدض  رغا 

 و ؛ا جهر ا خ 

 و ؛نالقانو ا ي يسمح بهتال ودحدال نمضلها ممارسة أعما ة الالزمة لير المنقوللة وغنقوملا تلكا تالمم كتمل 

 شركات قبل  ن  تدار م  اليةم  فظا في محاارهاستثم  من خالل   األمالشركة  دى  ة لرف ومتلمالية الض ااالستفادة من الفوائ

 .ةصمتخص جهاتو
 

 عة  مجمو سبية للمحاسياسات الفي الت راإلعداد والتغيس اأسا         2
 

 ادس اإلعدأسا 2.1
 

وفقاً لمعيار    2022  سبتمبر  30نتهية في  لما  أشهر  تسعةلل للمجموعة  ة المكثفة المجمعة  ت المالية المرحليتم إعداد المعلوما 

المر المال  رقريالت"  34  الدولي  محاسبةال بإعداد  قامت  .  حلي"ي  الماليالمعلوما المجموعة  المرحلت  المكة  المجمعةية    ثفة 

جود عوامل عدم التأكد المادي  رارية. تأخذ اإلدارة في اعتبارها عدم وعلى أساس مبدأ االستممواصلة أعمالها   إلى  استناداً 

الكافية  مواردها اللديأن المجموعة بوجود توقع معقول لدارة  إلا تشير تقديرات اض.فتراالهذا حول  كبيرا   التي قد تثير شكاً 

المستقبالتشغيوجودها  لمواصلة   في  القريب  لي  تقلول  ال  المالية   ا  شهر  12عن    لمدة  المعلومات  فترة  نهاية  تاريخ   من 

 . ثفة المجمعةية المكالمرحل
 

ة  سنويمعة  ة مج بيانات ماليلة  زمالال  اتح ا صمات واإلفلو معال  كافة  عة مالمج   مكثفةال  ةالمعلومات المالية المرحلي  نضمتتال  

 .  2021ديسمبر  31 في لمنتهيةللسنة ا وعةللمجم السنويةجمعة لما ةيلاالم اناتالبي ب نةترقم ها يلع عالطاالب ويج  لةكام
 

فيما   مقارنة  معلومات  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  باتقدم  تلفترة  يتعلق  إعالسابقة.  تصنيفم  بعض   ادة 

وتمثيلها  المقارنة  الت  لتتوافق  معلومات  الفترةمع  في  إالحالي   صنيف  تم  اة.  إعادة  اللجراء  جودة  لتحسين  معلومات  تصنيف 

 عروضة.الم
 

   المجموعة بلق قة منالمطبت عديالوالتات  ريتفسوال   الجديدةايير عملا 2.2
 

الس اليا إن  إعداد    ةتبعالمك  تلل  ثلةمما عة  المجم  المكثفةة  يلالمرح   ليةما ال  ماتعلوالماد  عدإ  يف  ةطبقالم  محاسبيةسات  في 

 ديدة التي لج ا  اييرالمع  تطبيق  ءا نثتباس  ،2021ر  مبسيد  31في    يةالمنته  للسنة  عةومج ملل  ةالسنوي  المجمعةلية  لما ت انا البيا 

سر  ي لم    ولكن   رصاد  ل يتعد  أو   ر يفست  أو ر  ا يمع  ي أل  لمبكربالتطبيق ا  مجموعة ال. لم تقم  2022يناير    1  اعتباًرا منتسري  

 .  بعد
 

ة  ي لح ر ملية االمالت  ما ولمعلى الر عأثي ها تيس لل  نهإ  الإ  2022  في سنةل مرة  ويرات ألفسلتوا  يالتتعدال  د منيسري العدت

 عة.  ة للمجموة المجمعالمكثف
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 ة(  )تتموعة  أساس اإلعداد والتغييرات في السياسات المحاسبية للمجم          2
 

 )تتمة(   موعةالمج بلق قة منالمطبوالتعديالت ات  ريسفتوال   الجديدة ر ياي عملا 2.2
 

 قيمة العادلة ال ات الضرائب ضمن قياس – اعة الزر 41 دوليال  لمحاسبةمعيار ا

با يستبعد التعديل المتطلبات المفرو د  بعا استالمنشآت ب  بشأن قيام  41المحاسبة الدولي  من معيار    22لفقرة رقم  ضة سابقاً 

اا بالضرائمال  نقديةللتدفقات  العقي  دب عنتعلقة  القيمة  للماس  ن  تجوداوادلة  الدولالمح ار  معي  طاقالمندرجة ضمن  ي اسبة 

41 . 
 

