
 

 

 

 

 
 
 

  

   
 

 

 وشركاتها التابعةللخدمات البترولية ش.م.ك.ع.  شركة الوطنية

 

 المكثفة  المعلومات المالية المرحلية

 لمجمعة ا

 

 )غير مدققة(  2020مارس    31



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 ع.ش.م.ك. شركة الوطنية للخدمات البترولية
 

 مقدمة
كة األم"( لشر)"ا ع.ش.م.ك. شركة الوطنية للخدمات البتروليةللقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق 

واإليرادات الشاملة  األرباح أو الخسائر  اتوبيان 2020مارس  31المجموعة"( كما في “بـ يشار إليها مًعا تها التابعة )اوشرك

بذلك منتهية الشهر الثالثة أفترة ل المتعلقة به ةالمجمع ةالمكثف ةالمرحلي نقديةملكية والتدفقات الال ات في حقوقوالتغير األخرى

لمعيار لة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً سؤوإن إدارة الشركة األم هي الم. التاريخ

ليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية سؤوم. إن "التقرير المالي المرحلي" 34المحاسبة الدولي 

  .المجمعة المكثفة
 

  عةمراجنطاق ال
ً للمعيار الدولي   لالمستق مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

في توجيه االستفسارات بصفة  المكثفة المجمعة تمثل مراجعة المعلومات المالية المرحليةالمتعلق بمهام المراجعة. ت "للمجموعة

ألمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن  المسؤولين عن اوظفين إلى الم رئيسية

التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد نطاق نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من 

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

 النتيجة 
جب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستو

 .34الدولي   محاسبةلمعيار الإعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

اتر  ية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفرحلضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية الماإلب

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

  ظام األساسي للشركة األم لنالعقد التأسيس أو  أو ،والتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة له 2016

ً مادي اً رعلى وجه قد يكون له تأثي 2020مارس  31أشهر المنتهية في  ةثالثال الل فترةخ ،اوالتعديالت الالحقة لهم على نشاط   ا

 الشركة األم أو مركزها المالي. 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ 

 يبان والعصيمي وشركاهملعا

  

 

 2020 أغسطس 10 

  يتالكو





 تابعةلها اوشركات ة ش.م.ك.ع.ت البترولي للخدما شركة الوطنية
 

 

 المجمعة.رحلية المكثفة تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية الم 16 إلى  1المرفقة من  اتاحاإليضإن 
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 حلي المكثف المجمع )غير مدقق(مرال يرادات الشاملة األخرىالخسائر واإل واألرباح أن بيا

  2020مارس  31لفترة المنتهية في ل

  

 الثالثة أشهر المنتهية في
  2020مارس  31

     2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات 
    

 7,604,160 6,351,406 7 تماخدالإيرادات المبيعات و

 (4,828,294) (4,632,264)  المقدمة المبيعات والخدماتتكلفة 

  ────────── ────────── 

 2,775,866 1,719,142  مجمل الربح
    

 85,313 120,000  إيرادات فوائد 

 39,677 23,347 8 تثماراسصافي إيرادات 

 771 9,116  أخرى  إيرادات

 (371,737) (773,434) 9 إداريةية وعمومت مصروفا

  ────────── ────────── 

 2,529,890 1,098,171  ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةالضرائب قبل  ربحال
    

 (22,770) (10,982)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (66,370) (30,374)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (26,549) (12,150)  الزكاة

 (45,000) ( 16,500)   ارةمجلس اإلد ءافأة أعضاكم

  ────────── ────────── 

 2,369,201 1,028,165  ربح الفترة
  

══════════ ══════════ 

    إيرادات شاملة أخرى

    و الخسائر في فترات الحقة:األرباح أ إلىا خسائر شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفه

     - (1,915)  يةأجنب عملياتيل وحت من جةتانبية الت أجنروق تحويل عمف
  

────────── ────────── 

     - (1,915)  ةخرى للفترأشاملة  (خسائر)
  

────────── ────────── 

 2,369,201 1,026,250  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  

══════════ ══════════ 

    

    الخاص بــ:  ربح

 2,369,600 1,028,165  م األة الشركاهمي سم

 (399)     -  رة ر المسيطالحصص غي
  

────────── ────────── 

  1,028,165 2,369,201 
  

══════════ ══════════ 

    الخاص بــ: إجمالي اإليرادات الشاملة 

 2,369,600 1,026,250  م األة الشركاهمي سم

 (399)     -  رة ر المسيطالحصص غي
  

────────── ────────── 

  1,026,250 2,369,201 
  

══════════ ══════════ 

 فلس  24.43 فلس  10.60 10 ألساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة االم لسهم ابحية ار

  ══════════ ══════════ 

 

  



 

 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةة للخدمات البترولي  طنيةشركة الو
 

 

 معة.مجالكثفة ة الملمرحلية ايالمال وماتلن هذه المعكل جزًءا متش 16 إلى  1رفقة من إن اإليضاحات الم
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 مدقق(   لمجمع )غيري المكثف المرحلاكية ق الملفي حقورات لتغين ابيا
  2020مارس  31لفترة المنتهية في ل

  ركة األماهمي الشبمس خاصال 

 
 رأس 
 المال

 عالوة 
 إصدار أسهم 

 أسهم 
 خزينة

احتياطي أسهم 
 خزينة

احتياطي 
 إجباري

احتياطي 
 اختياري

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

 أرباح 
 ةمرحل

 مالياإلج
 يالفرع

الحصص غير 
 لمسيطرةا

 مجموع 

 حقوق الملكية

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ر كويتينادي ار كويتيدين دينار كويتي 
            

 40,752,774 15 40,752,759 16,336,482 8,418 5,858,895 5,858,895 33,825 (654,461) 3,310,705 10,000,000 2020يناير  1في كما 

 ()الخسائر إجمالي

 1,026,250     - 1,026,250 1,028,165 (1,915)     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة اإليرادات 

 

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

 41,779,024 15 41,779,009 17,364,647 6,503 5,858,895 5,858,895 33,825 (654,461) 3,310,705 10,000,000  2020 مارس 31في 

 

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

 
            

