
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع.

 وشركاتها التابعة  
 

 المجمعة  المرحلية المكثفة  المالية  المعلومات

 ( ة)غير مدقق

 2022 سبتمبر  30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المراجعة تقرير 

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة  

 القابضة ش.م.ك.ع.  سنرجى شركة 
 

 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة   المراجعة  تقرير 
 

   مقدمة

المكثف   المرحلي  المالي  المركز  بيان  راجعنا  األم"(  )"االقابضة ش.م.ك.ع.    سنرجىشركة  لفق  مرلاع  مج ملالقد  لشركة 

والدخل الشامل األرباح أو الخسائر    يوبيان،  2022  سبتمبر  30في  "المجموعة"( كما    معاً بـيشار إليها  وشركاتها التابعة )

الثالثة   لفترتي  به  المتعلقين  المجمعين  المكثفين  والالمرحليين  بذ  تسعةأشهر  المنتهيتين  التدفقات لا  لكأشهر  وبياني  تاريخ 

إن  .أشهر المنتهية بذلك التاريخ تسعةلفترة ال  المتعلقين به التغيرات في حقوق الملكية المرحليين المكثفين المجمعينالنقدية و

ة سبلمعيار المحا إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقا  

فة لمكثا  ةيلمالية المرحلهذه المعلومات ال  مراجعتنا   نتيجة  التعبير عن. إن مسؤوليتنا هي  رحليلم المالي ا  رير تقلا  34  ليدوال

   معة.ج ملا
 

 نطاق المراجعة 

الدولي   للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  قبل  "  2410لقد  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحساب مراجعة  ات مراقب 
اللمنشأة  لستقمال بمتمل"  بصفة  علق  االستفسارات  توجيه  في  المرحلية  المالية  المعلومات  مراجعة  تتمثل  المراجعة.  هام 

إلسييئر الة  واإلجراءظفموى  التحليلية  اإلجراءات  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  المسؤولين  األخرى ين  ات 

ير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا وفقاً لمعاي  متي يالذ  قيدقتل ا  قا نط  للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من

التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق ة  اماله  موراأل  ةالحصول على تأكيد بأننا على علم بكاف

 بالتدقيق.
 

 النتيجة 

الية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة ات المومالمعل  اد بأنتقاالعب  يستوج   استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما 

 . 34المحاسبة الدولي  لمعيار فقاً و ،ةلم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادي
 

 حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى  تقرير 

ة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر  ثفالمكة  حليلمرمالية الا، فإن المعلومات  ا ى مراجعتن ضافة إلى ذلك، واستناداً إل إ

إليه علمنا المح  حسبما وصل  أيضاً  ونفيد  األم.  للشركة  لواعتقادن  اسبية  بأنه  يا  أية  م  وجود  إلى علمنا  لقانون رد  مخالفات 

له والئحته  والت  2016لسنة    1الشركات رقم   الالحقة  الالح   التنفيذيةعديالت  أ  ةقوالتعديالت  للها،  وللنظام    يسلتأسا  عقد و 

ون يك وجه قد على 2022 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةالقة لهما، خالل فترة  األساسي للشركة األم والتعديالت الالح 

 أو مركزها المالي. األمى نشاط الشركة له تأثيراً مادياً عل
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 المجمعة  حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة تقرير 

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة   ت ضراإلى ح 

 )تتمة(   ش.م.ك.ع. ضة القاب سنرجى شركة 
 

 ( تتمة)  رىاألخ حول المتطلبات القانونية والرقابية تقرير 

كام القانون رقم وجود أية مخالفات ألح علمنا  إلى    ، لم يردنا دنبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقا 

  2022  سبتمبر  30  أشهر المنتهية في  تسعةالفترة  ل  المال والتعليمات المتعلقة به خال  أسواق  ةهيئشأن    في  2010ة  لسن  7

  ركزها المالي.مأو  دياً على نشاط الشركة األماً ما تأثيرعلى وجه قد يكون له 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادر العبدالجدل عابدر 

 فئة أ 207ابات رقم سالح  يبمراق جلس

 نغ إرنست ويو

 اهم كروشمي عصيبان والالعي
 

 2022نوفمبر  8
 

 الكويت





 التابعة  هاوشركات. م.ك.عش.ضة قابلي انرجشركة س
 

 

 ة. عمجمال المكثفةلمرحلية المالية ا اتعلوممالـذه من ه اجزء  ـكل تش 10 إلى 1من المرفقة حات اإليضا إن 
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف المجمع  أو الخسائر رباحاأل بيان 

   2022 سبتمبر 30المنتهية في للفترة 

  
   ي ف ة يهتنالمهر  أش  الثالثة

   سبتمبر 30
 
 

   يف هية ت نالمهر أش  تسعة ال
   سبتمبر 30

 
 

 إيضاحات 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

       

 2,095,580    2,245,062 636,776 772,208 6 ء  ع عمالم  ودقعإيرادات من 

 (1,732,879) (1,762,285) (560,395) (585,738)  بضاعة وخدمات مقدمة  مبيعاتتكلفة 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 362,701 482,777 76,381 186,470  مجمل الربح 
      

 192,711 186,033 56,578 63,678  إيرادات تأجير 

 49,528 74,775 10,263 11,935    والت  معت ااد إير

 23,379 33,402 3,340 11,984  إسالمية   ع ئداو ت منإيرادا

 (8,705) (15,210) (4,582) (4,501)   أجنبيةالت ل عميوح ت صافي فروق
  ألرصدة االئتمان المتوقعة ل خسائر  مخصص رد )مخصص(/ 

 384,238 (40,878) 401,191 (17,564)  تجارية المدينة ال

 67,465      - 59,905      -  بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات  من ربح 

للموجودات المالية   ادلةالقيمة الع فير يغلتا صافي

      - (6,029)      - (22,077)  أو الخسائر  األرباحخالل من المدرجة بالقيمة العادلة 

 47,461 54,519 17,980 36,561  ى دات أخرراإي
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,118,778 769,389 621,056 266,486  ات يراداإل  إجمالي
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (1,191,800) (1,021,679) (424,219) (327,067)  عمومية وإداريةمصروفات 

     - (8,466)          - (5,130)  ل تكاليف تموي
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (1,191,800) (1,030,145) (424,219) (332,197)  المصروفات   إجمالي

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

 (73,022) (260,756) 196,837 (65,711)  يبة قبل الضر (الخسارةالربح )

      

 (25,280) (26,344) (1,642) (9,737)  أجنبيةضرائب من شركات تابعة 

 (2,060) (2,618) (723) (1,100)   يمللتقدم العل مؤسسة الكويت حصة 

 (2,693) (3,162) (421) (919)  اة الزك

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

 (103,055)    (292,880) 194,051 (77,467)    ةرت الف ( ةخسارربح )

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

      بــ:   ة الخاص

 (89,200) (299,398) 205,974 (82,092)    األممي الشركة اهمس

 (13,855) 6,518 (11,923) 4,625  ة  ريطر المسص غي الحص

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

  (77,467) 194,051 (292,880) (103,055) 

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

لمخففة الخاصة  السهم األساسية وا ( ربحية ةخسار)

