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 كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه

25برج الحمراء، الدور   
 شارع عبدالعزیز الصقر 

 13001، الصفاة 24ص.ب. 
 دولة الكویت

+965 2228 7000 
 

كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه، مراقبي حسابات بدولة الكویت ومكتب  
العالمیة للمكاتب األعضاء المستقلون والتابعة  عضو في مؤسسة كي بي إم جي 

لشركة كي بي إم جي العالمیة المحدودة، وھي شركة تضامن محدودة إنجلیزیة  
 .خاصة 

 

المالیة   المعلومات  مراجعة  حول  المستقل  الحسابات  مراقب  تقریر 
 المكثفة  المرحلیة 

 السادة / أعضاء مجلس اإلدارة        المحترمین  
 (عامة).م.ك.شمال الزور األولى للطاقة والمیاه ششركة 

   دولة الكویت

 مقدمة

(عامة) ش.م.ك.شمال الزور األولى للطاقة والمیاه  لشركة    2022  سبتمبر  30المرفقة كما في  المكثفة  المرحلیة  لقد قمنا بمراجعة المعلومات المالیة  
تي لفترالمكثف  اآلخر  الدخل الشامل  و  ألرباح أو الخسائرا  بیان و  2022  سبتمبر  30والتي تتضمن بیان المركز المالي المكثف كما في  ،  ("الشركة")

ل  2022  سبتمبر  30في    تینالمنتھیأشھر    والتسعةالثالثة أشھر   المكثفة  الملكیةوالبیانات  في حقوق  النقدیة لفترو  لتغیرات  أشھر    التسعةة  التدفقات 
عن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة   مسؤولةالمنتھیة بذلك التاریخ، وإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة. إن اإلدارة 

لمعیار المحاسبة الدولي   المالیة المرحلیة المكثفة ھي إبداء استنتاج حول تلك المعلومات    مسؤولیتنا. إن  التقاریر المالیة المرحلیة  ،34المكثفة وفقاً 
 على مراجعتنا. بناءً 

 نطاق المراجعة 

مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل مراقب الحسابات المستقل المتعلق بمھام المراجعة "  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا للمعیار الدولي رقم  
عن األمور المالیة والمحاسبیة،   المسؤولین". تتمثل مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة في توجیھ االستفسارات، بصفة رئیسیة لألشخاص  للمنشأة

لیة ر الدووتطبیق اإلجراءات التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرى. تعتبر المراجعة جوھریا أضیق نطاقا من التدقیق الذي یتم إجراؤه وفقا للمعایی
یق. لذلك، للتدقیق، وبالتالي ال تمكننا من الحصول على تأكید بأن نكون على علم بكافة األمور الھامة التي كان من الممكن تحدیدھا من خالل التدق

 فإننا ال نبدي رأي تدقیق.

 االستنتاج  

كافة   لم تعد، من  2022  سبتمبر  30لمرفقة كما في  المالیة المرحلیة المكثفة ااستنادا إلى مراجعتنا، فإنھ لم یرد لعلمنا ما یجعلنا نعتقد أن المعلومات  
 . التقاریر المالیة المرحلیة 34لمعیار المحاسبة الدولي النواحي المادیة، وفقاً 
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 التقریر على مراجعة المتطلبات النظامیة والقانونیة األخرى

كذلك لم یرد   باإلضافة إلى ذلك، وبناء على مراجعتنا، فإن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة متفقة مع ما ھو وارد في الدفاتر المحاسبیة للشركة.
والئحتھ    2016لسنة    1، ألحكام قانون الشركات رقم  2022  سبتمبر  30أشھر المنتھیة في    التسعةعلنا نعتقد وجود أي مخالفات خالل فترة  لعلمنا ما یج

 أو في مركزھا المالي.الشركة التنفیذیة أو للنظام األساسي وعقد تأسیس الشركة وتعدیالتھما، على وجھ یؤثر مادیا في نشاط 

لقانون ا، ألحكام  2022  سبتمبر  30لمنتھیة في  ا  أشھر  التسعةعلى مراجعتنا، لم یرد لعلمنا ما یجعلنا نعتقد وجود أي مخالفات خالل فترة    كذلك، بناءً 
. الئحتھ التنفیذیة ذات الصلة على وجھ یؤثر مادیا في نشاط الشركة أو في مركزھا الماليو، وتعدیالتھ،  بشأن ھیئة أسواق المال  2010لسنة    7رقم  

 

 
 
 

  2022نوفمبر  2الكویت في 

 صافي عبد العزیز المطوع
 فئة "أ" 138رقم   ترخیص –مراقب حسابات  

 من كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه 
 عضو في كي بي إم جي العالمیة 
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 المكثف المرحلي بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 

   2022 سبتمبر 30في  تینأشھر المنتھی  والتسعةالثالثة  تيلفتر
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 تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة.   17إلى  1من إن اإلیضاحات المرفقة 
 

أشھر المنتھیة في    ثالثةفترة ال  
 سبتمبر  30

أشھر المنتھیة في   التسعةفترة 
 سبتمبر  30

 2021 2022 2021 2022 إیضاحات  
 دینار كویتي  دینار كویتي  دینار كویتي  دینار كویتي   

 37,455,313 38,404,959 12,907,324 12,725,272 11 اإلیرادات    

(11,029,224)12,309,90) (3,712,541) (4,544,819) 7 تكالیف تشغیل 
 26,426,089 26,095,056 9,194,783 8,180,453  ُمجمل الربح  

 22,053 64,808 2,882 41,695  إیرادات تمویل وإیرادات أخرى 

(13,985,602)13,546,94) (4,636,714) (4,567,342)  تكالیف تمویل 

 (481,428) (454,011) (143,755) (148,212)  تكالیف موظفین ومصاریف ذات صلة 

 (1,271,017) (1,644,647) (446,197) (571,218)  مصاریف عمومیة وإداریة  

ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي  
 10,514,263 3,970,999 2,935,376  الزكاة ضریبة دعم العمالة الوطنیة وو