 36,214,314 40,154 36,174,160 11,757,883 8,418 5,858,895 5,858,895 33,825 (654,461) 3,310,705 10,000,000 2019يناير  1كما في 

إجمالي اإليرادات  

)الخسائر( الشاملة  

 2,369,201 (399) 2,369,600 2,369,600     -     -     -     -     -     -     - للفترة

توزيعات أرباح نقدية 

 `(6,790,000)     - (6,790,000) (6,790,000)     -     -     -     -     -     -     - (11)إيضاح 

 

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

 31,793,515 39,755 31,753,760 7,337,483 8,418 5,858,895 5,858,895 33,825 (654,461) 3,310,705 10,000,000  2019 مارس 31في 

 

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

 

 

 



 .م.ك.ع. وشركاتها التابعةات البترولية شللخدم شركة الوطنية
 

 

 المكثفة المجمعة.تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية  16 إلى  1ت المرفقة من احاإن اإليض
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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف ية دفقات النقدالت نبيا 
 2020مارس  31لفترة المنتهية في ل

 

 
 المنتهية في أشهر ةثالثال

 2020مارس  31
 
 

 

  2020 2019 

 

 دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح

    غيللتشأنشطة ا

 2,484,890 1,081,671    دارةأعضاء مجلس اإلة مكافأ بعدوئب االضر لبالربح ق
    بصافي التدفقات النقدية:  الربح قبل الضرائبة لمطابق تعديالت

 498,819 522,604  تدامعو منشآتلكات وتمماستهالك  
 65,093 91,637  حق االستخدامموجودات استهالك 

 (38,014) (20,651) 8 احب راأل إيرادات توزيعات  
  ادلة من خالل بالقيمة الع  ة رج من بيع موجودات مالية متاحة للبيع مد   ة ح محقق ا ب ر أ 

     - (3,646) 8 رسائ األرباح أو الخ 
من خالل  مة العادلة ت مالية مدرجة بالقيققة من موجودامح غير خسائر )أرباح(

 (1,663) 950 8 ألرباح او الخسائرا
 (85,313) (120,000)  إيرادات فوائد  

 9,231 11,097 9 تأجيرلمطلوبات ال   ائد و ف ف  مصرو 
 3,175 1,445  األجنبيةت  عمال تحويل ال   ق رو صافي ف 

 124,883 116,808  ة للموظفيننهاية الخدم   مخصص مكافأة  
  

────────── ────────── 

  1,681,915 3,061,101 
    مال العامل:  لتعديالت على رأس الا

 84,632 (617,911)  ن مخزو 
 ( 4,361,089) 1,624,996  وموجودات العقود اريونون تجمدين 

 2,234,271 (844,531)  دينون أخرونمومقدماً مدفوعات  
 (635,039) 827,238  دائنون ومصروفات مستحقة 

  ────────── ────────── 
 383,876 2,671,707  النقد الناتج من العمليات 

 (12,759) (25,476)  مدفوعة  نيموظفة الخدمة للمكافأة نهاي
     - ( 705)  مدفوعة  ئباضر

  ────────── ────────── 

 371,117 2,645,526  نشطة التشغيلقدية الناتجة من أصافي التدفقات الن
  ────────── ────────── 

    رالستثماأنشطة ا

 (109,113) (62,558)  آت ومعدات شراء ممتلكات ومنش
و أ ح  ية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األربامال   تاموجود  اد د ر ت اس   متحصالت من 

     - 122,339  الخسائر
 38,014 20,651  ت أرباح مستلمة إيرادات توزيعا 

 85,313 85,544  رادات فوائد مستلمةإي 
 (1,600,000) (1,088,000)  جلودائع محددة اال في الحركةصافي 

  

────────── ────────── 
 ( 1,585,786)  (922,024)  أنشطة االستثمار المستخدمة في ديةقندفقات التلافي اص

  

────────── ────────── 
    تمويل ة الأنشط

 (1,014) (5,375)  توزيعات أرباح مدفوعة
 ( 71,965)  (101,770)  التأجيرسداد مطلوبات 

  

────────── ────────── 
 ( 72,979)  (107,145)  لتمويلة اطشالمستخدمة في أن صافي التدفقات النقدية

  

────────── ────────── 
 (1,287,648) 1,616,357  ك والنقد ي األرصدة لدى البنوف  ( النقص الزيادة ) في  اص 

 5,781,168 2,521,780  نايري  1األرصدة لدى البنوك والنقد في 
  

────────── ────────── 
 4,493,520 4,138,137  مارس   31د في  األرصدة لدى البنوك والنق 

  

══════════ ══════════ 

    ةي قد بنود غير ن 
المعيار الدولي للتقارير المالية    يجة تطبيق موجودات حق االستخدام نت  إلى إضافات  

16  (337,407) (615,407) 
 615,407 337,407  16لية  ولي للتقارير الما ر الد ة تطبيق المعيا لتأجير نتيج بات ا مطلو  إلى إضافات  



 ا التابعةع. وشركاتهك.م.ية ش.بتروللخدمات الل ة الوطنيةكشر
 

 معة )غير مدققة(ة المكثفة المجإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلي

  2020مارس  31 في ةوللفترة المنتهي كما في
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 حول الشركة تمعلوما 1
 

ترولية ش.م.ك.ع. )"الشركة للخدمات الب شركة الوطنيةلالمجمعة  ية المكثفةة المرحليالت المبإصدار المعلوما تصريحتم ال

ً  2020مارس  31المنتهية في  ة أشهرثالثلفترة الموعة"( "المجها معًا بـ ر إلي)"يشابعة األم"( وشركاتها التا ار  لقروفقا

 .2020 أغسطس 10بتاريخ  ركة األم شللس إدارة امجأعضاء 
 

ي الشركة األم في اجتماع من قبل مساهم 2019ديسمبر  31تهية في المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنانات يلبا اعتماد تم

للسنة   لشركة األمة من قبل اسددالمنة واألرباح المعلتوزيعات  إن. 2020يونيو  18 بتاريخالمنعقد  ةسنويال موميةالع الجمعية

