












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 ع.ش.م.ك. طنية للخدمات البتروليةولا شركة
 

 مقدمة
المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق   البتروليةللقد راجعنا بيان المركز  كة األم"( لشرا)"  ع.ش.م.ك.  شركة الوطنية للخدمات 

)اوشرك التابعة  معًا  تها  إليها  في  "بـ  يشار  كما  الخسائر    اتوبيان  2022  مارس  31المجموعة"(  أو  الشاملة  إلاواألرباح  يرادات 

حقوقالتغيرو  األخرى في  الوالتدف  يةملكال   ات  بذلك منتهية  الشهر  أ  ثالثةالفترة  ل  به  ةالمتعلق  ةالمجمع  ةالمكثف  ةالمرحلي  نقديةقات 

إدارة.  خالتاري المالشركة    إن  وفقاً  سؤواألم هي  المجمعة وعرضها  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  إعداد  لمعيار  لة عن 

المر"  34الدولي  حاسبة  ملا المالي  المرحلية سؤوم  إن  ."حليالتقرير  المالية  المعلومات  لهذه  التعبير عن نتيجة مراجعتنا  ليتنا هي 

   .المجمعة المكثفة
 

  عةمراجلنطاق ا
الدولي  د  لق للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قبل    2410قمنا  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الح"مراجعة   لالمستق  باتاسمراقب 

بمهام    "للمنشأة المرحليةت  .جعةالمراالمتعلق  المالية  المعلومات  مراجعة  المجمعة  تمثل  بصفة   المكثفة  االستفسارات  توجيه  في 

ألمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن  ن عن اؤوليالمسوظفين  مإلى ال  رئيسية

ً نطاق  عة أقل بشكل كبير من  جانطاق المر لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد   التدقيق الذي يتم وفقا

 حديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.كن تي يمبأننا على علم بكافة األمور الهامة الت
 

 النتيجة 
جب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم ستولم يرد إلى علمنا ما ي  هناستنادا إلى مراجعتنا، فإ

 .34الدولي   بةمحاسلمعيار الإعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

مراجعتنااإلب إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  الم  ،ضافة  المالية  المعلومات  الدفرحلفإن  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المكثفة  اتر  ية 

األم.   للشركة  علمنالمحاسبية  إلى  يرد  لم  واعتقادنا،  علمنا  إليه  وجحسبما وصل  أا  رقم  ود  الشركات  لقانون  مخالفات  لسنة   1ية 

له  2016 الالحقة  التنفيذية  والتعديالت  الالح  والئحته  أو    أو  ،لها  ةقوالتعديالت  التأسيس  األم لنالعقد  للشركة  األساسي   ظام 

لهم الالحقة  في    ثالثةال  الل فترةخ  ،اوالتعديالت  المنتهية  تأثي  2022  مارس  31أشهر  له  قد يكون  ً مادي  اً رعلى وجه  على نشاط    ا

 الشركة األم أو مركزها المالي. 
 

ً نبين    سنةل  7رقم  ألحكام القانون    اتلفية مخالم يرد إلى علمنا وجود أ  نا،داواعتقإليه علمنا    لحسبما وص  ا،جعتنأنه خالل مرا  أيضا

على وجه قد يكون    2022  مارس  31المنتهية في    شهرأ  ثالثةال  خالل فترة،  تعلقة بهمات الموالتعليال  بشأن هيئة أسواق الم  2010

 ا المالي.هزركمأو  األماط الشركة ثيراً مادياً على نشله تأ
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REPORT ON REVIEW OF INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL

INFORMATION TO THE BOARD OF DIRECTORS OF NATIONAL PETROLEUM

SERVICES COMPANY K.S.C.P.

Introduction

We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated statement of financial position of
National Petroleum Services Company K.S.C.P. (the “Parent Company”) and subsidiaries (collectively,

the “Group”) as at 31 March 2022, the related interim condensed consolidated statement of profit or loss

and other comprehensive income, interim condensed consolidated statement of changes in equity and the
interim condensed consolidated statement of cash flows for the three-month period then ended. The

management of the Parent Company is responsible for the preparation and presentation of this interim

condensed consolidated financial information in accordance with International Accounting Standard 34,

Interim Financial Reporting (“IAS 34”). Our responsibility is to express a conclusion on this interim
condensed consolidated financial information based on our review.

Scope of Review

We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements 2410,
“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. A review

of interim condensed consolidated financial information consists of making inquiries, primarily of

persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review
procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with

International Standards on Auditing, and consequently, does not enable us to obtain assurance that we

would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do

not express an audit opinion.

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying

interim condensed consolidated financial information is not prepared, in all material respects, in
accordance with IAS 34.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Furthermore, based on our review, the interim condensed consolidated financial information is in
agreement with the books of account of the Parent Company. We further report that, to the best of our

knowledge and belief, we have not become aware of any violations of the Companies Law No. 1 of 2016,

as amended, and its executive regulation, as amended, or of the Parent Company’s Memorandum of
Incorporation and Articles of Association, as amended, have occurred during the three-months period

ended 31 March 2022 that might have had a material effect on the business of the Parent Company or on

its financial position.