 
 

10,710,095 
 (273,271) (260,552) (99,279) (73,488)  ضریبة دعم العمالة الوطنیة 

 (108,247) (98,682) (35,720) (26,432)  مؤسسة الكویت للتقدم العلمي  
 (108,545) (97,132) (39,713) (29,371)  الزكاة 

10,220,032 3,796,28710,057,897 2,806,085  ربح الفترة  
  

  خر:  الدخل الشامل اآل
بنود تم أو قد یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى األرباح أو  

  الخسائر:  
 (164,802) 2,644,554 141,612 1,514,688  فروق ترجمة عمالت أجنبیة  

 24,645,385 60,872,535 5,539,492 16,728,012  التغیر في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة 
 24,480,583 63,517,089 5,681,104 18,242,700  اآلخر   الشامل  الدخلإجمالي 

 34,700,615 73,574,986 9,477,391 21,048,785  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 9 9 3 3 12 ربحیة السھم (األساسیة والمخففة) (فلس) 



 شركة شمال الزور األولى للطاقة والمیاه ش.م.ك. (عامة)
 دولة الكویت 

 
 المكثف المرحلي  التغیرات في حقوق الملكیةبیان 
  2022 سبتمبر  30في المنتھیة أشھر  التسعة ةلفتر
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  رأس المال   
احتیاطي  
  أرباح مرحلة    إجباري  

احتیاطي ترجمة  
 اإلجمالي    احتیاطي تحوط    عمالت أجنبیة  

 دینار كویتي    دینار كویتي    دینار كویتي    دینار كویتي    دینار كویتي    دینار كویتي   
 40,524,326  (104,173,033)  3,493,815  25,207,521  5,996,023  110,000,000   2021ینایر  1الرصید كما في 

            الدخل الشامل اآلخر للفترة  
 10,220,032  - -  10,220,032  -  - ربح الفترة 

 24,645,385  24,645,385 -  -  -  - ) 9(إیضاح   التغیر في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة
 (164,802)  - (164,802)  -  -  - التغیر في فروق ترجمة عمالت أجنبیة

 34,700,615  24,645,385 (164,802)  10,220,032  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 (13,200,000)  - - (13,200,000)  -  - ) 10(إیضاح معلنة توزیعات أرباح 
 62,024,941  (79,527,648) 3,329,013  22,227,553  5,996,023  110,000,000 2021سبتمبر  30الرصید كما في 

 58,403,637  (76,753,068) 3,516,630  14,222,513  7,417,562  110,000,000   2022ینایر  1الرصید كما في 
           الدخل الشامل اآلخر للفترة  

 10,057,897  -  -  10,057,897  -  - ربح الفترة 
 60,872,535  60,872,535  -  -  -  - ) 9(إیضاح   التغیر في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة

 2,644,554  -  2,644,554  -  -  - التغیر في فروق ترجمة عمالت أجنبیة
 73,574,986  60,872,535  2,644,554  10,057,897  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 (13,200,000)  -  - (13,200,000)  -  - ) 10توزیعات أرباح (إیضاح 
 118,778,623  (15,880,533) 6,161,184  11,080,410  7,417,562  110,000,000   2022سبتمبر  30الرصید كما في 

 
 تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة.   17إلى  1 منإن اإلیضاحات المرفقة 

 
  



 شركة شمال الزور األولى للطاقة والمیاه ش.م.ك. (عامة)
 دولة الكویت 

 
 المكثف  المرحلي التدفقات النقدیة بیان 
  2022 سبتمبر  30في المنتھیة أشھر  التسعة ةلفتر
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 2021 2022 إیضاح 
 دینار كویتي  دینار كویتي    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة  
الربح قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة  

 10,710,095  10,514,263 والزكاة 
    تعدیالت لـ: 

 20,032  18,325  االستھالك
 13,985,602  13,546,943 تكالیف تمویل

 268  (8,627) الخسارة من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات (الربح)/ صافي 
 4,122  9,234 مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

 24,080,138  24,720,119 
    التغیرات في:  

 (1,134,059)  4,900,939 مدینون تجاریون وأرصدة مدینة أخرى  
 19,626  (3,076) المستحق من أطراف ذات صلة  

 9,021,645  9,534,954  مدینو تأجیر تمویلي 
 820,234  (575,021) دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى  

 139,913  131,205 المستحق إلى أطراف ذات صلة  
 33,587,478  38,069,139 النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة  

 (2,474)  - المدفوع من مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 33,585,004  38,069,139 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة  

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة  

 (83,543)  (133,773)  شراء ممتلكات وآالت ومعدات  
 15  8,627  المحصل من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات 

 (83,528)  (125,146) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة   
 (12,382,394)  (13,244,772) 8 قروض ألجل  

 (13,998,447)  (13,539,444) المدفوع من تكالیف التمویل 
 (13,648,141)  (13,019,247) المدفوع من توزیعات أرباح 

 (40,028,982)  (39,803,463) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

 (75,944)  73,561 صافي فروق ترجمة عمالت أجنبیة  

 (6,603,450)  (1,785,909) في النقد والنقد المعادل   النقصصافي 
 31,784,453  12,541,380 ینایر 1في النقد والنقد المعادل 

 25,181,003  10,755,471 5 سبتمبر  30في النقد والنقد المعادل 
 

 تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة.   17إلى  1من إن اإلیضاحات المرفقة 
 
 
 
 



 (عامة)شركة شمال الزور األولى للطاقة والمیاه ش.م.ك. 
 دولة الكویت 

 
 إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة 

  2022 سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
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 التأسیس والنشاط   .1
 

