
 

 

  
 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع..ش.م.كبيت الطاقة القابضة شركة 

 وشركاتها التابعة 
 

 المجمعة المكثفة   المعلومات المالية المرحلية 

 )غير مدققة( 

 2022 يونيو 30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 بـالتابعة  معاً  إليها  في  "المجموعة"( يشار  األ  ، 2022  يونيو  30  كما  الخسائروبياني  أو  الشامل    والدخل  رباح 

لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ وبياني التغيرات في حقوق   المتعلقين به  المجمعين  المرحليين المكثفين

الن والتدفقات  المكثفينالملكية  المرحليين  به  المجمعين  قدية  التاريخ.    المتعلقين  بذلك  المنتهية  أشهر  الستة  هي دارة  اإلإن  لفترة 

"التقرير    34المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم    المكثفة  لومات المالية المرحليةالمعهذه  عداد  ة عن إلوالمسؤ

   المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. لهذه نا جعترام جةعن نتي  ريبلتعإن مسؤوليتنا هي ا .المالي المرحلي"
 

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

ا"للمنشأة مراجعة  تتمثل  المراجعة.  بمهام  الماليةموللمعالمتعلق  المجمعة  ة  ليح رلما  ات  بصفة المكثفة  االستفسارات  توجيه  في 

راءات األخرى للمراجعة.  ق اإلجراءات التحليلية واإلج طبيوت  ية والمحاسبيةلا ولين عن األمور الم ؤالمس  إلى الموظفين  رئيسية

على تأكيد بأننا   حصولالا  ننمكي  ه، فإنه اليلعة والتدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولي  نطاق  إن نطاق المراجعة أقل من

  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 

إباإل دفاتر المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في  ال  لمالية ومات افإن المعلاجعتنا،  لى مرضافة إلى ذلك، واستناداً 

إليه علم.  األم  ةلشركالمحاسبية ل لسنة    1رقم  مخالفات لقانون الشركات    يةنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أحسبما وصل 

خالل   ،األم  للشركةاألساسي    لنظاملو  لتأسيساأو لعقد    ،ا حقة لهديالت الالوالتع التنفيذية  تهالئح ووالتعديالت الالحقة له    2016

 المالي. ا ركزهم أواألم  الشركةعلى نشاط  اً مادي اً تأثيرجه قد يكون له و على 2022 يونيو 30 المنتهية في أشهر الستة فترة
 

كام القانون ح أل  اديةم  الفاتلى علمنا وجود أية مخ يرد إ  مل،  دنا قا حسبما وصل إليه علمنا واعتو  مراجعتنا،خالل  أنه  نبين أيضاً  

على    2022  يونيو  30المنتهية في    أشهر  الستةرة  فتخالل    تعلقة بهمال  يماتوالتعلق المال  اسوأئة  هيأن  بش  2010لسنة    7رقم  

 أو مركزها المالي.  األم نشاط الشركة ىل ع اً يماد اً تأثيرن له كووجه قد ي

 

 

 

  

 

 
 

  السمدانعبدهللا عبدالكريم 

 ئة أف 208قم بات را سجل مراقبي الحس

 إرنست ويونغ 

 وشركاهم يمي العيبان والعص
 

 2022أغسطس  14
 

 الكويت  





ة علتابااھشركاتوع. .م.كش.ة ضلقابیت الطاقة ابركة ش

المجمعة.ة المرحلیة المكثفلیةما لاذه المعلوماتمن ھیتجزأ الاً تشكل جزء10إلى 1من رفقة ات الماحیض إلإن ا
3

ع (غیر مدقق)مكثف المجمالمرحلي الرئسا خ ل أو ااألرباح انبی
2022ونیوی30تھیة في منللفترة ال

في الثالثة أشھر المنتھیة 
یونیو30

الستة أشھر المنتھیة في 
یونیو30

2022202120222021
دینار كویتي يكویتدیناردینار كویتي دینار كویتيإیضاحات 

العملیات المستمرة 
66,529276,565315,730568,943خدماتت اداإیر
(319,478)(392,411)(110,703)(189,055)تا مخدالیفتك

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

249,465(76,681)165,862(122,526)الربح ) خسارةال(مجمل  

2,1002,1004,2004,200أخرىرادات یإ
80,30369,915140,406134,122یل  وتمتاد إیرا
یة  ر محققة من موجودات مالیغ)رخسائ(احأرب

15,906309,369(87,455)29,016الخسائر أو من خالل األرباحة ادلعلامدرجة بالقیمة 
(124,636)(111,853)(55,054)(58,335)فینظتكالیف مو
(275,799)(177,055)(144,218)(92,009)یة إداروةیمومعفات مصرو

(11,832)(10,656)(4,601)(5,309)تكالیف تمویل
(25,183)70,374(14,585)56,827ة أجنبیفروق تحویل عمالت صافي 

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

لب قمن العملیات المستمرةالفترة ربح )  خسارة(
259,706(145,359)(68,036)(109,933)یبة الضر 

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

(3,037)-10-ة أجنبیعملیات ضرائب على 
(78,777)-(67,485)-عمالة الوطنیة دعم الضریبة
(31,511)-(26,994)-الزكاة  

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

146,381(145,359)(162,505)(109,933)لمستمرة العملیات ان مالفترة ) ربح خسارة(

ة فالموقوات ی لالعم
4,067,291(10,983,367)3,963,143(10,743,754)3الموقوفةت  لیامن العم لفترة اح رب(خسارة)  

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

4,213,672(11,128,726)3,800,638(10,853,687)الفترة(خسارة) ربح 
════════════════════════════════════════

بـــ:  اص الخ
2,752,042(11,219,699)2,376,786(11,029,680)ألمااھمي الشركة سم

175,9931,423,85290,9731,461,630رةالمسیطیرغالحصص
────────────────────────────────────────

(10,853,687)3,800,638(11,128,726)4,213,672
════════════════════════════════════════

یة والمخففة  األساسالسھم ربحیة)خسارة(
س فل3.67فلس (14.96)فلس 3.17فلس (14.71)6األمالشركة بمساھمي ة الخاص

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



 ة علتابا اهشركاتو ع. .م.كش.ة ضلقابيت الطاقة ابركة ش
 

 

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

   2022 يونيو 30نتهية في ة المللفتر 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

  يونيو 30

 الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30

 2022 2021  2022 2021 
 كويتي ار  دين يكويت دينار  دينار كويتي  دينار كويتي 
      

 3,800,638 (10,853,687) الفترة  ربح   (خسارة)

 

(11,128,726) 4,213,672 

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

   أخرىشاملة  ( رئخسا)  إيرادات 
 

  

إلى  فها نيتص ةإعاد ميت قد شاملة أخرى)خسائر( إيرادات 
   : في فترات الحقة األرباح أو الخسائر

 

  

 تعمليا  لويح ت نم اتجةن عمالت يلتحو فروق فيصا 

 (2,825,232) 11,815,782 ة  نبيج أ

 

11,928,927 (5,894,593) 
 ────────── ──────────  

────────── ────────── 

  تمي  قد التي  خرىاألشاملة الخسائر( ال)  يرادات اإل صافي

 (2,825,232) 11,815,782 في فترات الحقة  إلى األرباح أو الخسائرفها  نية تصداإع

 

11,928,927 (5,894,593) 
 ────────── ──────────  

────────── ────────── 

ى  لإا فهني ة تصدإعا  يتم لن ىخرأ شاملة (خسائر) إيرادات 
   : في فترات الحقة األرباح أو الخسائر

 

  

  موجودات مالية مدرجةالعادلة ل يمةقال (رئخسا ) حاربأ

 (7,570) 1,131  خرىملة األالشا دات يراإلخالل ا بالقيمة العادلة من

 

8,921 27,751 
 ────────── ──────────  

────────── ────────── 

  يتم لن  التي  رىخاألة شاملال (الخسائر )  يرادات اإل صافي

 (7,570) 1,131 الحقة  ت في فترا خسائرلارباح أو  األ إلى فها  نيصة ت إعاد

 

8,921 27,751 
 ────────── ──────────  

────────── ────────── 

 (2,832,802) 11,816,913   ترةللف خرى الشاملة األ( الخسائر)  رادات إليا إجمالي 
 

11,937,848 (5,866,842) 
 ────────── ──────────  

────────── ────────── 

 967,836 963,226    ةشاملة للفترلا ( الخسائراإليرادات ) إجمالي 
 

809,122 (1,653,170) 
 ══════════ ══════════  

══════════ ══════════ 

     ـ: بــ صاخلا
 

  

