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 المجمعة المكثفة تقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة 
 
 
 لى السادة أعضاء مجلس اإلدارة المحترمینإ

 وشركاتھا التابعة   ش.م.ك. (عامة)  -للمواد الغذائیة  شركة مركز سلطان 
 دولـة الكویـت 

 
 مقدمة 

ش.م.ك. (عامة) ("الشركة األم")    –لشركة مركز سلطان للمواد الغذائیة  المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق  بیان  لقد راجعنا  
بیانات األرباح أو الخسائر واألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر    وكذلك ،  2022  یونیو   30كما في    وشركاتھا التابعة ("المجموعة") 

آنذاك،   المنتھیة  أشھر  أشھر والستة  الثالثة  لفترة  المكثفة  المجمعة  المرحلیة  بیانات  والمرحلیة  النقدیة  والتدفقات  الملكیة  في حقوق  التغیرات 
وفقا لمعیار المحاسبة    المكثفة   أشھر المنتھیة آنذاك. إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة  الستة المجمعة المكثفة لفترة  

ن مسؤولیتنا ھي التعبیر عن نتیجة حول ھذه المعلومات المالیة  "التقاریر المالیة المرحلیة" من مسؤولیة إدارة الشركة األم. إ  34الدولي رقم  
 على مراجعتنا.                              ً المرحلیة المجمعة المكثفة بناء  

 
 نطاق المراجعة 

من قبل المدقق المستقل    المجمعة المكثفة "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة    2410للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم                         ً لقد تمت مراجعتنا وفقا  
على توجیھ استفسارات للموظفین المسؤولین عن المعلومات                ً تشتمل مبدئیا    المجمعة المكثفة للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة  

ما ھو مطبق في عملیة   إن نطاق المراجعة الفعلي أقل من  المالیة والمحاسبیة، وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرى.
لمعاییر التدقیق الدولیة وھي بالتالي ال تمكننا من التأكید على أننا على علم بكافة األحداث الھامة التي من الممكن تحدیدھا خالل                ً التدقیق وفقا  

 یتعلق بالتدقیق.       ً رأیا  علیھ فإننا ال نبدي  ً  ا  عملیة التدقیـق، وبناء
 

 س االستنتاج المتحفظ أس
العقاریة  تضمنت   - الوطنیة  "الشركة  المكثفة استثمار في شركة زمیلة  المجمعة  المرحلیة  المالیة  ش.م.ك.ع." والتي تضمنت    – المعلومات 

ش.م.ك.ع." والتي قامت برفع    –معلوماتھا المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة استثمار في شركة زمیلة "شركة أجیلیتي للمخازن العمومیة  
، وعلیھ لم نتمكن  )أ   –  5(إیضاح    داد قیمة أحد استثماراتھا والقرض المتعلق بھ، والتي لم یصدر فیھا حكم حتى تاریخھدعوى تحكیمیة إلستر

ش.م.ك.ع." في "شركة أجیلیتي للمخازن    –من تحدید أثر أي تعدیالت قد تكون ضروریة على قیمة استثمار "الشركة الوطنیة العقاریة  
 التعدیل على المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة المرفقة. ش.م.ك.ع." وأثر ذلك   –العمومیة 

 
للحكم الصادر عن محكمة التمییز ضد اإلدارة العامة للجمارك في الكویت، لم تسجل الشركة الزمیلة "شركة أجیلیتي للمخازن العمومیة       ً وفقا   -

النھائیة كما في    – بالنتیجة  تعدیالت ذات صلة  بواقع  2022  یونیو  30ش.م.ك.ع." أي  القانونیة  الفوائد  إلى  باإلضافة  % على مبلغ  7، 
في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة لھا، حیث تستكشف إدارة الشركة الزمیلة إمكانیة الدخول في مفاوضات مع اإلدارة  التعویض،  

سجیلھ كإیرادات وأرصدة مدینة في دفاتر الشركة الزمیلة  ، والذي كان ینبغي، ت ب) –   5(إیضاح   العامة للجمارك لتسویة التعویض الممنوح
واالستثمار   2022یونیو  30ش.م.ك.ع.". نتیجة لذلك، تم تخفیض ربح فترة الستة أشھر المنتھیة في  –"شركة أجیلیتي للمخازن العمومیة  

   دینار كویتي.   3,186,425بمبلغ    2022یونیو    30ش.م.ك.ع." واألرباح المرحلة كما في    – في الشركة الزمیلة "الشركة الوطنیة العقاریة  
 

 االستنتاج المتحفظ 
، لم یرد إلى علمنا ما  من تقریرنا  س االستنتاج المتحفظ أس   فقرة   في   ةالمبین ر  و       ً                                                      استنادا  إلى مراجعتنا، وباستثناء أیة تأثیرات محتملة نتیجة لألم

 . 34لمعیار المحاسبة الدولي رقم        ً وفقا  المرفقة لم تعد، من جمیع النواحي المادیة،    المجمعة المكثفةیجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالیة المرحلیة  
 

 تأكید على أمر 
، تجاوزت  2022  یونیو  30كما في    ھأن   یبین، والذي  المكثفةالمعلومات المالیة المرحلیة المجمعة  ) حول  11(رقم  نلفت االنتباه إلى اإلیضاح  

  كویتي، دینار    56,843,265  :2021دیسمبر    31(دینار كویتي   55,085,748المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتھا المتداولة بمبلغ  
 غیر متحفظ فیما یتعلق بھذا األمر.  استنتاجناإن . دینار كویتي) 84,284,438 : 2021 یونیو 30
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 تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى 

لى مراجعتنا، فإن المعلومات المـالیة المرحلیة المجمعة المكثفة متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الشركة األم،  إ                         ً  باإلضافة إلى ذلك، وإستنادا   
ما ورد في  ومن تقریرنا  فیما عدا األثار المحتملة لألمور الموضحة في فقرة "أسس االستنتاج المتحفظ"ووحسب ما ورد إلیھ علمنا وإعتقادنا، 

لسنة    1أیة مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  ،  2022  یونیو  30أشھر المنتھیة في    الستةلى علمنا خالل فترة  ، لم یرد إ)11(  رقم   إیضاح
كان  على وجھ  والتعدیالت الالحقة علیھما  أو لعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة األم   والتعدیالت الالحقة علیھما  والئحتھ التنفیذیة  2016

 .شركة األم أو نتائج أعمالھاالمركز المالي لل  في            ً یؤثر مادیا  من الممكن أن 
 

في شأن ھیئة أسواق المال وتنظیم األوراق المالیة    2010لسنة    7، لم یرد إلى علمنا وجود أیة مخالفات مادیة للقانون رقم  خالل مراجعتنا  كذلك
، على وجھ یؤثر مادیاً في المركز المالي للشركة األم  2022  یونیو  30المنتھیة في    الفترة   والئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما خالل 

 .أو نتائج أعمالھا
 
 
 

 
 دولـة الكویـت 

 2022 أغسطس  14

 د. شعیب عبدهللا شعیب  
 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM  البزیع وشركاھم 





 

4 

  
  الثالثة أشھر المنتھیة في   

 یونیو  30
 الستة أشھر المنتھیة في  

 یونیو  30
 *  2021  2022  *  2021  2022  إیضاحات  

          :  العملیات المستمرة
          

          :   اإلیرادات التشغیلیة
 102,564,129    94,481,732   51,836,603    46,928,406    مبیعات   
 253,320    81,314  67,710    40,656   إیرادات عقود مقاوالت  
 4,745,928    4,888,880  2,387,853    2,528,727   إیرادات عقود خدمات  

    49,497,789    54,292,166   99,451,926    107,563,377 
          

          التكالیف التشغیلیة :  
 ) 83,615,623(  (78,392,250)  ) 42,166,431(  (38,870,162)   تكلفة المبیعات 

 )4,013,784(  (3,897,985)  )2,074,909(  (1,920,829)   تكلفة عقود خدمات 
   )40,790,991 (  )44,241,340 (  )82,290,235 (  )87,629,407 ( 
          

 19,933,970   17,161,691   10,050,826   8,706,798    مجمل الربح  
          

   3,745,068    4,837,692   2,093,430    2,689,827   إیرادات تشغیلیة أخرى 
 ) 14,739,121(  (14,847,401)  )7,315,923(  (7,469,442)   مصاریف عمومیة وإداریة وبیعیة 