بموجب    2013أغسطس    19إن شركة شمال الزور األولى للطاقة والمیاه ش.م.ك.ع ("الشركة") ھي شركة مساھمة كویتیة تأسست في  
  الكویت   بورصة  في  الشركة  أسھم  إدراج  تم.  2013أكتوبر    23مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة بتاریخ  و  349479رخصة تجاریة رقم  

 . 2020 أغسطس 16 بتاریخ
 

 ، مدینة الكویت، دولة الكویت.  3، شارع خالد بن الولید، قطعة رقم 2عنوان الُمسجل لمكتب الشركة ھو الطابق السادس، برج مزایا إن ال
 

ن لدیھا القدرة على إإن الشركة ھي شركة تابعة مملوكة جزئیاً لشركة الزور الشمالیة األولى القابضة ش.م.ك. (مقفلة) ("الشركة األم") حیث  
الشركة  توجیھ أنشطة الشركة ذات الصلة كما أنھا تتعرض لعوائد متغیرة من مشاركتھا مع الشركة ولدیھا القدرة على استخدام سیطرتھا على  

 للتأثیر على حجم عائداتھا. 
 

") مع وزارة الكھرباء والماء في دولة الكویت لتطویر  BOT، أبرمت شركة شمال الزور عقد بناء وتشغیل وتحویل ("2013في دیسمبر  
وات من الطاقة وتحلیة  میجا    1,500وتمویل وشراء وإنشاء واختبار وتشغیل محطة تولید طاقة كھربائیة وتحلیة المیاه بسعة انتاجیة مقدارھا  

سنة    40ملیون جالون یومیاً ("المحطة") باإلضافة إلى البنیة التحتیة والمرافق المتعلقة بھا وذلك لمدة    107إلى    102میاه بسعة مقدارھا  
التفاقیة ت   40بشراء إنتاج المحطة بالكامل على مدار    وزارة الكھرباء والماءبشمال الزور، الكویت. ستقوم   حویل الطاقة وشراء  سنة وفقاً 

 .  2016نوفمبر  26المیاه. وتم تشغیل المحطة بتاریخ 
 

، تلتزم شركة شمال الزور  2013دیسمبر    12ووفقاً التفاقیة تحویل الطاقة وشراء المیاه المبرمة بین الشركة ووزارة الكھرباء والماء بتاریخ  
الكھرباء والماء لھا القدرة على تقیید إمكانیة انتفاع أي طرف آخر بالمنافع    بإنتاج الكھرباء وتحلیة المیاه باستخدام المحطة. كما أن وزارة 

اقیة  االقتصادیة للمحطة. وكذلك تحدد االتفاقیة شروط الدفعات المستلمة مقابل الطاقة اإلنتاجیة واإلنتاج الفعلي. توصلت الشركة إلى أن اتف
من قبل وزارة الكھرباء والماء، وبالتالي قامت بتصنیف االتفاقیة كعقد إیجار   تحویل الطاقة وشراء المیاه تنقل الحق في استخدام المحطة

 عقود التأجیر.  16تمویلي وفقاً إلرشادات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 

 إن األغراض التي تأسست من أجلھا الشركة ھي كما یلي: 
 
وتنفیذ وتشغیل وإدارة محطة كھرباء وتولید الطاقة ومحطة تحلیة المیاه والمرافق  تطویر وتمویل وتصمیم وھندسة وتقدیم الخدمات وبناء   

 المشتركة بما فیھا القیام بكافة األعمال المتعلقة أو الملحقة بشكل مباشر أو غیر مباشر بنشاطھا.
 
إنشاء وشراء واستئجار المباني واألراضي والمعدات  القیام بكافة األعمال الخاصة بالبناء المطلوبة لمباشرة الشركة لنشاطھا بما في ذلك   

 والمخازن الالزمة لتحقیق أغراض الشركة وكافة أنواع المرافق الخاصة بذلك.
 
ة  القیام بكافة أعمال تولید وإنتاج وتحویل وإجراء وتطویر وبیع الكھرباء والمیاه أو أي منتج متعلق بأي من تلك األعمال داخل وخارج دول  

 الكویت. 
 
الكھربائیة  ال  باألعمال  والقیام  الحراریة  المبادالت  أنواع  لجمیع  والتطھیر  الحار  بالزیت  الغسل  وأعمال  الكیمیائي  التنظیف  بأعمال  قیام 

القوى   (محطات  والماء  الكھرباء  قطاع  أعمال  لكافة  الالزمة  المیاه   –والمدنیة  وتحلیھ  تقطیر  لوحدات  والكھرباء  األنابیب  مشاریع 
ت) والقیام بجمیع أعمال الصیانة بما في ذلك األعمال الخاصة بتولید الطاقة والمیاه والتمدیدات وتركیبات محطات التقویة  والبتروكیماویا

 وتركیب جمیع العوازل. 
 
أعمال    في  المتخصصة  العمالة  واستخدام  بالھواء  الملوثات  وقیاس  برصد  والخاصة  والماء  الكھرباء  بمواقع  المعدات  وتركیب  استیراد 

 حة التلوث الخاص بالبیئة المحیطة بمحطات الكھرباء والماء. مكاف
 
د  شراء كافة المواد والمعدات وكافة المنقوالت واألجھزة الالزمة لقیام الشركة بأغراضھا وصیانتھا بكافة الطرق الحدیثة الممكنة واستیرا 

 المواد األولیة والمعدات واألجھزة الالزمة ألغراض الشركة. 
 
 دات األمن والسالمة الخاصة بأغراض الشركة. تورید وتركیب مع 

 
الطاقة    كابالت  أنواع  كافة  وصیانة  وإمداد  تركیب  الحصر  ال  المثال  سبیل  على  ومنھا  أغراضھا  لتنفیذ  الالزمة  المعدات  كافة  استیراد 

 والكابالت الكھربائیة ومضخات المیاه واألجھزة والمعدات المتعلقة بأنشطة الشركة. 
 
