
 

 

 
 
 

 

 

 

 ع..السور لتسويق الوقود ش.م.كشركة 

 وشركتها التابعة
 

 المرحلية المكثفة المجمعة المالية  المعلومات

 )غير مدققة(
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 المالية المرحلية المكثفة المجمعة المعلوماتتقرير المراجعة حول 

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

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

لتغيرات في حقوق واوالدخل الشامل  الدخل بياناتو 2021مارس  31كما في المجموعة"( “بـ ا معاً مالتابعة )يشار إليه وشركتها

هي  م ألالشركة اارة د إإن  .بذلك التاريخالمنتهية  أشهر الثالثةبه لفترة  المتعلقة ةالمجمع ةالمكثفالمرحلية التدفقات النقدية والملكية 

ً ة المجمع ةالمكثفلمعلومات المالية المرحلية ة عن إعداد هذه الالمسؤو التقرير المالي  " 34ة الدولي لمعيار المحاسب وعرضها وفقا
  .ةجمعلما ةالمكثفإن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية . "المرحلي

 

  عةاق المراجطن
 مستقللا ساباتمراقب الحالمنفذة من قبل المالية المرحلية "مراجعة المعلومات  2410لمعيار الدولي ل اً راجعتنا وفقلقد قمنا بم
في توجيه االستفسارات بصفة المكثفة المجمعة المالية المرحلية اجعة المعلومات المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مر" للمجموعة

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

، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بالتالية والتدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولي قانط نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من

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

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

ً إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفق  .34محاسبة الدولي  ر المعيال ا

 

 قابية األخرىرتقرير حول المتطلبات القانونية وال

ية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر  مات المالية المرحلواستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلو إلى ذلك،ة ضافباإل

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

، أو لعقد التأسيس أو للنظام األساسي للشركة لالحقة لهاوالتعديالت ا والئحته التنفيذية ة لهت الالحقالتعديوال 2016لسنة  1 مرق

يراً مادياً على نشاط له تأث قد يكون على وجه 2021مارس  31شهر المنتهية في أ الثالثةوالتعديالت الالحقة لهما، خالل فترة ألم ا

   مالي.كزها الرأو ماألم ركة الش
 

ً أنهنبين أي وجود أي مخالفات ألحكام القانون واعتقادنا ، لم يرد إلى علمنا واعتقادنا وصل إليه علمنا حسبما مراجعتناخالل  ،ضا

على  2021مارس  31منتهية في ال فترة الثالثة أشهرالمتعلقة به خالل بشأن هيئة أسواق المال والتعليمات  2010لسنة  7رقم 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم
 

 2021 ايوم 11

 الكويت



 بعة وشركتها التاش.م.ك.ع.  الوقود قشركة السور لتسوي 
 )مقفلة( 

 

 

 المكثفة المجمعة. يةالية المرحلممن هذه المعلومات ال ءا  تشكل جز 13إلى  1رفقة من ات الميضاحإن اإل
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  )غير مدقق( المجمعالمرحلي المكثف  الدخلبيان 

  2021مارس  31 في لفترة المنتهيةل

  

 أشهر المنتهية في ةثثالال
 س مار 31

  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات 

    

 34,217,129  29,116,961   مبيعات 

 (31,388,384) (26,664,678)  9 مبيعاتتكلفة 

 (2,146,493) (1,959,319)   مصروفات تشغيل 
  

──────── ──────── 

 682,252 492,964  مجمل الربح

    

 1,341,301  746,698   ت أخرى إيرادا

 156,460  100,387   جيرتأ تاإيراد

 (539,287)  313,984  3 إيرادات استثمار صافي

 (831,805) (902,194)   إدارية مصروفات 

      -  325,000   ربح من بيع عقار استثماري 
  

──────── ──────── 

ضريبة دعم مخصص و ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 808,921 1,076,839  ةكازلاة ولوطنيعمالة اال
    

 (7,279) (9,692)   ة الكويت للتقدم العلمي حصة مؤسس

 (20,220)  (26,921)  ضريبة دعم العمالة الوطنية  

 (8,088) (10,768)   الزكاة
  

──────── ──────── 

 773,334 1,029,458  ربح الفترة 
  

──────── ──────── 

 فلس 1.91 فلس 2.54 4 ففةخماسية والربحية السهم األس
  

════════ ════════ 

 

 
 

 

 
 

 

  

 



 بعة وشركتها التاش.م.ك.ع.  الوقود قشركة السور لتسوي 
 )مقفلة( 

 

 

 المكثفة المجمعة. يةالية المرحلممن هذه المعلومات ال ءا  تشكل جز 13إلى  1رفقة من ات الميضاحإن اإل
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 )غير مدقق(الشامل المرحلي المكثف المجمع  الدخلبيان 

  2021مارس  31لفترة المنتهية في ل

 

 أشهر المنتهية في ثةثالال
 مارس  31

 2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 773,334 1,029,458 رةالفتح رب
 

──────── ──────── 

   :شاملة أخرى للفترة خسائر

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

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  مالية  من موجوداتالقيمة العادلة  خسارةصافي 

 (1,251,919) (288,148) األخرى
 

──────── ──────── 

 (1,251,919) (288,148) خرى للفترة شاملة أ ائرسخ
 

──────── ──────── 

 (478,585) 741,310 الشاملة للفترة (الخسائر) األرباح إجمالي
 

════════ ════════ 

 

 

 

 
w 

 

 





 

 ا التابعة ود ش.م.ك.ع. وشركتهلتسويق الوق شركة السور
 لة( )مقف

 