 لس ف (0.45) فلس  (1.50) فلس  1.03 فلس  (0.41) 7    األم اهمي الشركة بمس

  

════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 

 

 

 

 

 



 التابعة  هاوشركات. م.ك.عش.ضة قابلي انرجشركة س
 

 

 ة. عمجمال المكثفةلمرحلية المالية ا اتعلوممالـذه من ه اجزء  ـكل تش 10 إلى 1من المرفقة حات اإليضا إن 
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 )غير مدقق(ع مج الم مكثفال يل المرح  شامللا لدخ ال انبي

 2022 سبتمبر 30في تهية المن للفترة

 
 في هية منتال   أشهرلثالثة  ا

 سبتمبر  30
 
 

 في هية منت ال أشهر  تسعة لا
 سبتمبر  30

 
2022 

 دينار كويتي 
2021 
 ي يتكودينار  

2022 
 ي كويتدينار 

2021 
 ي يتكور  نادي

     

 (103,055) (292,880) 194,051 (77,467) رةفت ال ( ارةخسربح )
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     :  شاملة أخرى  إيرادات  ( خسائر)

أو  رباحاأل إلىشاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها  رائخس
       في فترات الحقة:   الخسائر

 (76,624) (233,468) (88,794) (111,955)   أجنبيةليات عمتحويل ن تجة ما ن بيةأجن مالتع حويلتفروق 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 إلىتصنيفها  إعادةشاملة أخرى لن يتم  إيرادات (رائخس)
     في فترات الحقة:  أو الخسائر رباحألا

صنفة  م  لكيةوق محق ألدوات القيمة العادلةفي  صافي التغير

 119,769 26,550 (13,100)      - األخرى الشاملة  اإليراداتدلة من خالل عا ال قيمةلبا 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 43,145 (206,918) (101,894) (111,955) شاملة أخرى للفترة  ات إيرادئر( خسا)

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (59,910)       (499,798) 92,157 (189,422)   للفترة  ملةشاال  رادات ياإل( ئرساخلا)  ماليجإ

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     الخاص بـــ:  

 (26,901) (424,890) 131,787 (149,923)   األممساهمي الشركة 

 (33,009) (74,908) (39,630) (39,499) ص غير المسيطرة  حصال

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (189,422) 92,157 (499,798) (59,910) 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 

 

 



 

 ها التابعة كاتوشر. ش.م.ك.عنرجي القابضة كة سشر
 

 

 . المجمعة ة المكثفةليالمالية المرحومات معللاه هـذمن   اء  جزتشـكل  10 ىإل 1ن مرفقة مال اتحإليضا إن ا
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 دقق(غير م)لمجمع المرحلي المكثف ا يةكلملالتغيرات في حقوق ا  انيب

   2022 سبتمبر 30ي ية فتهمنلا فترةلل
    األم الخاصة بمساهمي الشركة  

 

 رأس
 ماللا

  ر ادإص ةوعال
 م  سهأ

 أسهم  

 ة ينخز

احتياطي أسهم  
 خزينة 

قيمة  طي الاحتيا
 العادلة

ويل  حتي احتياط
 أجنبيةالت عم

 خسائر 
 متراكمة 

   ليجمااإل

 الفرعي  

  رغي الحصص 
 رةالمسيط

 مجموع
 لكية ق المقوح

 نار كويتي يد ي تكوي رنادي ي يتكو رانيد كويتي دينار  ويتي دينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ي كويتر نايد دينار كويتي  
           

 11,936,336 1,677,990 10,258,346 (9,337,616) (357,963) (73,531) 27,456 (181,866) 181,866 20,000,000 2022ير ينا  1 كما في

 (292,880)   6,518 (299,398)     (299,398)      -      -      -      -      -      - ة ترلفا ( ربحةارسخ )

 (206,918) (81,426) (125,492)      - (152,042) 26,550      -      -      -      - لفترة  أخرى لة شامل (خسائر) تاد إيرا
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

لة الشامائر( )الخس اإليرادات يمال ج إ

 (499,798) (74,908) (424,890) (299,398) (152,042) 26,550      -      -      -      - فترة لل

  حيازة الحصص غير المسيطرة

 (2,378) (3,762) 1,384 1,384      -      -      -      -      -      - السيطرة دون تغير في لشركة تابعة 
 

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

 11,434,160 1,599,320 9,834,840 (9,635,630) (510,005) (46,981) 27,456 (181,866) 181,866 20,000,000 2022 سبتمبر  30في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

  12,283,455   2,368,001   9,915,454  (9,783,522)  (265,723)  (62,757)   27,456  (181,866)   181,866   20,000,000   2021 يناير 1 فيكما 

 (103,055)  (13,855)  (89,200)  (89,200)       -      -      -      -      -      - الفترة خسارة 

  43,145  (19,154)   62,299       - (57,470)   119,769       -      -      -      - فترة للرى لة أخ امش اداترإي
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 الشاملةر( خسائ )ال تااإليراد إجمالي

 (59,910)  (33,009)  (26,901)  (89,200)  (57,470)   119,769     -    -    -    - ة تر لفل

  حيازة الحصص غير المسيطرة

 (175,307)  (287,037)   111,730   111,730     -    -    -    -    -    - السيطرة دون تغير في لشركة تابعة 

  ةيج تنة مة العادلتحويل احتياطي القي

مة ية بالقصنفمهم سبأ  ترافاالعإلغاء 

 لةما شلا داتيرااإلمن خالل لة لعادا

    -    -    - 123,390    - (123,390)    -    -    -    - ى األخر
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

  12,048,238  2,047,955 10,000,283 (9,637,602) (323,193)  (66,378)   27,456  (181,866)   181,866   20,000,000  2021 برسبتم 30في 
 

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



 

 عة لتابها ا اتوشرك. ك.ع.ش.مة قابضنرجي الشركة س
 

 

 . لمجمعةا لمكثفةا مرحليةة اليات المالهـذه المعلوم  من جزء ا لـكتش 10 لىإ 1من  قةلمرفاحات اإن اإليض 
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   (مدقق)غير  المرحلي المكثف المجمع ةنقديدفقات الان التيب

   2022 سبتمبر 30ة في يالمنتهفترة لل

 
 

 ي ف  يةتهمنلا  أشهر  تسعة لا
   سبتمبر 30

 
 2022 2021 

 
 دينار كويتي  يتي ر كو نادي ح إيضا 

    أنشطة التشغيل 
 يبةر قبل الض خسارةلا

 (260,756) (73,022) 
 ة:لتدفقات النقديبصافي ا  ريبةلضقبل ا رةالخسالمطابقة  ت غير نقدية ديالعت

 
  

 ت ومعدات  نشآتلكات ومممالك استه
 410,718 480,816 

 اريةتثمسا عقارات الك تهسا
 50,549 21,674 

 لمدينين تجاريينمخصص خسائر االئتمان المتوقعة  
 28,774 18,770 

 ات ومنشآت ومعدات كلممتع بين ربح م
 -     (67,465) 

 مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم 
 12,104 -     

 يف تمويل التك
 8,468 -     

 رادات من ودائع إسالمية يإ
 (33,402) (23,379) 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  مالية  جودات وممن  ةغير محقق (ربحة )ار خس
 الخسائر 