 ختراع التي تتعلق بشكل مباشر بخبرة الشركة. تسجیل براءات اال 
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إجراء البحوث الفنیة المتعلقة بأعمال الشركة بغرض تحسین وتطویر خدمات الشركة وذلك بالتعاون مع الجھات ذات االختصاص داخل   
 الدولة الكویت وخارجھا. 

 
) أو  BOTالشركة بأنظمة البناء والتشغیل والتحویل (المساھمة المباشرة بوضع البنیة األساسیة للمناطق والمشاریع المتعلقة بأغراض   

 (وتعدیالتھ) وإدارة المرافق المنشأة وفقاً لذلك.   2010لسنة  39األنظمة المشابھة األخرى بما فیھا تلك المشار إلیھا في القانون رقم 
 

 استثمار أموال الشركة في األغراض وبالنسب التي یحددھا مجلس اإلدارة. 
 

 للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرھا في دولة الكویت وفي الخارج بصفة أصلیة أو بالوكالة. ویكون 
 

رقم   للقانون  وفقًا  طرحھا  یتم  التي  المشروعات  من  مشروع  أي  تنفیذ  أو  تمویل  أو  دراسة  في  تشترك  أن  للشركة    2010لسنة    39یجوز 
 یذ محطات القوى الكھربائیة وتحلیة المیاه في الكویت. (وتعدیالتھ) بتأسیس شركات كویتیة مساھمة تتولى بناء وتنف

 
على البیانات المالیة المدققة للشركة كما في وللسنة المنتھیة    ةاجتماع الجمعیة العمومیة السنوی وافق المساھمون في  ،  2022مارس    31بتاریخ  

 . 2021دیسمبر  31في 
 

 . 2022 نوفمبر 2لقد تمت الموافقة على إصدار ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة بتاریخ 
 

 اإلعداد  أساس   .2
 

"التقاریر المالیة المرحلیة" وینبغي االطالع    34المكثفة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم    16.876المرحلیةتم إعداد ھذه المعلومات المالیة  
ال تشمل    وھيبیانات مالیة سنویة).    أحدث (  2021دیسمبر    31للشركة كما في وللسنة المنتھیة في  مدققة  بیانات مالیة سنویة  أحدث  علیھا مع  

یضاحات تفسیریة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبیانات المالیة الكاملة المعدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. غیر أنھ تم إدراج إ
 ویة.  بیانات مالیة سن  أحدثلبیان األحداث والمعامالت الھامة لغرض فھم التغییرات في المركز واألداء المالي للشركة منذ 

 
لیست عملة الدولة التي ھي الدوالر األمریكي وھي  تم عرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة بالدینار الكویتي. عملة التعامل للشركة  

 لدینارن معظم معامالت الشركة مقومة بالدوالر األمریكي. تم عرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة باإیقع بھا مقر الشركة حیث  
 . الكویت  دولةالرقابیة ب الجھات  إلى تقدیمھا بغرض الكویتي

 
ال تعبر بالضرورة عن نتائج األعمال التي یمكن توقعھا للسنة التي تنتھي   2022  سبتمبر  30أشھر المنتھیة في    التسعةإن النتائج التشغیلیة لفترة  

 .  2022دیسمبر  31في 
 
 األحكام والتقدیرات   .3

 
لمبالغ  عند إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة، اتخذت اإلدارة أحكاًما ووضعت تقدیرات قد تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة وا

 المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. 
 

ن قبل اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات ھي نفسھا  إن األحكام الھامة المتخذة م
 بیانات مالیة سنویة.  أحدثالمبینة في 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  .4

 
بیانات مالیة   أحدث   متسقة مع تلك المستخدمة في إعدادالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة  ھذه  إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد  

ي أل  مبكرالق  ی تطب باللم تقم الشركة  .  2022ینایر    1كما في  أصبحت ساریة المفعول  التي  المعاییر الجدیدة والتفسیرات  سنویة، باستثناء تطبیق  
 بعد.  ساري المفعولمعیار أو تفسیر أو تعدیل تم إصداره ولكنھ لم یصبح 

 
 على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة للشركة.   امادًی  الھا تأثیرً لم یكن ، ولكن 2022یتم تطبیق العدید من التعدیالت ألول مرة في عام 
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 دولة الكویت 

 
 إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة 

  2022 سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 

9 
 

 نقد المعادل النقد وال .5
 

2021 سبتمبر 30 2021دیسمبر  31 2022 سبتمبر 30 
 دینار كویتي   دینار كویتي   دینار كویتي  
 )راجع(م  (مدقق)   )راجع(م 
       

 5  506  1,698 النقد بالصندوق  
 6,193,856  8,594,325  5,610,642 لدى البنوك  األرصدة

ودائع قصیرة األجل ذات فترات استحقاق أصلیة أقل من ثالثة  
 23,528,700  9,034,465  10,411,800 أشھر

 29,722,561  17,629,296  16,024,140 إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك 
 (4,541,558)  (5,087,916)  (5,268,669) ) 10ناقًصا: الرصید المقید على دائني توزیعات أرباح (إیضاح 

 25,181,003  12,541,380  10,755,471 إجمالي النقد والنقد المعادل 
 

قصیرة األجل  على الودائع  فعلیة  الفائدة  المعدل  . إن  ةأجنبی مؤسسات مالیة  إن الودائع قصیرة األجل مقومة بالدوالر األمریكي ومودعة لدى  
إلى    %0.07: من  2021  سبتمبر  30  فيو  اسنوًی   %0.14إلى    %0.09: من  2021دیسمبر    31(ا  % سنوًی 3.32% إلى  2.7تتراوح من  

 سنویًا).   0.08%
 

 مدینو عقود التأجیر التمویلي   .6
 

 عقود التأجیر التمویلي التي تكون فیھا الشركة ھي الطرف المؤجر. 
 