 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 

  2021رس ما 31ة في هيلفترة المنتل

 
 رأس
 لالما

 طياحتيا
 إجباري

 احتياطي
 اختياري

 أسهم
 نة يخز 

 
 تياطيحا
 خزينة أسهم 

التغيرات احتياطي 
المتراكمة في 

 لعادلةالقيمة ا
 أرباح
 المجموع مرحلة

 تييدينار 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 

 1,029,458 1,029,458       -        -        -        -        -        -  ربح الفترة

 (288,148)       -  (288,148)       -        -        -        -        -  شاملة أخرى للفترة خسائر
 

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

 741,310 1,029,458 (288,148)       -        -        -        -        -  اإليرادات الشاملة للفترةئر( )الخساإجمالي 

أسهم مدرجة   من بيع استثمارات في خسارةال تحويل

إلى   ىرخدات الشاملة األرايخالل اإلمن دلة اعبالقيمة ال

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

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

   64,909,102   18,115,113 (4,613,486) (293,796)  (23,683)  5,627,098  5,627,098  40,470,758   2021رس ما 31الرصيد في 
 

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

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

 773,334 773,334         -        -        -        -        -        -  ربح الفترة

 (1,251,919)       -  (1,251,919)       -        -        -        -        -  فترةشاملة أخرى لل خسائر
 

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

 (478,585) 773,334   (1,251,919)       -        -        -        -        -  رةللفتاإليرادات الشاملة )الخسائر( ي إجمال

استثمارات في أسهم مدرجة بالقيمة  من بيع ربحتحويل 

 األرباحالشاملة األخرى إلى  اتداإليراالعادلة من خالل 

       -  438 (438)       -        -        -        -        -  المرحلة  

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

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

 65,627,204 15,498,675 (720,750) (293,796)  (23,683)  5,348,000  5,348,000  40,470,758     2020 مارس 31الرصيد في 
 

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



 عة ابوشركتها الت شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع.
 )مقفلة( 

 

 لية المكثفة المجمعة.المرح ت الماليةا  من هذه المعلوماتشكل جزء 13 إلى 1ة من المرفق تإن اإليضاحا
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 ر مدقق()غيالمكثف المجمع ي مرحلللنقدية ات التدفقابيان ا

  2021مارس  31للفترة المنتهية في 

  

 المنتهية في  أشهر الثالثة
 مارس  31

   2021  2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  اتإيضاح 

 التشغيلأنشطة 
   

ة  طنيالعمالة الو  علمي وضريبة دعمال للتقدملكويت قبل حصة مؤسسة اربح الفترة 
 808,921 1,076,839  لزكاة وا

   الت غير نقدية لمطابقة ربح الفترة بصافي التدفقات النقدية: تعدي
   

 (115,715) (63,934)  3 إيرادات فائدة 
 (484,290) (241,444) 3 باح إيرادات توزيعات أر

أو  األرباحة العادلة من خالل ربح محقق من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيم
 (11,989)      - 3 الخسائر 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ة من غير محققخسارة )ربح(  
 1,151,281 (8,606)  3 أو الخسائر األرباح

 استهالك وإطفاء
  931,979  854,870 

 ربح من بيع عقار استثماري 
  (325,000) -      

 نوظفيلمالخدمة ل ية مخصص مكافأة نها
  34,666   36,712  

  ───────── ───────── 

  1,404,500 2,239,790 
 التغيرات في رأس المال العامل: 

 
  

  مخزون
 (624)  (75,964) 

 مدينون ومدفوعات مقدما  
  123,442 (335,139) 

 قةروفات مستحدائنون ومص
 

 192,032 (1,907,535) 
  

───────── ───────── 

 العمليات  (في ةالمستخدم)جة من تانال ةات النقديدفقالت
 1,719,350 (78,848) 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  
 (48,350) (14,460) 

  
───────── ───────── 

 التشغيل أنشطة( ة فيالمستخدم)الناتجة من صافي التدفقات النقدية 
 1,671,000 (93,308) 

  
───────── ───────── 

    

  االستثمارطة أنش
 

  
 عداتمو تلكاتممشراء 

 (170,608)  (196,931) 
  موجودات غير ملموسة إلىإضافات 

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

 -       (110,491) 
 أو الخسائر  األرباح  اللشراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خ

 
(5,723)  (10,191) 

  اإليراداتموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل متحصالت من بيع 
 األخرى الشاملة 

 277,015  7,242,079 
أو  األرباح لادلة من خال بالقيمة الع موجودات مالية مدرجةمتحصالت من بيع 

  الخسائر
 -       596,429 

 جل ألاع محددة سحب ودائ
 

 9,500,000 -      
 ل إيداع ودائع محددة األج

  (10,000,000) -      
 متحصالت من بيع عقار استثماري 

 625,000 -      
  تلمةفوائد مسإيرادات 

  63,934  115,715 
 484,290  241,444  3 إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 

 خزينة أسهمبيع 
 

-       442,800 
 

 ───────── ───────── 

 أنشطة االستثمارناتجة من ال ةات النقديقصافي التدف
 531,062 8,490,452 

 
 

───────── ───────── 
    

 ويل التم ةشطأن
 

  
 قرض محدد األجل  علىالحصول  

 
2,000,000 -      

 جل قرض محدد األ سداد
 -      (3,800,000) 

 مدفوعة زيعات أرباح وت
  (43,548) -      

  
───────── ───────── 

 أنشطة التمويل  (في المستخدمة) ن مالناتجة في التدفقات النقدية اص
 1,956,452 (3,800,000) 

  
───────── ───────── 

 لنقد المعادل وا نقدال في الزيادة فياص
 4,158,514 4,597,144 

 اير ين 1النقد والنقد المعادل في 
 

4,942,922 5,114,197 
  

───────── ───────── 

 9,711,341 9,101,436 6 مارس 31المعادل في  نقدلوا النقد
  

═════════ ═════════ 



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

 )غير مدققة( حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة يضاحاتإ

  2021 مارس 31وللفترة المنتهية في في ما ك
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   حول الشركةمعلومات  1
 

