
 

 

  
 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع. .ش.م.ك بيت الطاقة القابضة شركة 

 وشركاتها التابعة 
 

 المجمعة المكثفة  المعلومات المالية المرحلية
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 المجمعة المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية
  أعضاء مجلس اإلدارةإلى حضرات السادة 

 ش.م.ك.ع.بيت الطاقة القابضة شركة 
 

 مقدمة
المرفق   المجمع  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  بيان  راجعنا  القابضةلشركة  لقد  الطاقة  )"الشركة  بيت  "( ماأل  ش.م.ك.ع. 

)ركاتها  وش بـ"المجموعة"(التابعة  معاً  إليها  في  يشار  الخسائر    اتوبيان  ،2022مارس    31  كما  أو  الشامل األرباح    والدخل 
إن   .ريخأشهر المنتهية بذلك التا  الثالثةلفترة    ة المتعلقة بهعالمجم  ةثفمكلا  ةالمرحلي  نقديةلا  التدفقاتو  التغيرات في حقوق الملكيةو

المسؤدارة  اإل إ هي  المرحلية المعهذه  عداد  ولة عن  المالية  الدولي رقم    المكثفة  لومات  المحاسبة  لمعيار  المجمعة وعرضها وفقاً 
  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. لهذه ناجعترام جةير عن نتيبلتعإن مسؤوليتنا هي ا ."التقرير المالي المرحلي" 34

 

 جعةنطاق المرا
القد قمنا بمراجعتنا و للمعيار  المالية المرحلية المنفذة من قبل    2410لي  لدوفقاً   مستقل ال  مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات 

في توجيه االستفسارات بصفة المكثفة المجمعة  ة  ليحرلما  ومات الماليةللمعالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة ا"للمجموعة
المؤالمس  إلى الموظفين  رئيسية التحليلية واإلجطبيوت  الية والمحاسبيةولين عن األمور  راءات األخرى للمراجعة.  ق اإلجراءات 

التدقيق الدولي  نطاق  إن نطاق المراجعة أقل من لمعايير  على تأكيد بأننا    حصولالا  ننمكي  ليه، فإنه العة والتدقيق الذي يتم وفقاً 
  يتعلق بالتدقيق.أياً ي ريدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدحدعلى علم بكافة األمور الهامة التي يمكن ت

 

 النتيجة
جب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستو

 . 34لي رقم دوال ةحاسبحي المادية، وفقاً لمعيار الملنواإعدادها، من جميع ا
 

 ى حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرتقرير  
إ واستناداً  ذلك،  إلى  مرإضافة  المعلاجعتنا،  لى  افإن  الومات  في  لمالية  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المكثفة  دفاتر  المرحلية 

إليه علم.  األم  ةلشركالمحاسبية ل لسنة   1رقم  مخالفات لقانون الشركات    يةنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أحسبما وصل 
خالل    ،األم  للشركةاألساسي    لنظاملولتأسيس  اأو لعقد    ،احقة لهديالت الالوالتع التنفيذية  تهالئحووالتعديالت الالحقة له    2016

ً مادي اً تأثيرجه قد يكون له و على 2022مارس  31 المنتهية في أشهر الثالثة فترة  المالي. اركزهم أواألم  الشركةعلى نشاط  ا
 

كام القانون ألح  اديةم  الفاتلى علمنا وجود أية مخيرد إ  مل،  دناقاحسبما وصل إليه علمنا واعتو  مراجعتنا،خالل  أنه  نبين أيضاً  
على   2022مارس    31المنتهية في    أشهر   الثالثةرة  فتخالل    تعلقة بهمال  يماتوالتعلق المال  اسوأ ئة  هيأن  بش  2010لسنة    7رقم  

ً يماد اً تأثيرن له كووجه قد ي  أو مركزها المالي. األم نشاط الشركة ى لع ا
 

  

 

 

 
   

  السمدانعبدهللا عبدالكريم 

 فئة أ 208قم بات راسجل مراقبي الحس
 إرنست ويونغ  
 وشركاهم يمي العيبان والعص

 
 

 

 2022مايو  12
 

 الكويت  





 ة علتابها اشركاتو ع..م.كش.ة  ضلقابيت الطاقة اب ركة ش
 

 

 المجمعة.ة المرحلية المكثف ليةمالا ذه المعلوماتمن هيتجزأ  ال ا  تشكل جزء 10إلى  1رفقة من ات الماحيضإلإن ا
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   ع )غير مدقق(مكثف المجمالمرحلي ال رئلخساأو ااألرباح  انبي

  2022مارس  31تهية في منللفترة ال

  
 ي ة في هنتمالأشهر  الثالثة

   مارس  31

 
 
 ات إيضاح

2022 
 دينار كويتي 

2021   
   كويتي  ار دين

      العمليات المستمرة

   292,378 249,201   خدماتت اداإير

   (208,775) (203,356)     ماتخد اليفتك

 

 ────────── ──────────   

   83,603 45,845  الربحمجمل 

      

   2,100 2,100     أخرىرادات يإ

   64,207 60,103  يل وتم تادإيرا

من خالل  ة ادلعلاية مدرجة بالقيمة غير محققة من موجودات مال أرباح (رخسائ)

   396,824 (13,110)  الخسائر أو  األرباح

   (69,582) (53,518)    فينظتكاليف مو 

   (131,581) (85,046)  ية إدارو ةيوممعفات مصرو

   (7,231) (5,347)  تكاليف تمويل  

   (10,598) 13,547  ة أجنبيفروق تحويل عمالت صافي 

 

 ────────── ──────────   

   327,742 (35,426)  الضرائب قبل  من العمليات المستمرةالفترة ربح  (خسارة )

  ────────── ──────────   

   (3,047)     -  ة أجنبيعمليات ضرائب على 

   (11,292)     -  عمالة الوطنية  دعم ال ضريبة

   (4,517)         -  الزكاة 

 

 ────────── ──────────   

   308,886 (35,426)  من العمليات المستمرةالفترة  ( ربحخسارة )

      

      فة الموقوات يلالعم

   104,148 (239,613) 3  الموقوفةليات من العملفترة اح رب( ة را)خس 

  ────────── ──────────   

   413,034 (275,039)  الفترة )خسارة( ربح 

  ══════════ ══════════   

      بـــ:  اص الخ

   375,256 (190,019)   ألما اهمي الشركةسم

   37,778 (85,020)   رةالمسيط يرغ  الحصص

 

 ────────── ──────────   

  (275,039) 413,034   

 

 ══════════ ══════════   

   فلس 0.50 فلس (0.25) 6   األمالشركة بمساهمي  ةية والمخففة الخاصاألساسالسهم  ربحية (خسارة )

  

══════════ ══════════   

      

من  بمساهمي الشركة األماصة لخواخففة ية والماسس)خسارة( ربحية السهم األ

   فلس 0.41 فلس (0.05) 6 عمليات المستمرةال

  ══════════ ══════════   

 



 ة علتابها اشركاتو ع..م.كش.ة  ضلقابيت الطاقة اب ركة ش
 

 

 المجمعة.ة المرحلية المكثف ليةمالا ذه المعلوماتمن هيتجزأ  ال ا  تشكل جزء 10إلى  1رفقة من ات الماحيضإلإن ا
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 ير مدقق( جمع )غلما ثفلمكبيان الدخل الشامل المرحلي ا

  2022مارس  31نتهية في ة المللفتر

  
 هية في أشهر المنت الثالثة

  مارس  31
 

  
2022 

 ر كويتيانيد
2021 

   ي  تيدينار كو
      

   413,034 (275,039)  الفترة  ربح  (خسارة ) 
  

────────── ──────────   

       :  أخرىشاملة  (رئخسا) إيرادات

في فترات  إلى األرباح أو الخسائرفها نية تصإعاد يتم قد شاملة أخرى)خسائر( إيرادات 
      : الحقة

   (3,069,361) 113,145  ة أجنبي تعمليا لويحت ن م اتجةنلتحويل االفروق  فيصا
  

────────── ──────────   

إلى األرباح أو فها نية تصإعاد  يتم قد التي خرىاألشاملة الخسائر( ال) يراداتاإل صافي

   (3,069,361) 113,145  في فترات الحقة   الخسائر
  

────────── ──────────   

      : في فترات الحقة ى األرباح أو الخسائرلإا فهنية تصدإعا  يتم لن ىخر أ إيرادات شاملة 

يرادات  إلخالل ا بالقيمة العادلة من مصنفة أدوات حقوق ملكية  من لقيمة العادلةربح ا

