
 

 

 
 
 

 

 
 

 ع..السور لتسويق الوقود ش.م.كشركة  

 وشركتها التابعة 
 

 المرحلية المكثفة المجمعة  المالية    المعلومات
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 المالية المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات تقرير المراجعة حول 

   .ع.شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة 
 

 مقدمة 
ش.م.ك.ع الوقود  لتسويق  السور  لشركة  المرفق  المجمع  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  بيان  راجعنا  ا  . لقـد  (  "مأل)"الشركة 

إليه  وشركتها  )يشار  معاً  مالتابعة  في  المجموعة"(  “بـ  ا  الشامل  الدخل  وبياني  2021  يونيو  30كما   ين المكثف  ينالمرحلي  والدخل 

أشهربه    ينالمتعلق ينالمجمع الثالثة  التاريخ  تينالمنتهي  أشهر  الستةو  لفترتي  الملكية  ابياني  و  بذلك  حقوق  التدفقات ولتغيرات في 

ة عن  لهي المسؤوم  ألالشركة اارة  دإإن    .بذلك التاريخالمنتهية    أشهر  الستةبه لفترة    ينالمتعلق ينالمجمع  ينالمكثف  يني المرحللنقدية  ا

إن .  "التقرير المالي المرحلي"  34ة الدولي  لمعيار المحاسب  وعرضها وفقاً ة  المجمع  ةالمكثفلمعلومات المالية المرحلية  إعداد هذه ا

   .ةجمعلما ةالمكثفتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية ني التعبير عن مسؤوليتنا ه
 

  عةاق المراج طن
بم قمنا  وفقلقد  الدولي  ل  اً راجعتنا  المعلومات    2410لمعيار  المرحلية  "مراجعة  قبل  المالية  من  الح المنفذة   مستقل لا  ساباتمراقب 
في توجيه االستفسارات بصفة المكثفة المجمعة  المالية المرحلية  المعلومات    عةاج المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مر"  للمجموعة

ية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن ة والمحاسبمور المالياألعن  ن  ليسؤوالم  نفي ظوملإلى ا  أساسية

، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد  بالتالية ويالتدقيق الدولالتدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير    قا نط  نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من 

 الي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.في التدقيق. وبالت يدها تحد تي يمكنة اللهامور اعلى علم بكافة األم بأننا 
 

 النتيجة 
المرفقة لم يتم  ة  المجمع  ةالمكثفة المرحلية  المالياستنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات  

 . 34محاسبة الدولي ر المعيا ل اً إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفق

 

 قابية األخرىرتقرير حول المتطلبات القانونية وال 

ذلك،ة  ضافباإل المعلو  إلى  فإن  مراجعتنا،  إلى  المرحلواستناداً  المالية  متفقمات  المجمعة  المكثفة  مية  مع  الدفاتر ة  في  وارد  هو  ا 

لقانون الشركات   نا وجود أية مخالفاتيرد إلى علم  لم  نبين أيضاً، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، أنهالمحاسبية للشركة األم.  

لشركة ساسي ل، أو لعقد التأسيس أو للنظام األلالحقة لها والتعديالت ا والئحته التنفيذية  ة لهت الالحقالتعديوال  2016لسنة    1  مرق

كزها رأو ماألم  ركة  يراً مادياً على نشاط الشله تأث  قد يكون  على وجه  2021  يونيو  30شهر المنتهية في  أ  الستةخالل فترة    ألما

  مالي.ال
 

ون د أي مخالفات ألحكام القانوجوواعتقادنا  ، لم يرد إلى علمنا  واعتقادنا   وصل إليه علمنا   حسبما   مراجعتنا خالل    ،ضاً أنهنبين أي

على وجه    2021  يونيو  30منتهية في  ال  أشهر  الستةفترة  المتعلقة به خالل  بشأن هيئة أسواق المال والتعليمات    2010لسنة    7  رقم

 مالي.الشركة األم أو مركزها ال طقد يكون له تأثيراً مادياً على نشا 

 

 

 

 

 

 

 
 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208الحسابات رقم سجل مراقبي 
 ونغ نست ويإر

 العيبان والعصيمي وشركاهم
 

 2021أغسطس  11

 الكويت



 بعةا وشركتها التش.م.ك.ع.  الوقود قسويشركة السور لت
مقفلة(  ( 

 

 

 المكثفة المجمعة. يةحلالية المرملمعلومات الهذه ا من ءا  تشكل جز 13إلى  1رفقة من ات الميضاح إن اإل
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   )غير مدقق( المجمعالمرحلي المكثف  الدخلبيان 

   2021 يونيو 30 في لفترة المنتهيةل

  

 أشهر المنتهية في   ةثثالال
 يونيو 30

 المنتهية في هر  أش  الستة 
 يونيو 30

  2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات  

  
   

  

  49,200,274   58,957,075    14,983,145   29,840,114   مبيعات  

 (45,136,238)  (54,029,903)   (13,747,854)  (27,365,225)  9 مبيعاتتكلفة 

 (4,002,353)  (4,015,391)   (1,855,860)  (2,056,072)   تشغيل  فات مصرو

  

──────── ────────  ──────── ──────── 

 61,683  911,781   (620,569)  418,817   مجمل الربح

       

  2,223,391   1,538,429    882,090   791,731   ت أخرى إيرادا

  282,940   167,900    126,480   67,513   جير تأ  تاإيراد 

  145,405   814,359    684,692   500,375  3 إيرادات استثمار  صافي

 (1,556,412) (1,923,023)   (724,607)  (1,020,829)   إدارية مصروفات 

     -    1,270,305        - 945,305 13 ربح من بيع عقار استثماري 

 -                 (650,000)          - (650,000)  خسائر ائتمان متوقعة مخصص
  

──────── ────────  ──────── ──────── 

ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم  

ة  لوطنيعمالة اضريبة دعم المخصص  و العلمي 

 348,086 1,052,912  ةكازلاو

 

2,129,751 1,157,007 
       

 (10,413)  (19,168)   (3,134)  (9,476)   ة الكويت للتقدم العلمي حصة مؤسس

 (28,925)   (53,244)  (8,705)  (26,323)   نية ضريبة دعم العمالة الوط

 (11,570)  (21,298)   (3,482)  (10,530)   الزكاة 

  

──────── ────────  ──────── ──────── 

 1,106,099 2,036,041  332,765 1,006,583  ربح الفترة  
  

──────── ────────  ──────── ──────── 

 فلس  2.73 فلس  5.03  فلس  0.82 فلس  2.49 4 ففةخماسية وال ربحية السهم األس
  

════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 بعةا وشركتها التش.م.ك.ع.  الوقود قسويشركة السور لت
مقفلة(  ( 

 

 

 المكثفة المجمعة. يةحلالية المرملمعلومات الهذه ا من ءا  تشكل جز 13إلى  1رفقة من ات الميضاح إن اإل
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 )غير مدقق(المكثف المجمع  الشامل المرحلي الدخلبيان 

   2021 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

 

 في  ية أشهر المنته  ثةثالال
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في   الستة 
 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
      

