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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 ) المتعلق به  المرحلي المكثف المجمع الدخل الشامل وبيان ،2020 يونيو 30يشار إليها معا

  ين النقدية المرحليت قاالتغيرات في حقوق الملكية والتدفبياني و ،بذلك التاريخ لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين

هي المسؤولة عن إعداد هذه   األم كة رة الشرإن إدا .أشهر المنتهية بذلك التاريخ الستةرة به لفت ينالمتعلق ينالمجمع ينالمكثف

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وعرضهاالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  . إن  رير المالي المرحلي"ق"الت  34وفقا

 لية المرحلية المكثفة المجمعة.نا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات الماليتسؤوم

 

 ةنطاق المراجع

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

المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة.  رئيسية إلى الموظفين 

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

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

 

  النتيجة
ة المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  يلاستنادا 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  
عوى القضائية المرفوعة ضد  لدا يبينلذي لومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة واالمع حول 4نلفت االنتباه الى االيضاح رقم 

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

 األمر.

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

ا هو وارد في الدفاتر مع م ةاستناداً 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 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةخالل فترة  يالت الالحقة لهما،التعدو 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
 

 

 لومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.المعذه تشكل جزءا ال يتجزأ من ه 10إلى  1قة من اإليضاحات المرفإن 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الدخل الشاملبيان 

 2020 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 
 منتهية فير الأشه الثالثة

 يونيو 30
 منتهية فير الأشه الستة 

 يونيو 30

  2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات 
       

 9,656,198 5,960,968  4,220,852 1,478,237    بيع البضاعة

 (8,361,645) (5,568,063)  (3,739,110) (1,595,516)   مبيعاتتكلفة 

 

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

 1,294,553 392,905  481,742 (117,279)   )الخسارة( الربحمجمل 

       

 353,602 403,141  54,354 364,441  إيرادات أخرى 

 (1,008,810) (639,900)  (503,469) (259,201)  أخرىمصروفات 

رصدة  لأل ر ائتمان متوقعةخسائ (رد) مخصص

 162,654 (327,141)  (138,217) (295,041)  ة المدينالتجارية 

     - (831,761)      -     - 10  الشهرة انخفاض قيمة

 696 1,743  2,507 5,566  تحويل عمالت أجنبية صافي فروق

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

 802,695 (1,001,013)  (103,083) (301,514)  ربح التشغيل)خسارة( 

       

 (42,585) (76,365)  (20,120) (46,801)  ويلتم تكاليف

 

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

ومكافأة لضرائب المخصص لقبل  ربحال)الخسارة( 

 760,110 (1,077,378)  (123,203) (348,315)  أعضاء مجلس اإلدارة 

       

م مؤسسة الكويت للتقدة صحمخصص ل)رد( 

 (8,113)     -  122     -  العلمي

 (18,620) (7,676)  (3,401) (6,578)  الوطنية  ضريبة دعم العمالة

 (3,649) (1,505)  (666) (1,290)  الزكاة

 (13,100) (13,100)  (6,550) (6,550)  مجلس اإلدارة أعضاءافأة كم

 

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

 716,628 (1,099,659)  (133,698) (362,733)  فترة ال ربح)خسارة( 

       

     -     -      -     -    املة أخرىإيرادات ش

 

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

 716,628 (1,099,659)  (133,698) (362,733)  الشاملة للفترة اإليرادات)الخسائر(  إجمالي

 

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

       بـ: اص الخ

 853,672 (904,167)  (19,266) (98,226)  مساهمي الشركة األم   

 (137,044) (195,492)  (114,432) (264,507)  الحصص غير المسيطرة  

 

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

 

 (362,733) (133,698)  (1,099,659) 716,628 

 

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

السهم األساسية والمخففة  يةربح)خسارة( 

 فلس 8.4 ( فلس  8.9)  ( فلس  0.2) ( فلس  1.0) 3 الخاصة بمساهمي الشركة األم 
  ═════════ ═════════    

 

 

 

 

 

 





 

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

 

 .المكثفة المجمعةية المرحلية لومات الماللمعيتجزأ من هذه اتشكل جزء  ال  10إلى  1ضاحات المرفقة من إن اإلي
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 ق(  مدق ثف المجمع )غيري المكبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحل

   2020 يونيو 30المنتهية في  للفترة

   ة األمالخاصة بمساهمي الشرك 

 

 س رأ
 المال

 دينار كويتي

 احتياطي
 إجباري 

 دينار كويتي

 احتياطي 
 اختياري

 دينار كويتي

 
 /متراكمة()خسائر  

 مرحلة  أرباح
 دينار كويتي

 اإلجمالي
 الفرعي

 دينار كويتي

 الحصص 
 طرةالمسير غي

 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

        

 (1,099,659) (195,492) (904,167) (904,167)     -     -     - الفترة  خسارة

     -     -     -     -     -     -     - يرادات شاملة اخرى  إ
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 (1,099,659) (195,492) (904,167) (904,167)     -     -     - الشاملة للفترة   الخسائراجمالي 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 11,165,598 442,561 10,723,037 (2,094,796) 574,844 2,096,776 10,146,213 2020 يونيو 30في 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

        

 15,021,389 1,191,151 13,830,238 (509,527) 2,096,776 2,096,776 10,146,213  )مدقق( 2019يناير  1في كما 

        