الذي ینطبق على اتفاقیة تحویل الطاقة وشراء المیاه على أساس   16ندرج عقود التأجیر ضمن نطاق تفسیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ت 

نقل الحق الحصري في استخدام األصل اإلنتاجي. قامت الشركة بتسجیل مدیني عقود  أنھا تمثل عقود لتحویل وبیع الطاقة یتم من خاللھا 
 لتمویلي على النحو التالي: التأجیر ا

 

 2022  سبتمبر 30 
متحصالت الحد األدنى   

 لدفعات اإلیجار 
القیمة الحالیة للحد   

 األدنى لدفعات اإلیجار 
 دینار كویتي   دینار كویتي  

  المبالغ المستحقة بموجب عقود تأجیر تمویلي 
 13,969,624 38,802,928 في غضون سنة واحدة 

 63,488,699 154,561,710 خمس سنوات من سنتین إلى 
 380,206,237 548,413,743 سنوات  5بعد 

 457,664,560 741,778,381 الحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة غیر المخصومة 
 - (284,113,821) إیرادات تمویل غیر مكتسبة

 457,664,560 457,664,560 صافي االستثمار في عقد تأجیر تمویلي
 

 2021دیسمبر  31 
متحصالت الحد األدنى   

 لدفعات اإلیجار 
القیمة الحالیة للحد   

 األدنى لدفعات اإلیجار 
 دینار كویتي   دینار كویتي  
 (مدقق)  (مدقق)  

 المبالغ المستحقة بموجب عقود تأجیر تمویلي 
 12,719,089 37,433,777 في غضون سنة واحدة 

 59,467,838 150,601,766 إلى خمس سنوات من سنتین 
 382,718,024 562,001,337 سنوات  5بعد 

 454,904,951 750,036,880 الحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة غیر المخصومة 
 - (295,131,929) إیرادات تمویل غیر مكتسبة

 454,904,951 454,904,951 صافي االستثمار في عقد تأجیر تمویلي 
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 2021  سبتمبر 30 

متحصالت الحد األدنى   
 لدفعات اإلیجار 

القیمة الحالیة للحد   
 األدنى لدفعات اإلیجار 

 دینار كویتي   دینار كویتي  
 المبالغ المستحقة بموجب عقود تأجیر تمویلي 

 12,441,009  37,258,163 في غضون سنة واحدة 
 58,523,618  150,209,969 من سنتین إلى خمس سنوات 

 385,667,222  569,730,334 سنوات  5بعد 
 456,631,849  757,198,466 الحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة غیر المخصومة 

 -  (300,566,617) إیرادات تمویل غیر مكتسبة
 456,631,849  456,631,849 صافي االستثمار في عقد تأجیر تمویلي 

 
 البنود المدرجة ضمن بیان المركز المالي:  

 
 2021  سبتمبر 30  2021دیسمبر  31  2022  سبتمبر 30 
 دینار كویتي   دینار كویتي   دینار كویتي   
 )راجع(م  (مدقق)   )راجع(م 
      

 12,441,009  12,719,089  13,969,624 الجزء المتداول  
 444,190,840  442,185,862  443,694,936 الجزء غیر المتداول 

 457,664,560  454,904,951  456,631,849 
 

 %) سنویًا.5.5: 2021 سبتمبر  30% و5.5:  2021دیسمبر  31% (5.5یبلغ معدل الفائدة الوارد ضمن عقد التأجیر التمویلي 
 

 معامالت مع األطراف ذات الصلة   .7
 

تعتبر األطراف أنھا ذات صلة إذا كان أحد األطراف لدیھ سیطرة على الطرف اآلخر أو بإمكانھ ممارسة تأثیراً جوھریاً على الطرف اآلخر  
سیین  فیما یتعلق باتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة. تتضمن األطراف ذات صلة منشآت یكون للشركة تأثیراً جوھریاً علیھا والمساھمین الرئی 

لمدراء وموظفي اإلدارة العلیا للشركة. إن الشركة لدیھا معامالت مع أطراف ذات صلة تتمثل في منشآت یمكن لبعض المساھمین ومدراء وا
 .علیھا المتفق  الشروط أساس على المعامالت ھذهتتم الشركة ممارسة تأثیر جوھري علیھا. 

 
وبالتالي، تعتبر ھذه األرصدة    .لھا جدول سداد متفق علیھ األطراف ذات الصلة لیست محملة بفائدة وال یوجد    من  / إن المبالغ المستحقة إلى

 مستحقة القبض/ مستحقة الدفع عند الطلب. 
 

  :  المرحلیة المكثفة فیما یلي معامالت وأرصدة األطراف ذات الصلة المتضمنة في ھذه المعلومات المالیة
 

 
 2021  سبتمبر 30 2021دیسمبر  31 2022  سبتمبر 30

 دینار كویتي   دینار كویتي  دینار كویتي   
 )راجع(م (مدقق)  )راجع(م 
 

 بیان المركز المالي  
 149,223 153,964 161,325 المستحق من أطراف ذات الصلة  

    
 4,038,035 3,359,193 3,585,143 المستحق إلى أطراف ذات الصلة  
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 في    أشھر المنتھیةثالثة  فترة ال 
  سبتمبر  30

في  أشھر المنتھیة التسعةفترة   
سبتمبر  30   

 2022  2021  2022  2021 
 دینار كویتي   دینار كویتي   دینار كویتي   دینار كویتي  
        

        الخسائر والدخل الشامل اآلخر بیان األرباح أو 
 11,029,224  12,309,903  3,712,541  4,544,819 تكالیف تشغیل 

        
 25,885  19,603  - (3,437) تكالیف تمویل 

        
 29,476  23,532  (49)  9,419 مصاریف عمومیة وإداریة  

 
  مكافأة اإلدارة العلیا  

اإلدارة العلیا مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الذین لدیھم صالحیات ومسؤولیات التخطیط والتوجیھ ومراقبة أنشطة الشركة.  یشمل موظفو  
 فیما یلي مكافأة اإلدارة ذات الصلة بموظفي اإلدارة العلیا: 