ا   تموجوداموعة حيث لم يكن هناك  المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمج   ماتعلوالمتأثير على  الت  ديلتعلم يكن لهذه 

 . المجمعة المرحلية المكثفةالية الم ماتعلوالم ريختا  فيا كم 41لي ة الدومعيار المحاسب مندرجة ضمن نطاق
 

 37الدولي  ةبى معيار المحاست عل التعدي  -د العقاء بلوفكاليف ات  –العقود المجحفة 
التكاليتجنبها )المثقل بااللتزامات هو العقد الذي تتجاوز فيه التكاليف التي ال يمكن  قد  الع  موعة للمج   ال يمكنف التي  أي 

موجب  بستالمها  قع المتون االتي م  المزايا االقتصاديةبد  وجب العقاللتزامات بماقدي( للوفاء با لتزامها التعال  بها نظراً جنت

   العقد.
 

  ي تتعلق تكاليف التتضمين ال، تحتاج المنشأة إلى  ائرمحققاً للخسأو    مجحفاً عقد  د تقييم ما إذا كان اليالت أنه عنتعدلاتحدد  

اإلض ال   أو  البضائعر  توفيل  بعقد  مباشرة التكاليف  من  كالً  تتضمن  التي  )علخدمات  تكالي افية  المثال،  سبيل  ة  العمال   فى 

خدمة  شطة العقد )على سبيل المثال، استهالك المعدات المستبطة مباشرة بأنتر لموتخصيص التكاليف ا  لمباشرة(اد االموو

ادها ما  واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبع وميةمعالكاليف الت تعلقت (. الاإلشرافالعقد وليف إدارة كذلك تكا للوفاء بالعقد و

 قد.عبموجب الابل المق رف على الط  لم يتم تحميلها صراحة
 

المجموعة   على  لاطبقت  لم  التعديالت  التي  فترة    تستوفعقود  بداية  في  التزاماتها  جميع  ية مالال  المعلوماتبموجبها 

 جمعة.  الم كثفةالم يةرحلالم
 

اله  يكنلم   الم   المعلوماتتأثير على    تلتعديالذه  المرحلية  المالمالية  للمج كثفة  لمجمعة  حيث  ال  موعة  أي عة  ومجمتحدد 

ألفت من التكاليف  لسداد، ت، التي تمثل تكاليف ابموجب العقود  تجنبها التي ال يمكن    يفالتكالة حيث أن  مجحف  دعقود كعقو

 ود.  قعرةً بالتبطة مباشافية المراإلض
 

 16ولي د لر المحاسبة اعلى معيا تعديالت  –م المقصود بل االستخدات ق دات: المتحصالعمال والمنشآت وت تلكاالمم

من بيع    متحصالتت، أي  لمعدافة أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمنشآت أن تخصم من تكلعلى ا  لتعديليحظر ا

أثناء   المنتجة  األب  الوصولاألصناف  إلى  ذلك  التشغدا ق   ليكون  زمةالال  لةوالحاالموقع  صل  على  الًرا  بالطريقة  تي يل 

األرباح  تاج تلك البنود، في  د، وتكاليف إنه البنوذبيع ه  الت من المتحصبمنشأة  لا ذلك، تعترف  بدالً من  دارة. وإلتقصدها ا

 . أو الخسائر
 

مبيعات  ك  ا نه  حيث لم تكنموعة  ج ة للمالمجمع  المكثفةالمالية المرحلية    المعلوماتكن لهذه التعديالت أي تأثير على  لم ي

 .ى المعروضةرة األولتاية الفعد بدي أو بفتخدام سلال والمعدات المتاحة  والمنشآتلممتلكات ل اخالد منتجة من لبنو
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –اإلطار المفاهيمي  ى ة إلمرجعيإشارة 
اإل  تستبدل المرج التعديالت  من  دار  إصى  إل  عيةشارة  الدولي  را طاإلسابق  المحاسبة  معايير  لمجلس  بإشارة المفاهيمي   ة 

   شكل كبير.ير متطلباتها بون تغيد 2018ي مارس لصادر فلحالي اجعية إلى اإلصدار امر
 

 رباح أو ألالتجنب إصدار   "دمج األعمال"  3عديالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية لتا  يفتض
الثاني" والمحتالخسائر الم  "اليوم    ار نطاق معيستتحقق ضمن    بات المحتملة التيلمطلولتي تنشأ عن االلتزامات واة في 