 1,106,099 2,036,041  332,765 1,006,583 رة الفتح  رب
 

──────── ────────  ──────── ──────── 

      : شاملة أخرى للفترة ( خسائرإيرادات )

إلى بيان الدخل المرحلي  الحقا يتم إعادة تصنيفها  لن بنود
      المكثف المجمع 

مالية   من موجوداتالقيمة العادلة  (خسارةربح ) صافي

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

 (1,956,105) 5,270  (704,186) 293,418 األخرى 
 

──────── ────────  ──────── ──────── 

 (1,956,105) 5,270  (704,186) 293,418 خرى للفترة  شاملة أ ( ائرسخإيرادات )
 

──────── ────────  ──────── ──────── 

 (850,006) 2,041,311  (371,421) 1,300,001 الشاملة للفترة ( الخسائر)  اإليرادات  إجمالي 
 

════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 

 

 
 

 





 

 ا التابعةركتهود ش.م.ك.ع. وشقلتسويق الو شركة السور
مقف  لة( )

 

 عة.المجمالمعلومات المالية المرحلية المكثفة  تشكل جزءا  من هذه 13إلى  1 ة منإن اإليضاحات المرفق
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمعبيان التغيرات في حقوق الملكية 

  2021 يونيو 30ة في هيلفترة المنتل

 
 رأس 
 ل الما

 طي احتيا
 إجباري 

 احتياطي 
 اختياري 

 أسهم 
 نة  يزخ 

 
 تياطي حا
 ة ين خز أسهم  

التغيرات  احتياطي  
المتراكمة في  

 لعادلة القيمة ا
 أرباح 
 المجموع  مرحلة 

 تي يدينار كو دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
         

 64,167,792 17,087,268 (4,326,951) (293,796)  (23,683)  5,627,098 5,627,098  40,470,758    دقق()م 2021ير ينا  1الرصيد في 

 2,036,041 2,036,041    -     -     -     -     -     -  ربح الفترة 

 5,270    -  5,270    -     -     -     -     -  شاملة أخرى للفترة  إيرادات
 

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

 2,041,311 2,036,041 5,270    -     -     -     -     -  اإليرادات الشاملة للفترة إجمالي 

أسهم مدرجة   من بيع استثمارات في خسارةال تحويل

إلى   ىرخدات الشاملة األراي خالل اإل نمدلة ا عبالقيمة ال

 - (1,613) 1,613    -     -     -     -     -  لة المرح  األرباح

 (2,022,691)    -     -     -     -     -     -  (11)إيضاح  معلنة توزيعات أرباح
       

(2,022,691) 
 

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

 64,186,412 17,099,005 (4,320,068)  (293,796)  (23,683)  5,627,098  5,627,098 40,470,758    2021 يونيو  30ي يد فالرص 
 

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

 65,662,989  14,724,903  531,607     -  (760,279)  5,348,000  5,348,000  40,470,758    )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في 

 1,106,099  1,106,099     -     -     -     -     -     -  ربح الفترة 

 (1,956,105)    -  (1,956,105)    -     -     -     -     -  فترة شاملة أخرى لل خسائر
 

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

 (850,006) 1,106,099  (1,956,105)    -     -     -     -     -  رة للفتاإليرادات الشاملة )الخسائر( ي إجمال 

رجة بالقيمة  استثمارات في أسهم مد من بيع ربحتحويل 

  األرباحالشاملة األخرى إلى  اتداإليران خالل العادلة م

    -  438  (438)     -     -     -     -     -  المرحلة 

 442,800     -     -  (293,796)  736,596     -     -     -  بيع أسهم خزينة 
 

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

 65,255,783 15,831,440  (1,424,936) (293,796)  (23,683)  5,348,000  5,348,000  40,470,758     2020 يونيو 30الرصيد في 
 

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



 عةابلتوشركتها ا ود ش.م.ك.ع. الوق قشركة السور لتسوي
مقفلة(  ( 

 

 لية المكثفة المجمعة.المرح  ت الماليةلوما ا  من هذه المعءتشكل جز 13 إلى 1ة من المرفق  تاحا إن اإليض
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 ر مدقق()غيالمكثف المجمع ي  مرحلللنقدية ات التدفقا بيان ا

  2021 يونيو 30للفترة المنتهية في 

  

   المنتهية في   أشهر  الستة
 ونيوي 30

  
 2021  2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي  ات إيضاح  
 التشغيل أنشطة 

   

ة طنيالعمالة الو بة دعمعلمي وضريال للتقدملكويت قبل حصة مؤسسة اربح الفترة 
 1,157,007 2,129,751  لزكاة وا

  الت غير نقدية لمطابقة ربح الفترة بصافي التدفقات النقدية: تعدي
   

 (184,485) (139,697) 3 ة ئدفا دات إيرا
 (596,411) (541,542) 3 باح إيرادات توزيعات أر

أو  األرباحخالل  ة العادلة منربح محقق من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيم
 (11,989) - 3 الخسائر 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ة من غير محققخسارة )ربح(  
 647,480 (133,120)   3 ر ئ خسا أو ال األرباح

 استهالك وإطفاء
 1,819,514 1,726,991 

 ربح من بيع عقار استثماري 
  (1,270,305) - 

 المتوقعة مخصص خسائر االئتمان
 

 650,000 - 
 ن وظفيلمالخدمة لية مخصص مكافأة نها 

 
 81,097 71,656 

  ────────── ────────── 

  
2,595,698 2,810,249 

 لمال العامل: رأس اي ات فالتغير 
 

  
  مخزون

 36,258 (67,169) 
 مدينون ومدفوعات مقدما   

 
754,144 242,059 

 قة روفات مستح دائنون ومص
 

2,953,337 (3,740,767) 
  

───────── ───────── 

 العمليات   (في ةالمستخدم)جة من تا ن ال ةات النقديدفق الت
 

6,339,437 (755,628) 
 ين مدفوعة  ظفموللة دممكافأة نهاية الخ 

 
(51,874) (16,130) 

  
───────── ───────── 

 التشغيل أنشطة ( ة فيالمستخدم)الناتجة من صافي التدفقات النقدية 
 

6,287,563 (771,758) 
  

───────── ───────── 
    

   االستثمار طة أنش
 

  
 عدات مو  تلكا تممشراء 

 
(260,723) (2,516,917) 

   سةملمو ريغدات جومو إلىإضافات 
 

(11,549) (73,248) 
  األخرىالشاملة  اإليراداتشراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 
       (3,020,794)  (232,728) 

 أو الخسائر   األرباح اللالية مدرجة بالقيمة العادلة من خ جودات مشراء مو
 

             (5,723)  (10,191) 
 اإليراداتة من خالل دات مالية مدرجة بالقيمة العادلجوموبيع  ن متحصالت م

