
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.ع. 

 وشركاتها التابعة 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 )غير مدققة( 

 2022يونيو  30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة جعة مرامراقب الحسابات المستقل حول تقرير 

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

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

( معًا  التابعة  إليها  في  "بـ  يشار  كما  ال  رباح األ  ات يانوب  2022يونيو    30المجموعة"(  الشوالد  ر ئاسخأو  في التغيرو  املخل  ات 

الال  حقوق والتدفقات  إن .  يخالتار  بذلك  تينمنتهي ال  أشهر  والستة  ثالثةالتي  فترله  ب  ةالمتعلق  ةالمجمع  فةالمكث  ةالمرحلي  نقديةملكية 

الم  ةردااإل وعرضهسؤوهي  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  إعداد  عن  وفقاً  لة  المحاا    34الدولي  ة  سبلمعيار 

  .معةمجال فةلمرحلية المكثاليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية سؤومإن  .المرحليالتقرير المالي 
 

  عةنطاق المراج
الدولي  مرب  ناقمد  لق للمعيار  وفقاً  قبل    2410اجعتنا  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحسابات"مراجعة   لتقمسال  مراقب 

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

المراجعة  األم  عنن  ليؤومسال للمراجعة. إن نطاق  التحليلية واإلجراءات األخرى  المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات   أقل ور 

 فة كام ببأننا على عل  دفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيلذي يتم وا  التدقيق   قاطن بير من  شكل ك ب

 ها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. يدحدت كنيمي ور الهامة التاألم
 

 النتيجة 
المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  ومات المالية  ن المعلقاد بأعتجب االتوسي  اعلمنا م  إلى  ردتنا، فإنه لم يعمراج  إلى  ااستنادً 

 .34لي  دوال ةسبلمعيار المحاة، وفقاً ديماإعدادها، من جميع النواحي ال
 

   تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

واستناداً   إلىضافة  باإل فإن    إلى  ذلك،  الماالمراجعتنا،  الدفاتر المجمعة  كثفة  لما  ليةالمرح  ةيلمعلومات  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 له والتعديالت  التنفيذية  قة  الالحيال والتعد والئحته  لت  لعقد    ،اهقة  للشركة تأالأو  للنظام األساسي  أو   األم   سيس 

ركة اً مادياً على نشاط الشتأثير  لهن  كوي  قدعلى وجه    2022يونيو    30ة في  يالمنته   أشهر  الستةة  ل فترالوالتعديالت الالحقة لهما، خ

 أو مركزها المالي. األم
 

لسنة   7ألحكام القانون رقم    منا وجود أية مخالفاتعل  ىلإ لم يرد    ،انا واعتقادنملع  وصل إليه وحسبما    ،خالل مراجعتنا  نبين أيضاً أنه

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

ً مادي اً تأثير  أو مركزها المالي. األمعلى نشاط الشركة  ا
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 المجمع )غير مدقق(لمكثف ا يلالمرح رأو الخسائ  رباحاألان يب

  2022يونيو  30المنتهية في  للفترة

 
 

 المنتهية في  أشهر الثالثة
  يونيو  30

 ي هية فالستة أشهر المنت
 يونيو 30 

 
 2022 2021  2022 2021 

 
 دينار كويتي يتيكودينار   دينار كويتي يتيكودينار  ات ح ضاإي

       

 10,944,917 12,373,787  5,629,723 5,498,035 3 عمالء لمع امن العقود  إيرادات

 (8,937,784) (9,356,605)   (4,495,549)  (4,616,316)       مبيعات وتقديم خدماتتكلفة 

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 2,007,133 3,017,182  1,134,174 881,719   لربحا مجمل
       

 (1,529,537) (1,890,216)   (686,430)  (1,059,851)   مصروفات عمومية وإدارية

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 477,596 1,126,966  447,744 (178,132)   التشغيل  حرب)خسارة( 
       

 (308,698) (301,361)   (149,631) (145,196)   تكاليف تمويل 

 204,611 1,473,637  (67,213) 1,012,478 4 أخرى )مصروفات( إيرادات

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 373,509 2,299,242  230,900 689,150  يبةقبل الضر بحرال
       

 (4,701) (22,991)   (2,479) (6,697)   لتقدم العلميت لكويال سسةمؤ حصة

 (16,887) (60,237)   (6,769) (17,723)   ة لة الوطنياة دعم العمبيضر

عمليات  ال  منلدخل ضرائب امصروفات 

      - (199,083)        - (81,618)   الخارجية  

 (6,756) (24,095)   (2,709) (7,088)    الزكاة

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

 345,165 1,992,836  218,943 576,024  الفترة  ربحصافي 

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 اصةخلا فةفخملاة وساسيألا السهم ربحية

 1.36 7.88  0.87 2.28 5 )فلس(   األمركة همي الشسابم

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 مع )غير مدقق(ل المرحلي المكثف المجشامال الدخل انبي

 2022يونيو   30في فترة المنتهية  لل

 

 المنتهية في  أشهر ةالثالث 
  يونيو  30

 الستة أشهر المنتهية في  
 وينيو 30

 
2022 2021  2022 2021 

 
 تييكور  دينا ييتر كونايد  تييكور  دينا ييتر كونايد

 
     

 345,165 1,992,836  218,943 576,024   ةالفتر حبرصافي 
 

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

        أخرىلة شام (خسائر) إيرادات

 إلىالحقاً  اهتصنيف ةادم إعيت قد ىة أخرملشا (خسائر) إيرادات
      :أو الخسائر رباحاأل

 (24,838) 36,923  (6,359) 21,027  ةييل عمليات أجنب تحو ناتجة من تحويل عمالت أجنبية فروق
 

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

 320,327 2,029,759  212,584 597,051 ة للفترشاملة ال يراداتإجمالي اإل

 

════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 

 

 

 

  



  ة ها التابع اتبضة ش.م.ك.ع. وشركاالق لةمالمتكاة الشرك
 

 

  المجمعة.كثفة المة حليلمرا المالية لوماتعلماه هذمن  ازءً تشكل ج 13 إلى  1ن مرفقة ملات احن اإليضاإ
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  )(غير مدقق جمعالم فمكثلي الحالمر ليركز الماملان ابي
    2022يونيو   30في كما  