 6,029 (6,649) 
 مة للموظفيندخالأة نهاية مخصص مكاف 

 129,559 169,573 
 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 4,695 -     
  ─────── ─────── 

  356,738 520,318 
 عامل: لا  لارأس الم  الت علىعدي الت

 
  

 ن  زومخ
 173,954 (54,621) 

 ى خر ة أمدين دة أرصمدينون تجاريون و 
 587,272 (232,087) 

 القة من أطراف ذات ع ةلغ مستحقامب
 (193,730) 2,156 

 دائنة أخرى  أرصدةو  ريوندائنون تجا
 (35,602) 512,326 

  ─────── ─────── 
 ت ا يالعمل من  ةجالنات يةدنق القات  التدف

 888,632 748,092 
 فوعة  مد ائبضر 

 (21,866) (45,659) 
 عةومدفة الخدم اية نه مكافأة

 (65,298) (178,162) 
  ─────── ─────── 

 شطة التشغيل  ن أ جة من النات  صافي التدفقات النقدية
 801,468 524,271 

  ─────── ─────── 
 مارة االستث شطأن 

 
  

 ت ومعدات آششراء ممتلكات ومن
 (499,632) (215,148) 

 شراء موجودات غير ملموسة
 (12,467) (2,594) 

 ريةتثمااسقارات ء عشرا
 (18,020) -     

 ئر ساالخأو  رباح ألا  لدرجة بالقيمة العادلة من خاللية م موجودات ماشراء 
 -     (97) 

 شآت ومعدات ع ممتلكات ومنيبمتحصالت من 
 -     125,718 

 لة األخرىامالش   تداخالل اإليراالعادلة من   بالقيمةدرجة م  موجودات ماليةبيع ن م التمتحص
 160,144          795,021 

 ئر ساالخأو    رباحألا لدرجة بالقيمة العادلة من خاللية م موجودات ما بيع ت من الصمتح
 2,857 -     

 وكالة دائع و  يفحركة لا
 (50,742) (810,436) 

 مستلمة  ميةإسالودائع    إيرادات
 33,402 23,379 

  ─────── ─────── 
   رأنشطة االستثما في  ة المستخدم يةالنقدالتدفقات   صافي

 (384,458) (84,157) 
  ─────── ─────── 

 ويل  التم أنشطة
 

   
 تأجير لا مطلوبات سداد 

 (6,507) -     
 يطرةالسفي  تغير دون   لمسيطرةا  صص غير ححيازة ال

 (2,378) (175,307) 
  ─────── ─────── 

 (175,307) (8,885)  التمويل   أنشطة في  ة المستخدم يةالنقدالتدفقات  صافي 
  

─────── ─────── 
 264,807 408,125    ل دقد المعافي النقد والن   صافي الزيادة

 917,330 1,034,212  ير  اين 1 في  ادللمعد ا النقد والنق
 (73,231) (59,238)  أجنبيةويل عمالت تح فروقصافي 

  

─────── ─────── 
 1,108,906 1,383,099 4 سبتمبر 30في كما لمعادل  اقد ن الو دنقال

  ═══════ ═══════ 

 :بيان التدفقات النقديةمعامالت غير نقدية مستبعدة من 
 

  

 إضافات لمطلوبات التأجير 
 

(50,250) -    

 ( ومنشآت ومعدات مدرجة ضمن ممتلكات) خدامالستا  قحإضافات لموجودات 
 

50,250 -    
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 حول الشركة   مات لومع      1
 

بإ  التصريح  اللمعلوما ا  اردصتم  المجمعة  ماليت  المكثفة  المرحلية  "(  األم)"الشركة  ش.م.ك.ع.  بضة  القا   سنرجية  لشركة 

ة ار إدس  لقرار مجل  ا  فقو  2022  سبتمبر  30في    منتهيةال  رشهأ  تسعةلفترة ال  "(ةعجمو"المـ  بـها معا  يل إ  شار)ي  بعةوشركاتها التا 

 .2022نوفمبر  7ريخ بتا  ماأل كةالشر
 

البيانات ال  ىعل  ن مساهموالوافق   في اجتماع الجمعية    2021ديسمبر    31في  لية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية  ا مإصدار 

 أي توزيعات أرباح. عنم األالشركة  علنت لم .2022بريل أ 24قد في عنلما ة وينسالة العمومي
 

  ع المكتبقيت.  في بورصة الكوي   ا نلعها  اول أسهمم تدويت  1983مارس    22بتاريخ     يت دولة الكو  يف  األم  ة ركشلأسيس ات  تم

األفي    األمشركة  لل  لج سلما رقمق  يدحممجمع  ب  -  42  مقر اية  نب  8  طعة  اشركالميزانين   امة العة  جارتلل الدولية  ج  ي لخ ل ة 

   .  دولة الكويت ، 64204، ليالفحيح ، 47582 ص.ب.  لمسجل هوالبريدي انها انووع، توالوالمقا 
 

فتوى والرقابة الشرعية للشركة  هيئة القبل  ن  م  ا اعتمادهكما تم    لشريعة اإلسالميةا  ما حكأل أنشطتها وفقا    ماأل  تمارس الشركة

 يلي:  ما ك يه األمة لشركل يسا سام األنظلل قا  وفة يسيرئال إن األنشطة .األم
 

 دة واالشتراك في تأسيس هذه الشركاتلية محدوؤومست  ت ذاا كرك شوكذل  أجنبيةة أو  كويتي  ة ممساه  شركاتأسهم    لكتم  

 لدى الغير. لتها وكفا وتمويلها ارتها دوإ

 ت ا كشرال  كلت  لسما أر  يف  قابضةلاكة  شرة الركشا م ة  ب نسى أال تقل  ى الغير علفالتها لدوك  ا تلكهمت  ركات التيتمويل الش

 .األقل لىع %20 عن

 اللها  غتالسرى  وتأجيرها لشركات أخ تصميمات  تجارية أو    ءما أسو  راع أتخ براءات ا  ية مناعلصنلكية امللك حقوق امت

 داخل أو خارج الكويت.  سواء

 انونلقبه ا حيسموفقا  لما  أنشطتها زمة لمباشرة الوالعقارات ال التملك المنقوت. 

 صةخصات متكرمن قبل ش رتدا  حافظم ها فيرا استثم طريقعن  األمكة الشر ىرة لدالمتوف  ةيمالال ضئاالفوالل استغ  . 
 