 األخرى الشاملة 
 

 
 633,236 

 
 608,814 

 أو األرباح لادلة من خالبالقيمة الع موجودات مالية مدرجةمتحصالت من بيع  
  لخسائرا

 
         1,505,723  7,242,079 

 جل  ألاع محددة سحب ودائ
 

7,533,479 - 
 ل ج ألا حددةم إيداع ودائع

 
(10,000,000) - 

 ماري يع عقار استثمتحصالت من ب
 

3,065,000 - 
 184,485 139,697  3   تلمة فوائد مسإيرادات 

 596,411 541,542  3 إيرادات توزيعات أرباح مستلمة  
 خزينة أسهم بيع 

 
- 442,800 

 
 ────────── ────────── 

 مار تثاالسة أنشطناتجة من ال ةات النقديق صافي التدف
 

119,888 6,241,505 
 

 ────────── ────────── 
    

 ويل التم ةشطأن
 

  
  محدد األجل تم الحصول عليه رضق

 
2,000,000 - 

 جلقرض محدد األ سداد
 

(2,000,000) (6,000,000) 
 مدفوعة زيعات أرباح وت

 
(1,225,764) - 

  
────────── ────────── 

 تمويل أنشطة ال في ةدمتخ مسالفي التدفقات النقدية ا ص
 

(1,225,764) (6,000,000) 
  

────────── ────────── 

 لنقد المعادل  وا  نقدال في )النقص(  الزيادة فياص
 5,181,687 (530,253) 

 اير ين 1النقد والنقد المعادل في 
 4,942,922 5,114,197 

 
 ────────── ────────── 

 4,583,944 10,124,609 6 و يوني   30المعادل في  نقد لوا  النقد
  

══════════ ══════════ 



 قود ش.م.ك.ع. وشركتها التابعةشركة السور لتسويق الو
مقفلة ( ) 

 ة( )غير مدقق ثفة المجمعةالمك ةحول المعلومات المالية المرحلي يضاحاتإ

   2021 يونيو 30ي وللفترة المنتهية ففي ما ك
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     حول الشركةمات لومع 1
 

"( األمة  )"الشرك  ع.ية المكثفة المجمعة لشركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.لمرحللية اا معلومات الالمار  تم التصريح بإصد

  األم الشركة  إدارةمجلس قرار  بموجب 2021 يووني 30ة في لفترة المنتهيل"( "المجموعة ـبا ليهما مع  إالتابعة )يشار  ها كتروش

 . 2021 أغسطس 11 بتاريخ
 

مين  للمساه  ة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي  2020ديسمبر    31جموعة للسنة المنتهية في  لمالية للمالبيانات ا  اعتماد  تم

في اإليضاح  تم إدراجها  تاريخ  اللك  ية بذلمنتهاجموعة للسنة  الم   لقب  ت األرباح المعلنة من. توزيعا 2021أبريل    5نعقد في  الم

11 . 
 

.  2006مايو  9عملياتها بتاريخ  مزاولةوبدأت  2006مارس  20بتاريخ  سها سيم تأ كويتية ت مساهمة هي شركة األمشركة لاإن 

   .2008 يونيو 30اريخ تراق المالية بوكويت لألوق الفي س  مألاالشركة  همسأتم إدراج 
 

 :  األملشركة ساسي لمن النظام األ  5فقا  للمادة رقم لية والتا  نشطةألطلع المجموعة با ضت
 

 ؛  ل وصيانة محطات التزود بالوقوديغشتر ووإنشاء واستئجا  ةحياز 

   لتي  ة الخدمات افالمراكز كا هذه    دم فيا أن تقات، ولهطتلك المح ء بالعمال إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة مراكز خدمة

 ؛ مركباتفني للليح والفحص الانة والتصسيل السيارات وخدمات ورش الصيوغوت الزي تغيير ت بما في ذلكياراسلل تقدم

  ؛وتخزين الوقود ءملعلى القدرة  

  ةتجزئبال أو بالجملةشحن منتجات البترول والمتاجرة فيها سواء.   

 الهرة أعلمذكوايذ العمليات تنف ضلغر مختلفةي المواقع الفوالعقارات  راضياأل وبيع ةاز حير وئجا استاء ورش. 
 

   ت. ويالك دولة ، 13144، اةالصف  ، 28396 .ص.ب  هو األمإن عنوان المكتب الرئيسي للشركة 
 

 (.الكبرى" األمكة هي شركة تابعة لشركة ألفا للطاقة ش.م.ك. )مقفلة( )"الشر األمإن الشركة 
 

 الهامة  ةالمحاسبي  سات سياوال العرض  اسأس 2
 

   اددعإلاأساس  2.1

الم إعداد  المجمعة ا  ليةالما   لومات عتم  المكثفة  لمعيار  ا   وفق  2021يونيو    30  في  المنتهية   أشهر  للستة للمجموعة    لمرحلية 

 .الي المرحلي"لما قرير"الت  34الدولي  المحاسبة
 

 .مجموعةة للرئيسيلة الالعم ا  يضأ مثلي الذييتي ولدينار الكوا بلمجمعة ية المكثفة اعلومات المالية المرحللمض اتم عري
 

  مجمعة   ماليةبيانات  عداد  إل  المعلومات واإلفصاحات الالزمةتضمن كافة  مجمعة ال ترحلية المكثفة الالم  ةاليمومات المعلإن ال

   .2020 ربمديس  31في  للسنة المنتهيةوعة ة السنوية للمجم، ويجب االطالع عليها مقترنة  بالبيانات المالية المجمعكاملة
 

 من المجموعة قة بالمطجديدة ال ت عديالتوال فسيرات لتعايير وا الم 2.2

الم السياسات  المتبعة   المطبقةحاسبية  إن  الحساب  إ  وطريقة  تلك  ل  ثلةمما المجمعة    المكثفة  رحليةمال  يةاللما  تا بيانالعداد  في 

البيانات المالية    المتبعة  يقطبت  اءنثتباس  ،2020ر  سمبيد  31في    قةسابال  نة المنتهيةلسل  عةللمجمو  ةنويالس  المجمعةفي إعداد 

ا مااعتبالجديدة التي تسري    يريا المع  خرآ  لتعديو  أ  ريسفو تر أايبكر ألي معطبيق الممجموعة بالت. لم تقم ال2021يناير    1  نر 

 سر بعد.  يلم  ولكن صادر

تأ ليس له  نهإ ال  إ  2021في سنة    ألول مرةسري العديد من التعديالت  ت عة مجمال  ةالمكثفرحلية  المية  لالما  اتانبيال ثير على  ا 

 ة.  لمجموعل
 

، ومعيار المحاسبة الدولي  9ت على المعيار الدولي للتقارير المالية  : تعديال2المرحلة    -ت الفائدة  الاإلصالح المعياري لمعد
   16لية الما للتقارير  والمعيار الدولي  4قارير المالية والمعيار الدولي للت 7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39

الت مإعف  ديالتعتقدم  بالتأثيرا  ؤقتةاءات  تتعلق  المالية    توالتي  المعلومات  معدل   المجمعةعلى  استبدال  يتم  عندما  المكثفة 
 ة خالي تقريبا  من المخاطر  ور( المعروض فيما بين البنوك بمعدل فائد)اإليب

 

 الية: لتمبررات العملية اتتضمن التعديالت ال
 

 صالح، بصورة مباشرة لعملية اإل ةلنقدية التي تكون مطلوبقات االتدفعلى   تغيراترات تعاقدية أو م تغي مبرر عملي يستلز  

