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

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

 وشركاتها التابعة 

 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  

  )غير مدققة(  

   2022سبتمبر   30
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 ة المكثفة المجمعة  المعلومات المالية المرحلي مراجعةحول  ت المستقل اباالحس بق مراتقرير 

  أعضاء مجلس اإلدارةإلى حضرات السادة 

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

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

  مقدمة

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

   2022سبتمبر  30( كما في "المجموعة" ـا معًا بتها التابعة )يشار إليها)"الشركة األم"( وشرك( للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(

ب  الشاملوالدخل    الدخل  ي وبيان المتعلقين  المجمعين  المكثفين  لالمرحليين  وتفه  الثالثة  االتسعة  رتي  بذلك  المنتهيتين  لتاريخ  أشهر 

الملكيةوبياني   النقدو  التغيرات في حقوق  المكثفين المجمعين  ةيالتدفقات  المنتهية بذلك  التسعة  لفترة    المتعلقين به  المرحليين  أشهر 

المرحلية   المالية  المعلومات  هذه  إعداد  المسؤولة عن  األم هي  الشركة  إدارة  إن  الالتاريخ.  لمعيار    ةعمجمالمكثفة  وفقاً  وعرضها 

الدولي   المرحلي  :34المحاسبة  المالي  التعبالتقرير  هي  مسؤوليتنا  إن  لهذ  ري.  مراجعتنا  نتيجة  اعن  المعلومات  المرحله  ية  لمالية 

   المكثفة المجمعة. 
 

 نطاق المراجعة
الدولي   للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  المال  2410لقد  المعلومات  المرحلي"مراجعة  اية  قبل  فنملة  من  الحساباتذة  المستقل   مراقب 

إلى الموظفين   رئيسيةفي توجيه االستفسارات بصفة    ت المالية المرحليةاموالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعل  "للمنشأة

ل التحليلية واإلجراءات األخرى  اإلجراءات  المالية والمحاسبية وتطبيق  األمور  إن  رملالمسؤولين عن  انطااجعة.  أقل  لمرق  اجعة 

ننا على علم بكافة  على تأكيد بأ  يمكننا الحصول ولية وعليه، فإنه ال  دلاالتدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق    نطاق  بشكل كبير من

 يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. األمور الهامة التي 
 

 النتيجة 
مرفقة لم يتم ة المكثفة المجمعة اليلحما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المر، فإنه لم يرد إلى علمنا  تنااجعإلى مراً  داناست

 .34معيار المحاسبة الدولي  لميع النواحي المادية، وفقاً إعدادها، من ج
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

واباإل ذلك،  إلى  مضافة  إلى  النتعراجستناداً  فإن  اا،  الدفاتر  لمالية  معلومات  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المكثفة  المرحلية 
ً نبين أيضية للشركة األم.  بسحامال لقانون الشركات   مخالفاتوجود أية  لى علمنا  رد إلم يأنه  حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا،  ،  ا

ل   2016لسنة    1رقم   الالحقة  ال  ،هوالتعديالت  للشركة  الت  ة والتعدييذيتنفوالئحته  التأسيس والنظام األساسي  لعقد  لها، أو  الالحقة 
ال لهما، خالل فترة  قحالاألم، والتعديالت  المنتهية في  التسعة  ة  مادي  جه قد يكون لهعلى و   2022سبتمبر    30أشهر  على تأثيراً  اً 

 اط الشركة األم أو مركزها المالي.نش
 

 7ألحكام القانون رقم    مادية  لمنا وجود أية مخالفاتعتقادنا، لم يرد إلى علمنا واإليه ع  لصو  سبمال مراجعتنا، ح نبين أيضاً أنه خال
على وجه قد      2022سبتمبر    30المنتهية في  هر  أشالتسعة  ترة  شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فب،  2010ة  نسل

 لي.امال مركزهاشركة األم أو يكون له تأثيراً مادياً على نشاط ال

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 2022نوفمبر  10

 الكويت 

 

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

   إرنست ويونغ
 صيمي وشركاهموالع نبايعلا



   ع.ش.م.ك.والمناولة يات شركة جاسم للنقل

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

 

 

 .مكثفة المجمعةية الالمرحل المالية المعلوماتمن هذه ا زءً تشكل ج 11لى إ  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق( المجمع المكثف المرحلي الدخلبيان 

  2022سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 

  
 في ة تهي المن أشهرالثالثة 

 سبتمبر 30
 

 المنتهية في  أشهرالتسعة 

 سبتمبر 30

 2021 2022  اح إيض 
 

 2022 2021 

 ويتي  ر كدينا دينار كويتي   
 

 دينار كويتي   دينار كويتي 

       

 5,597,551 6,691,493 3 ءعمال من العقود مع الإيرادات  
 

19,708,084 16,249,565 

 (4,334,648) (5,004,494)  مصروفات تشغيل
 

(14,251,287) (12,521,726) 

  

