
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ش.م.ك. )عامة(  – شركة المعادن والصناعات التحويلية 
 وشركاتها التابعة  
 دولـة الكويـت 

   المجمعة المكثفةالمالية المرحلية معلومات ال
 2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 مدققة(  )غير 

 مـع
   المجمعة المكثفة  عن المعلومات المالية المرحلية تقرير المراجعة 

 



 
 ش.م.ك. )عامة(  – شركة المعادن والصناعات التحويلية 
 وشركاتها التابعة  
 دولـة الكويـت 

 

 

 

 

 

 

 

 
   المجمعة المكثفة المالية المرحلية المعلومات

 2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 مدققة(  )غير  

 مـع
   المجمعة المكثفة تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية 
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  المكثفة تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة 

 صفحة 

 2 )غير مدقق(  المجمع المكثفالمرحلي بيان المركز المالي 
 )غير مدقق(   المجمع المكثف المرحلي اآلخر الدخل الشامل األرباح أو الخسائر وبيان 

 مدقق(  )غير   المجمع المكثفالمرحلي  لملكية بيان التغيرات في حقوق ا
 )غير مدقق(  المجمع المكثفبيان التدفقات النقدية المرحلي 

3 
4 
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 12 – 6 )غير مدققة(  المجمعة المكثفة المالية المرحليةالمعلومات إيضاحات حول  

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المكثفة تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة 
 

 
 عضاء مجلس االدارة المحترمينأالسادة إلى 

 ( عامة) ش.م.ك. – المعادن والصناعات التحويليةشركة 
 التابعةوشركاتها 

 دولـة الكويـت
 

 مقدمة 
(  " الشركة األم")   .م.ك. )عامة(ش  –لشركة المعادن والصناعات التحويلية  المرفق    المجمع المكثفالمرحلي  بيان المركز المالي    راجعنا  لقد

والتغيرات في حقوق  اآلخر    والدخل الشاملاألرباح أو الخسائر  وكذلك بيانات    ،2022  مارس  31كما في    (" المجموعة")وشركاتها التابعة  
إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة    . الثالثة أشهرالمنتهية آنذاكلفترة    المجمعة المكثفة  والتدفقات النقدية المرحلية   لكيةالم

 ناإستنتاجالتعبير عن  إن مسؤوليتنا هي    ."التقرير المالي المرحلي" من مسؤولية إدارة الشركة األم   34رقم  وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  المكثفة  
 .على مراجعتنا بناء   المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحلية حول هذه 

 
 نطاق المراجعة 

من قبل المدقق    المكثفة  المجمعة "مراجعة المعلومات المالية المرحلية    2410لقد تمت مراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  
ولين عن  ؤلمسللموظفين ااستفسارات    توجيه   تشتمل مبدئيا على  المجمعة المكثفة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية  للمنشآة المستقل  

ما هو مطبق  ن  أقل مالفعلي  إن نطاق المراجعة    . وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى   ،علومات المالية والمحاسبيةالم
بالتالي ال تمكننا من   على علم بكافة األحداث الهامة التي من الممكن    التأكيد على أننافي عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية وهي 

   . وبناء عليه فإننا ال نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق ، تحديدها خالل عملية التدقيق
 

 االستنتاج 
المرفقة لم تعد، من جميع النواحي    المجمعة المكثفة  رد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية استنادا  إلى مراجعتنا، لم ي 

 .  34المادية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 تأكيد على أمر 
موطن لدى    ،قبل المجموعة  أرض مستأجرة منبحق انتفاع  ( فيما يتعلق  14نود أن نشير إلى إيضاح رقم )،  استنتاجناالتحفظ على  من دون  

 الشركة الزميلة. 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة األم،    باإلضافة إلى ذلك، واستنادا  

، أية مخالفات ألحكام قانون  2022مارس    31وحسب ما ورد إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
ئحته التنفيذية، والتعديالت الالحقة عليهما أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم على وجه يؤثر  وال  2016لسنة    1الشركات رقم  

فيما عدا امتالك المجموعة لعقارات استثمارية وممارسة نشاط التأجير غير المنصوص    ،ماديا  في المركز المالي للشركة األم، أو نتائج أعمالها
 األساسي للشركة األم. عليه في النظام 

 
في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم األوراق    2010لسنة    7، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية للقانون رقم  خالل مراجعتنا  كذلك

ي المركز المالي  ، على وجه يؤثر ماديا  ف2022  مارس  31المنتهية في    الفترة المالية والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة عليهما خالل  
 للشركة األم أو نتائج أعمالها.

 
 
 
 
 
 

 دولة الكويت 
 2022 مايو 12

 نايف مساعد البزيع            
 91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM           البزيع وشركاهم  
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 (عامةش.م.ك. ) –والصناعات التحويلية شركة المعادن 
 وشركاتها التابعة 
 )غير مدقق( المجمع المكثفالمرحلي  بيان المركز المالي

 2022مارس  31كما في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 

 
 الموجودات  

 
 إيضاحات 

  
 مارس  31

2022  

 ديسمبر 31
2021 
  )مدقق( 

 
 مارس  31

2021 
        

          الموجودات المتداولة: 
5,186,670   3 نقد ونقد معادل        4,062,273    5,321,928  
1,081,022     1,090,296     1,093,269   4 ودائع ألجل      
,5003,292     4,495,511     3,973,968   5 مدينون وأرصدة مدينة أخرى      
,00049      241,375    241,375   6 صلة  أطراف ذات مستحق من      
161,031    مخزون       757,990     449673,  