 547,411 793,189 م  ألا مساهمي الشركة 
 

712,615 (1,013,587) 

 420,425 170,037   مسيطرةلاحصص غير لا
 

96,507 (639,583) 
 ────────── ──────────  

────────── ────────── 
 963,226 967,836 

 

809,122 (1,653,170) 
 ══════════ ══════════  

══════════ ══════════ 

 

 

 

 

  



 

 التابعة  وشركاتها . .ك.ع.مش ةضبالقاطاقة  لا بيتشركة 
 

 

 ق(مدق ر)غيمع ج مف الرحلي المكثة المملكيلحقوق ابيان التغيرات في 
   2022 يونيو 30 هية فيتنالم رةتفلل

 عة.مالمج فة المكث لمرحليةا لمعلومات الماليةا هذه  نمال يتجزأ  ا  تشكل جزء 10إلى  1ات المرفقة من يضاحن اإلإ
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     األم ركةالشهمي بمسا  ةصخاال  

 ل  س الماأر 

  ر ادصإعالوة 
   أخرى  ت اطيااحتي   ري اياحتياطي اخت   إجباري  ي اطيتحا   أسهم

احتياطي تحويل  
   ة أجنبيعمالت 

   طي احتيا
 مة العادلة  قيال

  ات يطاحتيا
بيع  مجموعة 

 ا ظ بهمحتف
     لبيع لغرض ا

 خسائر  
 متراكمة  

   اإلجمالي 
 الفرعي  

 الحصص  
 رة  يطمسال غير

   موع جم
 ة  كي لق الموحق

 دينار كويتي   دينار كويتي   ي  كويت اردين ر كويتي  انيد   ي كويت دينار   ي كويت دينار ي  تويك دينار   ي تويدينار ك 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  

 (11,128,726) 90,973 (11,219,699) (11,219,699)     -     -     -     -     -     -     -     - رة الفت  ( ربح خسارة)

 11,937,848 5,534 11,932,314     -  11,759,446     - 172,868     -     -     -     -     - للفترة   أخرى شاملة   إيرادات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

  ( )الخسائر  ت ا د اإليرا إجمالي  
 809,122 96,507 712,615 (11,219,699)  11,759,446     - 172,868     -     -     -     -     -   ترة الشاملة للف

صافي الحركة في الحصص غير  

بيع شركة تابعة   عند المسيطرة 
 (1,675,199) (1,675,199)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     ( 3ضاح  إي )
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 20,537,239 (180,409) 20,717,648 (55,447,937)     -     - 885,352 (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000   2022 يونيو  30في 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 

 4,213,672 1,461,630 2,752,042 2,752,042     -     -     -     -     -     -     -     - الفترة ربح 

  ى ر خ ألة شام  إيرادات )خسائر( 

 (5,866,842) (2,101,213) (3,765,629)     -  17,830 (3,783,459)     -     -     -     -     - ة للفتر
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

  اإليرادات  ( )الخسائر إجمالي 

 (1,653,170) (639,583) (1,013,587) 2,752,042     - 17,830 (3,783,459)     -     -     -     -     - للفترة  ة املالش

 374,324 133,821 240,503 240,503     -     -     -     -     -     -     -     - التضخم  ل رتفاع معدالديل تع 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 21,756,207 1,399,884 20,356,323 (42,933,633)     - 178,303 (12,168,580) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000   2021 يونيو  30في ا كم

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

 



 ها التابعة وشركات ش.م.ك.ع. لقابضة اة  طاقال تيبة ركش
    

 

 ية المكثفة المجمعة.لمرحلالية االمات علومذه المه نمجزأ تيال  ا  ل جزءكشت 10لى إ 1 رفقة منلمات ااحيض إلإن ا
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 قق( )غير مدمع مكثف المج لا المرحلي يان التدفقات النقديةب

   2022 يونيو 30 يف ةيهللفترة المنت

  
 ي  هية فالمنتر  ه أش  تةالس

 يونيو 30

 ات إيضاح  

2022 
 ينار كويتيد

2021 
 ي  دينار كويت

    غيل  التش شطةنأ
 259,706 (145,359)  مرة من العمليات المست يبةالضر قبل  الربح (الخسارة)

 6,492,915 (10,845,146)  وقوفةت الممن العمليا  يبةالضر الربح قبل )الخسارة( 
    

     قات النقدية:بصافي التدف يبةالضر قبل الربح (الخسارة) قةلمطابت تعديال
     - 11,270,406 3 خسارة من بيع شركة تابعة

 (134,122) (140,406)     ت تمويلاداإير
 باحن خالل األرميمة العادلة جة بالقات مالية مدرموجودمن ة محققغير  احأرب
 (309,369) (15,906)  الخسائر  أو 
 7,760 63,974  ملة ح م فينظمولل ةالخدم يةها أة نفا كم
 8,932 6,673  دات ات ومع ممتلك كتهالسا

 22,395 23,405   االستخدامموجودات حق  استهالك
 25,504 11,123  مويل يف تلتكا 

 (3,773,490) ,793)(506   ةأجنبيالت عم حويلق تفروصافي 
 523,854 33,226 3  لتضخمدل افاع معمن ارتنقدية  خسائر

  ────────── ────────── 

  (531,516) 3,124,085 
    : ال العاملرأس الم في تغيراتلا

 100,723 (61,678)  مخزون 
 2,992,579 (1,075,399)   أخرى مدينة أرصدةو تجاريون ونينمد
 (2,983,094) (85,227)    ائنة أخرىد أرصدةتجاريون وون دائن
  ────────── ────────── 
 3,234,293 (1,753,820)  عملياتالناتجة من  (مستخدمة في)ات نقدية فقتد

 (37,827)     -  فين مدفوعةمكافأة نهاية الخدمة للموظ
     - (16,151)  ضريبة دعم العمالة الوطنية مدفوعة

     - (6,408)  زكاة مدفوعة
  ────────── ────────── 

 3,196,466 (1,776,379)  لتشغيل  ة اشطنأ  منتجة  ا نال (ي ف )المستخدمة ت النقدية قالتدفا  فيصا
  ────────── ────────── 
    نشطة االستثمار  أ

     - 3,489,896 3 شركة تابعة بيع   نمتحصالت م
 (19,176) -  ومعدات    شراء ممتلكات

 110,335 124,572  تمويل مستلمة   إيرادات
 742 (57)   ةزحتج كية مبنع ائودو أرصدةة في الحركصافي 

  ────────── ────────── 
 91,901 3,614,411    من أنشطة االستثمارناتجة النقدية ال التدفقات  فيصا
  ────────── ────────── 

      أنشطة التمويل 
 (13,672) (467)  دفوعة  ل مويتميف لا تك

 43,780     -  رابحة دائني م من تمتحصال
 (20,746)     -  سداد دائني مرابحة

 (14,199) (11,700)  تأجير ال باتلومط ادسد
  ────────── ────────── 

 (4,837) (12,167)  لتمويل  ة ا نشطأ لمستخدمة في ا ة دينقدفقات ال صافي الت
  ────────── ────────── 
 (4,502,473) 109,521  خم معدل التضفاع رتال تة وتعديالجنبييل العمالت األحوت  رثيتأ 
 

 

────────── ────────── 
 (1,218,943) 1,935,386  عادل مد الالنقو  دلنقا  في ( النقصدة )الزياي صاف
 17,131,475 16,401,537    يناير 1ما في د المعادل كقوالن النقد

 - (1,015,011) 3 النقد والنقد المعادل المتعلق ببيع شركة تابعة
  ────────── ────────── 
 15,912,532 17,321,912 4   يونيو  30ا في مك د المعادل قنلاود  قنلا

  

══════════ ══════════ 



 تابعة تها الاكرشو ش.م.ك.ع.  ابضةالق ة  قالطا بيتشركة 
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   الشركة ل وحت ومامعل       1
 

القاب  لشركةة  جمعالمثفة  المكة  حليلمر ا  اليةالم  اتعلوممال  اردصإ بصريح  الت  تم الطاقة    "( األم  لشركة )"ا.ع  ضة ش.م.ك بيت 

 ة كرلشارة اإدس لج م قرارل وفق ا   2022 يويون 30منتهية في ر الأشه ةستلل"( المجموعة"  ها معا بــيلإ ر)يشا ة عبا الت وشركاتها 

     .2022 أغسطس 14 بتاريخاألم 
 

انا ي بال  ادمتاع  تم العمومية السنوية  ة  عيجمال   في اجتماع  2021ديسمبر    31  يفية  ية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهلا لم ات 

بر  مسيد 31  ية فيهنتالم  لسنةح لت أربا توزيعا   أي  إلعالن عناتم  لم ي.  2022مايو    19  المنعقد بتاريخ  األمالشركة    لمساهمي

2021.   
 