   35,321 7,790    خرىملة األالشا

  ────────── ──────────   

في   خسائرلارباح أو األ إلىفها نيصة تإعاد يتم لن التي رىخاألة شاملاليرادات اإل صافي

   35,321 7,790  فترات الحقة
  

────────── ──────────   

   (3,034,040) 120,935    للفترة خرىالشاملة األ( الخسائر) راداتإليا إجمالي
  

────────── ──────────   

   (2,621,006) (154,104)     الشاملة للفترة الخسائر إجمالي
  

══════════ ══════════   

        ـ: ص بــاخلا

   (1,560,998) (80,574)  م ألا مساهمي الشركة

   (1,060,008) (73,530)   مسيطرةلاحصص غير لا
  

────────── ──────────   

  (154,104) (2,621,006)   
  

══════════ ══════════   

 

 

 



 

 التابعة  وشركاتها .ش.م.ك.ع  ةضبالقاطاقة لا بيتشركة 
 

 

 ق(مدق ر)غيمع جمف الرحلي المكثة المملكيلحقوق ابيان التغيرات في 
  2021 مارس 30 هية فيتنالم فترةلل

 عة.لمرحلية المكثفة المجما لمعلومات الماليةا هذه نمال يتجزأ  ا  تشكل جزء 10إلى  1ات المرفقة من يضاحن اإلإ
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    األم ركةالش همي بمسا ةص خاال  

 ل س الماأر 

 رادصإعالوة 
  أخرى تاطيااحتي ري اياحتياطي اخت ي  راإجب يتياطحا   أسهم

احتياطي تحويل 
 ة أجنبيعمالت 

   طياحتيا
 القيمة العادلة  

 اتيطاحتيا
مجموعة البيع 
المحتفظ بها 
   لغرض البيع

 خسائر 
 متراكمة  

  اإلجمالي
 الفرعي 

 الحصص  
 رة يطمسال غير

  موعجم
 ة كيلق الموحق

 دينار كويتي   دينار كويتي   ي  كويت دينار ر كويتي  نايد   يكويت دينار   يكويت دينار ي  تويك دينار   يتدينار كوي يتي  دينار كو كويتي   رادين كويتي   اردين يتي  وكار دين 

             

 21,403,316 1,398,283 20,005,033 (44,228,238) (11,759,446)     - 712,484 (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000 )مدقق(   2022يناير   1كما في 

 (275,039) (85,020) (190,019) (190,019)      -     -     -     -     -     -     - رةالفت   خسارة 

 120,935 11,490 109,445     -     - 5,005 104,440     -     -     -     -     - للفترة  أخرى شاملة    إيرادات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ───── ───── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

)الخسائر(    ت ا د اإليراإجمالي  

 (154,104) (73,530) (80,574) (190,019)     - 5,005 104,440     -     -     -     -     -  الشاملة للفترة

 وعة مجم   ات ي ط احتيا   إلى تحويل  

     -     -    -     - 33,324 (5,005) (28,319)     -     -     -     -     -    ع ي ب ا لغرض الهلمحتفظ ب ا   ع ي الب 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 21,249,212 1,324,753 19,924,459 (44,418,257) (11,726,122) - 788,605 (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000  2022مارس  31في ا كم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
             

 23,035,053 1,905,646 21,129,407 (45,926,178)     - 160,473 (8,385,121) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000   2021 يناير 1كما في 

 413,034 37,778 375,256 375,256     -     -     -    -     -     -     -     - الفترةربح  

شاملة   إيرادات )خسائر(  

 (3,034,040) (1,097,786) (1,936,254)     -     - 22,694 (1,958,948)    -     -     -     -     - ةللفتر   ى ر خ أ 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 اإليرادات   ()الخسائر   إجمالي 

 (2,621,006) (1,060,008) (1,560,998) 375,256     - 22,694 (1,958,948)     -     -     -     -     - للفترة ة  امل الش 

الت رتفاع معدال ديل  تع 

 86,333 30,864 55,469 55,469     -     -     -     -     -     -     -     - التضخم 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 20,500,380 876,502 19,623,878 (45,495,453)     - 183,167 (10,344,069) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000   2021مارس  31في ا كم

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

 



 ها التابعة وشركات ش.م.ك.ع.القابضة  ة الطاق تيب ة ركش
   

 

 لمرحلية المكثفة المجمعة.الية االمات علومذه المه نمجزأ يتال  ا  ل جزءكشت 10لى إ  1 رفقة منلمات ااحيضإلإن ا
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 )غير مدقق( مع مكثف المجلا  المرحلي يان التدفقات النقديةب

  2022مارس  31 يفية ه للفترة المنت

  
 ي  هية فالمنتر هأش الثالثة

 مارس  31

 ات إيضاح 
2022 

 نار كويتييد
2021 

 ي  دينار كويت
    غيل  التش شطةنأ

 327,742 (35,426)  مرة من العمليات المست  ائبالضرقبل  الربح (الخسارة) 

 100,551 (353,115)  وقوفة ت الممن العمليا الضرائبالربح قبل سارة( خ)ال
    

      قات النقدية:بصافي التدف الضرائب قبل الربح (الخسارة ) لمطابقةتعديالت 
 (64,207) (60,103)     ت تمويلاداإير

  باحن خالل األرميمة العادلة جة بالقات مالية مدر موجودمن ة محققغير )ربح(   خسارة
 (396,824) 13,110  الخسائر  أو 
 5,139 53,254  ملة حم فينظمولل ةالخدمهاية أة ن فاكم

 5,364 4,363  ممتلكات ومعدات  كاستهال
 17,058 12,184    االستخدامموجودات حق  استهالك

 12,720 5,349  مويل يف ت لتكا
 (443,315) (89,891)    ةأجنبي الت عم حويل ق ت فرو صافي 
 93,239 1,019 3   لتضخمدل افاع معمن ارت نقدية  خسائر

 
 ────────── ────────── 

  (449,256) (342,533) 

    :  ال العاملرأس الم في التغيرات

 75,279 (28,519)  مخزون  

 2,234,023 (327,992)    أخرى مدينة صدةرأو تجاريون ونين مد

 (1,897,858) (9,214)    ائنة أخرىرصدة دتجاريون وأون دائن 
 

 ────────── ────────── 

 68,911 (814,981)  لتشغيل  ة اشطنأ تجة منانال في(  )المستخدمة  ت النقديةقا لتدفا صافي 
 

 ────────── ────────── 

    نشطة االستثمار  أ

 (28,039) (3,930)  ومعدات   شراء ممتلكات

 706 440  ت عداموات كلممت بيع  نمتحصالت م

 110,336 60,637  تمويل مستلمة   إيرادات

 725 (19)   ةدقي كية مبن ع ائ ودو  أرصدةة في الحركصافي 
 

 ────────── ────────── 

 83,728 57,128    صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار 
 

 ────────── ────────── 

      أنشطة التمويل

 (5,488)     -  دفوعة  ل موي تميف لاتك

 49,752     -  رابحة  دائني م من تمتحصال

 (5,850) (5,850)  تأجير  باتلومط ادسد
 

 ────────── ────────── 

 38,414 (5,850)  لتمويل  ة انشطأ ( الناتجة منلمستخدمة فيا ) ةدينق دفقات الصافي الت
 

 ────────── ────────── 

 (1,495,563) 103,308  معدل التضخم فاع ارت  تة وتعديالجنبي يل العمالت األحوت  رثي تأ
  

────────── ────────── 
 (1,304,510) (660,395)  عادل النقد المد و لنق ا  في النقصي صاف
 17,131,475 16,401,537   يناير 1ما في د المعادل كقوالن  النقد

 
 ────────── ────────── 

 15,826,965 15,741,142 4 مارس   31كما في  د المعادل والنقد ق نلا
  

══════════ ══════════ 



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.ابضة  لقاة قبيت الطاشركة 
 

 ة(مجمعة )غير مدققالمكثفة الة رحليملاة ليالما تلوماالمع حولات إيضاح

 2022مارس  31تهية في كما في وللفترة المن
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  الشركة لوحت ومامعل     -1
 

القابضة ش.م.ك   لشركةة  جمع المثفة  المكة  حليلمرا  اليةالم  ات علوممال  اردصإبصريح  الت  تم الطاقة   "( األم   لشركة )"ا .ع  بيت 

س إدارة  لجم  بموجب قرار  2022مارس    31منتهية في  ر الأشه  للثالثةها معا بــ "المجموعة"(  يلإ  ر)يشاة  عباالت  وشركاتها 

  . 2022يو ما 12 بتاريخاألم  ةكرلشا
 

بعد   يتم  انايبال  ادمتاعلم  المنته لالمات  للسنة  للمجموعة  المجمعة  اجتماع  2021ديسمبر    31  يفية  ية  العمومية ة  عيجمال  في 

   .2021بر مسدي 31ية في هنتلسنة المح لتوزيعات أربا أي توزيعالتوصية بتم لم يو، األمالشركة  لمساهميالسنوية 
 

لكويت لة ا دو في  ها  وتأسيسا  جيلهم تس ت ية  ساهمة كويت م  شركة ي  ه   "(األم   ة الشرك )"   ..ع .م.ك ة شلطاقة القابض بيت ا شركة  إن  

مايو   23  بتاريخ   الكويت ة  رص بو   ي أسهم الشركة ف   إدراج تم  .  1996و  يولي   30خ  بتاري   68770اري رقم  ل التج سج ل ا بموجب  

2005. 
 