"( األمة )"الشرك ع.ية المكثفة المجمعة لشركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.لمرحللية اامار المعلومات التم التصريح بإصد

الشركة   إدارةمجلس بموجب قرار  2021مارس  31ة في لفترة المنتهيل "( "المجموعة ـبليهما مع ا إالتابعة )يشار  هاكتروش

 .2021 يوام 11 بتاريخ األم
 

مين للمساه ةفي اجتماع الجمعية العمومية السنوي 2020ديسمبر  31البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في  اعتماد تم

في اإليضاح  تم إدراجها جموعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ الم  لقب . توزيعات األرباح المعلنة من2021أبريل  5نعقد في الم

11. 
 

. 2006مايو  9عملياتها بتاريخ  مزاولةوبدأت  2006مارس  20بتاريخ  سهام تأسيكويتية ت مساهمة هي شركة  األم الشركة إن 

  .2008 يونيو 30اريخ راق المالية بتوكويت لألوق الفي س  مألاالشركة  همسأتم إدراج 
 

 :  األممن النظام األساسي للشركة  5طلع المجموعة باألنشطة التالية وفقا  للمادة رقم ضت
 

 ؛ ل وصيانة محطات التزود بالوقوديغتشر ووإنشاء واستئجا ةحياز 

  لتي  ة الخدمات االمراكز كافهذه  دم فيا أن تقات، ولهطتلك المحء بالعمالإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة مراكز خدمة

 ؛مركباتفني للت بما في ذلك تغيير الزيوت وغسيل السيارات وخدمات ورش الصيانة والتصليح والفحص الياراسلل تقدم

  ؛ وتخزين الوقود ءعلى ملالقدرة  

  ةتجزئبال أو بالجملةشحن منتجات البترول والمتاجرة فيها سواء.  

 يذ العمليات المذكورة أعالهتنف ضلغر مختلفةي المواقع الوالعقارات ف راضياأل وبيع ةازحير وئجااستاء 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  المحاسبية ساتسياوال العرض اسأس 2
 

  اددعإلاأساس  2.1

 . الي المرحلي"لما قرير"الت 34الدولي  المحاسبةلمعيار ا  وفق للمجموعة تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
 

 .مجموعةة للرئيسيلة ال العم ا  يضأ مثلي يتي والذيلدينار الكوابلمجمعة ية المكثفة اعلومات المالية المرحللمض اتم عري
 

 مجمعة ماليةبيانات عداد إلمجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة رحلية المكثفة الالم ةاليومات المإن المعل

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

 من المجموعة قة بالمطجديدة الوالتعديالت فسيرات لتعايير واالم 2.2

في إعداد البيانات  المتبعةتلك ل ثلةمماالمجمعة  المكثفة رحليةمال اليةلما تابيانالعداد في إ المطبقةإن السياسات المحاسبية 

الجديدة التي تسري   اييرالمع تطبيق اءتثنباس ،2020ر سمبيد  31في  قةسابال نة المنتهيةلسل عةللمجمو ةنويالس المجمعةالمالية 

ا مااعتب  سر بعد. يلم  ولكن صادر خرآ لتعديو أ رفسيو تر أايبكر ألي مع. لم تقم المجموعة بالتطبيق الم2021يناير  1 نر 

ة المجمعة المكثفرحلية المية المال اتانبيالثير على ا تأليس له نهإال إ 2021في سنة  ألول مرةسري العديد من التعديالت ت

 لمجموعة. ل
 

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

المكثفة عندما يتم استبدال معدل  المجمعةعلى المعلومات المالية  توالتي تتعلق بالتأثيرا اءات مؤقتةتقدم التعديالت إعف
 )اإليبور( المعروض فيما بين البنوك بمعدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر 

 

 الية:  لتمبررات العملية اتتضمن التعديالت ال
 صالح، بصورة مباشرة لعملية اإل ةلنقدية التي تكون مطلوبالتدفقات ا ت على رات تعاقدية أو تغيرامبرر عملي يستلزم تغي

 والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية. 
  وثائق تحوط الر لتحوط التصنيفات وت إصالح معدل اإليبووجب متطلباإجراؤها بميتعين تغييرات في فترة السماح والتي

 دون توقف عالقة التحوط.
 ء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي تحمل  فاء مؤقت للشركات من استيفام إعيتقد

 . لمخاطرمعدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند ا
 

  المجموعة استخدام  للمجموعة. تعتزمالمجمعة المكثفة  المالية المرحلية المعلوماتالتعديالت أي تأثير على لهذه  لم يكن
   لية في الفترات المستقبلية عندما تصبح سارية المفعول.المبررات العم



 قود ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة شركة السور لتسويق الو
 ( )مقفلة
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8 

 

 ت استثمارإيرادا صافي 3

 

 نتهية في المأشهر الثة  الث
 مارس   31

 
2021 2020 

 
 تييكو   ر دينا  ويتير كا دين 

   

 115,715  63,934  ئد  ادات فواإير

 484,290 241,444  توزيعات أرباح تاداإير

 11,989 -  خسائر أو ال األرباحودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ربح محقق من بيع موج

 (1,151,281) 8,606  خسائر الأو  األرباحودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل موجمحقق من غير ربح 
 ─────────── ─────────── 

 313,984 (539,287) 
 ═════════ ═════════ 

 

 خففةربحية السهم األساسية والم  4
 

فترة ادية القائمة خالل الالع سهمدد األلع المرجحفترة على المتوسط ربح ال بقسمة والمخففة تسب ربحية السهم األساسيةحت