لكويت  لة ادوفي  ها  وتأسيسا  جيلهم تستية  ساهمة كويتم   شركة   ي ه  "( األم  ة الشرك )"  . .ع .م.ك ة ش لطاقة القابضبيت اشركة  إن  

  مايو   23  بتاريخ   الكويت ة  رص بو  ي الشركة ف  هم أس   إدراجتم  .  1996و  يولي   30خ  بتاري  68770اري رقم  لتج ل اسج ل ابموجب  

2005 . 
 

ص.ب.   هو المسجل   دي ي البر  ويت وعنوانها كل مدينة ا  ، 14  الطابق ،  ابقمرل ا  ، اإلنماءفي برج    األم   للشركة ي  يسئمكتب الرل ايقع  

 ت.   الكوي ة ، دول 13080فاة  الص  ،21909
 

 :  فيما يلي  األم  سية للشركة ئي الرطة نشألا  ل ثتتم
 

 و  أ   كويتية الحدودة  مة ال ئولي المسذات  ات  كشر ال في  حصص  اللك  مت   و أ   ةجنبي األأو    ية كويتال   مساهمة ال   ات شركل ام  تملك أسه

 ؛ و لغيرها لدى ات لوكفا اضها  رإقا ورتهيها وإدات بنوع ا كالشرس هذه سيتأ أو   ةي بنج ألا

 ؛ و %20ملكية ال تقل عن    حصة شركة ال  ا هك في التي تمل  ات ركالشة رعاي و  ل تموي 

   حقوق براء  لكية مال تملك  من  تجا ا معال أو    اع اختر  ت ا الصناعية  ال ا ورع  ة يعية صنا رت    حقوق  وأي   ة جنبياألشركات  ية 

   ؛ و ا خارجهأو  ت لكوي اخل ا سواء د  كة الشر  لصالح أخرى  كات لشر  الحقوق  هذه وتأجير    لة ص ذات  أخرى  صناعية 

 ؛ و ا للقانونوفق  ا هبالمسموح  الحدود  طار إ نشاطها في  مة لمباشرة الزات ال ارقعل ت واالمنقوال لك تم   

  صصة.  ل شركات متخ قب ر من تدافي محافظ تثمارها طريق اس  عن   ركةشال دى ل  متوفرة ة ال ي لا مل لفوائض ال اغالاست 
 

أنشطتهارمت المجموعة  طس  ا أل  بقا ا  الشريحكام  الشرعية   هيئة   قبل   من ة  عتمدالم   ةسمح ل ا  ية مإلسال عة  والرقابة  لدى    الفتوى 

 . المجموعة 
 

  ة كر شهي  و "(  الوسطى  ة األم ركلشة( )"امقفل)   ش.م.ك. ضة  ب ا قلاالتنموية  ات  مشروعال   ة ك رتابعة لش  شركة   ي ه  األم   الشركة إن  

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

 للمجموعة ات المحاسبية  اسسيي اليرات فوالتغ  عدادأساس اإل   2
 

   عدادأساس اإل   2.1
 

  34ي وللد ا ار المحاسبة لمعي قا  وف  2022  يونيو  30ي منتهية فل أشهر ا ة ست لل  ة المكثفة المجمع لية لمرح ا ية ال ات المتم إعداد المعلوم

مواصلة عملياتها على  أساس  لى ع جمعة لية المرحلية المكثفة المات الما المعلومعداد جموعة بإ قامت الم . المرحلي قرير المالي لتا

االستمرارية  مبدأ  أعضاء .  أساس  اإل جل م  يرى  توجد    ارة دس  ال  جوهرثت   قد   مادي   أكد تم  عد   عوامل أنه  شكا   هذا    يا  ير  حول 

يقضي إلى    ةدارإلا  مجلس أعضاء    توصل.  االفتراض  معقول ال    أنه ب  حكم  توقع  المجموأ ب  يوجد  كافية لديها    عةن    موارد 

ف التشغيلي  وجودها  في  المس لالستمرار  اي  من لمنظور  تقبل  أقل  ف  شهر   12  وليس  نهاية  من  المالية  المعلومة  تراعتبارا   ات 

 .  ة معج المرحلية المكثفة الم
  

 ية للمجموعة. رئيسالعملة ال الذي يمثل المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي  المالية  لمعلومات رض اتم ع
 

تتض  المرحل  المعلومات من  ال  المكثالمالية  كا ية  المجمعة  افة  الالزمة    ت علوما لم فة    ة المجمع  ية الالم  البيانات   ي فواإلفصاحات 

 .  2021 ديسمبر  31 كما في سنوية للمجموعة ل المجمعة لمالية ا ا ات انبالبي قترنة ، ويجب االطالع عليها مةنوي الس
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 ( تتمة) للمجموعة ات المحاسبية  اسسيي اليرات فوالتغ  عدادأساس اإل   2
 

     المطبقة من المجموعة الجديدةوالتعديالت المعايير والتفسيرات    2.2
 

ت البيانا   إعدادفي  المتبعة  تلك  المجمعة مماثلة ل  كثفةمالة  مرحليلاية  ومات المالمعلال  دادعإفي    ةقبالمطة  المحاسبي  تا ياسالس  نإ

المج يالمال ال  ثناءتسا ب،  2021بر  ديسم  31في    يةلمنتهانة  للسموعة  مج لل  السنوية  معةة  تستال  ديدةالج   عاييرمتطبيق    ي ري 

 سر بعد. يلم ن لكو درا ص ليدتعأو  تفسيرو أ را يمعألي  ركبالم ة بالتطبيقعومج م المتق مل. 2022يناير  1ن ارا ماعتب
 

والتفعديالتديد من  الع  تسري  لية مالية المرح المعلومات العلى    رتأثيها  ليس ل  إال إنه  2022  سنةي  رة فل مألوت  راسيالت 

 وعة. للمجمثفة المجمعة المك
 

 37بة الدولي ى معيار المحاست علتعديال - اء بالعقدتكاليف الوف –العقود المجحفة 

تجنبها نظرا    موعةمج للال يمكن أي التكاليف التي تجنبها )ه التكاليف التي ال يمكن ذي تتجاوز فيهو العقد ال مجحفالقد الع إن

   العقد. ب ج وملمتوقع استالمها بية التي من االمزايا االقتصادبللوفاء بااللتزامات بموجب العقد تزامها التعاقدي( لال
 

أنه عنالتعدتحدد   تقييم  يالت  كد  إذا  الما  للخسو  أ  مجحفا  عقد  ان  إلى  ائرمحققا   المنشأة  تحتاج  ال ،  تتعلق تضمين  التي    تكاليف 

المواد  يف العمالة والتي تتضمن كال  من التكاليف اإلضافية )على سبيل المثال، تكالخدمات  ال  أو  البضائعقد لتوفير  مباشرة بع

ا صخ توالمباشرة(   التكاليف  بأنلميص  مباشرة  العقرتبطة  سشطة  )على  ا د  استهاللمثالبيل  المع،  المستك  للوفاء دات  خدمة 

واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم    مية موعال لتكاليف  ال تتعلق ااإلشراف(.  ليف إدارة العقد وكذلك تكا بالعقد و

 . دقالمقابل بموجب العة على الطرف تحميلها صراح 
 

  ية رحلية الممالال  المعلوماتفي بداية فترة    لتزاماتها ها جميع اوجببم   تستوفي لم  عقود التالالتعديالت على  طبقت المجموعة  

 جمعة.  المكثفة الم
 

عة أي عقود  جموم تحدد المموعة حيث لالمالية المرحلية المكثفة المجمعة للمج   المعلوماتر على  ثيتأ   لتعديالتيكن لهذه ا  مل

افية  ألفت من التكاليف اإلض لسداد، تكاليف االتي تمثل ت  ،بموجب العقود  تجنبها التي ال يمكن    يفالتكال  إنة حيث  حفمج   كعقود 

 ود. قعتبطة مباشرة  بالالمر
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –لمفاهيمي ا ر اإلطا ى ة إلمرجعية ارإش

إلىلتا  تستبدل المرجعية  اإلشارة  اإلطا داإص  عديالت  من  سابق  معايير  لمجلس  المفاهيمي  الر  المحاسبة  بإشا ر    رة دولية 