 
 

ة أشھر المنتھیة  ثالثفترة ال   
سبتمبر  30في    

أشھر المنتھیة   التسعةفترة   
سبتمبر  30في   

 2022  2021  2022  2021 
 دینار كویتي    دینار كویتي    دینار كویتي    دینار كویتي   
        

أتعاب انتداب اإلدارة العلیا المدرجة في "تكالیف  
 175,724  167,891  41,219  57,993 موظفین ومصروفات ذات صلة" 

 
 قروض ألجل   .8

 

 
 2021  سبتمبر 30  2021دیسمبر  31  2022  سبتمبر 30

 دینار كویتي   دینار كویتي   دینار كویتي   
 )راجعم(  (مدقق)   )راجعم( 
 

 17,116,989  17,404,430  17,538,741 الجزء المتداول  
 327,702,740  324,365,783  320,104,263 الجزء غیر المتداول 

 337,643,004  341,770,213  344,819,729 
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 2021  سبتمبر 30  2021دیسمبر  31  2022  سبتمبر 30  
 دینار كویتي   دینار كویتي   دینار كویتي   
 )راجعم(  (مدقق)   )راجعم( 
      

بمبلغ   لمؤسسة    645تسھیل  یاباني  بنك  دوالر أمریكي من  ملیون 
%  1.25دولیة، ویحمل معدّل فائدة متغیر یعادل سعر اللیبور زائداً  

 155,168,877  153,796,596  151,939,351 سنویاً.

ملیون دوالر أمریكي من عدة مقرضین بموجب    283تسھیل بمبلغ  
واالستثمار،  للتصدیر  نیبون  شركة  تأمین  تغطي  تسھیالت  اتفاقیة 

زائداً   اللیبور  سعر  یعادل  متغیر  فائدة  معدّل    -%  1.10ویحمل 
 68,101,895  67,499,615  66,684,491 % سنویاً.1.30

ملیون دوالر أمریكي من عدة مقرضین بموجب    505تسھیل بمبلغ  
اتفاقیة التسھیالت التجاریة، ویحمل معدّل فائدة متغیر یعادل سعر  

 121,548,957  120,474,002  119,019,162 % سنویاً.2.55- % 1.70اللیبور زائداً 
 337,643,004  341,770,213  344,819,729 
 

  43,451,431  مبلغ  دادبس  الفترة  خالل  الشركة  قامت.  2036تسدد ھذه القروض على أقساط ربع سنویة ولھا موعد استحقاق نھائي في نوفمبر  
 ).كویتي دینار 13,244,772( أمریكي دوالر

 
تنص اتفاقیات القروض على أن یتم ضمان القروض المذكورة أعاله مقابل خطابات تنازل عن المدیونیات والحقوق المتبقیة بموجب اتفاقیة  

. إن االلتزام المالي بموجب اتفاقیات القروض یتضمن  المملوكة للشركة األم  أسھم الشركةعلى  تحویل الطاقة وشراء المیاه، باإلضافة إلى رھن  
% على األقل من إجمالي تكلفة المشروع في تاریخ التشغیل التجاري للمشروع ومعدل  20  بواقعھمة في حقوق ملكیة الشركة التابعة  المسا

 . أعاله المذكورة دةتاعمال اتعھدت بال ملتزمة الشركة كانت ،بیان المركز المالي تاریخ في بعد ذلك. 1.05:  1تغطیة الدین بواقع 
 

  االعتبار في    األخذ  بعد  الشركة إنشاء حساب احتیاطي خدمة دین لالحتفاظ بمستوى معین من النقد لخدمة دیونھا لفترة ستة أشھریتعین على  
ینار  ملیون د  19.3لصالح جھات اإلقراض بمبلغ    اعتماد. أصدرت بعض األطراف ذات الصلة بالشركة خطابات  صادر  اعتماد  خطاب  أي

  ) للمساھمة في المبلغ المطلوب ینار كویتيملیون د  16.86:  2021سبتمبر    30وینار كویتي  ملیون د  16.91:  2021دیسمبر    31(كویتي  
 30  في  كما  الدین  خدمة  احتیاطي  حساب  في  بھ  االحتفاظ  مطلوب  إضافي  نقدي  إیداع  وجود  عدم  إلى  ىدأ  مما  المطلوب  المبلغ  في  للمساھمة
 ). كویتي دینار ال شيء: 2021 سبتمبر 30و كویتي دینارملیون  1.2: 2021 دیسمبر 31( 2022 سبتمبر

 
ملیون دینار كویتي    13.9قدرھا  لدى بنك تجاري بالكویت  بسحب تسھیالت رأس المال العامل    الشركةلم تقم  ،  2022  سبتمبر  30كما في  

 ملیون دینار كویتي). 13.9: 2021 سبتمبر 30ملیون دینار كویتي و 13.9: 2021دیسمبر  31(
 

 حساب احتیاطي التحوط والمطلوبات المالیة المشتقة .9
 

في   في إطار النشاط االعتیادي لألعمال، تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالیة وتتمثل في مبادالت أسعار الفائدة إلدارة تعرضھا للتقلبات
عبارة عن عقد مالي بین طرفین تستند فیھا المدفوعات إلى حركات األسعار في واحد أو أكثر من  . إن األداة المالیة المشتقة ھي الفائدةأسعار 

ات تعاقدیة بین طرفین  ی األدوات المالیة الرئیسیة أو في معدالت أو مؤشرات السوق المرجعیة. إن مبادالت معدالت الفائدة ھي عبارة عن اتفاق
 ة لعملة واحدة ولفترة ثابتة. لتبادل الفائدة استناداً إلى القیمة اإلسمی 

 
لشروط االتفاقیة العامة المبرمة مع المقرضین، فإن الشركة مطالبة بمبادلة معدل الفائدة المتغیر والمستحق على القروض بسعر فائ  دة  وفقاً 