10,656,313    مجموع الموجودات المتداولة           10,647,445    394,41810,  
        

        الموجودات غير المتداولة: 
34,972      34,972     34,972   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر      
5,465,720     6,023,828    6,023,828   استثمار في شركة زميلة      
2,342,000     1,420,000    1,420,000   عقارات استثمارية     
2,183,402     3,106,521    3,284,888   ممتلكات وعقارات ومعدات      
2,250,444     2,531,136    2,410,786  7 موجودات حق االستخدام       
406,889      406,889     406,889   شهرة      

313,581,36    مجموع الموجودات غير المتداولة           13,523,346    427,68312,  
624,237,67    مجموع الموجودات           24,170,791    23,101,821  
        

        المطلوبات وحقوق الملكية 
        

        المطلوبات المتداولة: 
 -    210,781    241,624   بنوك دائنة    
970,000     350,000    325,000  8 د تمويل إجارة  وأقساط عق     
1,056,000     1,058,000    1,058,000     قروض ألجل     
642,351     608,845    421,756  9 يجار  مطلوبات عقود اإل     
5,108,377     2,981,658    2,879,933   دائنون وأرصدة دائنة أخرى      
1,218,708     2,206,621    2,206,003  6 ف ذات صلة الى أطرإمستحق      

7,132,316    مجموع المطلوبات المتداولة           7,415,905    8,995,436  
        

        المطلوبات غير المتداولة: 
680,846      3,876,183    4,081,949     قروض ألجل     
1,880,769     2,281,411    2,287,483  9 يجار مطلوبات عقود اإل     
1,065,385     1,114,245    1,082,332   مخصص مكافأة نهاية الخدمة       

7,451,764    مجموع المطلوبات غير المتداولة          7,271,839    3,627,000  
14,584,080    مجموع المطلوبات           14,687,744    ,436622,12  

        
        حقوق الملكية:  

   10,000,000    10,000,000    10,000,000   رأس المال      
   1,520,581    1,520,581    1,520,581   إحتياطي إجباري      
   (1,056,623)  (1,056,623)   (1,056,623)   10 أسهم خزانة     
   402,450     402,450     402,450   أثر التغير في حقوق ملكية شركة تابعة      
( 16,5306,2)   (3,828,110)   (3,775,226)    خسائر متراكمة        

7,091,182    بمساهمي الشركة األم  الخاصةحقوق الملكية مجموع           7,038,298    49,8782,8  
2,562,414     الحصص غير المسيطرة        2,444,749    2,229,507  

9,653,596     مجموع حقوق الملكية           9,483,047    79,3854,10  

624,237,67     مجموع المطلوبات وحقوق الملكية          24,170,791    23,101,821  
 

 
   المجمعة المكثفة. من المعلومات المالية المرحلية  جزءا  ( تشكل 19( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

 
 
 

 

 الموسى  محمد  طارق إبراهيم
 نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

 مساعد إبراهيم الهولي  
 رئيس مجلس اإلدارة 
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 (عامةش.م.ك. ) –والصناعات التحويلية شركة المعادن 
 وشركاتها التابعة 

 )غير مدقق( المجمع المكثفالمرحلي والدخل الشامل اآلخر  األرباح أو الخسائربيان 
 2022مارس  31 للفترة المنتهية في

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس  31 
   

 : اإليرادات  إيضاحات   2022  2021 

 صافي المبيعات    800,640    1,737,061  
 إيرادات الخدمات     2,752,958    2,816,179  

  4,553,240    3,553,598    

 : التكاليف       
  (1,053,233 )   (634,211 )  تكلفة المبيعات   
  (2,138,248 )   (,1370812, )  الخدمات   تكلفة   

  (3,191,481 )   (2,715,348 )     

       

 مجمل الربح     838,250    1,361,759   

       
 المصاريف واألعباء:       
 تكاليف الموظفين      (287,025)   ( 318,389)  
 مصاريف عمومية وإدارية       (225,450)   ( 802,959)  
 وتسويقية مصاريف بيعية       (39,703)   ( 114,944)  
 إستهالك     (17,438)   ( 19,660)  
 حق االستخدام  إطفاء موجودات  7    (70,035)   ( 69,436)  

  (1,325,388 )   (639,651 )  مجموع المصاريف واألعباء    

       
 36,371     198,599  التشغيل ربح         
   4,472    5,467  إيرادات فوائد    
  (9,823 )    21,715  فروقات عملة أجنبية أرباح   
 -    54,050  أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات    
  (69,091 )   (83,811 )  مصاريف تمويلية    
 -   (116,902 )  ى مخصصات أخر 11  
   112,403    91,431  ى إيرادات أخر 12  

   74,332 ¤   170,549  الفترة  ربح   
 ر خالشامل اال الدخل    -  - 

   332,74  ¤   170,549  للفترة الدخل الشامل  مجموع     

       
 المتعلق بـ :       
 (48,733 )     884,52  مساهمي الشركة األم     
  123,065    117,665  الحصص غير المسيطرة    

  332,74   170,549      

 
 
  فلس 

 
   فلس 

 

 (0.54 )  بمساهمي الشركة األم   المتعلقة  المخففة و   السهم األساسية (خسارة )  يةربح 13  0.59  

 
 

   المجمعة المكثفة.   من المعلومات المالية المرحلية  ( تشكل جزءا  19( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 (عامةش.م.ك. ) –شركة المعادن والصناعات التحويلية 
 وشركاتها التابعة 

 )غير مدقق( المجمع المكثفالمرحلي  لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
 2022مارس  31 للفترة المنتهية في

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
  حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم     

مجموع حقوق  

  الملكية

الحصص غير  

  خسائر متراكمة   المجموع الجزئي   المسيطرة 

أثر التغير في  

حقوق ملكية  

  أسهم خزانة   شركة تابعة

 

  حتياطي إجباري ا

 

 

  رأس المـال 

 2022يناير  1الرصيد كما في  10,000,000  1,520,581   ( 1,056,623)  402,450  ( 3,828,110)  7,038,298   2,444,749   9,483,047 