─────────── ─────────── 
 

─────────── ─────────── 

 1,262,903 1,686,999  مجمل الربح
 

5,456,797 3,727,839 

       

 127,705 142,877  إيرادات أخرى 
 

312,696 275,949 

 (604,341) (686,023)  مصروفات إدارية 
 

(2,066,305) (1,807,612) 

قعة لألرصدة  مان المتو مخصص خسائر االئت 

 (17,448) (15,328)  ةن ي د الم 
 

(68,655) (100,295) 

 (53,192) (68,115)  تكاليف تمويل
 

(185,332) (112,871) 

  

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 عضاء الضرائب ومكافأة أ الربح قبل  

 715,627 1,060,410   دارة اإل   لس مج 
 

3,449,201 1,983,010 

 (7,279) (11,001)  سسة الكويت للتقدم العلمي  مؤ   حصة 
 

(36,612) (19,835) 

 (7,279) (11,001)  الزكاة 
 

(36,612) (19,835) 

      - (27,502)  وطنيةالة ال دعم العم ضريبة  
 

(91,529) -      

 (6,000) (6,000)  رة اإلدا مكافأة أعضاء مجلس  
 

(18,000) (18,000) 

  

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 695,069 1,004,906  ربح الفترة 
 

3,266,448 1,925,340 

  ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

    
 

  

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة 

 فلس   4.63 فلس   6.7 10 ()فلسبمساهمي الشركة األم 
 

 لس ف   12.84 فلس   21.78

  

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ع.ش.م.ك.والمناولة يات شركة جاسم للنقل

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

 

 

 .مكثفة المجمعةية الالمرحل المالية المعلوماتمن هذه ا زءً تشكل ج 11لى إ  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق(  جمعكثف المالملي رحالم  بيان الدخل الشامل

  2022سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

 

 

 المنتهية في  أشهرالثالثة 

 سبتمبر 30
 

 المنتهية في  أشهرالتسعة 

 برسبتم 30

  2022 2021 
 

 2022 2021 

 ويتي  ر كدينا دينار كويتي  
 

 دينار كويتي   دينار كويتي 

      

 695,069 1,004,906 ربح الفترة 
 

3,266,448 1,925,340 

 ─────────── ─────────── 
 

─────────── ─────────── 

   لة أخرى: امش إيرادات( ر ئخسا)
 

  

تصني إعادة  يتم  قد  أو  يتم  البنود  الدخل اً  حقفها  بيان  إلى 
   :عممكثف المجلامرحلي ال

 

  

 185 (900) فروق تحويل عمالت أجنبية 
 

(1,156) (929) 

   
 

  

ل المرحلي  بيان الدخ  إلىحقاً  ها الدة تصنيفبنود لن يتم إعا
   المجمع: المكثف 

 
  

أرباح خسائر )  موجودات    (  من  محققة  مدرجة  ة  ي ل ا م غير 

 4,474 (6,548) شاملة األخرىات ال راد إلي الل ا ة من خ بالقيمة العادل 
 

(21,103) (42,172) 

 ─────────── ─────────── 
 

─────────── ─────────── 

 4,659 (7,448) ة رى للفتر شاملة أخ ( إيراداتخسائر )
 

(22,259) (43,101) 

 ─────────── ─────────── 
 

─────────── ─────────── 

 699,728 997,458 ترة ة للفإجمالي اإليرادات الشامل
 

3,244,189 1,882,239 

 ════════ ════════ 
 

════════ ════════ 

 

  

 

 





   ع.ناولة ش.م.ك.والميات م للنقلشركة جاس

 وشركاتها التابعة  (لنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(جاسم لشركة ا : سابق)
 

 
 

 المرحلية المكثفة المجمعة.لمعلومات المالية تشكل جزًءا من هذه ا 11إلى  1ة من إن اإليضاحات المرفق
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 )غير مدقق( مجمعلا كثفحلي المتغيرات في حقوق الملكية المرال يانب

   2022سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 

 

 رأس 
 ل ماال

 احتياطي  
 إجباري 

 فائض  
 م يتقيال دة إعا

 تياطي  حا
 القيمة العادلة 

 احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية 

 أرباح 
 المجموع  مرحلة

 ي تكوي دينار ي دينار كويت دينار كويتي  نار كويتي يد ي كويت دينار دينار كويتي  دينار كويتي  
        

 44,446,595 12,497,485 (10,075) 108,721 10,489,850 6,360,614 15,000,000 (مدقق )  2022يناير    1كما في  
 3,266,448 3,266,448     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (22,259)     - (1,156) (21,103)     -     -     - شاملة أخرى للفترةئر خسا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,244,189 3,266,448 (1,156) (21,103)     -     -     - رةة للفت امل ( اإليرادات الش الخسائراجمالي ) 
 (2,400,000) (2,400,000)     -     -     -     -     - ( 5توزيعات أرباح )إيضاح 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 45,290,784 13,363,933 (11,231) 87,618 10,489,850 6,360,614 15,000,000    2022سبتمبر    30كما في 