ر لجنة تفسيرات المعايير الدولية  أو تفسي  لة والموجودات المحتملةمحتمت الالمخصصات والمطلوبا   37ة الدولي  حاسبالم
المالية   إالضرائب:  21للتقارير  منفصل.  اذ،  بشكل  تكبدها  الكي  تم  من  االستثناء  المعيتطلب  تطبيق  الوارانات  في ايير    دة 
التوالي، بدالً من اإلطار    ،21  اليةالمعايير الدولية للتقارير الم  تفسيرات  نةأو تفسير لج   37لدولي  ا  معيار المحاسبة على 

  اريخ الحيازة.المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان التزام حالي قائم في ت
 

التعديالت أيًضا   للتقارير  ر ارة جديدة إلى المعيا ق فتضيف  مؤهلة  محتملة غير  ال  الموجوداتح أن  لتوضي  3المالية  لدولي 
  بها في تاريخ الحيازة. رافعتلال
 

ك موجودات  المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هنا   المعلوماتعلى    عديالت أي تأثيرلم يكن لهذه الت
 فترة.أت خالل التعديالت التي نشلملة ضمن نطاق هذه اتح والتزامات ومطلوبات مة لمتمح 
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 )تتمة( وعة  السياسات المحاسبية للمجم  في ت ااس اإلعداد والتغييرسأ         2
 

 )تتمة(   المجموعة بلق قة منالمطبوالتعديالت ات  ريسفتوال   الجديدة ير اي عملا 2.2
 

  ألول  طبيقبالت ة عالتاب  الشركة  امي ق  –  رة ول مة ألي لالمعايير الدولية للتقارير الماتطبيق   1الية  ملير ا للتقار يالمعيار الدول 
 مرة

لل الفقرتختار تطبيلتابعة التي  كة ارشيسمح التعديل  )د(  ة المتعلقة اإلق  للتقارير  )أ( من المعي  16فصاحات رقم  ار الدولي 
 لشركة األم مالية المجمعة لاليانات في الب المسجلةالمبالغ   متراكمة بواسطةلاألجنبية ا تبقياس فروق تحويل العمال 1المالية 
يالت مرتبطة  في حالة عدم إدراج أي تعد  ماليةلدولي للتقارير الام المعيار ا ستخد ا  الشركة األم إلىقال  تداً إلى تاريخ ان استنا 
ا  يسري هذ .بحيازة الشركة التابعة له الشركة األمتي قامت خالل ادمج األعمال  جراءات التجميع أو بما يتوافق مع تأثيراتبإ 

( من  )أ  16إلفصاحات رقم )د(  ة المتعلقة الفقرا  لتي تختار تطبيقصة اا يلة أو شركة المح ة الزمعلى الشرك  التعديل أيضاً 
 . 1رير المالية المعيار الدولي للتقا 

 

لمعايير ابتطبيق  لم تقم  حيث إنها    مجموعةللالمجمعة    ثفةكمرحلية الملا  المالية  المعلوماتعلى    ت تأثيرعدياللتا  لهذه   لم يكن
  ة ألول مرة.الماليللتقارير  الدولية

 

للتقاري مال الدولي  المالية  األ  9لية  الما  ر عيار  اختبار "نسب  –دوات  ضمن  االعترا10ة  الرسوم  إلغاء  حالة  في  ف  %" 
 المالية بالمطلوبات 

م ف شروط االلتزاختالريه حول مدى ايم الذي تج منشأة ضمن التقي ا الهم التي تدرج الرسو يتضمن التعديل توضيحات حول
لي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة  األص  ماليم الازوهرية عن شروط االلتج أو المعدل بصورة  لجديد  المالي ا

مشتم المقترض والمقرض  بين  فيما  المستلمة  أو  أو  المسددة  الرسوم  قالمستللةً على  من  إما  البمة  المقرض ل  أو  مقترض 
عتراف : االاليةالم تااألدو 39سبة الدولي ا تعلق بمعيار المح فيما ياثل مقترح س هناك تعديل مملي الطرف األخر. نيابةً عن
 . والقياس

 

عديالت على هناك تالمالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن    المعلوماتتأثير على  لتعديالت  لم يكن لهذه ا
 الل الفترة. ات المالية لدى المجموعة خ ألدوا

 
 مالءع قود مع المن الع يرادات إلا        3

 

 : العمالءمع   قودلعمن ا ةعوممج ال يراداتإ وزيعما يلي تيف
 

 