  

  يونيو   30  
  )ة(مدقق

  يونيو  30  مبر ديس 31
  

  2022  2021  2021  
  

    دينار كويتي  دينار كويتي     يتيدينار كو  ات اح إيض
  الموجودات 

    

   متداولةموجودات غير  
    

  معدات وتلكات مم
 

71,887,317 75,297,138 79,208,985 
    امالستخدا حقات جودوم

 
553,863 579,290 610,612 

  موسة ملر ات غيموجود
 

827,661 827,371 827,283 
  مؤجلة  يبةضر أصل

 
199,309 208,754 193,380 

   
───────── ───────── ───────── 

   
73,468,150 76,912,553 80,840,260 

   
───────── ───────── ───────── 

   متداولةموجودات 
    

     زونخم
 

933,042 929,316 904,299 
 12,166,142 12,403,177 14,440,510 6  ة مدينة أخرى  تجاريون وأرصد نمدينو

 نقد  و كنوالب ىلد ة دصأر
 

5,541,629 6,546,222 4,216,570 
   

───────── ───────── ───────── 

   
20,915,181 19,878,715 17,287,011 

   
───────── ───────── ───────── 

 98,127,271 96,791,268 94,383,331   داتموجولا 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

 (33,623) (28,897) 8,026   بية أجنعمالت ويل تحاحتياطي 
 25,723,672 26,855,221 26,318,057    مرحلة أرباح

   ───────── ───────── ───────── 

 60,484,289 61,805,817 61,305,576   ملكيةال وقحق إجمالي
   ───────── ───────── ───────── 
  باتو طلم ل ا 

    

  متداولةت غير ابومطل
    

 20,151,848 15,652,011 14,677,459 8   قروض وسلف
 1,951,193 2,025,689 2,084,449   نهاية الخدمة للموظفين فأةمكا

 7,687,089     -     - 9   ىوأرصدة دائنة أخريون ارتجدائنون 
  تأجير   مطلوبات

 
616,979 632,801 651,979 

   
───────── ───────── ───────── 

   
17,378,887 18,310,501 30,442,109 

   
───────── ───────── ───────── 

  متداولة مطلوبات 
    

 5,507,113 12,358,635 11,488,902 9  تجاريون وأرصدة دائنة أخرى  نوندائ
 1,644,976 4,298,163 4,162,023 8  فلسوض قرو
  تأجير   وباتمطل

 
47,943 18,152 48,784 

   
───────── ───────── ───────── 

   
15,698,868 16,674,950 7,200,873 

   
───────── ───────── ───────── 

  المطلوبات  إجمالي
 

33,077,755 34,985,451 37,642,982 
   

───────── ───────── ───────── 

  حقوق الملكية والمطلوباتوع مجم
 

94,383,331 96,791,268 98,127,271 
   

════════ ════════ ════════ 
 
 
 

  محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان 
   ارةدإلمجلس ا يسرئ



 

 ة ع تابالوشركاتها ع. ..كش.م  ضةباالق ملةالمتكاة الشرك
 

 

 

 معة.مجالثفة مكمرحلية الال اليةالم ماتلمعلواهذه ن م اجزءً تشكل  13 ى إل 1 نة ملمرفقت ااحإليضان اإ
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 ق(دقغير ممع )مجلالمكثف المرحلي املكية ال ات في حقوقلتغيرن ابيا

  2022يونيو   30 يفة  هيالمنت ةترلفل

 

 رأس 
 المال 

 تياطي حا
 إجباري 

يل  اطي تحوتياح
 أجنبية  عمالت

 أرباح
   حلةرم

 قومجموع حق 
 ية الملك

 
 دينار كويتي دينار كويتي كويتي رانيد دينار كويتي ويتيدينار ك

 
     

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

 1,992,836 1,992,836     -     -     - الفترة   ربح 

 36,923     - 36,923     -     - رة شاملة أخرى للفت   إيرادات 
 

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

 2,029,759 1,992,836 36,923     -     - للفترة   ملة شال ا   يرادات اإل  لي ما إج 

 (2,530,000) (2,530,000)     -     -     - ( 13)إيضاح    ية نقدتوزيعات أرباح 
 

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

 61,305,576 26,318,057 8,026 9,679,493 25,300,000  2022يونيو   30  في 

 

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

 
     

 
     

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

 345,165 345,165     -     -     - ة ترالف   ربح 

 (24,838)     - (24,838)     -     -  فترةملة أخرى لل ا ش  ائر س خ 
 

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

 320,327 345,165 (24,838)     -     - ترة للف الشاملة    يرادات اإل)الخسائر(    لي إجما 

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

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

 60,484,289 25,723,672 (33,623) 9,494,240 25,300,000 2021يونيو    30في  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة تها التابع ك.ع. وشركام.بضة ش.االق لةمالمتكاة ركالش
 

 

 .جمعةلمالمرحلية المكثفة اية لالما تالمعلوما ههذ منجزًءا ل تشك 13 ى إل 1لمرفقة من حات ااإليضان إ
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 ر مدقق(ع )غيمجملكثف املامرحلي ال ةيدقنلا تابيان التدفق

  2022يونيو  30 في ةهيتنلفترة المل

 
 

 ي ف يةتهالمن أشهر الستة

 يونيو 30

 
 2022 2021 

 
 ي كويت دينار تيكوي رانيد ات إيضاح 

    

 لشغيالت أنشطة
   

   الضرائب قبل ربحال
 

2,299,242 373,509 

   :تدفقات النقديةال يبصافضرائب الربح قبل ال لمطابقة تعديالت
 

  

   اتعدموممتلكات   كاستهال
 

4,378,775 4,397,426 

 امتخددات حق االسجوك موهالاست
 

33,290 32,529 

 (46,043) (573,046) 4 دات  ربح بيع بنود ممتلكات ومع

   فأة نهاية الخدمة للموظفينمكا مخصص
 

148,420 189,074 

 173,972 52,803 6  نتجارييلان ينيللمد توقعةالئتمان المخصص خسائر ام

   تكاليف تمويل
 

301,361 308,698 

 (125,093) (830,081) 4 عمالت أجنبية  ويلتح فروقفي اص

  ─────── ─────── 

  
5,810,764 5,304,072 

 رأس المال العامل:  تعديالت علىال
 

  

