
 

 

 

 
 ع. ش.م.ك. الكوت للمشاريع الصناعية شركة  

 وشركاتها التابعة  
 

 المرحلية المكثفة المجمعة المـالية   المعلومات

 )غير مدققة(  
 

 2020 يونيو 30
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة المجمع ةالمكثفالمالية المرحلية المعلومات مراجعة المستقل حول مراقب الحسابات تقرير 

 شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع. إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة 
 

 مقدمة 
الشركة  )". م.ك.علشركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.المرفق  المكثف المجمعلقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي 

والدخل الشامل رباح أو الخسائر األ يبيانو 2020 يونيو 30كما في ( المجموعة"ـ "ا معًا بر إليهيشا ) وشركاتها التابعة "(األم

لتغيرات في ابياني واريخ، ر والستة أشهر المنتهيتين بذلك التهبه لفترتي الثالثة أشالمرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين 

إدارة إن  .بذلك التاريخالمرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترة الستة أشهر المنتهية التدفقات النقدية ولملكية حقوق ا

ة الدولي لمعيار المحاسب وعرضها وفقاً ة المجمع ة المكثفهي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية  الشركة األم

إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات . "(34معيار المحاسبة الدولي )" التقرير المالي المرحلي 34

   . ةجمعلما ةمكثفلاالمالية المرحلية 
 

  نطاق المراجعة
  للشركة"  مستقللا دققمالالمنفذة من قبل المالية المرحلية "مراجعة المعلومات  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 

 أساسية في توجيه االستفسارات بصفةالمكثفة المجمعة المالية المرحلية اجعة المعلومات المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مر

لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن سؤوالم موظفينإلى ال

ة وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولي قا طن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من

 تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. تي يمكنور الهامة العلى علم بكافة األم تأكيد بأننا 
 

 النتيجة
المرفقة لم ة المجمع ةالمكثفالمالية المرحلية استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات 

 . 34ر المحاسبة الدولي لمعيا  اً لنواحي المادية، وفقيتم إعدادها، من جميع ا
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 ة المجمع ةالمكثفالمالية المرحلية المعلومات اجعة مرمراقب الحسابات المستقل حول تقرير 

 )تتمة(شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع. إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة 
 

 بية األخرىطلبات القانونية والرقاتتقرير حول الم

متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر ة المجمع ةالمكثفإلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية  ضافة إلى ذلك، واستناداً باإل

لقانون  تا يرد إلى علمنا وجود أية مخالف . نبين أيضاً، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، أنه لماألم المحاسبية للشركة

أو للنظام ، أو لعقد التأسيس والتعديالت الالحقة لها  والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة له 2016لسنة  1الشركات رقم 

له  على وجه قد يكون 2020 يونيو 30شهر المنتهية في أ ستةالوالتعديالت الالحقة لهما، خالل فترة  األم األساسي للشركة

 مالي.أو مركزها الاألم ركة اط الششتأثيراً مادياً على ن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دالجادر بدر عادل العب

 أفئة  207ات رقم سجل مراقبي الحساب

  غإرنست ويون

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2020 سغسطأ 16

 الكويت



 كاتها التابعة وشرش.م.ك.ع.  ريع الصناعيةالكوت للمشاة شرك
 

 

 معة. مكثفة المج لالمالية المرحلية اجزًءا من هذه المعلومات  تشكل 13إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الخسائرأو  رباحاألبيان 
  2020 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

  

 أشهر المنتهية في   الثالثة
  يونيو 30

 

 أشهر المنتهية في   ستةال
 يونيو 30

 2019 2020 2019 2020 ات إيضاح  

 
 

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي
      

 13,742,331 13,065,727 7,093,992 5,826,864 3 عقود مع العمالء  المن اإليرادات 

 (9,213,955) (9,501,630) (4,984,082) (4,337,852)  مقدمة  خدمات  مبيعات وتكلفة  
 

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

 4,528,376 3,564,097 2,109,910 1,489,012  مجمل الربح 
      

 182,488 63,009 29,950 29,835  رى إيرادات أخ 

 (1,368,066) (1,398,603) (668,812) (686,905)   وإداريةمية  فات عمورومص

 (275,739) (332,173) (103,804) (151,711)  رى أخ  فاتورمص

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 )7,256( 12 تجاريين مدينين ل
 

-     (122,704) 
 

-     

 20,597 46,334 2,009 (36,116)   يةنبأج عمالت ق تحويل صافي فرو
  

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

 3,087,656 1,819,960 1,369,253 636,859  ربح التشغيل 
      

 54,919 (74,947) 3,785 (37,343) 4 شركة زميلة   نتائج حصة في

ي القيمة العادلة لموجودات  رات فالتغي

 مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 (158,745)   األرباح أو الخسائر
 

1,588 (256,272) 
 

400,212 

 53,600 36,466 53,600 36,466   أرباحتوزيعات  إيرادات

 (37,548) (57,829) (20,794) (27,087)  تكاليف تمويل 
 

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

 3,558,839 1,467,378 1,407,432 450,150  الضرائب    الربح قبل 
      

 (35,039) (15,422) (14,036) (4,874)  كويت للتقدم العلمية المؤسسة حص

 (89,656) (39,472) (37,298) (12,776)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (35,352) (16,538) (14,920) (5,483)  زكاة 

 (36,690) (33,000) (18,290) (16,500)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
  

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

 3,362,102 1,362,946 1,322,888 410,517  ة  فترربح ال
  

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

 فلس  33.32 فلس  13.51 فلس  13.11 فلس  4.07 5 ففة لمخوا  ربحية السهم األساسية
  

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

 
  
 

 



 كاتها التابعة وشرش.م.ك.ع.  ريع الصناعيةالكوت للمشاة شرك
 

 

 معة. مكثفة المج لالمالية المرحلية اجزًءا من هذه المعلومات  تشكل 13إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 ر مدقق(بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غي

  2020 يونيو 30المنتهية في  للفترة

  

 أشهر المنتهية في   الثالثة
  يونيو 30

 

 أشهر المنتهية في   ستةال
 يونيو 30

 2019 2020 2019 2020 إيضاح  

 
 

 نار كويتي يد دينار كويتي نار كويتي يد دينار كويتي
      

 3,362,102 1,362,946 1,322,888 410,517  فترة ال  ربح
  

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

      شاملة أخرى إيرادات )خسائر(  

  يتم إعادة تصنيفها قد شاملة أخرى إيرادات  ر( )خسائ  
      الخسائر في فترات الحقة: أو   األرباح إلى 

ناتجة من تحويل عمليات    أجنبيةفروق تحويل عمالت 

 (1,072) 36,907 (193) (5,385)  أجنبية 
  

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

ملة األخرى  شا ال  اإليرادات  )الخسائر( صافي  

أو   األرباح إلى    التي قد يتم إعادة تصنيفها 

 36,907 (193) (5,385)    الخسائر في فترات الحقة 

 

 
(1,072) 

  

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

إيرادات شاملة أخرى لن يتم إعادة  ( خسائر)
ات  لخسائر في فتراأو  األرباح إلى  ا تصنيفه
      الحقة: 

ت الشاملة األخرى رادااإلي( الخسائر)في ة حص

 6,089 (67,139) (24,357) (40,283) 4 لة  زميكة لشر

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

  خرى األشاملة اليرادات اإل  ( خسائر ال) صافي 

أو   اح األرب إلى  لن يتم إعادة تصنيفها التي

 6,089 (67,139) (24,357) (40,283)  ترات الحقة الخسائر في ف
  

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

 5,017 (30,232) (24,550) (45,668)  ة  فتررادات شاملة أخرى للي إ)خسائر( 
  

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

 3,367,119 1,332,714 1,298,338 364,849  ة  فتريرادات الشاملة للإلا  يإجمال
  

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

 

 

 

 

 
 

 



  ابعةلتش.م.ك.ع. وشركاتها ا يةريع الصناعلمشاكوت للاشركة 
 

 

  ية المرحلية المكثفة المجمعة.مالا من هذه المعلومات التشكل جزءً  13إلى  1ات المرفقة من احيضإن اإل
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  (غير مدقق)يان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع ب
  2020  يونيو 30كما في 

 

   (مدققة)  
 