 دي ي البر   ويت وعنوانها لك مدينة ا   –  14  الطابق   –  اب ق مر ل ا منطقة    –  اإلنماء في برج    األم   للشركة ي  يس ئمكتب الر ل ا   ن ا يقع عنو 

 الكويت.    ة ، دول 13080فاة  الص   ، 21909ص.ب.    هو المسجل  
 

 : فيما يلي   األم   سية للشركة ئي الر طة  نشأل ا  ل ث تتم 
 

   و أ   كويتية ال حدودة  م ة ال ئولي المسذات  ات  ك شرال في  حصص  ال تملك    و أ  ة جنبي األ أو    ية كويتال   مساهمةال   اتشرك ل ا تملك أسهم

  لغير. ها لدى ا تل وكفا اضها ر إق ا و رته يها وإدا ت بنوع كا الشرس هذه  سي تأ أو    ة ي ب نج أل ا 

  20ملكية ال تقل عن   حصة   شركة ال   ا ه ك فيركات التي تملالش   ل وتموي ض  را إق .% 

  الم براء   لكية تملك حقوق  من  تجا ا م عالأو    اع اختر   تا الصناعية  ال اورع   عية ية صنا ر ت   حقوق  وأي   ة جنبي األ شركات  ية 

 ا. خارجه أو    ت لكوي اخل ا سواء د   كة الشر   لصالح   أخرى   كات لشر  الحقوق   هذهل  لك وتأجير مث لق بذ تع ت  لة ص   ذات   صناعية 

  ا للقانون. وفق ها  ب الحدود المسموح   طار إ   نشاطها في   مة لمباشرة الزات ال ار قع ل ت وا تملك المنقوال 

  صصة. ل شركات متخ قب   ر من تدا في محافظ  تثمارها  طريق اس   عن   ركة ش ال دى  ل   متوفرةة اللي ا م ل لفوائض ا ل ا غال است 
 

أنشطته ارتم  المجموعة  ط س  ا أل   بقاا  ا لشريحكام  قبل عتمد الم   ة سمح ل ا   ية مإلسال عة  من  الشرعية   هيئة   ة  والرقابة  لدى   الفتوى 

 .المجموعة 
 

 ة ك رش هي  و "(  الوسطى   ة األم رك لش ة( )"ا )مقفل   ش.م.ك. ضة  ابق ل ا التنموية  ات  مشروع ال   ة ك ر تابعة لش   هي شركة   األم   الشركة إن  

 . "( الشركة األم الكبرى )"  ع. ك. .م.ش   ي ت التمويل الكويلبيت    ابعة ت 
 

 للمجموعةسياسات المحاسبية ي اليرات ف والتغ عدادأساس اإل -2
 

 دداعإلأساس ا 2.1

ي  ول لد ا   ار المحاسبة لمعي   قا  وف  2022مارس    31ي  منتهية ف أشهر ال   للثالثة   ة المكثفة المجمع تم إعداد المعلومات المالية المرحلية  

المالي  لت "ا   34 الم  . " المرحلي قرير  بإ قامت  الما المعلوم عداد  جموعة  الم ات  المكثفة  المرحلية  أساس    جمعة لية  مواصلة على 

 ير شكا  جوهريا  تث  قد   مادي   يقن تم  أنه ال توجد حاالت عد   ارةمجلس اإلد   يرى أعضاء.  عملياتها على أساس مبدأ االستمرارية 

هذا   أعضاء  .  االفتراض حول  معقول   أنه ة  دار إل ا   مجلس ويرى  توقع  المجمو أ ب   يوجد  كافية لديها    عة ن  في   موارد  لالستمرار 

ف  التشغيلي  المنظور  وجودها  المستقبل  أقل من ي  المكثفة   شهر   12  وليس  المرحلية  المالية  المعلومات  فترة  نهاية  اعتبارا  من 

 . ة مع المج 
  

تتض المرحل   المعلومات من  ال  المكثالمالية  كا ية  المجمعة  ا فة  الالزمة    ت علوما لم فة   المجمعة   المالية   البيانات   في واإلفصاحات 

 . 2021 ديسمبر   31  كما في سنوية للمجموعة  ل ا بالبيانات المالية المجمعة    ، ويجب االطالع عليها مقترنة ة نوي الس 
 

   ةقبل المجموع بقة منمطالديالت علتاو سيراتوالتف ديدةالج المعايير 2.2

ت البيانا  إعداد في  المتبعة  تلك  المجمعة مماثلة ل  كثفةمة المرحليالالمعلومات المالية    د ادع إفي    ةقبالمطة  المحاسبي  تياساالسإن  

المجالمالي ال  ثناء ت ساب،  2021بر  ديسم   31في    يةلمنتها نة  للسموعة  مجلل  السنوية  معةة  تستال  ديدةالج  عاييرم تطبيق   يري 

الملم تق.  2022يناير    1ن  ارا ماعتب لم تسر  لكن  ودرت  صالت  ديتعأو    تفسيرات أو    ييرامعألي    ركب الم  ة بالتطبيقعوجمم 

 بعد. 
 

والتفعديالتديد من  الع  تسري فت  راسيالت  ل  2022  سنةي  ألول مرة  ليس  العلى    رتأثيها  ولكن  المرحالمعلومات    لية مالية 

 وعة.للمجمثفة المجمعة المك
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 37بة الدولي تعديالت على معيار المحاس -اء بالعقد تكاليف الوف  –العقود المجحفة 

يمكن  قد  الع التي ال  التكاليف  فيه  تتجاوز  الذي  العقد  هو  بااللتزامات  )المثقل  التي  تجنبها  التكاليف  يمكن  أي    موعة مجللال 

التعاقدي(  لتجنبها نظرا  ال العقد  تزامها  بااللتزامات بموجب  ابللوفاء  التي من  االقتصادية  بموجب  المزايا  استالمها  لمتوقع 

  العقد.
 

أنه عنالتعدتحدد   اليالت  إذا كان  ما  للخسأو    مجحفا  عقد  د تقييم  إلى  ائرمحققا   المنشأة  ال، تحتاج  التي تتعلق تضمين    تكاليف 

المواد التي تتضمن كال  من التكاليف اإلضافية )على سبيل المثال، تكاليف العمالة وخدمات الأو  البضائع قد لتوفير مباشرة بع

الم التكاليف  وتخصيص  بأنالمباشرة(  مباشرة  المسترتبطة  المعدات  استهالك  المثال،  سبيل  )على  العقد  للوفاء  شطة  خدمة 

واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم    ميةموالعلتكاليف  ال تتعلق ااإلشراف(.  ليف إدارة العقد وكذلك تكابالعقد و

 المقابل بموجب العقد.تحميلها صراحة على الطرف 
 

 ية رحلية الممالال  المعلوماتبموجبها جميع التزاماتها في بداية فترة    تستوفعقود التي لم  الالتعديالت على  طبقت المجموعة  

 جمعة.  المكثفة الم
 

عة أي عقود  موعة حيث لم تحدد المجموالمالية المرحلية المكثفة المجمعة للمج  المعلوماتر على  ثيتألتعديالت  يكن لهذه ا  مل

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

 ود.  قعتبطة مباشرة  بالالمر
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –لمفاهيمي ا اإلطار ىة إلمرجعية ارإش
اإلطا  تستبدل من  سابق  إصدار  إلى  المرجعية  اإلشارة  بإشارة  التعديالت  الدولية  المحاسبة  معايير  لمجلس  المفاهيمي  ر 

   كبير. اتها بشكلدون تغيير متطلب 2018مارس  جعية إلى اإلصدار الحالي الصادر فيمر
 

"دمج األعمال" لتجنب إصدار األرباح أو   3اء  إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية  استثن  تعدياللتا  يفتض
المحتم نطالخسائر  ستتحقق ضمن  التي  المحتملة  والمطلوبات  االلتزامات  عن  تنشأ  والتي  الثاني"  "اليوم  في  معيار لة    اق 

الدولي   البات والمطلوالمخصصا   37المحاسبة  تفسيالموو  لةمحتمت  أو  المحتملة  الدولية  جودات  المعايير  تفسيرات  لجنة  ر 
يتطلب االستثناء من الكيانات تطبيق المعايير الواردة في معيار  : الضرائب، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. 21للتقارير المالية 
المفاهيمي، والي، بدال  من اإلطار الت لىع ،21 اليةلملتقارير االدولية لتفسيرات المعايير  لجنةسير أو تف 37المحاسبة الدولي 

   لتحديد ما إذا كان التزام حالي قائم في تاريخ الحيازة.
 