  مخزون
 

(3,726) (1,164) 

   أخرى دة مدينةتجاريون وأرصمدينون 
 

(2,129,089) (195,385) 

  أخرى دائنةدة تجاريون وأرص دائنون
 

(536,557) 95,449 

  
─────── ─────── 

 لياتعمال منجة تناال النقدية فقاتتدلا
 

3,141,392 5,202,972 

 ين مدفوعة للموظف دمةالخمكافأة نهاية 
 

(94,802) (61,088) 

 
 

─────── ─────── 

 ل يأنشطة التشغ منتجة النا نقديةدفقات الالت صافي
 

3,046,590 5,141,884 

  
─────── ─────── 

    

 ار تثماالسأنشطة 
 

  

 ت ومعدا  ممتلكات دبنو اءرش
 

(594,926) (1,414,066) 

 ومعدات ات كلتم مبنود  عبين م تصالمتح
 

573,508 53,630 

  
─────── ─────── 

 ستثمار االطة  نشأ المستخدمة فيلنقدية لتدفقات اا يصاف 
 

(21,418) (1,360,436) 

  
─────── ─────── 

    

 يل التموطة شنأ
   

  مدفوعةل ويتمتكاليف 
 

(310,661) (292,706) 

 عات أرباح مدفوعة توزي
 

(2,530,000) -     

 جير  أتلا باتطلومسداد 
 

(36,543) (47,981) 

     - 217,230 8 متحصالت من القروض 

 (1,334,940) (1,304,167) 8 قروض مدفوعات 

  
─────── ─────── 

  يلتمولاأنشطة   فيمة المستخد  قديةنصافي التدفقات ال
 

(3,964,141)   (1,675,627) 

  
─────── ─────── 

    

 والنقد  كو البن ىلد  األرصدةفي الزيادة )النقص( صافي 
 

(938,969) 2,105,821 

 ةأجنبيالت عمتحويل صافي فروق 
 

(65,624) 175,024 

 يناير   1في  قدوالن كوالبن ىلد األرصدة
 

6,546,222 1,935,725 

  
─────── ─────── 

   يونيو  30في   والنقد كوبنال ىلد األرصدة
 

5,541,629 4,216,570 

  
═══════ ═══════ 



 ة بضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابع االق ملةالمتكا ةالشرك
 

 ( قةقير مد)غ عةجمة الممكثفلا  حليةمرلا ةي معلومات المالضاحات حول الإي

   2022يونيو  30 ية فيهت المنلفترة لو ما فيك
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 ة ركلشا لات حومومعل 1
 

( "األمالشركة  ")  ع.م.ك..قابضة شلملة ااكشركة المتلل  لمجمعةية المكثفة االمرحلمالية  مات العلوإصدار المب  تم التصريح

التا وشركاته م )  بعةا  إليها  بيشار  لقرار    2022يونيو    30  في  يةالمنته   أشهر  للستة(  "المجموعة"  ـعًا   دارة إ  لسمجوفقاً 

 .2022أغسطس  9 خيتارب األم ركةلشا
 

الشركة  قام   الجمالع  مافي اجت  األممساهمو  العمومية  المالية    تبياناال  باعتماد  2022أبريل    20  بتاريخ  دالمنعق  ةويسنعية 

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

 .13يضاح في إللسنة المنتهية 
 

 في   مألاكة  لشرلرئيسي لامكتب  الكويت. يقع  رصة البوفي    اتم إدراجهو  الكويتوإقامة مقرها في    األمة  شركال  س يسأتتم  

 .الكويتة دول، 15458 دسمان ،750 ب.صوان مكتبها المسجل هو وعن األحمديشرق  ،6 قطعة ،7 رقم مبنىال
 

 :ليي ي كماه األم لشركة ل يةئيسرلشطة اناألن إ
 

 بية  أجن كويتية أوة ذات مسؤولي شركات ي ف أسهم تملك إلىباإلضافة  ةأجنبيأو يتية ة كوساهممات في شرك أسهم لكمت

 و ؛ريغلا لدى وكفالتهادارتها من الشركات وإ عينالنوهذين أسيس ي تمحدودة أو المشاركة ف

 ضة  رلمقتكة ارلشال  امي رأسف  مألاة  كشرالصة  تقل ح  ال  لة،حالاهذه  في  و  فيها.  أسهمك  التي تمتل  لشركاتإقراض ا

 و ؛%20 نسبة عن

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

الحقوقال من  غيرها  أو  و تعلقلما  صناعية  بها  لجيرهتأة  أخرى  لشركات  و أ  كويتلالة  ودل  داخا  مهااستخدض  رغا 

 و ؛اجهراخ

 و ؛نالقانو اي يسمح بهتال  ودحدال نمضلها  ممارسة أعماة الالزمة لير المنقوللة وغلمنقوا تلكا تالمم كتمل 

 شركات قبل  ن  تدار م  اليةم  فظا في محامن خالل استثماره  األمالشركة  دى  ة لرفومتلمالية الض ااالستفادة من الفوائ

 .ةصمتخص جهاتو
 

 عة رات في السياسات المحاسبية للمجموإلعداد والتغيس اأسا       2
 

 ادس اإلعدأسا 2.1
 

المعلوما إعداد  المرحليتم  المالية  المجمعة  ت  المكثفة  في  لما   أشهر  للستةللمجموعة  ة  لمعيار    2022يونيو    30نتهية  وفقاً 

الدولي المرالمال  رقريالت"  34  المحاسبة  بإعداد  قامت  .  حلي"ي  الماليالمعلوماالمجموعة  المجمعة ت  المكثفة  المرحلية    ة 

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

  موارد ها اللديأن المجموعة  بوجود توقع معقول  ل  دارة أحكامإلا  تشير تقديراتاالفتراض.  هذا  حول    كبيرا    التي قد تثير شكاً 

 من تاريخ نهاية فترة المعلومات المالية  ا  شهر  12عن    ل القريب لمدة ال تقلالكافية لمواصلة وجودها التشغيلي في المستقب