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

أو    حامج األعمال" لتجنب إصدار األرب"د  3اء  إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية  استثن  تالعديلتا  يفتض

المحتم واالخسائر  الثاني"  "اليوم  في  الة  عن  تنشأ  نطلموااللتزامات  لتي  ضمن  ستتحقق  التي  المحتملة  معيارطلوبات    اق 

الدولي   والمطلوالمخصصا   37المحاسبة  البا ت  تفسيالموو  ةلمحتمت  أو  المحتملة  الدولية  جودات  المعايير  تفسيرات  لجنة  ر 

في معيار ة  ردعايير الواتطبيق الم  ت شآ منيتطلب االستثناء من الكل منفصل.  ها بشبد تك  : الضرائب، إذا تم21ر المالية  للتقاري 

المفاهيمي، والي، بدال  من اإلطار  الت  لىع  ،21  اليةلملتقارير االدولية لتفسيرات المعايير    لجنةسير  أو تف  37المحاسبة الدولي  

  ي قائم في تاريخ الحيازة.لتحديد ما إذا كان التزام حال 
 

فلتا  يفتض ا  أيض  المعيار  عديالت  إلى  جديدة  للتقارير دوالقرة  أن  تل  3المالية    لي  غير    الموجوداتوضيح  لة  مؤهالمحتملة 

 ازة. بها في تاريخ الحي  لالعتراف
 

يث لم يكن هناك موجودات  لمالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة ح ي تأثير على المعلومات اأ  تلم يكن لهذه التعديال

 رة.الفت أت خالل ديالت التي نشملة ضمن نطاق هذه التعطلوبات محتتزامات ومالو محتملة
 

   16ة الدولي سباى معيار المحعل ت الديعت  -  دصوستخدام المق الا بل تحصالت قلما  الممتلكات والمنشآت والمعدات:

من بيع    متحصالتأي    ت،داود الممتلكات والمنشآت والمع بنالتعديل على المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من    ظريح 

ا عموقع والل إلى الاألصذلك  ب  ولالوص  المنتجة أثناءاألصناف   ها طريقة التي تقصدالب  لى التشغيلحالة الالزمة ليكون قادر 

 . األرباح أو الخسائرفي  دوتكاليف إنتاج تلك البنو بيع هذه البنود حصالت منمتالبة ترف المنشأ تع من ذلك،وبدال  دارة. اإل
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 ( تتمة) عة للمجمو  حاسبيةات الماسسيي اليرات فوالتغ  عدادأساس اإل   2
 

 ( تتمة )   المطبقة من المجموعة الجديدةوالتعديالت المعايير والتفسيرات    2.2
 

 ( تتمة )  16ة الدولي سباى معيار المحعل ت الديعت  -  دصوستخدام المق الا بل تحصالت قلما  الممتلكات والمنشآت والمعدات:

  ات لبنود يعمبحيث لم تكن هناك  للمجموعةالمجمعة  ثفةالمكرحلية المية المال المعلوماتتأثير على  الت أيلتعديا ذهلم يكن له

 .و بعد بداية الفترة األولى المعروضةأ فيلالستخدام حة تا مالمنشآت والمعدات الوتلكات ل الممجة من خالنتم
 

ل  بيق ألو بالتطابعة  شركة التقيام ال  –ير المالية ألول مرة  ولية للتقار لدا  تطبيق المعايير   1مالية  ي للتقارير ال ولالمعيار الد 

 مرة

ا للشركة  التعديل  التي  يسمح  الفقرلتابعة  تطبيق  المتتختار  اة  )علقة  المعي  16(  دإلفصاحات رقم  من  للتقارير )أ(  الدولي  ار 

األم  لشركة  المالية المجمعة ليانات  في الب  جلةسملا  ت األجنبية المتراكمة بواسطة المبالغالبقياس فروق تحويل العم  1المالية  

ديالت مرتبطة  تع   في حالة عدم إدراج أي  ماليةلدولي للتقارير الام المعيار االشركة األم إلى استخد  نتقالريخ اإلى تا   ستنادا  ا

يسري هذا    .كة التابعةشرالالتي قامت خالله الشركة األم بحيازة  ل  دمج األعما  جراءات التجميع أو بما يتوافق مع تأثيراتبإ 

الفقرا  اصةح أو شركة الم  لشركة الزميلةالتعديل أيضا  على ا )د(  ة المتعلقة التي تختار تطبيق  من    )أ(  16إلفصاحات رقم 

 . 1ارير المالية تق لمعيار الدولي لال
 

المعايير  بتطبيق  لم تقم  ا  نهإ  يثح   للمجموعةالمجمعة    المرحلية المكثفة  المالية  المعلومات  لىع  ت تأثيرعدياللتا  لهذه  لم يكن

 ول مرة.رير المالية ألالدولية للتقا
 

المالية    الدولي  يارمعال الم  9للتقارير  اخ  –الية  األدوات  ضمن  "نسبة  بات الرسوم  حالة10ر  في  االعت  %"  ف  راإلغاء 

 مالية بالمطلوبات ال

ختالف شروط االلتزام دى احول م  تجريهي  لذيم ا م التي تدرجها المنشأة ضمن التقيت حول الرسوديل توضيحا يتضمن التع

لمسددة أو  بالغ المالك  هذه الرسوم فقط ت  ة عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشملجوهريلمعدل بصورة  ي الجديد أو االمال 

عن   بة  مة إما من قبل المقترض أو المقرض نيا لمستلسوم المسددة أو امشتملة  على الر ن المقترض والمقرضتلمة فيما بيالمس

 . لقياساألدوات المالية: االعتراف وا 39الدولي سبة ا ح بمعيار الم رح فيما يتعلقليس هناك تعديل مماثل مقت خر.الطرف األ
 

عديالت على لم يكن هناك ت  حيث   وعةللمجمفة المجمعة  رحلية المكثية المالمال  ماتعلوالمتأثير على  يالت  عدلتالم يكن لهذه  

 ة. خالل الفتر عةمواألدوات المالية لدى المج 
 

    ت الموقوفة ايبيع شركة تابعة والعمل    3
 

ة مقدرال  تها ملكية  لبيع كامل حص أعلنت المجموعة علنا  أن الشركة األم قد وقعت اتفاقية بيع وشراء  ،2021بر  سبتم  30في  

مليون    11.5  قدره  لابمقلقاء    دودة ات البترول واالستثمار المح شركة هجليج لخدموهي   في شركتها التابعة  % 64.25  بنسبة

أمريكي كويتي  3,489,896)  دوالر  إل(.  دينار  اتفاقية وإضافة  والشراء  ى  عقد البيع  األم  الشركة  وقعت  المشتري ،  مع    ا 

ك جميع الحقوق والمزايا ذات في ذلبما    أسهم الشركة التابعة إلى المشتري  نع  زلبموجبه التنا تم  و  2022أبريل    20بتاريخ  

السيطرة على الشركة   قديدل على فما  ، مشركة هجليج ممثليهم من مجلس إدارة  إقالةوكذلك    الصلة المرتبطة بهذه األسهم

بعد    التابعة. المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  لتاريخ  الحقا   المشتري  إلى  لألسهم  القانونية  الملكية  تحويل  تم 

التنظيمية الموافقات  على  المبيعات    على  الفترةخالل  المجموعة    حصلت.  الحصول  و  منكامل  بالمقابل    لت سج المشتري 

بمبلغ  يصاف  كوي  11,270,406  خسارة  بياندينار  في  ال  تي  أو  عند    خسائراألرباح  المكثف  المجمع  شركة    بيعالمرحلي 

   .تابعة
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 ( تتمة)  يات الموقوفة بيع شركة تابعة والعمل    3
 

المحد الموجودات والمطلوبات  ومبالغ  المستلم  المقابل  التالي  الجدول  المستبيلخص  الدف  وكذلك ة  عددة  للحصالقيمة   صترية 

 .بيعلريخ ارة في تا ر المسيطغي
 

 ويتي ينار كد 

  الموجودات 

 315,194 ممتلكات ومعدات  

 2,358,720 تثماري عقار اس

 25,497 يلة مزتثمار في شركات سا

 48,479   العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىمدرجة بالقيمة لية ما   داتموجو

 93,286 مخزون 

 3,246,756  ىأخرمدينة  أرصدةتجاريون و نونيمد

 1,015,011 معادل  د والنقد الالنق
 ─────────── 

 7,102,943 
 ─────────── 

   المطلوبات 

 61,484 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 2,355,583 أخرى   رصدة دائنةأون ودائنون تجاري
 ─────────── 
 2,417,067 
 ─────────── 
  