 )3,538,489(  (3,175,973)  )1,724,204(  (1,545,716)   إستھالك وإطفاء 
 5,401,428   3,976,009   3,104,129    2,381,467    التشغیل  ربح

          
 ) 400,000(  -  ) 200,000(  -   خسائر إنخفاض في قیمة شھرة 

 (248,966)  -  (248,966)  -   خسارة بیع شركة تابعة 
 -  (25,000)  -  (25,000)   خسارة بیع استثمار عقاري 

 474,500    425,000  263,000    75,000    ضرورة   الم یعد لھ اتمخصص
 حصـــة المجموعـــة من نتائــج   

 2,252,660   1,340,916   1,912,437   530,801   5 شركات زمیلة   أعمــال   
 2,658    35,188   457    35,188    أرباح بیع ممتلكات وعقارات ومعدات 

 )3,500,819(  (3,139,448)  )1,697,926(  (1,588,663)   مصاریف تمویلیة 
 3,981,461    2,612,665     3,133,131   1,408,793    من العملیات المستمرة الفترة   ربح

          
          :  المستمرةالعملیات غیر 

 )45,848(  (303,792)  )42,904(  -    ب  – 4 من العملیات غیر المستمرةالفترة خسارة 
 3,935,613   2,308,873    3,090,227    1,408,793    ربح الفترة 

          
 

          الخاص بـ : 
 3,892,562   2,213,096   3,076,669   1,354,939    مساھمي الشركة األم  

 43,051    95,777  13,558    53,854   الحصص غیر المسیطرة 
 3,935,613   2,308,873   3,090,227   1,408,793    ربح الفترة 

          
بمساھمي الشركة   المتعلقةالسھم  ربحیة

   األم  
 
 فلس 

  
  فلس 

 
  فلس 

 
 فلس 

والمخففة من األساسیة السھم  ربحیة
 4.85  10 العملیات المستمرة 

 
11.05 

 
9.01 

 
13.95 

األساسیة والمخففة من  السھم  خسارة
 ) 0.16(  (1.09)  ) 0.15(  -  10 العملیات غیر المستمرة 

األساسیة والمخففة المتعلقة السھم  ربحیة
 10.90  4.85  10 بمساھمي الشركة األم 

 
7.92 

 
13.79 

 
 . ب)   – 4(إیضاح  مستمرة غیر  كعملیات تصنیفھا إعادة تم  قد ،2021 یونیو 30 في  المنتھیة المقارنة لفترة المدرجة  األرقام   بعض إن(*) 

 
 

              ً                                                 ) تشكل جزءا  من المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة.  16) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (

 وشركاتھا التابعة  ش.م.ك. (عامة)  –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
 (غیر مدقق)  المجمع المكثف بیان األرباح أو الخسائر المرحلي 

 2022 یونیو 30للفترة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
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 وشركاتھا التابعة  ش.م.ك. (عامة)  –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
 (غیر مدقق)   المجمع المكثفالمرحلي  األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخربیان 

 2022 یونیو 30للفترة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)  

  
 الثالثة أشھر المنتھیة في   

 یونیو  30
 الستة أشھر المنتھیة في  

 یونیو  30
 2021  2022  2021  2022 ات إیضاح  

         
 3,935,613   2,308,873   3,090,227   1,408,793   ربح الفترة 

         
  : ى الخســارة الشــاملة األخر 

       
إلى بیان                                ً بنود ممكن أن یعاد تصنیفھا الحقا  

األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع  
 المكثف: 

 

       
 ) 318,376(  643,921   ) 219,673(   125,545   تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة

  المجموعة من الخســارة الشــاملة األخرى حصــة  
 ) 789,017(  )3,152,063(  ) 121,207(  )2,212,037( 5 لشركات زمیلة

تـعدیالت ترجـمة عمالت أجنبـیة مـعاد تصـــــنیفـھا  
المرحلي   ــائر  الخســــ أو  ــاح  األرب ــان  بی إلى 

 ) 127,074(  -  ) 127,074(  -  المجمع المكثف عن بیع شركة تابعة  
و  أاألرباح    بیان  الى                           ً بنود لن یعاد تصنیفھا الحقا  

         المجمع المكثف: الخسائر المرحلي
الدخل   من  المجموعة  اآلخر  حصة  الشامل 

 251,583   ) 26,793,771(  254,971   ) 15,259,171( 5 لشركات زمیلة 
 ) 982,884(  ) 29,301,913(  ) 212,983(  ) 17,345,663(  للفترة  املة األخرى ــارة الش ــ الخس 

 2,952,729   ) 26,993,040(  2,877,244   ) 15,936,870(  للفترة   الدخل الشامل(الخسارة الشاملة)    مجموع
         

         الخاص بـ : 
 2,909,678   ) 27,088,817(  2,863,686   ) 15,990,724(  مساھمي الشركة األم  

 43,051   95,777   13,558    53,854  الحصص غیر المسیطرة 
  )15,936,870 (   2,877,244  )26,993,040 (   2,952,729 

 
 

              ً                                                 ) تشكل جزءا  من المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة.  16إلى () 1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 وشركاتھا التابعة  ش.م.ك. (عامة)  –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
 (غیر مدقق)  المجمع المكثفالمرحلي  بیان التغیرات في حقوق الملكیة 

 2022 یونیو 30للفترة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 
     حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم  

 أسھم خزانة  رأس المال 

 

 احتیاطي إجباري 

 

  احتیاطي اختیاري 
 فائض

  إعادة تقییم 

أثر التغیرات في  
الشاملة    الخسارة

وبنود حقوق  األخرى 
ملكیة أخرى  

 لشركات الزمیلةل

 

التغیرات  
 التراكمیة

  في القیمة العادلة  
تعدیالت ترجمة  
  عمالت أجنبیة

أرباح مرحلة  
  المجموع الجزئي  )خسائر متراكمة(

 الحصص 
یر  غ

  المسیطرة 
 مجموع 

 حقوق الملكیة 

 (2,593,571)  28,941,439 2022ینایر  1الرصید كما في 
 

 2,494,667   2,494,667  53,958,720  (24,723,571)  (2,502,540)  (2,442,494)   20,119,537   75,746,854   
 

(306,575)   75,440,279  
2,213,096   2,213,096   -  -  -  -  -  -  -  - ربح الفترة    95,777   2,308,873  

 الدخل الشامل (الخسارة الشاملة االخرى) 
 -  - األخر للفترة   

 
-  -  -  )29,945,834(  -  643,921   -  )29,301,913(   -  )29,301,913(  

)27,088,817(  2,213,096   643,921  -  )29,945,834(  -  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة    95,777  )26,993,040(  
أثر التغیر في حقوق ملكیة شركات زمیلة  

 -  - ) 5(إیضاح 
 

-  -  -  )171,002(  -  -  -  )171,002(   -  )171,002(  
األرباح  المحول من فائض إعادة التقییم إلى  

 -  - المرحلة
 

-  -  (360,827)  -  -  -   360,827    -  -  - 
22,693,460   (1,798,573)  (2,502,540)  (54,840,407)  53,597,893  2,494,667   2,494,667   (2,593,571)  28,941,439 2022 یونیو 30الرصید كما في     48,487,035   (210,798)   48,276,237  

                        
44,868,741   (12,032,224)  (1,993,803)  (400,199)  (18,574,374)  51,521,473   -  -  (2,593,571)  28,941,439 2021ینایر  1الرصید كما في    (29,160)   44,839,581  

43,051     3,892,562      3,892,562     -  -  -  -  -  -  -  - ربح الفترة      3,935,613 
)537,434(  -  -  -  -  - للفترة  الخسارة الشاملة األخرى    -  )445,450(   -  )982,884(   -  )982,884(  

مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل  
 -  - للفترة 

 
- 

 
-  -  )537,434(   -  )445,450(  ¤     3,892,562     2,909,678    43,051    2,952,729  

  أثر التغیر في حقوق ملكیة شركات زمیلة
 -  - ) 5(إیضاح 

 
- 

 
-  -  (1,146,859)  -  - ¤  -  (1,146,859)  -  (1,146,859) 