 .ثفة المجمعةية المكالمرحل
 

ة سنويمعة  ة مجبيانات ماليلة  زمالال  اتحاصمات واإلفلومعال  كافة  عةمالمج  مكثفةال  ةالمعلومات المالية المرحلي  نضمتتال  

 .  2021ديسمبر  31 في لمنتهيةللسنة ا وعةللمجم السنويةجمعة لما ةيلالما اناتالبيب نةترمق  هايلع عال طاالب ويج لةكام
 

فيما   مقارنة  معلومات  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  بالفترة  تقدم  تيتعلق  إعالسابقة.  تصنيفم  بعض   ادة 

وتمثيلها المقارنة  الت  لتتوافق  معلومات  المع  إعادة  إجراء  تم  الحالية.  الفترة  في  الصنيف  لتحسين جودة  معلومات  تصنيف 

 عروضة. الم
 

  المجموعة بلق  قة منالمطبت عديالوالتات ريتفسوال  الجديدةايير عملا 2.2
 

الس الياإن  إعداد    ةتبعالمك  تلل  ثلةمماعة  المجم  المكثفةة  يلالمرح  ليةماال  ماتعلوالماد  عدإ  يف  ةطبقالم  محاسبيةسات  في 

المالية  ناالبيا   ديدة التيلجا  اييرالمع  تطبيق   ءانث تباس  ،2021ر  مبسيد  31في    يةالمنته  للسنة   عةومجملل  ةالسنوي  المجمعةت 

سر يلم    ولكن  رصاد  لي تعد  أو  ريفست   أور  ايمع  ألي  لمبكربالتطبيق ا  مجموعةال. لم تقم  2022يناير    1  اعتباًرا منتسري  

 .  بعد
 

ة يلحرملية االمالت  ماولمع لى الر عأثيها تيس لل  نهإ  الإ  2022ل مرة في سنة  ويرات ألفسلتوا  يالتتعدال  د منيسري العدت

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

 )تتمة(  موعةالمج بلق  قة منالمطبوالتعديالت ات ريسفتوال  الجديدة ريايعملا 2.2
 

 قيمة العادلةال ات الضرائب ضمن قياس – اعةالزر 41دولي معيار المحاسبة ال

المفرو  المتطلبات  التعديل  بايستبعد  قيام  41المحاسبة الدولي  من معيار    22لفقرة رقم  ضة سابقاً  استبعاد  المنشآت ب  بشأن 

ال بالضرائمال  نقديةالتدفقات  عنتعلقة  العقي  دب  القيمة  للماس  نطاق  تجوداوادلة  الدولي    المندرجة ضمن  المحاسبة  معيار 

41. 
 

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

 .المجمعة المرحلية المكثفةالية الم ماتعلوالم  ريختا فيا كم 41معيار المحاسبة الدولي  مندرجة ضمن نطاق
 

 37الدولي  ةبى معيار المحاست عل تعديال -اء بالعقد تكاليف الوف  –العقود المجحفة 
التي ال يمكن  قد  الع التكاليف  فيه  الذي تتجاوز  العقد  التكاليتجنبها )المثقل بااللتزامات هو  التي  أي   للمجموعة   ال يمكنف 

التعال  تجنبها نظراً  بالتزامها  للوفاء  العقاللتزامات بماقدي(  ا بد  وجب  التي من  ب المزايا االقتصادية  موجب  لمتوقع استالمها 

  العقد.
 

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

المواد المباشرة(  ف العمالة وى سبيل المثال، تكالي افية )علخدمات التي تتضمن كالً من التكاليف اإلضال  أو  البضائع توفير  بعقد ل

ا التكاليف  بأنترلموتخصيص  مباشرة  المستبطة  المعدات  استهالك  المثال،  سبيل  )على  العقد  وشطة  بالعقد  للوفاء  كذلك خدمة 

 لم يتم تحميلها صراحة ادها ما  واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبع  وميةمعالتعلق التكاليف  (. ال ت اإلشرافالعقد وليف إدارة  تكا

 قد.المقابل بموجب الععلى الطرف 
 

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

 جمعة.  الم كثفةالم
 

ا  لهذه  الم  المعلوماتتأثير على    تلتعدياللم يكن  المرحلية  المالمالية  للمجكثفة  لمجمعة  المجم  موعة حيث  أي عقود  وتحدد  عة 

افية  ألفت من التكاليف اإلضلسداد، ت، التي تمثل تكاليف ابموجب العقود  تجنبهاالتي ال يمكن    يفالتكالة حيث أن  مجحف  كعقود

 ود.  قعرةً بالتبطة مباشالمر
 

 16لدولي ر المحاسبة اعلى معيا تعديالت  –م المقصود بل االستخدات ق دات: المتحصالعمالالممتلكات والمنشآت و

ال على  التعديل  تكيحظر  من  تخصم  أن  والمنشآت  والمنشآت  الممتلكات  بنود  من  بند  أي  أي  لمعدا فة  بيع    متحصالتت،  من 

أثناء   المنتجة  إلى  ذلك األب  الوصولاألصناف  التشغداق  الالزمة ليكون  والحالةالموقع  صل  الًرا على  تقصدها تي  يل بالطريقة 

 .األرباح أو الخسائرتاج تلك البنود، في د، وتكاليف إن ه البنوبيع هذ المتحصالت منبالمنشأة ذلك، تعترف بدالً من دارة. وإلا
 

د  مبيعات لبنوك  انه  حيث لم تكنموعة  ة للمجالمجمع  المكثفةالمالية المرحلية    المعلوماتكن لهذه التعديالت أي تأثير على  لم ي

 .ى المعروضةرة األولاية الفتي أو بعد بدتخدام فسلال والمعدات المتاحة والمنشآتلممتلكات  ل اخالمنتجة من 
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –اإلطار المفاهيمي  ىة إلمرجعيإشارة 
اإل  تستبدل المرجالتعديالت  اإل إل  عيةشارة  من  سابق  إصدار  الدولي  راطى  المحاسبة  معايير  لمجلس  بإشارةالمفاهيمي    ة 