 عة  جموللمية بسمحاات الياسالسالتغيرات في  و أساس اإلعداد 2
 

   أساس اإلعداد 2.1
 

المجمعة   المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  فينتهيلما  أشهر   تسعةللللمجموعة  تم  لمعيار   2022  برتمسب  30  ة  وفقا  
تنادا   ساة  ة بإعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعجموعملقامت ا  .مرحلي"لي الالما   التقرير"  34  بة الدوليحاسالم
في اعتبارهإلى   التأ ا عدم ومواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. تأخذ اإلدارة  الادلمكد اجود عوامل عدم  تي قد ي 
لمجموعة لديها الموارد الكافية لمواصلة ا أنبجود توقع معقول وإلى اإلدارة  يشير تقديرو. راضحول هذا االفت بيرا  ك شكا  ريثت

 .ثفة المجمعةية المكالمرحل نهاية فترة المعلومات الماليةمن  ا  شهر  12ل القريب لمدة ال تقل عن ستقبملافي وجودها التشغيلي 
 

المالية المجمعة ت  ا نلبيافي ات المطلوبة  معلومات واإلفصاحا ن كافة التضملمكثفة المجمعة ال ترحلية المالمعلومات المالية ا  نإ
   .2021ديسمبر  31ي ف للسنة المنتهيةوية للمجموعة ت المالية المجمعة السنا نا لبي ويجب االطالع عليها مقترنة با السنوية 

 

    عةجمو ملا  قبل منة  بقالمط  ت يالتعدوال   سيرات والتفالجديدة   ر ييالمعا 2.2
 

 ات انيبلد اإعدا  في  المتبعةلك  تل  لةمماث  مجمعةرحلية المكثفة الالمة  يلالما   لوماتمعال  دعدافي إ  ةقطبملاالمحاسبية  سات  يا سلا  إن

  را  سري اعتبا تي تلاديدة  ج ير العايالم  يقبطتثناء  باست  2021ديسمبر    31  في  هيةتالمنسنة  للمجموعة لل  السنوية  ةمالية المجمعال

 عد. لم يسر ب ولكن ردا ص يلدعأو ت تفسيرو أ را معيألي  كرمبالبالتطبيق جموعة المقم . لم ت2022 ريينا  1من 
 

تأثي  ه إال أن،  2022  سنةفي    ةرل مألوتعديالت  ديد من العال  تسري ثفة لية المرحلية المكما لت اوما المعلعلى    ديما   رليس لها 

 مجموعة. ة للمعج ملا
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 )تتمة( عة  جموللمات المحاسبية ياسالسي  رات فغي التو أساس اإلعداد 2
 

 )تتمة(  عةجمو ملا  قبل بقة منالمط  ت يالتعدوال   والتفسيرات الجديدة   ر المعايي 2.2
 

 37بة الدولي تعديالت على معيار المحاس  -اء بالعقد تكاليف الوف  –فة العقود المجح
بااللتزاقد  الع الالمثقل  العقد  هو  التكاليف  مات  فيه  تتجاوز  يمكن  الذي  )تي ال  التكتجنبها  التي  اليأي  يمكن  ف    للمجموعة ال 

با   ا ا نظرا  اللتزامهنبهتج  لمتوقع استالمها بموجب  ة التي من ا يدتصا المزايا االقبب العقد  زامات بموج لتالالتعاقدي( للوفاء 

   العقد.
 

مباشرة   ي تتعلقالتتكاليف  تضمين الى  لمنشأة إلا  ، تحتاجائرمحققا  للخسأو    مجحفا  عقد  ال  د تقييم ما إذا كانيالت أنه عنالتعدحدد  ت

اشرة( المواد المبف العمالة ويل تكا )على سبيل المثال،    يةافكاليف اإلضال  من التالتي تتضمن ك  أو الخدمات  البضائع  بعقد لتوفير

الموتخصي التكاليف  بأنص  مباشرة  سبيرتبطة  )على  العقد  استهالك  شطة  المثال،  المستل  للالمعدات  بالعقدوفخدمة  كذلك  و  اء 

 ة حصرام يتم تحميلها  ها ما لويتم استبعادارية مباشرة بالعقد  إلداو  العموميةالتكاليف  اإلشراف(. ال تتعلق  العقد ورة  ليف إدا تكا 

 جب العقد.المقابل بموعلى الطرف 
 

ا لهذه  يكن  المرح المالي  المعلوماتتأثير على  لتعديالت  لم  للمج ة  المجمعة  المكثفة  حيلية  المجم  لمث  موعة  أي عقودوتحدد    عة 

التكاليف  د، تلسداتكاليف ا، التي تمثل  العقود  وجب مب  تجنبها ال يمكن    تيال  يفالتكالة حيث أن  فد مجح وعقك افية ضاإلألفت من 

 ود.  قعتبطة مباشرة  بالالمر
 

 16لدولي ا بة تعديالت على معيار المحاس –م المقصود دابل االستخت ق المعدات: المتحصالالممتلكات والمنشآت و

التعديل   ألمنشآ ا ى  عليحظر  أيت  تكلفة  من  تخصم  الممت  ن  بنود  من  والمعداكلبند  والمنشآت  بيع  ن  م  متحصالتأي  ت،  ات 

المنتجة ليكون ب  الوصولء  ا نأث  األصناف  الالزمة  الموقع والحالة  إلى  التشغ  ذلك األصل  ا على  بالطريقة  قادر  تقصدها تي  اليل 

 .لخسائرح أو اا األرب لك البنود، في بنود، وتكاليف إنتاج تذه الهع بي المتحصالت منبالمنشأة ف ترإلدارة. وبدال  من ذلك، تعا
 

د مبيعات لبنوهناك    حيث لم تكنالمجمعة للمجموعة    المكثفةالمالية المرحلية    توما المعلير على  ت أي تأثه التعدياللهذكن  لم ي

 .األولى المعروضة ترةالفة ايي أو بعد بدتخدام فسلالة لممتلكات والمنشآت والمعدات المتاح ل االخ منتجة من 
 

 3 لمالية لي للتقارير ادو الى المعيار تعديالت عل –المفاهيمي   مرجعية إلى اإلطارة إشار
سبة الدولية بإشارة مرجعية  حا لمطار المفاهيمي لمجلس معايير االتعديالت اإلشارة المرجعية إلى إصدار سابق من اإل  تبدلست

   بير.دون تغيير متطلباتها بشكل ك 2018الحالي الصادر في مارس ر داإلى اإلص
 

التعديال إلتضيف  استثناء   االت  مبدأ  با ى  للتقيامعلعتراف  الدولي  ار  األعمال""د  3ة  يللماارير  أو   مج  األرباح  لتجنب إصدار 
المحت والتيالخسائر  الثاني"  "اليوم  في  المحتملنشأ  ت  ملة  والمطلوبات  االلتزامات  معيالة  عن  نطاق  ضمن  ستتحقق    ار تي 

الدولي  محا ال المحتملةوالمطلوبا المخصصات    37سبة  المحتملة  ت  لجنتف  أو  والموجودات  المعاييتفة  سير  الدوسيرات   لية ر 
ق المعايير الواردة في معيار  تطبيت  يتطلب االستثناء من الكيانا   .، إذا تم تكبدها بشكل منفصلالضرائب:  21ر المالية  للتقاري 
،  ميهيطار المفا ى التوالي، بدال  من اإلل، ع21قارير المالية  ات المعايير الدولية للتسير تف  نةأو تفسير لج   37الدولي    بةاسالمح 

  ي قائم في تاريخ الحيازة.ام حالزت ال ذا كانلتحديد ما إ
 

ا   أيض  التعديالت  المعيا تضيف  إلى  جديدة  الدوفقرة  المالية  للت  لير  أن  3قارير  مؤهلة    الموجودات   لتوضيح  غير  المحتملة 
 يازة. في تاريخ الح ف بها عترالال