 مجموع الدخل الشامل للفترة  -  -  -  -  52,884   52,884   117,665   170,549 

 2022مارس  31الرصيد كما في  10,000,000  1,520,581   ( 1,056,623)  402,450  ( 3,775,226)  7,091,182   2,562,414   9,653,596 

                

 2021يناير  1الرصيد كما في  10,000,000  1,520,581   ( 1,056,623)  402,450  ( 2,567,797)  8,298,611  2,376,442   10,675,053 

 74,332   123,065  (48,733 )  (48,733 )  -  -  -  - 

 مجموع )الخسارة الشاملة(  

 الدخل الشامل للفترة  

 توزيعات للحصص غير المسيطرة  -  -  -  -  -  -  ( 270,000)  ( 270,000)

 2021مارس  31الرصيد كما في  10,000,000  1,520,581   ( 1,056,623)  402,450  ( 2,616,530)  8,249,878  2,229,507   10,479,385 

 
 المجمعة المكثفة.   من المعلومات المالية المرحلية  ( تشكل جزءا  19( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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  (عامةش.م.ك. ) –شركة المعادن والصناعات التحويلية 

 وشركاتها التابعة 
 )غير مدقق( المكثفالمجمع  بيان التدفقات النقدية المرحلي

 2022مارس  31 للفترة المنتهية في
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 أشهر المنتهية في  الثالثة
 مارس   31 

   

  ات إيضاح  2022  2021

 : األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من      
 الفترة  ربح    170,549  74,332 
      
 تسويات:      

 89,264  0110,78  إستهالك    
-  (54,050 )  وعقارات ومعدات أرباح بيع ممتلكات    

 120,680  0120,35  االستخدام إطفاء موجودات حق  7  
 إيرادات فوائد     ( 5,467)  ( 4,472)
 72,631  391,16  مصاريف تمويلية    
 51,583  10452,    مخصص مكافأة نهاية الخدمة   

 ى مخصصات أخر 11  116,902  -

 404,018   602,268    
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:      
 1,685,090  3521,54  مدينون وأرصدة مدينة أخرى    
 صلة  اتف ذاطرأمستحق من    -  ( 400)
 67,406   596,959  مخزون    
 381,347  (218,627 )  دائنون وأرصدة دائنة أخرى    
 ف ذات صلة ا لى أطرإمستحق     ( 618)  371,020 

 التدفقات النقدية الناتجة من العمليات    1,501,525   2,908,481 
(8,161 )  (483,95 )  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة    

 الناتجة من األنشطة التشغيلية  صافي التدفقات النقدية    1,417,571   2,900,320 
      
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:      
(4,253 )  (,9732 )  ودائع ألجل    
(637,871 )  (7289,14 )  ممتلكات وعقارات ومعدات لشراء  المدفوع    

-   54,050  ممتلكات وعقارات ومعدات المحصل من بيع    
 ه إيرادات فوائد مستلم    5,467  4,472 

(637,652 )  (3232,60 )  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية صافي     
      
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:      

 بنوك دائنة  ى صافي الحركة عل   30,843   -
 أقساط عقود تمويل إجارة  ى صافي الحركة عل 8  ( 25,000)  -

 قروض ألجل  ى صافي الحركة عل   205,766   ( 58,000)
(56,820 )  (211,490 )  يجار  مطلوبات عقود اإل منالمدفوع  9  
 توزيعات مدفوعة للحصص غير المسيطرة    -  ( 270,000)
(43,668 )  (9060,6 )  مصاريف تمويلية مدفوعة    

 األنشطة التمويلية  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في   ( 60,571)  ( 428,488)

      
 1,834,180   1,124,397  في نقد ونقد معادل  الزيادةصافي    
 نقد ونقد معادل في بداية الفترة    3,455,484   ¤ 2,880,959 

 نقد ونقد معادل في نهاية الفترة   3  4,579,881   4,715,139 

 
 

 المجمعة المكثفة.   ( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية 19( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
 



 ش.م.ك. )عامة(  –شركة المعادن والصناعات التحويلية 
 وشركاتها التابعة

 المرحلية المجمعة المكثفة )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022مارس  31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 تأسيس ونشاط الشركة األم -1

ركة المعادن والصـناعات التحويلية   ركة األم"إن ـش جلة في دولة الكويت  "الـش اهمة كويتية عامة مـس ركة مـس ركة  هي ـش يس الـش . تم تأـس
وتعديالته الالحقة وآخرها ما تم التأشــــير عليه بالســــجل ، 1987 يونيو  10بتاريخ  (  17/ جلد )113بموجب عقد تأســــيس رقم  األم  

  .2018أغسطس  15بتاريخ  12320التجاري تحت رقم 
 

 دولة الكويت.  13045 –الصفاة  4520إن عنوان الشركة األم المسجل هو: ص.ب 
 

 ("الشــركة األم الرئيســية"))عامة(    ش.م.ك.  -% من قبل شــركة أجيلتي للمخازن العمومية  66.48إن الشــركة األم مملوكة بنســبة 
 مدرجة في بورصة الكويت.وال

 
 .2022 مايو 12 بتاريخ ركة األمشال من قبل مجلس إدارة المجمعة المكثفةتمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية  

 
 أسس العرض -2

إن  "التقرير الـمالي المرحلي". 34رقم   اـلدولي المـحاســـــبة لمعـيار المرحلـية المجمـعة المكثـفة طبـقا   الـمالـية ـهذه المعلوـمات لـقد أـعدت
الســـياســـات المحاســـبية المســـتخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد 

نة المنتهية في   نوية المجمعة للـس مبر   31البيانات المالية الـس يرات أو التطبيق الب   مجموعةال تقملم  .  2021ديـس مبكر ألي معايير أو تفـس
، ليس 2022 يناير 1  تعديالت أخرى تم إصــدارها وغير جارية التأثير. إن التعديالت والتفســيرات األخرى التي تتطبق ألول مرة في

