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 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مراجعة حول الر تقري

  نمساهميالإلى حضرات السادة 

 شركة أسمنت الهالل ش.م.ك.ع.

 

 مقدمة 
سمنت الهالل ش.م.ك.ع )"الشركة األم"( وشركاتها لقـد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة أ

ً بـ "المجموعة"( كما في التابعة ) التغيرات في حقوق الملكية والدخل الشامل  تاوبيان ،2020 مارس 31يشار إليها معا

هي   األم كة رة الشرإن إدا .أشهر المنتهية بذلك التاريخ  الثالثةبه لفترة  ةالمتعلق ةالمجمع ةالمكثف ةقات النقدية المرحليوالتدف

رير ق"الت 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وعرضهالية المرحلية المكثفة المجمعة المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات الما
 سؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.. إن مالمالي المرحلي"

 

 ةنطاق المراجع

ً للمعيار الدولي ل المستقل  مراقب الحساباتمات المالية المرحلية المنفذة من قبل المعلو "مراجعة 2410قد قمنا بمراجعتنا وفقا
ل مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة في توجيه االستفسارات بصفة المتعلق بمهام المراجعة. تتمث "للمجموعة

ت التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة.  المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءارئيسية إلى الموظفين 

التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد  طاق المراجعة أقل بشكل كبير من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعاييرإن ن

 بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.

 

  النتيجة
لية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات الما

 .  34إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 التأكيد على أمر  
القضائية المرفوعة ضد  الدعوى  والذي يبينلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المع حول 4نلفت االنتباه الى االيضاح رقم 

فيما يتعلق بهذا  معدلةإن نتيجتنا غير  .لحين صدور الحكم النهائي والمنظورة مؤسسة الموانئ الكويتية من قبل ركة األمالش

 األمر.

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

ا هو وارد في الدفاتر ة مع ماستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقإضافة إلى ذلك، و

لسنة  1رقم . حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات األم الحاسبية للشركة

األم،  لنظام األساسي للشركة اوأو لعقد التأسيس  ،اوالتعديالت الالحقة له يذيةوالئحته التنف ،والتعديالت الالحقة له 2016

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةخالل فترة  يالت الالحقة لهما،والتعد على نشاط  ا

 الشركة األم أو مركزها المالي. 

 

 

 

 

 

 
 

 بدر عادل العبدالجادر

 فئة أ  207اقبي الحسابات رقم سجل مر

   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم
 

 2020  أغسطس 13

 الكويت



 بعة ركاتها التاوش لهالل ش.م.ك.ع.شركة أسمنت ا
 

 

 عة.لية المكثفة المجمتشكل جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرح 10إلى  1 قة مناإليضاحات المرفإن 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الدخل الشاملبيان 

 2020 مارس 31المنتهية في  للفترة

 
 منتهية فير الأشه الثالثة

 مارس  31
  

  2020 2019   

   دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح 
      

   5,435,346 4,482,731   ع بضاعةبي

   (4,622,535) (3,972,547)   مبيعاتتكلفة 

 

 ───────── ─────────   

   812,811 510,184  الربح مجمل 

      

   299,248 38,700  إيرادات أخرى 

   (505,341) (380,699)  أخرىمصروفات 

   300,871 (32,100)  ة رصدة التجارية المدينلأل ر ائتمان متوقعةخسائ (رد) مخصص

       - (831,761) 10  الشهرة انخفاض قيمة

   (1,811) (3,823)  تحويل عمالت أجنبية صافي فروق

  ───────── ─────────   

   905,778 (699,499)  ربح التشغيل)خسارة( 

      

   (22,465) (29,564)  ويلف تمتكالي

 

 ───────── ─────────   

   883,313 (729,063)  ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لضرائب المخصص لقبل  ربحال)الخسارة( 

      

   (8,235)     -  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حصة مخصص ل

   (15,219) (1,098)  الوطنية  ضريبة دعم العمالة

   (2,983) (215)  زكاةلا

   (6,550) (6,550)  مجلس اإلدارة أعضاءافأة كم

 

 ───────── ─────────   

   850,326 (736,926)  ربح الفترة )خسارة( 

      

       -     -  إيرادات شاملة أخرى  

  

───────── ─────────   

   850,326 (736,926)  لفترةالشاملة ل اإليرادات (ائر)الخس إجمالي

 

 ═════════ ═════════   

      بـ: اص الخ

   872,938 (805,941)  مساهمي الشركة األم   

   (22,612) 69,015  الحصص غير المسيطرة  

  

───────── ─────────   

  

(736,926) 850,326   

  

═════════ ═════════   

   فلس 8.6 ( فلس  7.9) 3 مساهمي الشركة األم صة بالخاوالمخففة  ة األساسيالسهم  ربحية)خسارة( 
  ═════════ ═════════   

 

 

 

 

 

 





 

 م.ك.ع. وشركاتها التابعة شركة أسمنت الهالل ش.
 

 

 .المكثفة المجمعةية المرحلية لومات الماللمعيتجزأ من هذه اتشكل جزء  ال  10إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 ق(  مدق ثف المجمع )غيرمرحلي المكحقوق الملكية ال بيان التغيرات في

   2020 مارس 31المنتهية في  للفترة

   الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 رأس 
 المال

 دينار كويتي

 احتياطي
 إجباري 

 دينار كويتي

 احتياطي 
 اختياري

 دينار كويتي

 
 متراكمة()خسائر  

 مرحلة  أرباح
 كويتيدينار 

 ماليجاإل
 الفرعي

 ر كويتينادي

 الحصص 
 طرةغير المسي
 ويتيدينار ك

 
 مجموعلا

 دينار كويتي
        

 12,265,257 638,053 11,627,204 (1,190,629) 574,844 2,096,776 10,146,213  )مدقق( 2020اير ين 1في  كما

 (736,926) 69,015 (805,941) (805,941)     -     -     - الفترة ربح )خسارة( 

     -     -     -     -     -     -     - اخرى   شاملة يراداتإ
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 (736,926) 69,015 (805,941) (805,941)     -     -     - الشاملة للفترة اإليرادات ائر( )الخساجمالي 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 11,528,331 707,068 10,821,263 (1,996,570) 574,844 2,096,776 10,146,213 2020 مارس 31في 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