 4,685,876  جوداتي الموصاف

 (1,675,199) المسيطرةالحصص غير 

 ─────────── 

 3,010,677 المستبعدةجودات موصافي ال

 ═══════════ 

 

 خسائر المرحلي المكثف المجمع:خسارة من بيع شركة تابعة مدرجة ضمن بيان األرباح أو الفيما يلي 
 

 يتيدينار كو 

 3,489,896 قابل نقدي مستلمم

ا: قنا   (3,010,677) ةدمستبعدات الالموجولصافي يمة الدفترية القص 

ا: إعادة إدراج احتياطيات ناق  (11,749,625) ظ بها لغرض البيعمجموعة بيع محتفص 
 ─────────── 

 (11,270,406) خسارة من بيع شركة تابعة 
 

═══════════ 
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 ( تتمة)  قوفة ت الموايبيع شركة تابعة والعمل    3
 

 كما يلي: جمعالمرحلي المكثف الم األرباح أو الخسائرالمدرج في بيان  بيعتاريخ ال التابعة حتىنتائج الشركة  يتم عرض
 

 

 أشهر المنتهية في   ستةال
 يونيو 30

 2022 2021 
 ويتي  ينار كد نار كويتييد 
   

 4,622,337 1,608,653   إيرادات عقود

 (1,035,177) (1,167,831) اليف عقود كت
 ───────── ───────── 

 440,822 3,587,160 
   

 3,046 2,624  ىرأخ ت اداإير

 (121,752) (138,628) ة وإدارية مصروفات عمومي

 (236,686) (568,997) تكاليف موظفين 

 (13,672) (467) تكاليف تمويل 

 3,798,673 723,132 جنبية مالت أحويل عصافي فروق ت

 (523,854) (33,226) **التضخم  لدعارتفاع من ة مقدين سارةخ 
 ───────── ───────── 

 6,492,915 425,260 موقوفة ت المن العمليا يبةالفترة قبل الضرح رب

 (2,425,624) (138,221)   األجنبيةيات العمل  الضرائب على
 ───────── ───────── 

 4,067,291 287,039 وقوفةمالعمليات المن  يبةالضر ترة بعدربح الف

 - (11,270,406) ة التابعةرة بيع الشركخسا 
 ───────── ───────── 

 4,067,291 (10,983,367) خسارة( الربح من العمليات الموقوفة ال)

 ══════════ ═════════ 

  :  ـص ب اخلا
 

 2,613,234 (11,085,983) األم ة كرالش اهميمس

 1,454,057 102,616 لمسيطرة  ير اغالحصص 

 ───────── ───────── 

 (10,983,367) 4,067,291 

 ═════════ ═════════ 

الس)خسارة(   والمربحية  األساسية  العمليات  خهم  من  اصة  الخ   فة قووالمففة 

 فلس   3.48 فلس    (14.78) بمساهمي الشركة األم 
 ═════════ ═════════ 

 

 :البيعحتى تاريخ عة لتاباركة لشن قبل ابدة مصافي التدفقات النقدية المتك فيما يلي
 

  

 المنتهية في أشهر    ستةال
 يونيو   30

 2022 2021 
 دينار كويتي   ويتي ينار كد 
   

 155,625 (6,421,061) التشغيل 

 (118) 24,532 ار االستثم

 (4,569) 13,130 ويل التم

 ───────── ───────── 

 150,938 (6,383,399) دة ( الوارالصادرة)دفقات النقدية الت صافي

 ═════════ ═════════ 

 عيارب مطليت  .نسوداالفي دولة    مرتفعتضخم  ذو    يداقتصا   قطاع   تعمل في  تم بيعها خالل الفترةالتي    التابعةالشركة    كانت  **

س  ا القي  وحدةلوفقا     مرتفعتضخم  ذو    يداقتصا   قطاعب  تتمتع  دولة ة  ة بعمللمعدمالية االبيانات  ال   إدراج  29لي  ولدا  بةسمحا ال

ز مرك  انحتى تاريخ أحدث بي  األساسفس  بقة على نسا ال  تالة للفترالمبالغ المقاب  جيلوتس  المالي  كزمرال  بيان  بتاريخ  ةمئا قلا

شا  اذه  يقبتط  تم  وقد  مالي. في  هيجليركلمعيار  شر  ج،ة  تابعة،وهي  البيع  كة  تاريخ  اح   حتى  إعادتسوتم  اإلاب    ج ادرة 

. يدوق النقد الدولصنأو  ن المركزياودالسبنك  ك الصادر عنهلتسأسعار المؤشر من م ةالمستمدتحويل ل الام عوامباستخد

   ة:عتابال ةركشية لللمال انات ابيال إدراجمة إلعادة لمستخدل اوامل التحويي عليا فيم
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 ( تتمة)  يات الموقوفة بيع شركة تابعة والعمل    3

 حويل لتعامل ا لمؤشر ا 
   

 1.553 36,131.063 2022 يونيو 30

 1.000 18,973.514 2022س مار 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 سميد 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 2014بر مديس 31

 1.198 314.826 2013 سمبردي 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 راجددة اإلا عن إع حاسبةالم مت
 

في تاريخ    قائمةالياس  وحدة القتطبيق  د  عب  مرتفعخم  ضت  ذو  ياقتصادقطاع    دة بعملةية المعات المالالبيان  راجإد  يتم .1

المركز  يب الالبالم  إدراجم  ويتالي،  مالان  األس  مقابلةغ  نفس  على  السابقة  ات موجودال  راجإدعاد  ي  ال    .اسللفترة 

  ية دالنقد  بنولا  تمثلي.  ان المركز المالتاريخ بي في    ئمةالقا نقد  فقا  لوحدة الوابها  احتسلفعل  ا تم ب  يثح قدية  النطلوبات  موال

 و  ا ؛دنقدفعها أو  ا م استردادهود سيتا وبنهمحتفظ ب أموال
 

والموإن   .2 يتم    ت غيرطلوبا لماجودات  التي ال  المبا لا بها  إدراج النقدية  بيانتاري  ولة فيمتدالغ  والما المركز    خ  د  نوبلي 

 و  يل ذات الصلة؛مل التحودام عواها باستخ إدراج ن ي عاد مساهمية الق ملكيحقو
 

خ ي تاري ف  مةائق ياس الة القوحد  حيث  نم  العامة  ضخمتستخدام مؤشرات الرنة با المقاية  المال  اتنلبيا ا  إدراجدة  عا يتم إ .3

المركز االسالع  ناقترايتم  المالي.    بيان  خالل  بها    المحتفظ  المالية  وجوداتالمو  يتثمارقار  لشاملة ا  يراداتاإلمن 

ايمقال ات  تقديرث  أحدإلى    تنادا  سا  بمؤشر  األخرى التعت  .لةادعلة  في  ات  رالتغي   بيانلى  إمباشرة    جةالناتيالت  دؤخذ 

 و ؛عرحلي المكثف المجملماملكية لوق احق
 

 و   اية السنة؛حويل في نهالت مل عواأو  ةالسنوي ذي الصل عوسط ربمتستخدام الا ب خل داليان ببنود في كافة ال إدراجيعاد  .4
 

ر  ئ خسا أو    كأرباح  المجمع  فالمكث  المرحلي  الدخل  نا يب  منض  عةوجمللم نقدي  صافي المركز ال  ر علىأثي الت   راجإديتم   .5

 . ع معدل التضخمفا تارمن  ةناتج  نقدية
 

تطبيق   المحاسبعم  إدراج  إعادةات  إجراءإن  الدويار  بعضعتإلى    يؤدي  29ي  لة  المحاسسيا ال  ديل  مستوى سات  على    بية 

 ة التاريخية.  لتكلفالمبدأ وفقا  ية ل ا مال اتيانلبا إعداد تم استخدامها فيوالتي ي ابعةتالكة الشر
 

    :  م التضخع معدل اتف ارنتيجة  ة باعالشركة التابعة الممطلوبات ودات وموج في  لحركةلي ايفيما  
 

  قة( )مدق  

 

   يونيو 30
2022 

   سمبريد 31
2021 

   يونيو 30
2021 

 ويتي  كينار  د كويتي  نار  دي تي ر كويدينا 
    

 314,600 161,887     - ومعدات   ممتلكات

 21,958     -     - ثمار في شركات زميلةاست

 (486,088) (388,184) (33,226)   رىلة األخ واإليرادات الشام ألرباح أو الخسائرالى عر خ تأثير آ 
 ───────── ───────── ───────── 