 زينة(. لخا أسهم )باستثناء
 

ة،  مالقائ سهملعدد األ المرجحى المتوسط للسهم األساسية والمخففة استنادا  إا يةساب ربحتحت الالزمة الفيما يلي المعلوما

 : لخزينة خالل الفترةا أسهمناقصا  

 

 نتهية في المأشهر الثالثة  
 مارس   31

 2021 2020 

 تييكو   ر دينا  ويتير كا دين  
   

 773,334 1,029,458 ي(ويتر كديناربح الفترة )
 ═════════ ═════════ 

 404,591,834 404,591,834 نة(الخزي أسهملفترة )باستثناء مة خالل ائدية القاالعا سهمالمرجح لعدد األ وسطلمتا
 ═════════ ═════════ 

 فلس  1.91 فلس  2.54 ة ية السهم األساسية والمخففربح
 ═════════ ═════════ 
 

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

  األخرىية لالموجودات الما  5

 
  )مدققة( 

 

  مارس 31
 2021   

 ديسمبر 31
 2020 

   ارسم 31
 2020   

 
 ينار كويتي د تي كوي دينار دينار كويتي 

    

أو   األرباحالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الموجودات المالية

    الخسائر 

 3,174,145  2,156,982 2,171,311  رة(مسع ليةمح أوراق ماليةارة )ة مدمحفظ

 436,533     307,190    307,190    رة(مسعير غمحلية  أوراق ماليةمحفظة مدارة )
 

────────── ────────── ────────── 

 
2,478,501 2,464,172 3,610,678 

 
══════════ ══════════ ══════════ 

  اإليراداتمالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ال داتالموجو

     خرىألاالشاملة 

 2,369,487  1,074,167  1,105,760  رةمسعير غمحلية  أوراق مالية

 5,321,502  11,253,148  10,888,788  رة(محلية مسع أوراق ماليةمحفظة مدارة )

 12,850,398  9,470,376  9,236,367   (رةمسعير غمحلية  اليةأوراق ممحفظة مدارة )
 

────────── ────────── ────────── 

 
21,230,915 21,797,691 20,541,387 

 
══════════ ══════════ ══════════ 

 24,152,065 24,261,863 23,709,416  األخرىإجمالي الموجودات المالية  
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 



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

 )غير مدققة( حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة يضاحاتإ
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 )تتمة( األخرىالموجودات المالية   5
 

بمبلغ  األخرىالشاملة  اإليراداتن خالل بالقيمة العادلة مالية المدرجة لماالموجودات  ةدارإيتم  ،2021ارس م 31ي كما ف

دينار  14,999,812: 2020رس ما 31وتي دينار كوي 13,880,488: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 15,727,702

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

 972,778 بمبلغ أو الخسائر األرباحالل جة بالقيمة العادلة من خدرمالموجودات المالية ال إدارةيتم  ،2021مارس  31كما في 

طرف ذي   من قبلكويتي(  دينار 480,272: 2020مارس  31وويتي دينار ك 379,941 :2020ديسمبر  31دينار كويتي )

 .(9)إيضاح ة عالق
 

 بمبلغ األخرى الشاملة  اإليراداتل الخمالية المدرجة بالقيمة العادلة من ال الموجودات دراجيتم إ  ،2021مارس  31كما في 

كويتي(  دينار 11,739,375: 2020مارس  31وويتي دينار ك 7,535,255 :2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 7,321,547

 .(9 ح)إيضا ذات عالقةطراف أ شركات ضمن
 

 .12قييم في إيضاح لتالعادلة لألدوات المالية حسب أسلوب ا ةتم عرض التسلسل الهرمي لتحديد واإلفصاح عن القيم
 

   الرصدة لدي البنوك والودائع محددة األجلواالنقد   6
 

المكثف المجمع مبالغ ان التدفقات النقدية المرحلي المدرج في بي صدة لدي البنوك والودائع محددة األجلرواألالنقد تضمن ي

  :التاليةلمجمع ف المكثالمالي المرحلي ابيان المركز 
  )مدققة(  

 
  رسام 31

 2021   
 ديسمبر 31
 2020 

   ارسم 31
 2020   

 ينار كويتي د تي كوي دينار دينار كويتي  
    

 6,969  5,772 5,087  النقد 

 8,854,372  4,187,150 4,093,784  األرصدة لدى البنوك 

 10,000,000  11,283,479 16,036,044   محددة األجلودائع 
 ────────── ────────── ────────── 

 20,134,915 15,476,401 18,861,341 

 (9,150,000) (10,533,479) (11,033,479) (يداعتاريخ اإل هر منأش 3بعد )تستحق  محددة األجلودائع 
 ────────── ────────── ────────── 

 9,101,436 4,942,922 9,711,341 
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 % 1.53بة بنس دة فعليمعدل فائمتوسط الكويتي وتحمل نار بالدي مدرجةلدى بنوك محلية المودعة  جلاأل محددةالودائع  إن

 . سنويا (%2.74 :2020 مارس 31% و1.50: 2020 ديسمبر 31)
 

 خزينة أسهم 7

  قة()مدق  

 

  مارس 31
 2021   

 يسمبرد 31
 2020 

   سمار 31
 2020   

 كويتي دينار  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 115,747 115,747 115,747 الخزينة  أسهمعدد 
 ════════ ════════ ════════ 

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

 11,575 14,121 13,774 يتي(دينار كوالقيمة السوقية )
 ════════ ════════ ════════ 
 

 للتوزيع.ر متاحة الخزينة المحتفظ بها غي أسهمفة الحتياطيات المعادلة لتكلإن ا
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



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

 )غير مدققة( حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة يضاحاتإ

  2021 مارس 31وللفترة المنتهية في في ما ك
 

 