   يونيو 30  ديسمبر 31    يونيو 30  
 

  2020 2019  2019  
 

  دينار كويتي   ويتي نار كدي كويتيدينار   ات إيضاح 
      دات وجومال

      متداولةموجودات غير 
 15,945,709 17,514,175 16,889,274  ت ومنشآت ومعدات لكا ممت

 692,770 557,615 568,293  موجودات حق االستخدام 
 7,042,165 6,290,820 6,148,734 4 استثمار في شركة زميلة 

 283,200     -     -    ةغير ملموسموجودات 
 4,937,402 4,937,402 4,937,402  رة الشه

 
 ────────── ────────── ────────── 

 

 28,543,703 29,300,012 28,901,246 
 

 ────────── ────────── ────────── 
     موجودات متداولة 

أو  ة من خالل األرباحموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادل
 1,439,873 1,259,794 1,003,522  ر الخسائ

 2,551,752 2,749,461 3,601,691  نزومخ
 6,568,576 7,297,529 7,719,894  عقود  مدينون تجاريون وموجودات  

 2,683,343 1,384,157 1,256,766   ومدينون أخرون مدفوعات مقدما 
 1,421,844 472,382 651,270 6 لدى البنوك أرصدةنقد و

 
 ────────── ────────── ────────── 

 

 14,233,143 13,163,323 14,665,388 
 

 ────────── ────────── ────────── 
 43,566,634 42,463,335 42,776,846   جوداتالمو إجمالي

  
══════════ ══════════ ══════════ 

     حقوق الملكية والمطلوبات  
     حقوق الملكية  

 10,090,080 10,090,080 10,090,080 7 راس المال  
 5,186,422 5,186,422 5,186,422   يراإجباحتياطي 

 5,148,415 5,148,415 5,148,415  تياري  خاي اطاحتي
 (2,630,162) (2,595,134) (2,662,273)    خرى لشركة زميلةألدات الشاملة اات في اإليرالتغيرتأثير ا

 549,063 545,645 582,552    أجنبيةاحتياطي تحويل عمالت 
 11,132,235 12,611,739 8,929,645  حلة رمأرباح 

 
 ────────── ────────── ────────── 

 29,476,053 30,987,167 27,274,841  ملكية حقوق ال إجمالي
  

────────── ────────── ────────── 
     ر متداولة ات غيمطلوب

 700,000 1,200,000     -  وسلف قروض
 2,324,216 2,283,543 2,395,883  ين مكافأة نهاية الخدمة للموظف

 476,029 411,343 361,593  ر  جيتأالت بامطلو
 

 ────────── ────────── ────────── 
 

 2,757,476 3,894,886 3,500,245 
 

 ────────── ────────── ────────── 
     مطلوبات متداولة  

 10,076,915 5,891,465 10,272,122  دائنون ومصروفات مستحقة 
 216,741 155,911 225,836  تأجير  ال مطلوبات

 196,680 1,233,906 2,246,571 6 وك البن لدى فةشوحسابات مك
 100,000 300,000     -  وسلفقروض 

 
 ────────── ────────── ────────── 

  

 12,744,529 7,581,282 10,590,336 
  

 ────────── ────────── ────────── 
 14,090,581 11,476,168 15,502,005  المطلوبات   إجمالي

 

 ────────── ────────── ────────── 
 43,566,634 42,463,335 42,776,846   ة والمطلوباتملكيوق الق حمجموع 

  

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

  
_____________________________  

 حسينمحمد أحمد 
  رئيس مجلس اإلدارة

    



 

 ة ع.ع. وشركاتها التابش.م.ك للمشاريع الصناعية الكوتشركة 
 

 

 ة. كثفة المجمعلية المرحلمالية المت االمعلوما  ا من هذهءً تشكل جز 13إلى  1ات المرفقة من يضاحاإلإن 
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 )غير مدقق(المجمع  فثلي المكلكية المرح ي حقوق المبيان التغيرات ف
  2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 رأس  
 ي  ر ااختي  احتياطي   إجبارياحتياطي   المال 

  في ات غيرتأثير الت
ادات الشاملة  ر ياإل

األخرى لشركة  
 زميلة 

احتياطي تحويل  
 أجنبية عمالت 

 أرباح  
 حلة رم

 
 المجموع 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتي اندي دينار كويتي  تي دينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي  

        

 30,987,167 12,611,739 545,645 (2,595,134) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2020يناير  1كما في 

 1,362,946 1,362,946     -     -     -     -     - ربح الفترة

 (30,232)     - 36,907 (67,139)     -     -     - شاملة أخرى للفترةات إيراد)خسائر( 
 

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

 1,332,714 1,362,946 36,907 (67,139)     -     -     - ةرفتللالشاملة اإليرادات  (ئرخسا )ال ليما إج 

 (5,045,040) (5,045,040)     -     -     -     -     - (  13 إيضاحنقدية ) أرباحتوزيعات 
 

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

 27,274,841 8,929,645 582,552 (2,662,273) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2020 يونيو  30في 
 

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

 31,153,974 12,815,173 550,135 (2,636,251) 5,148,415 5,186,422 10,090,080   2019يناير   1كما في  

 3,362,102 3,362,102     -     -     -     -     - ةفترربح ال

 5,017     - (1,072) 6,089     -     -     - ات )خسائر( شاملة أخرى للفترةإيراد
 

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

 3,367,119 3,362,102 (1,072) 6,089     -     -     - الشاملة للفترة )الخسائر( اإليرادات إجمالي

 (5,045,040) (5,045,040)     -     -     -     -     - (  13 إيضاحنقدية ) أرباحتوزيعات 
 

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

 29,476,053 11,132,235 549,063 (2,630,162) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2019 يونيو  30في 
 

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



 

 شركاتها التابعة . وش.م.ك.ع مشاريع الصناعيةالكوت للشركة 
 

 

 مجمعة. المكثفة ال ةت المالية المرحليل جزًءا من هذه المعلوما كتش 13إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع بيان التدفقات النقدية
 2020 يونيو 30المنتهية في  رةلفتل

  
 أشهر المنتهية في   ستةال

   يونيو 30

  2020 2019 
 يتيكور دينا كويتي ار دين ات إيضاح 

    أنشطة التشغيل 

 3,558,839 1,467,378  الربح قبل الضرائب  
    : بصافي التدفقات النقدية  الربح قبل الضرائب تعديالت لمطابقة  

 1,542,576 1,636,869  استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات  
 119,564 132,571    م ا ستخد ات حق االك موجود هالاست 

 35,700     -  غير ملموس   أصلء افطإ
     - (8,400)  ات يع ممتلكات ومنشآت ومعدبربح من 

     - 122,704 12 تجاريين  مدينين مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ل
 (54,919) 74,947 4 حصة في نتائج شركة زميلة  

 (400,212) 256,272  الخسائر  أو    خالل األرباح لة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من مة العاد قي الالتغيرات في  
 (53,600) (36,466)  رباح توزيعات أ إيرادات 

 181,597 126,952  نهاية الخدمة للموظفين    ة مكافأمخصص  
 29,797 46,999  روض قون وديلفائدة  

 7,751 10,830  ة لمطلوبات التأجير فائد
  ────────── ────────── 
  3,830,656 4,967,093 

    تعديالت على رأس المال العامل:  
 94,164 (852,230)  مخزون

 1,064,814 (545,069)  عقود  ودات جومدينون تجاريون وم 
 (682,358) 127,391    ومدينون أخرون مدفوعات مقدما  

 (411,188) (768,815)  دائنون ومصروفات مستحقة 
  ────────── ────────── 

 5,032,525 1,791,933  من العمليات   جة اتالتدفقات النقدية الن 
 (165,484)     -  ضرائب مدفوعة  

 (150,387) (14,612)  ة  مة للموظفين مدفوع الخد  ة مكافأة نهاي
  ────────── ────────── 

 4,716,654 1,777,321  فقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل  صافي التد
  ────────── ────────── 

    أنشطة االستثمار  
 (2,700,948) (959,368)  ومعدات  شآت  ومنات  تلك شراء مم
 53,600 36,466  مستلمة    ح أربات  توزيعا  إيرادات 

     - 8,400    متحصالت من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 
  ────────── ────────── 

 (2,647,348) (914,502)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار  
  ────────── ────────── 