 

ي تأثير على  لم  أي  التعديالت  لهذه  ا  المعلوماتكن  اللمرحالمالية  الية  موجودات  للمج لمجمعة  مكثفة  هناك  يكن  لم  حيث  موعة 
 ي نشأت خالل الفترة.ت التالعديتملة ضمن نطاق هذه التوالتزامات ومطلوبات مح محتملة 

  

ل معيار  ال االدولي  المالية  ا  9  لماليةلتقارير  ا  –ألدوات  ضمن  "نسبة  الرسوم  حالة10ختبار  في  االعتراف    %"  إلغاء 

 الية طلوبات الم بالم

الت توضيح عدييتضمن  ال  مدى  حول  تجريه  الذي  التقييم  المنشأة ضمن  تدرجها  التي  الرسوم  حول  االلتزام ات  ختالف شروط 

المبالغ المسددة أو    شمل هذه الرسوم فقط تلكصلي. تألالمالي ا  عن شروط االلتزام  جوهريةة  لمعدل بصورالمالي الجديد أو ا

دة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابة  عن  م المسد رسومشتملة  على الض والمقرض  تلمة فيما بين المقترالمس

 .والقياس العترافاالمالية: األدوات  39لدولي اسبة امح ليس هناك تعديل مماثل مقترح فيما يتعلق بمعيار ال الطرف األخر.
 

لهذه يكن  المرح  ماتعلوالمتأثير على  لتعديالت  ا  لم  المكثفالمالية  للمج لية  المجمعة  لموعة  حيث  تعديالت على ة  هناك  يكن  م 

 األدوات المالية لدى المجموعة خالل الفترة. 
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 ة إفصاحات األطراف ذات عالق 3
 

)ألا  عض ب  مع المعامالت    اإلفصاحات  هذه   تمثل اإللرئيسييا  نيماهمسالطراف  مجلس  وأعضاء    التنفيذيين   لينوسؤ ملواارة  دن 

و  رسة سيطرة أيعون مما ن لها أو يستطيييسئرن اليمثلون المالكلتي يشركات الدرجة األولى والامن  ئالتهم  عا   رادأفو  عةلمجمول

ملي تأث عليها(  ر  ييادعال  الماألع  سياقمن  ضالمجموعة    أجرتها التي  موس  علىموالاتم  .  هذه    تسعيرروط  وش  تا سياس  فقة 

   .األمة الشرك ةن قبل إدارم المعامالت
 

 سبتمبر   30  ية فيالمنتهأشهر    تسعةال فترة    لخال  ةطراف ذات عالقاألمع    إبرامها تي تم  الت  المعامالي  ل التالوجداليعرض  

األوكذل  2021و  2022 ذات عالق  رصدةك  في    ةلدى األطراف    سبتمبر  30و  2021مبر  سيد  31و  2022  سبتمبر  30كما 

2021: 
 

  ققة( )مد   

 

   سبتمبر   30
2022 

    ديسمبر   31
2021 

   سبتمبر  30
2021 

 كويتي   دينار  دينار كويتي  ي تار كويدين 

    :المجمع مكثف ي المرحل لمركز المالي المدرجة في بيان اال  رصدةاأل

    ونيسيالرئ ونمالمساه

 64,872 97,099 88,213 رلخسائ ا أو رباحأليمة العادلة من خالل امدرجة بالقمالية   موجودات
 ════════ ════════ ════════ 

 320,705 321,669 515,399 قة ذات عالاف من أطر ةغ مستحقلا مب
 ════════ ════════ ════════ 

 

 :ات العالقة خالل الفترة كما يليكانت المعامالت التي تمت مع األطراف ذ
 

 
 في  ية منتهال   رأشه   ثالثةلا

      سبتمبر 30
 في  يةمنتهال أشهر  ة تسعلا

     مبربتس 30

 
2022 

 ي يتدينار كو
2021 

 دينار كويتي 
2022 

 ي تدينار كوي
2021 

 يتي نار كويد
     

ي  مرحللمركز المالي المدرجة في بيان اال ت معاماللا
 :المجمع مكثف ال

    

     يسي الرئ مالمساه

 358 481 149 138 مصروفات عمومية وإدارية
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 طراف ذات عالقة  أ  عم الت عامالم ام ط وأحكورش
المالية لومعلا  تاريخفي    قائمةال  دةرصاأل  إن.  ارةداإل  ة منتمدمعط  شروبذات عالقة    ع أطرافمالمعامالت    جراءإ  يتم  مات 

ت  ضمانا   أيم  ستالا  وتقديم ا  يتم  لم.  عند الطلب  سدادئدة وتستحق الا فل  تحم  غير مكفولة بضمان وال  كثفة المجمعةلمالمرحلية ا
   ذات عالقة. طرافأل دالقبض أو السداقة مستح  دائنةمدينة أو  ةرصدأي أمقابل 

 

 ا  عليدارة الإلاعامالت مع موظفي م
اإلد  تضمني العموظفو  مج ارة  اإلدا لليا  يتمتعون  ن  لرئيسييادارة  اإلأعضاء  و  رةس  تخطيس مو   ةطبسلالذين  أنشطة    طؤولية 
 رة العليا كما يلي:ي اإلداموظفلدى دة القائمة واألرصت لمعامالامة قيالي جمإ كان .بتها اقيهها ومرلمجموعة وتوج ا
 

 
  يةمنتهلا  أشهر  تسعة لل مالت المعا قيم

     سبتمبر  30 في
 

 
 في  الرصيد القائم كما

     سبتمبر 30

 
2022 

 ي يتدينار كو
2021 

 دينار كويتي 
2022 

 ي تنار كويدي
2021 

 يتي نار كويد
     

     ا: العلي دارةاإلي  يا موظفمكافأة ومزا 

 37,592 29,268 209,065 173,076 يا أخرى قصيرة األجل ازب ومروات

 15,086 47,486 15,086 11,021 للموظفين لخدمة نهاية ا مكافأة
 

──────── ──────── ──────── ──────── 

 184,097 224,151 76,754 52,678 
 

════════ ════════ ════════ ════════ 
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 ل  المعاد  قد والن دقلنا 4
 

 ما يلي:  المعادلد والنقد النق نضملمجمع، يتحلي المكثف االمر  يةلنقدفقات ابيان التد ألغراض
 

 
   سبتمبر   30

2022 

 ( ققة )مد  
    بر ديسم  31

2021 
   سبتمبر  30

2021 
 تي ار كوي دين  ار كويتي دين  ي تير كو نادي 
    

 15,670 11,045 21,134 وق نقد في الصند

 607,199 928,842 1,279,320 كبنوالى لدد نق

 486,037 94,325 82,645 ل ودائع قصيرة األج 
 

──────── ──────── ──────── 

 1,108,906 1,034,212 1,383,099   معادل ال والنقد د  النق  إجمالي
 ════════ ════════ ════════ 
 

ع الودائع قصيرة األجل لفترات  تم إيداي .اليومية بنكيةلائع اودالدالت رة بناء  على معبأسعار متغي أرباحالبنوك  لدىنقد ال يكتسب
 تاذجل  يرة األدائع قصالو  تالبمعد  أرباح  حققتا  ، كممجموعةللة  ير ت النقد الفومتطلبا   د ا إلىتنا اس  أقل من ثالثة أشهراينة  تبم