10 

 

 ت  زاماوالت محتملةمطلوبات  8

  )مدققة(  

 
  مارس 31

 2021   
 ديسمبر 31
 2020 

   سمار 31
 2020   

 ار كويتي دين ويتي ينار كد دينار كويتي  
    

 5,764,279 8,318,447 8,368,747 خطابات ضمان 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 427,144 265,377 1,622,423 التزامات رأسمالية 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

مطلوبات جوهرية عن  يأن تنشأ أ األمالشركة  إدارةع ، ال تتوقة المكثفة المجمعةحليمرال المالية تالمعلوماتاريخ في  كما

 .هذه لضمانت ااخطاب



 ع. وشركتها التابعة ش.م.ك.ق الوقود شركة السور لتسوي 
  )مقفلة(

 (ة المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققةضاحات حول المعلومات المالييإ

  2021 مارس 31للفترة المنتهية في وفي ا كم
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 القة ع معامالت مع أطراف ذات 9
 

ن عليها يمارسو أوتي يسيطرون عليها ات الجموعة والشركالعليا بالم رةداإلوموظفي ا دارةاإلالرئيسيين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس المساهمين  تلك المعامالت التي تمت مع تمثل

 .  األمالشركة  إدارةومجلس  إدارةر وشروط هذه المعامالت من قبل عيى سياسات تستم الموافقة عل ت. عاديالال ضمن سياق األعم ملموسا   ا  تأثير أوسيطرة مشتركة 
 

 كما يلي: هي  لمجمعحلي المكثف ايان الدخل المرفي بت عالقة المدرجة مع أطراف ذا المعامالتإن 

  مارس 31المنتهية في  رأشه الثالثة 

 
 ت خاضعة شركا 

  ة المشتركة للسيطر
 ساهم م

 رئيسي

  2021 
 جموعالم 

ة ضعشركات خا 
 للسيطرة المشتركة

 مساهم 
 رئيسي

  2020 
 المجموع

 ويتي دينار ك كويتي نار دي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
       

  31,388,384  31,388,384   -   26,664,678   26,664,678    -   لفة مبيعاتتك

  4,986    -   4,986   10,653    -   10,653  غيلتشال مصروفات

  292,125    -   292,125   232,867    -   232,867    إداريةمصروفات 
 

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

    )مدققة(      

 

شركات خاضعة 
للسيطرة 
 المشتركة

 مساهم
 سي  ي ئ ر 

  مارس 31
 2021   

 جموعالم

اضعة شركات خ 
 للسيطرة
 المشتركة

 مساهم
 يسي  ئ ر 

 ديسمبر 31
 2020 

 وعالمجم

شركات خاضعة 
يطرة للس

 المشتركة

 اهممس 
 يسي  ئ ر 

   سمار 31
 2020   

 موعالمج

  ويتيدينار ك دينار كويتي  ي دينار كويت دينار كويتي  ينار كويتي د دينار كويتي  يتي دينار كو دينار كويتي  يتي ر كودينا 

          

ا*م   126,762    -   126,762   64,365   -   64,365  58,265    -   58,265  دينون ومدفوعات مقدم 

  11,262,689    -   11,262,689   9,202,922       -   9,202,922      8,449,585    -   8,449,585  صروفات مستحقة*ن ومئنودا

يمة ات مالية مدرجة بالقموجود

الشاملة   اإليراداتمن خالل  العادلة

  األخرى
 

7,321,547  -   
 

7,321,547 
 

7,535,255  -   
 

7,535,255 
 

11,739,375  -   
 

11,739,375 
 

 

ة باسم طرف ذي مسجل دينار كويتي( 2,661,473 :2020 رسما 31ودينار كويتي،  2,602,484: 2020ر ديسمب 31ينار كويتي )د 2,597,695 مبلغ ية بإجمالستثماريرات االإن العقا

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



 بعة تها التاكر لتسويق الوقود ش.م.ك.ع. وشرسوشركة ال
 )مقفلة( 

 (المكثفة المجمعة )غير مدققة مرحليةلمالية الحول المعلومات ا إيضاحات
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 )تتمة(  طراف ذات عالقةمعامالت مع أ 9
 

 بمبلغ األخرىلة الشام اإليراداتت المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الموجودا، يتم إدارة 2021س مار 31ي كما ف

دينار  14,999,812 :2020 مارس 31وويتي دينار ك 13,880,488: 2020ديسمبر  31تي )ر كويدينا 15,727,702

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

 بمبلغ  أو الخسائر األرباحالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الموجودات المالية م إدارة ، يت2021مارس  31ي كما ف

من قبل دينار كويتي(  480,272 :2020 مارس 31وويتي دينار ك 379,941 :2020ديسمبر  31) ر كويتيدينا 972,778

 .(5طرف ذي عالقة )إيضاح 
 

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

 
 المنتهية في أشهر الثالثة  

 مارس   31

 2021 2020 

 تييكو   ر دينا  ويتير كا دين  

    العليا دارةفي اإلظمكافأة مو

  95,909   96,088  رواتب ومزايا قصيرة األجل 

  8,160   8,160  نهاية الخدمة للموظفين مكافأة 
 ────────── ────────── 

 104,248 104,069 
 ══════════ ══════════ 

 ت القطاعات  معلوما 10
 

تشغيل  يلديها قطاعن أ، كما اوخدماته امنتجاته  إلىاستنادا  عمال األ وحدات ىعل المجموعة مظينتتم ي، دارةراض اإلألغ

 ما يلي:داد تقارير حولهما كيجب إع
 

 ناتجة من  ألخرى ذات الصلة الد والخدمات اقويع الوبهذا القطاع  مثلي –لة الص  خدمات األخرى ذاتتسويق الوقود وال