ف ا  أيض  التعديالت  المعيار  تضيف  إلى  جديدة  المالية  قرة  للتقارير  أن    3الدولي  غير    الموجوداتلتوضيح  لة مؤهالمحتملة 

 ازة.بها في تاريخ الحي لالعتراف
 

لمالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك موجودات ي تأثير على المعلومات اأ  لم يكن لهذه التعديالت

 ملة ضمن نطاق هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة. محتملة والتزامات ومطلوبات محت
 

  16ة الدولي سبى معيار المحاعل تالديعت - دصوستخدام المقالا بلتحصالت ق لما الممتلكات والمنشآت والمعدات:

المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من بن  ظريح الممتلكات والمنشآت والمعدات، أي  التعديل على  من بيع    متحصالتود 

ا عب  ولالوصالمنتجة أثناء  األصناف   ها  طريقة التي تقصدالب  لى التشغيلذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قادر 

 . األرباح أو الخسائرفي  بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود، حصالت منمتالبة ترف المنشأتعمن ذلك، وبدال  دارة. اإل
 

  ات لبنود يعمبحيث لم تكن هناك  المجمعة للمجموعة    المكثفةرحلية ية المالمال  المعلوماتتأثير على    لم يكن لهذه التعديالت أي

 .و بعد بداية الفترة األولى المعروضةأ فيلالستخدام حة تاالمنشآت والمعدات الموتلكات  ل الممجة من خالنتم
 

ابعة بالتطبيق ألول  قيام الشركة الت  –ير المالية ألول مرة  تطبيق المعايير الدولية للتقار   1مالية  ي للتقارير الالمعيار الدول

 مرة

ا للشركة  التعديل  التي  يسمح  الفقرلتابعة  تطبيق  المت تختار  اة  )دعلقة  رقم  المعي  16(  إلفصاحات  من  للتقارير  )أ(  الدولي  ار 

لشركة األم  المالية المجمعة ليانات  في الب  المسجلةت األجنبية المتراكمة بواسطة المبالغ  بقياس فروق تحويل العمال  1المالية  

ديالت مرتبطة تعفي حالة عدم إدراج أي    ماليةلدولي للتقارير الام المعيار االشركة األم إلى استخداستنادا  إلى تاريخ انتقال  

يسري هذا    .التي قامت خالله الشركة األم بحيازة الشركة التابعةدمج األعمال    جراءات التجميع أو بما يتوافق مع تأثيراتبإ

ا  المحاصة  أو شركة  الزميلة  الشركة  أيضا  على  الفقرالتعديل  التي تختار تطبيق  المتعلقة  من    )أ(  16إلفصاحات رقم )د(  ة 

 . 1ارير المالية تقمعيار الدولي للال
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ول  ابعة بالتطبيق ألالت  ةركالشقيام    –ة  ة ألول مرير الماليمعايير الدولية للتقار تطبيق ال  1مالية  ي للتقارير الالمعيار الدول

 ة( )تتم مرة

المكثفة  المالية  المعلوماتعلى    ت تأثيرعدياللتا  لهذه  لم يكن المعايير  بتطبيق  لم تقم  حيث إنها    للمجموعةالمجمعة    المرحلية 

 الدولية للتقارير المالية ألول مرة.
 

المالية    الدولي  المعيار الم  9للتقارير  اخت  –الية  األدوات  ضمن  "نسبة  باالرسوم  حالة10ر  في  االعت  %"  ف  راإلغاء 

 مالية بالمطلوبات ال

ختالف شروط االلتزام  دى احول م  تجريهيم الذي  م التي تدرجها المنشأة ضمن التقييتضمن التعديل توضيحات حول الرسو

لمسددة أو  بالغ الملك اهذه الرسوم فقط ت  ة عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشملالمالي الجديد أو المعدل بصورة جوهري

مة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابة  عن  مشتملة  على الرسوم المسددة أو المستل  ن المقترض والمقرضتلمة فيما بيالمس

 . لقياساألدوات المالية: االعتراف وا 39الدولي ليس هناك تعديل مماثل مقترح فيما يتعلق بمعيار المحاسبة  خر.الطرف األ
 

عديالت على لم يكن هناك ت  حيث  للمجموعةفة المجمعة  رحلية المكثية المالمال  مات علوالمتأثير على  يالت  عدلتلم يكن لهذه ا

 ة.األدوات المالية لدى المجموعة خالل الفتر
 

    وقوفةالعمليات الم -3
 

ية  ن حقوق الملكحصتها م  لملبيع كا يع وشراء قية ب اتفا متأبرن الشركة األم قد وعة علنا  أأعلنت المجم ،خالل السنة السابقة

شركة البيع  من المتوقع أن يكتمل    .واالستثمار المحدودة  خدمات البترولجليج لشركة ه،  ابعةفي شركتها الت  %64.25  بنسبة

كعملية ع  لبيغرض امحتفظ بها ل  بيعكمجموعة  ابعة  لتا  شركةنيف الم تصت،  بالتاليوالتصنيف.  من تاريخ    سنة  خالل  ةابعالت

 موقوفة. 
 

 : تاليعلى النحو ال عة للفترةابلتئج الشركة انتاعرض م يت
 

 

 ر الثالثة أشه
 المنتهية  

 مارس  31في 
2022 

 أشهر الثالثة
 المنتهية 

 مارس  31في 
2021 

 ويتي  ينار كد نار كويتييد 
   

 296,096 672,197   إيرادات عقود
 (331,608) (620,161) اليف عقود  كت
 ─────────── ─────────── 

 52,036 (35,512) 
 4,538 2,554   ىرأخت اداإير

      - ات زميلةشركئج نتافي حصة 
 (97,573) (79,284) ة وإدارية مصروفات عمومي
 (126,087) (403,550) تكاليف موظفين 
 (5,489) (196) تكاليف تمويل 
 453,913 76,344 جنبية مالت أحويل عصافي فروق ت

 (93,239) (1,019) ** التضخم  لدارتفاع معة من النقدي الخسارة
 ─────────── ─────────── 

 100,551 (353,115) موقوفة ت الربح الفترة قبل الضرائب من العمليا)خسارة(  
 3,597 113,502  األجنبيةيات العمل الضرائب على

 ─────────── ─────────── 

 104,148 (239,613) موقوفةالعمليات الالضرائب من   ترة بعدربح الف(  )خسارة
 ═══════════ ═══════════ 

   :  ـص باخلا

 66,915 (153,951) األم ركةالش اهميمس

 37,233 (85,662) لمسيطرة ير اغالحصص  
 ─────────── ─────────── 
 (239,613) 104,148 
 ═══════════ ═══════════ 

الس ربحية  والم)خسارة(  األساسية  العمليات  خهم  من  والخاصة    فةقوالموففة 
  فلس   0.09 فلس   (0.21) بمساهمي الشركة األم 

 ═══════════ ═══════════ 
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 )تتمة(  وقوفةلميات االعمل -3
 

  هي   2022مارس    31لبيع كما في  غرض ابها لصنفة كمحتفظ  التابعة الم  فئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات للشركةلا

 ي:ا يلكم
 

 