        

 15,021,389 1,191,151 13,830,238 (509,527) 2,096,776 2,096,776 10,146,213  قق()مد 2019ناير ي 1في كما 

 850,326 (22,612) 872,938 872,938     -     -     - الفترة )خسارة(  ربح

     -     -     -     -     -     -     - ايرادات شاملة اخرى  
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 850,326 (22,612) 872,938 872,938     -     -     - ة ة للفترالشامل ()الخسائر تاإليرادااجمالي 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 15,871,715 1,168,539 14,703,176 363,411 2,096,776 2,096,776 10,146,213 2019 مارس 31في 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 



 ة . وشركاتها التابعشركة أسمنت الهالل ش.م.ك.ع
 

 

 فة المجمعة.جزء  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثتشكل  10إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية 
  2020 مارس 31في المنتهية  أشهر لثالثةل

  

 ية فيالمنته رأشهالثالثة 
 مارس  31

 اتإيضاح 
2020 

 دينار كويتي 
2019 

 دينار كويتي

    ليغشالتأنشطة 

 أعضاء مجلس اإلدارة أةافومك الضرائبمخصص الربح قبل  (الخسارة)
 883,313 (729,063)   للفترة

بصافي   ربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةلالمطابقة تعديالت 
    ة: التدفقات النقدي

 (39,480) (36,758)  فوائد الإيرادات  
 253,512 206,935  دات ممتلكات ومنشآت ومع استهالك 
 63,852 69,887  ام ق االستخدموجودات حاستهالك  
 (300,871) 32,100  ية المدينة رصدة التجارلأل خسائر ائتمان متوقعة (رد) مخصص 

     - 831,761 10  انخفاض قيمة الشهرة
 31,820 16,350  الخدمة للموظفينأة نهاية صص مكافخم 
 22,465 29,564  تكاليف تمويل  

 2,669 7,201  مطلوبات التأجير على ئدفوا مصروف

 
 ───────── ───────── 

  427,977 917,280 
    ل:  رأس المال العام علىالتعديالت 

 162,701 104,125   مخزون 
 29,348 180,094  ومدفوعات مقدما  مدينون  
 198,169 (779,562)  مستحقةومصروفات دائنون  

 
 ───────── ───────── 

 1,307,498 (67,366)  لعمليات الناتجة من ا )المستخدمة في(دية التدفقات النق
 (23,784) (7,704)  ة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوع

 

 ───────── ───────── 

 1,283,714 (75,070)  لالتشغيأنشطة الناتجة من  دمة في()المستخ صافي التدفقات النقدية

 
 ───────── ───────── 

    ثمارأنشطة االست
     - (1,932)  ومعدات  ومنشآت كاتممتلبنود  شراء

     - 24,000   محددة األجل في ودائع صافي الحركة
 16,471 39,333  إيرادات فوائد مستلمة 

 
 ───────── ───────── 

 16,471 61,401  أنشطة االستثمار ة مناتجالنصافي التدفقات النقدية 

 
 ───────── ───────── 

    ويل التم أنشطة
 (14,740) (41,390)  وعة يل مدفف تموتكالي
 (64,240) (82,025)  التأجير ودعق زء من أصل مبلغ مطلوباتجسداد 

 

 ───────── ───────── 

 (78,980) (123,415)  أنشطة التمويل تخدمة فيمسال نقديةصافي التدفقات ال

 

 ───────── ───────── 

     رة األجلوالودائع قصيلنقد اة في الزياد)النقص( صافي 

  (137,084) 1,221,205 
 6,604,532 7,352,131  ايرين 1في  والودائع قصيرة األجل النقد 

 

 ───────── ───────── 

 7,825,737 7,215,047 5   مارس 31في  ليرة األجوالودائع قصالنقد 
  ═════════ ═════════ 

لي المكثف مرحال لتدفقات النقديةبنود غير نقدية مستبعدة من بيان ا
    المجمع: 

دولي للتقارير المعيار المن تطبيق  االستخدام لموجودات حقتعديل انتقالي 
 (255,404)     -  16المالية 

لي للتقارير لمعيار الدومن تطبيق ا ود التأجيرت عقلمطلوبا تعديل انتقالي
 255,404     -  16المالية 

     - (813,551)    ستخدامحق اال ات إلى موجوداتإضاف
     - 813,551  إضافات إلى مطلوبات عقود التأجير



 كاتها التابعة ش.م.ك.ع. وشرمنت الهالل أس شركة
 

 ققة(احات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدإيض

  2020 مارس 31 رة المنتهية فيوللفت كما في
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  ركةحول الشمعلومات  1
 

.ك.ع. )"الشركة األم"( لهالل ش.معة لشركة أسمنت افة المجمية المكثتم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحل
وفقا  لقرار أعضاء مجلس  2020 مارس 31تهية في منالأشهر  للثالثة"( "المجموعة ها معا  بـشار إليوشركاتها التابعة )ي
 .2020 أغسطس 13بتاريخ إدارة الشركة األم 

 

. وتتضمن األنشطة بورصة الكويتوهي مدرجة في  1984ير ينا 19في تم تأسيس الشركة األم كشركة مساهمة كويتية 
امة وتشغيل وإدارة الصوامع  ة األخرى وإقوالمواد غير المعبأزين وتوزيع األسمنت الرئيسية للشركة األم استيراد وتخ
في  ستثمارها واستغالل الفوائض المالية عن طريق اأنشطة مشابهة التي تعمل في األخرى وشراء الحصص في الشركات 

 في أسهم شركات استثمارية وعقارية.  ء محافظ تدار من قبل مدرا محافظ
 

ص.ب  ، وعنوانها البريدي هو14القبلة، قطعة  ،3، مبنى 19ور برج مرزوق، الدهو  المسجلالشركة األم  إن عنوان مكتب
 ويت.، الك13068، الصفاة، 20732

 

شركة مسجلة في مصر وهي "(، لشركة األم الكبرىم.م. )"االسويس ش.إن الشركة األم هي شركة تابعة لشركة أسمنت 
 ، القاهرة، مصر. 2691وعنوان مكتبها المسجل هو ص.ب. 