 716,628 (137,044) 853,672 853,672     -     -     - ترة لفا )خسارة( ربح

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

 716,628 (137,044) 853,672 853,672     -     -     - ة ة للفترالشامل ()الخسائر تاإليرادااجمالي 

 (1,521,932)     - (1,521,932)     - (1,521,932)     -     - توزيعات أرباح مدفوعة
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 14,216,085 1,054,107 13,161,978 344,145 574,844 2,096,776 10,146,213 2019 يونيو 30في 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 



 سمنت الهالل ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة كة أشر
 

 

 فة المجمعة.ية المرحلية المكثومات المالهذه المعل تشكل جزء  ال يتجزأ من 10إلى  1إليضاحات المرفقة من إن ا
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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية 
  2020 يونيو 30في المنتهية  أشهر للستة

  

 المنتهية في أشهر الستة
 يونيو 30

 اتإيضاح 
2020 
  يكويت دينار

2019 
 دينار كويتي

    ليغشالتأنشطة 

 760,110 (1,077,378)   للفترة دارةمجلس اإلأعضاء  أةافومك الضرائب مخصص الربح قبل)الخسارة( 

 دارةمجلس اإلأعضاء  أةافومك الضرائبالربح قبل الخسارة( ) لمطابقة تعديالت
    بصافي التدفقات النقدية 

 (80,455) (51,501)  فوائد الإيرادات  

 (11,350)     -  ومعداتومنشآت  لكاتممت بيع ربح

 504,316 406,618  دات ممتلكات ومنشآت ومع استهالك 

 122,059 130,056  ام دستخق االموجودات حاستهالك  

 (5,808)     -   فاض قيمة مخزونانخ (رد) مخصص

 (162,654) 327,141  ينة ية المدرصدة التجارلأل خسائر ائتمان متوقعة (رد) مخصص 

     - 831,761 10  انخفاض قيمة الشهرة

 71,955 45,241  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 42,585 76,365   تكاليف تمويل

 16,535 31,727  مطلوبات التأجير على ئدفوا مصروف
  ───────── ───────── 

  720,030 1,257,293 

    ل:  ال العامرأس الم علىالتعديالت 

 (414,455) (175,327)   زونخم 

 90,550 957,327  مقدما   وعاتومدفمدينون  

 (238,592) (2,126,830)  ومصروفات مستحقةدائنون  
  ───────── ───────── 

 694,796 (624,800)  لعمليات الناتجة من ا )المستخدمة في(دية فقات النقتدال

 (65,957) (13,392)  ة فين مدفوعمكافأة نهاية الخدمة للموظ

 (4,473)     -  ضرائب مدفوعة 
 

 ───────── ───────── 

 624,366 (638,192)  أنشطة التشغيلالناتجة من  )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية
  ───────── ───────── 

    ثمارأنشطة االست

     - (1,932)  ومعدات  ومنشآت كاتممتلبنود  شراء

 11,350     -   ومعدات منشآتكات وود ممتلبن يعب متحصالت من

 78,455 61,693   إيرادات فوائد مستلمة

     - 24,000   محددة األجل في ودائع صافي الحركة
  ───────── ───────── 

 89,805 83,761  أنشطة االستثمار الناتجة مندية صافي التدفقات النق
  ───────── ───────── 

    ل ويالتم أنشطة

     - (112,504) 7   لطرف ذي عالقة قرض متحصالت من

 (14,274) (144,618)  وعة يل مدفف تموتكالي

 (144,547) (114,163)  التأجير ودعق مطلوبات ادسد

 (1,521,932)     - 6 توزيعات أرباح مدفوعة
 

 ───────── ───────── 

 (1,680,753) (371,285)  يلأنشطة التمو يالمستخدمة ف  صافي التدفقات النقدية
 

 ───────── ───────── 

 (966,582) (925,716)    دلوالنقد المعالنقد افي  النقصصافي 

 6,604,532 7,352,131  ايرين 1في  لنقد المعادلاوالنقد 
 

 ───────── ───────── 

 5,637,950 6,426,415 5   يونيو 30في  والنقد المعادلالنقد 
  ═════════ ═════════ 

    لي المكثف المجمع: مرحال لتدفقات النقديةدة من بيان ابنود غير نقدية مستبع

 (729,716)     -  16المالية دولي للتقارير المعيار المن تطبيق  امستخداال لموجودات حقتعديل انتقالي 

 729,716     -  16 ماليةي للتقارير المن تطبيق المعيار الدول ود التأجيرعق لمطلوباتتعديل انتقالي 

     - (813,551)    ستخدامحق اال لى موجوداتإ اتإضاف

     - 813,551  إضافات إلى مطلوبات عقود التأجير



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

 ثفة المجمعة )غير مدققة(المكية حات حول المعلومات المالية المرحلإيضا

  2020 يونيو 30 في وللفترة المنتهية كما في
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  ركةحول الشمعلومات  1
 

كة األم"( الل ش.م.ك.ع. )"الشرة لشركة أسمنت الهية المكثفة المجمعتم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحل
وفقا  لقرار أعضاء مجلس إدارة   2020 يونيو 30تهية في من الأشهر  للستة "( "المجموعة  بـها معا  التابعة )يشار إلي كاتهاوشر
 .2020 أغسطس 13بتاريخ كة األم الشر

 

شطة . وتتضمن األنبورصة الكويتفي  وهي مدرجة 1984يناير  19في تم تأسيس الشركة األم كشركة مساهمة كويتية 
امة وتشغيل وإدارة الصوامع  ة األخرى وإقوالمواد غير المعبأألسمنت وزيع ازين وتللشركة األم استيراد وتخ الرئيسية