المحول من فائض إعادة التقییم إلى الخسائر  
 -  - المتراكمة

 
- 

 
-  )120,185(   -  -  - ¤   120,185   -  -  - 

)20,258,667(  51,401,288  -  -  (2,593,571)   28,941,439 2021یونیو  30الرصید كما في    )400,199(   )253,4392,(   )8,019,477(    46,631,560    13,891    46,645,451  

 
 

             ً                                                 ) تشكل جزءا  من المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة.  16) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 وشركاتھا التابعة  ش.م.ك. (عامة)  –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
 (غیر مدقق)   المجمع المكثفالمرحلي بیان التدفقات النقدیة 

 2022 یونیو 30للفترة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 
 

 
 أشھر المنتھیة في  ستةال 

 یونیو  30 
 2021  2022  ات إیضاح 

      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة: 
 3,981,461    2,612,665    الفترة من العملیات المستمرةربح 

 ) 45,848(  (303,792)   الفترة من العملیات غیر المستمرةخسارة 
 3,935,613   2,308,873    ربح الفترة

      

      تسویات: 
 3,592,033   3,175,973    إستھالك وإطفاء   
 400,000   -   خسائر إنخفاض في قیمة شھرة   
 248,966   -   خسارة بیع شركة تابعة  
 -  303,792     ب  – 4 بموجودات محتفظ بھا لغرض البیع ةمتعلقخسارة   
 ) 474,500(  (425,000)   مخصصات لم یعد لھا ضرورة   
 ) 2,252,660(  ) 1,340,916(  5 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زمیلة    
 ) 2,658(  (35,188)   أرباح بیع ممتلكات وعقارات ومعدات   
 -  25,000    استثماري عقار خسارة بیع   
 3,510,115   3,139,448    مصاریف تمویلیة   
 483,278   359,604    مخصص مكافأة نھایة الخدمة   
    7,511,586   9,440,187 

      التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
 ) 255,578(  (108,794)   مدینون وأرصدة مدینة أخرى 

 ) 1,313,458(   476,789    مخزون 
 ) 3,136,951(  (808,113)   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 4,734,200   7,071,468    التدفقات النقدیة الناتجة من العملیات 
 ) 347,724(  (418,486)   مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة 

 4,386,476   6,652,982    صافي التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة 
      

      االستثماریة: التدفقات النقدیة من األنشطة 
 ) 1,264,648(  (1,701,004)   المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات  

 2,201   435,188    ممتلكات وعقارات ومعدات  المحصل من بیع 
 -  100,000    عقار استثماري المحصل من بیع 

 ) 400,000(  -   إلضافات على عقارات استثماریة المدفوع 
 ) 144,102(  -   مباعة نقد متعلق بشركة تابعة 

 -  (35,467)  ب    – 4 بموجودات محتفظ بھا لغرض البیعنقد متعلق 
 ) 1,806,549(  ) 1,201,283(   صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة 

      
      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة: 

 108,492   (140,809)   بنكیة تسھیالتصافي الحركة على 
 ) 227,218(   1,108,000   صافي الحركة على دائنو مرابحة 

 ) 2,426,462(  (2,170,291)  ب   – 8 المدفوع إللتزامات عقود إیجار 
 ) 2,802,254(  (2,427,018)   مصاریف تمویلیة مدفوعة 

 ) 5,347,442(  ) 3,630,118(   المستخدمة في األنشطة التمویلیة صافي التدفقات النقدیة 
      

 ) 233,154(  (92,190)   عمالت اجنبیة تعدیالت ترجمة 
      

 ) 3,000,669(  1,729,391    نقد ونقد معادل في   )النقصالزیادة ( صافي
 7,245,389   4,220,035    في بدایة الفترة  نقد ونقد معادل 

 4,244,720   5,949,426    في نھایة الفترة  ونقد معادل نقد 
 

 
              ً                                                 ) تشكل جزءا  من المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة.  16) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (

 
 



 وشركاتھا التابعة  ش.م.ك. (عامة)  –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
 (غیر مدققة)  المجمعة المكثفة إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة  

 2022 یونیو  30
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
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 التأسیس والنشاط -1
ش.م.ك. (عامة). ("الشركة األم") ھي شركة مساھمة كویتیة عامة مسجلة في دولة الكویت.    - تأسست شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 

 . 1980سبتمبر  22بتاریخ  30225بالسجل التجاري تحت رقم ان الشركة األم مسجلة 
 

 : إن األغراض الرئیسیة التي تأسست الشركة األم من أجلھا ھي كما یلي 
  ومطاعم.انشاء األسواق المركزیة وما تحتاجھ من استراحات  -
  اإلستھالكیة.استیراد وتصدیر وتسویق المواد  -
  الغذائیة.صناعة المواد  -
  التجاریة.االستثمار في العالمات  -

  وتركیبھا.تشغیل األسواق المركزیة للبیع بالتجزئة والمطاعم وخدمات التجھیزات الغذائیة والمتاجرة في معدات االتصاالت  
 التجارة في المالبس الجاھزة واألحذیة، الحقائب، الكمالیات والھدایا. 
 حق القیام بما یلي في دولة الكویت أو خارجھا: 

وذلك من خالل المساھمة في تأسیس الشركـات أو االستثمار فـي شركات، وتداول األوراق المالیة  االستثمار في قطاعات مختلفة   
 في الشركات المحلیة واألجنبیة. 

 تقدیم الخدمات االستشاریة والتدریبیة. 
 من جمیع النواحي المالیة واإلداریة والعملیات. إدارة الشركات 
 االستثمار العقاري. 

  مختصة.ة في محافظ مالیة تدار من قبل مؤسسات مالیة استثمار األموال الفائض -
 

  الكویت. دولة  -  13126الصفاة،  26567 ص.ب: إن عنوان الشركة األم المسجل ھو  
 

 . 2022 أغسطس  14 من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاریخ المجمعة المكثفة تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلیة 
 
 االعدادأسس  -2

إن السیاسات   "التقریر المالي المرحلي".  34رقم   الدولي المحاسبة لمعیار                              ً المرحلیة المجمعة المكثفة طبقا   المالیة ھذه المعلومات  لقد أعدت
لیة السنویة  المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البیانات الما

 .  2021دیسمبر  31المجمعة للسنة المنتھیة في 
 

ت أخرى تم إصدارھا وغیر جاریة التأثیر. إن التعدیالت والتفسیرات  مبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالالتطبیق  الب   المجموعة  تقملم  
 . للمجموعةالمكثفة  المجمعة  ، لیس لھا تأثیر مادي على المعلومات المالیة المرحلیة 2022 ینایر 1  األخرى التي تتطبق ألول مرة في

 
                                                                  ً                   ال تتضمن جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبیانات مالیة كاملة وفقا  للمعاییر الدولیة    المجمعة المكثفة إن المعلومات المالیة المرحلیة  

  وترى .  2021دیسمبر    31، ویجب أن یتم األطالع علیھا بالمقارنة مع البیانات المالیة المجمعة السنویة للسنة المنتھیة في  للتقاریر المالیة
لمعلومات المالیة  لالمتمثلة في االستحقاقات العادیة المتكررة والتي تعتبر ضروریة لعرض عادل  اإلدارة أنھ قد تم إدراج جمیع التعدیالت  

                      ً                           ال تعتبر بالضرورة مؤشرا  عن نتائج األعمال التي یمكن   2022  یونیو  30. إن نتائج األعمال للفترة المنتھیة في  المكثفة  المجمعةالمرحلیة  
 . 2022دیسمبر  31توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في 

 
 صلةال طراف ذاتباأل اإلفصاحات المتعلقة -3

وشركـات    والشركات الزمیلةقامت المجموعة بالدخول فى معامالت متنوعة مع أطراف ذات صلة ضمن النشاط اإلعتیادي كالمساھمین  
تم الموافقة علیھا من  قد  إن األسعار وشروط الدفع المتعلقة بھذه المعامالت    .وبعض األطراف ذات الصلة األخرى   تحـت سیطرة مشتركة

 : األرصدة والمعامالت الھامة التي تمت مع أطراف ذات صلة ھي كما یلي إن  .قبل إدارة المجموعة 
 

 یونیو   30
2021 

 دیسمبر 31 
2021 
  (مدقق) 

 یونیو   30
2022  

شركات تحت  
  سیطرة مشتركة 

األرصدة المتضمنة في بیان المركز المالي المرحلي         
 المجمع المكثف: 