 ر الفائدة السوقية.ائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعوالتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الف

 وثائق ال وطتح ت وا ر لتحوط التصنيفإليبوت إصالح معدل اوجب متطلبا إجراؤها بميتعين في فترة السماح والتي  تغييرات  

 توقف عالقة التحوط.دون 

 فصلة عندما يتم تصنيف األداة التي تحمل ء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منا فاء مؤقت للشركات من استيف م إعيتقد  

 . لمخاطرمعدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند ا
 

يكن تأثيرلهذه    لم  أي  الميالمال  المعلوماتعلى    التعديالت  االمج   ليةرحة  تعتزملمكثفة  معة  استخدام  للمجموعة.    المجموعة 
    سارية المفعول.لية في الفترات المستقبلية عندما تصبح مالمبررات الع



 قود ش.م.ك.ع. وشركتها التابعةشركة السور لتسويق الو
مقفلة ( ) 

 ة( )غير مدقق ثفة المجمعةالمك ةحول المعلومات المالية المرحلي يضاحاتإ

   2021 يونيو 30ي وللفترة المنتهية ففي ما ك
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 ت استثمار إيرادا صافي 3

 

 نتهية في  المأشهر  الثة  الث
 يونيو  30

 نتهية في  المأشهر    الستة  
 يونيو  30

 
2021 2020 

 

2021 2020 

 
 تي ي كو  ر ا دين  ي توير كادين

 

 تي ي كو  ر دينا  ويتي ر كادين
   

 

  

 68,770  75,763  ئد ادات فواإير
 

 139,697  184,485 
 112,121  300,098  توزيعات أرباح  تاداإير

 
 541,542 596,411 

ودات مالية مدرجة بالقيمة ربح محقق من بيع موج 
  خسائر أو ال األرباحالعادلة من خالل 

 
    -    

 
-  

 
- 

 
11,989 

ودات مالية مدرجة بالقيمة موج  محقق من غيرربح 
  خسائر الأو  باحاألرالعادلة من خالل 

  
124,514 

 
503,801 

 
133,120 

  
(647,480) 

 ────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 500,375 684,692 
 

814,359 145,405 
 ══════════ ══════════ 

 
══════════ ══════════ 

 

 خففةية والمسهم األساسربحية ال   4
 

األساسيةح ت السهم  ال  بقسمة  ةوالمخفف  تسب ربحية  األلع  المرجح  المتوسط  فترة علىربح  الالع  سهمدد  القائمة خالل  فترة  ادية 

 زينة(.  لخ ا أسهم )باستثناء
 

المعلوما  يلي  الفيما  الالزمة  ربح تح ت  اا   يةساب  إألساسيلسهم  استنادا   والمخففة  األعل  المرجحط  وسلمتاى  لة  ة، مالقائ  سهمدد 

 :  لخزينة خالل الفترةا أسهمناقصا  
 

 

   نتهية في المأشهر  ثالثة  لا 
 يونيو  30

 

 نتهية في  المأشهر    الستة 
 يونيو  30

 
2021 2020 

 

2021 2020 

 
 تي ي كو  ر دينا  ويتي ر كادين

 

 تي ي كو  ر دينا  ويتي ر كادين
   

 

  

 332,765 1,006,583 ي( ويتر كدينا رة )الفت ربح 
 

2,036,041 1,106,099 
 ══════════ ══════════ 

 
══════════ ══════════ 

لفترة  مة خالل ائدية القا العا  سهمالمرجح لعدد األ وسطلمتا
 404,591,834 404,591,834 نة(الخزي أسهماستثناء )ب

 
404,591,834 404,591,834 

 ══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 
 فلس  0.82 فلس  2.49 ة  سية والمخففاألسا  لسهمية اح بر

 

 فلس  2.73 فلس  5.03
 ════════ ════════ 

 

════════ ════════ 

 

 خففة متماثلة.المة وم األساسيربحية السه ود أدوات مخففة قائمة، فإنوج  عدما  لنظر
 

   رىخاألية لالموجودات الما   5
 

  )مدققة( 

 

   يونيو 30
 2021   

 ديسمبر  31
 2020 

   يونيو 30
 2020   

 
 ينار كويتي  د تي  كوي  دينار دينار كويتي 

    

أو   األرباح المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  يةدات المالوجوالم
    الخسائر  

  3,548,603        2,156,982       782,018             رة(مسع ليةمح  أوراق ماليةارة )ة مدمحفظ
  565,876  307,190    315,274   رة(عسمير غية حلم ليةا أوراق ممحفظة مدارة )

 ────────── ────────── ────────── 

 
1,097,292 2,464,172         4,114,479 

 ════════ ════════ ════════ 

الشاملة   اإليرادات مالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ال دات الموجو
     رىخألا

 916,201  1,074,167  665,682  رةمسع ريغمحلية  أوراق مالية
 5,739,383  11,253,148  14,558,369  رة(محلية مسع أوراق ماليةمحفظة مدارة )
 13,286,950  9,470,376  8,964,858  ( رةمسعير غمحلية  اليةأوراق ممحفظة مدارة )

 ────────── ────────── ────────── 

 
24,188,909 21,797,691 19,942,534 

 ════════ ════════ ════════ 

 24,057,013 24,261,863 25,286,201  األخرىإجمالي الموجودات المالية 
 ════════ ════════ ════════ 

 



 قود ش.م.ك.ع. وشركتها التابعةشركة السور لتسويق الو
مقفلة ( ) 

 ة( )غير مدقق ثفة المجمعةالمك ةحول المعلومات المالية المرحلي يضاحاتإ

   2021 يونيو 30ي وللفترة المنتهية ففي ما ك
 

 

9 

 

 )تتمة(   األخرىالموجودات المالية    5
 

ف المدرجة  لماالموجودات    ةدارإيتم    ،2021  يونيو   30ي  كما  مالية  العادلة  بمبلغ   ىاألخرة  املالش  تااإليرادن خالل  بالقيمة 

23,523,225  ( كويتي  كوي  13,880,488:  2020ديسمبر    31دينار  دينار 16,291,704:  2020  يونيو   30وتي  دينار 

      .(9)إيضاح ة  عالقطرف ذي  من قبل( يتيكو
 

في   ال  إدارةيتم    ،2021  يونيو  30كما  المالية  خ در مالموجودات  من  العادلة  بالقيمة  ال   األرباحالل  جة   بمبلغ   سائرخ أو 

 من قبلكويتي(    دينار  625,400:  2020  ونيو ي  30وويتي  دينار ك 379,941  : 2020ديسمبر    31كويتي )  دينار  1,097,292

   .(9)إيضاح ة عالقطرف ذي 
 

مال  الموجودات  دراجيتم إ  ، 2021  يونيو  30كما في   بالقيمة العادلة   بمبلغ   األخرىالشاملة    اإليراداتل  الخ ن  مالية المدرجة 

كو  7,183,536 )دينار  ك  7,535,255  :2020ديسمبر    31يتي  تي(  ويك  دينار9,801,800:  2020  يونيو  30وويتي  دينار 