ستثمارها في  واستغالل الفوائض المالية عن طريق اأنشطة مشابهة التي تعمل في األخرى في الشركات وشراء الحصص 
 ارية.  قعاستثمارية و قبل مدراء محافظ في أسهم شركاتحافظ تدار من م
 

ص.ب  و، وعنوانها البريدي ه14القبلة، قطعة  ،3، مبنى 19ور برج مرزوق، الدهو  المسجل ة األمالشرك إن عنوان مكتب
 ويت.، الك13068، الصفاة، 20732

 

مصر  شركة مسجلة فيوهي م الكبرى"(، )"الشركة األ السويس ش.م.م.إن الشركة األم هي شركة تابعة لشركة أسمنت 
 مصر.  قاهرة،، ال2691تبها المسجل هو ص.ب. كموعنوان 

 

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

 

 موعة مجللالسياسات المحاسبية في  والتغيرات اإلعدادأساس  2
 

 أساس اإلعداد 2.1
 

وفقا  لمعيار  2020 يونيو 30المنتهية في أشهر  للستة مجمعة للمجموعةة المكثفة اللمرحليالية االممات معلوتم إعداد ال
 "التقرير المالي المرحلي".   34رقم   المحاسبة الدولي

 

السنوية  ةليالالزمة في البيانات الما تات واإلفصاحاالمجمعة ال تتضمن كافة المعلومحلية المكثفة المالية المر المعلوماتإن 
  .2019مبر ديس 31كما في السنوية  المجمعة رنة بالبيانات الماليةطالع عليها مقتاال ويجب

 

 التعديالت المطبقة من قبل المجموعةو دة والتفسيراتالمعايير الجدي 2.2
 

د  إعدا في  المتبعةلك المكثفة المجمعة مماثلة لت ةيمالية المرحلية المستخدمة في إعداد المعلومات الالمحاسب إن السياسات
  معايير الجديدة التي ، باستثناء تطبيق ال2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في السنوية  المجمعةالية لبيانات الما

اره ولكنه لم يسر د صو تعديل تم إلتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أجموعة بالم تقم الم. 2020يناير  1تسري اعتبارا  من 
  بعد.

 

المعلومات  ا تأثير علىولكن ليس له 2020 سنةفي ت األخرى التي تسري ألول مرة رالتعديالت والتفسيالعديد من ا جديو
 .رحلية المكثفة المجمعة للمجموعةالمية المال

 

 يف األعمال: تعر3ي للتقارير المالية تعديالت على المعيار الدول

ملة من األنشطة والموجودات عة متكاة مجموتم تصنيف أيأنه لكي ي 3ية ارير المالعيار الدولي للتقملعلى ا لتعديليوضح ا

وهري يجتمعان معا  لكي تتحقق قدرة الحصول على المخرجات.  تضمن كحد أدنى مدخالت وإجراء جكأعمال، ال بد وأن ت

ل المطلوبة للوصوكافة المدخالت واإلجراءات  ىلن أن تشتمل عالتعديل أن األعمال قد تتحقق دوى ذلك، أوضح إضافة إل

ا قد تؤثر ة ولكنهللمجموع رحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المهذه التعديالت تأثير على م يكن لإلى المخرجات. ل

 بإبرام أي عمليات لدمج األعمال. على الفترات المستقبلية في حالة قيام المجموعة 
 

 وهريةريف المعلومات الج: تع8ي ة الدولالمحاسبومعيار  1بة الدولي سامحى معيار التعديالت عل

إذا كان حذفها أو عدم صحتها أو إخفاؤها   لى أن "المعلومات تعتبر جوهريةتقدم التعديالت تعريفا  جديدا  للمعلومات يشير إ

لها ئيسيين مين الرالية من قبل المستخدملك البيانات االقرارات المتخذة بناء  على تلأن يؤثر على  من المتوقع بصورة معقولة

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

معلومات، سواء بشكل فردي أو بالمشاركة ضح التعديالت أن المعلومات الجوهرية ستستند إلى طبيعة أو حجم الوت

وقع أمرا  جوهريا  إذا كان من المتومات خطأ في المعليشكل وقوع ال. الماليةسياق البيانات ضمن  كلمات أخرى، وذبمعلو

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

 .وعةعلى المجممستقبلي  لها أي تأثير يكون ن توقع أمن المات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، وليس المعلوم
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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  29الصادر في للتقارير المالية اإلطار المفاهيمي 

ز المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. إن  دة فيه التي تتجاوالمفاهيم الوار ارا  أو أي من المفاهيمي معي مثل اإلطاري ال

ى اإلعداد  ية في إعداد المعايير، ومساعدة القائمين علمعايير المحاسبة الدولدة مجلس طار المفاهيمي هو مساعالغرض من اإل

فهم المعايير ع األطراف على ذلك لمساعدة جميار ساري، وكيعث ال يوجد ميحعلى تطوير سياسات محاسبية متسقة 

 .يرهاوتفس
 

راف بالموجودات ت محدثة ومعايير االعتلمفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفايتضمن اإلطار المفاهيمي الذي تمت مراجعته بعض ا

فة المرحلية المكث مات الماليةولير على المعثأمفاهيم الهامة. لم ينتج عن هذه التعديالت توالمطلوبات كما يوضح بعض ال