 

مجمعة المالية الالبيانات  2020 يوليو 16الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ  كة األم في اجتماعاعتمد مساهمو الشر
   .2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 للمجموعة ية المحاسب السياساتفي  والتغيراتداد اإلع ساسأ 2
 

 أساس اإلعداد 2.1
 

وفقا  لمعيار  2020 مارس 31المنتهية في أشهر  للثالثة مجمعة للمجموعةة المكثفة اللمرحليالية امعلومات المتم إعداد ال
 "التقرير المالي المرحلي".   34رقم   المحاسبة الدولي

 

السنوية  ليةبيانات المان كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في الة ال تتضمة المكثفة المجمعالمرحلي المالية المعلوماتإن 
  .2019ديسمبر  31كما في السنوية  المجمعة رنة بالبيانات الماليةطالع عليها مقتاال ويجب

 

 التعديالت المطبقة من قبل المجموعةو دة والتفسيراتالمعايير الجدي 2.2
 

د  إعدا في  المتبعةالمرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك د المعلومات المالية ية المستخدمة في إعدا محاسبالياسات إن الس
  معايير الجديدة التي ، باستثناء تطبيق ال2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في السنوية  المجمعةالية لبيانات الما

ل تم إصداره ولكنه لم يسر يار أو تفسير أو تعديلتطبيق المبكر ألي مععة باجموم الملم تق. 2020يناير  1تسري اعتبارا  من 
  بعد.

 

المعلومات ولكن ليس لها تأثير على  2020 سنةفي ت األخرى التي تسري ألول مرة رالتعديالت والتفسييوجد العديد من ا
 .رحلية المكثفة المجمعة للمجموعةالمية المال

 

 األعمال: تعريف 3لتقارير المالية الدولي لتعديالت على المعيار 

ملة من األنشطة والموجودات عة متكاة مجموتم تصنيف أيأنه لكي ي 3يوضح التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 

وهري يجتمعان معا  لكي تتحقق قدرة الحصول على المخرجات.  كأعمال، ال بد وأن تتضمن كحد أدنى مدخالت وإجراء ج

ل أن تشتمل على كافة المدخالت واإلجراءات المطلوبة للوصوال قد تتحقق دون التعديل أن األعملك، أوضح فة إلى ذإضا

ا قد تؤثر ة ولكنهللمجموعالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة هذه التعديالت تأثير على م يكن لإلى المخرجات. ل

 ل. رام أي عمليات لدمج األعماموعة بإبعلى الفترات المستقبلية في حالة قيام المج
 

 وهريةريف المعلومات الج: تع8المحاسبة الدولي ومعيار  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

إذا كان حذفها أو عدم صحتها أو إخفاؤها   تقدم التعديالت تعريفا  جديدا  للمعلومات يشير إلى أن "المعلومات تعتبر جوهرية

مين الرئيسيين لها البيانات المالية من قبل المستخد ة بناء  على تلكالقرارات المتخذيؤثر على  عقولة أنمن المتوقع بصورة م

 ت مالية حول المنشأة التي قامت بإعدادها". من هذه البيانات المالية وهو عرض معلوماإطار الغرض العام في 
 

المشاركة ومات، سواء بشكل فردي أو بجم المعلضح التعديالت أن المعلومات الجوهرية ستستند إلى طبيعة أو حوت

وقع أمرا  جوهريا  إذا كان من المتومات خطأ في المعليشكل وقوع الالمالية. بمعلومات أخرى، وذلك ضمن سياق البيانات 

خدمين األساسيين. لم ينتج عن هذه التعديالت أي تأثير على بشكل معقول أن يؤثر على القرارات المتخذة من المست

 .مستقبلي على المجموعة توقع أن يكون لها أي تأثيرالمجمعة، وليس من المالمالية المرحلية المكثفة معلومات ال
 

 

 

 



 كاتها التابعة ش.م.ك.ع. وشرمنت الهالل أس شركة
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 )تتمة( للمجموعة السياسات المحاسبية في  والتغيراتد أساس اإلعدا 2
 

 )تتمة(  التعديالت المطبقة من قبل المجموعةو تالمعايير الجديدة والتفسيرا 2.2
 

 2018مارس  29في  قارير المالية الصادرهيمي للتاإلطار المفا

ز المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. إن دة فيه التي تتجاوال يمثل اإلطار المفاهيمي معيارا  أو أي من المفاهيم الوار

ين على  ية في إعداد المعايير، ومساعدة القائممعايير المحاسبة الدولدة مجلس الغرض من اإلطار المفاهيمي هو مساع

فهم المعايير حاسبية متسقة حيث ال يوجد معيار ساري، وكذلك لمساعدة جميع األطراف على إلعداد على تطوير سياسات ما

 .يرهاوتفس
 

راف ت محدثة ومعايير االعتيتضمن اإلطار المفاهيمي الذي تمت مراجعته بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفا

ه التعديالت تأثير على المعلومات المالية  هيم الهامة. لم ينتج عن هذعض المفابالموجودات والمطلوبات كما يوضح ب

 جموعة. المرحلية المكثفة المجمعة للم
 

  سهملا ربحية 3
 

العاديين للشركة األم   اهمينبالمسالفترة الخاص ربح )خسارة( عن طريق قسمة ربحية السهم األساسية مبالغ يتم احتسـاب 

 ربح الارة( )الخس ترة. يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسـمةالعادية القائمة خالل الف د األسهمعلى المتوسط المرجح لعد

عادية القائمة خالل الفترة زائدا  المتوسط ط المرجح لعدد األسهم اللمتوسعلى اللشركة األم بالمساهمين العاديين الخـاص 

دية. اخذا في  المخففة إلى أسهم عام العادية المحتملة األسه ويل كافةاألسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحالمرجح لعدد 

 متطابقة.ألساسية والمخففة ود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم ااالعتبار عدم وج
 

 

 تهية في أشهر المن الثالثة
 مارس  31

  