   .(9 ح)إيضا  ذات عالقةطراف أ شركات ضمن
 

 .12قييم في إيضاح لتاب لعادلة لألدوات المالية حسب أسلو ا ةتم عرض التسلسل الهرمي لتحديد واإلفصاح عن القيم
 

    ودائع محددة األجل لبنوك والالدي   ةالرصدواالنقد     6
 

البنوك والودائعر واألالنقد  تضمن  ي بيال  محددة األجل  صدة لدي  النقدية المرحلي  مدرج في  التدفقات  المكثف المجمع مبالغ  ان 

   :التاليةلمجمع ف ا لمكثالمالي المرحلي ابيان المركز 
 

  )مدققة(  

 

   يونيو 30
 2021   

 ديسمبر  31
 2020 

   يونيو 30
 2020   

 
 ينار كويتي  د تي  كوي  دينار دينار كويتي 

    

  3,641 5,772  9,755  النقد 

  3,696,824  4,187,150  5,114,130  لدى البنوك   األرصدة

  10,033,479  11,283,479  18,000,724   محددة األجلودائع 
 ────────── ────────── ────────── 

  23,124,609  15,476,401 13,733,944 

 (9,150,000) (10,533,479)  1)000,003,(0 ( يداعتاريخ اإل هر منأش  3بعد )تستحق  محددة األجلودائع 
 ────────── ────────── ────────── 

 10,124,609 4,942,922 4,583,944 
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 %  1.70بة  بنس  دة فعليمعدل فائمتوسط  الكويتي وتحمل  نار  يبالد  مدرجة  لدى بنوك محليةالمودعة    جلاأل  ددةمح الودائع    إن

 .  سنويا   (%1.43 : 2020 يونيو 30% و1.50: 2020 ديسمبر 31)
 

 خزينة  أسهم 7

  قة()مدق  

 

   يونيو 30
 2021   

 يسمبر د 31
 2020 

   يونيو 30
 2020   

 كويتي  دينار   دينار كويتي   دينار كويتي  
    

 115,747 115,747 115,747 نة ي الخز أسهم عدد 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 %0.03 %0.03 %0.03   نسبة الملكية
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 12,778 14,121 15,973 يتي(دينار كوالقيمة السوقية )
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 للتوزيع.ر متاحة حتفظ بها غي ة الملخزينا أسهمفة ة لتكلالحتياطيات المعادلإن ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قود ش.م.ك.ع. وشركتها التابعةشركة السور لتسويق الو
مقفلة ( ) 

 ة( )غير مدقق ثفة المجمعةالمك ةحول المعلومات المالية المرحلي يضاحاتإ

   2021 يونيو 30ي وللفترة المنتهية ففي ما ك
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 ت   زاماوالت محتملة مطلوبات  8

  )مدققة(  

 
   يونيو 30

 2021   
 ديسمبر  31
 2020 

   يونيو 30
 2020   

 ار كويتي  دين ويتي  ينار كد دينار كويتي  
    

 8,186,427 8,318,447 8,386,742 خطابات ضمان 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 426,554 265,377 1,611,862 التزامات رأسمالية 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

مطلوبات جوهرية عن   يأن تنشأ أ  األمالشركة    إدارةع  ، ال تتوقة المكثفة المجمعةحليمرال  ماليةال  تالمعلوما تاريخ  في    كما 

 .هذه لضمانت اا خطاب 



 ع. وشركتها التابعةش.م.ك.ق الوقود لتسويركة السور ش
مقفلة( (  

 ( ة المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققةضاحات حول المعلومات المالييإ

   2021 يونيو 30للفترة المنتهية في وفي ا كم
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 القة ع اف ذات معامالت مع أطر  9
 

الت  مثلت بالم   رةداإلوموظفي ا  دارةاإلس  الرئيسيين والشركات الزميلة وأعضاء مجلالمساهمين    معامالت التي تمت معلك  ن عليها يمارسو  أوتي يسيطرون عليها  ات الة والشركجموعالعليا 

 .  األمالشركة  إدارةومجلس  إدارة مالت من قبل المعا هذه  ط ر وشروعيسات تسى سيا تم الموافقة علت. عاديالال ضمن سياق األعم ملموسا   ا  تأثير أو سيطرة مشتركة 
 

 كما يلي: هي  لمجمعالمكثف ا حلي يان الدخل المر في بت عالقة المدرجة ذامع أطراف  المعامالتإن 
 

   يونيو 30المنتهية في   رأشه   الستة 

 
 ت خاضعة  شركا

   ة المشتركة للسيطر
 ساهم  م

 رئيسي 

  2021 
 جموع الم 

ة  ضع ات خا شرك 
 ة مشترك رة ال ط للسي

 مساهم  
 رئيسي 

  2020 
 المجموع 

 ويتي  دينار ك كويتي  نار  دي دينار كويتي   ي دينار كويت دينار كويتي  دينار كويتي  
       

 45,136,238  45,136,238     -  54,029,903  54,029,903     -       لفة مبيعاتتك

 11,393     -  11,393  13,843     -     13,843  غيل تشال مصروفات

 413,321     -  413,321  396,048     -  396,048   إداريةمصروفات 
 

 المجمع هي كما يلي: لمكثف لي ا المرح  لماليالمركز ابيان قة المدرجة في عال أطراف ذات دة لدىاألرصإن 
 

    )مدققة(      

 

شركات خاضعة  
للسيطرة  
 المشتركة 

 مساهم 
 سي   ي ئر

   يونيو 30
 2021   

 وع جمالم

اضعة  كات خ شر 
 للسيطرة 
 المشتركة 

 مساهم 
 يسي   ئ ر

 ديسمبر  31
 2020 

 وع المجم

كات خاضعة  شر 
يطرة  للس

 المشتركة 

 اهم مس 
 يسي   ئ ر

   نيويو 30
 2020   

 موع المج 

   ويتي كدينار     دينار كويتي  ي  دينار كويت دينار كويتي   ينار كويتي  د دينار كويتي   يتي دينار كو دينار كويتي  يتي ر كودينا 

          

ا* م  118,662    -  118,662  64,365          - 64,365          22,864     -  22,864  دينون ومدفوعات مقدم 

  6,475,249     -  6,475,249  9,202,922     -  9,202,922     11,605,863     -  11,605,863  وفات مستحقة* صرن ومئنودا

م موجود مالية  يمة بالق  ةدرج ات 

الشاملة  اإليراداتمن خالل  لعادلةا

   األخرى
 

7,183,536 
 
  - 

 
7,183,536 

 
7,535,255 

 
- 

 
7,535,255 9,801,800 

 
 -    

 
9,801,800 

 

ة باسم طرف ذي  مسجل  يتي(ار كودين  2,661,473  :2020  يونيو   30ودينار كويتي،    2,602,484:  2020ر  ديسمب  31ينار كويتي )د  1,126,000  مبلغ  ية بإجمالستثماريرات االإن العقا