    أنشطة التمويل 
 (200,000) (1,500,000)    سداد قروض 

 (29,797) (46,999)  تمويل مدفوعة   فيلتكا
 (222,314) (133,904)  سداد مطلوبات تأجير  

  ────────── ────────── 
 (452,111) (1,680,903)  في أنشطة التمويل   ة المستخدم يةالنقدالتدفقات  في صا
  ────────── ────────── 

 1,617,195 (818,084)  ل  نقد والنقد المعاد ال في  ادة ( الزي نقصلا) صافي 
 (380,886) (761,524)  يناير   1النقد والنقد المعادل في 

 (11,145) (15,693)    أجنبيةصافي فروق تحويل عمالت 
  ══════════ ══════════ 

 1,225,164 (1,595,301) 6   يونيو 30النقد والنقد المعادل في 
  ══════════ ══════════ 

    :المرحلي المكثف المجمع ةي دنقالقات فدبيان الت من دة تبعمس نقدية غير بنود

 744,147     -    16مطلوبات التأجير نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ى علنتقالي االتعديل  ال
لية  ير الما نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقار  جودات حق االستخدام على مونتقالي االتعديل  ال

16    -     (744,147) 

     - 143,249    لتأجير ات ابوطلمإلى   تا إضاف

     - (143,249)    اماالستخد  جودات حقموإلى   إضافات
  ────────── ────────── 
  -     -     
  ══════════ ══════════ 
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   معلومات حول الشركة 1
 

الشركة  ") ك.ع. م.ش. ناعيةالص عيللمشاروت الكلشركة  معة كثفة المج حلية الممرالالمعلومات المالية إصدار صريح بتم الت

قرار مجلس إدارة ل قاً وف 2020 يونيو  30المنتهية في  أشهر ستة لل ("المجموعة" بـا يشار إليها معً )وشركاتها التابعة ( "األم

 .2020 أغسطس 13 بتاريخالشركة األم 
  

السنوية  الجمعية العمومية  عاجتما  خالل 2019ر سمبدي 31 لمنتهية فيللسنة ا ة للمجموعةانات المالية المجمعد البياعتما  تم

من قبل الشركة األم للسنة المنتهية بذلك   المعلنة والمسددة توزيعات األرباح  إن .2020 يونيو 23 بتاريخالمنعقد  نمساهميلل

  .13 إيضاحالتاريخ مدرجة في 
 

علناً في بورصة  ها أسهمتداول  م تيوبها  ا ويقع مقرهت ية الكوفي دولها أسيس تم ت ويتية إن الشركة األم هي شركة مساهمة ك

ها ، وعنوان، شارع عبد العزيز الصقر، شرق18برج الحمراء، الطابق رقم  في المسجلاألم لشركة امكتب يقع الكويت. 

 الكويت. ، 65453 الشعيبة، 10277 ص.ب. البريدي المسجل هو
 

 :األمكة شرلللرئيسية فيما يلي األنشطة ا
 

 لتخزين؛ وحيازة والمواد السائبة األخرى، وإقامة وتشغيل وإدارة صوامع ا تنماإلس عيتوزوتخزين و ديراتسا

ثمار فوائض األموال من خالل مديري استإلى  شطة مماثلة، باإلضافةالحصص في الشركات األخرى التي تزاول أن

 رية.المحافظ في حصص االستثمار والشركات العقا 

 ات وغيرها من المنتج المواد الصلبة والمواد الغازية تيعاب سالية دنعملل البراميوا ملحلواور الكل مواد إنتاج

 ة )بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للصناعة(.البتروكيميائي

 ة داخل وخارج دولة الكويت طبقا ألغراض الشركة. نقل منتجات الشرك 

 ات صناعية أخرى وكذلك  موسرأو  ةيرتجا المات ي عوأ ةصلة ذات اللفكريالملكية ا شراء الحقوق الصناعية وحقوق

 خارج دولة الكويت.   أو  األخرى سواء داخلالشركات إلى  تأجيرها إلى  ةوق أخرى متعلقة بها باإلضافأي حق

 منصوصللحدود ال والعقارات الالزمة للشركة األم لكي تتمكن من مزاولة أنشطتها طبقا  متلكات المنقولةشراء الم  

 ن.قانوا للبقعليها ط

 في محافظ تدار من خالل شركات مالية متخصصة.موال ألا ر فوائضا متثاس 
 

تلك أو  تشارك بأية طريقة مناسبة في شركات تزاول أنشطة أعمال مماثلةأو  حصصلديها لشركة األم أن يكون ز ليجو

أو   اتكرشلهذه ا يأن تشترًضا يأ األمللشركة  ويجوزخارجها. و أ الكويتدولة التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها داخل 

 تلحقها بها. 
 

 المحاسبية للمجموعةات اسالسيالتغيرات في و أساس اإلعداد 2
 

  أساس اإلعداد 2.1

ر وفقاً لمعيا  2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلل للمجموعةالمجمعة  المكثفةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية 

 . "(34اسبة الدولي مح ر اليا مع)" يلحالمالي المر رتقريلا 34ولي الد المحاسبة
  

البيانات المالية  فية الزمالمجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات ال المكثفةية إن المعلومات المالية المرحل

  31 السابقة فية منتهيلاللسنة  ةموعلمج وية لسنالالمجمعة  االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية، ويجب السنوية المجمعة

  . 2019 برديسم
 

. تم إعادة تصنيف بعض المجمعة معلومات مقارنة تتعلق بالفترة السابقةتقدم هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

دة ن جولتحسيهذه  التصنيف في الفترة الحالية. تم إجراء إعادة التصنيف طابقتمعلومات المقارنة وإعادة عرضها لال

 لمعروضة.  مات اوالمعل
 

  من المجموعةالمطبقة جديدة الوالتعديالت فسيرات لتر واييعاالم 2.2

في إعداد البيانات  المتبعةتلك ل ثلةمما المجمعة  المكثفةفي إعداد المعلومات المالية المرحلية  المطبقةإن السياسات المحاسبية 

الجديدة التي  اييرالمع تطبيق اءباستثن ، 2019ر ديسمب 31في  المنتهية بقةالسا  للسنة للمجموعة  السنوية المجمعةالمالية 

سر  يلم  ولكن صادر خرآ لتعديأو  تفسيرأو  را ي. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي مع2020 يناير 1 اعتباًرا منتسري 

 بعد.  
 

 يةحلالمر ةيمعلومات المالعلى اللها تأثير  سيا لانهال إ 2020سري العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في سنة ت

 ة المجمعة للمجموعة.  المكثف
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(تتمة)المحاسبیة للمجموعةات السیاسي رات فالتغیوأساس اإلعداد2

(تتمة)من المجموعةالمطبقة جدیدة الوالتعدیالت فسیرات لتعاییر واالم2.2

ف األعمال ریتع : 3لیة ا تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر الم
متكاملة من األنشطة والموجودات  أنھ لكي یتم تصنیف أیة مجموعة 3المالیة ي للتقاریروللداعیارملعلى التعدیلح ایوض

كأعمال، ال بد وأن تتضمن كحد أدى مدخالت وإجراء جوھري یتجمعان معًا لكي تتحقق قدرة الحصول على المخرجات.  
إلجراءات المطلوبة للوصولالت وادخ لمكافة اىعلتمل أن تشدونقق مال قد تتح ألعن اعدیل أتذلك، أوضح الإلى إضافة

ولكنھا  للمجموعةالمجمعةةالمكثفالمرحلیةالمالیةمعلوماتلام یكن لھا أي تأثیر على عدیالت له التإن ھذالمخرجات. إلى 
.دمج أعمالعملیات وعة في أیةد تؤثر على الفترات المستقبلیة في حالة دخول المجمق

إصالح  :  39الدولي ومعیار المحاسبة 9والمعیار الدولي للتقاریر المالیة 7المالیةلي للتقاریر و دالار ى المعیالت علدیالتع
المعاییر الخاصة بمعدل الفائدة 

ًا ددعلقیاساالعتراف ومالیة: ااألدوات ال39ومعیار المحاسبة الدولي 9لمالیة عیار الدولي للتقاریر اتقدم التعدیالت على الم
. الفائدةتعلقة بمعدل التي تتأثر مباشرًة بأعمال إصالح المعاییر المالتحوطاتة عالقفا تسري على كيتالات ن اإلعفاءم