 ود. حطات الوقم

 قصيرة األجل والعقارات.  النقديةق سوااألات إيداعة مدارة واالستثمار في محفظطاع هذا الق مثل ي –ار ميات االستثعمل 
 

 

تسويق الوقود 
خدمات األخرى وال

 ذات الصلة 

 ملياتع
 اإلجمالي  ر موزعة  غي  االستثمار 

 ويتيكدينار  كويتيدينار  ار كويتيدين كويتي دينار   2021مارس  31منتهية في اللفترة ا

     

  30,278,030     -   414,371   29,863,659  ات ات القطاعإيراد
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

  1,029,458   277,619   414,371   337,468  اتنتائج القطاع
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

  931,979   7,319   45,013   879,647  ك وإطفاء استهال

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

     2021مارس  31كما في 

  85,496,951     -     28,519,422   5297,97,65  اتودات القطاعموج
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  20,587,849   984,096     -   19,603,753  اتمطلوبات القطاع
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 بعة تها التاكر لتسويق الوقود ش.م.ك.ع. وشرسوشركة ال
 )مقفلة( 

 (المكثفة المجمعة )غير مدققة مرحليةلمالية الحول المعلومات ا إيضاحات
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 )تتمة( ت القطاعاتمعلوما 10
 

 

لوقود تسويق ا
األخرى  والخدمات

 ذات الصلة 

 عمليات
 إلجمالي ا موزعة    غير  الستثمارا 

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

     

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

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

 2,608,175 (934,441) 1,825,160 1,717,456 اتنتائج 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 اتودات القطاعموج
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

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

 

 

لوقود تسويق ا
األخرى  والخدمات

 ذات الصلة 

 عمليات
 إلجمالي ا موزعة    غير الستثمار ا 

 دينار كويتي ار كويتيدين دينار كويتي  نار كويتيدي  2020مارس  31الفترة المنتهية في 

     

 35,175,603      -  (382,827) 35,558,430 ات القطاع إيرادات

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

 773,334 (234,356) (382,827)  1,390,517 اتنتائج القطاع

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

 854,870 4,479 51,673 798,718 استهالك وإطفاء 

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

     2020مارس  31ي ما فك

 87,692,944      -  38,650,809 49,042,135 اتودات القطاعوجم
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 22,065,740 3,374,108      -  18,691,632 اتقطاعبات المطلو
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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. وبالتالي، تم 2021يل أبر 5 بتاريخ 2020ديسمبر  31منتهية في للسنة ال األمية السنوية للشركة الجمعية العمومانعقدت 
 . األم ساهمي الشركةل ممن قب 2020ديسمبر  31ي فمالية المجمعة للسنة المنتهية ات الالبيان اعتماد

 

ة بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ مجلس اإلدار توصيةالسنوية على  لعاديةاة يمموالعوافق المساهمون في الجمعية 
سهم عن  فلس لل 5من القيمة االسمية لألسهم بواقع  %5، كما وافقوا على توزيع أرباح نقدية بنسبة دينار كويتي 60,000

في أرباح نقدية للسنة المنتهية  على توزيعالسنوية الجمعية العمومية لم توافق : 2019. )2020ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 (.2019ديسمبر  31
 

 اليةألدوات المالقيمة العادلة ل 12
 

مي الهر مستويات الجدولها ضمن تصنيفوإلفصاح عنها ا  أوالعادلة  ياس قيمتهاالتي يتم قالمالية  األدوات يتم قياس كافة
 ة ككل: رية لقياس القيمة العادلالجوه لمدخالتقل مستويات األى  العادلة الموضح أدناه، استنادا إ للقيمة

 

 ؛المماثلة باتالمطلو أودات شطة للموجوفي األسواق الناألسعار المعلنة )غير المعدلة( : 1ى المستو 
  لجوهرية لقياس القيمة العادلة ملحوظة بصورة  الت اها اقل مستوى من المدخآليات التقييم التي يكون ب: 2المستوى

 ؛باشرةغير م أواشرة مب
 ر ملحوظ.يمة العادلة غيمن المدخالت الجوهرية لقياس القوى ستيكون بها اقل م آليات التقييم التي: 3ى لمستوا 
 

ستويات قد حدثت بين ميالت وعة ما إذا كانت التحوعلى أساس متكرر، تحدد المجم المسجلةبالنسبة للموجودات والمطلوبات 

س القيمة العادلة ككل( القي ي األهميةخالت ذوى من المد إلى أقل مستتنادا  س)اصنيف الت عن طريق إعادة تقييم لجدول الهرميا

 مجمعة.  مكثفةية مرحل مالية اتمعلومفترة  كل في نهاية



 بعة تها التاكر لتسويق الوقود ش.م.ك.ع. وشرسوشركة ال
 )مقفلة( 

 (المكثفة المجمعة )غير مدققة مرحليةلمالية الحول المعلومات ا إيضاحات

  2021 مارس 31وللفترة المنتهية في في ا مك
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 )تتمة( اليةألدوات المالقيمة العادلة ل 12
 

القيمة العادلة  ي قياسات فستخدمة ، وأنواع المدخالت المليب التقييم، وأساات التقييم للمجموعةم تكن هناك تغييرات في عمليل

 الفترة. خالل
 

ديسمبر  31و 2021مارس  31ا في لألدوات المالية للمجموعة كملة العادرمي لقياس القيمة الهالجدول دول التالي يعرض الج
 : 2020مارس  31و 2020

 لمجموع ا 3لمستوى ا 1المستوى  

 يدينار كويت كويتي دينار دينار كويتي  2021مارس   31

     لة من خالل األرباح او الخسائر لقيمة العادات مالية مدرجة بادموجو

 2,171,311        -  2,171,311   (محلية مسعرة أسهممدارة ) فظةمح

   307,190   307,190      -  غير مسعرة(محلية  أسهمظة مدارة )محف
 ────────── ────────── ────────── 