 .للمجموعةلها تأثير مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة 
 

ية المجمعة المكثفة ال تتضـــمن جميع المعلومات واإلفصـــاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقا  للمعايير إن المعلومات المالية المرحل
ــنة المنتهية في  الدولية للتقارير المالية ــنوية للسـ ــمبر  31، ويجب أن يتم األطالع عليها بالمقارنة مع البيانات المالية المجمعة السـ ديسـ

اج جميع التعديالت المتمثلة في االـستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ـضرورية لعرض عادل اإلدارة أنه قد تم إدر  وترى.  2021
ال تعتبر بالضــرورة مؤشــرا  عن   2022مارس    31. إن نتائج األعمال للفترة المنتهية في  المكثفة  لمعلومات المالية المرحلية المجمعةل

ــنة المالية ال للحصــول على معلومات إضــافية يمكن الرجوع إلى   .2022ديســمبر   31منتهية في  نتائج األعمال التي يمكن توقعها للس
 .2021ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 

 
 نقد ونقد معادل -3

  
   مارس 31

2022  

 ديسمبر 31
2021 
  )مدقق( 

   مارس  31
2021 

 5,321,928  3,693,484  2,592,745  نقد في الصندوق ولدى البنوك  
 -  368,789  2,593,925  ودائع بنكية قصيرة األجل  

  5,186,670  4,062,273  5,321,928 
( 606,789)  مقابل خطابات ضمان تجز ناقصا: نقد مح   (606,789 )   (606,789 ) 

 4,715,139  3,455,484  4,579,881  نقد ونقد معادل كما في بيان التدفقات النقدية المجمع 

 
 31، ـسنويا   %1:   2021ديـسمبر   31) ـسنويا    %1.5% إلى  1.2من األجل   قـصيرة البنكية الودائع على الفعلي الفائدة معدل تراوح
 .يوم 91 - 30من  بمعدل الودائع تعاقديا هذه تستحق (،يءش ال :2021مارس 

 
ارس  31كمـا في   ار    606,789 ، يوجـد مبلغ2022  ـم ار كويتي،    606,789:  2021ديســــمبر    31)  كويتيديـن ارس   31ديـن ـم
 (.15)إيضاح محجوز مقابل خطابات ضمان  دينار كويتي( 606,789 :2021

 

 ودائع ألجل -4
نويا  )1.250% إلى  1.125تراوح معدل العائد الفعلي على الودائع ألجل من  مبر   31% ـس %  1.250% إلى 1.125:  2021ديـس

 يوم. 365 إلى 185سنويا (. تستحق هذه الودائع بمعدل يتراوح ما بين % 1.375% إلى 1.250: 2021 مارس 31سنويا ، 
 
 775,823: 2021 ـمارس  31ديـنار كويتي،   869,415 :2021مبر  ســــدي  31ديـنار كويتي ) 869,415ودائع ألـجل بمبلغ   إن

 .(15)إيضاح  ندينار كويتي( مرهونة مقابل خطابات ضما
 

  



 ش.م.ك. )عامة(  –شركة المعادن والصناعات التحويلية 
 وشركاتها التابعة

 المرحلية المجمعة المكثفة )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022مارس  31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

7 

 

 مدينة أخرىمدينون وأرصدة  -5
  

 مارس   31
2022  

 ديسمبر 31
2021 
  )مدقق( 

 مارس   31
2021 

 9,749,847   10,796,390   10,777,771   مدينون تجاريون 
 ( 8,233,111)  ( 8,275,948)  ( 8,275,948)  (أناقصا : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )

 1,516,736   2,520,442   2,501,823   صافي المدينين التجاريين

       
 1,070,693   897,734    1,018,889  دفعات مقدمة لموردين

 ( 845,191)  ( 845,191)  ( 845,191)  ( أناقصا : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )

 225,502   52,543   173,698   مقدمة لموردين الدفعات صافي ال 

       
 1,046,348   1,197,570    917,420   محجوز ضمان 

 ( 234,517)  ( 470,845)  ( 329,310)  ناقصا : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )أ( 

 811,831   726,725   588,110   محجوز ضمانصافى 

       
 -  440,000   -  )ب(   صافى المستحق من بيع عقار استثماري

 78,406   353,168   293,963   مصاريف مدفوعة مقدما  
 89,592   116,519   156,774   تامينات مستردة
 39,696   221,333   193,670   موظفون مدينون

 530,737   64,781    65,930   أخرى 

   3,973,968   4,495,511   3,292,500 

 

 خالل الفترة / السنة هي كما يلي:خسائر االئتمان المتوقعة مخصص  على حركةالإن  ( أ)

 مارس  31
2021 

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة( 

 
 مارس  31

2022  

  9,312,819   9,312,819  الرصيد في بداية الفترة / السنة  9,591,984   
-   309,194  المحمل خالل الفترة / السنة  -  
-  (30,029 )  السنة  /المستخدم خالل الفترة  ( 141,535)  

  9,312,819   9,591,984  ¤   9,450,449  الرصيد في نهاية الفترة / السنة        
 

عقود تمويل   مخصــوما  منه أقســاط دينار كويتي  960,000في مقابل نقدي بمبلغ  بيع عقار اســتثماري  من مســتحق  صــافي المثل ت ي  ( ب )
حيث قامت المجموعة بعمل مقاـصة بين مبلغ ،  2021ديـسمبر   31دينار كويتي كما في    520,000  ةالبالغ ة بالعقارالمتعلق  اإلجارة

عقود تمويل اإلجارة، نظرا  لقيام البنك المقرض بتحصــيل مقابل البيع من المشــتري وتســديد صــافي المســتحق    أقســاطوالبيع النقدي 
ـمارس   31المنتهـية في وذـلك خالل الفترة   ـيل اإلـجارة،ديـنار كويتي، بـعد خصــــم قيـمة أقســـــاط تمو 440,000للمجموـعة الـبالغ  

2022. 
    