 .11 إيضاحفي  مبينة بذلك التاريخالمنتهية 
 

يت. في بورصة الكو علنًاويتم تداول أسهمها  1993يناير  3 ها بتاريخسيتأس تمالشركة األم هي شركة مساهمة كويتية إن 

 يقع "(.ىكبراألم ال)"الشركة م.ك.ع. الكيماويات البترولية ش.لصناعة القرين لشركة ة تابعة م هي شركالشركة األإن 

 بمسجل هو ص.ها البريدي الوعنوان 3قطعة ، ، األحمديالصناعية الشعيبة قةمنط فيمسجل الشركة األم العنوان مكتب 

 ، الكويت.61008، 9801
 

 .13إيضاح نة في نشطة األساسية للمجموعة مبياأل . إنالعليا والدنياالنفط  اعاتطقخدمات ديم ع بتقتضطل إن الشركة األم
 

  ةللمجموعالسياسات المحاسبية التغيرات في و دادعاإلأساس  2
 

  اإلعدادأساس  2.1
 

المحاسبة لمعيار وفقاً  2020مارس  31 المنتهية في أشهر ةثالثاللفترة معة لية المكثفة المجلمالية المرح المعلومات ا تم إعداد

 ". ةالمرحلي ةماليال معلوماتلا  -" 34الدولي 
 

 ةصاحات الالزمة في البيانات المالية السنويفإلثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واالمك ة يالمرحل ليةلمالومات االمع نإ

 .2019رديسمب 31في  كماموعة مجة السنوية للانات المالية المجمععليها مقترنة بالبي االطالعوينبغي 
 

بعض المعلومات  تصنيفإعادة تم السابقة.  رةتفبال تعلقت معلومات مقارنةة المجمعالمكثفة  لمالية المرحليةتقدم المعلومات ا

إيضاح  لتحسين جودة المعلومات المعروضة )التصنيف تم إجراء ة. اليالحلفترة في اتصنيف ال لمطابقةرنة وعرضها امقال

15.) 
 

   بقة من المجموعةمطالفسيرات والتعديالت لتوايدة جدالالمعايير  2.2
 

في إعداد البيانات  ةتبعالملة لتلك اثمم المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  المعلومات دا في إعد قةبالمطة ت المحاسبيإن السياسا

  1 اعتباًرا منتسري التي  ديدةالج تعديالتليق اتطب باستثناء، 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  السنويةالمجمعة لية الما

 .آخر تم إصداره ولكنه لم يسر بعدديل عسير أو تفتمعيار أو  المبكر ألي تطبيقة بالمجموع. لم تقم ال2020ير اني
 

  ليس لها أي تأثير على المعلومات المالية  إال أنه 2020رى ألول مرة في تسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخ

   ة. مجموعة المجمعة للالمرحلية المكثف
 

 لاألعماتعريف : 3لمالية المعيار الدولي للتقارير اعلى  ديالتعت

ن مجموعة  ن تتضميجب أ ،االعتبارفي  األعمال أخذ  لغرضأنه  3ة التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالي  حضيو

 خرجاتم تحقيقفي القدرة على  معًاتساهم والتي  أدنىكحد  جوهرية اتمدخالت وعملي موجوداتوال األنشطة كاملة منمت

 تحقيقزمة لالالالمدخالت والعمليات  كافة اجردإدون  شأتن  دق لاأن األعم لديالتع أوضح ذلك، عالوة على . جوهريبشكل 

ت ر على الفتراولكن قد تؤث ،عةالبيانات المالية المجمعة للمجموتأثير على أي عديالت هذه الت نتج عن رجات. لم يالمخ

   .عماللألأي دمج  فيذبتن المجموعةقامت مستقبلية إذا ال
 

 هريةولجتعريف المعلومات ا :8سبة الدولي ار المحاومعي 1ي لدولا بةر المحاسعلى معياتعديالت 

ا  ا أو إخفاؤهأو عدم صحتهتعتبر جوهرية إذا كان حذفها  وماتأن "المعل إلىيشير ات ومعلتقدم التعديالت تعريفًا جديدًا للم

المستخدمين الرئيسيين لها  لقبمن  ية اليانات المتلك البًء على قرارات المتخذة بنالى الؤثر عتوقع بصورة معقولة أن يالممن 

 ول المنشأة التي قامت بإعدادها.". الية حوهو عرض معلومات من هذه البيانات المالية مم في إطار الغرض العا
 

 

 

 

 



 ا التابعةع. وشركاتهك.م.ية ش.بتروللخدمات الل ة الوطنيةكشر
 

 معة )غير مدققة(ة المكثفة المجإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلي

  2020مارس  31 في ةوللفترة المنتهي كما في
 

 

7 
 

 )تتمة(  للمجموعة المحاسبيةالسياسات ي رات ف التغيو اإلعدادأساس  2
 

 )تتمة( عةن المجموة مت الجديدة المطبقفسيرات والتعديالالمعايير والت 2.2
 

 )تتمة( ت الجوهريةتعريف المعلوما :8سبة الدولي ار المحاومعي 1 يبة الدولتعديالت على معيار المحاس

 شاركةلمابكل فردي أو سواء بش مات،علوالمطبيعة أو حجم  إلى ستندست جوهريةالمعلومات التوضح التعديالت أن 

ع من المتوق انإذا ك اجوهريً  اأمرً المعلومات الخطأ في وقوع  كلشيية. البيانات المالاق سي منك ضوذل أخرى،معلومات ب

ى  ثير عل أي تأ التعديالتهذه  نتج عنن. لم يين األساسييالمستخدم المتخذة منات بشكل معقول أن يؤثر على القرار

 .ةمجموعى الي علتقبلير مسي تأثا ألهع أن يكون وليس من المتوق ،جمعةالم المكثفةت المالية المرحلية المعلوما
 

 2018مارس  29 يف للتقارير المالية الصادر  تصوري إطار

 ن إت في أي معيار. تجاوز المفاهيم أو المتطلباالتي تالمفاهيم الواردة فيه  أو أي من ًرامعيا تصوريال طارال يمثل اإل

ِّين على مسو ير،عايالم دادإعبة في محاسير الالدولي لمعايلمجلس اعدة اسهو م ريتصوالغرض من اإلطار ال اعدة الُمعد 