   2,171,311 90 307,1  78,50142,    
 ══════════ ══════════ ══════════ 

لة الشام اإليراداتموجودات مالية مدرجة بلقيمة العادلة من خالل 
      األخرى
  1,1 05,760   1,105,760      -   رةمسعمحلية غير  أسهم

 10,888,788      -   10,888,788   محلية مسعرة( أسهمة )ة مدارمحفظ

 9,236,367 9,236,367      -  حلية غير مسعرة(م همأسمحفظة مدارة )
 ──────────  ────────── ────────── 

 10,888,788  10,342,127   21,230,915  
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 
 

 المجموع  3 ستوىالم 1المستوى  

 ر كويتيدينا دينار كويتي ار كويتيدين 2020  ديسمبر  31

     ح او الخسائر لقيمة العادلة من خالل األربارجة بادمموجودات مالية 
 2,156,982      -    2,156,982   محلية مسعرة( أسهمة )ة مدارمحفظ

  307,190   307,190       -  محلية غير مسعرة( أسهممحفظة مدارة )
 ────────── ────────── ────────── 

   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 أسهمة )ة مدارمحفظ

  9,470,376   9,470,376       -  رة(عمحلية غير مس أسهممحفظة مدارة )
 ────────── ────────── ────────── 

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

 

 المجموع  3المستوى  1المستوى  

 كويتي دينار ويتينار كدي دينار كويتي 2020  مارس  31

     ة من خالل األرباح او الخسائر ة العادلملقيموجودات مالية مدرجة با

  3,174,145       -   3,174,145  (عرةمحلية مس أسهممدارة )حفظة م

  436,533   436,533       -  محلية غير مسعرة( أسهممدارة )محفظة 
 ────────── ────────── ────────── 

  3,174,145   436,533   3,610,678  
 ══════════ ══════════ ══════════ 
    

لة  الشام اإليراداتالعادلة من خالل  موجودات مالية مدرجة بلقيمة 
      األخرى
  2,369,487   2,369,487       -   رةمسعمحلية غير  أسهم

  5,321,502       -   5,321,502   محلية مسعرة( أسهمة )ة مدارمحفظ

  12,850,398   12,850,398       -  محلية غير مسعرة( أسهممحفظة مدارة )
 ────────── ────────── ────────── 

  5,321,502   15,219,885   20,541,387  
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 



 بعة تها التاكر لتسويق الوقود ش.م.ك.ع. وشرسوشركة ال
 )مقفلة( 

 (المكثفة المجمعة )غير مدققة مرحليةلمالية الحول المعلومات ا إيضاحات

  2021 مارس 31وللفترة المنتهية في في ا مك
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 )تتمة( ألدوات الماليةالقيمة العادلة ل 12
 

 3مستوى المن  أولى إل أي تحويء إجراما لم يتم كالعادلة،  لقيمةا قياساتمن  2و 1ى المستوي تحويالت بين راء أجلم يتم إ
 .  دلةمة العاقيالقياسات  من
 

الل  خمة في قياس القيمة العادلة وآليات التقييم للمجموعة وأنواع المدخالت المستخدتغييرات على عمليات  أيإجراء لم يتم 
 الفترة. 

 

والمسجلة بالقيمة  3المستوى ن مدرجة ضمودات المالية الجللمو ةميوالختا ةاالفتتاحي غمبالال لي مطابقة جدول التارض اليع
 .  العادلة

 2021مارس   31

 ي كما ف
 يناير   1
 2021 

( ةرالخسا) الربح
في  لجالمس 

ة شاملال يراداتاإل
  رى خاأل

 في المشترياتصا
 )المبيعات( و

إعادة تصنيف 
محفظة ضمن 
 مدارة

 كما في 
 مارس 31

 2021 

 كويتي دينار  دينار كويتي ينار كويتيد دينار كويتي يدينار كويت 

لقيمة العادلة من  موجودات مالية مدرجة با
       خالل األرباح او الخسائر 

 307,190           -       -       -  307,190 مسعرة( محلية غير أسهمدارة )حفظة مم 

      

العادلة من   لقيمةابوجودات مالية مدرجة م
         األخرىلة  مالشا اإليراداتخالل 

 1,105,760      -       -   31,593  1,074,167 مسعرةية غير محل أسهم

 9,236,367      -       -  (234,009)   9,470,376 مسعرة( محلية غير أسهمدارة )حفظة مم 
 

 2020ديسمبر    31

 كما في 
 يناير  1
 2020 

 ة(راالخسربح )ال
 المسجل

أو  األرباح في 
 /خسائرال
 يرادات اإل
 خرىاألشاملة ال

ات صافي المشتري
 يعات( )المبو

إعادة تصنيف 
ضمن محفظة 

 مدارة

 في كما 
 ديسمبر 31
 2020 

 نار كويتيدي دينار كويتي  تيدينار كوي يتيينار كود ويتيدينار ك 

لقيمة العادلة من  موجودات مالية مدرجة با
       او الخسائر  خالل األرباح

 307,190             -       -  32,336          274,854       عرة(ير 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 مسعرةمحلية غير  أسهم

 9,470,376 580,808 (2,751,590) 247,361 11,393,797 مسعرة( محلية غير مهأسدارة )حفظة مم 

      