 ية في المنته  أشهر الثالثة  
    سبتمبر  30

 أشهر المنتهية في    تسعة ال
   سبتمبر  30

 
2022   2021    2022   2021   

 
 دينار كويتي   كويتي دينار   نار كويتي  دي كويتي دينار 

 غير مدققة  
     

 
     

   ة دمو الخأاعة البضع نو
     

 مات لخدقديم اتمن   يرادات إ
     

  12,027,471  14,408,289  2,885,840 3,924,049 ت  عدا م ار  تئج اس -
  854,330  543,970  214,697 180,582 نقل   -
  1,583,881  2,613,417  614,049 1,222,208 اء  مينال  إدارة  -
  1,128,286  821,967  943,689 704,879   أخرى  إيرادات  -
 16,659 204,653  7,435 186,791 ة  بضاعع يب
 ───────── ───────  ─────── ─────── 
 6,218,509 4,665,710  18,592,296 15,610,627 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      الجغرافية:  سواق األ
  11,327,086  10,878,616   4,054,419  5,302,531 الكويت  
  4,283,541  7,713,680   611,291  915,978   قطر

 ───────── ───────  ───────── ─────── 
 6,218,509 4,665,710  18,592,296 15,610,627 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      : يرادات باإل عتراف  يت اال وق ت 
 16,659 204,653  7,435 186,791 معينة   فترة زمنية في  محولة بضاعة  
 15,593,968 18,387,643  4,658,275 6,031,718 ت  ق الو ار دعلى م ولة مح خدمات  

 ─────── ───────  ───────── ─────── 
 6,218,509 4,665,710  18,592,296 15,610,627 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 أخرى إيرادات  4

 
 ية في المنته  أشهر الثالثة  

    سبتمبر  30

 في   أشهر المنتهية   تسعة لا 
   سبتمبر  30

 2022   2021    2022   2021   

 دينار كويتي   كويتي دينار   دينار كويتي   كويتي ينار د 

      

 358,805 860,623  233,712 30,542 تحويل عمالت أجنبية  حربصافي 

 121,943 865,088  75,900 292,042 معدات تلكات و ربح من بيع مم

 51,271 71,693  17,795 1,183 متنوعة أخرى   إيرادات 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 323,767 327,407  1,797,404 532,019 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

     السهمربحية         5
 

قسمةسهم  ال  بحيةربالغ  مـاب  احتسيتم   طريق  عن  با  رةلفتا  ربح  األساسية  الخاص   على   ينالعادي  األمة  لشركمساهمي 

المتا خ لقا ا  ةيلعادا  سهمألا  ددلعح  لمرج وسط  احتس  .رةالفتل  الئمة  طرفة  لمخفا  مالسه  ربحيةب  ا يتم   ح رب الة  قسـميقة  عن 

الب  الخـاص لعمتولعلى ان  العاديي  األمة  ـركشمسـاهمي  ط سمتولا  زائداً   الفترةالقائمة خالل    ديةا عال  سهم دد األسط المرجح 

 نظًرا   عادية.   أسهم   إلى  ففةة المخ حتململا  ية عادلا  سهمفة األكا   ليحوت  دا عنارهية التي سيتم إصددلعا ا  سهم األعدد  ل  مرجحال

 قة. طابة متوالمخففة ساسيلسهم األا ربحيةفإن قائمة، خففة ت معدم وجود أدوال
 

 
 منتهية في ال   أشهر الثالثة  

    بر سبتم 30

 أشهر المنتهية في    تسعة ال
   سبتمبر  30

 2022   2021  2022   2021 
      

 265,432 2,499,817  (79,734) 506,981 ي( ر كويت )دينا ة الفتر( خسارة)  حرب
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      

ل خال قائمةلاادية علا سهممرجح لعدد األلالمتوسط ا

 253,000,000 253,000,000  253,000,000 253,000,000 ترة لفا
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 1.05 9.91  (0.32) 2.03 فة )فلس( خفساسية والمالسهم األ( خسارة) ية حرب
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

تا   تعلق بأسهممعامالت ت  اء أييتم إجر لم   الليلمرح ا  ات الماليةومالمعل  ريخعادية بين    ح التصري اريخ  تو  كثفة المجمعةمة 

 .همالسبحية رإدراج دة تطلب إعا يقد  مما  ة المكثفة المجمعةلمرحليا هذه المعلومات الماليةب