 .طراف على فهم المعايير وتفسيرهاجميع األمساعدة لكذلك و ،سارية حيث ال يوجد معيار قتستطوير سياسات محاسبية م

 االعتراف ومعايير  ت محدثةويقدم تعريفا الجديدة،هيم المفابعض  مراجعته تتمذي لا تصورييتضمن اإلطار ال

 فاهيم الهامة.عض الميوضح با كم وباتلات والمطجودبالمو
 

 موعة.جالبيانات المالية المجمعة للمتأثير على  يأ تالتعديالهذه عن  ينتجلم 
 

 مدينون أخرونومدفوعات مقدًما  3

 
 مارس 31

2020 

 )مدققة(
 سمبردي 31

2019 

 س مار 31

2019   

 دينار كويتي تييدينار كو دينار كويتي 

    

 452,338 1,092,467 1,866,159 موردين  إلىدماً دفعات مق

 432,051 407,512 379,764 موظفين مدينو 

 490,427 220,433 353,476 ومدينون أخرونودائع 
 ────────── ────────── ────────── 

 2,599,399 1,720,412 1,374,816 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 ودائع محددة األجل 4
 

مارس  31كويتي و دينار 15,912,000 :2019مبرسيد 31كويتي ) دينار 17,000,000جل بمبلغ حددة األودائع ملا إن

 بنوك محلية. ( مدرجة بالدينار الكويتي وهي مودعة لدىدينار كويتي 13,000,000: 2019
 

 يبلغدل مع متوسطبعائد ة الفائداع ودشهًرا من تاريخ اإلي 12قل عن وتأشهر  3ن اق تزيد عترة استحقائع محددة األجل فودلل

 .%(2.6: 2019مارس  31% و2.8 :2019ديسمبر %31 )3.1
 

 تياطي أسهم الخزينةاحو خزينةهم أس 5
 

 مارس 31
2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 
 مارس  31

2019   

 نار كويتيدي دينار كويتي يتيدينار كو 

    

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 زينةعدد أسهم الخ
 %3.00  %3.00  %3.00 ةصدرمن األسهم الم بةنس
 3,042,000 3,510,000 3,300,000 )دينار كويتي( السوقية ةمالقي

 654,461 654,461 654,461 كويتي(ار التكلفة )دين
 

 دينار كويتي  33,825: 2019رديسمب 31كويتي ) ناردي 33,825سهم الخزينة بمبلغ احتياطي أ صيد فيإن الر 

محتفظ الة المكافئة لتكلفة أسهم الخزين االحتياطيات نأتاح للتوزيع. كما غير ميتي( ار كودين 33,825: 2019مارس  31و

 ل. لماق اسوهيئة  داتشاروفقاً إل هذه األسهمفترة ملكية خالل  زيعللتو بها غير متاحة
 

 



 ا التابعةع. وشركاتهك.م.ية ش.بتروللخدمات الل ة الوطنيةكشر
 

 معة )غير مدققة(ة المكثفة المجإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلي

  2020مارس  31 في ةوللفترة المنتهي كما في
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 مستحقة ومصروفاتدائنون  6

  )مدققة(  

 
 مارس 31

2020 

 ديسمبر 31
2019 

 مارس  31

2019   

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    

 807,062 449,403 1,362,215 دائنون تجاريون

 6,849,239 67,292 61,917 قةمستح توزيعات أرباح

 1,898,508 1,585,368 1,522,617 قةتكاليف موظفين مستح

 511,056 356,655 356,655 الءعمة من ًما مستلمدفعات مقد

 684,187 562,091 614,892 مستحقةب ضرائ

 45,000 180,000 196,500 مستحقة رةادمكافأة أعضاء مجلس اإل

 1,482,802 1,263,030 1,227,067   ومخصصاتمستحقة  أخرى مصروفات
 

────────── ────────── ────────── 

 5,341,863 4,463,839 12,277,854 
 

══════════ ══════════ ══════════ 
 

 تاخدمالعات وإيرادات مبي 7

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

 مارس   31
 
 

  2020 2019 

 دينار كويتي يكويت دينار 

   أو الخدمات بضاعةنوع ال

   النفط قطاعات عقود

 5,390,776 4,310,750 خدمات الضخ 
   

   غير النفطية اتاعقطعقود ال

 1,752,156 1,646,247 العمالة  داداتة والبيئة وإملسالمة وا الصحات خدم
 ────────── ────────── 

 7,142,932 5,956,997 د مع العمالءووالخدمات من العقإيرادات المبيعات 

 461,228 394,409 لتعاقدية اإليرادات غير ا
 ────────── ────────── 

 7,604,160 6,351,406 ماتوالخدات المبيعات إجمالي إيراد
 ══════════ ══════════ 

   اتتوقيت االعتراف باإليراد

 209,164 518,785 فترة زمنية معينةة في  قدمالموالخدمات  لبضاعةا

 7,394,996 5,832,621 الوقت ارةعلى مددمة المقوالخدمات ة ع البضا
 ────────── ────────── 

 7,604,160 6,351,406 الخدماتعات والمبيت دارايإإجمالي 
 ══════════ ══════════ 

 

 اتستثماراال إيرادات صافي 8

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

  مارس   31

  2020 2019 

 دينار كويتي كويتيار ندي 

   

 38,014 20,651 حاربإيرادات توزيعات أ
     - 3,646 ائرالخس وأاح برقيمة العادلة من خالل األبالجودات مالية مدرجة من بيع موأرباح محققة 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  دات ماليةة من موجوير محققأرباح غ)خسائر( 

 1,663 (950)  الخسائر أو
 ────────── ────────── 
 23,347 39,677 
 ══════════ ══════════ 

 



 ا التابعةع. وشركاتهك.م.ية ش.بتروللخدمات الل ة الوطنيةكشر
 

 معة )غير مدققة(ة المكثفة المجإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلي

  2020مارس  31 في ةوللفترة المنتهي كما في
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 إداريةعمومية وت وفامصر        9

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

  رس  ام 31

  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   

 185,830 209,919 *موظفين تكاليف
 11,262 14,434 دامت حق االستخهالك موجودااست

 9,231 11,097 *لمطلوبات التأجير وائدف مصروف
 13,968 53,522 عاب مهنيةتأ

 6,160 7,528  *هالكاست
 45,586 51,841 *األعمالر تطويق والتسوي روفاتمص

     - 10,983 ات خيريةمصروف
     - 285,000 تبرعات

 99,700 129,110 *مصروفات أخرى
 

────────── ────────── 
 773,434 371,737 

 
══════════ ══════════ 

 

مارس   31في هذا البيان ال تتوافق مع المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما في  إن بعض المبالغ المدرجة *
تصنيف أي تأثير على األرباح أو وتم إعادة تصنيفها لكي تتوافق مع عرض الفترة الحالية. لم يكن لعمليات إعادة ال 2019

 إجمالي حقوق الملكية المدرجة مسبقاً للمجموعة. 
 