 المتعلقة باألطراف ذات صلة اإلفصاحات -6
 اإلدارة كالمســاهمين الرئيســيين، أعضــاء مجلس اإلدارة، أفراد صــلة ذات أطراف مع متنوعة بالدخول في معامالت قامت المجموعة

 المتعلقة الدفع وشـروط األسـعار إن األخرى. الصـلة ذات األطراف وبعض  المشـتركة، شـركات تحت السـيطرة  العليا، الشـركة الزميلة
 إدارة المجموعة. قبل من عليها الموافقة المعامالت يتم بهذه

 

 :يلي كما هي صلة ذات أطراف مع تمت التي الهامة والمعامالت األرصدة إن
 

 المرحلي المجمع المكثف: األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي          
 

 مساهم رئيسي   

 
شركات تحت  
 سيطرة مشتركة 

 
 

 شركة زميلة 

 
أطراف ذات صلة  

 ى أخر

 
 مارس  31

2022  

 ديسمبر  31
2021 
  )مدقق(

 مارس 31
2021 

من   ذات مستحق    أطراف 
 -  صلة 

 
 ,0008  

 
  ,0001  

 
 232,375  

 
  241,375     241,375    49,000 

ذات   أطراف  إلى  مستحق 
(2,144,379)   صلة   

 
- 

 
- 

 
(61,624)  

 
(2,206,003)   (2,206,621)   (1,218,708) 

(180,000)   مصاريف مستحقة     -  -  -  (180,000)   (180,000)   (180,000) 
(3,158,500)  -  قرض ألجل   -  -  (3,158,500)   (2,884,500)   - 
 

  



 ش.م.ك. )عامة(  –شركة المعادن والصناعات التحويلية 
 وشركاتها التابعة

 المرحلية المجمعة المكثفة )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022مارس  31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

8 

 
بحد أقصـــى  عقد قرض مع طرف ذي صـــله )شـــركة تحت ســـيطرة مشـــتركة(  بتوقيع الشـــركة األم  ، قامت  2021أبريل   12تاريخ  ب 

عر الخصـم المعلن من بنك الكويت المركزي،4، يحمل فائدة بمعدل  دينار كويتي  10,000,000 نويا  فوق ـس تحق هذا القرض   % ـس يـس
 :يا  من اآلتي أوال  أث دذا حإ
  ( أ)

 أو 2021أبريل  12سنوات من تاريخ  5انتهاء مدة بعد  –
 على الشركة األم. الرئيسيةعندما يكون هناك تغيير في سيطرة الشركة األم  –

 
  ( ب )

 أو السداد المبكر. التعسرعلى طلب دفع مبكر في حالة  بناء   –
 

 .اختيار المقرض حسب، االستحقاقفي أو قبل تاريخ  فلس، 100اسهم عادية بسعر تحويل  ىإن القرض قابل للتحويل إل
 

تســهيالت القرض قيمة  إضــافي من    دينار كويتي  274,000  ســحبت الشــركة األم مبلغ، 2022مارس   31خالل الفترة المنتهية في  
  األصلي.

 
 والدخل الشامل االخر المرحلي المجمع المكثف:المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر 

 

 
 

  مساهم رئيسي 
شركات تحت  
 سيطرة مشتركة 

 مارس  31 
2022  

 مارس  31
2021 

 -  ( 44,637)  ( 44,637)   -  مصاريف تمويلية  
( 18,843)  -  ( 18,843)  مصاريف عمومية وإدارية    (17,833 ) 

 
 مزايا أفراد االدارة العليا:

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس  31 

  

2021  2022   

  58,684     78,008  مزايا قصيرة األجل      
  2,276     3,377  مزايا نهاية الخدمة     

  60,960     81,385    
 

  موجودات حق االستخدام -7
 . سنوات 10 ىإل 5اإليجار من يبلغ متوسط مدة عقود ، وأرضبإستئجار مباني  المجموعةتقوم       
 

 كما يلي: يه وتوزيع اإلطفاء المحمل إن الحركة على بند موجودات حق اإلستخدام
 
 المجموع   أرض   مباني سكنية  

 2,531,136   1,918,542   612,594    2022 يناير 1صافي القيمة الدفترية كما في 
 ( 120,350)  ( 69,300)  ( 51,050) الفترة  ىاإلطفاء المحمل عل

 2,410,786   1,849,242   561,544  2022مارس  31كما في صافي القيمة الدفترية   

      
 2,371,124   2,157,136   213,988    2021يناير  1صافي القيمة الدفترية كما في 

 ( 120,680)  ( 69,063)  ( 51,617) الفترة  ىاإلطفاء المحمل عل

 2,250,444   2,088,073   162,371  2021مارس  31صافي القيمة الدفترية كما في 
 

 موزع كالتالي:  فترةإن اإلطفاء المحمل على ال       
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31 
  

2021  2022   

 الخدمات   ة فلتك    50,315  51,244 
 والدخل الشامل االخر المرحلي المجمع المكثف بيان األرباح أو الخسائر       70,035  69,436 

 120,680  120,350   
 

  



 ش.م.ك. )عامة(  –شركة المعادن والصناعات التحويلية 
 وشركاتها التابعة

 المرحلية المجمعة المكثفة )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022مارس  31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

9 

 

 ةأقساط عقود تمويل إجار -8
  

 مارس  31
 2022 

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدقق( 

  
 مارس  31
 2021 

 985,968   368,328   332,089  جارة  اإلإجمالي أقساط عقود تمويل  
 ( 15,968)  ( 18,328)  ( 7,089) يخصم: مصاريف تمويلية مستقبلية 

  325,000   350,000   970,000 
 

قتناء عقار استثماري، مقابل ثالث دفعات إيجارية ربع سنوية  إمع بنك محلي لتمويل  تمويل إجارة  قامت المجموعة بالدخول في اتفاقيات  
، مع وعد 2022أغســطس   31دينار كويتي، تســتحق بتاريخ   275,000دينار كويتي لكل دفعة، ودفعة أخيرة بمبلغ    25,000بمبلغ  

دينار كويتي من   25,000بمبلغ  ، تم دفع دفعة  2022مارس   31خالل الفترة المنتهية في  بالشــراء عند ســداد كامل الدفعات التعاقدية.  
 الدفعات اإليجارية المستحقة.