 جموعة.المجمعة للم
 

  سهملا ربحية)خسارة(  3
 

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

 ربح ال)الخسارة(  ة السهم المخففة بقسـمةيحتم احتساب ربالقائمة خالل الفترة. ي لعدد األسهم العاديةعلى المتوسط المرجح 

عادية القائمة خالل الفترة زائدا  المتوسط الط المرجح لعدد األسهم لمتوسعلى اللشركة األم لعاديين همين ابالمساالخـاص 

ية. اخذا في  داة إلى أسهم عم العادية المحتملة المخففتحويل كافة األسه األسهم العادية التي سيتم إصدارها عندالمرجح لعدد 

  متطابقة.ألساسية والمخففة ربحية السهم ا)خسارة(  ود أدوات مخففة قائمة، فإناالعتبار عدم وج
 

 

 تهية في أشهر المن ةالثالث
 يونيو 30

 تهية في أشهر المن الستة 
 يونيو 30

 2020 2019  2020 2019 
      

  مساهمي الشركةالخاص بالفترة  ربح)خسارة( 

 853,672 ( 904,167)  (19,266) (98,226) كويتي( األم )دينار
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

      

 101,462,130 101,462,130  101,462,130 101,462,130 ة ترسهم القائمة خالل الفالمتوسط المرجح لعدد األ

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

 فلس  8.4 فلس  ( 8.9)   فلس  ( 0.2)  فلس  ( 1.0)  والمخففةالسهم األساسية ة ربحي)خسارة( 

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

 ومعدات  ممتلكات ومنشآت 4
 

مصنع   لةللمؤسسة وإزا ني التابعةموانئ الكويتية إلخالء المبامن مؤسسة ال ا  ، تلقت الشركة األم إنذار2009يناير  29في 

 ، دينار كويتي1,154,761: 2019ر يسمبد 31دينار كويتي )1,014,219،بمبلغ دفتريةبقيمة  ائمئة العالتعب

( المملوك للشركة األم والمجاورة للرصيف المملوك لمؤسسة الموانئ دينار كويتي 1,295,305 :2019 يونيو 30و

وتقدمت مؤسسة الموانئ الكويتية م ركة األلصالح الش 2014مايو  8في جة در لمة أولكويتية. تم إصدار الحكم من محكا

. طعنت الشركة 2017أبريل  16اريخ شركة األم بتالحكم ضد  تم إصدار"محكمة االستئناف".  كم أمامهذا الحبطعن على 

    . "التمييزاألم على هذا الحكم أمام "محكمة 
 

 المنتهية  الفترة لخال اإليجار.يه زيادة ب فتطل تيةوانئ الكويالممن مؤسسة  ا  ر ااألم إخط ، تلقت الشركة2014أكتوبر  23في 

 29 في الحقا  تم توقعيها  والتي موانئ الكويتيةمؤسسة ال مع اتفاقية جديدة امبإبرالشركة األم  قامت، 2020 يونيو 30في 

  .2020أبريل 
 

 30 كما في قيد النظر التمييز ةكمحمل يالحكم النهائ يزال ال ،يةالكويتموانئ السة مؤس مع ديدةاالتفاقية الج من توقيع بالرغم

  .المكثفة المجمعة المعلومات المالية المرحلية على تبعي أثيرأي ت هناك أنه لن يكون رةدااإل وترى 2020 يونيو
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 لالنقد والنقد المعاد 5
 

 : يليما  دلوالنقد المعاالنقد تضمن ألغراض بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع، ي
  

 

 يونيو  30
 2020 

 قة()مدق
  ديسمبر 31

2019 
  يونيو 30

2019 
يدينار كويت دينار كويتي   دينار كويتي 
    

 1,208,550 1,092,131 866,415 وفي الصندوق   كنقد لدى البنو
 4,520,000 6,260,000 5,560,000  األجل قصيرةودائع 

 ───────── ───────── ───────── 

 5,728,550 7,352,131 6,426,415   ألجلرة اقصي الودائعو النقد
 (90,600)     -     -  البنوك كشوفة لدىحسابات م ناقصا :

 ───────── ───────── ───────── 

 5,637,950 7,352,131 6,426,415 لبيان التدفقات النقدية قا  وف النقد والنقد المعادل
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

الفورية للمجموعة، أشهر، بناءا على المتطلبات النقدية  3من شهر الى  ت متباينةقصيرة األجل لفترالودائع يتم إيداع ا* 

 ع قصيرة األجل. الت الودائفائدة بمعدوتحقق 
 

 60,000: 2019 يونيو 30دينار كويتي و 60,000: 2019ديسمبر  31) ار كويتيدين 36,000بمبلغ  جزةالمحت الودائع نإ

 . إناإليداع ختزيد عن ثالثة أشهر من تاري أصليةاستحقاق  فترات ولها محلية مؤسسة مالية ( مودعة لدىيدينار كويت

 بنسبة  الفعلية ائدةالف معدل سطبمتو فائدة وتحقق موعةالعمليات اليومية للمج في لالستخدام متاحةست لي الودائع المحتجزة

  (.%2.5: 2019 يويون 30% و2.5: 2019ديسمبر  %31 )2.5
 

 رأس المال        6
  

 31لس للسهم )ف 100سهم عادي بقيمة 101,462,130 مناألم للشركة  يتألف رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع

فلس  100سهم بقيمة  101,462,130 :2019 يونيو 30وفلس للسهم،  100يمة سهم بق101,462,130: 2019ديسمبر 

 للسهم(. 
 