 ةابعلت ركاتها اوش. ضة ش.م.ك.عباق ال  ةملكاتالمة الشرك
 

 قة(  قدير ملمجمعة )غثفة اكمالة يالمرحللية الما  توما علمل الات حواح ضيإ

 2022 سبتمبر 30ي ف يةهمنتال رةتوللف يفكما 
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   جاريون وأرصدة مدينة أخرى ت  مدينون       6
  (دققةم)  

 

 سبتمبر 30
2022 

 ر بيسمد 31
2021 

 سبتمبر 30
2021 

  دينار كويتي ينار كويتي د  كويتي رادين 

    

 15,660,728 15,491,052 16,991,581 ن يورجا مدينون ت

 131,957 134,915 129,951 مدينة  محتجزات 
 ─────── ─────── ─────── 
 17,121,532 15,625,967 15,792,685 

 (6,180,385) (5,461,756) (5,581,540)   ن المتوقعةئتما الاص خسائر ص ناقًصا: مخ 
 ─────── ─────── ─────── 
 11,539,992 10,164,211 9,612,300 

 629,878 1,056,629 864,257 وجودات عقود  م 

 3,847     -     - ( 10إيضاح ) قة الع  ي ف ذطر من   ة غ مستحقل ا بم

 96,494 109,521 120,290 ينات متأ 

 518,120 476,443 783,470 ين  مورد  لى إفوعة مدمقدًما    ات دفع

     - 122,804 118,166 ظفين مدينو مو

 332,902 298,797 403,761 وفات مدفوعة مقدًما مصر 

 220,053 174,772 811,850 ن وخرآمدينون 
 ─────── ─────── ─────── 
 14,641,786 12,403,177 11,413,594 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 : والمحتجزات المدينةاريين جالت نللمدينيلمتوقعة ئتمان ائر االخصص خسا مالحركات في  فيما يلي
 

  (مدققة)  

 

 سبتمبر 30
2022 

  ريسمبد 31
2021 

 تمبرسب 30
2021 

 ي يتكور يناد ي يتكونار دي كويتي  رنادي 

    

 6,046,969 6,046,969 5,461,756 ر ي ينا   1في  كما 

 161,476     - 53,064 ن المتوقعة  الئتما خسائر ا خصص م

     - (566,557)     - ة ن المتوقع خسائر االئتما رد 

 (28,060) (18,656) 66,720 ل عمالت أجنبية تحويفروق 

 ─────── ─────── ─────── 

 6,180,385 5,461,756 5,581,540 السنة / ةر فتما في نهاية ال ك

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

   رأس المال     7
 

 فلس لكل سهم مدفوع نقدًا.  100سهم بقيمة  253,000,000يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 
 

من  تي  نار كويدي  25,300,000لى  إ  دينار كويتي 22,000,000  يادة رأس مالها من كة األم بز، قامت الشر2021في عام  

تحت رقم التسجيل    2021  يونيو  7في السجل التجاري في    على زيادة رأس المالم التأشير  سهم منحة. تخالل إصدار أ

108050 . 



 ةابعلت ركاتها اوش. ضة ش.م.ك.عباق ال  ةملكاتالمة الشرك
 

 قة(  قدير ملمجمعة )غثفة اكمالة يالمرحللية الما  توما علمل الات حواح ضيإ

 2022 سبتمبر 30ي ف يةهمنتال رةتوللف يفكما 
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   ض وسلف قرو 8

 
  (ةمدقق) 

 

 سبتمبر 30
2022 

 ر يسمبد 31
2021 

 مبرسبت 30
2021 

 
 تي دينار كوي ي كويت رنادي ي تير كودينا

    

 593,240 580,823 -                  ل ألج ا حدد م  رضق

 15,875,236 14,869,351 15,659,914 دائنو تورق 

 4,500,000 4,500,000 4,500,000 و مرابحة دائن 

 
─────── ─────── ─────── 

 
20,159,914 19,950,174 20,968,476 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 
   

 17,510,682 15,652,011 10,120,909 غير متداولة 

 3,457,794 4,298,163 10,039,005 متداولة 

 ─────── ─────── ─────── 

 20,159,914 19,950,174 20,968,476 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

المبالملا  إن بموستح غ  تسمرابحة    تيا فاق اتب  ج قة  خوتورق  بينفت  لالتحق  ما  تتراوح  تسوي  سنوات.  5  إلىسنة    رة  ة  يتم 

ال  لمستحقاغ  لمبلا أساس  ويحمل    سدادعلى  بنك    %1  إلى%  0.75  لمعدبفائدة  المؤجل  من  المعلن  الخصم  معدل  فوق 