 207,450  مستحق إلى أطراف ذات صلة   207,450  207,450  207,450  
 109,029  دائنون وأرصدة دائنة أخرى   583,999  583,999  497,074  

 
  



 وشركاتھا التابعة  ش.م.ك. (عامة)  –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
 (غیر مدققة)  المجمعة المكثفة إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة  

 2022 یونیو  30
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
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 الستة أشھر المنتھیة في 
  یونیو  30 

 الثالثة أشھر المنتھیة في 
  یونیو  30 

2021  2022  2021  2022  
المعامالت المتضمنة في بیان األرباح أو الخسائر         

 المكثف المجمع:  المرحلي
 مصاریف عمومیة وإداریة  732,258  630,392  1,466,937  1,289,917

-  185,370  -  - 
شطب دین لطرف ذي صلة ضمن العملیات غیر  

 ب)   – 4المستمرة (إیضاح 
 

 الستة أشھر المنتھیة في 
 یونیو    30

 الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یونیو    30

 

 مزایا أفراد اإلدارة العلیا:  2022  2021  2022  2021
 رواتب ومزایا اخرى قصیرة األجل  156,423  206,991  318,899  379,512
 مزایا مكافأة نھایة الخدمة  9,096  11,783  18,172  20,731

400,243  337,071  218,774  165,519  

 
 حمل فائدة وال یوجد لھ تاریخ استحقاق محدد. ت إن المستحق إلى أطراف ذات صلة ال  ) أ(
 
دینار كویتي   1,900,152بمبلغ    اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقیمةموجودات مالیة  توجد  ،  2022  یونیو  30كما في   ) ب (

  ، صلة ذي مسجلة بإسم طرف  )دینار كویتي 2,990,095 : 2021 یونیو 30دینار كویتي،  1,900,152 : 2021دیسمبر   31(
 ویوجد تنازل منھ لصالح المجموعة عن تلك الموجودات المالیة. 

 
في   ) ج( عادلة  توجد  ،  2022  یونیو  30كما  بقیمة  استثماریة  (  3,210,000  بقیمةعقارات  كویتي  :  2021دیسمبر    31دینار 

بإسم طرف ذي صلةدینار كویتي  3,495,000  :2021  یونیو  30دینار كویتي،    3,635,000 تنازل منھ    ،) مسجلة  ویوجد 
 لصالح المجموعة عن تلك العقارات االستثماریة. 

 
 عملیات غیر مستمرةك موجودات ومطلوبات مصنفة -4

 
 موجودات ومطلوبات مصنفة كعملیات غیر مستمرة  ) أ

اللبنانیة على أحدى الشركات التابعة والعاملین في قطاع السوق المركزي في   اثرت الظروف االقتصادیة التي شھدتھا الجمھوریة 
ش.م.ل. مما أدى إلى توقف نشاط الشركة التابعة وتقدمھا بطلب إشھار افـالس بتاریخ   -مركز سلطان للتجزئة   –الجمھوریة اللبنانیة 

، وقد عینت المحكمة مصفیین لتحصیل  2017نوفمبر    6حاكم اللبنانیة المختصة والتي قبلت طلبھا بتاریخ  إلى الم  2017یولیو    31
                                                  ً                                                                             مدیونیات الشركة التابعة والوفاء بالتزاماتھا وفقا  لقوانین الجمھوریة اللبنانیة وعلیھ، تم تصنیف موجودات ومطلوبات وعملیات الشركة 

تاریخ    التابعة كموجودات ومطلوبات وعملیات غیر  المتعلقة  .  2017یولیو    31مستمرة من  الموجودات والمطلوبات  بنود  إن أھم 
 عملیات غیر مستمرة ھي كالتالي:كالمصنفة 

 

 
 یونیو  30

2022  

 دیسمبر 31
 2021 

  (مدقق) 

 
 یونیو 30

2021 
      :  الموجودات 

 60,854  60,854  60,854 نقد في الصندوق ولدى البنوك 
 891,091  891,091  891,091 مدینة أخرى رصدة أمدینون و
 830,365  830,365  830,365 مخزون 

 4,634,900  4,634,900  4,634,900 ممتلكات وعقارات ومعدات 
 72,396  72,396  72,396 موجودات أخرى 

 6,489,606  6,489,606  6,489,606 عملیات غیر مستمرة كمجموع الموجودات المصنفة 
      

      :   المطلوبات
 6,580,481  6,580,481  6,580,481 وأرصدة دائنة أخرى دائنون 

 207,693  207,693  207,693 مخصص مكأفاة نھایة الخدمة 
 6,788,174  6,788,174  6,788,174 مجموع المطلوبات المصنفة كعملیات غیر مستمرة 

 زیادة المطلوبات عن الموجودات المصنفة كعملیات  
 (298,568)   (298,568)  غیر مستمرة  

 
 (298,568) 

 
ن تتكبدھا المجموعة بسبب التصفیة. یوجد دعاوى قضائیة ضد مركز سلطان  ألتزامات الطارئة التي من المتوقع كان من الصعب تقدیر اإل

  ى القضائیةوان ھذه الدعأ، وتعتقد إدارة المجموعة  وھي ما زالت منظورة أمام جھات االختصاص  اإلفالسللتجزئة (لبنان) ش.م.ل. نتیجة  
  . المكثفةالمجمعة المرحلیة المالیة  المعلوماتلن یكون لھا تأثیر سلبي مادي على  
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 مستمرة العملیات غیر الخسارة  ) ب
، وإتفاقیة بیع 2021نوفمبر    14وبموجب موافقة من مجلس إدارة الشركة األم بتاریخ  ،  2022  یونیو  30خالل الفترة المنتھیة في  

  بین إدارة الشركة األم وأطراف أخرى، تمت الموافقة على بیع أحدى الشركات التابعة للمجموعة   2022  مارس   1مبرمة بتاریخ  
% للشركة  100وشركاتھا التابعة والمملوكة بنسبة    م.م. ذ.  –  شركة جود فود للتجھیزات الغذائیة  –والمصنفة كمحتفظ بھا لغرض البیع  

(تاریخ فقدان السیطرة)، مقابل مبلغ    2022مارس    1                                                                    ً     األم وبما لھا من حقوق وما علیھا من إلتزامات حالیة أو مستقبلیة إعتبارا  من  
دینار كویتي، تم إدراجھا في بیان  303,792خسارة بمبلغ صافي دینار كویتي، نتج عن عملیة البیع   52,000              ً       سیتم دفعھ نقدا  بقیمة 
 وبیانھا كالتالي:المرحلي المجمع المكثف للفترة الحالیة،  األرباح أو الخسائر 

 مارس  1
2022 

  

 52,000  مقابل البیع  
 2022 مارس 1القیمة الدفتریة لالستثمار في الشركة التابعة كما في   5,224 
 46,776   
 عمالت أجنبیة معاد تصنیفھا إلى بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثفتعدیالت ترجمة   ) 542,040(
 خسارة بیع الشركة التابعة  ) 495,264(
 حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة التابعة حتى تاریخ فقدان السیطرة  191,472 
 خسارة الفترة من العملیات غیر المستمرة  ) 303,792(

 
 ھي كما یلي: المستبعدة  للشركة التابعة  المالیة المعلومات إن 
 

 :ملخص بیان المركز المالي 
 

 
 مارس  1

2022 
 دیسمبر 31 

2021 
     الموجودات:

  55,299    35,467   نقد في الصندوق ولدى البنوك
  364,602    360,159   مدینون وأرصدة مدینة أخرى

  13,640    12,978   مخزون
  296,102    292,993   ممتلكات وعقارات ومعدات

  310,059    295,639   أصول إستخدامحقوق 
 1,039,702   997,236   مجموع الموجودات

     
     المطلوبات:

 792,073   573,317   دائنون وأرصدة دائنة أخرى
  319,608    305,675   إلتزامات عقود إیجار

  116,335    113,020   مخصص مكافأة نھایة الخدمة 
 1,228,016   992,012   مجموع المطلوبات
 ) 188,314(  5,224   صافي الموجودات

 
 : كما یلي  ھو، 2022 مارس 1حتى  2022ینایر  1للفترة من ملخص بیان األرباح أو الخسائر 

  

  