 مارس 31

2022 

 ويتي ينار كد 
  

  الموجودات

 315,194 ممتلكات ومعدات 

 2,358,720 تثماري عقار اس

 25,497 يلة م زتثمار في شركات سا

 47,589 لية متاحة للبيع  ما داتموجو

 60,127 مخزون

غ  المتوقعة بمبلائر االئتمان سخ  مخصص بعد صافيبال) ىأخرمدينة  دةرصتجاريون وا نونمدي

 2,387,403   دينار كويتي( 1,121,157

 952,556 معادل  النقد والنقد ال
 ─────────── 

 6,147,086  يع محتفظ بها لغرض البدات  موجو
 ─────────── 

    المطلوبات

 57,218 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 1,894,064 ائنون أخرى ون وددائنون تجاري
 ─────────── 

 1,951,282 ا لغرض البيع بهودات المحتفظ   بالموجالمتعلقة مباشرة  المطلوبات  

 ─────────── 

 4,195,804 ها لغرض البيعودات المحتفظ ببالموج اشرة  تعلقة مبجودات المموصافي ال

 ═══════════ 

  : كيةلملالمبالغ المدرجة في حقوق ا

 (11,920,560)   األجنبيةيل العمالت ي تحوياطاحت

 194,438  األخرىة  الشامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل المصنفة ة حقوق الملكي ألدواتلة لقيمة العاداحتياطي ا
 ─────────── 

 (11,726,122) يع  البحتفظ بها لغرض عة البيع الممجمو اتياحتياط
 ═══════════ 

 

المرحلية   يةمعلومات المالالفترة    ي نهايةلبيع فغرض االمصنفة كمحتفظ بها ل  البيععرض لمجموعات  لات اتطلبطبق مال تن 

فترات    ألي  المقارن  جمعالمالمكثف  ي المرحلي  المال  عرض بيان المركز  ادةبأثر رجعي. ولذلك لم يتم إع  المكثفة المجمعة

 قة.ساب
 

 كما يلي: هو لبيعغرض ال بها عة المصنفة كمحتفظلتابركة ان قبل الشبدة مإن صافي التدفقات النقدية المتك
 

 

 سمار 31

2022 
 مارس  31

2021   

 دينار كويتي   ويتي ينار كد 
   

 (1,613,540) (2,182,535) التشغيل

 (10,802) (31,201) ار االستثم

 (15,824) (15,021) ويلالتم
 ─────────── ─────────── 

 (1,640,166) (2,228,757) الصادرة  دفقات النقدية الت صافي

 ═══════════ ═══════════ 
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 ( مة)تت وقوفةلعمليات الما -3
 

كمجموعة    التابعةالشركة    إن  ** ل  بيعالمصنفة  بها  امحتفظ  اقتصا،  لبيعغرض  في  دولة    مرتفعتضخم  ذو  د  تعمل  في 

 . نسوداال
 

الت  في معد  متزايد  ن ارتفاعمتصادها  عاني اقي  دولةة  ة بعمللمعدمالية االبيانات  ال  إدراج  29لي  لدوا  بةسمحاال  عيار طلب ميت

القيلوفقا     ضخمالت المالي وتسجيلمرال  بيان  بتاريخة  ائم لقااس  وحدة  المقاب  كز  للفترالمبالغ  ال لة    األساس فس  بقة على نساات 

ة اب إعادتسوتم احكة تابعة،  وهي شر   ج،ة هيجليركالمعيار في شذا  ه  يقبتط  تم  وقد  مالي.الز  مركلل  انحتى تاريخ أحدث بي

دوق النقد  صنأو    ان المركزيود السبنك    ك الصادر عنهلستأسعار الم من مؤشر    ةالمستمدتحويل  ل الام عوامباستخد  جادراإل

   ة:عتابال  شركةية لللمالانات ابيال إدراجمة إلعادة لمستخدل اوامل التحوييلي عا . فيميالدول
 

 حويل لتعامل ا لمؤشرا 
   

 1.000 18,973.514 2022مارس  31
 1.158 18,973.514 2021ديسمبر  31
 1.706 6,745.800   2020ر بسمدي 31
 1.103 2,159.900 2019ديسمبر  31
 1.224 1,415.705 2018بر ديسم 31
 1.106 832.926 2017يسمبر د 31
 1.101 617.400 2016ر مبيسد 31
 1.081 521.800 2015 سمبردي 31
 1.151 428.300 2014مبر ديس 31
 1.198 314.826 2013 ديسمبر 31
 1.444 262.793 2012بر يسمد 31
 1.189 181.944 2011 برمديس 31
 1.000 153.043   2010ديسمبر  31

 

  يلي:ه كما أعال حةضالمو راج ددة اإلاعن إع حاسبةمت المت
 

في تاريخ   قائمةالياس  وحدة القتطبيق  د  عب  عةتف مر  التبمعدخم  االقتصاد المتض  دة بعملةية المعات المالالبيان  راجإد  يتم .1

المركز  يب الالالمب  إدراجم  ويتالي،  مالان  األس  مقابلةغ  نفس  على  السابقة  ات  موجودال  راجإديُعاد  ال  و  اس.للفترة 

 ية دالنقد  بنوال  ي. تمثلان المركز المالتاريخ بيفي    ئمةالقانقد  فقا  لوحدة الوابها  احتسلفعل  اتم ب  يثحقدية  النطلوبات  موال

 ا ؛دنقدفعها أو  اود سيتم استردادهها وبنمحتفظ ب  أموال
 

واالموإن   .2 يتم    ت غيرطلوبالمجودات  التي ال  المتدالباها  إدراجالنقدية  في مبالغ  بيانتاري  ولة  والماالمركز    خ  د  نو بلي 

 يل ذات الصلة؛ مل التحودام عواها باستخإدراجن يُعاد مساهمية الق ملكيحقو
 

خ بيان  ي تاريف  مةائ قياس الة القوحد  حيث  نم  العامة  ضخم تستخدام مؤشرات الرنة باية المقاالمال  اتنلبياا  قيددة  يتم إعا .3

  يرادات اإلة من خالل العادل يمة  لقل  ا  بها وفق  المحتفظ  المالية   وجوداتالمو  يتثمارالعقار االس جإدراالمالي. ويتم    المركز

اليمالقات  تقديرث  أحد إلى    تنادا  سااألخرى  لشاملة  ا التعوت  .لةادعة  في ات  رالتغي  بيانإلى  مباشرة    الناتجةيالت  دؤخذ 

   ؛عرحلي المكثف المجملمملكية الوق احق
 

 و  اية السنة؛حويل في نهالت ملعواأو   ةالسنوي ذي الصل عوسط ربمتستخدام الادخل بيان ال بكافة البنود في  إدراجيعاد  .4
 

ر  ئخساأو    ف المجمع كأرباحالمكث  المرحلي  الدخل  نايمن بض  وعةجمنقدي للمصافي المركز ال  ر علىأثيالت  راجإديتم   .5

 .  ع معدل التضخمفاارتمن  ةناتج اليةم
 

بية على سات المحاسسياال  ديل بعضعتإلى    يؤدي  29ي  لة الدويار المحاسبعم  يدة فلوارا  دراجات إعادة اإلإجراءإن تطبيق  

 ة التاريخية. لتكلفاية وفقا  لمبدأ ل االم اتيانلبا إعداد تم استخدامها فيوالتي ي ابعةتالكة الشر مستوى
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 تتمة( ) وقوفةالعمليات الم -3
 

   : اع معدل التضخم تفارنتيجة رض البيع المحتفظ بها لغودات والمطلوبات في الموج لحركةيلي افيما 
 

  قة()مدق  

 

 مارس  31
2022 

  سمبريد 31
2021 

 مارس   31
2021 

 ويتي  كينار د كويتي  نار دي تي ر كويدينا 
    

 (9,891) 161,887 (60,384) ومعدات  ممتلكات

 2,985 (388,184) 59,365    واإليرادات الشاملة األخرى ألرباح أو الخسائرالى عر تأثير آخ
 ────────── ────────── ────────── 

 (1,019) (226,297) (6,906) 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 :كية لالمق حقوبيان التغيرات في  
 

  (قةق)مد   
 مارس  31  

2022 

  ريسمبد 31
2021 

 ارس  م 31
2021 

 ويتي  نار كدي ويتي  دينار ك  ويتيكينار د  

     : ـبخاص ال

 55,469 166,252     -   ةركالش ياهممس

 30,864 92,506     -  لمسيطرة ير اغالحصص  
  ────────── ────────── ────────── 

  -     258,758 86,333 
  ══════════ ══════════ ══════════ 

     : ر سائأو الخ احاألرب بيان
 

  قة()مدق  
 مارس  31  

2022 

  برديسم 31
2021 

 مارس   31
2021 

 يتي  كو دينار ويتي  كر ادين دينار كويتي   
     

 (59,906) (311,648) (655)   الشركة وممساه

 (33,333) (173,407) (364)   ةير المسيطرغ  حصصال
 

 