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

 43,431,783 13,338,430 (9,660) 147,357 8,843,850 6,111,806 15,000,000 (مدقق )  2021ير  اين   1كما في  
 1,925,340 1,925,340     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (43,101)     - (929) (42,172)     -     -     -  فترةلل ىرخشاملة أ ئرخسا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,882,239 1,925,340 (929) (42,172)     -     -     -  لفترةة ل ل م الشا  ت ا د يرا اإل  )الخسائر( اجمالي  
 (3,000,000) (3,000,000)     -     -     -     -     - (5)إيضاح  ح أربا توزيعات  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 42,314,022 12,263,770 (10,589) 105,185 8,843,850 6,111,806 15,000,000 2021سبتمبر   30  يف ا  كم 

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

 

 

.



   ع.ك.ولة ش.م.يات والمناشركة جاسم للنقل

 وشركاتها التابعة  (.م.ك. )مقفلة(لمناولة شت والنقلياشركة جاسم لا : )سابق
 

 
 

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

   2022سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

  

 هية في لمنتا هرشأ  سعةالت
 سبتمبر 30 

  
 2022 2021 

 
ات ضاح يا  دينار كويتي   ر كويتي اندي 

 أنشطة التشغيل 
   

 1,965,010 3,431,201    ةرااإلداء مجلس عضأة أ الضرائب وبعد مكافقبل   الفترةربح 

    لتدفقات النقدية: افي ابص ةالفترربح ة لمطابقتعديالت غير نقدية 

 (181,626) 5,407  كات ومعدات متلع ممن بي (ربحخسارة )

 (1,461) (547)   ايجار ء عقدانها منربح    

 3,220,596 3,630,866  استهالك   

 493,710 501,581  خدام إطفاء موجودات حق االست

 184,099 257,614  موظفين نهاية الخدمة لل ةأ افكم مخصص

 100,295 68,655    ةالمدينلألرصدة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 (18,380) (18,170)  إيرادات فوائد 

 (23,751) (14,050)  أرباح توزيعات   تاإيراد

 112,871 185,332  تكاليف تمويل 

  ─────── ─────── 

  8,047,889 5,851,363 

    مل: التغيرات في رأس المال العا

 (127,167) (177,720)  نوزمخ

ً مدينون   553,961 (1,363,664)  ومدفوعات مقدما

 (651,828) 1,006,577  حقة ومصروفات مستدائنون 

  ─────── ─────── 

 5,586,659 7,513,082  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات 

 33,870      -  خالل الفترة  ية مستلمةحكوممنح 

 (85,307) (103,494)  افأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة كم

 (88,507) (67,704)  سداد ضرائب 

  ─────── ─────── 

 5,446,715 7,341,884  أنشطة التشغيل  ناتجة منل ا ةيالنقد  قاتتدفصافي ال 

  ─────── ─────── 

    ستثمار ة ال أنشط 

 (8,476,572) (4,538,374)  شراء ممتلكات ومعدات  

 254,369 184,266  ات ت ومعدممتلكامن بيع متحصالت 

 (1,000,000) 500,000   هر ش أ  3  من   كثر أل  ة ي لص أ  ستحقاق ذات فترات ا الثابتة   ع ئا دي الو صافي الحركة ف 

 18,380 18,170  إيرادات فوائد مستلمة

 23,751 14,050  مستلمة  باح ر أ ت  توزيعا  ات إيراد 

  ─────── ─────── 

 (9,180,072) (3,821,888)  التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار صافي 

  ─────── ─────── 

    مويل أنشطة الت

 (3,000,000) (2,375,196)  مدفوعة  حأربا تاعيتوز

 4,911,240     - 6 جل مستلم قرض محدد األ

 (39,379) (33,078)    مدفوعة مويليف تلتكا

 (27,486) (111,509)  لقرض محدد األجل مدفوعة تمويل تكاليف

 (46,006) (40,745)  ر جيتأ لمطلوباتة وعفدم ليوف تمي لتكا

 (506,250) (497,342)  ار جيال د العقو لغمبال  أصلمدفوعات 

 
 ─────── ─────── 

 1,292,119 (3,057,870)  مويل أنشطة الت منلناتجة ا(  فيالمستخدمة )صافي التدفقات النقدية 

  ─────── ─────── 

 (2,441,238) 462,126  معادل  في النقد والنقد ال لنقصا  صافي

    

 36,699 2,305  تأثير تحويل عمالت أجنبية 

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

  ─────── ─────── 

 1,022,238 3,040,118 5 سبتمبر 30معادل في قد ال والن نقدلا

  ═══════ ═══════ 

    نقدية امالت غير عم

 384,306 752,255  دام  خت سالا  قح أصلإضافات الى 

 (384,306) (752,255)  إضافات الى مطلوبات التأجير 

      - 16,054  تعديل عقد تأجير لموجودات حق االستخدام 

      - (16,054)  لوبات التأجير مط د تأجير لعق لديتع

 
 ─────── ─────── 

 
 -      -      

 
 ═══════ ═══════ 

 