 للفترة من 
  2022ینایر  1 

مارس   1إلى 
2022 

  134,643     مبیعات
 (32,812)     تكلفة المبیعات
 101,831     مجمل الربح 

     
  7,252     إیرادات تشغیلیة أخرى

 (82,991)     مصاریف عمومیة وإداریة
 ) 17,528(    وإطفاء إستھالك

 ) 2,462(    مصاریف تمویلیة
 185,370     )3(إیضاح  شطب أرصدة دائنة

 191,472     الفترةربح 
 % 100    نسبة الملكیة

 191,472     حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة التابعة حتى تاریخ فقدان السیطرة 
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 ملخص بیان التدفقات النقدیة 
 ھي كما یلي: ، حتى تاریخ فقدان السیطرة للشركة التابعة إن صافي التدفقات النقدیة 

  
 مارس  1

2022 
       دیسمبر 31 

2021 
  304,356   228,197   من األنشطة التشغیلیةالناتجة صافي التدفقات النقدیة 
 )342,478(  )248,029(  األنشطة التمویلیةالمستخدمة في صافي التدفقات النقدیة 

 )38,122(  )19,832(  حتى تاریخ فقدان السیطرة بالشركة التابعة صافي التدفقات النقدیة المتعلقة 
 

  31خالل السنة المالیة المنتھیة في    350,000قامت إدارة المجموعة بقید مخصص خسائر متوقعة من استبعاد الشركة التابعة بمبلغ  
علیھ تم رد قیمة المخصص المكون إلى بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف للفترة الحالیة عند استبعاد  ، و  2021دیسمبر  

 الشركة التابعة. 
 

 استثمار في شركات زمیلة -5
 كما یلي:  ھيإن الحركة خالل الفترة / السنة 

 
 یونیو 30

2021 

دیسمبر   31 
2021 
 (مدقق) 

  
 یونیو  30

2022 

 

 الرصید في بدایة الفترة / السنة 128,799,022   85,660,922   85,660,922 
 المجموعة من نتائج أعمال شركات زمیلةحصة  1,340,916   49,407,297   2,252,660 
 زمیلة شركات ملكیة حقوق في التغیر من المجموعة حصة ) 171,002(  ) 1,604,655(  ) 1,146,859(

 القیمة في اإلنخفاض خسائر -  ) 120,000(  -
 لشركات زمیلة  الخسارة الشاملة األخرى حصة المجموعة من ) 29,945,834(  ) 4,544,542(  ) 537,434(
 الرصید في نھایة الفترة / السنة 100,023,102   128,799,022   ¤ 86,229,289 

 
  78,363,239بقیمة سوقیة بلغت    ) . ع.ش.م.ك   –الشركة الوطنیة العقاریة  الشركة الزمیلة (فإن بعض األسھم في    ،2022  یونیو   30كما في  

  مرھونة لبعض   ،)دینار كویتي  73,076,830  :2021  یونیو  30  كویتي،دینار    90,199,354  : 2021دیسمبر    31(دینار كویتي  
 . )7و 6 اتبنكیة ومرابحات (إیضاح تسھیالتالبنوك المحلیة مقابل 

 
  – الوطنیة العقاریة  زمیلة للشركة  (شركة  ش.م.ك.ع."    –"شركة أجیلتي للمخازن العمومیة  لتزامات المحتملة عن القضایا تخص  إن اإل

 ھي كما یلي:  )ش.م.ك. (عامة)
 
 : قضیة كوریك  ) أ

من اتفاقیة تسویة منازعات    36                                                               ً            ، قدمت الشركة الزمیلة طلب تحكیم ضد حكومة جمھوریة العراق استنادا  إلى المادة 2017في فبرایر 
من االتفاقیة الثنائیة بین حكومة دولة الكویت وحكومة    10االستثمار بین الدول ومواطني الدول األخرى ("اتفاقیة اإلكسید") وإلى المادة  

"). ویتعلق طلب التحكیم بمجموعة من  2015("االتفاقیة الثنائیة لعام    تشجیع وحمایة االستثمارات المتبادلةراق بشأن  جمھوریة الع
األعالم   ھیئة  وھي  لھا  التابعة  الرقابیة  ھیئتھا  فیھا  بما  العراق  من جانب حكومة جمھوریة  یلزم  ما  اتخاذ  واالمتناع عن  التصرفات 

بقرار   یتعلق  فیما  بشأن  واالتصاالت،  الصادرة  المسبقة  الكتابیة  بإبطال موافقتھا  قبل ھیئة اإلعالم واالتصاالت  مزعوم صدوره من 
الشركة  استثمار المجموعة في شركة كورك تیلیكوم، باإلضافة إلى أمر ھیئة األعالم واالتصاالت بإعادة األسھم التي استحوذت علیھا  

). وتتعلق مطالبات المجموعة في طلب التحكیم، من 2019الذي تم تنفیذه في مارس    إلى المساھمین العراقیین األصلیین (األمر  الزمیلة
ملیون دوالر أمیركي بشكل    380بین أمور أخرى، على إخفاق الحكومة العراقیة في معاملة استثمار الشركة الزمیلة بقیمة أكثر من  

ا من حق الدفاع، وأیضا المصادرة غیر المباشرة لالستثمار  عادل ومنصف، وإخفاقھا في إخطارھا بما یتم اتخاذه من إجراءات وحرمانھ
لعام   الثنائیة  الشركة الزمیلة لدى مركز تسویة  2017فبرایر    24. في  2015بالمخالفة ألحكام االتفاقیة  التحكیم من  قید طلب  تم   ،

 . 2018ینایر  31جرائیة أولیة في . حیث انعقدت جلسة إ2017دیسمبر  20                                             ً    منازعات االستثمار وتم تشكیل ھیئة التحكیم رسمیا  في 
 

في   الزمیلة  الشركة  مذكرة  إیداع  وبتاریخ  2018أبریل    30وتم  اعتراضھا على  2018أغسطس    6.  العراق  أودعت جمھوریة   ،
المحكمة   قامت  النزاع.  النظر في موضوع وأساس  قبل  تمھیدیة  فیھ كمسألة  للبت  االعتراض  في  النظر   بتقسیم االختصاص وطلبت 

وقد   .2019ینایر    10، وقدمت الشركة الزمیلة مذكرتھا المضادة بشأن االختصاص الوالئي في  2018أكتوبر    31في    اإلجراءات
. ھذا، وقد انعقدت الجلسات بتاریخ  2019مارس    21، فیما ردت الشركة الزمیلة بتاریخ  2019فبرایر    25ورد رد المدعى علیھم في  

أصدرت المحكمة قرارھا بشأن االختصاص القضائي وخلصت فیھ إلى أن لدیھا  ،  2019یولیو    9. بتاریخ  2019أبریل    25و  24
والیة قضائیة على بعض (ولیس كل) مطالبات الشركة الزمیلة. وسیتم البت اآلن في الدعوى على أساس المطالبات التي یتحقق للمحكمة  

. وقد تم تقدیم رد الشركة الزمیلة على  2020 مارس  13خ  الوالیة القضائیة بشأنھا. وقد تقدمت المدعى علیھا بمذكرتھا الدفاعیة بتاری 
بتاریخ   المدعى علیھا  أكتوبر  2020یولیو    17مذكرة  في شھر  الدعوى  أساس  في  للبت  الجلسات  انعقدت  فیما  تقدیم   2020.  وتم 

 . 2020المذكرات الختامیة في شھر نوفمبر  
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ج 2021فبرایر    22بتاریخ   برفض  قرارھا  التحكیم  ھیئة  أصدرت  الزمیلة  ،  الشركة  إلزام  وقررت  الزمیلة  الشركة  مطالبات  میع 
، تقدمت الشركة الزمیلة بطلب  2021مایو    28ملیون دوالر أمریكي لصالح المدعى علیھا. بتاریخ    5بمصاریف التحكیم بقیمة حوالي  

، قام مركز  2021سبتمبر    22خ  . بتاری 2021یونیو    4الغاء القرار قبل مركز تسویة منازعات االستثمار وقد سجل الطلب بتاریخ  
  2021نوفمبر    22تسویة منازعات االستثمار بتشكیل لجنة للفصل في طلب الشركة الزمیلة إللغاء القرار، وقد اجتمعت اللجنة في  