  ت. المستفيد من هذه العقارا كعالقة الذي أكد كتابيا ان المجموعة هي المال
 



 بعةتها التا كع. وشرر لتسويق الوقود ش.م.ك.سوالشركة 
مقفلة(  ( 

 ( المكثفة المجمعة )غير مدققة مرحليةلمالية الومات احول المعل ضاحاتإي

   2021 يونيو 30وللفترة المنتهية في في ا مك
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 )تتمة(  ف ذات عالقة طرامعامالت مع أ 9
 

بالقيمة العادلة من خالل  الموجودا، يتم إدارة  2021  يونيو   30ي  كما ف  غ بمبل  رىاألخ لة  الشام  اإليراداتت المالية المدرجة 

كويدينا   23,523,225 )ر  ك  13,880,488:  2020ديسمبر    31تي  دينار 16,291,704  :2020  يونيو  30وويتي  دينار 

 .(5)إيضاح من قبل طرف ذي عالقة  كويتي( 
 

ف يت2021  يونيو  30ي  كما  إدارة  ،  المالية  م  خالل  الموجودات  من  العادلة  بالقيمة  الخسائر  األرباحالمدرجة   بمبلغ   أو 

من  تي(  دينار كوي  625,400  : 2020  يونيو   30وويتي  دينار ك   379,941  :2020ديسمبر    31)  تير كويا يند  1,097,292

   .(5قبل طرف ذي عالقة )إيضاح 
 

 وهي مستحقة عند الطلب. ة مل فائدال تح  رة المشتركةلسيطة لشركات خاضعإلى  / منغ المستحقة * إن المبال
 

 

 المنتهية في  أشهر  الثالثة  
 يونيو  30

 ية في  لمنتها شهر  أ  لستة ا  
 يونيو  30

 2021 2020  2021 2020 

 تي ي كو  ر دينا  ويتي ر كادين  تي ي كو  ر دينا  ويتي ر كادين 

        يا العل  دارة في اإلظمكافأة مو

  192,175   170,660    96,266   74,572  رواتب ومزايا قصيرة األجل  

  16,319   13,827    8,159   5,667  نهاية الخدمة للموظفين مكافأة 
 ────────── ──────────  ────────── ────────── 

 80,239 104,425  184,487 208,494 
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

 

 ت القطاعات  معلوما 10
 

إلىاستنادا  ال  عماأل  وحدات  ىعل  المجموعة  مظينتتم  ي،  دارةراض اإلألغ كما  ا وخدماته  ا منتجاته    تشغيل   يقطاع  لديها   نأ، 

 ما يلي:داد تقارير حولهما كيجب إع
 

 ناتجة من ألخرى ذات الصلة الد والخدمات اقويع الوبهذا القطاع    مثلي  –لة  الص  اتى ذخدمات األخرتسويق الوقود وال

 ود.  حطات الوقم

 جل والعقارات. ة األقصير ةالنقديق سوااألات إيداعة مدارة وار في محفظاالستثمطاع هذا القمثل ي –ار ميات االستثعمل 
 

 

تسويق الوقود  
خدمات األخرى  وال

 ذات الصلة  

 ملياتع
 اإلجمالي   ر موزعة   غي   ارتثماالس 

 ويتيكدينار  كويتيدينار  ار كويتيدين كويتي دينار    2021 يونيو 30منتهية في اللفترة  ا
     

 61,477,763     -  982,259  60,495,504  تا ات القطاع إيراد 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,036,041  526,595  982,259  527,187  ات نتائج القطاع
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 1,819,514  14,291  85,134  1,720,089    ك وإطفاءاستهال

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

     1202 و يوني 03كما في 

 86,469,686 - 30,126,181 56,343,505 اتودات القطاعموج 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 22,283,274 1,027,003 - 21,256,271 اتمطلوبات القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بعةتها التا كع. وشرر لتسويق الوقود ش.م.ك.سوالشركة 
مقفلة(  ( 

 ( المكثفة المجمعة )غير مدققة مرحليةلمالية الومات احول المعل ضاحاتإي

   2021 يونيو 30وللفترة المنتهية في في ا مك
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 )تتمة( ت القطاعات معلوما 10
 

 

وقود  ليق اتسو
األخرى   والخدمات 
 ذات الصلة  

 عمليات 
 لي  إلجماا موزعة     غير   مارالستثا 

 كويتي   دينار دينار كويتي  ي دينار كويت   دينار كويتي    2020 ديسمبر 31المنتهية في  السنة

     

 122,771,670    -  1,825,160 120,946,510 اتالقطاع  اداتإير

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

 2,608,175 (934,441) 1,825,160 1,717,456 ات نتائج القطاع

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

 3,466,477 21,922 211,474 3,233,081 استهالك وإطفاء  
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

     2020 ديسمبر 31ي كما ف

 82,579,478 -  38,872,826 43,706,652 اتاعالقط توداموج 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 18,411,686 997,780 148,762 17,265,144 اتقطاع بات المطلو
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 

لوقود  تسويق ا
األخرى   والخدمات 
 ذات الصلة  

 عمليات 
 إلجمالي  ا   وزعة  م  غير الستثمار  ا 

 دينار كويتي  ار كويتي دين تي دينار كوي   نار كويتي دي   2020 ويوني 30الفترة المنتهية في 

     

 51,852,010    -   428,345  51,423,665 اتالقطاع  إيرادات

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

 1,106,099 (439,327)            428,345             1,117,081 ات نتائج القطاع

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

 1,726,991 9,510 105,380 1,612,101 استهالك وإطفاء  
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

     2020 يونيو  30ي ما فك

 83,405,614    -                       38,578,897        44,826,717 اتودات القطاعوج م
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 18,149,831 987,896              -                      17,161,935 اتقطاع بات المطلو
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

  نويةسلومية اعية العمالجم 11
 

ال  األملسنوية للشركة  ية امعموال  الجمعيةانعقدت   . وبالتالي، تم  2021يل  أبر  5  بتاريخ  2020ديسمبر    31منتهية في  للسنة 
 .  األم ساهمي الشركةل ممن قب 2020ديسمبر  31ي فة للسنة المنتهية مالية المجمعات الالبيان  اعتماد

 

الج  في  المساهمون  على    لعاديةاة  يمموالعمعية  وافق  بمردااإل  مجلس  توصيةالسنوية  بمبلغ  ة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  كافأة 
القيمة االسمية لألسه  % 5يع أرباح نقدية بنسبة  ، كما وافقوا على توزدينار كويتي  60,000 لل  5م بواقع  من  سهم عن  فلس 

في  ية تهنأرباح نقدية للسنة الم على توزيعالسنوية ومية الجمعية العملم توافق : 2019. )2020ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 (. 2019ديسمبر  31

 

 اليةألدوات المالقيمة العادلة ل 12
 

كافة قياس  قالمالية    واتاألد  يتم  يتم  قيمتها التي  عنها  إلا  أوالعادلة    ياس  الجدولها ضمن  تصنيفوفصاح  مي  الهر  مستويات 
 : ة ككلادللعارية لقياس القيمة الجوه لمدخالتقل مستويات اأ لىالعادلة الموضح أدناه، استنادا إ للقيمة

 