وحتى أغسطس    2014الفائدة اعتباراً من ینایر  ثابت من خالل مبادالت أسعار الفائدة. وعلیھ، فقد قامت الشركة بإبرام عدة مبادالت لمعدالت  
لتحوط مدفوعات سعر الفائدة المتغیر على الدین القائم وإصدارات الدین المستقبلیة. وقد تم تصنیفھا كتحوطات للتدفقات النقدیة وقد تم   2036
دیسمبر    31دینار كویتي (  60,872,535البالغة  و  2022  سبتمبر  30في القیمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة القائمة كما في  نقص  إدراج ال
) في الدخل الشامل اآلخر وتم  دینار كویتي  24,645,385بمبلغ  نقص  :  2021  سبتمبر   30و  دینار كویتي   27,419,965بمبلغ  زیادة  :  2021

 تصنیفھا كاحتیاطي تحوط في حقوق الملكیة.



 (عامة)شركة شمال الزور األولى للطاقة والمیاه ش.م.ك. 
 دولة الكویت 
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 القیمة العادلة للمشتقات  
 

أصل المبالغ    طبقا لعقود مبادلة أسعار الفائدة، توافق الشركة على مبادلة الفرق بین مبالغ الفائدة ذات األسعار الثابتة والمتغیرة التي تحتسب على
ات سعر  االسمیة المتفق علیھا. تمكن تلك العقود الشركة من تخفیف مخاطر تغیر أسعار الفائدة من تعرضات التدفقات النقدیة على الدیون ذ

قات النقدیة المستقبلیة  الفائدة المتغیر. یتم احتساب القیمة العادلة على أنھا القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة. تعتمد تقدیرات التدف
تم خصم التدفقات النقدیة التقدیریة  ذات سعر الفائدة المتغیر على أسعار المبادلة المعروضة واألسعار المستقبلیة وأسعار االقتراض بین البنوك. ی 

باستخدام منحى عائد یستمد من مصادر مماثلة ویعكس السعر المقارن المعروض بین البنوك الذي یستخدمھ المشاركون في السوق لھذا الغرض  
ئتمان الخاصة بالشركة وبالطرف  عند تسعیر مبادالت أسعار الفائدة. یخضع تقدیر القیمة العادلة لتعدیل مخاطر االئتمان الذي یعكس مخاطر اال 

 المقابل.  
 

لقیم اإلسمیة  یوضح الجدول أدناه القیم العادلة لمشتقات األدوات المالیة باإلضافة إلى القیم اإلسمیة التي تم تحلیلھا حسب فترة االستحقاق. تمثل ا
ال تمثل الربح أو الخسارة المحتملة المرتبطة بمخاطر السوق أو  المبالغ التي یتم تطبیق سعر لتحدید مبالغ التدفقات النقدیة التي سیتم تبادلھا و

 مخاطر االئتمان لتلك األدوات. 
 

  مشتقات محتفظ بھا للتحوط: 

   سبتمبر 30 
2022 

دیسمبر   31
 2021  سبتمبر 30 2021

 دینار كویتي  دینار كویتي  دینار كویتي   
 )راجعم( (مدقق)  )راجعم( 
      

 مبادالت أسعار الفائدة   –تحوطات التدفقات النقدیة 
 327,578,939  324,681,911 320,761,109 القیمة اإلسمیة:

    
     القیمة العادلة السلبیة:  

 (12,924,839)  (11,803,677) 1,356,049 قصیرة األجل
 (65,603,904)  (64,159,637) (17,336,468) طویلة األجل

 (15,980,419) (75,963,314)  (78,528,743) 
      

 (998,905)  (789,754) 99,886 فروق ترجمة العمالت األجنبیة 
 (15,880,533) (76,753,068)  (79,527,648) 

 
 رأس المال   .10

 
  1,100,000,000:  2021  دیسمبر  31فلس لكل سھم (  100سھم بقیمة    1,100,000,000المصرح بھ والمصدر من    المال للشركة یتكون رأس  

 فلس لكل سھم) وھو مدفوع نقداً بالكامل.   100بقیمة سھم   1,100,000,000:  2021 سبتمبر 30وفي سھم 
 

 توزیعات األرباح  
 

دینار كویتي للسنة   5,500,000فلس للسھم الواحد بإجمالي مبلغ    5، اقترح مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة بواقع  2022مارس    8بتاریخ  
تمت الموافقة علیھا من ، والتي  )دینار كویتي  13,200,000  بقیمة  الواحد  للسھم  فلس  12:  2020  دیسمبر  31(  2021دیسمبر    31المنتھیة في  

 . 2022مارس   31بتاریخ  لجمعیة العمومیة السنویةاالمساھمین في اجتماع  قبل
 

بواقع  2022  مایو  11بتاریخ   مرحلیة  نقدیة  أرباح  توزیعات  اإلدارة  مجلس  اقترح  وقدره   7،  مبلغ  بإجمالي  الواحد  للسھم  فلس 
كویتي    7,700,000   دینار   9,900,000  بقیمة  للسھم  فلس  9:  2021  دیسمبر  31(  2022  دیسمبر  31  في  المنتھیة  للسنةدینار 

 .2022  سبتمبر 20 في المساھمین على  الحقًا  توزیعھا تم والتي ،)كویتي 
 

  توزیعاتب تتعلق    دینار كویتي  5,268,669بمبلغ  مستحقة إلى مساھمیھا  توزیعات أرباح  بتسجیل  ، قامت الشركة  2022  سبتمبر  30كما في  
 ). كویتي دینار 4,541,558: 2021 سبتمبر 30و كویتي دینار 5,087,916: 2021 دیسمبر 31(  السابقة الفترات في معلنة أرباح
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 دولة الكویت 
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 اإلیرادات   .11
 