 2020 2019   
     

   872,938 (805,941) ر كويتي(مساهمي الشركة األم )ديناالخاص بالفترة  ربح خسارة()

 ═══════════ ═══════════   

     

   101,462,130 101,462,130 سهم القائمة خالل الفترة المتوسط المرجح لعدد األ

 ═══════════ ═══════════   

   فلس  8.6 فلس  ( 7.9)  والمخففةالسهم األساسية ربحية )خسارة( 

 ══════════ ══════════   
 

 ومعدات  كات ومنشآتتلمم 4
 

مصنع   موانئ الكويتية إلخالء المباني التابعة للمؤسسة وإزالةمن مؤسسة ال ا  لشركة األم إنذار، تلقت ا2009يناير  29في 
 ، دينار كويتي1,154,761: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 1,084,490،بمبلغ دفتريةبقيمة  ائمالتعبئة الع

مؤسسة الموانئ لمجاورة للرصيف المملوك ل( المملوك للشركة األم وار كويتينادي 1,365,575 :2019 مارس 31و
وتقدمت مؤسسة الموانئ الكويتية م لصالح الشركة األ 2014مايو  8درجة في  للكويتية. تم إصدار الحكم من محكمة أوا

. طعنت الشركة 2017ل أبري 16اريخ بتشركة األم الحكم ضد  تم إصدارهذا الحكم أمام "محكمة االستئناف". بطعن على 
   . "التمييزمة ى هذا الحكم أمام "محكاألم عل

 

 المنتهية الفترة لخال اإليجار.يه زيادة ب فتطل وانئ الكويتيةمن مؤسسة الم  ا  ار ، تلقت الشركة األم إخط2014أكتوبر  23في 
توقعيها م ت والتي جديدة اتفاقية إبرام بشأن يةالكويتموانئ مؤسسة المع  اتجراء مناقشبإ اإلدارة قامت، 2020مارس  31في 
  .2020أبريل  29 في الحقا  
 

  2020 مارس 31 كما في معلقا   التمييز ةكمحمحكم  يزال ال ،يةالكويتموانئ مؤسسة ال مع ديدة االتفاقية الج من توقيع بالرغم
  .المكثفة المجمعة يةة المرحلالمعلومات المالي على تبعي أثيرأي ت هناك أنه لن يكون اإلدارة وترى
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 قصيرة األجل دائعوالونقد  5
 

 :يلي ما  ة األجلالودائع قصيرألغراض بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع، يتضمن النقد 
  

 

 مارس 31
 2020 

 قة()مدق
  ديسمبر 31

2019 
   مارس 31

2019 
يدينار كويت دينار كويتي   دينار كويتي 
    

 1,455,737 1,092,131 1,534,795 وفي الصندوق   كوى البننقد لد
 6,370,000 6,260,000 5,680,252  األجل قصيرةودائع 

 ───────── ───────── ───────── 

 7,215,047 7,352,131 7,825,737 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

ة للمجموعة، وريالفبات النقدية ، بناءا على المتطلأشهر 3ى من شهر ال قصيرة األجل لفترات متباينةلودائع يتم إيداع ا* 

 فائدة بمعدالت الودائع قصيرة األجل. وتحقق 
 

:  2019مارس  31دينار كويتي و 60,000: 2019ديسمبر  31) ار كويتيدين 36,000بمبلغ  المحتجزة الودائع نإ

. يداعإلا ختزيد عن ثالثة أشهر من تاري ةليأصاق تحقاس فترات ولها مؤسسة مالية محلية ( مودعة لدىدينار كويتي 60,000

  بنسبة  الفعلية ائدةالف معدل سطبمتو فائدة وتحقق العمليات اليومية للمجموعة في لالستخدام  ليست متاحة الودائع المحتجزة إن

  %(.2.5: 2019مارس  31% و2.5: 2019ديسمبر  %31 )2.5
 

 رأس المال        6
  

 31فلس للسهم ) 100سهم عادي بقيمة 101,462,130 مناألم للشركة  المصدر والمدفوعصرح به ويتألف رأس المال الم

فلس   100سهم بقيمة  101,462,130 :2019 مارس 31وفلس للسهم،  100سهم بقيمة 101,462,130: 2019ديسمبر 

 للسهم(. 
 

 ة    طراف ذات عالق األ إفصاحات 7
 

 هؤالء عليهايسيطر التي شركات الووظفي اإلدارة العليا للمجموعة مويين ئيسالرمين مثل األطراف ذات عالقة المساهي

 وشروط هذه المعامالت من قبلتسعير  سياسات ادتماعأو يمارسون عليها سيطرة  مشتركة أو تأثيرا  ملموسا . يتم  األطراف

 إدارة الشركة األم.  
 

 أطراف ذات عالقة:   ائمة لدىالتالية إجمالي قيمة المعامالت واألرصدة القل توضح الجداو 
 

 المرحلي المكثف المجمع هي كما يلي:  الخسائر األرباح أوبيان 
 

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة
 مارس  31

 

ف أخرى أطرا 
 2019 2020 ة ذات عالق

 دينار كويتي دينار كويتي ر كويتيدينا   
     

 2,113,361 694,223 694,223  اعة تكلفة بضاعة مب

 5,924 1,809 1,809  إدارية  تامصروف

 19,411 17,838 17,838   تكاليف تمويل
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 ققة(احات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدإيض
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 تتمة( ة )عالق طراف ذات األ إفصاحات 7

 

 :المرحلي المكثف المجمعكز المالي بيان المر
  

 
  ى الشركة األم الكبر * شركة زميلة   2020مارس  31في  كما

اف أخرى ذات أطر
  المجموع  عالقة

 دينار كويتي كويتيار دين ويتيدينار ك دينار كويتي  
     

 15,228     -     - 15,228   أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة من

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════  ومدفوعات مقدما *مدينون 

     

       ذات عالقة  مبالغ مستحقة إلى أطراف

 80,725 80,725 -     -      ستحقةدائنون ومصروفات م

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

 1,582,900 1,082,900 500,000 -       قرض من طرف ذات عالقة

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

 

