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 ة  المجمع ةالمكثفالمالية المرحلية  المعلومات مراجعة المستقل حول  مراقب الحسابات تقرير 

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

 مقدمة 
شركة  لا)".  م.ك.ع.لشركة الكوت للمشاريع الصناعية شالمرفق    المكثف المجمعلقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي  

التابعة  "(ماأل إليهيشا )  وشركاتها  بر  معًا  "ا  في  (  المجموعة"ـ  الخسائر  األ  يبيانو  2021  يونيو  30كما  أو  والدخل  رباح 

أشهر  أشهر  الثالثة  لفترتيبه    ينالمتعلق ينالمجمع  ينالمكثف  ينالمرحلي  الشامل التاريخ  تينالمنتهي  والستة  بياني  و  ،بذلك 

الملكية  ا حقوق  في  النقدية  تدالولتغيرات  لفترة    ينالمتعلق ينالمجمع  ين المكثف  ينالمرحليفقات  بذلك  المنتهية    أشهر  الستةبه 

المرحلية    ماأل  شركةلا إدارة  إن    .التاريخ المالية  المعلومات  هذه  إعداد  عن  المسؤولة  وفقاً ة  المجمع  ةالمكثفهي    وعرضها 

يتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية  ولسؤإن م. "التقرير المالي المرحلي " 34ة الدولي لمعيار المحاسب

   .ةجمعلما ةمكثفلاالمرحلية 
 

  راجعةنطاق الم
المالية المرحلية  "مراجعة المعلومات  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي ، لفقرة التاليةهو موضح في ااء ما نثتباس

قبل   من  مر"  وعةللمجم  مستقللا  دققمالالمنفذة  تتمثل  المراجعة.  بمهام  المعلومات  المتعلق  المرحلية  اجعة  المكثفة المالية 

لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات  سؤوالم  موظفينإلى ال  يةأساس  ةفصب  الستفساراتفي توجيه االمجمعة  

التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق    قا نط  ن م  التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير

تحديدها في التدقيق. وبالتالي   تي يمكن ور الهامة الألما  بكافة  معلى عل  أننا ة وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بالدولي

 التدقيق.  رأيفإننا ال نبدي 
 

 يجة المتحفظة النتأساس 
ال  ةشركة الدر   فيالمجموعة  ر  ستثما ا  إدراج  يتم يتم المحاسبة عنها   شركة زميلة  وهي  (،)مقفلة  .ك.مبترولية ش.للخدمات 

 30كما في  جمعلمالي المرحلي المكثف المبيان المركز ا ي فيكويت دينار 3,005,852 مبلغبحقوق الملكية  باستخدام طريقة

فيوتستند    2021  يونيو المجموعة  بمبلغ    من  الخسائر  حصة  زميلة  بيان    في  ةج المدر  ويتي  كدينار      41,167  شركة 

  دينار كويتي   47,019خرى بمبلغ  وحصة المجموعة في اإليرادات الشاملة األ  المرحلي المكثف المجمع  األرباح أو الخسائر

 توفر   نظراً لعدم  ،حسابات اإلدارة  إلى  للفترة المنتهية بذلك التاريخ  الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع  بيان في  المدرجة

المرحليا مال  المعلومات المراجعةلية  المجمعة  المكثفة  يتعلق    ة  الزميب  فيما  تاريخ  لةالشركة  في  بالمعلومات   التصريح  كما 

ة حول القيم ة ومناسبةيكاف أدلة تدقيق من الحصول على لم نتمكن ،لذلك ونتيجة .المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة

الستثمار الشركة  الدفترية  في  كما ميالز  المجموعة  يرادات واإل  الخسائر  في  ة المجموع  وحصة  2021يونيو    30في    لة 

التاريخ  رة المنتهيةللفت   الشاملة األخرى تعديالت    ةأي  روري إجراءمن الض  إذا كان  حديد ما ت  منتمكن  لم ن  وبالتالي،.  بذلك 

   .على هذه المبالغ
 

 المتحفظة  النتيجة
لم   هنإف،  "يجة المتحفظةالنت"أساس  فقرة    تقريرنا في  في  الموضح  مرالمحتملة لأل  تأثيراتباستثناء الواستنادا إلى مراجعتنا،  