 ة    طراف ذات عالق األ إفصاحات 7
 

 هؤالء عليهايسيطر التي شركات الووموظفي اإلدارة العليا للمجموعة الرئيسيين مين اهمثل األطراف ذات عالقة المسي

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

 .  إدارة الشركة األم
 

 إجمالي قيمة المعامالت واألرصدة القائمة لدى أطراف ذات عالقة:    التاليةل توضح الجداو 
 

 المرحلي المكثف المجمع هي كما يلي:  الخسائر األرباح أوبيان 
 

 

 المنتهية في أشهر الثالثة  
 يونيو 30

   

ف أخرى ذات أطرا 
 2019 2020 ةعالق

ويتيدينار ك دينار كويتي ر كويتيدينا       

       

       
       

 3,558,181     -     -    اعة تكلفة بضاعة مب

 10,820 8,036 8,036    مصروفات إدارية 

 21,813 14,089 14,089    تكاليف تمويل
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 تتمة( عالقة )طراف ذات األ صاحاتإف  7

 

 )تتمة(   المرحلي المكثف المجمع الخسائر األرباح أوبيان 

 

 المنتهية في أشهرالستة   
 يونيو 30

   

ف أخرى ذات أطرا 
 2019 2020 ةعالق

 دينار كويتي دينار كويتي ر كويتيدينا     

       

       
       

 4,252,404 694,223 694,223    اعة تكلفة بضاعة مب

 12,629 9,845 9,845    مصروفات إدارية 

 39,651 31,927 31,927    تكاليف تمويل

 

 :مكثف المجمعالمرحلي الكز المالي بيان المر
  

 
  ى الشركة األم الكبر * شركة زميلة   2020 يونيو 30في  كما

اف أخرى ذات أطر
  المجموع  عالقة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  
     

       أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة من

 15,228     -     - 15,228  ومدفوعات مقدما *مدينون 

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

       ذات عالقة  مبالغ مستحقة إلى أطراف

 123,390 96,598 26,792 -      ستحقةوفات مدائنون ومصر

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

 1,470,396 1,082,900 387,496 -       ذات عالقة أطرافقرض من 

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

 

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

خرى ذات اف أأطر
  المجموع  عالقة

 دينار كويتي نار كويتيدي دينار كويتي دينار كويتي  
     

       القةع  أطراف ذات مبالغ مستحقة من

 15,228     -     - 15,228  ما *دينون ومدفوعات مقدم

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

       ذات عالقة  مبالغ مستحقة إلى أطراف

 752,785 752,785 -     -      ستحقةنون ومصروفات مدائ

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

 1,582,900 1,082,900 500,000 -       قةعال تذاأطراف قرض من 

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

 

 
  الشركة األم الكبرى * شركة زميلة   2019 يونيو 30في  كما

أخرى ذات اف أطر
  المجموع  عالقة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  
     

       قةت عالأطراف ذا مبالغ مستحقة من

 15,228     -     - 15,228  دما *نون ومدفوعات مقمدي

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

       القةذات ع   مبالغ مستحقة إلى أطراف

 821,575 821,575 -     -      ستحقةئنون ومصروفات مدا

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

 1,582,900 1,082,900 500,000 -       عالقة اتذ  أطرافقرض من 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تتمة(عالقة )طراف ذات األ صاحاتإف         7

 

االستثمار في  تعرض .الدفع عند الطلب تستحقو محددة فترات سدادلها  وليس زميلة شركة من المستحقة األرصدة تمثل* 

  .ت السابقةي الفتراف بالكامل  انخفاض القيمةإلى  شركة زميلة
 

: 2019 يونيو 30وكويتي دينار  1,082,900: 2019ديسمبر  31) 1,082,900بلغ بمعالقة  طرف ذي قرض من الإن 

: 2019 يونيو 30، وسنويا  % 5: 2019ديسمبر  31) سنويا  % 5بنسبة فعلية فائدة  معدل يحملدينار كويتي(  1,082,900

 ية.المال المعلوماتبعد فترة ر شه 12 ل مدة تزيد عنومن المتوقع أن يتم سداده خال( سنويا  % 5
 

 يونيو 30دينار كويتي و 500,000: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 387,496لقرض من طرف ذي عالقة بمبلغ إن ا

ة رسداده خالل سنة بعد فت يتمن % سنويا . ومن المتوقع أ4.4بنسبة فعلية فائدة  معدل( يحمل دينار كويتي 500,000: 2019

 .الماليةالمعلومات 
 

 ظفي اإلدارة العليامكافأة مو

مسؤولية عن  يتحملون الو ة صالحيال لهم الذين  ليااإلدارة الع يموظفدارة وإلمجلس اأعضاء  العليا في دارة إلموظفو ا ليتمث

 :كما يلي هو اإلدارة العليا يموظفبقة علمالت المتلمعاإن إجمالي قيمة ا تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة. 
 