 
  الشركة األم الكبرى * شركة زميلة  (ة)مدقق 2019ديسمبر  31 كما في

اف أخرى ذات أطر
  المجموع  عالقة

 دينار كويتي نار كويتيدي نار كويتييد كويتي دينار  
     

 15,228     -     - 15,228   أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة من

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════  دينون ومدفوعات مقدما *م

     

       ذات عالقة  مبالغ مستحقة إلى أطراف

 752,785 752,785 -     -      ستحقةدائنون ومصروفات م

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

 1,582,900 1,082,900 500,000 -       قرض من طرف ذات عالقة

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

 

 
  الشركة األم الكبرى * شركة زميلة   2019مارس  31في  كما

اف أخرى ذات أطر
  المجموع  عالقة

 دينار كويتي دينار كويتي ار كويتيندي يتي دينار كو 
     

 15,228     -     - 15,228   أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة من

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════  نون ومدفوعات مقدما *مدي

     

       القةذات ع   مبالغ مستحقة إلى أطراف

 1,136,660 1,136,660 -     -      ستحقةدائنون ومصروفات م

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

 1,582,900 1,082,900 500,000 -       قرض من طرف ذات عالقة

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

 

في  رالستثماا تعرض .الدفع عند الطلب تستحقو فترات سداد محددةلها  وليس زميلة شركة من المستحقة األرصدة تمثل* 

  .ت السابقةي الفتراف بالكامل  انخفاض القيمةإلى  شركة زميلة
 

: 2019 مارس 31وكويتي دينار  1,082,900: 2019ديسمبر  31) 1,082,900بلغ بمعالقة  طرف ذيإن القرض من 

: 2019 مارس 31، وسنويا  % 5: 2019ديسمبر  31) سنويا  % 5بنسبة فعلية فائدة  معدل يحملدينار كويتي(  1,082,900

 ية.المال المعلوماتشهر بعد فترة  12ل مدة تزيد عن ومن المتوقع أن يتم سداده خال( سنويا  % 5
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  2020 مارس 31 رة المنتهية فيوللفت كما في
 

 

10 
 

 تتمة(عالقة )طراف ذات األ إفصاحات        7
 

 مارس 31دينار كويتي و 500,000: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 500,000لقرض من طرف ذي عالقة بمبلغ إن ا

ة رسداده خالل سنة بعد فت % سنويا . ومن المتوقع أن يتم4.4بنسبة فعلية فائدة  معدل( يحمل ر كويتيادين 500,000: 2019

 .الماليةلمعلومات ا
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا

ة عن  مسؤولييتحملون الو ة صالحيال لهم الذين  اإلدارة العليا يموظفدارة وإلمجلس اأعضاء  العليا في دارة إلموظفو ا ليتمث

 :ما يليك هو اإلدارة العليا يموظفبمالت المتعلقة لمعاإن إجمالي قيمة ا يط وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة. طتخ
 

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
 مارس  31

  د القائم كما فيالرصي 

  2020 2019 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  
      

 7,495 17,258 71,613 53,679  قصيرة األجل اب ومزايروات

 172,019 3633,62 9,170 2,518   وظفينمكافأة نهاية الخدمة للم

 28,293 32,750 6,550 6,550  كافأة أعضاء مجلس اإلدارةم
  ───────── ───────── ───────── ───────── 
  62,747 87,333 283,644 207,807 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

كويتي  دينار 26,196لغ بمبدارة س اإللمكافأة أعضاء مجب 2020مارس  3في  المنعقدجتماع االمجلس اإلدارة في  أوصى

في  المنعقدةالموافقة على المكافآت من قبل المساهمين في الجمعية العمومية  تمتقد . و2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  .2020 يوليو 16
 

  محتملةمطلوبات  8
 

دينار 156,000: 2019بر ديسم 31دينار كويتي ) 156,000غ بمبل قدمت المجموعة ضمانات، 2020 مارس 31كما في 

العمل الطبيعي وليس من المتوقع أن ينشأ عنها أية مطلوبات دينار كويتي( في سياق  306,000 :2019 مارس 31وكويتي 

  جوهرية. 
 

     اتالقطاع معلومات 9
 

تشغيليين ا قطاعين لديهوالخدمات التي تقدمها المنتجات وستنادا  إلى تنتظم المجموعة في وحدات أعمال ا ألغراض اإلدارة،

تصنيع المواد. تتعامل اإلدارة مع أنشطة عمليات هذه القطاعات المتاجرة في المواد و امهعنهما ولتقارير إلعداد اقابلين 

 المواد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع استنادا  إلى األرباح أو الخسائر وتوزيعات رذ القرابصورة منفصلة ألغراض اتخا

 . ةغيليشالت
 

 أشهر المنتهية في  للثالثة لمجموعةا  التشغيل لدى لقطاعات حاألرباالجدول التالي معلومات اإليرادات و يعرض

   ، على التوالي:2019 مارس 31و 2020 مارس 31
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 )تتمة( اتالقطاع معلومات 9
 

 
 وحدات 

  للمتاجرة

 وحدات 

 للتصنيع

 
 المجموع

تعديالت 
 واستبعادات

 
 جمعملا

 مارس 31 المنتهية في أشهرثة الثال
 دينار كويتي يتيدينار كو  يتيدينار كو  دينار كويتي يدينار كويت  2020

      

   إيرادات القطاع 
 

  

 4,482,731     - 4,482,731 2,956,346 1,526,385 عميل خارجي

     - (760,362) 760,362     - 760,362 اتالقطاع داخل

     - (719,966) 719,966 719,966     - عاتقطان الما بي
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 4,482,731 (1,480,328) 5,963,059 3,676,312 2,286,747 إجمالي اإليرادات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       القطاع مصروفات

 (3,224,338) 1,480,328 (4,704,666) (2,735,709) (1,968,957)  اتكمصروف سجلالم المخزون فةتكل

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

 (276,822)     - (276,822) (132,935) (143,887)   استهالك مصروف
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (831,761)     - (831,761)     - (831,761) انخفاض قيمة الشهرة
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (729,063)     - (729,063) 140,845 (869,908) نتائج القطاع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