 

 إن العقار االستثماري مسجل بإسم البنك الدائن كضمان لسداد الدفعات التعاقدية.
 

كما   % سـنويا  فوق سـعر الخصـم المعلن من بنك الكويت المركزي3بلغ متوسـط معدل التكلفة الفعلي على أقسـاط عقود تمويل اإلجارة  
 % سنويا  فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي(.3: 2021) 2022ارس م 31في 

 

 مطلوبات عقود االيجار -9
 كما يلي: اإليجار هي ن الحركة على بند مطلوبات عقود  إ
  

 مارس  31
 2022  

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدقق( 

  
 مارس  31      
 2021 

 2,550,977   2,550,977   2,890,256  الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 -  651,196   - إضافات 

 28,963   107,363   30,473   مصاريف تمويلية
 ( 56,820)  ( 410,100)  ¤ ( 211,490) مدفوعات 

 -  ( 9,180)  ¤ - إعفاءات عقود إيجار 
 2,523,120   2,890,256   2,709,239  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

 كما يلي:المرحلي المجمع المكثف في بيان المركز المالي  اإليجارتم تصنيف مطلوبات عقود   
  

مارس  31        
       2022  

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدقق( 

  
   مارس  31

2021 

 642,351  608,845  421,756 الجزء المتداول  
 1,880,769  2,281,411  2,287,483 الجزء غير المتداول  

 2,709,239  2,890,256  2,523,120 

 
 أسهم خزانة -10

 
   مارس 31

2022  

 ديسمبر 31
2021 
  )مدقق( 

   مارس  31
2021 

9,899,225  عدد األسهم     9,899,225    9,899,225  
% 9.89   النسبة إلى األسهم المدفوعة    9.89 %    9.89 %  

940,426   821,636  القيمة السوقية     3027,41,2  
( 1,056,623) التكلفة    (1,056,623 )   (1,056,623 )  

 
بما يســاوي    اإلجباري  حتياطيال، قامت إدارة الشــركة األم بتجميد جزء من ا2013ديســمبر   30قرار هيئة أســواق المال بتاريخ  وفقا  ل

 حتفاظ بأسهم الخزانة. اإل. إن هذا الرصيد غير قابل للتوزيع طوال فترة 2022 مارس 31رصيد أسهم الخزانة كما في 
 

 ىمخصصات أخر -11
دينار كويتي يمثل ضـــرائب    116,902وزارة المالية بمبلغ  قبل  لزكاة من ل  بيضـــري   ربط، تلقت المجموعة    2022أبريل   22  بتاريخ

 ،الضـريبيالربط  أسـس   علىإدارة الشـركة األم    وافق. لم ت 2018ديسـمبر   31حتى   2014ديسـمبر  31إضـافية للسـنوات المنتهية في  
 .ا  المحدد بستين يوم القانونيفي غضون الموعد الزكاة المقدَّر ربط العلى مبلغ أمام وزارة المالية طعن تقديم  وتعتزم

 
 للفترة الحالية. المكثفة المجمعةالمرحلية ، وعليه تم تسجيل المبلغ كمخصص في المعلومات المالية الحق تعديل يعتبر ربط الزكاة حدث

  



 ش.م.ك. )عامة(  –شركة المعادن والصناعات التحويلية 
 وشركاتها التابعة

 المرحلية المجمعة المكثفة )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022مارس  31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 ىإيرادات أخر -12
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31 
  

2021  2022   

 إيجارات  إيرادات  27,150   39,443  

 أخرى   64,281   72,960  

  112,403   91,431   

 
 ة بمساهمي الشركة األمالمتعلق والمخففة األساسية السهم (خسارة) يةربح -13

على    بناء    والمخففة   السهم األساسية   ( خسارة )   ية ربحإن المعلومات الضرورية الحتساب  ليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع إصدارها.  
 كما يلي: هي المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31 
   

2021  2022    

(48,733 )   الفترة المتعلق بمساهمي الشركة األم (خسارةربح )    52,884  

 
 

 
   

    أسهم   أسهم
 :   عدد األسهم القائمة      

 عدد االسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل    100,000,000    100,000,000

(9,899,225)  (9,899,225 )  ناقصا: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزانة     

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة    90,100,775  90,100,775 

      

    فلس   فلس 

(0.54 )  بمساهمي الشركة األم المتعلقة  ةالمخففو السهم األساسية (خسارة) يةربح    0.59  

   
له تأثير مخفف على ربحية الســهم  لم يكن،  (6)إيضــاح   ، يوجد قرض ألجل قابل للتحويل إلى أســهم عادية  2022مارس    31كما في  

 بسبب طبيعته.
 