────────── ────────── ────────── 

  (1,019) (485,055) (93,239) 
 

 

────────── ────────── ────────── 

 (6,906) (226,297) (1,019)  التضخم ارتفاع معدلتأثير  ليماجإ
 

 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

المعلالحق ا   المتاريخ  المجمعةلومات  المكثفة  المرحلية  قالية  المجموعة  استلمت  بالكاملي،  المبيعات  ببيع  في  مة  يتعلق  ما 

التابعة المحدودة،  شركاتها  البترولية واالستثمار  للخدمات  المصنفة كعمليات مشركة هجليج  بيع محتفظ  وعة  قوفة ومجمو، 

 ألسهمة  يحالي ا بصدد تحويل الملكية القانونإن الشركة األم  .  في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  بها للبيع

وقعت الشركة األم والمشتري . ومع ذلك،  دارة الشركة التابعةالمشتري بمجلس إوتعيين ممثلي    إلى المشتري  عةتابالشركة ال

هذه  وق والمزايا ذات الصلة المرتبطة ببما في ذلك جميع الحق  ،للمشتري  أسهم الشركة التابعةعن    التنازلموجبه  ب   عقد ا يتم

 األسهم. 
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 ل  ادالمعقد ن لاود قالن -4
 

 : مما يليادل المعلنقد والنقد ن ايتكو مجمع،المكثف ال ليمرحال  ةألغراض بيان التدفقات النقدي
 

 

 مارس  31
2022 

 (ةقق)مد
  ديسمبر 31

2021 

 مارس   31
2021 

 كويتي دينار  ار كويتي دين ر كويتيانيد 
    

 575,082 789,850 292,724 دنقالو كنوالب لدى أرصدة

 15,256,000 14,500,000 14,500,000 الةوك ودائع
 ────────── ────────── ────────── 

حلي المكثف المرنقد والنقد المعادل في بيان المركز المالي ال

 15,831,082 15,289,850 14,792,724 المجمع  

  )إيضاح فةموقوالت علق بالعملياالبنوك والنقد المت  ىلد رصدةاال

3)  952,556 1,115,806 - 

 (4,117) (4,119) (4,138) حتجزة بنكية م ةدأرص
 ────────── ────────── ────────── 

  حلي المكثفالمر نقديةال تدفقاتد والنقد المعادل في بيان الالنق

 15,826,965 16,401,537 15,741,142 المجمع 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 :2021مارس    31وار كويتي  دين  4,119  :2021ديسمبر    31كويتي )  اردين  4,138  لغببم تجزة  حلمة انكيبلا  صدةرألإن ا

خدام اليومي من قبل تاحة لالستم   يستول  نكيةيالت ب سهت  بلمقا  ككفالةفظ بها  تمثل ودائع هامشية محت   يتي(دينار كو  4,117

  . جموعةالم
 

 ةق عال تذا  إفصاحات حول األطراف      -5
 

ذيمثل   عالااألطراف  الالمساة  قت  الشركاالو  يسيينرئهمين  مج  يلةمزت  العليا  إلدارالس  وأعضاء  اإلدارة  وموظفي  ة 

اسات  على سيافقة المو . يتما  س ملموا  رثيتأو  أ شتركةسيطرة معليها  يمارسونأو  يسيطرون عليها يتات الكرشلاوعة ولمجمل

 . ماأل كةلشراارة دهذه المعامالت من قبل إروط وش تسعير
 

  31في    المنتهية  أشهر  الثالثةذات عالقة خالل  األطراف    يمة المعامالت التي تم إبرامها معق  لتالي إجماليا  لالجدو  يوضح
ارس م  31و  2021ديسمبر    31و  2022مارس    31ا في  ذات عالقة كم  واألرصدة لدى األطراف  2021و  2022مارس  
2021. 

 

 

 شركة  لا
 رىالكب مألا

 الشركة  
   الوسطى مألا

  ى رأخ فراأط
   قةعال اتذ

 مارس 31
2022 

 قة()مدق
ر ديسمب 31

2021 

مارس   31
2021 

 

 دينار كويتي  ي دينار كويت ييتكور نايد ينار كويتيد دينار كويتي يتير كودينا
       

  ليالمز االمركبيان 
       المرحلي المكثف المجمع 

  وأرصدةتجاريون  ونيندم

 242,071 903,797 1,251,335     - 1,251,335     - أخرى ينةمد

 835,051 658,167 117,010     -     - 117,010 دل لمعا قد ا والن  د ق ن ل ا 

تجاريون وأرصدة دائنون 

 2,573     -     -     -     -     -  دائنة أخرى 
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 )تتمة( قةعال تذا  إفصاحات حول األطراف      -5
 في   لمنتهيةأشهر ا الثالثة 

 رس ما 31

 
 

 

 2202  2021   
ييتر كودينا     تي دينار كوي 

     

     : ثف المجمعاألرباح أو الخسائر المرحلي المك بيان

   1,229 332 "(إيرادات تمويل )"الشركة األم الكبرى
 

 :  العليا ةاروظفي اإلدممكافأة 

اإلدارة  يت موظفو  مجلسيعلالضمن  و  ا  اإلاإلدارة  في  لديها  علياال  ةداراألعضاء  والمسؤوليةالسل  ملذين  تخطيط  ن  ع  طة 

 وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة. 
 

 كما يلي: ارة العليا كانالمتعلقة بموظفي اإلدواألرصدة القائمة قيمة المعامالت إن إجمالي 
 

 
 المنتهية في  هرأش ةالثالث 

 مارس  31
 

 

 2022 2021    

    ينار كويتي د تيكويدينار  
    

  

    38,839 42,211 جل األة يرمزايا قصرواتب و

    1,496 1,277 دمة مكافأة نهاية الخ
 

────────── ──────────  
  

 
43,488 40,335 

 

  

 
══════════ ══════════  

  

 

 مبلغ ب  اء مكافأةثنباستاإلدارة )عضاء مجلس  ألبمكافأة    2022  مايو  12ريخ  اجتماعه المنعقد بتا  في  دارةمجلس اإل  يوصلم  

كويتيدينا  9,000 م  ر  مستقجللعضو  إدارة  في    ل(س  المنتهية  لموافقة    ة يصولتاه  هذ  تخضع  .2021سمبر  دي  31للسنة 

   .2022مايو  19 المنعقد بتاريخ السنوية موميةفي اجتماع الجمعية الع ينهمالمسا
 

  هملسربحية ا( )خسارة  -6

شركة  اديين للمساهمين العالبالخاص  الفترة  ربح    ة()خسارة  مة من خالل قساسيسألربحية السهم ا)خسارة(  غ  مبالتحتسب  

ا  األم الععلى  األسهم  لعدد  المرجح  اللمتوسط  احتساب.  فترةال  ة خالل ائمقادية  بقسمةاالسهم    ربحية  ة(ر)خسا  يتم   لمخففة 

ا  ربح  (خسارة) العا  لخاصالفترة  للبالمساهمين  األمديين  الم  شركة  المتوسط  األسهملعدرجح  على  القالع  د    لخالة  مائادية 

المرا  زائد  الفترة اللعدد    جحالمتوسط  العادية  كافتي سيتاألسهم  لتحويل  األسهمم إصدارها  االعادي   ة  المحتة  لى  إملة  لمخففة 

   والمخففة متطابقة. األساسية السهمحية رب  ()خسارة مخففة قائمة، فإن تجد أدواعادية. حيث إنه ال تو أسهم
 

  

في  ةي همنتال هرشأ ةالثالث   

رس ما 31     
  

2022 2021 
  

    
  

    تي()دينار كوياألم بمساهمي الشركة  الفترة الخاص ربح (خسارة) 
  

 308,341 (36,068)  تمرة مسعمليات 
  

 66,915 (153,951)  فةعمليات موقو
  

  ────────── ────────── 
  

  (فلسألم )همي الشركة االخاص بمساالفترة )خسارة( ربح 
 

(190,019) 375,256 
  

  ══════════ ══════════ 
  

 750,000,000 750,000,000  القائمةم سهألارجح لعدد ط المالمتوس
  

  ══════════ ══════════ 
  

  0.50 (0.25)  الشركة األم )فلس( األساسية والمخففة من  )خسارة( ربحية السهم
  

  ══════════ ══════════ 
  

  0.41 (0.05)  الشركة األم   ميمساهمخففة من ة والاسيهم األسة( ربحية الس)خسار
  

  ══════════ ══════════ 
  

 