   شكل كبير.ير متطلباتها بون تغيد 2018جعية إلى اإلصدار الحالي الصادر في مارس مر
 

رباح أو ألالتجنب إصدار    "دمج األعمال"  3عديالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية  لتا  يفتض
المحت والمالخسائر  الثاني"  "اليوم  في  واة  االلتزامات  تنشأ عن  التيلمطلولتي  المحتملة  معيار  بات  نطاق    ستتحقق ضمن 

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 
المحاسبة الم  تفسيرات  أو تفسير لجنة  37الدولي    معيار  للتقارير  الدولية  التوالي، بدالً من اإلطار    ،21  الية المعايير  على 

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

أيًضا   التعديالت  المعياقفتضيف  إلى  ارة جديدة  للتقارير  ر  أن  لتوضي  3المالية  لدولي  مؤهلة  المحتملة غير    الموجوداتح 
  بها في تاريخ الحيازة. رافلالعت

 

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 أساس اإلعداد والتغييرات        2
 

 )تتمة(  المجموعة بلق  قة منالمطبوالتعديالت ات ريسفتوال  الجديدة يرايعملا 2.2
 

ألول    طبيقبالت  ةالتابع  الشركة  اميق   –  رةول مة أليلالمعايير الدولية للتقارير الماتطبيق    1الية  ملير اللتقار  يالمعيار الدول

 مرة

للشر التعديل  التي  كة ايسمح  الفقرتختار تطبيلتابعة  المتعلقة اإلق  المعي  16فصاحات رقم )د(  ة  للتقارير )أ( من  الدولي  ار 

 لشركة األممالية المجمعة لاليانات في الب المسجلةالمبالغ  لمتراكمة بواسطةاألجنبية ا تبقياس فروق تحويل العمال 1المالية 

يالت مرتبطة في حالة عدم إدراج أي تعد   ماليةلدولي للتقارير الام المعيار استخدالشركة األم إلى ااستناداً إلى تاريخ انتقال  

ا يسري هذ .بحيازة الشركة التابعة له الشركة األمتي قامت خاللادمج األعمال  جراءات التجميع أو بما يتوافق مع تأثيراتبإ

 ً ( من )أ  16إلفصاحات رقم )د(  ة المتعلقة الفقرلتي تختار تطبيق اة الزميلة أو شركة المحاصة اعلى الشرك  التعديل أيضا

 . 1رير المالية المعيار الدولي للتقا
 

لمعايير  ابتطبيق  لم تقم  حيث إنها    مجموعةللالمجمعة    كثفةمرحلية الملا  المالية  المعلومات على    ت تأثيرعدياللت ا  لهذه  لم يكن

  المالية ألول مرة.للتقارير  الدولية
 

للتقارير   الدولي  المالية  األ  9لية  الماالمعيار  "نسب  –دوات  اختبار  االعترا10ة  الرسوم ضمن  إلغاء  حالة  في  ف %" 

 الماليةبالمطلوبات 

م ف شروط االلتزاختالريه حول مدى ا يم الذي تجمنشأة ضمن التقيها الم التي تدرجالرسو  يتضمن التعديل توضيحات حول

لي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة األص  ماليم اللجديد أو المعدل بصورة جوهرية عن شروط االلتزاالمالي ا

والمقرض مشتم المقترض  بين  فيما  المستلمة  أو  أو  المسددة  الرسوم  على  قالمستللةً  إما من  المة  المقرض بل  أو  مقترض 

عتراف  : االاليةالم األدوات 39فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي اثل 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 األدو
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 مالء قود مع العمن الع يراداتإلا 3
 

 :العمالءمع  قودمن الع ةعوممجال إيرادات وزيعما يلي تيف

 

 ية فيالمنته أشهر الثالثة  
  يونيو   30

 الستة أشهر المنتهية في 
  يونيو   30

 
2022   2021    2022   2021   

 
 دينار كويتي   كويتي دينار   دينار كويتي   كويتي دينار 

 غير مدققة  
     

 
     

  ةدمو الخأاعة البضع نو
     

 لخدماتقديم ا ت من   إيرادات 
     

 9,141,631 10,484,240   4,481,274  4,558,503 ت عدا مار  تئجاس  -

 639,633 363,388   296,496  171,269 نقل  -

 969,832 1,391,209   733,277  708,996 اء مين ال   إدارة  -

 184,597 117,088   110,636  50,846  أخرى   إيرادات  -

 9,224 17,862   8,040  8,421 ة بضاع ع  ي ب 

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

 5,498,035 5,629,723  12,373,787 10,944,917 

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

      الجغرافية:  سواق األ 

 7,273,667 5,576,085  3,701,280 2,587,347 الكويت 

 3,671,250 6,797,702  1,928,443 2,910,688   قطر 

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

 5,498,035 5,629,723  12,373,787 10,944,917 

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

      

      :يراداتباإلعتراف  يت اال وق ت 

 9,224 17,862  8,040 8,421 معينة   فترة زمنية في    محولة بضاعة  

 10,935,693 12,355,925  5,621,683 5,489,614 قت الو   ار د على م   ولة محخدمات 

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

 5,498,035 5,629,723  12,373,787 10,944,917 

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

 

 أخرى  )مصروفات( إيرادات 4

 
 ية فيالمنته أشهر الثالثة  

  يونيو   30

 لستة أشهر المنتهية في ا 
  يونيو   30

 2022   2021    2022   2021   

 دينار كويتي   كويتي دينار   دينار كويتي   كويتي دينار  

      

 125,093 830,081  (113,170) 621,216 تحويل عمالت أجنبية ة( )خسار حربصافي 

 46,043 573,046   20,318             391,262 معداتربح من بيع ممتلكات و 

 33,475 70,510  25,639       - أخرى  متنوعة   إيرادات 

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

          1,012,478  (67,213)  1,473,637 204,611 

 ════════════ ═══════  ═══════════ ═══════════ 
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    السهمربحية        5
 

قسمةال  بحيةربالغ  م ـاب  احتسيتم   طريق  عن  األساسية  با  رةلفتا  ربح  سهم  الخاص    على   ينالعادي  األمة  لشركمساهمي 

اا خلقاا  ةيلعادا  سهمألا  ددلعح  لمرجلمتوسط  احتسرةالفتالل  ئمة  يتم  طرفة  لمخفا  مالسه  ربحيةب  ا.    ح ربالة  قسـميقة  عن 