 حق االنتفاع -14
متر مربع، مسـتأجرة   548,437.5بمنطقة ميناء عبدهللا، بمسـاحة   ،85القسـيمة    إن عمليات الشـركة األم مقامة على أرض حق انتفاع

موطنه لدى  ، و2025  يوليو 15نتهي في  ي لمدة خمس ســنوات   2020يوليو    16بتاريخ   مبرم  من الهيئة العامة للصــناعة بموجب عقد
 امة للصناعة..، بموجب كتاب توطين معتمد من الهيئة العذ.م.م –العقار  تنمية وتطويرشركة  – الشركة الزميلة

 
 التزامات محتملة -15

  يلي:كما  هي يوجد على المجموعة إلتزامات محتملة
 

   مارس 31
2022  

 ديسمبر 31
2021 
  )مدقق( 

   مارس  31
2021 

8,265,163   8,842,259  8,608,835 خطابات ضمان   

 
 (. 4و 3 اتودائع ألجل )إيضاحو  نقد ونقد معادلإن بعض خطابات الضمان مضمونة مقابل 

 
 الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة األم -16

ــركة   ــاهمي الش ــنوية لمس ــنة المنتهية في  األم  لم يتم انعقاد الجمعية العامة الس ــمبر   31عن الس   المعلوماتحتى تاريخ إعداد  2021ديس
من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة  المجمعة  ، وبالتالي لم تتم الموافقة على البيانات المالية  المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة  المالية
ال تتضــــمن أي   2022  مارس  31المنتهـية في  للفترة   المرحلـية المجمـعة المكثـفة الـمالـية  المعلوماتعن الســـــنة المنتهـية آنذاك. إن األم  

ــاهمي الشــركة  المجمعة  فقة على البيانات المالية تعديالت قد تكون ضــرورية فيما لو لم تتم الموا ــنة  األم من قبل الجمعية العامة لمس للس
 المالية المنتهية آنذاك.

 
ــنوية  العامةوافقت الجمعية   ــركة األم   العادية السـ ــاهمي الشـ ــنة 2021 مايو  6المنعقدة بتاريخ  لمسـ ، على البيانات المالية المجمعة للسـ
ــمبر   31المنتهية في   ــهم منحة  ، كما وافقت  2020ديسـ ــاء مجلس اإلدارة  أو  على عدم توزيع أرباح نقدية أو أسـ ــنة  لمكافأة ألعضـ لسـ
 .2020ديسمبر  31المنتهية في 

  



 ش.م.ك. )عامة(  –شركة المعادن والصناعات التحويلية 
 وشركاتها التابعة

 المرحلية المجمعة المكثفة )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022مارس  31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

11 

 
 المطالبات القضائية -17

 تقدير باإلمكان ليس  والذي األم،  الشـركة  ضـد الغير  ومن الغير  ضـد  مرفوعة  قضـايا  في تتمثل  قضـائية  مطالبات األم  الشـركة  لدي  توجد
ــوف التي  النتائج ــاء  قبل  من فيها  البت يتم أن  إلى عليها تترتب  سـ  تأثير المطالبات  لهذه يكون  لن  فإنه  المجموعة،  إدارة  رأي  وفي.  القضـ
  لوجود  نظرا  القضـايا هذه عن  إضـافية  مخصـصـات بقيد  المجموعة  تقم لم  وعليه،  للمجموعة،  المجمعة المالية البيانات  على  مادي سـلبي

 .المرفقةالمكثفة  المجمعة المالية المعلومات تاريخ في كما عنها كافية مخصصات
 

 وأربعمائة مليون  وعـشرون  خمـسة) كويتي دينار  25,415,961 بقيمة  مالية  مطالبة بتقديم 2017 يونيو  13  بتاريخ  األم  ـشركةال  قامت
ــة ــر  وخمس ــعمائة  ا  ألف  عش ــتون  وواحد وتس ــة  قيد  المطالبة  زالت  وما  ،(كويتي دينار  وس  التجارة  ووزارة  للصــناعة  العامة بالهيئة  الدراس

 تسـتند  المطالبة  وهذه  التعويضـات، بتقدير  المختصـة  اللجنة  صلفح  وذلك  الموقر  الوزراء  مجلس  إلى  الموضـوع  أحالت والتي  والصـناعة
  والئحته  الدولة  أمالك  شـــــأنفي    105/1980  رقم الـقانون  بموجب المقرر  التعويض لمـبدأ  إعـماال) بالتعويض األم  الشــــركة  أحقـية  إلى

ؤرخ في  ـــالم  27/2013  مــــــرق دـــعق  القسيمة  استغالل  أنــــــبش  للصناعة  العامة  الهيئة مع المبرم  العقد  بموجب كذلك  والمقرر  التنفيذية،
 .الجغرافي الموقع نفس في مماثلة لحاالت ووفقا(، منه 13 المادة في تحديدا جاء وما 2013يونيو  19
 
 به  قائم كان  الذي  الحالي،  موقعها عن  األم  للشــــركة  بديلة  أراضــــي توفير  على  العمل  وقبل  المطالبة هذه  في  اإلدارية  الجهة تبت  أن  قبل

موقعها   من األم  الـشركة  وإخالء  بإزالة 2021 يناير 25 بتاريخ  قرار  بإـصدار  قامت  الـسكراب،  تـشوين  وقـسائم  والمـصنع  اإلداري المبنى
الشـــركة    مع  للصـــناعة  العامة الهيئة  اجتماع  خالل  عليه  االتفاق تم ما  القرار بهذا  خالفت  قد  اإلدارية  الجهة كانت  ولما أمغرة،  جنوب  في
ــبتمبر  29  بتاريخ  األم ــركة  موقع  نقل يكون  أن من ،2019 ســ ــال بعد  األم  الشــ المخطط   واعتماد البديل  للموقع  الكهربائي التيار  إيصــ

 .به الخاص التنظيمي
 

 لمطالبتها تكميلية مالية مطالبة أعدت أثرها على بإضرار أصابها قد االتفاق لهذا اإلدارية الجهة مخالفة أن األم الشركة أرتأت وعليه،
ــابقة ــمائة مليون  وخمســون ثمانية) كويتي دينار  58,500,000  وقدره  بمبلغ  المطالبة  إجمالي ليكون  الس  وما  (كويتي دينار  ألف  وخمس