   ع.يات والمناولة ش.م.ك.للنقلشركة جاسم 

 لتابعة شركاتها او ((ولة ش.م.ك. )مقفلةلمنالنقليات والكة جاسم شر)سابقا : 
 

  لمكثفة المجمعة )غير مدققة(المرحلية احول المعلومات المالية  إيضاحات

   2022  بتمبرس 30
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  التأسيس واألنشطة 1
 

ً بقاس)ع.  .م.ك.لمناولة شت واقلياجاسم للنشركة  ل  المجمعة  المرحلية المكثفة  المالية  المعلومات  رادبإص ريح  تم التص شركة   :ا

 تهية المنفترة  لل(  المجموعة"بـ ")يشار إليها معًا  تها التابعة  اوشرك  "(ماأل  )"الشركة  ()مقفلة(  .م.ك.ش  ةاوللمنت واياقلجاسم للن

 .2022نوفمبر  10بتاريخ مجلس إدارة الشركة األم  ندر عر صابموجب قرا  2022سبتمبر  30في 
 

للشركة  يقع المسجل  الرئيسي  المكتب  ر  في  ماأل  عنوان  منطقة  ر،  1قم  المرقاب،  الجراح ، مجمع ص8  قممبنى  سليمان  الح 

مكتب  ال الطاب2عقاري،  ص  ق،  الصفاة  22801  .ب.الخامس،  الكويت.13089،  وتأسيسه  ،  األم  الشركة  تسجيل  فيتم   ا 

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

ر في  ييلتغتم تعديل السجل التجاري للشركة األم ليعكس هذا ا.  المناولة ش.م.ك.عو  ياتسم للنقلاج  ى شركةإل   ألماسم الشركة ا

 .2022يل أبر 20
 

االم هي  إ الشركة  لتاب  شركةن  للصناعاتالق  كةشرعة  الكبرى"(  ك.ع.  .م.ش  يةوا موكيالبتر  رين  األم  شركة    يوه)"الشركة 

 . ليةراق المالألو ويتكمدرجة في سوق ال
 

 يلي:ما  ساسيلشركة األم طبقا للنظام األطة اشأن شملت
 

خارج .1 البري  النقل  عمليات  بجميع  الكويت  د  القيام  المتعلقةولة  العمليات  األخص  البنق  وعلى  وسيأيب  ركابل  منة   لة 

 رية.لبا تصالوسائل الموا

وال .2 الشاحنات  أنواع  جميع  واستيراد  واستئجار  وتأجير  وبيع  ولخا   نمكائلوات  عداوالم  سياراتشراء  والثقيلة  ي  أفيفة 

 لكويت. ا  داخل وخارج دولة بًرا وبحًرا ل الموادقنة للمناولة وموسيلة الز

 العامة للصناعة(. ئة هيلا فقةمواول على حصاللة )بعد ص أيبها لها أو  صناعة خاصة بالنقل البري ء أيإنشا .3

 كافة أنواعها.لبضائع ب اف وتغلي درةلمص عمليات التخليص والشحن والمناولة على البضائع الواردة وا .4

 . لحاويات المتعلقة بهذا النشاطية ومحطات ابرصيانة وإنشاء الموانئ البحرية والغيل وة وتشفي إدار ةالمشارك .5

 الشركة.  نشاطل اقبة طة االلكترونية التجارأنشطع ميج سةارمم .6

 لبري والبحري.والنقل ا  لةلمناواال أعمإقامة وتأجير المباني الالزمة ألغراض الخدمات والحرف المرتبطة ب .7

 . للشركات رتموين البواخر ووكالء البواخسفن واع الة أنودمات كافخالشحن و .8

الطائرات والبضائع المتعلقة لركاب ول   ةدنمسارضية الت األ شمل الخدمات  تيت الطاراالم  ديم كافة خدمات النقل وإدارةقت .9

 بالطيران.

 لقانون.ل قاسموح بها وفمالحدود ال إطار رة نشاطها فيزمة لمباشوالعقارات الال متلكات المنقولةتملك الم .10

الشركة   .11 لدى  المتوفرة  المالية  الفوائض  فاألم  استغالل  استثمارها  طريق  محعن  قبل  تدة  ماليافظ  ي  من  جهات  ار 

 . صةمتخصوشركات 

 تقديم خدمات المناولة وتحميل وتفريغ السفن والنقل البحري.  .12

بجمي .13 النقلالقيام  عمليات  أنوا  ونقل  البري  ع  بمختلف  والمواد  داخل وخالبضائع  الاعها  دولة  األخص ،  يتكورج  على 

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

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

ج ولها  الخاربو  الكويت أدولة  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في  اال  ول أعمتي تزايئات الاله