المعاییر إلى لغ التدفقات النقدیة المستندةبأو م/وتوقیت تأكد حول م عدحاالت إلى ى اإلصالحوتتأثر عالقة التحوط إذا أد
المجمعة ةالمكثفالمرحلیةالمالیة معلوماتلایر علىثأ تأيتدیالتعالهھذللم یكنحوط. لتأداة اوأتحوط لھلبند المل

.لمعدل الفائدةطة عالقات تحویث أنھ لیس لدیھا أیللمجموعة ح 

الجوھریة مات المعلوتعریف : 8عیار المحاسبة الدولي  وم1لمحاسبة الدولي تعدیالت على معیار ا
أو المعلومات تعتبر جوھریة في حالة إذا كان حذفھا "بین أنیذيریة الجوھلاوماتللمعلاً جدیداً ت تعریفلتعدیاله اھذمتقد

ا المستخدمون األساسیون  رات التي یتخذھیؤثر على القراأن إخفائھا من المتوقع بصورة معقولة أو صحة التعبیر عنھا عدم 
اد التقاریر".ة إلعدددمح ن جھة عیةات ماللومعمیقدمالمالیة بما اتبیانالكتلإلى دالعام استنا لغرض اذات اةالیالمللبیانات 

ات  باالندماج مع المعلومأو وحجم المعلومات سواء بصورة فردیةتمد على طبیعةتوضح التعدیالت أن الجوھریة تع
أن لة قع بصورة معقوتومن المنیا إذا كا المعلومات جوھرنعالتعبیر ویكون عدم صحةاألخرى في سیاق البیانات المالیة. 

المرحلیة ةالمالیعلى المعلوماتأي تأثیر . لم یكن لھذه التعدیالت ذھا المستخدمون األساسیونتخ یتيرات الارالقعلى ؤثری
. موعةالمج تأثیر مستقبلي على من المتوقع أن یكون لھا أي ولیسالمجمعةةالمكثف

2018مارس 29صادر في للتقاریر المالیة ال ھیمي المفااإلطار 
ة في أي معیار. إن المتطلبات الواردأو لمفاھیم الواردة فیھ المفاھیمامني جاوز أتیوالعیاًراھیمي مالمفا اإلطارال یمثل

ین على لقائمعدة االمعاییر، ومسا حاسبة الدولیة في إعدادساعدة مجلس معاییر المالغرض من اإلطار المفاھیمي ھو م
طراف على ة جمیع األعدسا لم ذلك كو ساري، معیار اك أي تى ال یكون ھنة متسقة میسباسات محا تطویر سیاإلعداد على 

.فھم المعاییر وتفسیرھا 

ف محدثة ومعاییر االعتراالمفاھیمي الذي تمت مراجعتھ بعض المفاھیم الجدیدة، ویقدم تعریفاتاإلطاریتضمن 
.  م الھامةكما یوضح بعض المفاھیباتطلوبالموجودات والم

.   حلیة المكثفة المجمعة للمجموعة رملیة االملالمعلومات الى ر عدیالت أي تأثیتعلھذه اللم یكن

عمالءالقود معمن العاإلیرادات 3

اإلیرادات  وزیع ت حول معلومات 3.1
ت:ما والخدمبیعاتالنوع إلى استنادًد مع العمالء ا العقوتجة منفیما یلي توزیع إیرادات المجموعة النا 

تھیة في  من ال أشھر  ة الثالث 
یونیو 30

تھیة في  منال أشھر  ستة ال
یونیو 30

2020201920202019
تي ی كور دینا یتي كو ر  ادینتي ی كور دینا یتي كو ر  ادین

الخدمات أو  أنواع البضاعة 
7,266,2219,007,280      3,082,6054,546,347      كلور القلوي ال بیع 
5,261,3804,416,719      2,541,4862,541,616 صناعیة مواد ع  یب

270,208313,315        80,8594,099 خدمات مزج المواد الكیمائیة  
ه  ي أكسید الكلور لخزانات المیا إنشاء مصنع إلنتاج ثان

-204,790    -110,924وفیة الج 
63,1285,017       10,9901,930           یة تسوج ل دمات خ 

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

13,065,72713,742,331     5,826,8647,093,992العمالء قود مع  العت من إجمالي اإلیرادا
════════════════════════════════════════
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 ()تتمة عمالءمن العقود مع الاإليرادات  3
 

 )تتمة( اإليرادات   وزيع ت  حول  معلومات  3.1

 
 المنتهية في  أشهر    الثالثة 

 يونيو  30

 
 

 المنتهية في  أشهر    ستة ال
 يونيو  30

 2020 2019 2020 2019 

 تي ي كو  ر دينا  ي تيو ر كادين تي ي كو  ر دينا  ي تيو ر كادين 
     

     رافية لجغ ق ا وا س ألا

 11,882,355     12,255,907    6,037,212      5,418,448 الخليجي عاونالت مجلسل ت ودويالكو

 1,785,528       735,566       1,024,812     372,786         أوروبا وشمال أفريقيا

 74,448           74,254    31,968         35,630          آسيا
 

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

 13,742,331     13,065,727 7,093,992      5,826,864   مع العمالء   دات من العقود إجمالي اإليرا 
 

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

     تراف باإليرادات االع ت يقتو

 13,423,999     12,527,601    6,930,039       5,586,420  عينةم يةمنز في فترةة قدمبضاعة وخدمات م

 318,332          538,126       163,953       240,444       ة على مدار الوقتدمقبضاعة وخدمات م
 

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

 13,742,331     13,065,727 7,093,992     5,826,864    العقود مع العمالء   إجمالي اإليرادات من 
 

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

 ود لعقا  أرصدة   3.2

  قة(  قمد)    

 
 يونيو 30

 2020 
 ديسمبر  31

 2019 
 يونيو 30

 2019 

 ينار كويتي  د ينار كويتي  د ويتي ينار كد 

    

 6,568,576 6,708,669 7,719,894 اريون  مدينون تج 
 

══════════ ══════════ ══════════ 

     - 588,860     - عقود  الموجودات 
 

══════════ ══════════ ══════════ 
 

اب  هذا الحس أرصدةالنحو، تتباين  ذا ه وعلىيذ. ادات المكتسبة من خدمات اإلنشاءات قيد التنفاإليرود بقعلاتتعلق موجودات 

  .الفترةذ في نهاية مات اإلنشاءات قيد التنفيعلى عدد خد وتتوقف
 

:  2019 يونيو  30)دينار كويتي  122,704 بلغميل تسج تم   ،ةالحالي ة المكثفة المجمعةالمرحلي معلومات الماليةخالل فترة ال

 ن.تجارييدينين مل ةعمتوقن الخسائر االئتما ال شيء دينار كويتي( كمخصص 
 

 ركة زميلةي شار فاستثم 4
 

لية ش.م.ك. )مقفلة(، وهي شركة زميلة  للخدمات البترو ة% في شركة الدر37.99ملكية بنسبة  حصة مجموعةلدى ال

المحاسبة عن حصة ملكية المجموعة في شركتها الزميلة  ت تمنفط والغاز. طاع الة في قملتكا تضطلع بتقديم خدمات م

لية اق لألوراق المية سوفي أ غير مدرجة شركة خاصةأعاله هي المذكورة ة والشركة الزميل ة حقوق الملكية.قية طرواسطب

 ها.  سهمة متوفرة ألعلنأسعار سوق موبالتالي، ليست هناك 
 

 يخارت يفلك عن ذاتجة نالزميلة الشركة القيمة في انخفاض رات ختبا ا أي لقيمة وفاض اات انخ لمؤشر اتاجعيتم إجراء مر

التطورات  حدوث . مع ويةنالسالمالية  اريرتقاليقة كما في تاريخ الطر بنفس ،ة المجمعةلمكثفلية االية المرح المعلومات الم

 ،منشأةالفي أنشطة  كليلا اضمثل االنخف مات، علوللم يةخلوداهناك مصادر خارجية  ،19-كوفيد فيروساألخيرة لتفشي 

أو  اتلى منتج لب عالط في نخفاضاالإلى  ، مما أدىاالقتصادي بشأن الوضع رةمستمن الالتيقعدم  حالةإلى  باإلضافة

  يجبه نأ إلى المجموعة تي، انتهوبالتالأن الشركة الزميلة قد تنخفض قيمتها. إلى  شيري  يوالذلزميلة لشركة اخدمات ا