We further report that, during the course of our review, to the best of our knowledge and belief, we have

not become aware of any violations of the provisions of Law No. 7 of 2010, concerning the Capital

Markets Authority and its related regulations during the three-month period ended 31 March 2022 that
might have had a material effect on the business of the Parent Company or on its financial position.

WALEED A. AL OSAIMI

LICENCE NO. 68 A
EY

AL AIBAN, AL OSAIMI & PARTNERS

15 May 2022

Kuwait





 ابعةتلها اتوشركا .م.ك.ع.ة شلي روالبتت ماللخد وطنيةركة الشال
 

 

 جمعة.مالة رحلية المكثفالم ماليةلمعلومات اهذه الن ما جزءً  تشكل 15 إلى  1المرفقة من  تايضاحاإلإن 
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 حلي المكثف المجمع )غير مدقق( رمال خرىيرادات الشاملة األالخسائر واإل وأ حاألربان بيا

  2022 مارس 31لفترة المنتهية في ل

  

 ي فتهية المن هرالثالثة أش
   مارس 31

 
  

     2022  2021 
 

 ر كويتي نادي ر كويتينادي ات إيضاح 
 

    
 

 6,609,697 6,975,860 7 إيرادات مبيعات وخدمات  
 

 (5,082,106) (5,503,219)  ة مدقم لفة مبيعات وخدماتكت
 

  ─────── ────────── 
 

 1,527,591 1,472,641  مجمل الربح
 

    
 

 101,274 70,540  دات فوائد راإي
 

     - 21,400 8 تثمارساإيرادات صافي 
 

 250,194 30,959  أخرى  إيرادات
 

 (438,791) (509,781) 9 يةإدارية وعمومت مصروفا
 

  ─────── ────────── 
 

 1,440,268 1,085,759  ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةالضرائب قبل  ربحلا
 

    
 

 (14,403) (10,858)  كويت للتقدم العلميسسة الحصة مؤ
 

 (39,600) (31,834)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 
 

 (15,840) (12,734)  الزكاة
 

 (22,000) (16,286)  ارةمجلس اإلد ءاضافأة أعكم
 

  ─────── ────────── 
 

 1,348,425 1,014,047  ربح الفترة 
 

  

═══════ ══════════ 
 

     -     -  ةخرى للفترأشاملة  إيرادات
 

  

─────── ────────── 
 

 1,348,425 1,014,047  ة رفتللشاملة دات اليرااإل إجمالي
 

  

═══════ ══════════ 
 

     

 1,348,425 1,014,047  كة األم رشال هميمسابالخاص  ربحال
 

  ═══════ ══════════ 
 

    
 

 1,348,425 1,014,047  شركة األم مساهمي الب الشاملة الخاصة اإليرادات إجمالي
 

  
═══════ ══════════ 

 

 والمخففة الخاصة األساسيةهم حية السبر

 13.90 10.45 10 )فلس( ألما  ةشركبمساهمي ال 
 

  ═══════ ══════════ 
 

 

  





The attached notes 1 to 15 form part of this interim condensed consolidated financial information.
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National Petroleum Services Company K.S.C.P. and Subsidiaries

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED)
For the period ended 31 March 2022

Three months ended
31 March

2022 2021
Notes KD KD

Sales and services revenue 7 6,975,860 6,609,697

Cost of sales and services rendered (5,503,219) (5,082,106)

─────── ──────────

GROSS PROFIT 1,472,641 1,527,591

Interest income 70,540 101,274

Net investment income 8 21,400 -
Other income 30,959 250,194

General and administrative expenses 9 (509,781) (438,791)

─────── ──────────

PROFIT BEFORE TAX AND DIRECTORS’ REMUNERATION 1,085,759 1,440,268

Contribution to Kuwait Foundation for

the Advancement of Sciences (KFAS) (10,858) (14,403)

National Labour Support Tax (NLST) (31,834) (39,600)

Zakat (12,734) (15,840)

Directors’ remuneration (16,286) (22,000)

─────── ──────────

PROFIT FOR THE PERIOD 1,014,047 1,348,425

═══════ ══════════

Other comprehensive income for the period - -

─────── ──────────

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD 1,014,047 1,348,425

═══════ ══════════

Profit attributable to Equity holders of the Parent Company 1,014,047 1,348,425

═══════ ══════════

Total comprehensive income attributable to Equity holders of the Parent

Company 1,014,047 1,348,425

═══════ ══════════

BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE (EPS) ATTRIBUTABLE TO

 THE EQUITY HOLDERS OF THE PARENT COMPANY (FILS) 10 10.45 13.90

═══════ ══════════