 

 هم ربحية الس 10
 

المتوسط المرجح لعدد   ىللشركة األم عل  عاديينال ساهمينبقسمة ربح الفترة الخاص بالماسية غ ربحية السهم االستحتسب مبال

ربح الخاص بالمساهمين العاديين للشركة ال بقسمة ة السهم المخففةربحي ائمة خالل الفترة. بينما يتم احتسابعادية القاألسهم ال

ادية التي يتم هم العألسلعدد افترة زائداً المتوسط المرجح ل الالعادية القائمة خالجح لعدد األسهم المتوسط المرى األم عل

ة، فإن  ائمخففة قدم وجود أدوات م لعاً أسهم عادية. ونظر إلىحتملة المخففة عادية المدارها عند تحويل كافة األسهم الصإ

 . ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة
 

 
 شهر المنتهية فيأ الثالثة

  مارس   31

  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   

 2,369,600 1,028,165 كويتي(م )دينار لشركة األاالخاص بمساهمي  لفترةبح ار
 

══════════ ══════════ 

 

  

 100,000,000 100,000,000 عاديةالم ألسهاد عدالمرجح لوسط المت
 (3,000,000) (3,000,000) خزينةد أسهم الالمرجح لعد وسطناقًصا: المت

 

────────── ────────── 
 97,000,000 97,000,000 مة خالل الفترةئعدد األسهم القارجح لالم لمتوسطا

 

══════════ ══════════ 
 فلس 24.43 فلس 10.60 (لسف ) والمخففةاسية األس ربحية السهم

 
══════════ ══════════ 

 

ذه هالتصريح بتاريخ ومعة جالمثفة مكالمرحلية ال ليةات المامعلومالسهم عادية بين تاريخ معامالت تتعلق بأأي  إجراء  يتم لم

 سهم.ة اليربح إدراجالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والتي تتطلب إعادة 
 

 ومقترحةة ممقد حأرباتوزيعات  11
  

فلس للسهم  70دية بقيمة أرباح نق توزيعب 2020س مار 3عقد بتاريخ تماعه المناج يف األملشركة اإدارة أوصى مجلس 

 ةنلسالمقترحة .  تم اعتماد توزيعات األرباح 2019ديسمبر 31( للسنة المنتهية في يار كويتدين 6,790,000بلغ مالي م)بإج

 .2020يونيو  18خ بتاري مية السنوية المنعقدالعموعية الجماجتماع في  2019
 

فلس للسهم  70قيمة ية باح نقدأرب بتوزيع 2019 فبراير 7 يخالمنعقد بتار هي اجتماعلشركة األم فارة إداى مجلس وصأ

سنة لرحة لمقتاتوزيعات األرباح ماد ت. تم اع2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في دينار كويتي(  6,790,000جمالي مبلغ إ)ب

  .2019 مارس 28يخ بتار عقدمنة المومية السنويالجمعية العاجتماع في  2018
 



 ا التابعةع. وشركاتهك.م.ية ش.بتروللخدمات الل ة الوطنيةكشر
 

 معة )غير مدققة(ة المكثفة المجإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلي

  2020مارس  31 في ةوللفترة المنتهي كما في
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 والتزاماتمطلوبات محتملة  12
 

 ضمانات 12.1

 31دينار كويتي )   26,677,592بمبلغ عقود بعض الأداء مقابل بتقديم ضمانات  قامت المجموعة، 2020 مارس 31في كما 

أي  أن تنتج رة وقع اإلداال تتدينار كويتي(.  13,043,957: 2019مارس  31و كويتي ناردي  2019:17,029,032بر مديس

  معة للمجموعة.جلية المكثفة المالمرحلية ت الماي على المعلوماجوهرها تأثير والتي قد يكون ل ،لوباتمط
 

 تزاماتال 12.2

ومعدات  منشآتمتلكات وشراء مق بكمطلوبات تتعل سجلةير مغلدى المجموعة التزامات  كان  ،2020مارس  31في 

دينار  1,393,203: 2019س مار 31ودينار كويتي  1,108,292: 2019بر ديسم 31) كويتيدينار   319,682بمبلغ

                                                                                   .2020تزامات في لوية هذه االع تسلمتوقمن ا. و(تيكوي

                                  



 

 لتابعةا هاشركات.ع. ولية ش.م.كوتردمات البخلل الوطنيةشركة 
 

 ة(جمعة )غير مدققالمعلومات المالية المرحلية المكثفة الم إيضاحات حول

  2020 مارس 31وللفترة المنتهية في  كما في
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 اتقطاعلمعلومات ا 13
 

غير ط وخدمات القطاعات النف اتهما وهما خدمات قطاعحولالتقارير إعداد يل يتم غتش يولديها قطاعدمات والخنتجات الم إلىعمال استنادًا وحدات أ فيالمجموعة  سيسأتتم اإلدارة،  ألغراض
 الخسائر. اح أوألربمالي ابناء على إج اتالقطاع ألداء. يتم تقييم أداءتقييم االموارد و وزيعلقرارات وتاعمليات هذه القطاعات بشكل منفصل ألغراض اتخاذ دارة مع األخرى. تتعامل اإل ةيالنفط

 