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

 ل. ويت كشركة قانونية أو كوكيخارج دولة الكأو 

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

 ارج المناطق الجمركية.خ ل أوالعرض تحت اإلشراف الجمركي داخ وفق نظامالبضائع خزين ت .16

هربائية وأجهزة التوزيع والتحكم ت الك والمحوالكات والمولدات  نقاط الخراطة المعدنية وورش الحدادة وتجميع المحر .17

 . فقة الهيئة العامة للصناعةالكهربائي بعد موا

 بيع وشراء أسهم وسندات لحساب الشركة.  .18
 

 ية.لقيام بأنشطة أخرى مماثلة أو مكملة أو ذات صلة بأنشطتها الرئيس األم ا كةللشر يجوز
 

ات المالية المجمعة  البيان  2022  مارس  31بتاريخ  مومية السنوية المنعقد  الجمعية العاع  اجتممساهمو الشركة األم خالل    عتمدا

 . 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  للمجموعة
 

 

 

 

 

 



   ع.يات والمناولة ش.م.ك.للنقلشركة جاسم 

 لتابعة شركاتها او ((ولة ش.م.ك. )مقفلةلمنالنقليات والكة جاسم شر)سابقا : 
 

  لمكثفة المجمعة )غير مدققة(المرحلية احول المعلومات المالية  إيضاحات
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 ي السياسات المحاسبية للمجموعةت ف رايد والتغعداأساس اإل 2
 

 أساس اإلعداد  2.1
 

 . "مرحليالتقرير المالي ال" 34دولي معيار المحاسبة اللقاً وف للمجموعة ةثفة المجمعلمالية المرحلية المكات اوملمعلتم إعداد ا

السياسات   إع  المحاسبيةتتوافق  في  المرحليالمستخدمة  المالية  المعلومات  هذه  المكثفداد  في ة  المستخدمة  تلك  مع  المجمعة  ة 

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

المجموعل تقم  معيم  أي  بتطبيق  مبكراً  تة  آخر  تعديل  أو  تفسير  أو  يكن  ار  لم  بعد.  المفعول  ساري  يصبح  لم  أو  إصداره  م 

الدوليةللتع المعايير  على  األخرى  تبدأ  للتقاري  ديالت  التي  السنوية  المحاسبية  الفترة  على  تسري  التي  المالية   نايري  1  فير 

 لمجموعة. لالمالي داء األأو ركز حاسبية أو الماسات المعلى السيأي تأثير مادي  2022
 

لية مجمعة  يانات مااد بإلعدومات واإلفصاحات المطلوبة  علالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المإن المعلومات الم

 جموعةسنوية للمة الية المجمعلمالطالع عليها مقترنة بالبيانات ااالبغي  وين  كاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير الماليةسنوية  

  .2021سمبر دي 31في  لمنتهيةللسنة ا
  

االتسعة  فإن نتائج فترة    ،باإلضافة إلى ذلك النتائج التي يمكن  بر بالضرال تع    2022سبتمبر    30ية في  لمنته أشهر  ورة عن 

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

 ر ضرورية لعرض عادل. عادية المتكررة( والتي تعتبلا
 

 يرادات اإل 3
 

 نوع الخدمات والمعدات:  استنادًا إلى العمالء قود معرادات المجموعة من العإي وزيعلي تفيما ي
 

 
 المنتهية في  أشهرالثالثة 

  سبتمبر 30
 المنتهية في  أشهرالتسعة 

 مبرسبت 30

 
2022 
 ر كويتيدينا

2021 
  دينار كويتي 

2022 
 دينار كويتي

2021 
 ويتيدينار ك

      

 2,733,827 3,071,592  934,951 1,049,340 نقل  

 5,527,306 7,030,773  1,800,820 2,347,102 مناولة 

 7,504,859 9,267,523  2,705,800 3,171,990 تأجير معدات  

 483,573 338,196  155,980 123,061 تخزين 

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 

6,691,493 5,597,551  19,708,084 16,249,565 

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

   ف باإليرادات را لعتتوقيت ا 
   

 16,249,565 19,708,084  5,597,551 6,691,493 خدمات مقدمة على مدار الوقت 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      

   األسواق الجغرافية 
   

 14,489,383  18,037,046   4,995,406  6,160,799  الكويت

 1,136,577  973,809   364,952  255,931  ر قط 

 623,605  697,229   237,193  274,763  السعودية

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 16,249,565 19,708,084  5,597,551 6,691,493 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 



 

 التابعة كاتهاوشرشركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة( 
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 النقد والنقد المعادل  4
 

 من المبالغ التالية:  ن التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمعيابفي درج عادل المالم ون النقد والنقديتك
 

 

 
 سبتمبر 30 

2022 

 (ة)مدقق
 يسمبر د 31

2021 
 سبتمبر 30

2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  
    

 972,238 1,025,687 1,990,118 دة لدى البنوك ونقد رص أ 

 1,550,000 2,050,000 1,050,000 دائع ثابتة و 
 ─────── ─────── ─────── 

 2,522,238 3,075,687 3,040,118 ع لمجما المرحلي المكثف المعادل وفقاً لبيان المركز الماليالنقد والنقد 