 

 هية في أشهر المنت الثالثة
 يونيو 30

 المنتهية في  أشهرالستة  
 يونيو 30

 د القائم كما فيالرصي 
  يونيو  30

 2020 2019  2020 2019 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
        

رواتب ومزايا قصيرة 

 114,162 102,664  42,549 48,985 األجل
 

20,217 
 

9,426 

مكافأة نهاية الخدمة  

 2,063 10,991  851 8,473  وظفينملل
 

242,103 
 

174,046 

كافأة أعضاء مجلس م

 15,843 39,300 13,100 13,100  6,550 6,550 ارةاإلد
 

───────── ─────────  ───────── ───────── ───────── ───────── 
 64,008 49,950  126,755 129,325 301,620 199,315 
 

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

كويتي  اردين 26,196لغ بمبس اإلدارة لمكافأة أعضاء مجب 2020ارس م 3في  المنعقدجتماع االاإلدارة في مجلس  أوصى

في  المنعقدةى المكافآت من قبل المساهمين في الجمعية العمومية الموافقة عل تمتقد . و2019ديسمبر  31ة في للسنة المنتهي

  .2020 يوليو 16
 

  محتملةمطلوبات  8
 

 دينار156,000: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 166,318غ لبمب قدمت المجموعة ضمانات، 2020 نيويو 30كما في 

يعي وليس من المتوقع أن ينشأ عنها أية مطلوبات العمل الطبدينار كويتي( في سياق  156,000 :2019 يونيو 30وكويتي 

   جوهرية. 
 

     اتالقطاع معلومات 9
 

تشغيليين لديها قطاعين والخدمات التي تقدمها نتجات والمستنادا  إلى وعة في وحدات أعمال اتنتظم المجم ألغراض اإلدارة،

واد. تتعامل اإلدارة مع أنشطة عمليات هذه القطاعات تصنيع المالمتاجرة في المواد و امهعنهما ولتقارير إلعداد اابلين ق

 إلى األرباح أو الخسائر داء. يتم تقييم أداء القطاع استنادا  المواد وتقييم األ وتوزيعبصورة منفصلة ألغراض اتخاذ القرارات 

 . غيليةشالت
 

 أشهر المنتهية في  لستةل لمجموعةا التشغيل لدى لقطاعات حاألرباو تالي معلومات اإليراداتالجدول ال يعرض

   ، على التوالي:2019 يونيو 30و 2020 يونيو 30
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 )تتمة( اتالقطاع معلومات 9
 

 
 وحدات 

  للمتاجرة

 وحدات 

 للتصنيع

 
 المجموع

تعديالت 
 واستبعادات

 
 مجمعلا

 نار كويتيدي  يتيدينار كو  يتيدينار كو  دينار كويتي ينار كويت دي  2020 يونيو 30 نتهية فيالم أشهر الستة

      

   إيرادات القطاع
 

  

 5,960,968     - 5,960,968 3,622,626 2,338,342 عميل خارجي

     - (923,080) 923,080     - 923,080 اتالقطاع داخل

     - (1,013,060) 1,013,060 1,013,060     - قطاعاتن الما بي
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 5,960,968 (1,936,140) 7,897,108 4,635,686 3,261,422 إجمالي اإليرادات 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

       القطاع اتمصروف

 (4,370,187) 1,936,140 (6,306,327) (3,482,708) (2,823,619)  اتكمصروف المسجل المخزون فةتكل

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

 (536,674)     - (536,674) (258,629) (278,045)   استهالك
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

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

 (1,077,378)     - (1,077,378) (398,963) (678,415) نتائج القطاع
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
      

 
      

 

 وحدات 

  للمتاجرة

 وحدات 

 للتصنيع

 
 المجموع

تعديالت 
 واستبعادات

 
 مجمعال

 ويتيينار كد  دينار كويتي دينار كويتي تيدينار كوي ر كويتيدينا  2019 يونيو 30 فيالمنتهية  أشهر الستة

   إيرادات القطاع
 

  

      

      إيرادات القطاع

 9,656,198     - 9,656,198 6,193,353 3,462,845 عميل خارجي

     - (1,843,549) 1,843,549     - 1,843,549 اتالقطاع داخل

     - (1,297,637) 1,297,637 1,297,637     -  عاتما بين القطا
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 9,656,198 (3,141,186) 12,797,384 7,490,990 5,306,394 إجمالي اإليرادات 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

       لقطاعا مصروفات

 (6,774,841) 3,141,186 (9,916,027) (5,692,601) (4,223,426)  روفاتكمص المسجل المخزون تكلفة

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

 (626,375)     - (626,375) (324,172) (302,203)   استهالك
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 760,110     - 760,110 (279,682) 1,039,792 ائج القطاعنت
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 31و 2020 يونيو 30 كما في المجموعة  التشغيل لدى  لقطاعات الموجودات والمطلوباتول التالي معلومات يعرض الجد

   والي:الت على 2019 يونيو 30و 2019ديسمبر 
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 )تتمة( اتالقطاع معلومات 9

 

 اتوحد
 لمتاجرة ل

 توحدا
  للتصنيع

 
 وعالمجم

تعديالت 
 ستبعاداتوا

 
 مجمعال

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك

      2020 يونيو 30في 

 17,404,068 (11,911,555) 29,315,623 12,442,095 16,873,528 موجودات القطاع
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 6,238,470 (4,161,539) 10,400,009 8,818,646 1,581,363 طاعوبات القلمط
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

      

      )مدققة( 2019ديسمبر  31في 

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

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

      2019 يويون 30في 

 22,101,697 (10,766,629) 32,868,326 15,235,319 17,633,007 موجودات القطاع
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 7,885,612 (4,984,918) 12,870,530 10,363,818 2,506,712 مطلوبات القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 19-تأثير كوفيد 10
 

بير أثرت التدات العدوى. وقد كبير من حاال ع وقوع عددم 2020 رعة في سنةورات متساتط 19-س كوفيدوتفشي فيرشهد 

 التي اتخذتها مختلف الحكومات الحتواء الفيروس على النشاط االقتصادي وأعمال المجموعة بعدة طرق جوهرية.
 