 النفط اتقطاع تخدما
الصب الخرساني  سية كافة خدماتوتتضمن بصورة رئي غيل المتعلقة بالحفر للتنقيب عن النفطوبيئات التش تخداماتسلمختلف اال والتحفيزالصب الخرساني تتكون خدمات القطاعات النفطية من 

  ستكمال اآلبار.لآلبار وخدمات التدخل ال
 

 قطاعات غير النفطيةخدمات ال
 ة واالستشارية.لهندسيوالخدمات اوالبيئة  ةمخدمات الصحة والسال بلمتنوعة التي تتعلق اعدد من األنشطة فطية الن ات غيرتشمل خدمات القطاع

 

 ي: التوالعلى  2019و 2020مارس  31أشهر المنتهية في  ةثالثال مجموعة لفترةدى اللتشغيل لرباح فيما يتعلق بقطاعات اواأل إليراداتاحول  ماتيعرض الجدول التالي معلو

 

  2019 مارس 31في  ةتهيأشهر المن ةثالثال   2020مارس  31ة في يأشهر المنته ةثثالال

 

 خدمات
 النفط اتقطاع

خدمات القطاعات 
غير النفطية 

 األخرى
 غير  ودبن
  اإلجمالي ةعوزم

 خدمات
 النفط اتقطاع

القطاعات خدمات 
النفطية غير 

 األخرى
  غير بنود
 اإلجمالي ةوزعم

 

 دينار كويتي ر كويتيادين دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي يتيار كودين كويتي دينار
 

         

 7,604,160     - 2,213,384 5,390,776  6,351,406     - 2,040,656 4,310,750 ات إيرادات القطاع
 

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

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

          (المصروفات)/إليراداتا

 (4,281,804)        - (1,575,554) (2,706,250)  (4,039,985)     - (1,612,516) (2,427,469) يعات**بالمتكلفة 

 (498,819) (6,160)  (122,843)           (369,816)           (522,604) (7,528) (129,720) (385,356) هالكاست وفمصر

 (65,093)  (11,262) (26,503) (27,328)  (91,637) (14,434) (29,758) (47,445) هالك موجودات حق االستخداماست

 (354,315) (354,315)     -     -  (751,472) (751,472)     -     - **اريةإدمية وروفات عمومص

 (115,689)          (115,689)              -     -  (53,506) (53,506)     -     - ريبيةمصروفات ض

  (45,000)            (45,000)               -     -  (16,500) (16,500)     -     - اإلدارة أعضاء مجلسمكافأة 

 125,761           125,761               -     -  152,463 152,463     -     - *** إيرادات غير موزعة

 

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

 2,369,201 (406,665) 488,484 2,287,382  1,028,165 (690,977) 268,662 1,450,480 الفترة  (خسارة ) ربح  

 

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

 ةعروضات المجودة المعلومن ه لتحسيفترة الحالية. وقد تم إجراء عمليات إعادة التصنيف هذعرض ال طابقمقارنة لتال لمبالغابعض  صنيفتم إعادة ت*
 

 موجودات حق االستخدام استهالكو استهالكروف مصهذه المبالغ ال تتضمن **
 

 األخرىات إليراداالستثمارات وا إيرادات صافيد وئواالفإيرادات  ةوزعغير الم يراداتاإل تتضمن***



 

 لتابعةا هاشركات.ع. ولية ش.م.كوتردمات البخلل الوطنيةشركة 
 

 ة(جمعة )غير مدققالمعلومات المالية المرحلية المكثفة الم إيضاحات حول

  2020 مارس 31وللفترة المنتهية في  كما في
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 )تتمة( اتلقطاعمعلومات ا 13
 

 : على التوالي 2019مارس  31و 2019ديسمبر 31و 2020مارس  31ما في لدى المجموعة ك ليتشغعات الا يتعلق بقطاوالمطلوبات فيم الموجوداتحول  يعرض الجدول التالي معلومات
 

  2020مارس  31 

 )مدققة(
 2019مارس  31  2019مبرديس 31

 

 اتخدم
 النفط اتعقطا

خدمات 
ت غير القطاعا
  اإلجمالي النفطية

 خدمات
 النفط اتقطاع

خدمات 
ر غي القطاعات
  إلجماليا النفطية 

 خدمات
 طالنف اتقطاع

طاعات خدمات الق
 اإلجمالي غير النفطية 

 دينار كويتي يتينار كودي دينار كويتي  ر كويتيدينا تييكوار دين كويتي دينار  دينار كويتي ويتيينار كد دينار كويتي 
            

 44,748,262 1,427,093 43,321,169  47,124,156 1,189,215 45,934,941  49,486,139 1,090,902 48,395,237 اتموجودات القطاع
 

────────── ────────── ────────── 
 

────────── ────────── ────────── 
 

────────── ────────── ────────── 

 2,227,698    1,083,316    963,673   موجودات غير موزعة
   

────────── 
   

────────── 
   

────────── 

   50,449,812    48,207,472    46,975,960 
   

══════════ 
   

══════════ 
   

══════════ 

            

 15,182,445 27,412 15,155,033  7,454,698 191,969 7,262,729  8,670,788 141,704 8,529,084 اتالقطاع وباتمطل
 

══════════ ══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ ══════════ 
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 ةيت المالدوادلة لألالقيمة العا 14
 

هذه  غلبأن أحيث ريبًا تقفترية قيمتها الد عادلت لمطلوبات الماليةوا المالية  وداتللموجالقيمة العادلة  نأ  إلىرة انتهت اإلدا

 .السوقب الفائدة  سعارأفي ات على الحرك يرها فورا بناءً ة االجل أو يعاد تسعتحقاق قصيرذات فترات اساألدوات 
 

المرحلية  المالية  المعلوماتمقارنة بفترة قياس القيمة العادلة  رضخدمة لغالتقييم المست بوأسالي طرق ير علىأي تغ رأيطلم 

 السابقة.المكثفة المجمعة 
 

 لهرمي للقيمة العادلة: مستوى الجدول الوفقًا دلة  بالقيمة العا لمقاسةاالمالية  ألدواتل اتالي تحليالجدول ال يوضح
 

 

ي ف معلنةلر اسعااأل
النشطة ق وااألس

 (1المستوى )