 
      

 

 وحدات 

  للمتاجرة

 وحدات 

 للتصنيع

 
 المجموع

يالت تعد
 واستبعادات

 
 مجمعال

 ينار كويتيد  ار كويتيدين  دينار كويتي تيدينار كوي دينار كويتي 2019 مارس 31 المنتهية في أشهرالثالثة 

   اإليرادات
 

  

      

      ادات القطاعرإي

 5,435,346     - 5,435,346 3,396,977 2,038,369 عميل خارجي

     - (1,017,466) 1,017,466     - 1,017,466 اتالقطاع داخل

     - (688,078) 688,078 688,078     -  ما بين القطاعات
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 5,435,346 (1,705,544) 7,140,890 4,085,055 3,055,835 دات اإجمالي اإلير
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       لقطاعا مصروفات

 (3,845,240) 1,705,544 (5,550,784) (3,106,060) (2,444,724)  كمصروفات المسجل المخزون تكلفة

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

 (317,364)     - (317,364) (165,043) (152,321)   استهالك مصروف
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 883,313     - 883,313 (46,146) 929,459 ائج القطاعنت
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 2020 مارس 31 كما في المجموعة ل لدىالتشغي لقطاعات الموجودات والمطلوباتمعلومات  ييعرض الجدول التال

   التوالي: على 2019 مارس 31و 2019ديسمبر  31و
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 )تتمة( اتالقطاع معلومات 9
 

 

 وحدات
 لمتاجرة ل

 وحدات
  للتصنيع

 
 وعالمجم

تعديالت 
 ستبعاداتوا

 
 مجمعال

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي تيي دينار كو  دينار كويتي

      2020 مارس 31في 

 19,252,991 (12,304,749) 31,557,740 14,057,730 17,500,010 موجودات القطاع
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 7,724,660 (4,554,733) 12,279,393 9,894,473  2,384,920 طاعمطلوبات الق
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

      )مدققة( 2019ديسمبر  31في 

 20,026,069 (11,638,771) 31,664,840 14,144,600 17,520,240 لقطاعموجودات ا
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 7,760,812 (4,720,516) 12,481,328 10,122,188 2,359,140 لوبات القطاع مط
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

      2019 ارسم 31في 

 23,671,046 (11,009,967) 34,681,013 15,676,176 19,004,837 موجودات القطاع
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 7,799,331 (5,228,256) 13,027,587 10,571,139 2,456,448 القطاع  تمطلوبا
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 19-تأثير كوفيد 10
 

أثرت التدابير ت العدوى. وقد ير من حاالكب مع وقوع عدد 2020تطورات متسارعة في سنة  19-وس كوفيدتفشي فيرشهد 

 القتصادي وأعمال المجموعة بعدة طرق جوهرية.مختلف الحكومات الحتواء الفيروس على النشاط ا االتي اتخذته
 

 :كما يليعلى المجموعة هو  19-ف حالي ا لفيروس كوفيدإن التأثير المعرو
 

 ن ع تتاليالم االنخفاض ج هذاونت .أساس سنويعلى  فاضهاانخو بصورة متتالية لربع السنة المبيعات ماجأح انخفاض  
ف تعطل اإلنتاج الذي تفرضه الدولة وتوق لمث 19-تأثيرات كوفيد ب يأساسمدفوعا  بشكل  التجاري النشاط في التراجع

 البناء في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
  أساس   % على18 بةوبنس ة متتالية% بصور15 ةنسبب لربع السنة دينار كويتي 4,482,731بمبلغ  اإليراداتانخفاض

  .سنوي
 متتالي دينار كويتي على نحو 1,027,502لغ بمب وانخفاض سنةدينار كويتي لربع ال 699,499بمبلغ  رة التشغيلاخس 

 . دينار كويتي على أساس سنوي 1,605,277بمبلغ  ةوزياد
 

 : ما يلي تتضمني والت  ،اليةالحبيئة السوق  لمواكبة عدة إجراءات باتخاذ موعةوم المجتق
 

 2020 سنةل  المصروفات الرأسمالية يصاف لتخفيض خطة اعتماد . 
  على   والحفاظ التكاليف تخفيض تركز على  والتي يونيو بنهاية على مستوى المجموعة خطة عمل شاملةالشروع في

 تكاليف وتخفيض ر األساسيةغي المصروفات كافة تخفيض ،على سبيل المثال ،ذلك ويشمل .السيولة من مستوى عالي
 . رواتب اإلدارة في رياوالتخفيض االختي الموظفين

 

فإن حالة عدم التيقن بشأن  ، حتوائهالوالتدابير الحكومية  19لمعروفة بالفعل الناتجة عن تفشي كوفيد إضافة إلى التأثيرات ا

ومن   المدى الطويل.ل المجموعة على ه على أعماثيرتأد أدت إلى تعطل النشاط االقتصادي وال يمكن تقدير االقتصاد الكلي ق

 19-وفي حالة تعرض المجتمع وكذلك األعمال لتأثير كوفيد في اتجاهات مختلفة.  19-أن يتطور فيروس كوفيد  الممكن

  وضغط على السيولة لدى المجموعة. منية أطول، فإن ذلك قد يؤدي إلى نتائج سلبية مستمرة لفترة ز
 

مة تعافي صناعة البناء إلى مستوى ما احاسما على مدى سرعة واستدمن العام مؤشرا صف الثاني النسيكون التطور في 

من أن تستفيد أنشطة البناء على المدى المتوسط  من المرجح الفردية،ة. تتوقع المجموعة أنه في األسواق األساسية قبل األزم

 مة.قتها الحكوأطلنية التحتية وبرامج التحفيز االقتصادي األخرى التي لبا
 

تتعرض المجموعة للمزيد من النتائج  ير السلبي المستمر على النشاط االقتصادي، فقد ث، والتأ19-كوفيد أزمةداد نظرا  المت

ا لحالة عدم التيقن 2020ة ، وقد تتكبد انخفاضات جديدة في قيمة موجوداتها في سنالسلبية والقيود على السيولة . نظر 