 (1,500,000) (500,000)       - ر  الثة أشه صلية ألكثر من ث ستحقاق أا   ذات فترات ودائع ثابتة  
 ─────── ─────── ─────── 

 1,022,238 2,575,687 3,040,118  المكثف المجمعنقد والنقد المعادل وفقاً لبيان التدفقات النقدية المرحلي ال
 ═══════ ═══════ ═══════ 

  

 30و%،  2% الى  1:  2021ديسمبر    31)  %2.85% إلى  2.45  مني يتراوح  ل فائدة فعلتوسط معدم  تدر  ةلثابتإن الودائع ا

 سنوياً.  (%2% الى 1: 2021 سبتمبر
 

:  2021  سبتمبر  30و،  ويتيدينار ك  50,000:  2021سمبر  دي  31)ر كويتي  دينا  50,000بتة بمبلغ  يتم االحتفاظ بالودائع الثا

 (.8مجموعة )إيضاح ممنوحة إلى الئتمان أخرى تسهيالت ال مقاب ( كضماناتدينار كويتي 50,000
 

 حقوق الملكية   5
 

 رأس المال (أ
 

مرأكون  يت بالكامل  والمدفوع  والمصدر  به  المصرح  األم  الشركة    :2021ر  ديسمب  31)هم  س   150,000,000ن  سمال 

،  فلس  100:  2021  سمبري د  31)  فلس  100بقيمة  ( سهم  سهم  150,000,000:  2021سبتمبر  30و،  سهم  150,000,000

 للسهم، مدفوعة نقداً بالكامل. ( فلس 100: 2021 تمبرسب 30و
 

 رباح توزيعات األ (ب

ث تمت الموافقة عليها في حي مبر يسد 31في  كما على األسهم العادية كالتزام الموصي بهام االعتراف بتوزيعات األرباح يتال 

ً لجمعية العمومية السنويا  . مجمعةالمرحلية المكثفة الة ماليالمعلومات الاريخ  لتة الحقا
 

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

المنسنللي  دينار كويت  2,400,000 فتهة  الموا.  2021ديسمبر    31ي  ية  األرباح  تمت  توزيعات  على  بهافقة   سنة ل  الموصي 

 وتم دفعها الحقًا.  2022مارس  31ادية بتاريخ لجمعية العمومية العا تماعفي اج 2021
 

غ بللي مإجماهم بفلس للس  20بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ    2021مارس    21أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  

الم  3,000,000 للسنة  في  دينار كويتي  توزيعا2020ديسمبر    31نتهية  على  الموافقة  تمت  األ.  بهاباح  رت   لسنة   الموصي 

   وتم دفعها الحقًا. 2021مارس  31ع الجمعية العمومية العادية بتاريخ في اجتما 2020
 

 قروض وسلف         6

  

 
 سبتمبر  30

 ( ةق)مدق
 مبرسبت 30 ديسمبر  31

  2022 2021 2021 

 ار كويتي  دين ويتي  دينار ك دينار كويتي   
     

     : دائنو مرابحة 

       - 514,393 514,393  لمتداولا ءلجزا

 4,911,240 4,629,542 4,629,542  المتداولغير  ءلجزا
  ─────── ─────── ─────── 

  5,143,935 5,143,935 4,911,240 
  ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 

 التابعة كاتهاوشرشركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة( 
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  )تتمة( لفقروض وس         6
 

اتفاقياتإ بموجب  المستحقة  المبالغ  السدادبراالم  ن  تستحق  تتراوحخال  حة  فترة  المبلغ  سنوات.    5إلى    1من    ل  تسوية  يتم 

:  2021سبتمبر  30  ،%2.625:  2021ديسمبر    31% سنوياً )4.125ًحا بنسبة  ربحمل  ل ويمستحق على أساس الدفع المؤجال

 حلي.بحة من بنك إسالمي مي المراتم الحصول على أرصدة دائن(. 2.625%
 

 ت عالقة ذاراف طاألمعامالت  7
 

أو ا  ف عليهرااألطالء  هؤ  يسيطرلمساهمين وموظفي اإلدارة العليا للشركة األم والشركات التي  ة ااف ذات عالقيمثل األطر
ن قبل إدارة  ذه المعامالت مهافقة على سياسات تسعير وشروط  موم اليت  ملموساً.  يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً 

 الشركة األم. 
 