وهرية غير جلادخالت مال
 اإلجمالي (3لمستوى املحوظة )ال

 دينار كويتي ويتيدينار ك دينار كويتي 

    2020مارس  31في 

 عادلة من  بالقيمة الة مدرجة موجودات مالي

 963,673 953,273 10,400 باح أو الخسائرخالل األر

 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

    (دققةم) 2019مبرسدي 31ي ف

 يمة العادلة من  ودات مالية مدرجة بالقوجم

 1,083,316 1,055,658 27,658 خالل األرباح أو الخسائر

 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

    2019مارس  31في 

 ل األرباح بالقيمة العادلة من خال موجودات مالية مدرجة

 2,227,698 2,199,092 28,606 ائرو الخسأ 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

أي  إجراء تم يمة العادلة خالل الفترة/السنة ولم القي من قياسات 2وى والمست 1المستوى أي تحويالت بين  راءم إجيتلم 

 .لفترة /السنةخالل امة العادلة من قياسات القي 3المستوى  أو من إلىتحويالت 
 

ل متغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة في تحديد تحوي إذا تمري وهغير جن يكوسر ئرباح أو الخساألار على تأثيإن ال

 %. 5مسعرة بنسبة ير العادلة لألسهم غالقيمة ال
 

 ل الفترة: لقياس القيمة العادلة خال  من الجدول الهرمي 3المستوى في  فيما يلي الحركة
 

  قة()مدق  

 
 مارس 31

2020 

 سمبريد 31
2019 

 مارس  31

2019   

 ينار كويتيد دينار كويتي ر كويتينادي 
    

 2,195,921 2,195,921 1,055,658 يناير  1في كما 

 3,171 (266,458) 3,471 ي األرباح أو الخسائرالقياس المسجل ف إعادة  

     - (873,805) (105,856) (بالصافيمبيعات )ت / شتريام
 

────────── ────────── ────────── 

 953,273 1,055,658 2,199,092 
 

══════════ ══════════ ══════════ 
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 هذه ادة التصنيف عمليات إع ينتج عنالحالية. لم لسنة اعرض  لتطابقة السابقة فترسجلة للالمبالغ الم عادة تصنيف بعضتم إ

خ. تم اجراء عمليات المنتهية بذلك التاري نةربح الس، و2019 مارس 31كما في بقا جلة ساق الملكية المسعلى حقوأي تأثير 

 ة. ضعلومات المعرون جودة الملغرض تحسيهذه إعادة التصنيف 
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 )تتمة(المعلومات المقارنة  15

 
ا سبق كم
 يلهاتسج

تأثير إعادة 
 التصنيف 

إعادة عد ب
 التصنيف 

 يتينار كودي دينار كويتي ر كويتي دينا 

    2019 سمار 31
    

    :المجمع مكثفالمرحلي ال ركز الماليلمبيان ا

 10,255,103 1,110,026 9,145,077 عقود المدينون تجاريون وموجودات 

 1,374,816 ( 1,660,340) 3,035,156  روندينون أخومما ات مقدمدفوع

 550,314 550,314     - ستخدامموجودات حق اال

 12,277,854 (552,673) 12,830,527 وفات مستحقةرصئنون وماد

 552,673 552,673     - التأجير وباتمطل
    

    : المجمع لمرحلي المكثفا فقات النقديةبيان التد

 ( 4,361,089)  ( 1,110,026) (3,251,063) عقود الوجودات ون وممدينون تجاري

 2,234,271 1,110,026 1,124,245  خرونون أدينممقدما ومدفوعات 
 

 19-وفيدك تأثير 16
 

اإلصابات. أثرت  وقوع عدد كبير مندى الى ما أ 2020 سنةفي على نحو متسارع  19-كوفيد فيروسر تطور انتشا

  اإلضافة إلى وأعمال المجموعة. ب ء الفيروس على النشاط االقتصادي التي اتخذتها الحكومات المختلفة الحتوا يرتدابال

قتصاد الكلي  اال بشأنن يقتعدم ال حالة فإن  ،الحتوائهة الحكومي بيرتداوال 19-يدفكوروس في فعل لتفشيالبالمعروفة  تتأثيراال

 .على المدى الطويل عمال المجموعةأ علىتأثيره تقدير  وال يمكن االقتصادي النشاطفي  سبب تعطلتي
 

على أنشطة الحفر  ي الحكوم اقنفاإلو صادي،تاالقنشاط ل ا السلبي المستمر على  هارتأثيو 19-كوفيد مدة أزمة  إلىبالنظر 

في هذه  ذلك ا بعدوم 2020 نةسموعة في الفترة المتبقية من على أنشطة المجفعلي ال يمكن توقع التأثير ال ،راج النفطاستخو

 .المرحلة
 

 ةقيم لتحديداإلدارة  لتي تطبقهاامة حكام الهارات واأليعمليات المجموعة والتقد ىعلالفيروس تفشي تأثير  يضاحاإل هذ يبين

 .2020مارس  31في  والمطلوبات كما وجوداتلما
 

  إدارة المخاطر 16.1

 ة المنتهيةللفتر .19-كوفيدستجدات المتعلقة بالمخاطر بناًء على ة الممراقبة وإعادة تقييم أهداف وسياسات إدارتقوم اإلدارة ب

 المجمعةنة بالبيانات المالية ارخاطر مقاسات إدارة الميي أهداف وسفة هريجوييرات تغ ث أيحدتلم  ،2020مارس  31في 

 .2019ديسمبر  31كما في 
 

 مخاطر االئتمان 16.1.1

 موجوداتها من %61 نسبة حيث أنلألزمة يجة نتبشكل جوهري طر االئتمان لمخا ال تتعرضالمجموعة إلى أنها  انتهت

لتقارير المالية  ضمن المعيار الدولي ل  مةاض القيق متطلبات انخفبن تنطفي حي ألجل.محددة اائع الودنقد والتتمثل في  المالية

إن هذه األرصدة محددة غير جوهرية حيث القيمة الاالنخفاض في  رئاإلدارة أن خسافقد قررت ، ادلوالنقد المعالنقد على  9