 وحدة إنتاج النقد.لقيمة لا اضاختبار انخفإجراء 
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 (ةتم)ت ةركة زميلار في شاستثم 4
 

 لة تقييم انخفاض قيمة الشركة الزمي 
فيروس كورونا في تحديد المبلغ وباء تأثير  ناتجة عنال السلبية ى التوقعاتمن بين عوامل أخررها عتبا في ااإلدارة  أخذت

 .قدالن جا تإندة لوح  هاستردادممكن ال
 

ها من وحدة إنتاج ية المستقبلية المتوقع الحصول عليلنقدات اة للتدفقالحالي القيمةإلى  استناداً  الممكن استرداده غلبمتم تقدير ال

افتراضات معقولة ومؤيدة تتعلق  إلى  اب القيمة أثناء االستخدام استنادا د احتسام(. تم تحديثناء االستخدقد )القيمة أالن

بواسطة متوسط   ت نوامس سفترة خ  شمل دية تات النقنة(. وهذه التدفقكجزء من المواز) ة من قبل اإلدارةدعتمالم اتوقعبالت

ق. دارة حول التطورات بالسوإلابق وتوقعات اء الساألداإلى  ناداالتوقع است% على مدار فترة 12ة معدل نمو سنوي بنسب

 جاوزت النقدية للفترات التي تتلتدفقا ا اءويتم استقر% 9.32 ةسبن ةيقدالنمعدل الخصم المطبق على توقعات التدفقات يبلغ 

 . % 1.46س سنوات بواسطة معدل نمو طويل األجل بنسبة بخمدرة المقة الموازنة فتر
 

ة  ثفمكالحلية قيمة هذه الوحدة إلنتاج النقد لفترة المعلومات المالية المري ف انخفاض أي اإلدارةلم تحدد  ليل،نتيجة لهذا التح 

 .  2020 يونيو 30المجمعة المنتهية في 
 

 الحساسية للتغيرات في االفتراضات 

لبيانـات ا في اعنهح فصية المات الرئيساضترفاالى لرات جوهرية عتغي م تحدث أيل االستخدام، أثناءلقيمة ا مقييق بتفيما يتعل

 بي في االفتراضات الرئيسية يمكـن أن يـؤدير سلييأي تغ إن .2019ديسمبر  31ة السنوية للسنة المنتهية في جمعالمالية الم

 سجلة سابقاً من قبل المجموعة في السنة السابقة. ك الملتل ةالقيمفي نخفاض التكبد خسائر إضافية لإلى 
 

 :تريةالقيمة الدفبمطابقة لا

  )مدققة(    

 
 يونيو 30

 2020 
 ر مب سيد 31

 2019 
 يونيو 30

 2019 

 ينار كويتي  د ينار كويتي  د ينار كويتي د 
    

 6,981,157 6,981,157 6,290,820 بداية الفترة / السنةفي 

 54,919 105,724 (74,947)   ئجا النتالحصة في 

 6,089 41,117 (67,139) ادات الشاملة األخرىاإلير( الخسائر)الحصة في 

 ات حقوق  ياطي القيمة العادلة ألدول احتتحوي

 ة صنفالملكية الم

     - 55,377     -  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ادلةعبالقيمة ال

     - (892,555)     - خسائر انخفاض القيمة
 

────────── ────────── ────────── 

 7,042,165 6,290,820 6,148,734 السنة  / ية الفترة نهافي 
 

══════════ ══════════ ══════════ 
 

 مخففةوال األساسية السهم ربحية 5
 

وتحتسب  ة خالل الفترة. العادية القائم سهم متوسط المرجح لعدد األرة على الالفتربح  قسمةب األساسية حتسب ربحية السهم ت

ط  زائدا المتوس ةل الفترالعادية القائمة خال م سهعدد األط المرجح لالمتوسلفترة على بح اقسمة ربربحية السهم المخففة 

نظًرا . عادية أسهم إلى  لمخففةحتملة اعادية المال سهم إصدارها عند تحويل كافة األ م ية التي سيتالعاد سهم دد األالمرجح لع

   المخففة متطابقة.قائمة، فإن ربحية السهم األساسية و ناك أدوات مخففةليس ه ألنه
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 تمة()ت األساسية والمخففة ربحية السهم 5

 
 المنتهية في  أشهر    الثالثة 

 يونيو  30

 
 

 ة في  ي المنتهأشهر    ستة لا 
 يونيو  30

 2020 2019 2020 2019 

     
     

 3,362,102 1,362,946 1,322,888 410,517 ربح الفترة )دينار كويتي(

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

ة القائمة خالل الفتر سهمد األالمتوسط المرجح لعد

 100,900,800 100,900,800 100,900,800 100,900,800 ( أسهم)

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 33.32 13.51 13.11 4.07 المخففة )فلس(وألساسية ربحية السهم ا

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

ة لمالية المرحلية المكثفات معلوما ال محتملة بين تاريخادية ع أسهمأو  عادية أسهم تتضمن أخرى  معامالت أي جراء إ م يتمل

 المجمعة. هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفةب التصريحوتاريخ  المجمعة
 

 ادل معالنقد والنقد ال 6
 

 تكون النقد والنقد المعادل مما يلي:، يمعالمج  لي المكثفية المرح تدفقات النقدلض بيان اغراأل
 

  
   يونيو 30

2020 

 )مدققة( 
بر  ديسم 31  

2019   

   نيووي 30

2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  يدينار كويت 

    

 14,343 22,079 20,066 نقد في الصندوق 

 1,407,501 450,303 631,204 لدى البنوك  نقد 
 

─────── ─────── ─────── 

 1,421,844 472,382 651,270 لدى البنوك  رصدة أل واالنقد    إجمالي 

 (196,680) (1,233,906) (2,246,571) فة لدى البنوك وحسابات مكش 
 

─────── ─────── ─────── 

 1,225,164 (761,524) (1,595,301) النقد والنقد المعادل إجمالي  
 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

  2,250,000: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 9,250,000 بمبلغلبنك حساب مكشوف لدى ا تلدى المجموعة تسهيال 

  يونيو  30% و1: 2019ديسمبر  31% )1مل فائدة بنسبة ( تح دينار كويتي 2,250,000: 2019 يونيو  30ي وكويتدينار 

   كزي.لمركويت االبنك من  صادرال( سنويا فوق معدل الخصم 1%: 2019
 

 رأس المال  7

سهم األ  عدد     

 صرح  ال الم رأس الم

 والمصدر والمدفوع بالكامل 

 
   يونيو 30

2020 

 )مدقق(  
   برديسم 31

2019   

   ونيوي 30

2019  

   يونيو 30

2020 

 )مدقق(  
بر  ديسم 31  

2019   

   يونيو 30

2019 

 ر كويتي دينا دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتي دينا دينار كويتي  

        

فلس   100بقيمة  همأس

 10,090,080 10,090,080 10,090,080  100,900,800 100,900,800 100,900,800 )مدفوعة نقداً( سهم لل

 ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ت محتملة التزامات ومطلوبا 8
 

 التزامات رأسمالية 
: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 120,553 بمبلغ ةمستقبلي ةرأسمالي مصروفاتب زامات تتعلقالمجموعة التيوجد لدى 
 .اإلنشاء ة قيدجاريتعلق بمشروعات ا يفيم دينار كويتي( 420,577: 2019 يويون 30دينار كويتي و 414,324

 

 مطلوبات محتملة 

  5,823,435 بمبلغ  مةقائ مانئتبات ضمان والمجموعة خطا الخاصة با لدى الجهات المصرفية كان ، 2020 يونيو  30في 

أداء  بتعلق ت( تييكو ردينا  4,447,014 : 2019 يونيو  30و دينار كويتي 5,413,297 : 2019ديسمبر  31)كويتي دينار 

 ة.   جوهري مطلوباتأ عنها أي ض العقود وال يتوقع أن ينشبع
 

 طراف ذات عالقة األإفصاحات  9
 

 والمساهمين الرئيسيين والشركاتة وشركات المحاص يلةا الزممجموعة شركاتهللدى اتتضمن األطراف ذات عالقة 

رجة األولى جموعة وأفراد عائالتهم من الدالتنفيذيين بالم لينودارة والمسؤالخاضعة للسيطرة المشتركة وأعضاء مجلس اإل