ً      ً        ً              وأصدرت جدوال  زمنیا  إجرائیا  لإلجراءات في   رتھا         ً                                                 ، ووفقا  للجدول الزمني اإلجرائي ، قدمت الشركة الزمیلة مذك2021نوفمبر    24           
  16و    15وستعقد جلسات المحكمة في   ،2022أبریل    22وقامت جمھوریة العراق بتقدیم مذكرة دفاعھا في   2021دیسمبر    22في  

 . 2022نوفمبر 
 

    ً                                                                                                               ونظر ا ألن ھیئة التحكیم رفضت البت في أسباب القرار التنظیمي نفسھ الصادرعن ھیئة اإلعالم واالتصاالت بمصادرة استثمار الشركة  
ً                                             في كوریك تلكوم بدعوى عدم االختصاص القضائي، فإن الشركة الزمیلة أیض ا بصدد إعداد مطالبة جدیدة ضد جمھوریة العراق. الزمیلة                                                                    

 
، تقدمت شركة الكازار كابیتال المحدودة ، وھي شركة تابعة للشركة الزمیلة، بدعوى في الكویت ضد حكومة    2021مایو    31بتاریخ  

یة تابعة لحكومة العراق ، وذلك سندا لبنود ضمان سیادي وذلك فیما یتعلق باستثمارات الشركة الزمیلة.  إقلیم كردستان، وھي وحدة سیاس
لكازار على سند أنھ ، ومن بین أسباب أخرى ، لم تتمكن شركة  ا، رفضت المحكمة الكلیة مطالبات شركة    2022ینایر    24وبتاریخ  

ً         لكازار من إثبات أنھا منحت قرض ا بقیمة  ا ن دوالر أمریكي إلى كورك والذي كانت تسعى بشأنھ للحصول على تعویضات  ملیو  250                             
  19، استأنفت شركة الكازار الحكم أمام محكمة االستئناف الكویتیة، وبتاریخ    2022فبرایر    16بموجب الضمان السیادي. وبتاریخ  

ملیون دوالر أمریكي ضد حكومة    490بقیمة                             ً                                    ، أصدرت محكمة االستئناف حكما  لصالح شركة الكازار بمنحھا تعویضات    2022  أبریل
 حتى تاریخ الدفع الفعلي، علما بأن الشركة الزمیلة بصدد تنفیذ ھذا الحكم.   %7إقلیم كردستان ، باإلضافة إلى فائدة سنویة قدرھا 

 
دون حل قانوني وعدم التوصل إلى قرار       ً  قائما       ً                   نظرا  ألن النزاع ال یزال    المالي لھذه القضیة   ثرتقییم األ  لم تتمكن الشركة الزمیلة من

  .نھائي
 
 : تسییل كفالة ) ب

ألف دینار كویتي من الكفالة المصرفیة المقدمة من   10,092صدر قرار عن اإلدارة العامة للجمارك بدولة الكویت بتسییل جزء بمبلغ 
، لصالح اإلدارة  الزمیلةشركة جلوبال كلیرنج ھاوس سیستمز ش.م.ك. (مقفلة) ،("شركة جلوبال كلیرنج") وھي شركة تابعة للشركة  

یت  فیما  للجمارك  السنة  العامة  المذكورة خالل  الكفالة  بتسییل  للجمارك  العامة  اإلدارة  قامت  القرار،  لھذا  العقود. طبق ا  أحد  بتنفیذ                           ً                                                                              علق 
 . 2007دیسمبر  31المنتھیة في 

 
وقد تقدمت شركة جلوبال كلیرنج بالطعن على القرار المذكور أعاله أمام محكمة أول درجة، وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمھا  

ألف دینار كویتي كتعویض مقابل عدم الوفاء    58,927ة جلوبال كلیرنج، وألزمت اإلدارة العامة للجمارك بسداد مبلغ  لصالح شرك
                                                        ً                              ألف دینار كویتي السترداد مبلغ الكفالة التي تم تسییلھا سابق ا، باإلضافة إلى احتساب فائدة    9,138بالتزاماتھا بموجب العقد، ومبلغ  

 مبالغ من تاریخ صدور الحكم نھائیا.       ً            % سنویا  على ھذه ال7بنسبة 
 

ثم قامت شركة جلوبال كلیرنج بالطعن باالستئناف على ھذا الحكم أمام محكمة االستئناف، طالبة زیادة قیمة التعویض. كما تقدمت  
سبتمبر    13أمام محكمة االستئناف. وأصدرت محكمة االستئناف في    4إداري    2014/    1955اإلدارة العامة للجمارك بالطعن رقم  

ادر عن محكمة أول درجة. ثم قامت كل من شركة جلوبال كلیرنج واإلدارة العامة للجمارك بالطعن  حكمھا بتأیید الحكم الص  2015
قضت محكمة التمییز   2017مارس    15، وبتاریخ  2015لسنة    1487,  148على ھذا الحكم أمام محكمة التمییز بالطعنین رقمي  

 اء تقریر یؤكد أحقیة الشركة الزمیلة في التعویض المطالب بھ.  ، أصدرت لجنة الخبر2018مایو    7بإحالة الطعن إلدارة الخبراء. وفي  
 

  4إداري/   2014لسنة    1923و    1955                           ً                                  ، تم حسم ھذا الموضوع نھائیا  بصدور ھذا الحكم في الطعون أرقام    2022مایو    11وبتاریخ  
ر كویتى لشركة جلوبال كلیرینج ھاوس  ألف دینا  5,561من محكمة التمییز، حیث قضت بإلزام اإلدارة العامة للجمارك برد مبلغ قدره  

سستمز من أصل مبلغ الكفالة المسیلة، وانتھت الطعون أعاله فیما عدا ذلك إلى تأیید الحكم المستأنف والذي قضى بإلزام المدعى علیھ  
ألف   58,927  ً        غا  مقداره الثاني "مدیر عام اإلدارة العامة للجمارك بصفتھ" بأن یؤدي إلى الشركة المدعیة "شركة جلوبال كلیرینج" مبل

 ). 2015سبتمبر  13(                 ً ھذا الحكم نھائیا   صدور        ً        ً          % سنویا  اعتبارا  من تاریخ 7دینار كویتى باإلضافة إلى الفوائد القانونیة بواقع 
 

ة  لصالح مساھمین شرك بھدف إتمام تلك المفاوضات  مفاوضات مع اإلدارة العامة للجمارك  ب                              ً    إدارة شركة جلوبال كلیرینج حالی ا    دخلت 
الشركة   قررت  وبناء  علیھ  كلیرینج ،  ً                   جلوبال  تعدیالت  الزمیلة                       بأي  بالحكم أعاله  وشركة جلوبال كلیرینج عدم االعتراف  في    تتعلق 

 مفاوضات. النتیجة  حیث أنھا بانتظار المرحلیة المكثفة المجمعة للشركة الزمیلة  المالیة  معلوماتال
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 بنكیة تسھیالت -6
حوالة حق  بالكفالة التضامنیة لبعض شركات المجموعة ومضمونة  ھي  و،  من بنوك محلیة وأجنبیةللمجموعة  البنكیة ممنوحة    التسھیالتإن  

 ن بعض موجودات المجموعة وبیانھا كما یلي: ورھ العقود  بعض  إیرادات على
 

 یونیو 30
2021 

 دیسمبر   31 
2021 
 (مدقق) 

 
 یونیو  30

2022 

 

 بیان الرھن 

 

 

  أسھم ملكیة   6,423,052  6,423,052  5,587,259
موجودات مــالیــة بــالقیمــة العــادلــة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر

60,433,861  74,594,029  64,805,672  
405,035,451  

 )5أسھم شركة زمیلة (إیضـاح   سھم
 عقــارات استثمــاریة   عقارات  3,182,464  3,928,729  751,776

 أراضي ملك حر ومباني  أراضي ومباني  65,014,256  62,370,266  55,884,783
 حصص ملكیة في شركة تابعة   حصة  90  2,700,000  2,700,000  2,700,000

-  5,203,998  5,203,998  
13,000,000   

 حصص ملكیة في شركة تابعة  حصة 
 

 ي: یل امالبنكیة ھي ك التسھیالت إن الفائدة السنویة على 
     معدل الفائدة (%) 

 
 یونیو 30

2021 

 دیسمبر   31 
2021 
 (مدقق) 