 .تاريخه حتى المطالبة هذه في يبت ولم والصناعة التجارة ووزارة للصناعة العامة الهيئة في البحث قيد الموضوع زال
 

 معلومات القطاعات -18
في دولة الكويت. وألغراض    كاملإن المجموعة مقـسمة إلى أقـسام تـشغيلية إلدارة أنـشطتها المختلفة. وتمارس المجموعة نـشاطها بـشكل  

 ، قامت إدارة المجموعة بتصنيف منتجات وخدمات المجموعة إلى القطاعات التشغيلية التالية:ةالرئيسي  اتعرض القطاع
 

 ياتامعالجة وتدوير النف  -  أ 
ــنيف المخلفات والخردة وتخزينها وبيعها داخل دولة   ــتيراد اآلالت والمواد األولية الالزمة إلعادة إنتاج وتقطيع وتصـ ــمل إسـ يشـ

ــافه   ــتيكية واألنقاض والمخلفات البيئية واإلتجار بالمواد الناتجة من ولى تقطيع إالكويت وخارجها، باالضــ تدوير النفايات البالســ
 والتخلص من النفايات المعدنية والبالستيكية والطبية.يشمل تدوير ومعالجة  ذلك.

 

   أعمال خدمات وصيانة ومقاوالت تكييف - قسم الخدمات   -ب  
المعدات واللوازم الفنية والمولدات الكهربائية وخدمات التنظيف واألنابيب المعدنية وصيانة أسقف المنشآت وإقامة  يشمل صيانة  

انذار   وأجهزة  اإلطفاء  معدات  وأعمال  التنظيف  مساحيق  وشراء  وبيع  ومقاوالت صحية  تنظيف  والكباري ومقاوالت  الجسور 
 ا.  الحريق ومقاوالت تكييف وتبـريد الهـواء وصيانته

 

 تنظيف  –قسم الخدمات  -  جـ
 يشمل تنظيف الطرق والمباني وكذلك مقاوالت نظافة المدن كما يشمل أيضا  الخدمات األمنية. 

 

 أخرى   -  د
 أخرى.  أنشطة ويشمل هذا البند االستثمارات بأنواعها والشهرة        

 

 هي كما يلي:  اتاالولية للقطاعإن التفاصيل المالية للقطاعات التي تحتوي على المعلومات 
 

 2021مارس  31  )مدقق(   2021ديسمبر  31  2022مارس  31 

 
موجودات  

  القطاع 
 مطلوبات  

  القطاع 
 موجودات  
  القطاع 

 مطلوبات  
  القطاع 

موجودات  
  القطاع 

مطلوبات  
 القطاع 

,849,63111  7,312,565 معالجة وتدوير النفايات    7,426,932  11,544,237   7,092,679   9,337,645 
9,050,430   2,862,697  9,359,012  2,633,422  9,485,345 صيانة ومقاوالت تكييف   2,998,932 

  تنظيف –قسم الخدمات 
1,093,674   237,640  963,473  278,315  1,018,577 وحراسة    254,785 
5,865,038   43,170  6,421,374  40,494  6,421,189 أخرى    31,074 

 624,237,67   14,584,080  24,170,791  14,687,744  23,101,821  12,622,436 
  



 ش.م.ك. )عامة(  –شركة المعادن والصناعات التحويلية 
 وشركاتها التابعة

 المرحلية المجمعة المكثفة )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات المالية 
 2022مارس  31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022  2021 

 نتائج القطاع  إيرادات القطاع   نتائج القطاع   إيرادات القطاع  

 392,995   1,834,954   ( 7,753)  908,533 معالجة وتدوير النفايات 
أعمال خدمات وصيانة   - قسم الخدمات 

 346,001   2,260,582   354,772  2,111,153 ومقاوالت تكييف
 48,163   335,916   28,089  350,723 تنظيف  –قسم الخدمات 

 ( 712,827)  121,788   ( 204,559)  183,189 أخرى 

 3,553,598  170,549   4,553,240   74,332 

 
 قياس القيمة العادلة  -19

 تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية. 
 

ق  تمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن إستالمه من بيع األصل أو الممكن دفعه لسداد اإللتزام من خالل عملية تجارية بحتة بين أطراف السو 
 تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد االلتزام بإحدى الطرق التالية: كما في 

 

 من خالل السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام. •

 من خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئيسي. •
 

التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة من  يتم تصنيف جميع األدوات المالية  
 خالل مستوى قياس متسلسل إستنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي: 

 
 لة( للموجودات والمطلوبات المتماثلة. المستوى األول : ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعد

المستوى الثاني : ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بشكل مباشر  
 أو غير مباشر. 

 قياس القيمة العادلة غير متاح. المستوى الثالث : ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى  
 

 يبين الجدول التالي تحليل البنود المسجلة بالقيمة العادلة طبقا لمستوى القياس المتسلسل للقيمة العادلة: 
 

 2022مارس  31  

المستوى    

 المجموع   الثالث 

 34,972  34,972  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 1,420,000  1,420,000  عقارات استثمارية 

 1,454,972  1,454,972  المجموع 

 

 2021ديسمبر  31  

المستوى    

 المجموع   الثالث

 34,972  34,972  الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 1,420,000  1,420,000  عقارات استثمارية

 1,454,972  1,454,972  المجموع

 

 2021مارس  31  

المستوى    

 المجموع   الثالث

 34,972  34,972  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 2,342,000  2,342,000  عقارات استثمارية

 2,376,972  2,376,972  المجموع

 
 . قياس القيمة العادلةلم تتم أي تحويالت ما بين مستويات  ، 2022مارس  31خالل الفترة المنتهية في 