 ؛المماثلة باتالمطلو أو دات شطة للموجوفي األسواق الناألسعار المعلنة )غير المعدلة( : 1ى المستو 
   الت:  2المستوى بآليات  يكون  التي  المدخ قييم  اقل مستوى من  اها  ملحوظة بصورة  الت  العادلة  القيمة  لقياس  لجوهرية 

 ؛باشرةغير م أواشرة بم
 ر ملحوظ.يمة العادلة غيمن المدخالت الجوهرية لقياس القوى  ستبها اقل م يكون لتيا مآليات التقيي: 3ى لمستوا 
 

والمطلوبات   للموجودات  م  المسجلةبالنسبة  أساس  المجمعلى  تحدد  التحوتكرر،  كانت  إذا  ما  بين يالت  وعة  حدثت  قد 

س القيمة  ا لقي  ي األهميةذخالت لمدا  نوى م إلى أقل مستتنادا  س)اصنيف  الت  عادة تقييمعن طريق إ  لجدول الهرميستويات ام

 مجمعة.   مكثفة ية رحلم مالية اتمعلومفترة  كل العادلة ككل( في نهاية



 بعةتها التا كع. وشرر لتسويق الوقود ش.م.ك.سوالشركة 
مقفلة(  ( 

 ( المكثفة المجمعة )غير مدققة مرحليةلمالية الومات احول المعل ضاحاتإي

   2021 يونيو 30وللفترة المنتهية في في ا مك
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ة لالقيمة العادي قياسات  فستخدمة  ع المدخالت الم، وأنواليب التقييم، وأسا ات التقييم للمجموعةم تكن هناك تغييرات في عمليل

 ترة.الف لالخ 
 

ديسمبر    31و  2021  يونيو   30ا في  لمالية للمجموعة كملألدوات الة  العادرمي لقياس القيمة  الهالجدول  دول التالي  يعرض الج 
 :  2020 يونيو 30و 2020

 

 لمجموع  ا 3لمستوى ا 1المستوى  

 يدينار كويت كويتي دينار دينار كويتي   2021 يونيو   30

      لة من خالل األرباح او الخسائر  العاد قيمة لات مالية مدرجة بادموجو

  782,018     -  782,018  ( محلية مسعرة أسهم مدارة ) فظةمح 

   315,274   315,274    -  غير مسعرة( محلية  أسهم ظة مدارة )محف
 ────────── ────────── ────────── 

  782,018 315,274   1,097,292   
 ══════════ ══════════ ══════════ 
    

لة  الشام اإليرادات موجودات مالية مدرجة بلقيمة العادلة من خالل  
       ألخرىا

  665,682  665,682    -    رةمسعمحلية غير  أسهم

  14,558,369    -  14,558,369    محلية مسعرة( أسهم ة )ة مدارمحفظ

  588,496,8  858,48,96    -  حلية غير مسعرة( م هم أسمحفظة مدارة )
 ──────────  ────────── ────────── 

  14,558,369  9,630,540   24,188,909 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 1,126,000 1,126,000    -   عقارات استثمارية

 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 المجموع   3 ستوى الم 1المستوى  

 ر كويتي دينا ر كويتي دينا ي ار كويتدين 2020  ديسمبر  31

      ح او الخسائر خالل األربا نلقيمة العادلة مرجة با دمموجودات مالية 
 2,156,982    -  2,156,982   محلية مسعرة(  أسهم ة )ة مدارمحفظ

 307,190  307,190     -  سعرة( محلية غير م أسهم ة مدارة )محفظ
 ────────── ────────── ────────── 

   2,156,982  307,190 2,464,172 
 ══════════ ══════════ ══════════ 
    

لة الشام اإليراداتالية مدرجة بلقيمة العادلة من خالل موجودات م
      األخرى
 1,074,167  1,074,167     -    رةمسعمحلية غير  أسهم

 11,253,148     -  11,253,148    حلية مسعرة(م أسهم ة )ة مدارمحفظ

 9,470,376  9,470,376     -  رة( عمحلية غير مس أسهم مدارة )حفظة م
 ────────── ────────── ────────── 

  11,253,148  10,544,543  21,797,691 
 ══════════ ══════════ ══════════ 
    

 4,077,484 4,077,484    -  عقارات استثمارية 

 ══════════ ══════════ ══════════ 

 



 بعةتها التا كع. وشرر لتسويق الوقود ش.م.ك.سوالشركة 
مقفلة(  ( 

 ( المكثفة المجمعة )غير مدققة مرحليةلمالية الومات احول المعل ضاحاتإي
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 المجموع   3المستوى  1المستوى  

 كويتي   اردين ويتي نار كدي دينار كويتي  2020 يونيو  30

      رباح او الخسائر ة من خالل األة العادلملقيموجودات مالية مدرجة با 

 3,548,603     -  3,548,603  ( عرةمحلية مس أسهم مدارة )حفظة م

 565,876  565,876     -  ة( محلية غير مسعر أسهم دارة )مفظة ح م
 ────────── ────────── ────────── 

  3,548,603  565,876  4,114,479 
 ══════════ ══════════ ══════════ 
    

لة الشام اإليراداتالعادلة من خالل موجودات مالية مدرجة بلقيمة 
      األخرى

 916,201  916,201     -    رةسعممحلية غير  أسهم

 5,739,383     -  5,739,383    محلية مسعرة( أسهم ة )ة مدارمحفظ

 13,286,950  13,286,950     -  غير مسعرة(  محلية أسهم ة )محفظة مدار
 ────────── ────────── ────────── 

  5,739,383  14,203,151  19,942,534 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 4,488,405 4,488,405    -  عقارات استثمارية 

 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

  3مستوى  المن    أولى  إل  ويأي تح ء  إجراما لم يتم  كالعادلة،    لقيمةا  قياساتن  م  2و  1ى  المستوي تحويالت بين  راء أج لم يتم إ
 .  دلةمة العا قيالقياسات  من
 

الل  خ القيمة العادلة  مة في قياس  ت المستخدوآليات التقييم للمجموعة وأنواع المدخاليات  ى عمللتغييرات ع  أيإجراء  لم يتم  
 الفترة. 