 (33,226) (226,297) (149,530) 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 ( تتمة)  يات الموقوفة عمل بعة والركة تا بيع ش   3
 

 : كيةلالمق حقو غيرات في بيان الت
 

  ( قةق)مد  
   يونيو 30 

2022 

   ريسمب د 31
2021 

   نيويو 30
2021 

 ويتي  نار كدي ويتي  دينار ك  ويتيكينار د 

    : ـب اص خال

 240,503 166,252     - األم ة ركالش ياهممس

 133,821 92,506     - لمسيطرة  ير اغالحصص 
 ───────── ───────── ───────── 

 -     258,758 374,324 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 : ر سائلخأو ا احب األر بيان 
  قة( )مدق  
   يونيو 30 

2022 

   رب ديسم 31
2021 

   يونيو 30
2021 

 يتي  كو  دينار ويتي  كر  ادين دينار كويتي  
    

 (336,576) (311,648) (21,348) األم  الشركة وم مساه

 (187,278) (173,407) (11,878)   ةير المسيطرغ حصصال
 

───────── ───────── ───────── 

 (33,226) (485,055) (523,854) 
 

───────── ───────── ───────── 

 (149,530) (226,297) (33,226) التضخم  ارتفاع معدل تأثير  لي ماجإ
 

═════════ ═════════ ═════════ 

 

     والنقد المعادلنقد  ال   4
 

   :يلي ا ممادل المعلنقد والنقد ن ايتكو ،مجمعالمكثف ال ليمرح ال ةن التدفقات النقديألغراض بيا 
 

 

   يونيو 30
2022 

 ( ةقق)مد
   ديسمبر 31

2021 

   يونيو 30
2021 

 كويتي دينار   ار كويتي دين ر كويتيانيد 
    

 663,882 789,850 2,826,088 دنقو كنوالب لدى أرصدة

 15,252,750 14,500,000 14,500,000 الةوك ودائع
 ────────── ────────── ────────── 

حلي المكثف  المريان المركز المالي  في ب  عادلنقد والنقد المال

 15,916,632 15,289,850 17,326,088 المجمع  

 - 1,115,806 -    فةموقوالت علق بالعمليا البنوك والنقد المت ىلد رصدةاأل

 (4,100) (4,119) (4,176) حتجزة بنكية م صدةأر
 ────────── ────────── ────────── 

  حلي المكثف المر نقدية ال دفقات تن البيا د والنقد المعادل في النق

 15,912,532 16,401,537 17,321,912 المجمع
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

ا )  ارندي  4,176  لغببمزة  تج ح لما  كونب لالدى    رصدةألإن  كويتي  دين  4,119  :2021ديسمبر    31كويتي    يونيو   30وار 

خدام اليومي  تاحة لالستم  يست ول  نكية يالت بسهت  بضمان مقابلفولة  مكتمثل ودائع هامشية    يتي(دينار كو  4,100  :2021

   . جموعةمن قبل الم
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 ة قعال ت ذا األطرافإفصاحات          5
 

ذيمثل   عالااألطراف  االمسا ة  قت  الشركا الو  يسيينرئلهمين  مج   يلةمزت  اإلدارالس  وأعضاء  وموظفي  العليا ة  إلدارة 

اسات على سيافقة المو . يتما  س ملموا  رثيتأ و أ شتركةسيطرة معليها  يمارسونأو  ا عليه يسيطرون يتات الكرشلاوعة ولمجمل

   .ماأل كةلشراارة دهذه المعامالت من قبل إ تسعيرروط وش
 

  30في    المنتهية  أشهر  الستةخالل  ذات عالقة  األطراف    إبرامها معيمة المعامالت التي تم  ق   يي إجماللتالا  لالجدو  يوضح

  يونيو   30و  2021ديسمبر    31و 2022  يونيو   30ا في  ذات عالقة كم  لدى األطراف  رصدةاألكذلك  و  2021و 2022  يونيو

2021: 
 

 

 شركة  لا
 رىالكب مألا

 الشركة  
   الوسطى مألا

  ى رأخ فراأط
   قة عال اتذ

  يونيو 30
2022 

 قة( )مدق
ر  ديسمب  31

2021 

  يونيو 30
2021 

 

 دينار كويتي  ي ينار كويتد ييتوكر نايد ينار كويتيد دينار كويتي يتيكور دينا

المرحلي   لي الم ز االمركبيان 
       المكثف المجمع

  أرصدةوتجاريون  ونيندم

 310,115 903,797 1,773,335     - 1,773,335     - أخرى ينةمد

 811,194 658,167 2,703,996     -     - 2,703,996 دل  لمعا قد اوالن   د قنلا

  أرصدة تجاريون ودائنون 

 1,289     -     -     -     -     -   ى ة أخرن دائ
 

 

 في   الثالثة أشهر المنتهية 
 يونيو   30

 الستة أشهر المنتهية في   
 يونيو   30

 2022 2021  2022 2021 

 ر كويتي دينا دينار كويتي  دينار كويتي  تينار كويدي 

ثف  المرحلي المك األرباح أو الخسائر  بيان 
     :المجمع

   

 2,451 2,868  1,222 2,536 "()"الشركة األم الكبرىمويل يرادات تإ
 

 :  العليا  ةاراإلد ووظفم

يه  تخطيط وتوج   مسؤوليةطة وسل  من لديهلذيا  ةردا اإل  في  الرئيسيين  األعضاءاإلدارة و  ا مجلسيعلالضمن موظفو اإلدارة  يت

 ومراقبة أنشطة المجموعة.  
 

 كما يلي:  ارة العليا كانقة بموظفي اإلدلمتعلاالقائمة  دةرصواألقيمة المعامالت الي إن إجم
 

 قيم المعامالت   

 

 في   لثالثة أشهر المنتهية ل
 يونيو   30

 

 لستة أشهر المنتهية في  ل
 يونيو   30

 2022 2021 
 

2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
 

 دينار كويتي  ينار كويتيد

   
 

  

 38,833 41,134 جل األ ة يرمزايا قصرواتب و
 

83,345 77,370 

 1,910 1,702 دمة مكافأة نهاية الخ 
 

2,979 3,406 
 ────────── ────────── 

 

────────── ────────── 

 42,836 40,743 
 

86,324 80,776 
 ══════════ ══════════ 

 

══════════ ══════════ 
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 ( تتمة )  ة قعال ت ذا األطرافإفصاحات          5
 

 ( تتمة):  يا العل ةاراإلد وفوظم
 

 الرصيد القائم كما في  
 

   يونيو 30
2022 

 ( ةقق)مد
   ديسمبر 31

2021 
   يونيو 30

2021 
 كويتي دينار   ار كويتي دين ر كويتيانيد 
    

 25,553 28,957 21,231 دمة ية الخ مكافأة نها 
 ────────── ────────── ────────── 
 21,231 28,957 25,553 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

اء ثن باستاإلدارة )عضاء مجلس  ألمكافأة  صرف أي  ب  2022  مايو  12ريخ  اجتماعه المنعقد بتا   في  دارةمجلس اإل  يوصلم  

على  لموافقة  م ات  . 2021سمبر  دي  31في    للسنة المنتهية  ل( س إدارة مستقجلمعضو  لى  إ  ويتير كدينا   9,000  مبلغب  مكافأة

 وسدادها الحق ا.  2022مايو  19 المنعقد بتاريخ السنوية مومية الجمعية العماع ي اجتف ساهمينقبل الم المكافأة من
 

   هملسربحية ا (  )خسارة   6
 

للادمساهمين العالب الخاص  الفترة  بح  ر  ة(سار)خ ة  مسة من خالل قاسيسألربحية السهم ا)خسارة(  تحتسب    شركة األميين 

  قسمة من خالل  لمخففة االسهم    ربحية  ة( ر)خسا   يتم احتساب.  رةفتال  ة خاللائمقادية الرجح لعدد األسهم العلمتوسط المعلى ا

ا  ربح  (خسارة) العا   لخاصالفترة  للبالمساهمين  األمديين  الم  شركة  المتوسط  األلعدرجح  على   ل خالة  مائالقادية  لعا  سهمد 

لى إملة  لمخففة المحتة ااديالع  م ة األسهتحويل كافعند  إصدارها    متي سيتاألسهم العادية اللعدد    جحط المرالمتوسا  دزائ  الفترة