الب  الخـاص لعمتولعلى ان  العاديي  األم ة  ـركشمسـاهمي  المرجح  القائمة خالل  اعال  سهمدد األسط  ط سمتولا  زائداً   الفترةدية 

  نظًرا   عادية.  أسهم  إلىففة  حتملة المخملا  يةعادال  سهمكافة األ  ليحوت  دا عنارهية التي سيتم إصددلعاا  سهماألعدد  ل  مرجحال

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

 
 منتهية فيال  أشهر الثالثة  

  يونيو   30

 الستة أشهر المنتهية في 
  يو ن يو   30

 2022   2021  2022   2021 

      

 345,165 1,992,836  218,943 576,024 ي( ر كويت)ديناة الفتر ربح

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

      

ل  خال قائمةلاادية علا سهممرجح لعدد األلالمتوسط ا

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

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

 1.36 7.88  0.87 2.28 فة )فلس(السهم األساسية والمخف يةحرب
 ════════════ ════════════  ════════════ ════════════ 

 

 

ت   اء أييتم إجرلم   تا  تعلق بأسهم معامالت  الماليةوم المعل  ريخعادية بين  المليلمرحا  ات  المجمعةة   حالتصرياريخ  تو  كثفة 

 . همالسربحية إدراج تطلب إعادة يقد  مماة المكثفة المجمعة لمرحليا هذه المعلومات الماليةب

 

  جاريون وأرصدة مدينة أخرىت مدينون   6
  (دققةم)  

 

 يونيو 30
2022 

 ر بيسمد 31
2021 

 نيويو 30
2021 

  دينار كويتي ينار كويتي د  كويتي رادين 

    

 15,660,215  15,491,052 16,748,380 نيو ر جا مدينون ت 

 221,622 134,915 119,850 مدينة  محتجزات 
 

───────── ───────── ───────── 

 16,868,230 15,625,967 15,881,837 

 (6,188,483) (5,461,756) (5,553,512)  ن المتوقعة ئتما الا ص خسائر  ص ناقًصا: مخ 
 

───────── ───────── ───────── 

 11,314,718 10,164,211 9,693,354 

 1,198,533 1,056,629 1,053,110 وجودات عقود م 

 3,667     -     - (10إيضاح  )   القة ع   ي ف ذ طر من   ة غ مستحق ل ا ب م 

 93,554 109,521 123,609 يناتمتأ 

 507,665 476,443 777,978 ين  مورد  لى إ فوعة  مد مقدًما  ات دفع 

     - 122,804 100,384 ظفينمدينو مو 

 429,786 298,797 335,796 وفات مدفوعة مقدًمامصر 

 239,583 174,772 734,915 نو خر آ مدينون  
 

───────── ───────── ───────── 

 14,440,510 12,403,177 12,166,142 

 
════════ ════════ ════════ 

 



 ة ابع لتركاتها اوش. ضة ش.م.ك.عباقال ةملكاتالمة الشرك
 

 قة( دقير ملمجمعة )غثفة اكمالة يالمرحلالمالية  توماعلمل الات حواحضيإ

 2022يونيو  30ي ف يةهمنت رة الوللفت يفكما 
 

 

12 
 

 

 )تتمة(   جاريون وأرصدة مدينة أخرىت مدينون 6
 

 :والمحتجزات المدينةجاريين الت ن للمدينيلمتوقعة ئتمان ائر االخصص خسامالحركات في  فيما يلي
 

  (مدققة)  

 

 يونيو 30
2022 

  ريسمبد 31
2021 

 يونيو 30
2021 

 ي يتكوينار  د ي يتكونار  دي ر كويتي نادي 

    

 6,046,969 6,046,969 5,461,756 ريينا   1في كما  

 173,972     - 52,803 ن المتوقعة  الئتما خسائر ا   خصص م 

     - (566,557)     - ن المتوقعةخسائر االئتما رد  

 (32,458) (18,656) 38,953 ل عمالت أجنبية تحوي فروق  
 

───────── ───────── ───────── 

 6,188,483 5,461,756 5,553,512 السنة / ة فترما في نهاية الك 

 
════════ ════════ ════════ 

 

  رأس المال  7

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

من  تي  دينار كوي  25,300,000إلى    دينار كويتي  22,000,000، قامت الشركة األم بزيادة رأس مالها من  2021في عام  

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

108050. 
 

  ض وسلفقرو 8

 
  (ةمدقق) 

 

 يونيو 30
2022 

 ر يسمبد 31
2021 

 ونيوي 30
2021 

 
 تي دينار كوي ي كويت  رنادي ي تير كودينا

 
   

 910,696 580,823 271,582 لألج ا   حدد م   رض ق 

 15,891,128 14,869,351 14,067,900 دائنو تورق

 4,995,000 4,500,000 4,500,000 و مرابحة دائن 

 
─────── ─────── ─────── 

 
18,839,482 19,950,174 21,796,824 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 
   

 20,151,848 15,652,011 14,677,459 غير متداولة 

 1,644,976 4,298,163 4,162,023 متداولة
 

المبالملا   إن بموستحغ  خ مرابحة    تيافاقاتب  جقة  تستحق  بينفت  لالوتورق  ما  تتراوح  تسوية   سنوات.  5  إلىسنة    رة  يتم 

الاغ  لمبلا   % 2.5  إلى%  2.25:  2021ديسمبر    31)  %2.75  لمعدب  فائدة ثابتةالمؤجل ويحمل    سدادلمستحق على أساس 

 (.  %2.5 إلى% 2.25 :2021يونيو  30و
 

 سنوات.  5خالل وتستحق % 0.75 +ور  يباالعدل بم  تمويل اتفوصرم  ل تحملجض محددة األوقرإن ال



 ة ابع لتركاتها اوش. ضة ش.م.ك.عباقال ةملكاتالمة الشرك
 

 قة( دقير ملمجمعة )غثفة اكمالة يالمرحلالمالية  توماعلمل الات حواحضيإ

 2022يونيو  30ي ف يةهمنت رة الوللفت يفكما 
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 )تتمة(  ض وسلفقرو 8
 