 عالقة:  أطراف ذات عامالت معلملي افيما ي
 

 

 ت  شركا
 أخرى   زميلة

 
سبتمبر   30

2022   

 ( ةق)مدق
 ديسمبر  31

2021 
 سبتمبر 30

2021 
   تيار كويدين دينار كويتي   دينار كويتي  يتي دينار كو 
     

     : رحلي المكثف المجمع لم ن الدخل ا بيا
 341,570 435,853 352,289 352,289 دات إيرا 

 (1,402)       -       -       - رتذاك مصروفات  

 (68,217) (286,766) (211,722) (211,722) تشغيلت  مصروفا 
 

 مون المساه  
 سبتمبر  30

2022 

 (ة)مدقق
 ديسمبر   31 

2021 
 سبتمبر 30

2021 
 دينار كويتي   دينار كويتي   ينار كويتي د  تيكوي ردينا 
     

     المكثف المجمع:بيان المركز المالي المرحلي  

 113,457       - 69,524 69,524 طرف ذي عالقة    مبلغ مستحق من 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     معامالت أخرى 

واد ومر غيا   قطع و ممتلكات ومعدات )بيع( شراء  
 (130,296)       - 297,000 297,000 ة  استهالكي 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 مكافآت موظفي اإلدارة العليا 
راقبة أنشطة ومدارة العليا الذين يتمتعون بالصالحية والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه  ة العليا أعضاء اإلشمل موظفو اإلداري

 موعة. المج
 

 ما يلي:ك رةفتالللمجموعة خالل لعليا ا دارةإلا موظفي افأةكانت مك
 

 

 المنتهية في  أشهرالثالثة 
 سبتمبر 30

 المنتهية في  أشهرالتسعة  

 برسبتم 30

 
2022 2021  2022 2021 

 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

      

 259,876 245,964  85,066 75,521 يرة األجل قص رواتب ومزايا أخرى

 18,000 18,000  6,000 6,000 اإلدارةضاء مجلس مكافأة أع

 15,005 16,719  5,044 5,123 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

─────── ───────  ─────── ─────── 
 86,644 96,110  280,683 292,881 

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 



 

 التابعة كاتهاوشرشركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة( 
 

  قة(ة المجمعة )غير مدقفكثلما يةلحمرال المالية  إيضاحات حول المعلومات

   2022سبتمبر 30
 

 

11 

 

 ( )تتمة ات عالقةاف ذطرألامعامالت  7
 كما في  القائم الرصيد   

  

سبتمبر   30
2022   

 ( ة ق )مدق 
 ديسمبر  31

2021 
 سبتمبر  30  

2021 
 دينار كويتي  كويتي دينار   دينار كويتي   
     

 63,326 56,838 57,569  قصيرة األجل  ايا ومزواتب ر

 99,317 104,362 121,081  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ─────── ─────── ─────── 

  178,650 161,200 162,643 
  ══════ ══════ ══════ 

 

 محتملة مطلوبات التزامات و 8
 

 التالية:  ةتملالمحات ت والمطلوبمالتزااالالمجموعة   لدى
 

 

 
 سبتمبر  30

2022 

 ( ة )مدقق 
 ديسمبر  31

2021 

 سبتمبر  30

2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي  ي كويت نار  دي  

    التزامات 

 1,006,465       - 694,065 خطابات ائتمان 

 ══════ ══════ ══════ 

    ات محتملة مطلوب

 2,392,321 2,713,689 2,827,758 ضمان   ت خطابا
 ══════ ══════ ══════ 
 

وبالتالي فهي ملتزمة بالمصروفات   أخرى مع أطراف    ءإنشاقود ع  قياتاتفاوعة  المجم  لدى  ، كانت  2022سبتمبر    30كما في  

بالمباني   يتعلق  فيما  المستقبلية  التجهيزالرأسمالية  )  371,478بمبلغ    سابقة    1,222,920:  2021ديسمبر    31دينار كويتي 

 (. دينار كويتي 1,611,237: 2021سبتمبر 30دينار كويتي و
 

 (.4ضاح ر )إيمصد ضمان باطمقابل خئع الثابتة محتفظ بها كضمان إن بعض الودا

 

 المالية العادلة لألدواتالقيمة  9
 

 العادلةالجدول الهرمي للقيمة 

  30خرى كما في  األ  من خالل اإليرادات الشاملةة  عادلال  القيمةالمدرج ب  ة لالستثمار المسعر األجنبيتم تصنيف القيمة العادل

  211,865:  2021سبتمبر  30،  كويتي  ناردي  215,401  :2021سمبر  دي  31دينار كويتي )  194,298  بمبلغ    2022سبتمبر  

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

المالية المسعرةب إا  حديدم تنشط، يت  في سوق  النسبة لألدوات  العادلة بالرجوع  المعلنة. ويتم استخدام  لى  لقيمة  السوق  أسعار 

 لعرض للمطلوبات. ر اأسعاتخدام سا ينما يتمأسعار الشراء للموجودات ب
 

مالية وبات اللنسبة للموجودات المالية والمطلتختلف بصورة مادية عن قيمتها الدفترية. باة لألدوات المالية ال  ن القيمة العادلإ

أسائال استحقاق قصو  لة  فترة  ذات  اثني عشر شهراً( من    يرةتلك  )أقل من  الدفتراألجل  القيمة  أن  تعادلالمفترض  قيمة لا  ية 