ا لعدم وجود عادية.  أسهم      والمخففة متطابقة. األساسية السهمحية رب ()خسارة مخففة قائمة، فإن  تأدوا نظر 
 

 

   في  تهية ر المنلثالثة أشه ا
  يونيو   30

 في   لستة أشهر المنتهية ا
 يونيو   30

 2022 2021  2022 2021 

      ـ ب الفترة الخاص ربح (خسارة)

 (169,533) (97,648) تمرة مسالعمليات ال
 

(133,716) 138,808 

 2,546,319 (10,932,032) فةموقوالعمليات ال
 

(11,085,983) 2,613,234 

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

همي الشركة  الخاص بمسا ة الفترة( ربح )خسار

 2,376,786 (11,029,680)  (فلسألم )ا

 

(11,219,699) 2,752,042 
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

 750,000,000 750,000,000 لقائمةام سهألارجح لعدد ط المالمتوس
 

750,000,000 750,000,000 

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

األساسية والمخففة   )خسارة( ربحية السهم

 3.17 (14.71) )فلس(  الشركة األم  مساهمي لخاصة با

 

(14.96) 3.67 

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

من  مخففة ة والاسيهم األسة( ربحية الس)خسار

الشركة   ميهمسا ة بخاصال العمليات المستمرة

 (0.23) (0.13) (فلس) األم

 

(0.18) 0.19 

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

 

  لتصريح ايخ  تارو  لمكثفة المجمعةية االمرحل  ةمات الماليالمعلوعادية بين تاريخ    أسهم  ضمنتتت  معامال  أي  م إجراءتيلم  

   .مهسحية الرب  ارة()خس جراإعادة إدقد تتطلب  تيلوامعة ج الم فةمات المالية المرحلية المكثمعلوال هذهب
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   المالية لألدوات لة دالعا القيمةاس قي    7
 

 ة العادلة قيملمي لالجدول الهر
األدكاف  تصنف يتة  التي  المالية  عنها  اإلأو    العادلة  ا متهقيب  االعترافم  وات  االجد  ضمنفصاح  العا ي  ملهرول  ة،  دلللقيمة 

 :كما يلي كل ة كالعادليمة لقاأهمية لقياس ل ثيمذي الت والخ لمدا ن وى مستم لقأإلى  اد ااستن
 

 المطلوبات المطابقة أو  اتدة للموجوواق النشطساألفي  ة )غير المعدلة(المعلناألسعار  - 1لمستوى ا

ت  -  2لمستوى  ا مسي  قييمأساليب  أقل  بها  مكون  التوى  يشكل  ت المدخ ن  ال  همية أ   والذي  العادقلقياس  ملح يمة  كل  بش  وظ ا لة 

 رير مباشغأو  رشمبا 

 . ظملحوغير لعادلة ة اقيماليشكل أهمية لقياس والذي لمدخالت مستوى من ا ا أقلبه م يكونتقييب يأسال - 3ستوى لما
 

تحدد    ساسأى  علعادلة  ال  بالقيمةة  سجلالم  لألدواتبالنسبة   التحوي  ما   المجموعةمتكرر،  كانت  بين  الت  إذا  حدثت  قد 

ت الجوهرية لقياس القيمة  ن المدخالقل مستوى مأ  ىدا  إل)استنا صنيف  التتقييم    طريق إعادة  عني  هرمدول المستويات الج 

   .مرحلية مكثفة مجمعة مالية معلوماتفترة  ة كليها العادلة ككل( في ن
 

عادلة ال القيمة ساتيا قستخدمة في المة ت لدى المجموعخاللمدمليات التقييم وأساليب التقييم وأنواع اع رات فييتغ أي قعلم ت

 رة. فت ال اللخ 
 

ديسمبر   31و  2022  يونيو  30في  ما  ك  كررمت  أساسادلة على  المقاسة بالقيمة العالمالية    لموجوداتل  القيمة العادلة  فيما يلي

 : 2021 يونيو 30و 2021
 

 بواسطة العادلة  القيمة قياس   

 
 نة  معلال سعار األ 
 ي أسواق نشطة  ف 

 ( 1ى  ومست)ال

  تلمدخالا 
 ية  هرالجو

 وظة  ملحال 
 ( 2)المستوى  

دخالت  مال 
 رية  وهالج

 ملحوظة  غير ال 
 لمجموع ا ( 3)المستوى  

   دينار كويتي  كويتي ينار  د كويتي  ر  دينا تي  يار كو دين 2022 يونيو   30

     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
     األرباح أو الخسائر 

 271,262     - 271,262     - ذو رأسمال متغير  ق دو صن  -
 2,575,630 2,575,630     -     - أسهم خاصة  ق دو صن  -
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,846,892 2,575,630 271,262     - ( يمة العادلة)بالق   مالية وراق في أ   استثمار 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 اإلجمالي  ( 3المستوى  ) ( 2ى  المستو ) ( 1وى  المست) 

 دينار كويتي  ويتي دينار ك دينار كويتي  ر كويتي دينا  
     )مدقق(    2021  ديسمبر  31

ة من خالل  دل عا لقيمة ال با  ت مالية مدرجة دا جو مو
     الشاملة األخرى  اإليرادات 

 41,465      -      - 41,465     م أسه -
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

خالل  لة من دعا ل ا لقيمة با  ة مدرجة اليت مجودا مو
     ر الخسائ  أو ألرباح ا

 269,364     - 269,364     - ذو رأسمال متغير  ق دو صن  -

 2,526,436 2,526,436     -     - أسهم خاصة  ق دو صن  -
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

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

 2,837,265 2,526,436 269,364 41,465 ( يمة العادلة)بالقاستثمار في أوراق مالية 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 ( تتمة)  المالية لألدوات لة دالقيمة العااس قي    7
 

 ( تتمة)  عادلةة اليمق لمي لالجدول الهر
 لمجموع ا  ( 3المستوى )  ( 2 ستوى الم)  ( 1ى و مستال) 

   ي يت دينار كو يتي دينار كو   ي ار كويت دين  ي  ويت كنار  دي 

       2021 يونيو  30

الل  ة من خ العادل ة يم بالق  رجة دم  مالية  ات ودوج م 
     رى خ األ رادات الشاملة اإلي

 29,065      -      - 29,065 أسهم   -
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

خالل  من لعادلة  ايمة لق رجة با ت مالية مدودا موج 
     ائر خسالأو   رباح ألا

 267,568      - 267,568      - ر ال متغيذو رأسم ق دو ن ص -

 2,678,773 2,678,773      -      - أسهم خاصة   ق دو صن  -
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 -      267,568 2,678,773 2,946,341 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,975,406 2,678,773 267,568 29,065 ( لةلعادالقيمة ا)باستثمار في أوراق مالية 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 :  دلةالقيمة الع ل  من الجدول الهرمي  3  ىالمستو ضمن  فة المصن تكررة الم العادلة القيمة  قياسات  مطابقة
 

 رة مسع  غير ندوق أسهم خاصةص 

 
   يونيو 30

2022 

 ققة( مد)
 ديسمبر  31

2021 

   يونيو 30

2021 

 ي يتكو  ناريد كويتي   رادين تيير كونادي 
    

 2,389,119 2,389,119 2,526,436 ناير ي  1كما في 

 307,799 143,280 14,008 سائر  الخ أو رباح ي األ المسجلة فلقياس إعادة ا

 (18,145) (5,963) 35,186  يل عمالت أجنبيةوتح  ديلتع
 

────────── ────────── ────────── 

 2,678,773 2,526,436 2,575,630   السنة   /ة الفترةاينه  في
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

ا  أساليبإن   التقييم  المومعلاله  هذ  مستخدمة فيلومدخالت  المرحليةمات  ال  الية  تتعمجمالمكثفة  المواة  تلك  في  فق مع  تبعة 

 .  2021يسمبر د 31 في ة لمنتهياللسنة  ةوعمجمللالسنوية ة معج لية المالماات البيانعداد إ
 

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

  ت السوقد إلى بيانا تنسوال ت  في نفس األداة   وظة ة الملح الي وق الح سال  اضات غير مؤيدة بأسعار من معامالت من افترتتض

تسالمل المجموتحوظة.  اخدم  التقييم  أساليب  تعة  الملتي  السوق  وبيانات  األداة  نوع  المثالعتمد على  سبيل  في تاحة. على   ،

ت يتم  النشط،  السوق  غياب  الق حالة  لال  يمةقدير  ا عادلة  المركز  تحليل  أساس  على  للشرل لما الستثمار  فالمستثمكة  ي  يها ر 