 :كما يليعلى المجموعة هو  19-حالي ا لفيروس كوفيد إن التأثير المعروف
 

 عن  تتاليالم خفاضاالن ج هذاونت .أساس سنويعلى  انخفاضهاو متتالية بصورة ةلربع السن المبيعات ماجأح انخفاض  
 تعطل اإلنتاج الذي تفرضه الدولة وتوقف لمث 19-تأثيرات كوفيد ب أساسيمدفوعا  بشكل  التجاري النشاط في التراجع

 البناء في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
  أساس   % على54 بةوبنس ة متتالية% بصور75 نسبةب بع السنةلر ويتيدينار ك 1,934,049غ بمبل إليراداتاانخفاض

  .سنوي
 متتالي  دينار كويتي على نحو 397,985لغ بمب وانخفاض دينار كويتي لربع السنة 1,001,013بمبلغ  خسارة التشغيل 

   . دينار كويتي على أساس سنوي1,803,708بمبلغ  وزيادة
 

 : ما يلي تتضمني والت  ،الحاليةبيئة السوق  مواكبةل إجراءات عدة تخاذبا موعةوم المجتق
 

 2020 سنةل  المصروفات الرأسمالية صافي لتخفيض خطة داعتما . 
 على   والحفاظ التكاليف تخفيض تركز على  والتي يونيو بنهاية على مستوى المجموعة الشروع في خطة عمل شاملة

 تكاليف وتخفيض غير األساسية المصروفات ةكاف فيضتخ ،المثاللى سبيل ع  ،ذلك ويشمل .السيولة من مستوى عالي
 . رواتب اإلدارة في والتخفيض االختياري الموظفين

 

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

ومن   طويل.المدى الل المجموعة على ثيره على أعماتأكن تقدير وال يم االقتصادي ل النشاطد أدت إلى تعطقاالقتصاد الكلي 

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

  المجموعة. ولة لدى وضغط على السي منية أطول، فإن ذلك قد يؤدي إلى نتائج سلبية مستمرةلفترة ز
 

نية بلمن امن المرجح أن تستفيد أنشطة البناء على المدى المتوسط  الفردية،تتوقع المجموعة أنه في األسواق األساسية 

 مة.أطلقتها الحكوألخرى التي تصادي ابرامج التحفيز االقالتحتية و
 

تتعرض المجموعة للمزيد من النتائج  صادي، فقد ، والتأثير السلبي المستمر على النشاط االقت19-كوفيد أزمةداد نظرا  المت

ا2020ة نالسلبية والقيود على السيولة، وقد تتكبد انخفاضات جديدة في قيمة موجوداتها في س لحالة عدم التيقن  . نظر 

 2020فعلي على أنشطة المجموعة في الفترة المتبقية من سنة ر التأثييمكن توقع الال ع االقتصادي، ة بشأن الوضالمستمر

 .دها في تلك المرحلةوما بع
 

لتقدير قيم  طبقها اإلدارةتاإليضاح تأثير تفشي الفيروس على عمليات المجموعة والتقديرات واألحكام الهامة التي  ايبين هذ

 .2020 يونيو 30في  مطلوبات كمادات والالموجو
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 )تتمة( 19-وفيدتأثير ك 10
 

 إدارة المخاطر 10.1

للفترة  .19-م أهداف وسياسات إدارة المخاطر بناء  على المستجدات الحالية بشأن كوفيدإعادة تقييتقوم اإلدارة بمراقبة و

ات المالية قارنة بالبيانارة المخاطر ماسات إدوهرية في أهداف وسيي تغييرات جث أ، لم تحد2020 يونيو 30المنتهية 

 .2019ديسمبر  31مدققة كما في معة الالمج
 

 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 ضاالنخفا ت اإلدارة إلى أن خسائرتوصلو .2019ديسمبر  31في  بيانات المالية المجمعةة بالمقارن

 مناسبة محددة منالب لدى أطراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية ها في الغظ بمحتف قصيرة األجل والودائع  ألن النقدنظرا  

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

يتأثر تعرض  . دفتريةال قيمةالمع  األرصدة التجارية المدينة من لمركز المخاطر 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 لبقطاع األعما 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  لى الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بمطلوباتها المالية عند استوعة عقدرة المجمإن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم 

 .األموال عند سحبها واستبدال
 

 عاملال البمتطلبات رأس المبلية لضمان الوفاء لنقدية المستقدفقات امن خالل مراقبة التلتمويل اليومي إدارة ا  .
 .قاقهاألموال عند استحويتضمن ذلك إعادة تغذية ا

 و ،نقدية المتوقعةساس التدفقات الر في وضع التوقعات المتداولة لمركز السيولة الكلي للمجموعة على أستمرااال 
 داولةي الموجودات المتالت السيولة وصافمراقبة معد. 
 