 (.  %1 إلى% 0.75 :2021 سبتمبر 30و %1 إلى% 0.75: 2021ديسمبر  31) الكويت المركزي
 

 سنوات.    5خالل وتستحق % 0.75 +ور  يباالعدل بم تمويل اتف وصرم ل تحملج ض محددة األوقرإن ال
 

  :والسلفروض الق متعلقة بمخاطر العمالت اللانكشاف المجموعة يما يلي ف
  (ةمدقق)  

 

 سبتمبر 30
2022 

 ر يسمبد 31
2021 

 سبتمبر 30
2021 

 ار كويتي دين ار كويتي يند  ويتيكنار دي 

 
   

    العملة 

 20,375,236 19,369,351 20,159,914 يتي كو   دينار 

 593,240 580,823 -                   ورو ي

 ─────── ─────── ───────── 

 20,159,914 19,950,174 20,968,476 

 ═══════ ═══════ ════════ 
    

 ة التمويل:طنشاتجة من أات الن في المطلوبرات التغي
    

 

  (ةمدقق) 

 

 سبتمبر   30
2022 

 ر  يسمب د 31
2021 

 سبتمبر  30
2021 

 
 ي  تار كويدين ار كويتي  دين دينار كويتي 

    

 23,167,998 23,167,998 19,950,174 ر  ي ينا   1كما في  

     -     - 1,823,159 قروض  متحصالت من 

 (2,142,959) (3,148,844) (1,589,600)  وض  سداد قر

 (56,563) (68,980) (23,819) ية مالت أجنبفروق تحويل ع 

 
─────── ─────── ─────── 

 20,968,476 19,950,174 20,159,914   سنة لانهاية الفترة/كما في  

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 تعهدات الديون 

ات لكل  وفقًا  المصرفية  التعهدات  قرض.تختلف  ا  فاقية  للسنة خالل  المجموعة  ،  تقم  القروض    الفةبمخ م  تعهدات  من  أي 

 من التزاماتها األخرى بموجب ترتيبات القروض الخاصة بها. ف عن الوفاء بأيخل، كما أنها لم تتالخاصة بها 



 ةابعلت ركاتها اوش. ضة ش.م.ك.عباق ال  ةملكاتالمة الشرك
 

 قة(  قدير ملمجمعة )غثفة اكمالة يالمرحللية الما  توما علمل الات حواح ضيإ

 2022 سبتمبر 30ي ف يةهمنتال رةتوللف يفكما 
 

 

13 
 

 

 رى خدائنة أصدة جاريون وأرتئنون  دا        9

 
  (ةمدقق) 

 

 سبتمبر 30
2022 

  ريسمبد 31
2021 

 سبتمبر 30
2021 

 
 دينار كويتي  يتي ونار كدي  كويتي ناردي

    

 9,541,636 9,124,119 4,267,260 ون  ون تجاري دائن 

 23,952     -     - ( 10)إيضاح    القة طرف ذي ع إلى  ة مستحق   صدة أر

 1,167,783 1,059,452 1,260,523 حقة  ات مستمصروف

 1,554,369 1,415,209 1,144,292 ن  يو موظفن دائ

 551,133 759,855 914,221   خرون نون آدائ
 ─────── ─────── ─────── 
 7,586,296 12,358,635 12,838,873 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

   

 3,528,930     -     - ة داولمت   غير

 9,309,943 12,358,635 7,586,296 ة داول مت

 ─────── ─────── ─────── 

 7,586,296 12,358,635 12,838,873 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

   قةات عالاف ذطراأل إفصاحات  10
 

كة لشرلفي اإلدارة العليا  ظدارة ومووأعضاء مجلس اإلة  ميلكات الزلشروا  يسيينرئالمين  هالمسا   ذات عالقةطراف  األ  مثلي

لى ع  األم  كةشرة الرإدا  قوافت  .موساً تأثيراً مل  أو  ةً شتركم  ةً رطا سين عليهسويمار  أو  ليها ع   ونريسيط  لتيا  تا كشرالو  األم

 .  قةذات العال طرافاألمع  ت المعامال سعيرت ط ووشرسياسات 
 

 ما يلي:ي كهلمجمعة  المكثفة اية المالية المرحل  ماتلومعالي المدرجة ف عالقةالذات  طرافاأل معمعامالت الدة وصراألإن 
 

 األخرى *   الزميلةالشركات   

 

 سبتمبر   30
2022 

   ريسمب د 31
2021 

 سبتمبر  30
2021 

 ويتي  دينار ك كويتي  ينار  د  ر كويتيادين 

  ( قةمدق)  