ة أشھر المنتھیة  ثالثفترة ال   
سبتمبر  30في   

أشھر المنتھیة   التسعةفترة    
سبتمبر  30في   

 2022  2021  2022  2021 
 دینار كویتي   دینار كویتي    دینار كویتي   دینار كویتي   

        إیرادات من عقد مع عمیل 
 9,784,187  10,075,904  3,445,683  3,499,246 إیرادات تشغیل وصیانة ثابتة 

 2,950,146  3,411,656  1,079,842  885,538 إیرادات إنتاج الكھرباء والمیاه 
 5,653,372  6,169,392  2,089,871  2,094,352 وإیرادات خدمات متحصالت تكمیلیة 

 6,479,136  6,615,396  19,656,952  18,387,705 
        إیرادات عقد تأجیر تمویلي 

 19,067,608  18,748,007  6,291,928 6,246,136 إیرادات فوائد 
 12,725,272 12,907,324  38,404,959  37,455,313 

 

 ربحیة السھم األساسیة والمخففة   .12
 

تحتسب مبالغ ربحیة السھم األساسیة بقسمة ربح الفترة الخاص بحاملي األسھم العادیین للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  
 القائمة خالل الفترة.  

 
م العادیة القائمة  یتم احتساب ربحیة السھم المخففة بقسمة الربح الخاص بحاملي األسھم العادیین للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھ

ة.  خالل الفترة زائد المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة التي قد تصدر عند تحویل جمیع األسھم العادیة المخففة المحتملة إلى أسھم عادی 
 حیث ال توجد أدوات مخففة قائمة، تكون ربحیة السھم األساسیة والمخففة متطابقة.  

 
ة أشھر المنتھیة  ثالثفترة ال   

سبتمبر  30في   
أشھر المنتھیة   التسعةفترة    

سبتمبر  30في   

 2022  2021  2022  2021 
 دینار كویتي   دینار كویتي    دینار كویتي   دینار كویتي   
        

 10,220,032  10,057,897  3,796,287  2,806,085 ربح الفترة 
         

األسھم العادیة  المتوسط المرجح لعدد 
 1,100,000,000  1,100,000,000  1,100,000,000  1,100,000,000 القائمة خالل الفترة 

        
 9  9  3  3 ربحیة السھم (فلس) 

 
 قطاع التشغیل   .13

 

وتتحمل   اإلیرادات  تكتسب  النشاط  ھذا  ومن  والماء  الكھرباء  وزارة  عن  بالنیابة  الكویت  دولة  في  والكھرباء  الماء  بإنتاج  الشركة  تقوم 
المصروفات، وتتم مراجعة نتائجھ بصورة منتظمة من قبل مجلس إدارة الشركة. وبناًء علیھ، لدى الشركة قطاع تشغیل واحد فقط ومعلومات  

 ع موضحة في البیانات المكثفة للمركز المالي واألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.  تتعلق بالقطا
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة   .14
 

  إن القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ لبیع أصل ما أو دفعھ مقابل تحویل التزام ما في معاملة منظمة بین المشاركین في السوق 
س. ومن المفھوم ضمنیاً في تعریف القیمة العادلة افتراض استمراریة الشركة وعدم وجود نیة أو حاجة لتصفیة أو تقلیص عملیاتھا  بتاریخ القیا

 بشكل مادي أو أن تتولى معامالت بشروط غیر مالئمة. 
 

المشتقة المالیة  لألدوات  العادلة  القیمة  لقیاس  الثاني  بالمستوى  التسلسل  مدخالت  الشركة  المالیة  تستخدم  للموجودات  الدفتریة  القیمة  إن   .
 ً  قیمتھا العادلة.  والمطلوبات المالیة التي تكون سائلة أو لھا فترة استحقاق قصیرة األجل تساوي تقریبا



 (عامة)شركة شمال الزور األولى للطاقة والمیاه ش.م.ك. 
 دولة الكویت 
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 إدارة المخاطر المالیة   .15
 

 للشركة للسنة المنتھیة في  المدققة تتفق جمیع جوانب أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة للشركة مع تلك المفصح عنھا في البیانات المالیة 
 .  2021دیسمبر  31

 
 االرتباطات والمطلوبات المحتملة   .16

 
 ارتباطات التشغیل والصیانة 

 
ترتبط الشركة باتفاقیة تشغیل وصیانة مع شركة إي زد أن أو اند أم ذ.م.م، التي تقوم بموجبھا بتشغیل وصیانة المحطة، وذلك مقابل رسوم 

 تشغیل ثابتة ومتغیرة وافقت الشركة على دفعھا، على أن یتم تعدیلھا بناًء على مؤشرات األسعار.   
 

 : د األدنى للدفعات المستقبلیة ما یليبموجب اتفاقیة التشغیل والصیانة، بلغ الح

 
 2021  سبتمبر 30  2021دیسمبر  31  2022  سبتمبر 30 
 دینار كویتي   دینار كویتي   دینار كویتي   
 )راجعم(  (مدقق)   )راجعم( 
  

 15,140,485  15,206,375  16,694,037  في غضون سنة واحدة 
 79,008,527  79,566,823  89,486,547  من سنتین إلى خمس سنوات  

 265,391,938  262,569,554  275,096,328  سنوات   5أكثر من 
  381,276,912  357,342,752  359,540,950 

 
 حدث الحق   .17

 
  دینار 6,600,000  بقیمة للسھم فلس  6بواقع   مرحلیة  نقدیة أرباح  توزیعات 2022نوفمبر  2 بتاریخ المنعقد اجتماعھ في اإلدارة  مجلس  اقترح
  2022مارس    31المنعقد بتاریخ  في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي  التفویض الممنوح من قبل المساھمین لمجلس اإلدارة  استنادًا إلى    كویتي

 دیسمبر  31  في  المنتھیة  المالیة  السنة  خالل  مناسبًا  تراه  حسبماعلى مساھمي الشركة على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي  رباح  األلتوزیع  
2022 . 