 مية.الاني العالتصنيف االئتم قبل وكاالت اسبة محددة منمنة انيت ائتمتصنيفاات ذأطراف مقابلة  لدىغالب محتفظ بها في ال
 

 سيولةمخاطر ال 16.1.2

ت طاء األولوية للنفقالتكاليف وإعاخفض تدابير  من خالل تعويض تدفقات النقديةاتخذت اإلدارة عدة خطوات لحماية ال

إجمالي   وقُدر .ى السيولةوة مستقوالية ومتها السالمعلى ة الحفاظ وعتواصل المجم ذلك،على  عالوةة فقط. هامالرأسمالية ال

. 2020مارس  31كما في ينار كويتي د 17,000,000مبلغ ودينار كويتي   4,138,137غبمبل ألجلحددة امدائع لووا نقدلا

  إلى الحفاظ على تهدف المجموعةووعة قروض قائمة. لم يكن لدى المجم ،2020مارس  31و 2019ديسمبر  31في 

التدفقات النقدية   تهقيم اوزجتتبلغ عند مجة كبيرة درتسويق بخرى القابلة للتثمارات األسل واال قد المعادالنو لنقدمستوى ا

  المالية. لمطلوباتلوقعة المتة  الصادر
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 ()تتمة 19-تأثير كوفيد 16
 

 دام التقديرات واالفتراضاتاستخ 16.2

المجمعة. ة المكثف مالية المرحليةلعلومات الما إعداد عندمتاحة ال تؤشرايراتها على المافتراضاتها وتقد فيالمجموعة  دتستن

نيفات والتص العاملةالقوى و واردر المفاوتو اتاإليرادتوقعات ن بشأن يقتحالة من عدم ال 19-كوفيد فيروسفشي ت نتج عن

 العمالت سعار صرف ة وأالفائدأسعار لنفط وتقلبات في أسعار ا ثحدو أيًضا نتج عنه ولكن ذلك،وما إلى  انيةاالئتم

ق على المدى  السوفي تغيرات حدوث الللتغيير بسبب  ات سايقمثل هذه ال إلىستند ت التيات د تخضع التقديرق .جنبيةاأل

 .المجموعة سيطرة نطاق قريب أو الظروف الناشئة خارجال
 

لية حلية المرماللومات ااريخ المعتفي التقديرات  من تأكدتراضات الرئيسية وحاالت عدم اللمعلومات حول االفا فيما تفاصيل

في فترة  وداتموجالدفترية لل ةتعديل جوهري على القيمإجراء تؤدي إلى  يرةمخاطر كبب رتبطتي تالو مجمعةالمكثفة ال

 : ثفة المجمعةمكة المالية المرحليمعلومات الال
 

 ر المالية"(غي الموجوداتمنشآت والمعدات )"والممتلكات وال المخزون (1)
التأثير المحتمل للتقلبات  في اعتبارهاالمجموعة  ذتأخ ،معةة المكثفة المجية المرحللي امات الممعلواليخ تار كما في

 حوظةالملمجموعة ويتم تطوير المدخالت غير ال ىدل غير المالية موجوداتلل المسجلةالمبالغ  حالية في تحديداالقتصادية ال

في  وداتوجالمهذه تسعير  عندسوق لكين في اارشالم ذهاخيتالتي  اضاتالمتاحة حول االفترباستخدام أفضل المعلومات 

تمرار ومع اس تأثرت،قد ربما  الموجوداتأن هذه المجموعة ب ترفع. تات المالية المرحلية المكثفة المجمعةتاريخ المعلوم

 ه قيم هذ لة في عكسالص خدم االفتراضات ذاتتستكما ساستمرار توقعات السوق ستراقب المجموعة ب ،نتشارااللوضع في ا

 .اد حدوثهغير المالية عن لموجوداتا
 

 ددات العقوومدينون تجاريون وموج (2)
لقياس  اتخدام مصفوفة مخصصاستب مجمعةمكثفة مرحلية مالية معلومات  كلتاريخ مة في يتم إجراء تحليل انخفاض القي

صة  ة خامستقبليمل اعومقابل  اهليعدوت االئتمان، رئاخسبالسابقة  مجموعةة المتوقعة التي تستند إلى خبرمان الخسائر االئت

حتاج إلى المراجعة  توقد  ةسابقة مناسبفي الفترات ال ةالمطبق قطاعاتكون التقد ال  ذلك،ة. ومع نين والبيئة االقتصاديديبالم

ديد ن طريق تمال عالء )على سبيل المثأنواع مختلفة من العم على 19-دكوفي ختلفة التي يؤثر بها تفشيعكس الطرق المتل

 .صادرة عن الحكومة(ال محددةال التعليماتباع اتأو ب ينمدينين التجاريلل  سدادالت افتر
 

تالي تحديد ما إذا  وبالموثوق فيها بيانات ة بشكل فردي مع توفر جوهريال التعرضالت حاعة في تقييم تستمر المجمووف س

 ة المجمع ية المكثفةمرحللا المالية  تمعلوماال في فترات يرورضلمتوقعة ا خسائر االئتمان علىأي تعديل كان هناك 

 .الالحقة
 

 العادلة لألدوات المالية قياس القيمة (3)
  للصناديق المدراة  لةالمسجتحديد المبالغ عند لسوق افي  الحالية تقلباتلتأثيرات المحتملة لال في اعتبارهاالمجموعة  تأخذ

تاريخ  ة في وظة الملحمعلومات المتاحلاناًء على بإلدارة ا أجرتهتقييم ل هذا أفضل ويمث مجموعة،دى اللرجة ير المدغ

العادلة  ةلقيمتراقب المجموعة عن كثب ما إذا كانت ا 19 كوفيد لتأثير . نظًراالمجمعة المالية المرحلية المكثفةالمعلومات 

م تي. ال م أ يلاريو الحاالسين ضمنق كين في السوشارم تحقيقه للمعامالت بين الملألدوات المالية تمثل السعر الذي سيت

  27وإيضاح  3لة في إيضاح لمجموعة فيما يتعلق بقياسات القيمة العادمعلومات حول سياسة ا الن مزيد ملاعن  اإلفصاح

 .2019ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في  السنوية ةجمعالمحول البيانات المالية 
 

 

 