    

 97,211     -     - عالقة   راف ذاتأطمقدمة إلى  خدمات

 (320,330) 175,044     - الت أخرى  عامم

    

 23,952     -     - راف ذات عالقة لى أطتحقة إمبالغ مس

 ═══════ ══════ ══════ 

 3,847     -     - قة ات عالمستحقة من أطراف ذمبالغ 

 ═══════ ══════ ══════ 
 

   .ا موسً مل اثيرً تأ العليا   ةاإلدار وظفومها التي يمارس علي رىاألخ  ةالزميل شركاتال   *



 ةابعلت ركاتها اوش. ضة ش.م.ك.عباق ال  ةملكاتالمة الشرك
 

 قة(  قدير ملمجمعة )غثفة اكمالة يالمرحللية الما  توما علمل الات حواح ضيإ

 2022 سبتمبر 30ي ف يةهمنتال رةتوللف يفكما 
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 )تتمة(  قةات عالاف ذطراأل إفصاحات  10
 

 رة العليا ادإلاي  موظف المعامالت مع 

توجيه الوط  يتخطالية  ولئسممن لديهم سلطة وم   ارة الرئيسييناإلد  ءأعضا ولس اإلدارة  ج ما من  عليرة الاإلدافو  موظ  فل أ يت

 لي: كما ي إلدارة العليا كانموظفي ا دىرصدة القائمة لاألولمعامالت اقيمة  يالمج إإن  موعة.ج مة الطأنشة على والسيطر

 

 

 تسعة لا   فترة قيمة المعامالت ل

ا في الرصيد القائم كم   ي تهية فمنال   شهر أ  

 سبتمبر  30 ر يسمب د 31 سبتمبر   30  مبر سبت  30 سبتمبر   30 
 2022   2021    2022   2021   2021   
 يتي  ر كوادين يتي  ر كودينا كويتي  دينار    ي تيكو  ردينا كويتي دينار  

     

 ( ة)مدقق

  

  113,848      71,017 124,836  671,332 819,386 جل األ قصيرة  أخرىا مزايو رواتب

  566,786      578,469 594,608  32,566 36,400 ين للموظفلخدمة اية اكافأة نهم

 ────── ─────

─ 
 ────── ────── ────── 

 855,786 703,898  719,444 649,486 680,634 
 ══════ ═════

═ 

 ══════ ══════ ══════ 
 

المنعقد    أوصى االجتماع  في  اإلدارة  اإلدارة  كافأ مب  2022ارس  م  29في  مجلس  مجلس  أعضاء    دينار  54,000بمبلغ  ة 

  وميةهمين في اجتماع الجمعية العمافقة على المكافأة من قبل المسا . تمت المو2021بر  ديسم  31لسنة المنتهية في  لكويتي  

 .2022أبريل  20في  منعقداللسنوية ا
 

 ت  عااقطلات الوممع 11
 

المعلو  بناءً   التشغيل  قطاعات  رةااإلددت  حد تلاات  معلى  متهاجعمرم  تي  يمثله  لا  اإلدارةجلس  مبل  ق  نا   عن  مسئولالذي 

لمنشأة ا  تنظيمب  ةلتشغيليا  اراتالقرذ  اتخا   عن  ولمسئ الم  يقو  . األداءقييم  وت  مواردض توزيع الارغألشغيلية  ت التاذ القرارااتخ

الجغناطالم  إلى  نادًااست دالمختلة  يرافق  الكودواخل  فة  يتم  .ها ج اروخ   تيلة  ت. قطاعا ال  بينفيما  ت  معامال  أياء  إجر  لم 

 30في    ةهيالمنت  ةترلف اوربح    والمصروفات  يراداتاإلو  ات والمطلوباتوجودلملالجغرافي    تحليللاالتالي  ل  ويعرض الجد

 .  2021ر ديسمب 31ي نتهية فالمطلوبات للسنة والموجودات والم  2021 سبتمبر 30و 2022 سبتمبر
 

م تي.  وتقييم األداء  الموارد  يعتوز  حولت  ارارتخاذ الق ا  بغرض  ةفصلنبصورة م  ا لهعما أ  توحداغيل  ئج تشتا ندارة  اقب اإلتر