ى تم الموافقة عل. تمشتركة سيطرة أو  وساً التي يمارسون عليها تأثيراً ملمأو  ن الرئيسيين لها والشركات التي يمثلون المالكي

 الت من قبل إدارة المجموعة.  سياسات تسعير وشروط هذه المعام
 

 العليا رة اموظفي اإلد المعامالت مع 

لديهم صالحية ومسؤولية تخطيط  الذين العليا اإلدارة أعضاء جلس اإلدارة ومأعضاء فو اإلدارة العليا من يتكون موظ

بموظفي اإلدارة العليا كما  القائمة المتعلقة رصدةالت واألاماإلجمالية للمعمة القي تالمجموعة. كان وتوجيه ومراقبة أنشطة

 يلي:
 

 كما في    القائم   د يرصال   لمنتهية في  ة ار فت عامالت لل الم   ة قيم 

 
   ويوني 30

2020 

   يونيو 30
2019  

   يونيو 30

2020 

 )مدققة( 
بر  ديسم 31  

2019   
   يونيو 30

2019 

 دينار كويتي  ي تدينار كوي تيينار كودي  دينار كويتي  ويتيدينار ك 

       

 17,460 20,431 34,896  165,894 165,059 زايا أخرى قصيرة األجل رواتب وم

 219,541 261,495 277,776  27,776 16,281 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

     -     -     -  16,210 30,000 لتنفيذية اللجان ا مكافأة 

 

─────── ─────── 
 

─────── ─────── ─────── 

 211,340 209,880  312,672 281,926 237,001 

 

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 ة بمبلغضاء مجلس اإلدارأعمكافأة بصرف  2020 أبريل 14رة خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ لس اإلدامج  أوصى

من قبل المساهمين في اجتماع  على المكافأة ةت الموافقتم . 2019 سمبردي 31ي لمنتهية فكويتي للسنة ا دينار 10,000

 . 2020يونيو  23 بتاريخة المنعقد سنويمومية العمعية الالج 
 

 علومات القطاعات م 10
 

  ضمن ئيسيةالرخدمات النشطة وإن األ .يةالتال قطاعات التشغيل يفجات وخدمات المجموعة منت يمتنظتم ألغراض اإلدارة، 

 يلي:   كما هي ات ه القطاعهذ
 

 لوي.قلور الإنتاج وبيع منتجات الك: ور القلوياع إنتاج الكلطق 

 البتروكيميائية إنتاج وبيع المنتجات: كيميائيةالمنتجات البترو 

 :اعيةصنتوزيع المواد ال التجارة . 

  موعةلمج قبل ا الخدمات اللوجستية وخدمات النقل المقدمة من  :والنقل الخدمات اللوجستية. 

 يةفه الجوخزانات الميا ليد الكلور ي أكسمصنع إلنتاج ثانء إنشا  الصناعية:  ات عورمشال. 

  أو  األرباحالل خ  واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من  زميلةشركة في  لمجموعةااستثمارات : االستثمارات

 لشهرة.وا الخسائر
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 )تتمة(معلومات القطاعات  10
 

 لقطاع اونتائج   إيرادات ( أ

 30أشهر المنتهية في  ستةالترة فل جموعةمدى الل يلشغاعات التقطل إيرادات وأرباح ات حوجدول التالي معلوماليعرض 

 لى التوالي:ع 2019و  2020 يونيو
 

 
في  أشهر المنتهية   ستةال  

يووني 30     

في  المنتهية  أشهر   ستةال  
  يونيو 30

 2020 2019  2020 2019 

 ي  دينار كويت ر كويتي دينا   كويتي دينار   ي دينار كويت 

ت اإليرادا   النتائج  

     

 4,435,687 3,081,531 9,298,702 7,369,960 يكلور القلولا

 (14,159) 30,808 447,668 454,829 يائيةروكيمالمنتجات البت

 1,112,011 1,382,833 4,392,600 5,637,822 ارة التج

 7,486 995 1,071,265 1,024,417 الخدمات اللوجستية والنقل

     - 29,219     - 204,790 عيةصنا  اتعورمش

 508,731 )294,753(     -     - اتراستثما 

 (1,066,248) (961,289) (1,467,904) (1,626,091) دات ا ت واستبعالديتع

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,983,508 3,269,344 13,742,331 13,065,727 عة مجم

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 182,488 63,009   إيرادات أخرى

 (37,548) (57,829)   تكاليف تمويل

 (1,766,346) 1,911,578)(   ةر موزعيمصروفات غ

   

─────── ─────── 

 3,362,102 1,362,946   بح الفترةر

   

═══════ ═══════ 
 

 
ة في تهيأشهر المن  ستةال  

ونيوي 30    

منتهية في أشهر ال   ستةال   

يونيو 30    

 2020 2019  2020 2019 

 ي  دينار كويت دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

 
 ات  يترمش

 ومعدات  ت ومنشآت ممتلكا 

  

إطفاء و  الكاسته  

   

 

  

 1,418,551 1,481,340  2,695,583 907,413 يالكلور القلو

 29,899 24,234  5,365 29,186 التجارة 

 129,826 131,295  - 22,769 اللوجستية والنقل الخدمات

 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 959,368 2,700,948  1,636,869 1,578,276 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(اعات طقالمعلومات  10
 

 مطلوبات القطاعات و  موجودات ب( 

  2020 يونيو  30 مجموعة كما فيدى الل قطاعات التشغيلبات ت ومطلوات حول موجودمعلوما  جداول التاليةالتعرض 

 :على التوالي 2019 يونيو  30و 2019ديسمبر  31و
 

 

 
   يونيو 30

2020 

 )مدققة( 
بر  ديسم 31  

2019 

 
   يونيو 30

2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    ات اع موجودات القط

 30,607,153 29,614,962 029,999,43 لور القلويالك

 484,878 533,798 320,452 المنتجات البتروكيميائية

 2,943,483 3,416,120 4,366,718 التجارة

 1,049,082 758,981 937,990 خدمات اللوجستية والنقلال

 - 588,860 - عات صناعيةمشرو

 8,482,038 7,550,614 7,152,256 استثمارات

 ────────── ────────── ────────── 

 43,566,634 42,463,335 42,776,846 القطاعات المجمعة   ات موجود  إجمالي

 ══════════ ══════════ ══════════ 

    اعات القط ات مطلوب 

 7,069,129 8,422,385 8,150,230 الكلور القلوي

 475,905 932,842 492,467 ئيةت البتروكيمياا المنتج

 1,229,314 1,734,655 1,504,800  التجارة

 266,999 286,257 305,113 ت اللوجستية والنقلالخدما 

 5,049,234 100,029 5,049,395 أخرى 

 ────────── ────────── ────────── 

 14,090,581 11,476,168 15,502,005 ة مطلوبات القطاعات المجمع   ماليإج

 

 

══════════ ══════════ ══════════ 
 

 ة  فيالقطاعات الجغراج( 

م تحقق منهذين تاللعمالء موقع اإلى  ن استنادامن العمالء الخارجييالناتجة جموعة ادات المالجغرافي إلير التحليل تم إجراء

 اإليرادات:
 

 

أشهر المنتهية في   ستةال  
يونيو 30    

 

2020 2019 

 

 ويتي ينار كد تيويدينار ك
   

 13,350,260 13,881,998 التعاونودول مجلس ت الكوي

 1,785,528 735,566 أفريقيا لشما روبا ووأ

 74,447 74,254 آسيا

 (1,467,904) (1,626,091) دات ا تعديالت واستبع

 ────────── ────────── 

 13,742,331 13,065,727 لقطاعات المجمعة اإيرادات   إجمالي

 

 

══════════ ══════════ 
 

 ة ماليات ال لألدو  لةة العاد القيم 11
 

المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق  أو  لم من بيع أصل ما مستعر السادلة هي الن القيمة العإ

 تزام في إحدى الحااللتالنقل اأو  في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بيع األصل

 :لتاليةا
 

 و  أ االلتزام،أو  لألصلئيسي لسوق الرفي ا 

 االلتزام. أو  الرئيسي، في السوق األكثر مالءمة لألصل سوقاب اليفي ظل غ 
 

 السوق األكثر مالءمة.  أو  السوق الرئيسيإلى  يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول
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 تمة( ت )  ةلألدوات المالي  القيمة العادلة 11
 

اركين في السوق استخدامها عند كن للمشملمتي من االضات رافتاالباستخدام لتزام االأو  يتم قياس القيمة العادلة لألصل

 م االقتصادية المثلى.هلح ا االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصأو  لتسعير األص
 

ستخدام  من خالل اصادية ا اقتزايإنتاج مق على سوالقدرة المشارك في  يلقياس القيمة العادلة لألصل غير الما  يراعي

مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى إلى  من خالل بيعهأو  له، ستوىل مضل بأعلى وأفاألص

 وأفضل مستوى له. 
 