   :والسلفروض  القلمخاطر العمالت المتعلقة بانكشاف المجموعة يما يلي ف
 

  (ةمدقق) 

 

 يونيو 30
2022 

 ر يسمبد 31
2021 

 يونيو 30
2021 

 
 ار كويتي دين ار كويتي يند  ويتيكدينار 

 
   

    العملة

 20,886,128 19,369,351 18,567,900 يتيكو دينار 

 910,696 580,823 271,582 وروي 
 

───────── ───────── ───────── 

 
18,839,482 19,950,174 21,796,824 

 
════════ ════════ ════════ 

    

 ة التمويل:طنشاتجة من أفي المطلوبات النرات التغي
    

 

  (ةمدقق) 

 

 يونيو  30
2022 

 ر يسمبد 31
2021 

 يونيو 30
2021 

 
 ي  تار كويدين ار كويتي  دين دينار كويتي 

    

 23,167,998 23,167,998 19,950,174 ير ينا   1كما في 

      -      - 217,230 قروض  متحصالت من 

 (1,334,940) (3,148,844) (1,304,167)  وض سداد قر

 (36,234) (68,980) (23,755) ية مالت أجنبفروق تحويل ع 
 

───────── ───────── ───────── 

 21,796,824 19,950,174 18,839,482  سنةلانهاية الفترة/كما في 

 

════════ ════════ ════════ 
 

 تعهدات الديون 

 فاقية قرض.تختلف التعهدات المصرفية وفقًا لكل ات
 

السنة لخالل  المجموعة  ،  تقم  بها  الفةبمخم  الخاصة  القروض  تعهدات  من  من أي  بأي  الوفاء  عن  تتخلف  لم  أنها  كما   ،

 التزاماتها األخرى بموجب ترتيبات القروض الخاصة بها.
 

 رى خدائنة أجاريون وأرصدة تئنون دا 9

 
  (ةمدقق) 

 

 يونيو 30
2022 

  ريسمبد 31
2021 

 يونيو 30
2021 

 
 دينار كويتي  يتي ونار كدي  نار كويتيدي

    

 9,739,037 9,124,119 7,790,358 ون ون تجاري دائن 

 31,365     -     - (10)إيضاح   القة طرف ذي ع   إلى   ة مستحق   صدة أر 

 995,734 1,059,452 1,268,440 حقة مصروفات مست 

 1,584,844 1,415,209 1,209,392 ن ي و موظفن دائ 

 843,222 759,855 1,220,712  خرون نون آ دائ 

 ───────── ───────── ───────── 

 11,488,902 12,358,635 13,194,202 
 ════════ ════════ ════════ 

 



 ة ابع لتركاتها اوش. ضة ش.م.ك.عباقال ةملكاتالمة الشرك
 

 قة( دقير ملمجمعة )غثفة اكمالة يالمرحلالمالية  توماعلمل الات حواحضيإ

 2022يونيو  30ي ف يةهمنت رة الوللفت يفكما 
 

 

14 
 

 

 مة( )تت رىخجاريون وأرصدة دائنة أتئنون دا 9

 
  (ةمدقق) 

 

 يونيو 30
2022 

  ريسمبد 31
2021 

 يونيو 30
2021 

 
 دينار كويتي  ي يتدينار كو  نار كويتيدي

    

 7,687,089      -      - ة داول مت   غير 

 5,507,113 12,358,635 11,488,902 ةداول مت 
 

  قةات عالاف ذطراأل إفصاحات 10
 

كة لشرلفي اإلدارة العليا  ظ دارة ومووأعضاء مجلس اإلة  ميلكات الزوالشر  يسيينرئالمين  هالمسا  ذات عالقةطراف  األ   مثلي

لى  ع   األم  كةة الشررإدا  قوافت  موساً.تأثيراً مل  أو  ةً شتركم  ةً رطا سين عليهسويمار  أو  ليهاع  ونريسيط  لتيا  اتكشرالو  األم

 .  قةذات العال طرافاألمع  تالمعامال  سعيرت  طووشرسياسات 
 

 ما يلي: هي كلمجمعة المكثفة اية المالية المرحل ماتلومعال ي المدرجة ف عالقةالذات  طرافاأل معمعامالت الدة وصراألإن 
 

 األخرى *  الزميلةالشركات  

 

 يو يون 30
2022 

  ريسمبد 31
2021 

 يونيو 30
2021 

 ويتي  دينار ك كويتي  ينار د  ار كويتيدين 

  (قةمدق)  

    

 95,400      -      - عالقة    أطراف ذاتمقدمة إلى  خدمات

      - 175,044      - الت أخرى عامم

    

 31,365      -      - راف ذات عالقة  تحقة إلى أطمبالغ مس
 ═══════ ══════ ══════ 

 3,667      -      - مستحقة من أطراف ذات عالقة مبالغ 
 ═══════ ══════ ══════ 

 

   .اموسً مل اثيرً تأالعليا   ةاإلدار وظفومالتي يمارس عليها  األخرى ةالزميل شركاتال  *
 

 رة العليا ادإلا ي موظف المعامالت مع

الاإلدافو  موظ  فلأيت لديهم سلطة وم  اإلدارة الرئيسيين  ءأعضاوجلس اإلدارة  ما من  عليرة  توجيه الوط  يتخطالية  ولئس ممن 

 لي: كما ي إلدارة العليا كانموظفي ا دىرصدة القائمة لاأل ولمعامالت ا قيمة  يالمجإإن  موعة.جمة الأنشطة على والسيطر

 

 

 ةلست ا  فترة قيمة المعامالت ل 

ا فيالرصيد القائم كم  يتهية ف المن  شهر أ   

يونيو  30  يونيو  30  يونيو 30  يونيو  30 ريسمبد 31   

 2022   2021    2022   2021   2021   

كويتي دينار   كويتي  دينار    تييكو ردينا  يتي  ر كودينا  يتي  ر كوادين   

     

 (ة)مدقق

  

 116,516 71,017 54,000  451,555 660,728 جلاأل قصيرة  أخرىا مزايو رواتب

 562,600 578,469 571,302  21,127 31,315 للموظفينلخدمة كافأة نهاية ام

 ────── ──────  ────── ────── ────── 
 692,043 472,682  625,302 649,486 679,116 

 ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

 