 
 یونیو  30

2022 

 

 العملة

 

 البیان 
 
 
1.75  – 2.5   

 
 
1.25  – 2.5   

 
 

521.  – 2.5   دینار كویتي  

متوســط معدل فائدة ســنویة فوق ســعر 
بنك الكویت الخصـم المعلن من قبل  

 المركزي
 متوسط معدل فائدة سنویة   دینار كویتي  8  8  8

6.5  – 8.5   6.5  – 8.5   6.5  – 8.5  متوسط معدل فائدة سنویة   دینار أردني  
4 – 4.5   4 – 4.5   4 – 4.5  متوسط معدل فائدة نصف سنوي  لایر عماني  

 
 دائنو مرابحة -7

فـوق سعـر الخصم    ) %2.5  : 2021  یونیو   30،  %2.5:  2021دیسمبر    31% (2.5یتحمل دائنو مرابحة متوسط أعباء تمویل بمعدل  
 وبیانھا كالتالي: ونات رھبعدة وھي مضمونة  ،المعلن من بنك الكویت المركزي

 
 

 یونیو 30
2021 

 دیسمبر   31 
2021 
 (مدقق) 

 
 یونیو  30

2022 

 

 بیان الرھن 

 

 

12,642,969  325,605,15   567,557,13   
84,734,795  

 )5(إیضـاح  أسھم شركة زمیلة  سھم
 عقــارات استثمــاریة   عقارات  2,245,000  2,245,000  2,850,000
 أراضي ملك حر ومباني  أراضي ومباني  8,914,536  8,986,734  8,002,186

 
 اإلیجارعقود  -8

 ستخدام أصولإحقوق  ) أ
 :ھي كما یلي السنة /الفترة أصول خالل ستخدام إحقوق على الحركة  إن

 
 

 یونیو 30
2021 

دیسمبر   31 
2021 
 (مدقق) 

  
 یونیو  30

2022 

 

 السنة /الفترة  بدایةالرصید في  24,238,488   28,810,364  28,810,364  
 اإلطفاء المحمل على الفترة / السنة   (1,674,893)  ) 3,616,053(  ) 1,972,895(
 إضافات  2,805,009   6,669,289  4,506,668 
 استبعادات  -  ) 5,587,134(  ) 5,587,135(

 المتعلق بموجودات مجتفظ بھا لغرض البیع -  ) 310,059(  -
 أثر بیع شركة تابعة  -  ) 1,863,475(  ) 1,863,475(
 تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة  205,300   135,556  70,741 
 السنة /الفترة الرصید في نھایة   25,573,904   24,238,488  ¤ 23,964,268 
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 إلتزامات عقود إیجار ) ب
 :ھي كما یلي السنة /الفترة خالل  إلتزامات عقود إیجارعلى الحركة  إن

 
 

 یونیو 30
2021 

دیسمبر   31 
2021 
 (مدقق) 

  
 یونیو  30

2022 

 

 السنة /الفترة  بدایةالرصید في  25,573,320   30,221,477   30,221,477  
  تمویلیة مصاریف  712,430   1,369,009   707,861 
 السنة /المدفوع خالل الفترة  (2,170,291)  ) 4,372,226(  ) 2,426,462(
 إضافات  2,417,749  6,669,289   4,506,668 
 استبعادات  -  ) 5,971,301(  ) 5,971,300(

 المتعلق بمطلوبات مجتفظ بھا لغرض البیع -  ) 319,608(  -
 أثر بیع شركة تابعة  -  ) 2,029,920(  ) 2,029,920(
 تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة  252,671  6,600   ) 32,095(
 السنة /الفترة الرصید في نھایة  26,785,879   25,573,320   ¤ 24,976,229 

 
 والتي تتمثل في:

 
 یونیو 30

2021 

دیسمبر   31 
2021 
 (مدقق) 

  
 یونیو  30

2022 

 

 الجزء المتداول 4,520,922  3,411,414   4,601,634
 الجزء غیر المتداول 22,264,957  22,161,906   20,374,595
24,976,229 ¤   25,573,320  26,785,879  

 
 أسھم خزانة -9

 
   یونیو 30

2021 

 دیسمبر 31 
2021 

 ) مدقق(

  
   یونیو  30

2022 

  

 عدد األسھم     10,002,122     10,002,122   7,136,266 
 النسبة إلى األسھم المدفوعة  3.5%  3.5%  % 2.5

 1,320,209   2,100,446  القیمة السوقیة (دینار كویتي)    1,200,255    
)2,593,571 (   )2,593,571 (  التكلفة (دینار كویتي)  (2,593,571)  

 
 بمساھمي الشركة األم األساسیة والمخففة المتعلقةربحیة السھم  -10

على المتوسط المرجح لعدد    ً  ا  لیس ھناك أسھم عادیة مخففة متوقع إصدارھا. إن المعلومات الضروریة إلحتساب ربحیة السھم األساسیة بناء
 ھي كما یلي: الفترةاألسھم القائمة خالل 

 الستة أشھر المنتھیة في 
 یونیو   30

 الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یونیو   30

 

2021  2022  2021  2022  

 938,4103,    2,516,888    3,119,573    1,354,939 
  من العملیات المســـتمرة المتعلقة  الفترة ربح

 بمساھمي الشركة األم

)45,848(   (303,792)  )42,904(   - 
من العملیات غیرالمســـتمرة    الفترة  خســـارة

 بمساھمي الشركة األم  المتعلقة
 3,892,562    2,213,096    3,076,669  بمساھمي الشركة األم  المتعلق  ربح الفترة 1,354,939   

        
 : األسھم القائمةعدد  سھـم   سھـم  سھـم   سھـم

 عدد األسھم المصدرة في بدایة الفترة 289,414,391  289,414,391   289,414,391   289,414,391 
 : المتوسط المرجح ألسھم الخزانة     ً ناقصا   (10,002,122)  )7,136,266(  (10,002,122)  )7,136,266(

 282,278,125     279,412,269   282,278,125     279,412,269 
 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة في

 نھایة الفترة  
        
  فلس   فلس   فلس   فلس 

13.95  9.01  11.05  4.85 
والمخففة من  ربحیة السھم األساسیة

 لعملیات المستمرة ا

)0.16 (  (1.09)  )0.15 (  - 
السھم األساسیة والمخففة من   خسارة

 المستمرة العملیات غیر 

13.79  7.92  10.90  4.85 
والمخففة المتعلقة  ربحیة السھم األساسیة

   بمساھمي الشركة األم
  



 وشركاتھا التابعة  ش.م.ك. (عامة)  –شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة 
 (غیر مدققة)  المجمعة المكثفة إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة  

 2022 یونیو  30
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

15 

 رأس المال العامل -11
لمبدأ االستمراریة، والذي یفترض قدرة المجموعة على تحقیق موجوداتھا وسداد        ً وفقا    المجمعة المكثفةالمرحلیة  المالیة    تم إعداد المعلومات

م التأكد من  أیة تعدیالت قد تنتج عن عد  المجمعة المكثفةالمعلومات المالیة المرحلیة  التزاماتھا من خالل نشاطھا اإلعتیادي، وال تتضمن  
 إستمراریة المجموعة. 