 2020مجموعة في الفترة المتبقية من سنة لر الفعلي على أنشطة اتأثيال يمكن توقع الالقتصادي، ع االمستمرة بشأن الوض

 .دها في تلك المرحلةوما بع
 

طبقها اإلدارة لتقدير قيم عمليات المجموعة والتقديرات واألحكام الهامة التي ت اإليضاح تأثير تفشي الفيروس على ايبين هذ

 .2020 مارس 31 في الموجودات والمطلوبات كما



 كاتها التابعة ش.م.ك.ع. وشرمنت الهالل أس شركة
 

 ققة(احات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدإيض

  2020 مارس 31 رة المنتهية فيوللفت كما في
 

 

13 
 

 )تتمة( 19-وفيدتأثير ك 10
 

 ة المخاطررإدا 10.1

للفترة  .19-كوفيد أهداف وسياسات إدارة المخاطر بناء  على المستجدات الحالية بشأنتقوم اإلدارة بمراقبة وإعادة تقييم 

ات المالية نة بالبيانقاري تغييرات جوهرية في أهداف وسياسات إدارة المخاطر م، لم تحدث أ2020مارس  31المنتهية 

 .2019مبر سدي 31معة المدققة كما في المج
 

 مخاطر االئتمان 10.1.1

  جوهرية  تغيرات أي وال تتوقع الفيروس تفشي نتيجة للمجموعة مخاطر االئتمان أهداف وسياسات بتقييم ةاإلدار قامت

ليست مادية  في القيمة ضت اإلدارة إلى أن خسائر االنخفاتوصلو .2019ديسمبر  31في  بيانات المالية المجمعةة بالمقارن

 مناسبة محددة منالب لدى أطراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية ها في الغظ بمحتف قصيرة األجل والودائع النقد ن ألنظرا  

  المدينة القائمة  هذه األرصدة قبة مرا المدينة، يتمباألرصدة التجارية  علقفيما يتو قبل وكاالت التصنيف االئتماني العالمية

يتأثر تعرض  . دفتريةال قيمةالمع  األرصدة التجارية المدينة من كز المخاطررلم الحد األقصى ويتوافق على أساس مستمر

ي قد  الت عواملال اإلدارة في اعتبارها ضعت ولكن .عميلبشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل المجموعة لمخاطر ائتمان 

فيها  يعمل التي الدولة و لألعماابقطاع  المرتبطة مخاطر التعثر ذلك بما في ،لقاعدة عمالئها مخاطر االئتمان على تؤثر

يد فترة تحد عن طريقر االئتمان الناتجة من األرصدة التجارية المدينة لمخاط المجموعة بالحد من التعرضتقوم . العمالء

   .على التوالي من األفراد والشركات هر للعمالءأشثالثة السداد بحد أقصى 
 

 مخاطر السيولة 10.1.2

حقاقها  است اد المرتبطة بمطلوباتها المالية عندلى الوفاء بالتزامات السدعدم قدرة المجموعة ع رإن مخاطر السيولة هي مخاط

 .األموال عند سحبها واستبدال
 

 بمتطلبات رأس المال العاملة لضمان الوفاء بليإدارة التمويل اليومي من خالل مراقبة التدفقات النقدية المستق  .
 .استحقاقها دألموال عنويتضمن ذلك إعادة تغذية ا

 نقدية المتوقعةساس التدفقات اللى أولة لمركز السيولة الكلي للمجموعة عر في وضع التوقعات المتدااالستمرا. 
 مراقبة معدالت السيولة وصافي الموجودات المتداولة. 
 

عدة خطوات   . وقد اتخذت اإلدارة19-ولة بسبب تفشي فيروس كوفيدوث تأثير سلبي جوهري على السيحدتتوقع المجموعة 

ية. عالوة فض المصروفات الرأسمالية التقديرل تدابير توفير تكاليف التعويضات وخالنقدية من خال اظ على التدفقاتللحف

ى القابلة للتسويق األخر واالستثماراتاألجل يرة والودائع قصعلى ذلك، تهدف المجموعة إلى الحفاظ على مستوى النقد 

  بات المالية.المتوقعة للمطلولنقدية الصادرة مته التدفقات ايتتجاوز قعند مبلغ  بدرجة كبيرة
 

 رات واالفتراضاتاستخدام التقدي 10.2

حلية المكثفة المجمعة. نتج المؤشرات المتاحة عند إعداد المعلومات المالية المر إلىوتقديرات المجموعة تستند افتراضات 

يفات االئتمانية والعمالة والتصنوتوافر المصادر عات اإليرادات قحالة من عدم التيقن بشأن تو 19-كوفيد تفشي فيروس عن

وأسعار صرف العمالت األجنبية. قد تتعرض التقديرات  الفائدةسعار وأأسعار األسهم انب التقلبات في وما إلى ذلك، إلى ج

ئة خارج و الظروف الناشأر بسبب حدوث التغيرات في السوق على المدى القريب إلى مثل هذه القياسات للتغيي التي تستند

 .طرة المجموعةنطاق سي
 

لتقديرات في تاريخ المعلومات المالية المرحلية  دم التأكد من االرئيسية وحاالت عفيما يلي المعلومات حول االفتراضات 

رة تء تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات في فبمخاطر جوهرية تؤدي إلى إجرا  المكثفة المجمعة التي ترتبط

 ة التالية: المكثفة المجمع لمالية المرحليةالمعلومات ا
 

 حق االستخدام موجوداتو وشهرة ومعدات ممتلكات
التأثير المحتمل للتقلبات ، أخذت المجموعة في اعتبارها كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

ملحوظة ت غير الت غير المالية للمجموعة ويتم تطوير المدخالوداجلمسجلة للمواالقتصادية الحالية في تحديد المبالغ ا

وجودات في المتاحة حول االفتراضات التي يتخذها المشاركون في السوق عند تسعير هذه المباستخدام أفضل المعلومات 

سجلة ظل المبالغ المما تكي األسواق يستمر عدم االستقرار فومع ذلك،   .ةمالية المرحلية المكثفة المجمعتاريخ المعلومات ال