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

 وميةهمين في اجتماع الجمعية العم. تمت الموافقة على المكافأة من قبل المسا2021ديسمبر    31لسنة المنتهية في  لكويتي  

 .2022أبريل  20في  منعقداللسنوية ا

 



 ة ابع لتركاتها اوش. ضة ش.م.ك.عباقال ةملكاتالمة الشرك
 

 قة( دقير ملمجمعة )غثفة اكمالة يالمرحلالمالية  توماعلمل الات حواحضيإ

 2022يونيو  30ي ف يةهمنت رة الوللفت يفكما 
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 ت  عاقطالات الوممع 11
 

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

التاتخ القرارات  الارغألشغيلية  اذ  توزيع    تنظيم ب  ةلتشغيليا  اراتالقرذ  اتخا  عن  ولمسئالم  يقو  .األداءقييم  وت  مواردض 

الجغرافناطالم  إلى  نادًااستلمنشأة  ا د المختلة  يق  الكودواخل  فة  يتم  .هاج اروخ  تيلة   بينفيما  ت  معامالأي  اء  إجر  لم 

الجدقطاعاال يعرض  والمطلوبات لمل الجغرافي    تحليللاالتالي  ل  وت.    ةترلفاوربح    والمصروفات  يراداتاإلو  وجودات 

 .  2021ر ديسمب 31نتهية في المطلوبات للسنة والموجودات والم  2022يونيو  30و  2022يونيو  30في  ةهيالمنت
 

م تي.  وتقييم األداء  الموارد يعتوز  حولت  ارارتخاذ القا  بغرض  ة فصلنبصورة م  اعمالهت أوحدا غيل  ئج تشتادارة ناقب اإلتر

 . ثماراتستالعائد على اال   إلىداً نااست تاطاعلقء اأداتقييم 

 
   2022يونيو  30

(ة)غير مدقق   

 
   يتالكو

ويتير كنادي  
 عمليات خارجية 

ر كويتينايد  
 ع مجمولا

ييتدينار كو  

    

 94,383,331 32,968,739 61,414,592       وجودات ملامالي جإ

 ═══════ ════════ ════════ 

 (33,077,755) (1,980,690) (31,097,065)  طلوباتالمإجمالي 

 ════════ ════════ ════════ 

 12,373,787    6,797,702 5,576,085  يراداتاإل

 ════════ ════════ ════════ 

 (11,246,821) (3,544,549) (7,702,272) المصروفات
 ════════ ════════ ════════ 

  1,992,836   3,330,800  (1,337,964)  )خسارة( ربح السنة

 ════════ ════════ ════════ 

 (4,378,775) (1,498,540) (2,880,235) ممتلكات ومعدات  الك هاست

 ════════ ════════ ════════ 

 (301,361) (25,126) (276,235) ويل تكاليف تم

 ════════ ════════ ════════ 

 594,926 594,761 165 مالية  رأست فقان

 ════════ ════════ ════════ 

 (33,290) (30,085) (3,205) م االستخدا ك موجودات حق استهال

 ════════ ════════ ════════ 
 

)مدققة(  2021ر سمبدي 13   

 
 الكويت  
يتي ور كنادي  

 خارجية عمليات 
ر كويتي نايد  

 ع مجمولا
ي تيدينار كو  

    
    

 96,791,268 31,399,513 65,391,755 وجودات الملي ماجإ
 ════════ ════════ ════════ 

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

 



 ة ابع لتركاتها اوش. ضة ش.م.ك.عباقال ةملكاتالمة الشرك
 

 قة( دقير ملمجمعة )غثفة اكمالة يالمرحلالمالية  توماعلمل الات حواحضيإ

 2022يونيو  30ي ف يةهمنت رة الوللفت يفكما 
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   )تتمة(ت عاقطالات الوممع 11

 
   2021 يونيو 30

 

 
 لكويت  ا
 ويتي ر كنادي

 خارجية  عمليات
 ي نار كويتيد

 ع مجمولا
 ي يتدينار كو

    

 98,127,271        24,433,352 73,693,919        وجودات الممالي جإ
 ════════ ════════   ════════ 

 (37,642,982) (1,393,381) (36,249,601)  طلوباتالمإجمالي 
 ════════ ════════   ════════ 

 10,944,917        3,671,250        7,273,667          يراداتاإل
 ════════ ════════  ════════ 

 (10,467,321) (2,629,444) (7,837,877) المصروفات
 ════════ ════════  ════════ 

 345,165             812,154         (466,989) )خسارة( ربح السنة
 ════════ ════════  ════════ 

 (4,397,426)   (1,080,187) (3,317,239) ت ومعدات  اممتلكالك هاست
 ════════ ════════  ════════ 

 (308,698)   (28,857) (279,841) ويل تكاليف تم
 ════════ ════════  ════════ 

 1,414,066          1,180,630       233,436             مالية  رأسفقات ن
 ════════ ════════   ════════ 

 (32,529) (29,887) (2,642)  م ق االستخدا حهالك موجودات ستا
 ════════ ════════   ════════ 
 

  وبات محتملةمطل 12
 

المؤسدلكان  ،  2022يونيو    30في    ماك اى  المصرفية  تتعامل  تلسات    غلبمب  وائتمان  تاضمان  المجموعة خطاب  هاع مي 

كوي  2,765,487 كويتي،  د  3,478,420  :2021ديسمبر    31)  تيدينار  دينار   2,706,696  :2021يونيو    30وينار 

 .  ةاديمطلوبات م أي هاعن نتجي أنتوقع ميس من الولالعقود ض كويتي( ألداء بع
 

 وموصي بها سددةمات عيتوز      13
 

ل قدرها   ةتوزيعات أرباح نقدي  على  2022أبريل    20في    ةالمنعقد  األمالشركة    مساهميوافقت الجمعية العمومية السنوية 

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

خ  بتاريالمنعقدة    الجمعية العمومية السنويةتم اعتمادها في    دينار كويتي  3,300,000  مبلغ  فلس للسهم بإجمالي  15ها  قدر

 . (2021أبريل  26
 

 
 

 