 
دیسمبر   31دینار كویتي ( 55,085,748تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتھا المتداولة بمبلغ  ، 2022 یونیو 30كما في 
 . دینار كویتي) 84,284,438 : 2021یونیو  30 كویتي،دینار  56,843,265 :2021

 
تنفیذ خطة للتخارج من بعض االستثمارات والموجودات المدرجة   بالبدء في  باتخاذ االجراءات الالزمة  بالمعلومات  ان المجموعة قامت 

،  2021دیسمبر    31لمواجھة التزاماتھا تجاه ھذا األمر، كما قامت إدارة المجموعة خالل السنة المنتھیة في  المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة  
 . ھیكلة بعض تسھیالتھا البنكیة بإعادة

 
ترى إدارة المجموعة أنھ على الرغم من الشكوك حول قدرة المجموعة على مواجھة ھذه العوامل السابق ذكرھا، والذي قد ینتج عنھ عدم 

تخارج من بعض  قدرة المجموعة على تحقیق موجوداتھا وسداد إلتزاماتھا من خالل نشاطھا اإلعتیادي، فإن إدارة المجموعة ترى أن ال
الموجودات طبقاً لخطة المجموعة سوف یتم بنجاح طبقاً لمعطیات السوق الحالیة، إضافة إلى التزام المساھمین واألطراف ذات صلة بتقدیم  

 . الدعم المادي للمجموعة إذا تطلب األمر
 

 العادلة قیاس القیمة -12
  لمعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة ایتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا أو اإلفصاح عنھا بالقیمة العادلة في 

 من خالل مستوى قیاس متسلسل استنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة ككل كما یلي: 
 
  :ویشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات المتماثلة.المستوى األول 
  المســتوى الثاني: ویشــمل أســس التقییم التي یكون فیھا أقل مســتوى مدخالت جوھري نســبة إلى قیاس القیمة العادلة متاحا إما بشــكل

 مباشر أو غیر مباشر.
 ن فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة غیر متاح.المستوى الثالث: ویشمل أسس التقییم التي یكو 

 یبین الجدول التالي تحلیل البنود المسجلة بالقیمة العادلة طبقا لمستوى القیاس المتسلسل للقیمة العادلة: 
 

2022 یونیو  30   
الثالث المستوى   المجموع  الثاني المستوى      
 الشامل اآلخر  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  -  8,323,201  8,323,201
 عقارات استثماریة  9,419,455  -  9,419,455

17,742,656  8,323,201  9,419,455  
      

 
(مدقق)   2021دیسمبر  31   

الثالث المستوى   المجموع  الثاني المستوى      
 الشامل اآلخر  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  -  8,323,201  8,323,201
 ارات استثماریة قع 9,802,142  -  9,802,142

18,125,343  8,323,201  9,802,142  
 

2021 یونیو 30   
الثالث المستوى   المجموع  الثاني المستوى      

 الشامل اآلخر  خالل الدخل موجودات مالیة بالقیمة العادلة من   -  10,425,542  10,425,542
 ارات استثماریة قع 9,481,019  -  9,481,019

19,906,561  10,425,542  9,481,019  
 

  الشامل اآلخر خالل الدخل مالیة بالقیمة العادلة من  الموجودات  في رأي إدارة الشركة األم بأنھ ال یوجد تغییر جوھري في القیمة العادلة لل
 . 2022 یونیو  30المنتھیة في   الفترةوالعقارات االستثماریة خالل 

 
 . 2022 یونیو  30قیاس القیمة العادلة خالل الفترة المنتھیة في   لم تتم أي تحویالت بین مستویات
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 قضائیةومطالبات  التزامات محتملة -13
 

 یوجد على المجموعة إلتزامات محتملة كما یلي: )أ
 

   یونیو  30
2022  

 دیسمبر 31
2021 

  ) مدقق(
   یونیو 30

2021 
 8,051,123  7,227,303    6,660,086 خطابات ضمان

 1,876,897  1,476,129    ,452,0251  إعتمادات مستندیة 
  8,112,111    8,703,432  9,928,020 
 

 إن اإللتزامات المحتملة الناتجة عن حصة المجموعة في شركات زمیلة ھي كما یلي: )ب 
 

   یونیو  30
2022  

 دیسمبر 31
2021 
  (مدقق) 

   یونیو 30
2021 

668,508  خطابات ضمان    668,508    668,508  
 

ــائیة ــركة الوطنیة العقاریة    للمجموعة أو  ال یوجد تغییر جوھري في اإللتزامات المحتملة والمطالبات القضـ ــركة الزمیلة "الشـ  –للشـ
 .2021دیسمبر  31ش.م.ك.ع" كما ھو وارد في البیانات المالیة المجمعة للسنة المنتھیة في 

 
 العادیة وغیر العادیة الجمعیة العامة -14

الجمعیة   - السنویة  العامة وافقت  الشركة األم    العادیة  بتاریخ  لمساھمي  للسنة  2022  مایو   22المنعقدة  المجمعة  المالیة  البیانات  ، على 
لسنة المنتھیة  لمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  أو  على عدم توزیع أرباح نقدیة أو أسھم منحة  ، كما وافقت  2021دیسمبر    31المنتھیة في  

 . 2021دیسمبر  31في 
 
الجمعیة   - السنویة  العامة وافقت  الشركة األم    العادیة  بتاریخ  لمساھمي  للسنة  2021  مایو   27المنعقدة  المجمعة  المالیة  البیانات  ، على 

لسنة المنتھیة  لمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  أو  على عدم توزیع أرباح نقدیة أو أسھم منحة  ، كما وافقت  2020دیسمبر    31المنتھیة في  
 . 2020دیسمبر  31في 

 
على إصدار سندات قابلة للتحویل إلى أسھم  ،  2022مارس    8المنعقدة بتاریخ  لمساھمي الشركة األم  ادیة  غیر الع  العامة وافقت الجمعیة   -

سنوات وذلك في حدود    10أو بأي عملة أخرى لمدة ال تتجاوز   ،ملیون دینار كویتي  15بحد أقصى  األم  مال الشركة   عادیة في رأس
تجاوز خمس سنوات من تاریخ إصدارھا، على فترات نصف  ت مقدار رأس المال المصرح بھ مع خیار التحویل إلى أسھم خالل فترة ال  

الفترة، وذلك وفق سعر تحویل    سنویة من تاریخ إصدار السندات ویجوز للجھة المصدرة إقرار أي تاریخ تحویل إضافي آخر خالل تلك
، وذلك  األم  % من رأس مال الشركة75فلس للسھم دون عالوة إصدار، ویجوز التحویل التلقائي في حال بلوغ الخسائر أكثر من    100

 الشركة األم.  وفق سعر تحویل یتم تحدیده من مجلس إدارة
 

 أرقام المقارنة -15
الحالیة. إن عملیة إعادة التبویب لم یكن لھا تأثیر على ربح تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع أرقام الفترة  

المجموعة أو حقوق الملكیة المجمعة للفترة السابقة. 
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 القطاعمعلومات  -16

 قسام الرئیسیة التالیة كقطاعات تشغیلیة وبیانھا كالتالي:ألغراض اإلدارة، تم تصنیف األ
 

 الوصف   القطاع التشغیلي 
 أسواق مركزیة للمواد الغذائیة   البیع بالتجزئة

 وراق المالیة والشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة االستثمار في األ  االستثمار
 مقاوالت  العقود

 إدارة وتطویر والمتاجرة بالعقارات  العقارات
 

   : ھي كما یليلقطاعات التشغیلیة باإن المعلومات المتعلقة 
 

   2022 یونیو  30أشھر المنتھیة في   ستةال
   البیع بالتجزئة   االستثمار   العقود   العقارات   المجموع 

 مجموع اإلیرادات   94,481,732   -  4,888,880   81,314   99,451,926 
 ربح مجمل ال  16,089,482   -  990,895   81,314   17,161,691 

 إستھالك وإطفاء   (3,054,073)  (37,743)  (10,604)  (73,553)  (3,175,973)
 مصاریف تمویلیة   (1,097,161)  (2,042,287)  -  -  (3,139,448)

 (خسارة) الفترة  ربح  3,007,625   (1,387,901)  810,455   (121,306)  2,308,873 
 الموجوداتمجموع   132,194,477   108,483,213  2,003,715   45,400,958   288,082,363 
 مجموع المطلوبات  121,666,092   109,464,064  3,270,902   5,405,068   239,806,126 

 
   2021  یونیو 30أشھر المنتھیة في  ستةال

   البیع بالتجزئة  االستثمار  العقود  العقارات   المجموع 
 اإلیرادات مجموع   102,564,129   -  4,745,928   253,320   107,563,377 
 ح مجمل الرب   18,948,506   -  732,144   253,320   19,933,970 
 إستھالك وإطفاء   ) 2,823,194(  ) 38,506(  ) 283,410(  ) 393,379(  ) 3,538,489(
 مصاریف تمویلیة   ) 1,046,625(  ) 2,387,441(  ) 5,531(  ) 61,222(  ) 3,500,819(
 (خسارة) الفترة  ربح  4,952,371   ) 1,251,604(  283,867   ) 49,021(  3,935,613 
 مجموع الموجودات   139,952,401   96,513,035   5,823,503   45,466,691   287,755,630 
 مجموع المطلوبات   146,066,018   87,632,552   3,714,843   3,696,766   241,110,179 
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