 . الصلة
 

 زينة م الخالمال وأسهس رأ 5
 

 مال رأس ال 5.1
  2022  سبتمبر  30  كما في  مسه   200,000,000من    األملمدفوع بالكامل للشركة  ادر ومصلابه و  المصرحل  ا أس المر  يتكون

افة  كإن  هم.  لسل  سفل  100مة  يبق  (هم س  200,000,000:  2021  سبتمبر  30و  سهم   200,000,000:  2021ديسمبر    31)
 . ا  دنقعة مدفواألسهم 

 

 زينة خم أسه 5.2

 

   سبتمبر   30
2022 

 مدققة( )   
   ر  سمب دي  31

2021 
   بر تمسب 30

2021 
    

 277,468 277,468 277,468   سهمألد اعد

 %0.14 %0.14 %0.14 درة )%( صألسهم الما نسبة

 13,041 13,596 11,099 كويتي(ر نا ديلسوقية )ة اقيملا

 181,866 181,866 181,866 (كويتي را نيد)ة لتكلفا
 

يمات هذه األسهم طبقا لتعلك  تالامخالل فترة  ع  توزيللاحة  تمر  ي غ  تفظ بها ينة المحخزلهم افئة لتكلفة أساطيات المكا تيحالا  نإ
 . لالما سواق هيئة أ

 

 من عقود مع العمالءت اإيراد       6
 تهية في  ر المنأشه   الثةالث 

   سبتمبر 30

 
 

 تهية في  لمنر ا أشه تسعة ال
   سبتمبر 30

 2220  0212   2220  0212  

ي تدينار كوي  تي وي دينار ك  ي تدينار كوي   ي ت ي وكدينار     

      : اإليرادات نوع 

 51,150 47,291  21,347 5,483 بيع بضاعة

 2,044,430 2,197,771  615,429 766,725 مات  خد متقدي

 ──────── ──────── 
 ───────

─ 
───────

─  772,208 636,776  2,245,062 2,095,580 

 ════════ ════════  ═══════

═ 
═══════

      : ات دايرباإليت االعتراف  توق ═

 51,150 47,291  21,347 5,483 معينة  ترة زمنيةمقدمة في ف بضاعة

 2,044,430 2,197,771  615,429 766,725 تمدار الوق على دمة خدمات مق

 ──────── ────────  ───────
─ 

───────
─  772,208 636,776  2,245,062 2,095,580 

 ════════ ════════  ═══════
═ 

═══════
═  
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 ة لمخففااسية و ألسا  مسهالربحية   )ةراخس       (7
 

جح رلماوسط  ى المتلع  األمي الشركة  اهمبمس  ةخاصة الرفتالربح    (خسارة)ساسية بقسمة  األ  السهم  ربحيةحتساب مبالغ  ام  تي
  مساهميب  لخاصا  بحرال  (خسارةال)  بقسمة   سهم المخففةال  ربح  (خسارة)  تسابح ا  يتمالفترة.  الل  ائمة خ قية اللعادهم ااألسد  لعد

عادية ال همالمتوسط المرجح لعدد األسزائدا  رةت ية القائمة خالل الفعادم السهاأل مرجح لعددلالمتوسط ا  على ينلعاديا األم ةالشرك
ا  نظ  أسهم عادية.  إلىة  خففة المحتململا  العاديةة األسهم  فحويل كا تد  نعا  هإصدار  مسيت  التي ة،  ئما ق  فةم وجود أدوات مخفعدلر 
 تماثلة.خففة موالم ةيساساألالسهم  يةربح  (سارةخ )ن إ ف
 

 

 هية في  ر المنتشه أ  ثالثةال
   سبتمبر 30

 
 

 هية في  ر المنت شهأ تسعة ال
   سبتمبر 30

 2022 2021 2022 2021 
     

   األم شركةلهمي ابمسا  الفترة الخاص )خسارة( ربح
 (89,200) (299,398) 205,974 (82,092) )دينار كويتي( 

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

 199,722,532 199,722,532 199,722,532 199,722,532 * ()أسهم قائمةدد األسهم الالمرجح لعسط والمت
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (0.45)              (1.50) 1.03 (0.41)   ( )فلسالسهم األساسية والمخففة  ربحية 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 .الل الفترة، إن وجدخ ة بالتغيرات في أسهم الخزين مرتبطالرجح الممتوسط لجح لعدد األسهم تأثير ارمتوسط الميراعي ال *
 

مات  لمعلوه اهذد ما اعت يخارتوعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمت تتعلق بأسهم عادية بين تاريخ لم تكن هناك معامال 
. همربحية األس دراجإتطلب إعادة ي دا قممة المرحلية المكثفة المجمعة اليمال



 لتابعة ا ا تهوشركا. لقابضة ش.م.ك.عجي اسنر  ركةش
 

 ( ةققمدر ي)غ جمعةمكثفة الالمة رحليالممالية ات الومالمعل حول إيضاحات

   2022 رسبتمب 30 نتهية فيوللفترة الم في كما 
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 لقطاعات مات امعلو 8
 

 : يلي ما ر عنها كصاح عنها  وإعداد تقاريإلف ايتم  منتجات وخدمات خاصة تشكل قطاعات ضعرالتي ت شغيلوحدات الت أن جموعةالم ترى
 

 لتوسيع  وشركات زميلة    تابعةات  كك شرامتالأسيس أو  ت  وأعائد،  قيمة من العلى أعلى  ول  حصمحافظ لللض المالية في ائالفوا  ثماراست  عن  ل ؤوالمسهو  ار  ستثمالا  رةداإ  عا طر: قمارة االستثإدا

 . قبلة في المستيارلها التجأعما  نميةر تراالستم يةكاف يةمالرأسقاعدة على  فاظح ت المجموعة وللعمليا 
 

  قة بها. المتعل الصيانة الوأعمالنفط  رآبا فرلح ة اندلمسا طةنشألا ة:اني صلوا رالحف 
 ير مدققة( )غ 2021 سبتمبر  30في  أشهر المنتهية تسعةال  )غير مدققة(   2022 سبتمبر  30منتهية في ل أشهر ا تسعة ال 

 ي الم جاإل نة الحفر والصيا ت االستثمارا ة ر إدا  جمالي اإل  فر والصيانة الح ثمارات تسإدارة اال  

 ييتار كودين يكويت دينار  دينار كويتي  كويتي  ارندي ي تيار كودين كويتي ر نادي 
        

  2,095,580   2,073,058  22,522   2,245,062 2,226,274 18,788 عمالء عقود مع الن مإيرادات 

  192,711   9,551  183,160   186,033      - 186,033 جير أ ت إيرادات

  49,528   167  49,361   74,775 74,654 121 ت الوت عمإيرادا

  23,379   23,379       -  33,402 33,402      - مية إسال ائع ن ودم اتد يراإ

 (8,705)   4,648  (13,353)   (15,210) 18,658 (33,868) أجنبية عمالت وق تحويل صافي فر