 2020  مارس  31

 ي كما ف
 يناير  1
 2020 

 (الخسارةالربح )
 في لالمسج
أو  األرباح
 /الخسائر

 يرادات اإل
 خرى األاملة شال

تريات ي المشصاف
 )المبيعات( و

إعادة تصنيف 
ضمن محفظة 

 مدارة

 في كما 

   سمار 31

2020 

 دينار كويتي دينار كويتي  ار كويتيدين دينار كويتي يدينار كويت 

لقيمة العادلة من  موجودات مالية مدرجة با
       ل األرباح او الخسائر خال

 436,533             -       -   161,679        274,854       محلية غير مسعرة( أسهم) محفظة مدارة
 

قيمة العادلة من  الرجة بدمموجودات مالية 
         األخرىلة  الشام اإليرادات خالل

 2,369,487      -       -  (1,307,450)  3,676,937 مسعرةمحلية غير  أسهم

 12,850,398       -  (593,984) 2,050,585   11,393,797  مسعرة( محلية غير أسهمدارة )حفظة مم 
 

 

 



 بعة تها التاكر لتسويق الوقود ش.م.ك.ع. وشرسوشركة ال
 )مقفلة( 

 (المكثفة المجمعة )غير مدققة مرحليةلمالية الحول المعلومات ا إيضاحات

  2021 مارس 31وللفترة المنتهية في في ا مك
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 )تتمة( ماليةلألدوات االقيمة العادلة ل 12
 

سات القيمة العادلة خالل  المستخدمة في قيا حوظة غير المل لنطاق المدخالت الجوهرية تحليل الحساسية المجموعةأجرت 

 . المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلوماتلى هذا التحليل، ال يوجد أي تأثير مادي على السنة. وبناءا ع
 

 :2021مارس  31كما في  لمسعرةالتقييم استثمارات األسهم غير  غير الملحوظة الهامةالمبينة أدناه هي المدخالت 
 
 النطاق  

 )المتوسط المرجح( 
 حساسية المدخالت 

  دلةللقيمة العا

 الملحوظةير غالهامة  دخالتالم
  

% في 2( بنسبة صالنق)/ ةلزياداإن  (2) 3.8 – 0.43 عالقيمة الدفترية للقطاإلى  السعرمضاعف 

قيمة الدفترية الإلى  السعر مضاعف

( النقص)/ الزيادةإلى  قد يؤديلقطاع ل

دينار  202,365العادلة بمبلغ  مةلقيفي ا

 كويتي

   

% في 2سبة ن( بالنقص)/ الزيادةإن  %20 خصم لضعف التسويقمعدل ال

 قد يؤدي معدل الخصم لضعف التسويق

القيمة العادلة  في النقص (/الزيادة)إلى 

 دينار كويتي 276,385بمبلغ 
 

ا في االعتبار عند ن في السوق سوف يأخذونه ي ك أن المشار الشركة ت قرريمثل المبالغ التي ضعف التسويق ل خصم ال  إن معدل 

 مارات. تثس ال تسعير ا
 

  19-تأثير كوفيد           13
 

انتشاره  وتسجيلوباء   باعتباره (19-كورونا )كوفيد، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس 2020الل شهر مارس خ

ا على منطقة هذا التفشيوقد أثر  .العالم السريع في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك دولة الكويت.  دول أيض 

الحتواء انتشار الفيروس، بما في ذلك إغالق الحدود وإصدار إرشادات   اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات

 أنحاء البالد. ل في جميعااإلغالق وحظر التجو وفرض عمليات يد االجتماعللتباع
 

غير  للموجودات المالية سجلة الغ الملية لتحديد المبالسوق الحافي ات لتقلبلتملة قامت المجموعة بدراسة التأثيرات المح

تاريخ  مالحظتها في نناء  على المعلومات المتاحة التي يمكة بدارفضل تقييم لإلوهذا يمثل أ لمجموعة،دى ال مسعرةال

ا لتأثيرالمجمعة حلية المكثفةمرلا المالية المعلومات  ةإذا كانت القيمموعة عن كثب ما ، تراقب المج19-فيروس كوفيد . نظر 

 . و الحاليناريلمشاركين في السوق في السيالسعر الذي سيتم تحقيقه للمعامالت بين ا تمثل أسهملالستثمارات في لعادلة  ا
 

النهائية لهذا الحدث غير معروفة، وبالتالي ال يمكن  ل النتيجةمستمرة وال تزا 19-كوفيدفيروس الناتجة عن  تإن التأثيرا

المرحلية المكثفة  المالية المعلوماتتيجة األحداث والظروف التي نشأت بعد تاريخ ن المجموعةتقييم التأثير الكلي على 

فيروس ف يتم إدراج تأثير وسو. المرحلية المكثفة المجمعة المالية ناتاالبيهذه بصورة معقولة في تاريخ اعتماد  المجمعة

التي تؤثر على المبالغ المسجلة  المجموعةتحديد تقديرات وافتراضات  عندعندما يصبح معلوما   المجموعةعلى  19-كوفيد

 والمصروفات والموجودات والمطلوبات.  لإليرادات
 

الظروف االقتصادية الحالية وجميع في ضوء  اس مبدأ االستمراريةأس علىعمل تنت ابإجراء تقييم لما إذا ك عةالمجموقامت 

ة مجموعإعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي لل . تملتأكدعدم اأوجه ومتاحة حول المخاطر المستقبلية المعلومات ال

 ةمجموعالقعات أن ، تُظهر التوالوقت الحالي في، ولكن في التطور 19-كوفيدفيروس قد يستمر تأثير  .ورأس المال والسيولة

ير متأثر إلى حد كبير ال يزال غ أساس مبدأ االستمرارية علىلي وأن موقفها لديها موارد كافية لالستمرار في الوجود التشغي

 ية.ربشكل مناسب على أساس مبدأ االستمراالمرحلية المكثفة  المالية المعلومات، تم إعداد  ولم يتغير. نتيجة لذلك

 

 

 

 

 

 

 
 