و والعوالماائمة  قونتائجها  األخ خاطر  يمل  تحديدرى.  ا  تم  في  التغيرات  والسالبة  أساس قيمة  لموجبة  المالية على  األدوات 

في   لتالتغيرات  نتيجة  األدوات  الملحوظةقيمة  غير  المعايير  مستويات  والتي  غير  تقديريا .    تقييمها بر  يعت،  أشارت أمرا  

متغيرات المخاطر ذات   ديلتم تعلة  اح ن جوهريا  في  يكو  ال  قدالخسائر    أوح  ربا أل االتأثير على    أن  إلىإلدارة  ا  يراتتقد

 %.  5بنسبة ة العادلة يموفق ا للق  3فة ضمن المستوى لمنصألدوات المالية اا في قياسالصلة المستخدمة 
 

للم وااليمالات  جودوبالنسبة  الماليةة  القيمةأةف المط  فةتكلبالجة  رالمد  األخرى  لمطلوبات  فإن  رة  وتختلف بص  ال  دفتريةلا  ، 

عيرها  سأو يعاد ت  جلصيرة األ قاق  ات ذات فترة استحقهذه الموجودات والمطلوب   أغلب  إنحيث  دلة  لعا امتها  عن قية  مادي

 .  السوقبئدة الفا  أسعارالحركة في   علىء  بنا  فورا
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 ة رأسمالي ت مالتزاا    8
  قة( )مدق      

   يونيو 30 
2022 

   بريسمد 31
2021 

   يونيو 30
2021 

 كويتي  ر  ادين   يتي كور  ادين ي كويت دينار 
    

 430,745 432,748 438,756 ( صةخا  أسهمندوق ص) -ة مستدعا  التزامات رأسمالية غير
 

═════════ ═════════ ═════════ 

 

 ني  نزاع قانو    9
 

  أحكام و  شروط   لمخالفة  ا خاص بهلمشتركة االمليات  عالك  شريو   جموعة للمتابعة  لا  تا كالشر  إحدى  بين  ع قائم حاليا  ناك نزاه

ا  يأركة  ، قدم شريك العمليات المشتوة على ذلكاح. عالألربمشاركة ا  تفاقيةا لق تعفيما يضد الشركة التابعة    مخالفة  ذكرةمض 

 .حكيم الدوليلتمة لندن لمحك ىدليم كقيد التح  هذه القضايا إن  .كةلمشترليات العما بصة خا الية المعدات بملك
 

ا نهائي ا أمرت بموجبه شريك العمليات المحكيم الدللت  ، أصدرت محكمة لندنسنة السابقةالخالل     شتركة بدفع مبلغ ولي حكم 

إل   أمريكي  والرد  1,004,418  قدره التابعة باإلضافة  .  من تاريخ الحكم  سنوي ا   %2.24  بمعدل  ى فائدة بسيطةإلى الشركة 

  سنوي ا   %2.24دل  طة بمعائدة بسيمع ف  مريكيأ  الردو  188,336  مبلغ قدره  التابعة بدفعكة  ت الشررأم،  كذل  ىلإة  فضا باإل

ا أن ملكيةإلى  ات المشتركة تقع على عاتق شريك العمليات المعدات المشاركة في العملي شريك العمليات المشتركة وأكد أيض 

تدرشترالم مستشارها  كة.  مع  بالتشاور  المجموعة  حالقانس  للتستلمخ   راتخيا   ا الي  وني  مفة  النهائية  ت  عمليا الشريك    عوية 

 حكم أعاله الصادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي.ء  على ال، بنا ركةالمشت
 

 القطاعات   معلومات    10
 

   :ة األساسي ات اعالقط( معلومات  1

  لي:يا مكال معاال اتوحدإلى  استنادا تشغيل ياعقطفي  ةمجموعلاراض اإلدارة، تنتظم ألغ
 

النفط والغوإنت   يروالتطو  يب والحفرقالتن : الطاقة  اللا  مصادرواز  اج  خيص االترخراج  استجددة ويلة والمتبدطاقة 

 لمتعلقة بقطاع الطاقة؛ وا خرىألنشطة األوا

 .ذات الصلة خرىاأل  ماتار والخدستثماال :   رىأخ
 

ال مراب  رةااإلد  تقوم نتائج  أعمالها   شغيلتقبة  اتخاذ  منفصل  لبشك  لوحدات  توزي  راتراقال  لغرض  وع  بشأن   تقييمالموارد 

 اء.داأل
  

معلومات  تالالل  ولجداح  وضي اطاعا ق  ئجونتا إيرادات    حولي  لفترة  ا  لدىلتشغيل  ت  ا  الستةلمجموعة   في   لمنتهيةأشهر 

 : يوالالت على 2021 يونيو 30و 2022 يونيو 30
 

 

 ماليجاإل خرىأ قة لطاا
 

 نار كويتيدي تييكو دينار يتيدينار كو
 

   

       2022 يونيو 30

 315,730      - 315,730 اتطاع الق يراداتإ
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 (145,359) 94,294 (239,653) ات قطاعج النتائ
 

══════════ ══════════ ══════════ 

      : أخرى إفصاحات 

 (10,656) (1,741) (8,915) تمويل  فيتكال

 لخالدلة من العا  ةلقيممدرجة با مالية  موجودات  من ةمحققغير  أرباح

 15,906 15,906      -  الخسائر أو رباحاأل
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 ( تتمة)القطاعات   معلومات    10
 

   ( تتمة)  :ة األساسي ات اعالقط( معلومات  1
 

 مالي جاإل أخرى  قة الطا
 

 نار كويتي دي تي يكو  دينار يتي كو  اريند
 

   

    2021 يونيو 30

 568,943      - 568,943  اتالقطاع  تاإيراد 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 146,381 45,202 101,179  اتاعنتائج القط
 ═════════ ═════════ ═════════ 

     :ىت أخرا ح اإفص

 (11,832) (421) (11,411) ل تكاليف تموي

 لالمن خ دلة العا  يمةمدرجة بالقمالية  ات حققة من موجودغير م حرباأ

 309,369 309,369      -  أو الخسائر رباحاأل
 

   2022 يونيو 30المجموعة كما في دى تشغيل لال اتقطاع تا ومطلوب وجودات م حولمات لوالتالي مع لوالجديوضح 

 لي: على التوا 2021ر مبديس  31و
 

 اليجمإلا خرىأ قة طاال 

 تيينار كويد كويتيدينار  يويتكنار دي 

      2022 يونيو  30ا في كم

 23,621,998 17,682,274 5,939,724 اتالقطاعموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 3,084,759 572,570 2,512,189  اتاع القط تلوبا مط
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    قة( مدق)  2021ديسمبر  31في  كما 

 20,338,797 14,729,233 5,609,564  اتات القطاعدموجو
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 3,319,031 942,016 2,377,015 اتطاع بات القمطلو

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

   : ةالثانوي ات القطاع  ات ومعل م (2

  الوسط وشملشرق األ( اب وكويت،  لاة  لدو أ(  :هي  يةأساس  ةجغرافيقطاعات    3ى  إل   وعةالمجم  تنقسم  رةااإلد   اضألغر

األخا (  وج،  افريقيا  الشرق  المجموح  يا ريقفأ  مالوش   وسطرج  تقوم  بتيث  أعة  فالرشطتها  ننفيذ  قئيسية  الطاقة ي   طاع 

   الت. قاوموال
 

 2021 يونيو 30  2022 يونيو 30 

 ويت الك 

  قالشر
 وسطأل ا

مال  وش
 فريقياا

رج  خا
شرق  ال

سط  األو
وشمال  

 ت يالكو  ع و ملمجا قيايافر

الشرق  
 سط األو
مال  شو
 يا ريقاف

  الشرق خارج 
وسط  األ

 ع ومالمج يا افريقوشمال 

 ر كويتي  نادي ي  تيوينار كد ويتي  نار كدي ي  تويدينار ك    يتي ينار كود تي  ر كويادين ويتي  كدينار  كويتي   ينارد 

          

ادات رإي

 568,943      - 568,943      -  315,730      - 315,730      - ات قطاعال

 ═══════ ══════

═ 
═════

══ 
═══════  ══════

═ 
═════

══ 
══════

═ 
═════

نتائج   ══

 (145,359) 6,962 (154,635) 2,314  اتعالقطا

 

(208,838) 101,180 254,039 146,381 
 ═══════ ══════

═ 
═════

══ 
═══════  ══════

═ 
═════

══ 
══════

═ 
═════

══  