 .ثماراتستالعائد على اال إلىداً نا است تا طاع لقء اأداتقييم 

 
   2022 سبتمبر  30

( ة)غير مدقق  

 
   يتالكو

 ويتي ر كنادي
 عمليات خارجية 

 ر كويتي نايد
 عمجمولا

 ي يتدينار كو
    

 92,759,324 32,986,124 59,773,200 وجودات ملامالي ج إ

 ════════ ════════ ════════ 

 (30,554,606) (1,629,937) (28,924,669)   وباتطلالمإجمالي 

 ════════ ════════ ════════ 

 18,592,296 7,713,680 10,878,616  يراداتاإل

 ════════ ════════ ════════ 

 (2,542,526) (667,901) (1,874,625) المصروفات
 ════════ ════════ ════════ 

 2,499,817 1,735,624 764,193 ربح السنة 

 ════════ ════════ ════════ 

 (6,722,899) (2,426,708) (4,296,191) ممتلكات ومعدات  الك هاست

 ════════ ════════ ════════ 

 (481,207) (32,855) (448,352) ويل تم تكاليف

 ════════ ════════ ════════ 

 1,353,924 1,353,659 265 مالية رأست فقا ن

 ════════ ════════ ════════ 

 (50,510) (45,457) (5,053) م االستخداموجودات حق ك استهال

 ════════ ════════ ════════ 
 



 ةابعلت ركاتها اوش. ضة ش.م.ك.عباق ال  ةملكاتالمة الشرك
 

 قة(  قدير ملمجمعة )غثفة اكمالة يالمرحللية الما  توما علمل الات حواح ضيإ

 2022 سبتمبر 30ي ف يةهمنتال رةتوللف يفكما 
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 )تتمة( ت  عااقطلات الوممع 11

 
)مدققة(   2021ر سمب دي 13   

 
 الكويت  

 يتي ور كنادي
 رجية خاعمليات 

 ر كويتي نايد
 ع مجمولا

 ي تيدينار كو
    

    

 96,791,268 31,399,513 65,391,755 وجودات الملي ما ج إ
 ════════ ════════ ════════ 

 (34,985,451) (1,514,966) (33,470,485)   طلوباتالمإجمالي 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 
   2021 سبتمبر 30

 

 
 ويت  لكا
 ويتي ر كنادي

 خارجية  تعمليا 
 ي نار كويتيد

 ع مجمولا
 ي يتدينار كو

    

 96,880,160 30,614,191 66,265,969 وجودات الممالي ج إ
 ════════ ════════ ════════ 

 (36,473,476) (29,137,852)  (7,335,624)    طلوباتالمإجمالي 
 ════════ ════════ ════════ 

 15,610,627 4,283,541 11,327,086  يراداتاإل
 ════════ ════════ ════════ 

 (2,171,116) (557,274) (1,613,842) المصروفات
 ════════ ════════ ════════ 

 265,432 979,939 (714,507) )خسارة( ربح السنة
 ════════ ════════ ════════ 

 (6,616,716)  (1,771,391)  (4,845,325)  معدات  ت وا ممتلكالك هاست
 ════════ ════════ ════════ 

 (504,578) (71,871) (432,707) ويل تكاليف تم
 ════════ ════════ ════════ 

 1,840,667 1,408,378 432,289 مالية رأسفقات ن
 ════════ ════════ ════════ 

 (47,506) (44,864) (2,642) م ق االستخداح هالك موجودات ستا
 ════════ ════════ ════════ 
 

   وبات محتملةمطل 12
 

 غ لبمب  وائتمان  تا ضمان  ة خطابالمجموع  ها عمعامل  ي تتتلسات المصرفية اى المؤسدلكان  ،  2022  سبتمبر  30في    ما ك

كوي  3,942,604 كويتي،  د  3,478,420  : 2021ديسمبر    31)  تيدينار  دينار   3,632,912  : 2021  سبتمبر  30وينار 

 .  ةاديمطلوبات م أي ها عن نتجي أنتوقع ميس من الول  العقودض كويتي( ألداء بع
 

 وموصي بها  سددةمات عيتوز       13
 

قدرها   ةتوزيعات أرباح نقدي  على  2022أبريل    20في    ةالمنعقد  األمالشركة    مساهميوية لعية العمومية السنوافقت الجم

منحة  أسهم  :  2020)  2021ديسمبر    31هية في  يتعلق بالسنة المنت  دينار كويتي فيما   2,530,000إجمالي  بم  فلس للسه  10

خ بتاري المنعقدة    جمعية العمومية السنويةالتم اعتمادها في    دينار كويتي  3,300,000  مبلغ  فلس للسهم بإجمالي  15ها  قدر

   .(2021أبريل  26
 

 
 

 