أقصى  تحقيق مع ، اس القيمة العادلةيقتستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية ل

 لمدخالت غير الملحوظة.ام اتخدسا الحد منو ة ذات الصلةت الملحوظلمدخالدام لستخ ا
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفةاالفصاح عنها في أو  تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة

ة  ثل أهميي يموالذت لمدخالمن اوى قل مستأإلى  الحقا، استناداً ة العادلة، والمبين مالمجمعة ضمن الجدول الهرمي للقي

 :ككل مة العادلةلقياس القي
 

  المطلوبات المماثلة؛أو  األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات - 1المستوى 

  كل ًظا بشحوملالقيمة العادلة  لذي يمثل أهمية لقياسأساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت وا - 2المستوى

 و ر؛ مباشر غيأو  رمباش

 ن بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا. يكوب تقييم ال أسالي - 3ى المستو 
 

إذا كانت   رر، تحدد المجموعة ما بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية المجمعة على أساس متك

أقل مستوى من المدخالت  إلى  )استناداً يف تقييم التصنطريق إعادة هرمي عن ال جدوللستويات اين مت بقد حدثت الالتحوي

 مجمعة.   مكثفةية مرحل مالية  معلومات فترة  كلذي األهمية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية 
 

ة المكثفة المرحلي ليةالما معلومات ة الربفترنة قا م يرة العادلة لم تتغخدمة لغرض قياس القيمالتقييم المست أساليبطرق وإن 

 .بقةالسا  مجمعةلا
 

 طرق التقييم واالفتراضات 

 ام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:تم استخد
 

   ةمدرج  أسهمفي ستثمار ا
  أيراء إج دون  بقةات مطا ودوج نة في سوق نشط لمأسعار السوق المعللى إ المتداولة علنا  سهم تستند القيمة العادلة لأل

 .هرميمن الجدول ال  1هذه االستثمارات ضمن المستوى لة قيمة العادلالمجموعة الت. تصنف يالتعد
 

 موجوات ومطلوبات مالية أخرى

المالية  اتمعلومرية في تاريخ التة عن قيمتها الدفجوهريإن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى ال تختلف بصورة 

 يعاد تسعيرها على الفور استناداأو  األجل ةيراستحقاق قص فترةات ذات األدو ذه م همعظ مجمعة حيث إنلاة المكثفة ليالمرح

 السوق.ب في أسعار الفائدةحركة الإلى 
 

 19-كوفيدوس فيرثير أت 12
 

ر يدابرت التأثد حاالت العدوى. وقمع وقوع عدد كبير من  2020تطورات متسارعة في سنة  19-شهد تفشي فيروس كوفيد

 بعدة طرق جوهرية.  المجموعةالقتصادي وأعمال االنشاط  الفيروس علىات الحتواء ف الحكومختلها مالتي اتخذت
 

 :هو كما يلي المجموعةعلى  19-معروف حالًيا لفيروس كوفيدإن التأثير ال
 

 نةلسا ارمدعلى  %21بة نسو على التوالي % 28ة ببنس قلويالكلور المبيعات  قيمة ضخفا ان . 

 53، وبنسبة بالتتابع %46بانخفاض قدره  ،ع السنويةربفترة للي دينار كويت 636,859 بلغمب باح التشغيلأر تقُدر  %

 .ةسنمدار العلى 

 ستةر لألشهر الئالخسا أو  بالقيمة العادلة من خالل األرباحدرجة المالمالية  موجوداتض القيمة العادلة في الا انخف 

 أسواق المال فيور تدهال إلى اسيبشكل أسذلك  جعر وي ،2019 برسمدي 31منذ  %20 بنسبة 2020 سنةاألولى من 

 .ي الصلةذومؤشر السوق 

  ُمبلغ إجماليب 2020 سنةاألولى من  ستةفي األشهر ال تجاريينالمدينين للالمتوقعة  خسائر االئتمان مخصصدر ق 

 . دينار كويتي 122,704
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 )تتمة(   19-كوفيدس وفيرثير أت 12
 

فإن حالة عدم  نتيجة ذلك، المتخذة بير الحكومية التداو 19-دوس كوفيفير لتفشيعل الفأثيرات المعروفة بالتإلى  إلضافةبا 

ل ج ألالتيقن بشأن االقتصاد الكلي تسبب تعطل في النشاط االقتصادي، ومن غير المعروف ما قد يكون مدى التأثير طويل ا

عمال  واألع المجتم حالة تعرضفي ة. في اتجاهات مختلف 19-فيروس كوفيديمكن أن يتفاقم وضع  .المجموعة عمالأ على

 . المجموعة نتائج سلبية مطولة وحدوث ضغط على السيولة لدى إلى  ، فقد يؤدي ذلكنية أطوللفترة زم 19-لفيروس كوفيد
 

النتائج  للمزيد من  موعة المج ى النشاط االقتصادي، فقد تتعرض لع ستمرلما، والتأثير السلبي 19-كوفيد امتداد أزمةحسب 

. نظًرا لحالة عدم التيقن 2020موجوداتها في سنة في قيمة  خفاضات جديدةبد انقد تتكيولة، وقيود على السواللبية الس

  2020تبقية من سنة ملاترة لفافي  المجموعةالمستمرة بشأن الوضع االقتصادي، ال يمكن توقع التأثير الفعلي على أنشطة 

 .المرحلة وما بعدها في تلك
 

الهامة التي تطبقها اإلدارة لتقدير قيم  حكاموالتقديرات واأل ةمجموعاليات على عملفشي الفيروس ر تتأثي يضاحن هذ اإليبي

 .2020 يونيو 30الموجودات والمطلوبات كما في 
 

 إدارة المخاطر  12.1

للفترة  .19-يدكوف لفيروسلحالية ا اتمستجدالى داف وسياسات إدارة المخاطر بناًء علأه قييمت ةتقوم اإلدارة بمراقبة وإعاد

 تغييرات جوهرية في أهداف وسياسات إدارة المخاطر مقارنة بالبيانات المالية تحدث أي ، لم 2020 ويوني 30في  لمنتهيةا

 .2019ديسمبر  31المدققة كما في  المجمعة
 

 ن مخاطر االئتما 12.1.1

 ،2020 ونيوي 30 فيكما د. والعقات وموجود نالتجاريي المدينينعلى مجموعة بشكل رئيسي لمخاطر االئتمان ال ضتعرت

، بما على العوامل التي قد تؤثر على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالئها  19-كوفيد فيروس ثيرتأ  اعتبارها  المجموعة في أخذت

  د سدافترة ال يرات فيتغ يحدث أالتي يعمل فيها العمالء. لم ت ولةدلوال ا بقطاع األعمالمرتبطة  ثرالتع في ذلك مخاطر

 تأكيدًاتوفر بيانات أكثر مع ضع بشكل فردي تقييم الوفي المجموعة  ستمرست  ، ذلكع وم رة،الفتل ة للعمالء خالنوح المم

 إيضاحالالحقة. راجع  معةلمج ا فةكثممعلومات المالية المرحلية الالترات لبعض العمالء في ف سدادوبالتالي قد تغير فترة ال

 تجاريينال لمدينينلالمتوقعة  ئر االئتمانخسا د لتحدي لمجموعةامستخدمة من ال فتراضاتديرات واالعلى التق عالطلال 12.2

 د. ووموجودات العق
 

 السيولة مخاطر  12.1.2

مطلوباتها المالية عند طة ببرتلماعلى الوفاء بالتزامات السداد  المجموعةإن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة 

 .بها وال عند سح ستبدال األماستحقاقها وا
 

 المال العامل رأس متطلباتء بة التدفقات النقدية المستقبلية لضمان الوفا مراقبخالل  يومي منة التمويل الدارإ .