تكن معامالناه  لم  تاريخ    بأسهمتعلق  تت  ك  بين  الماليالمعلوعادية  ا المرحل  ةمات  المجمعةية  هذه يخ  تارو  لمكثفة    اعتماد 

  .مهحية السرب ارة()خس جراإعادة إدقد تتطلب  تيوالمعة المج مات المالية المرحلية المكثفةمعلوال
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 المالية  لألدواتلة دالقيمة العااس قي  -7
 

 ة العادلة قيمل مي لالجدول الهر
المبين  ة، ودلللقيمة العاي  ملهرول االجد  ضمنفصاح عنها  اإلأو    العادلة  امتهقي   تحققم  وات المالية التي يتة األدكاف  تصنف

 كل: ة كالعادليمة لقأهمية لقياس ال ثيمذي الت والخالمد نستوى مم لأقإلى  اد اقا، استنالح
 

 ؛المطلوبات المطابقة أو اتدة للموجوسواق النشطاألالمعلنة )غير المعدلة( في األسعار : 1المستوى 

  رشكل مبابش  يمة العادلة ملحوظ اقلقياس ال  هميةأ  والذي يشكل  تالمدخن التوى مكون بها أقل مسي   قييمأساليب ت  :2لمستوى  ا

 و ر؛ ير مباشغأو 

 .ظملحوغير ة العادلة قيموالذي يشكل أهمية لقياس اللمدخالت مستوى من ا ا أقلبه م يكونتقييب : أسالي3ستوى لما
 

اساسعلعادلة  ال  بالقيمةة  سجلالم  لألدواتبالنسبة   تحدد    ى  التحوي  ما  المجموعةمتكرر،  كانت  بين  الت  إذا  حدثت  قد 

ن المدخالت الجوهرية لقياس القيمة قل مستوى مأ   )استنادا  إلىصنيف  التتقييم    عن طريق إعادةي  مستويات الجدول الهرم

  .مرحلية مكثفة مجمعة مالية معلوماتفترة  ة كليالعادلة ككل( في نها
 

هناك   تكن  تغييلم  فيأية  اع   رات  وأنواع  التقييم  وأساليب  التقييم  المجموعخاللمدمليات  لدى  قالمو ة  ت  في  سات ياستخدمة 

 رة. فتال اللعادلة خالقيمة ال
 

  2022مارس  31ما في ك  متكرر أساسادلة على المقاسة بالقيمة العالمالية  للموجودات القيمة العادلةول التالي جداليعرض 
 :2021مارس   31و 2021ديسمبر  31و
 

 بواسطةالعادلة   القيمة قياس   

 

 نة  معلال  سعاراأل 
 ي أسواق نشطة  ف 

 (1ى و مست)ال

 ية  الجوهر لمدخالتا 
 وظة  ملح ال 

 (2)المستوى 

 رية  وهدخالت الج م ال 
 غير الملحوظة   

 لمجموعا  (3)المستوى 

  دينار كويتي  كويتيينار  د  كويتي دينار   تي ي ار كو دين  2022مارس   31

     يمة العادلة  سة بالق ا مق مالية    دات موجو 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
     املة األخرى اإليرادات الش 

 47,589      -      - 47,589 ( 3يضاح  )إ  أسهم 
 ────────── ───────── ────────── ──────── 
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   
     األرباح أو الخسائر

 270,388   - 270,388      - ذو رأسمال متغير  ق دوصن   -

 2,523,945 2,523,945    -      - أسهم خاصة   ق دوصن   -

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

 -      270,388 2,523,945 2,794,333 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,841,922 2,523,945 270,388 47,589 (يمة العادلة استثمارات في أسهم )بالق 

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



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.ابضة  لقاة قبيت الطاشركة 
 

 ة(مجمعة )غير مدققالمكثفة الة رحليملاة ليالما تلوماالمع حولات إيضاح

 2022مارس  31تهية في كما في وللفترة المن
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 )تتمة(  المالية  لألدواتة لدالقيمة العااس  قي  -7

 

     

     )مدقق(  2021ديسمبر    31

ة من خالل دل عا لقيمة ال با  ت مالية مدرجة جودامو 
     الشاملة األخرى  اإليرادات 

 41,465      -      - 41,465 ( 3)إيضاح    م أسه  -

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

خالل لة من  د عا لقيمة ال با  ة مدرجة الي ت م جودامو 
     رالخسائ أو    ألرباح ا 

 269,364 - 269,364 - ذو رأسمال متغير  ق دوصن   -

 2,526,436 2,526,436 - - أسهم خاصة   ق دوصن   -
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 - 269,364 2,526,436 2,795,800 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,837,265 2,526,436 269,364 41,465 ( يمة العادلة هم )بالق ت في أس را استثما 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

  

 لمجموعا  ( 3المستوى )  ( 2 ستوى الم)  (1ى ومستال) 

  ي يت دينار كو  يتيدينار كو   ي ار كويت دين  ي كويت نار  دي  

      2021مارس    31

الل ة من خ العادل ة  يم رجة بالقد م   مالية   ات ود وج م 
     رىخ رادات الشاملة األ اإلي 

     أسهم  -

 31,687 -      -      31,687 

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

خالل لعادلة من  ا يمة  لقرجة با ودات مالية مد موج 
      ائر: خس ال أو    رباح أل ا 

 266,762      - 266,762      - رذو رأسمال متغي   ق دون ص   -

 2,777,501 2,777,501      -      - أسهم خاصة    ق دوصن   -
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 -      266,762 2,777,501 3,044,263 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 3,075,950 2,777,501 266,762 31,687 ( لة لعاد ات في أسهم )بالقيمة ا استثمار 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 :  ادلةالقيمة الع قياسل من الجدول الهرمي 3 ضمن المستوى المصنفة تكررةالم العادلة القيمة قياسات مطابقة
 

 رةمسع غير ندوق أسهم خاصةص 

 
 مارس  31

2022 

 ققة(مد)
 ديسمبر 31

2021 
 مارس   31

2021 

 ي يتكو ناريد ر كويتي ادين تيير كونادي 
    

    ناير ي 1كما في 

 2,389,119 2,389,119 2,526,436 الخسائر رباح أو ي األالمسجلة فلقياس إعادة ا

 396,824 143,280 (14,134) لقيمة العادلة اربح )خسارة( 

 (8,442) (5,963) 11,643   يل عمالت أجنبيةو ديل تحتع
 

────────── ────────── ────────── 

 2,777,501 2,526,436 2,523,945  السنة /ة الفترةاينه في
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

عداد  إتبعة في  فق مع تلك المة تتواعمجمالمكثفة ال  مات المالية المرحليةومعلاله  هذ  مستخدمة فيلليات ومدخالت التقييم اإن آ
 . 2021يسمبر  د 31 لمنتهية فيللسنة ا  ةوعمجمة للمعجلية المالماات البيان



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.ابضة  لقاة قبيت الطاشركة 
 

 ة(مجمعة )غير مدققالمكثفة الة رحليملاة ليالما تلوماالمع حولات إيضاح

 2022مارس  31تهية في كما في وللفترة المن
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 ()تتمةلية ما ال ألدواتللة لعادة االقيمقياس  -7
 

ق اليتم  المالية  لألدوات  العادلة  القيمة  المستوى  ياس  ضمن  ال،  3مصنفة  أساليب  باستخدام  معينة،  ظروف  التي  في  تقييم 

  ت السوق د إلى بياناتنسوال ت  في نفس األداة  وظةة الملحاليسوق الحال  تتضمن افتراضات غير مؤيدة بأسعار من معامالت

المجموحوظة. تستالمل اخدم  التقييم  أساليب  ت عة  الملتي  السوق  األداة وبيانات  المثالعتمد على نوع  في تاحة. على سبيل   ،

ت يتم  النشط،  السوق  غياب  القيمةحالة  ا  قدير  المركز  تحليل  أساس  على  لالستثمار  للشرلماالعادلة  فالمستثمكة  لي  يها  ر 

و والعوالماقائمة  ونتائجها  األخخاطر  يمل  تحديد  رى.  اتم  في  التغيرات  والسالبة  أساس  قيمة  لموجبة  المالية على  األدوات 