 67,465             67,465                  -       -      -      - آت ومعدات  ن بيع ممتلكات ومنشم ربح

  القيمة العادلة منب مدرجةمالية دات موجو التغير في نم ربح غير محقق

      -      -      -  (6,029)     - (6,029) أو الخسائر  األرباحخالل 

 47,461 34,965 12,496  54,519 33,365 21,154 ى رإيرادات أخ 

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

 2,467,419 2,213,233 254,186  2,572,552 2,386,353 186,199 اإليرادات   إجمالي

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

  (1,732,879)  (1,703,436)   (29,443)   (1,762,285) (1,736,730) (25,555) كلفة مبيعاتت

 (1,191,800) (298,178) (893,622)  (1,021,679) (269,105) (752,574) يةومية وإدارمت عوفا مصر

      -      -      -  (8,466) (8,466)      - يل تكاليف تمو

  384,238  (18,770)   403,008   (40,878)   (28,774) (12,104) المتوقعة ألرصدة تجارية مدينة االئتمان )مخصص( رد مخصص خسائر 

 (25,280)  (27,973)  2,693   (26,344) (26,344)      - أجنبيةة بعكات تا ضرائب من شر

  (2,060)  (2,060)       -  (2,618) (2,618)      -  يالعلم الكويت للتقدم مؤسسة ةصح 

  (2,693)  (2,693)       -  (3,162) (3,162)      - لزكاة  ا

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

 (2,570,474) (2,053,110) (517,364)  (2,865,432) (2,075,199) (790,233) خرى األ رسومت وال المصروفا  إجمالي

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

 (103,055)   160,123  (263,178)   (292,880) 311,154 (604,034) ات القطاع ( ربح ةارخس)

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



 لتابعة ا ا تهوشركا. لقابضة ش.م.ك.عجي اسنر  ركةش
 

 ( ةققمدر ي)غ جمعةمكثفة الالمة رحليالممالية ات الومالمعل حول إيضاحات
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 ( ة)تتم  قطاعات ال معلومات  8
 ( ة قدقم)غير  2021 سبتمبر 30  ( ة )مدقق  2021 يسمبرد 31  ( ةمدقق غير)  2022 برسبتم  30 

 

إدارة 
  جمالياإل والصيانة  حفرال اراتالستثما

إدارة  
  جمالي اإل الحفر والصيانة  االستثمارات 

  رةإدا
 جمالي اإل نة ياوالصر الحف االستثمارات 

 يتي دينار كو ر كويتي دينا يتي ر كوادين  ي كويتدينار   يتي ار كونيد ويتي ر كدينا  ي يتكو ردينا ي يتينار كود كويتي  اردين 
            

  15,371,273   10,248,461   5,122,812   14,719,261 9,700,170 5,019,091  14,346,027 9,424,389 4,921,638 ت  موجوداال  إجمالي
 

════════ ════════ ════════ 
 

════════ ════════ ════════ 
 

════════ ════════ ════════ 

 3,323,035 1,570,810 1,752,225  2,782,925 2,526,450 256,475  2,911,867 2,137,356 774,511 بات طلومال  اليإجم
 

════════ ════════ ════════ 
 

════════ ════════ ════════ 
 

════════ ════════ ════════ 

  2,592,223 477,693 2,114,530  2,598,997 477,617 2,121,380 ة وسلمم ير غت وداوج وم  الشهرة

 

2,117,124 

 

472,940 

 

2,590,064 
 

════════ ════════ ════════ 
 

════════ ════════ ════════ 
 

════════ ════════ ════════ 
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 ة قياس القيمة العادل 9
 

العادلة    فعرت لتحويالتز   دسداأو    لأصع  لبي  المستلمسعر  ال  ا بإنهالقيمة  ب  م ضمناالتز ل  ام  منظمة  الممعاملة  اركين في شين 
 س. قيا خ الق في تاريالسو

 

 لة عادال  رمي للقيمةل اله والجد
 تقييم: سب أسلوب الح  ها ح عنومطلوباتها واإلفصا اتها لموجود العادلةمة قيي لتحديد اللجدول الهرمي التالدم المجموعة اخ تست
 

 و  مماثلة؛المطلوبات ال وودات أق النشطة للموج األسوا ( فيلةير المعدنة )غللمعاية سوقال اراألسع: 1توى لمسا 
 أسا 2ستوى  لما الل:  التييب  مسون  يك  تقييم  ذا تأقل  لمدخالتها  التأثي وى  الجوهري علىت  العا القيمقياس    ر  ملحوظا دة  لة 

 و   اشر؛شكل مباشر أو غير مبب
 وظ.ح لم غير ةالعادلى قياس القيمة هري علوالج  يرثات التأ تها ذخالدى لم ستوم ون أقليك تيم التقيياليب الس: أ 3لمستوى ا 
 

أساس   علىلعادلة  يمة ابالق  المسجلةلمجموعة  دى الة  لألدوات المالي  ةالعادلمة  لقيمي لقياس االهر  للتالي الجدوا  الجدولض  يعر
 تكرر:م
 

 
 

   بواسطة لةادالع قياس القيمة

 

ة في  لنعالم عاراألس
ة  شطأسواق ن

 (  1 توىلمس)ا

مدخالت  ال
غير   ةوهريلجا
لملحوظة  ا

 المجموع   (  3وى )المست

 ويتي نار كدي  تيدينار كوي ي كويت ردينا   2022 سبتمبر  30في  اكم
    

    : و الخسائرأ  رباح األل  المن خ لعادلة بالقيمة ا مدرجة  دات مالية موجو

 86,815       - 86,815 مسعرة  همأس

 1,398               1,398     - ة  هم غير مسعرأس

 

──────── ──────── ──────── 

 

86,815 1,398 88,213 

 

════════ ════════ ════════ 

الشاملة   دات اإليرا  من خاللادلة علا  ةيمالقبجة  رمد ية موجودات مال
    :ىاألخر

 4,131      - 4,131 مسعرة  هم أس

 53,729 53,729     - مسعرة  أسهم غير 

 

──────── ──────── ──────── 

 

4,131 53,729 57,860 

 

════════ ════════ ════════ 
 

 

 

   بواسطة ياس القيمة العادلة ق

 

  ة في المعلن األسعار 
ة  طنش قاأسو
 (  1المستوى )

المدخالت  
جوهرية غير  ال

 حوظة  المل
 ع  مجموال (  3)المستوى  

 كويتي  ينار  د كويتي  دينار   ر كويتي  دينا ( مدققة)  2021ديسمبر  31 فيكما 

    

    :و الخسائرأ رباحألاخالل  من لعادلةاة يمبالق ةج ردمية جودات مالمو

 95,693      - 95,693 مسعرة هم أس

 1,406 1,406      - سعرة  مير أسهم غ

 ──────── ──────── ──────── 

 95,693 1,406 97,099 

 ════════ ════════ ════════ 

املة الش اداتاإلير من خالللعادلة اقيمة لا بة مدرج  اليةموجودات م

    : خرىألا

 136,969      - 136,969   مسعرةأسهم 

 54,485 54,485      - ة  سعرم غير مأسه

 ──────── ──────── ──────── 

 136,969 54,485 191,454 

 ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(   قياس القيمة العادلة 9
 

 تتمة( )  ادلةة العقيملي لمهرالالجدول 
 

 