 

والمسجلة بالقيمة   3المستوى ن ضممدرجة ال عةلموجودات المجمو ةميوالختا  ةاالفتتاحي غمبالاللي مطابقة جدول التا رض اليع
 . العادلة

 

 2021 يونيو   30

 ي  كما ف
 يناير   1
 2021 

(  ةرالخسا) ح الرب
في   ل جالمس

ة  شاملال يراداتاإل
   رى خاأل

  في المشترياتصا
 )المبيعات(  و

إعادة تصنيف  
محفظة  ضمن 
 مدارة 

 كما في  
 يونيو 30

 2021 

 كويتي دينار  يتيدينار كو تيينار كويد دينار كويتي يدينار كويت 

لقيمة العادلة من  موجودات مالية مدرجة با 
       ائر سخالل األرباح او الخ 

 315,274 -        -          8,084 307,190 مسعرة(  محلية غير  أسهمدارة )حفظة مم 
      

ادلة من  الع لقيمةا بوجودات مالية مدرجة م
 (408,485) 1,074,167   األخرىلة مالشا  اإليراداتخالل 

 

         - 
 

       -    665,682 

      مسعرةية غير محل سهمأ

 8,964,858 - (347,449)     (158,069) 9,470,376 مسعرة(  محلية غير  أسهمة )دارم ةحفظم 
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 2020ديسمبر   31

 كما في  
 يناير   1
 2020 

  ة( را الخسربح )ال
 سجل الم
أو    األرباح في  
  /خسائر ال
 يرادات  اإل
 خرى األشاملة ال

ات  صافي المشتري
 ت(  ايع)المبو

عادة تصنيف  إ
ضمن محفظة  

 مدارة 

 في  كما 
 ديسمبر  31
 2020 

 ويتي نار كدي دينار كويتي   تي دينار كوي يتي ينار كود ويتي دينار ك 

لقيمة العادلة من  موجودات مالية مدرجة با 
       سائر او الخ  خالل األرباح

 307,190 - - 32,336          274,854       ( عرةير مسمحلية غ  سهمأدارة )محفظة م 
      

قيمة العادلة من  البمدرجة  موجودات مالية
        األخرىلة الشام اإليراداتخالل 

 1,074,167 (580,808)     - (2,021,962) 3,676,937 سعرةممحلية غير  أسهم

 9,470,376 580,808 (2,751,590) 247,361 11,393,797 مسعرة(  محلية غير  مهأس دارة )فظة مح م 
      

 2020 يونيو  30

 ي  كما ف 
 يناير   1
 2020 

  ( الخسارةالربح )
  في  ل المسج
أو   باح األر

  /الخسائر 
 يرادات  اإل
 خرى  األاملة شال

تريات  ي المشصاف 
 )المبيعات(  و

إعادة تصنيف  
ن محفظة  ضم
 مدارة 

 في  كما 

   يونيو 30
2020 

 ي دينار كويت دينار كويتي   ار كويتي دين دينار كويتي  ي يتدينار كو 

لقيمة العادلة من  ودات مالية مدرجة با موج 
       ل األرباح او الخسائر خال

 565,876     -     -  291,022  274,854  محلية غير مسعرة(  أسهم ) محفظة مدارة

لة من  قيمة العادالرجة بدمموجودات مالية 
        األخرىلة الشام اإليرادات خالل

      مسعرةمحلية غير  أسهم

 916,201     -     -  (2,760,736)  3,676,937  مسعرة(  محلية غير  أسهمارة )دظة مفح م 
 

 2021 يونيو   30

 ي  كما ف
 يناير   1
 2021 

 / افاتإض
   استهالك  ()مستبعدات

التغير في القيمة 
   العادلة

 كما في  
 يونيو 30

 2021 

 كويتي دينار  يتيدينار كو ينار كويتيد دينار كويتي يدينار كويت 

         ات استثمارية عقار 

 4,077,484 (2,944,695) (6,789) - 1,126,000 
 

   2020ديسمبر   31

 ي  كما ف 
 يناير   1
 2020 

 / افات إض 
   استهالك ( )مستبعدات 

التغير في القيمة  
   العادلة

 كما في 
 ديسمبر  31 
 2020 

 كويتي   دينار   يتي دينار كو ينار كويتي د ر كويتي دينا ي دينار كويت 

         ستثمارية رات اا عق

 4,509,083 - (41,357)   (390,242) 4,077,484 
 

 2020 يونيو  30

 ي  كما ف 
 يناير   1
 2020 

 / افات إض 
   استهالك ( )مستبعدات 

التغير في القيمة  
   العادلة

 كما في  
 يونيو 30
 2020 

 كويتي   دينار   يتي دينار كو ينار كويتي د دينار كويتي  ي دينار كويت 

         ية تثمارسعقارات ا

 4,509,083 - (20,678) - 4,488,405 
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   2021 يونيو 30وللفترة المنتهية في في ا مك
 

 

17 

 

 )تتمة( دوات الماليةألالقيمة العادلة ل 12
 

الحساسية  المجموعةأجرت   الجوهرية  تحليل  المدخالت  المل  لنطاق  قيا   حوظةغير  في  العادلة خالل  المستخدمة  القيمة  سات 
 .  المرحلية المكثفة المجمعة اليةالم المعلوماتعلى  يلتحليل، ال يوجد أي تأثير مادلى هذا االسنة. وبناءا ع

 

 : 2021 يونيو 30كما في  لمسعرةااستثمارات األسهم غير  لتقييم الملحوظةر غي الهامةنة أدناه هي المدخالت المبي
 

 
 النطاق  

 )المتوسط المرجح(  
 حساسية المدخالت  

   دلةللقيمة العا

   الملحوظة ير غلهامة ا دخالت الم

 (2.04) 3.6 – 0.43 ع دفترية للقطا القيمة الإلى  لسعرامضاعف 

إلى   سعرال % في مضاعف2( بنسبة صالنق)/ ةيادلزاإن 

( في  النقص)/ الزيادةإلى  قد يؤديلقطاع ة الدفترية لقيمال

 دينار كويتي  225,034العادلة بمبلغ  مةلقيا

   

 %20 خصم لضعف التسويق معدل ال

دل الخصم معفي   %2سبة ن( بالنقص)/ الزيادةإن 

  في (/الزيادة) النقص إلى قد يؤدي التسويق لضعف

 نار كويتي دي 223,679القيمة العادلة بمبلغ 
 

ا في االعتبار عند  ن في السوق سوف يأخذونهيكأن المشار   الشركة ت  قرريمثل المبالغ التي  ضعف التسويق  ل خصم  ال  ن معدلإ
 .  مارات تثسال تسعير ا
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األنشطة تسبب في تعطيل    لى مستوى العالم مما اطق جغرافية عمستمرة في االنتشار عبر عدة من  19-وفيد  زال جائحة كال ت
المالية   السلطات  وقامت  العالمية.  االقتصادية  البيئة  في  جوهرية  تيقن  عدم  حاالت  إلى  ذلك  وأدى  واالقتصادية  التجارية 

 ائحة.  من العواقب السلبية الناتجة عن تلك الج مكثفة للحد دابيرتع أنحاء العالم باتخاذ ة في جميوالنقدي
 

اعتباره في  المجموعة  المحتأخذت  التأثير  المالية    لما  للموجودات  المسجلة  المبالغ  الحالية على  االقتصادية  وغير  للتقلبات 
ع ذلك، ال  وم   حوظة.علومات الملى الملأجرته اإلدارة بناء  عضل تقييم  لدى المجموعة. وتمثل هذه المبالغ المسجلة أف  لماليةا

متقلبة   األسواق  تزال  تزال  للموجوداوال  الدفترية  للتقلبا   تالقيم  األسواق.حساسة  في  التيقن    ت  عدم  حالة  تأثير  يزال  وال 
به   متعلقلييم مركزها والتأثير اإعادة تق  بدرجة كبيرة من البيئة االقتصادية أمرا  تقديريا  وبالتالي سوف تستمر المجموعة في

   س منتظم.على أسا 
 
 

 