 .ويتضمن ذلك إعادة تغذية األموال عند استحقاقها 

  ةالمتوقعات النقدية على أساس التدفق مجموعةولة الكلي للالسي كزمرل المتجددةاالستمرار في وضع التوقعات . 

  حسابات المكشوفة الن استمرارية التمويل والمرونة من خالل استغالل زن بيالتوا فاظ علىو الح هجموعة المهدف إن

  ت الهيسالت متلكتكما مجموعة متنوعة وكافية من مصادر التمويل إلى  الوصوللمجموعة ل مكني .دى البنوكل

 التالية. يةئتمانالا

الفائدة بمعدل   سداد حقستيُ . انل بضمكفور مغي ويتيدينار ك 2,246,571 ك بمبلغى البنولد المكشوفةالحسابات  تسهيل -

نقطة  100 ادًزائالبنك المركزي  معدل: 2019) يةنقطة أساس 100 زائدًامن بنك الكويت المركزي ر الصادالخصم 

 (. يةأساس
 

ى التمويل عل باتتطلبم لوفاءل كن سحبه ويم ،ضمانكفول بغير م  دينار كويتي 7,003,429 لغبمب بحو سم غير تسهيل -

ستحق يُ خيار المجموعة. ل وفقًا جديدة اتفاقية إلى  استنادًا ا يتم تجديدهو سنةفترة  خاللالتسهيل هذا ستحق يُ ر. دى القصيالم

كويت  : معدل بنك ال2019) يةنقطة أساس 100 ائدًازي زبنك الكويت المركالصادر عن خصم ال معدلالفائدة ب سداد

 (. يةأساسطة نق 100 ازائدً كزي المر
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 )تتمة(   19-كوفيدوس يرف ثير أت 12
 

 )تتمة(  إدارة المخاطر 12.1
 

 )تتمة(  السيولة مخاطر  12.1.2

خطوات  عدة إلدارة ات . اتخذ19-حدوث تأثير سلبي جوهري على السيولة بسبب تفشي فيروس كوفيد مجموعةتتوقع ال

. مالية التقديريرأسروفات اللمصوخفض اف تكاليالتوفير ل يضيةتعو الل اتخاذ تدابيرقدية من خ للحفاظ على التدفقات الن

عالية خرى األ ستثماراتاالو األجلائع قصيرة والودالحفاظ على مستوى النقد إلى  ةمجموععالوة على ذلك، تهدف ال

   لمالية.فقات النقدية المتوقعة للمطلوبات االتدته مقيتتجاوز عند مبلغ لتسويق ا
 

 ت رات واالفتراضاقدي التاستخدام  12.2

.  المجمعةالمكثفة المؤشرات المتاحة عند إعداد المعلومات المالية المرحلية إلى  في افتراضاتها وتقديراتها  ةوعمجمند التست

فات ة والتصنيادات وتوافر المصادر والقوى العاملت اإليراقععدم التيقن بشأن توحالة من  19-كوفيد نتج عن تفشي فيروس

وأسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت   سهم ث تقلبات في أسعار األحدوه أيًضا تج عنذلك، ولكن نلى إ ا وم االئتمانية

 ى المدىلع التغيرات في السوق مثل هذه القياسات للتغيير بسبب حدوثإلى  داألجنبية. قد تخضع التقديرات التي تستن

 .مجموعةالاق سيطرة الظروف الناشئة خارج نطأو  القريب
 

سية وحاالت عدم التأكد من التقديرات في تاريخ المعلومات المالية المرحلية رئيراضات الاالفتالمعلومات حول لي ا يفيم

 :داتللموجو ةريمة الدفتإجراء تعديل مادي على القيإلى  وهرية تؤديالتي ترتبط بمخاطر ج  المجمعةالمكثفة 
 

لموجودات غير  )ا والمخزون شهرة وال زميلة ةشركفي ار واستثم  تخدامسدات حق االوموجو معدات منشآت و ممتلكات و
 المالية( 

المحتمل للتقلبات في اعتبارها التأثير  مجموعةخذت ال، أالمكثفة المجمعةكما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية 

ير الملحوظة  ت غخاليتم تطوير المدو مجموعةلغ المسجلة للموجودات غير المالية لالمبال ددياالقتصادية الحالية في تح 

في  لومات المتاحة حول االفتراضات التي يتخذها المشاركون في السوق عند تسعير هذه الموجودات لمعم أفضل استخدابا 

حساسة  المبالغ المسجلة  ال تزالقلبة كما سواق متاأل ال تزالومع ذلك،  .المكثفة المجمعةحلية تاريخ المعلومات المالية المر

 .قلبات في السوقللت
 

 استيضاحع ، وما قد تأثرت سلبً  موجوداترافية والقطاعات التي توجد فيها هذه اللجغلمناطق اعض ابن أ بالمجموعة  قرت

هذه  عكس قيم فيمراقبتها لتوقعات السوق واستخدام االفتراضات ذات الصلة في  مجموعةسوف تستمر ال الوضع

 .ند حدوثها لمالية فور وعالموجودات غير ا
 

 ( مالية لات  موجوداال قود )جودات العومو نريوتجا المدينون ال
من خالل إنشاء مصفوفة  تجاريينالين لمدينلالحتساب خسائر االئتمان المتوقعة  المبسط نموذجال مجموعةتستخدم ال

البيئة لمدينين وعدلة مقابل عوامل مستقبلية خاصة با ن، والما تمئخبرتها السابقة بخسائر االإلى  مخصصات تستند

المراجعة ليعكس الطرق إلى  الفترات السابقة قد ال يكون مناسبًا وقد يحتاجفي المطبق  تصنيفمع ذلك، فإن ال. وقتصاديةالا

سداد المدينين   شروطد يمدتعلى أنواع مختلفة من العمالء )أي من خالل  19-المختلفة التي يؤثر بها تفشي فيروس كوفيد

 (.التجاريين
 

فر بيانات أكثر تأكيداً وبالتالي ستحدد مدى  تو فردي مع  بشكل  لتعرض الجوهريةات ييم حاالفي تق وعة مجمتمر السوف تس

 .ةالالحق المكثفة المجمعةر االئتمان المتوقعة في فترات المعلومات المالية المرحلية إجراء أي تعديل على خسائإلى  الحاجة
 

 ألحداث الالحقة ا 12.3

ال يمكن تحديد التأثير الكلي وبالتالي ث، لحدة لهذا انهائيتائج الرفة النمع ال يمكنمتداعية و زالت ما  19-إن تأثيرات كوفيد

ول  بشكل معق المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية  بالنسبة لألحداث والظروف التي نشأت بعد تاريخ مجموعةعلى ال

فور  عةمجموى العل 19-ج تأثير كوفيددراسيتم إ .ة المجمعةالمكثفية ريح بهذه المعلومات المالية المرحليخ التصرتافي 

التي تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات   مجموعةتحديد تقديرات وافتراضات ال عندند معرفته وع

 ات المسجلة.والمطلوب
 

 حة توزيعات مسددة ومقتر 13
 

:  2018% )50 ةبنسب نقدية أرباح يعتوزب 2020 ريلأب 14خ عقد بتاريارة الشركة األم خالل اجتماعه المنجلس إدم صىأو

ديسمبر   31 دينار كويتي( للسنة المنتهية في 5,045,040مبلغ  إجماليبفلس للسهم  50)وع أس المال المدفر من( 50%

 . ي(ار كويتندي 5,045,040 غبإجمالي مبلللسهم  فلس 50:  2018) 2019
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 مة( )تت توزيعات مسددة ومقترحة  13
 

كالتزام كما  وتسجل  ة السنوي الجمعية العمومية  اجتماعفقة في مواللعادية ال سهم قترحة على األمالاألرباح  توزيعات تخضع

يونيو  23 تاريخب 2019بر مسدي 31ية في المقترحة للسنة المنته. تمت الموافقة على توزيعات األرباح 2020 يونيو 30في 

2020 . 
 

:  2019ديسمبر  31ر كويتي )ينا د 5,049,395 مبلغب  2020 يونيو  30ا في حقة كمعات األرباح المستتوزي قُدرت

 "نون ومصروفات مستحقةدائضمن " لها يسج تم تدينار كويتي( و 5,049,234 : 2019 يونيو  30ودينار كويتي  100,029

 بيان المركز المالي المجمع.   /علي المكثف المجمفي بيان المركز المالي المرح 



 

 

 