   اسطة وبادلة س القيمة العقيا

 

  في  لنة المع ار األسع 
طة  أسواق نش

   ( 1ستوى )الم

لمدخالت الجوهرية  ا
وظة  غير الملح
 المجموع   (  3وى )المست

 ويتي  ك  دينار ينار كويتي  د نار كويتي  دي 2021 سبتمبر 30 ا فيكم
    

    :الخسائر أو باحراأل لالخ ة من لادلقيمة العبا مدرجة موجودات مالية 

 64,872 64,872      - سعرة  م غير مأسه

 ──────── ──────── ──────── 

 -      64,872 64,872 

 ════════ ════════ ════════ 

 املةلشا اداتاإلير لقيمة العادلة من خاللبا رجة دمة دات ماليموجو

    : خرىاأل

 690,691      - 690,691 مسعرة هم أس

 54,601 54,601      -   أسهم غير مسعرة

 ──────── ──────── ──────── 

 690,691 54,601 745,292 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 ية. الحرة التالفة خالل للعادت بين مستويات الجدول الهرمي للقيمة االحويي تجراء أإتم لم ي
 

 ادلة: عال يمة ق لل مي الهر لجدول ا من  3المستوى    ضمن  المصنفة المتكررةقيمة العادلة ت المطابقة قياسا

 ة  جمدرير ارات في أسهم غاستثم 

 

مالية  دات ووجم
بالقيمة مدرجة 

خالل    العادلة من
ة  املالش تيراداإلا

 األخرى  

ات مالية  موجود
ة بالقيممدرجة 

  ل خالالعادلة من  
 المجموع     الخسائر وأ حربااأل

 ي يتكوينار د تي ر كويدينا تي ينار كويد 2022 سبتمبر  30

    

 55,891 1,406 54,485  2022 يرينا  1 يف ما ك

 (8) (8)      -  األرباح أو الخسائر سجلة فيالقياس الم إعادة

 (756)      - (756)   اإليرادات الشاملة األخرى سجلة فيالقياس الم إعادة
 ──────── ──────── ──────── 

 55,127 1,398 53,729   2022 سبتمبر 30كما في 
 ════════ ════════ ════════ 
 

 ة  مدرج م غير  هفي أس  رات ا استثم 

 

  جودات مالية مو
قيمة  الب جة مدر
ل  الخ لة منالعاد
الشاملة   يرادات اإل
 رى  األخ

مالية   جودات مو
مة  بالقيرجة مد

العادلة من خالل  
 وع  المجم   ائر لخس ا أو  باح راأل

 ويتي  دينار ك كويتي    دينار ي  كويتر  دينا 2021سمبر دي 31

    

 125,094 58,126 66,968  2021 يناير 1 ما فيك

 34,450 34,450     - ر أو الخسائ  رباحاأل اس المسجلة في دة القيإعا 

 (12,483)     - (12,483) األخرى   الشاملة داتاإليرا لة فيسج اس المإعادة القي

 (91,170) (91,170)     - لصافي()با بيعات  م /يات شترم
 ─────── ─────── ─────── 

 55,891  1,406 54,485   2021 مبرديس  31ما في ك
 ════════ ════════ ════════ 

 



 

 ابعة الت هاركاتوش. .عش.م.ك بضةارجي القنسشركة 
 

 ققة( غير مد) مكثفة المجمعةية الللمرح ا ةالمالي علوماتمالحول ات إيضاح 

   2022 سبتمبر 30 هية فيتترة المنفولل كما في
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 )تتمة(   ةالعادل القيمة قياس  9
 

 تتمة( )  قيمة العادلةي للمره الجدول ال

 ة  رج مدهم غير  استثمارات في أس  

 

مالية  ات موجود
بالقيمة  ة درجم

ل  خال دلة منالعا
لشاملة  ا ات ديرااإل
 خرى  األ

  مالية موجودات 
بالقيمة   رجة مد
دلة من خالل  العا
 وع  لمجما   خسائر أو ال رباح األ

   ينار كويتي د ويتي  ينار كد ويتي  دينار ك 2021 سبتمبر 30

    

 125,094 58,126 66,968  2021يناير  1 كما في

 6,649 6,649      - أو الخسائر  األرباح ضمن ةجلمسلقياس الا إعادة

 (12,270) 97 (12,367) ي()بالصاف   مبيعات /مشتريات 

 ──────── ──────── ──────── 

 119,473 64,872 54,601   2021 سبتمبر 30كما في 
 ════════ ════════ ════════ 
 

للموجوداتبال المستوى فلمصنا  نسبة  ضمن  اقال  تقديرم  يت  ، 3  ة  أسال  لعادلةيمة  تباستخدام  تاسبة.  نمم  قيييب  ذه  همن  تضقد 

 يب أسال  وأة  ماثلالعادلة الحالية لموجودات مقيمة  لا  إلى  أو الرجوع  متكافئةروط الذات الشالسوق  ت  مالا استخدام معب  اليساأل

 إلى استنادا   %.  5سبة  بنه  هذ  دخالتلمل اوامن طريق تنويع ععية  ساسلح اراء تحليل  بإج ا   يضأ  المجموعةرى. قامت  م أخ تقيي

 جمعة. لمثفة احلية المكلمرا ماليةت الالمعلوما  علىي تأثير ماد يتج أم ين، للليلتح ذا اه
 

 ة كبيربصورة    عوهو ما يرج   ا ب  ريقت  يةالدفترقيمتها    عادل األخرى تمالية  لدوات اعادلة لألالقيمة ال  أن  إلىدارة  اإل  راتيقدشير تت

 .تلهذه األدوا جلأل رة اصيق تا اق ستحقاال ىإل
 

     لةمطلوبات محتم  10

 مبر سبت  30 

 ( مدققة)
 سبتمبر  30 ديسمبر  31

 2022 2021 2021 

 ويتي كنار  دي ويتي  نار كدي  دينار كويتي 
    

 1,432,925 1,359,721 1,916,106 ضمان ات ابخط
 

════════ ════════ ════════ 
 

ي والتي من  ق األعمال العادة في سيا البنكية وخطابات االعتماد الناشئنات  ا ق بالضملعيما يتلدى المجموعة مطلوبات محتملة ف

)دينار كوي  1,916,106تبلغ  التي  ك  ى البنورصدة لدواأل.  شأ عنها التزامات جوهريةنتأال    المتوقع : 2021  ديسمبر  31تي 

مان المقدمة من البنك  ت الضبل خطابا ا مقمقيدة  دينار كويتي(    1,432,925:  2021  سبتمبر  30و  ار كويتي،دين  1,851,556

 موعة.إلى المج 
 

  سبتمبر  30و  كويتي،  دينار  2,153,554:  2021  ديسمبر   31)  نار كويتييد  2,156,218  بلغ دة األجل بمدودائع مح   رهنم  ت

 . عه عامل متالذي ت البنك لن قبالمجموعة م إلىة ت مقدم ضمانا تطابا مقابل خ  كضمان  (يتكوير ا دين 1,148,200 :2021