خطوات   . وقد اتخذت اإلدارة عدة19-بب تفشي فيروس كوفيدلة بسوحدوث تأثير سلبي جوهري على السيتتوقع المجموعة 

ية. عالوة يضات وخفض المصروفات الرأسمالية التقديرالنقدية من خالل تدابير توفير تكاليف التعو اظ على التدفقاتفللح

بلة للتسويق القا ىاألخر واالستثماراتاألجل والودائع قصيرة النقد  ى مستوىذلك، تهدف المجموعة إلى الحفاظ علعلى 

  المتوقعة للمطلوبات المالية.لنقدية الصادرة االتدفقات  تتجاوز قيمتهعند مبلغ  بدرجة كبيرة
 

 التقديرات واالفتراضات استخدام 10.2

لومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. نتج اد المعالمؤشرات المتاحة عند إعد إلىوعة وتقديرات المجمتستند افتراضات 

والعمالة والتصنيفات االئتمانية وتوافر المصادر  اإليرادات حالة من عدم التيقن بشأن توقعات 19-كوفيد فيروستفشي  عن

تقديرات تعرض الأسعار صرف العمالت األجنبية. قد تو الفائدةسعار وأأسعار األسهم ، إلى جانب التقلبات في وما إلى ذلك

ئة خارج شلظروف الناحدوث التغيرات في السوق على المدى القريب أو ا بسبب رالتي تستند إلى مثل هذه القياسات للتغيي

 .طرة المجموعةنطاق سي
 

ريخ المعلومات المالية المرحلية  لتقديرات في تادم التأكد من اتراضات الرئيسية وحاالت عفيما يلي المعلومات حول االف

ل مادي على القيمة الدفترية للموجودات في فترة تعدي ءالمجمعة التي ترتبط بمخاطر جوهرية تؤدي إلى إجرا لمكثفة ا

 المكثفة المجمعة التالية:  لمالية المرحليةاالمعلومات 
 

 حق االستخدام وموجودات وشهرة ومعدات ممتلكات
لتأثير المحتمل للتقلبات اية المكثفة المجمعة، أخذت المجموعة في اعتبارها المرحل كما في تاريخ المعلومات المالية

غير الملحوظة  ت غير المالية للمجموعة ويتم تطوير المدخالتلمسجلة للموجودااد المبالغ دية الحالية في تحدياالقتصا

عند تسعير هذه الموجودات في  ي السوقفتراضات التي يتخذها المشاركون فالمتاحة حول االباستخدام أفضل المعلومات 

ظل المبالغ المسجلة كما تألسواق ي ايستمر عدم االستقرار فمع ذلك، وة. الية المرحلية المكثفة المجمعمتاريخ المعلومات ال

 .حساسة للتقلبات في السوق
 

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

 . اد حدوثهجودات غير المالية عني تعكس قيم هذه الموالصلة لك
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 )تتمة( 19-تأثير كوفيد 10
 

 )تتمة( يرات واالفتراضاتالتقدستخدام ا 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 خفاضإلى ان 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  قعاتمن بين عوامل أخرى التوفي 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 تم تحديد احتساب القيمة أثناء االستخدام اسثناء االستخدام(. النقد )القيمة أ

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

ابق وتوقعات اإلدارة حول التطورات بالسوق. نادا إلى األداء الس% 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
 

 يونيو 30امل استنادا إلى القيمة أثناء االستخدام كما في لوحدة إنتاج النقد بالك الممكن استرداده لغمبال ليل، قُدرنتيجة لهذا التح

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

 خاللكويتي دينار  831,761 في القيمة بمبلغ االنخفاض ر ئدارة خساحددت اإل ، بناء  على ذلككويتي كما في ذلك التاريخ. و

لتوقعات االقتصادية ا إلىوهو ما يرجع بصورة كبيرة  (شيء : ال2019 يونيو 30) 2020 يونيو 30ة في نتهيملا الفترة

بيان   في راجهاوإد لشهرةا على  بالكامل ي القيمةزيع خسائر االنخفاض فتم تو فيروس كورونا. وباءالسلبية المتعلقة بعواقب 

  المجمع.المكثف  مرحلياألرباح أو الخسائر ال

 

 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 
 

 ينون تجاريوندم
ة لألرصدة التجارية المدينة التي ال تتضمن بند تمويل ان المتوقعتخدم المجموعة الطريقة المبسطة الحتساب خسائر االئتمتس

 يةستقبلممل عوابل بخسائر االئتمان، والمعدلة مقارتها السابقة مخصصات تستند إلى خب إنشاء مصفوفة ن خاللجوهري م

لتالي  وبا المجموعة  فيها تعمل البناء التي لصناعة النمو الحقيقي المتوقع المجموعة تحددخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

  .في هذه العوامل التغيرات لىاستنادا  إ ابقةالس الخسائر معدالت لبتعدي تقوم
 

مدى   فردي مع توفر بيانات أكثر تأكيدا  وبالتالي ستحددشكل ة بعة في تقييم حاالت التعرض الجوهريمجموسوف تستمر ال

 .ة الالحقةمعرحلية المكثفة المجمعلومات المالية المي فترات الالمتوقعة فالحاجة إلى إجراء أي تعديل على خسائر االئتمان 
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ذا الحدث، وبالتالي ال يمكن تحديد التأثير الكلي  ة لهائياعية وال يمكن معرفة النتائج النهلت متدمازا 19-ت كوفيدإن تأثيرا

معقول في موعة بشكل المجمعة على المج ية المكثفةلية المرحللألحداث والظروف التي نشأت بعد تاريخ المعلومات الما

ور وعند عة فجموعلى الم 19-يتم تسجيل تأثير كوفيدمعة. سية المكثفة المجلمعلومات المالية المرحليخ التصريح بهذه اتار

الموجودات لمجموعة التي تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات ومعرفته في بند تحديد تقديرات وافتراضات ا

 المسجلة. والمطلوبات

 