 وق.حساسة للتقلبات في الس
 

مراقبة توقعات السوق المستقبلية واستخدام االفتراضات ذات مع استمرار عدم استقرار الوضع، سوف تستمر المجموعة في 

 . اد حدوثهجودات غير المالية عنيم هذه الموالصلة لكي تعكس ق
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 )تتمة( اتيرات واالفتراضلتقدااستخدام  10.2
 

 الشهرة
  إجراء يتم  .(9 )اإليضاح معلومات القطاعات ضمن  مفصح عنه هو لما التصنيع وفقا  وحدات  على الشهرةع يتم توزي

 المعلومات المالية  في تاريخ حدات القطاعقيمة و انخفضا تترتب على اختبارات واي القيمة انخفاض لمؤشرات مراجعات

توجد  ،19- تفشي كوفيد جدات حولالمست آخر وفي ظل. ت المالية السنويةالبيانا تاريخ في تبعةالم الطريقة بنفس المرحلية

  صاديضع االقتالو  من التيقن عدمحالة  األنشطة وكذلك في  بشكل عام نخفاضاال مثل معلومات خارجية وداخلية مصادر

. في القيمة قد تتعرض لالنخفاض القطاع وحدات أن إلىلك ويشير ذ والخدمات، على المنتجات الطلب إلى انخفاض مما أدى

 . في القيمة لتحديد االنخفاض انتاج النقد ةحدو اختبار ينبغي ه إلى أن توصلت اإلدارة ،وبالتالي

 

 الشهرةتقييم انخفاض قيمة 
تحديد المبلغ  عندكورونا فيروس وباء تأثير  ناتجة عن الالسلبية  من بين عوامل أخرى التوقعاتفي اعتبارها اإلدارة  أخذت

 .قدالن جاتإنلوحدة  هاستردادممكن ال
 

ة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع الحصول عليها من وحدة إنتاج الحالي القيمة استنادا  إلى هالممكن استرداد غلبمتم تقدير ال

تنادا إلى افتراضات معقولة ومؤيدة تتعلق ثناء االستخدام(. تم تحديد احتساب القيمة أثناء االستخدام اسالنقد )القيمة أ

فترة خمس سنوات بواسطة متوسط  شملدية تات النق(. وهذه التدفقنةكجزء من المواز) ة من قبل اإلدارةدعتمالم بالتوقعات

نادا إلى األداء السابق وتوقعات اإلدارة حول التطورات بالسوق. % على مدار فترة التوقع است14معدل نمو سنوي بنسبة 

 جاوزة للفترات التي تتت النقديلتدفقاا اءويتم استقر% 12.41 ةسبن ةيمعدل الخصم المطبق على توقعات التدفقات النقديبلغ 

 .%2.5ة الموازنة المقدرة بخمس سنوات بواسطة معدل نمو طويل األجل بنسبة فتر
 

 31امل استنادا إلى القيمة أثناء االستخدام كما في لوحدة إنتاج النقد بالك الممكن استرداده مبلغال ليل، قُدرنتيجة لهذا التح

 831,761بمبلغ  الممكن استرداده مبلغالالقيمة الدفترية  تالتالي، تجاوزدينار كويتي، وب 1,273,179بمبلغ  2020 مارس

كويتي دينار  831,761 في القيمة بمبلغ االنخفاض رئحددت اإلدارة خسا ،بناء  على ذلكدينار كويتي كما في ذلك التاريخ. و

لتوقعات ا إلىوهو ما يرجع بصورة كبيرة  (شيء : ال2019مارس  31) 2020 مارس 31ة في نتهيملا الفترة خالل

 الشهرة على بالكامل ي القيمةزيع خسائر االنخفاض فتم تو فيروس كورونا. وباءاالقتصادية السلبية المتعلقة بعواقب 

  المجمع.المكثف  مرحليبيان األرباح أو الخسائر ال في راجهاوإد

 

 الحساسية للتغيرات في االفتراضات

ا في البيانات عنهح فصات الرئيسية الماضترفاالى رات جوهرية عل تغي م تحدث أيل االستخدام، أثناءفيما يتعلق بتقييم القيمة 

ي  ات الرئيسية يمكن أن يؤدأي تغيير سلبي في االفتراض إن  .2019ديسمبر  31ة السنوية للسنة المنتهية في جمعالمالية الم

 القيمة.في نخفاض االمزيد من خسائر حدوث الإلى 

 

 تجاريون مدينون
ساب خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة التجارية المدينة التي ال تتضمن بند تمويل تستخدم المجموعة الطريقة المبسطة الحت

 يةمستقبلبل عوامل ة بخسائر االئتمان، والمعدلة مقارتها السابقمخصصات تستند إلى خب نشاء مصفوفةجوهري من خالل إ

لتالي  وبا فيها المجموعة  تعمل البناء التي ناعةلص النمو الحقيقي المتوقع المجموعة تحددصادية. نين والبيئة االقتخاصة بالمدي

  .في هذه العوامل التغيرات استنادا  إلى ابقةالس الخسائر معدالت لبتعدي تقوم
 

لتالي ستحدد مدى  أكثر تأكيدا  وبا موعة في تقييم حاالت التعرض الجوهرية بشكل فردي مع توفر بياناتمجسوف تستمر ال

 .ة الالحقةمعرحلية المكثفة المجخسائر االئتمان المتوقعة في فترات المعلومات المالية الم الحاجة إلى إجراء أي تعديل على 
 

  أحداث الحقة 10.3

أثير الكلي  ال يمكن تحديد التداعية وال يمكن معرفة النتائج النهائية لهذا الحدث، وبالتالي لت متمازا 19-ت كوفيدإن تأثيرا

معقول في موعة بشكل خ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة على المجلألحداث والظروف التي نشأت بعد تاري

على المجموعة فور وعند  19-سيتم تسجيل تأثير كوفيدمعة. ية المكثفة المجلمعلومات المالية المرحليخ التصريح بهذه اتار

دات والمصروفات والموجودات وافتراضات المجموعة التي تؤثر على مبالغ اإليراند تحديد تقديرات معرفته في ب

 والمطلوبات المسجلة.

 