 تقريباً.لة لعادا
 

 السهم  ربحية       10
 

الخاص بمبالغ  تم احتساب  ي الفترة  السهم األساسية بقسمة ربح  العاديين علربحية  الشركة األم  المتومساهمي  المرجى  ح سط 

ركة مي الشهاسالخاص بمالربح    خففة عن طريق قسمةالفترة. يتم احتساب ربحية السهم المل  سهم العادية القائمة خالاألعدد  ل

تي  دد األسهم العادية الد األسهم العادية القائمة خالل الفترة زائداً المتوسط المرجح لعالمرجح لعدين على المتوسط  م العادياأل

في االعتبار عدم وجود أدوات مخففة فة إلى أسهم عادية. أخذا  مخفل كافة األسهم العادية المحتملة الويد تحنع  سيتم إصدارها

 .المخففة متماثلةساسية واأل لسهمبحية ار نائمة، فإق



 

 التابعة كاتهاوشرشركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة( 
 

  قة(ة المجمعة )غير مدقفكثلما يةلحمرال المالية  إيضاحات حول المعلومات

   2022سبتمبر 30
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 )تتمة( السهم ربحية       10

 

 المنتهية في أشهر ة  الثالث

  سبتمبر  30
 المنتهية في  أشهر لتسعة ا 

 سبتمبر  30

 2022 2021  2022 2021 

 ي دينار كويت  ينار كويتي د   ي ت دينار كوي  دينار كويتي  
      

 1,925,340 3,266,448  695,069 1,004,906   ربح الفترة )دينار كويتي( 

 

════════ ════════  ════════ ════════ 

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

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

 12.84 21.78  4.63 6.7 السهم األساسية والمخففة )فلس( ربحية 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 

بهذه تصريح  وتاريخ ال  الية المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المتتضمن أسهم عادية بين تاريخ    عامالتم  ء أيجراإلم يتم  

 المجمعة مما يتطلب إعادة إدراج ربحية السهم. ة مكثفالمرحلية ال المالية علوماتالم
 

 لقطاعات  ا لوماتمع 11
 

مسؤول مت مراجعتها من قبل مجلس اإلدارة الذي يمثله  تي تالمات  معلولرة بتحديد قطاعات التشغيل بناًء على اإلداا  متقا

توزيع    ةالرئيسي  ةالتشغيلي  اتالقرار  اتخاذ ينظم  لغرض  األداء.  وتقييم  اتخاذمسؤوالموارد   ةالرئيسي  ةالتشغيلي  اتالقرار  ل 

أ  المنشأة مختلق  مناط  ساسعلى  ال  داخل،  فةجغرافية  التالي  الجدول  يعرض  الكويت.  لموجودات افي  غرالج  حليلتوخارج 

في  ومطلوبات   كما  في  ورب   2021سبتمبر  30و  2021ديسمبر    31و  2022  سبتمبر  30المجموعة  المنتهية  الفترة    30ح 

  2022سبتمبر    30ة المنتهية في  روعة للفتالمجميرادات  تم عرض التحليل الجغرافي إل. و2021  بتمبرس  30و  2022سبتمبر  

 .3ضمن اإليضاح  2021 سبتمبر 30و
 

 ة فيجغرات الالمعلوما

إطار  الجغرافية،    في  المعلومات  وموعرض  ونتائج  إيرادات  الماستندت  إلى  القطاع  الذي  جودات  الجغرافي  منه    ينتجوقع 

 .موجوداتع إلى الموقع الجغرافي للالقطا وداتموج تالدخل واستند
 

 

 فيالمنتهية   أشهر   ة الثالث

 سبتمبر  30
 المنتهية في  أشهر التسعة  

 برسبتم  30

 
2022 2021  2022 2021 

 
 دينار كويتي  ر كويتي ينا د   دينار كويتي  ر كويتي دينا 

      

      خسارة( الفترة  بح )ر  - ئجنتالا

 1,892,746 3,395,381  644,948 1,081,986 الكويت    

 32,594 (128,933)  50,121 (77,080) يجيلعاون الخمجلس التباقي دول 

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

 1,004,906 695,069      3,266,448 1,925,340 

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

 

 سبتمبر  30  

2022 

 ( ة قق )مد 
 ديسمبر  31

2021 

 سبتمبر  30

2021 

  دينار كويتي   يتي و ر ك نا دي  ار كويتي ن دي  

    وجودات القطاع  م

 43,792,545 46,112,971 48,453,655 الكويت    

 9,846,255 9,654,800 9,859,950 لتعاون الخليجيباقي دول مجلس ا

 

─────── ─────── ─────── 

 58,313,605 55,767,771 53,638,800 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    طاع  ات القوبطلم

 10,704,026 10,770,443 12,468,623     يتالكو

 620,752 550,733 554,198 باقي دول مجلس التعاون الخليجي

 
─────── ─────── ─────── 

 13,022,821 11,321,176 11,324,778 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 