في   لتالتغيرات  نتيجة  األدوات  الملحوظةقيمة  غير  المعايير  مستويات  يعتغير  والتي  توصلت ،  تقديريا .  أمرا   تقييمها  بر 

دوث تغير في متغيرات  الة حن جوهريا  في حيكو  ال  قدالخسائر    أوح  األرباالتأثير على    أن   مها إلىقييعلى ت  بناء  اإلدارة  

 %. 5بنسبة  3فة ضمن المستوى لمنصدلة لألدوات المالية االمخاطر ذات الصلة المستخدمة لتحديد القيمة العا
 

للم الماليةماليالات  جودوبالنسبة  والمطلوبات  بالالمد  األخرى  ة  القيمةأةفالمط  فةتكلرجة  فإن  بص  ال  الدفترية  ،  رة وتختلف 
العاعن قية  مادي عيرها  سأو يعاد ت  صيرة االجلقاق  ات ذات فترة استحقهذه الموجودات والمطلوب   أغلب  دلة حيث أن متها 
 . السوق ئدة فيالفامعدالت الحركة في  حالة  علىء  بنا فورا

 

     ةرأسمالي تلتزاماا  -8

  قة()مدق  
  ارسم 31  

2022 

  بريسمد 31
2021 

   مارس 31
2021 

 ر كويتي  ادين كويتي  ر ادين ي كويت دينار  
     

 432,605 432,748 434,751  (صةخا أسهمندوق ص) همستدعا التزامات رأسمالية غير
 

 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

 نزاع قانوني    -9
 

أحكام شروط و  لمخالفة  اخاص بهلمشتركة االالعمليات  ك  شري و  جموعةللمتابعة  ال  تاالشرك  إحدى  بين  هناك نزاع قائم حاليا  

ا  يأركة  ، قدم شريك العمليات المشتوة على ذلكاح. عالألربتفاقية مشاركة اا لق  تعفيما يضد الشركة التابعة    مخالفة  ذكرةمض 

 . حكيم الدوليلتمة لندن لمحك ىلديم كقيد التح هذه القضايا .كةلعمليات المشترابصة خاالية المعدات بملك
 

ا نهائي ا أمرت بموجبه شريك العمليات المسنة السابقةالخالل   شتركة بدفع مبلغ  ، أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكم 

ة  ف إضا.  من تاريخ الحكم  سنوي ا  %2.24ى فائدة بسيطة بمعدل  إلى الشركة التابعة باإلضافة إل  أمريكي  والرد  1,004,418

الشررأم،  ذلك  ىلإ بدفع  كة  ت  بمعدل    مريكيأ  الردو  188,336التابعة  بسيطة  فائدة  العمليات    سنوي ا  % 2.24مع  لشريك 

ا أن ملكية شتركة. تدرس ات المشتركة تقع على عاتق شريك العمليات المالمعدات المشاركة في العملي  المشتركة وأكد أيض 

، بناء  على ت المشتركةعملياالوية النهائية مع شريك  فة للتستلمخ   خيارات  االي  وني حالمجموعة بالتشاور مع مستشارها القان

 الحكم أعاله الصادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي. 
 

 القطاعات  معلومات -10
 

  :ةاألساسي اتاع القطأ( معلومات 

  يلي:ا مكال معاال اتوحدإلى  استنادا قطاعين تشغيليينفي  مجموعةة الراض اإلدارة، تنتظم أنشطألغ
 

النفط والغوإنت  يريب والحفر والتطوقالتن : الطاقة  ال ال  مصادرواز  اج  خيص االترخراج  استجددة ويلة والمتبدطاقة 

 لمتعلقة بقطاع الطاقة؛ و ا خرىألنشطة األوا

 . ذات الصلة خرىاأل ماتار والخدستثماال :   رىأخ
 

التابعة،  تمثل أعمال . ت" للمجموعةالتشغيل "المقاوالاع  قط  ،المحدودةار  االستثمو  رولالبت  خدماتجليج لشركة ه  الشركة 

 القطاع.  احإيض" في المقاوالتيعد يتم عرض قطاع "، لم موقوفةكعمليات جليج هشركة صنيف مع تو
 

الب  تقوم  ارةاإلد  نإ   تقييمالموارد وع  بشأن توزي  راتراقال  لغرض اتخاذ  منفصل  للوحدات أعمالها بشك  شغيلت مراقبة نتائج 

 اء.داأل



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.ابضة  لقاة قبيت الطاشركة 
 

 ة(مجمعة )غير مدققالمكثفة الة رحليملاة ليالما تلوماالمع حولات إيضاح

 2022مارس  31تهية في كما في وللفترة المن
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 قطاعات ال علوماتم -10
 

الجدو يوض معلومات  تال الل  ح  اطاعاق  ونتائجإيرادات    حولي  لفترة  ا  لدىلتشغيل  ت  ا  الثالثةلمجموعة   في   لمنتهيةأشهر 

 : واليالت على 2021مارس  31و 2022مارس  31
 

 

 مالي ج اإل أخرى قة الطا
 

 نار كويتيدي تييكو دينار يتيدينار كو

      2022مارس  31

 249,201     - 249,201 طاع الق يراداتإ
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 (35,426) (21,177) (23,209) قطاع  ج النتائ
 

══════════ ══════════ ══════════ 

      :أخرى إفصاحات

 (5,347) (912) (4,435) ف تمويل يتكال

 لخالدلة من  العا ةلقيممدرجة بامالية  موجودات  من ةمحققغير  خسارة

 (13,110) (13,110)     -  الخسائر أو األرباح
 

 

 مالي جاإل أخرى قة الطا
 

 نار كويتي دي تي يكو دينار يتي ينار كود

    2021مارس  31

 292,378     - 292,378  القطاع اتإيراد
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 308,886 365,796 (56,910) اع  نتائج القط
 ══════════ ══════════ ══════════ 

      :ىت أخراحاإفص

 (7,231) (258) (6,973) ل تكاليف تموي

 لمن خالالعادلة  مدرجة بالقيمةمالية  ات غير محققة من موجود خسارة

 396,824   396,824     -  أو الخسائر رباحاأل
 

  2022مارس  31المجموعة كما في دى تشغيل لال اتقطاع تاومطلوب وجوداتمات عن ملوالتالي مع  لوالجديوضح 

 لي:على التوا 2021ر مبديس 31و
 

 جمالي إلا خرىأ طاقة ال 

 تيينار كويد كويتيدينار  يكويتدينار  

     2022مارس  31كما في 

 20,439,010 2,540,132 17,898,878   القطاع  موجودات 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 3,385,601 163,570 3,222,031 اع  القط تلوبامط
 ══════════ ══════════ ══════════ 

    مدققة()  2021ديسمبر  31في  كما

 20,338,797 14,729,233 5,609,564   دات القطاعموجو
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 3,319,031 942,016 2,377,015   طاعبات القمطلو
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 



 ابعة اتها التركوش ش.م.ك.ع.ة  القابض ةاقلطات بيكة شر
 

 ة(قلمكثفة المجمعة )غير مدقا  ةليرحالمعلومات المالية الم حولات ضاحإي

 2021 مارس 30في  كما في وللفترة المنتهية
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 مة()تتات اع ت القطمعلوما -10
 

   :ةالقطاع الثانوي اتومعلمب( 

نفيذ عة بتيث تقوم المجموح  ياريقاف  مالوش  وسطخارج الشرق األ(  وجال افريقيا،  وسط وشملشرق األ( ابوكويت،  لا لة  دو: أ(  هية وجغرافيقطاعات    3ى  إل  رة،ااض اإلد، ألغروعةم المجمتنظي  مت

 الت.  قاوموال طاع الطاقةي قئيسية فالرشطتها نأ
 

 2021س ارم 31  2022مارس  31 

 ويتالك 
 وسطاأل  قالشر
 فريقيامال اوش

سط األوشرق رج الخا
 ت يالكو  عمولمجا قياوشمال افري

 سط األوالشرق  
 ريقيا مال افشو

األوسط    خارج الشرق
 ع ومالمج يا افريقوشمال 

 ر كويتي  نادي ي  ويتينار كد ويتي  نار كدي ي  تويدينار ك    يتيينار كود تي  ر كويادين ويتي  كدينار  كويتي   ينارد 
          

 292,378     - 292,378     -  249,201     - 249,201     - قطاعادات الإير
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 308,886 365,796 7,372 (64,282)  (35,426) (21,177) 8,960 (23,209) ع  القطانتائج 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 