المعلومات   بأن  االعتقاد  يستوجب  ما  علمنا  إلى  المرحلية  يرد  من  ة  المجمع  ةالمكثفالمالية  إعدادها،  يتم  لم  جميع  المرفقة 

 .34ر المحاسبة الدولي لمعيا  اً لنواحي المادية، وفقا
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 ة  المجمع ةالمكثفمالية المرحلية  الات م المعلومراجعة المستقل حول  ب الحسابات قامرتقرير 

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

 األخرى  بيةلبات القانونية والرقاط تتقرير حول الم

 " ظة فالنتيجة المتح "أساس  فقرة    في  الموضح  رمالمحتملة لأل  تأثيراتباستثناء الإلى مراجعتنا،    ضافة إلى ذلك، واستناداً باإل
. نبين أيضاً، األم  متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركةة  المجمع  ةالمكثففإن المعلومات المالية المرحلية  ،  أعاله

ادنا،  علمنا واعتق   ا وصل إليهحسبمو،  هأعال  "النتيجة المتحفظة"أساس  في فقرة    الموضح  مرالمحتملة لأل  اتتأثيرباستثناء ال

والتعديالت   والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة له 2016نة  لس 1لقانون الشركات رقم  تا ود أية مخالفنا وج ميرد إلى عل لم

لمنتهية في شهر اأ  الستةوالتعديالت الالحقة لهما، خالل فترة    األم  اسي للشركة، أو لعقد التأسيس أو للنظام األسالالحقة لها 

  مالي.الأو مركزها األم ركة ط الشا شمادياً على نيراً ثله تأ  ى وجه قد يكونعل 2021 نيويو 30
 

أيضاً  ال،  نبين  لأل  تأثيراتباستثناء  فقرة    الموضح  مرالمحتملة  المتحفظة"أساس  في  خالل  أ  ،أعاله  "النتيجة    مراجعتنانه 

إليه علمحسبمو يرد  لادنا،  واعتقنا  ا وصل  مخا لى علمنا  إم  أية    هيئةبشأن    2010  لسنة  7رقم  القانون    ألحكام  لفاتوجود 

 اً ي ماد  اً تأثيرعلى وجه قد يكون له    2021  يونيو   30المنتهية في    أشهر  الستةفترة  ل  به خال  ات المتعلقةأسواق المال والتعليم

 األم أو مركزها المالي. الشركةعلى نشاط 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(  أو الخسائر  رباحاألبيان  

  2021 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

  

 ي أشهر المنتهية ف  ثةثالال
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في   الستة 
 يونيو 30

 2020 2021  2020 2021 إيضاح  

 
 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي 
       

 12,631,224 14,828,822  5,573,235 7,967,980 3 عقود مع العمالء  من إيرادات 

 (9,088,852) (10,092,675)  (4,096,904) (5,541,258)  مقدمة  خدمات  مبيعات وتكلفة  
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 3,542,372 4,736,147  1,476,331 2,426,722  مجمل الربح 
       

 21,725 24,131  12,681 15,062    عموالت إيرادات

 63,009 61,406  29,835 43,507  رى إيرادات أخ 

 (1,398,603) (1,367,008)  (686,905) (682,325)  عمومية وإدارية  تا فروصم

 (332,173) (256,428)  (151,711) (130,539)  فات أخرى  رومص

مخصص خسائر االئتمان  ( تحميلرد )

 (122,704) 45,287  (7,256) 8,583  تجاريين  ين مدينالمتوقعة ل

 46,334 (45,702)  (36,116) (29,789)   أجنبيةعمالت ق تحويل صافي فرو
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 1,819,960 3,197,833  636,859 1,651,221  ربح التشغيل 
       

 (74,947) (41,167)  (37,343) (41,167)  شركة زميلة   نتائج يفحصة 

التغيرات في القيمة العادلة لموجودات  

 خاللن مة العادلة ممالية مدرجة بالقي

 (256,272) (240,716)  (158,745) (139,996)  أو الخسائر  األرباح

 36,466     -  36,466     -    إيرادات توزيعات أرباح

 (57,829) (83,457)  (27,087) (33,395)  تكاليف تمويل 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

ومكافأة أعضاء  الضرائب    الربح قبل 

 1,467,378 2,832,493  450,150 1,436,663  ارة جلس اإلد م
       

 (15,422) (27,913)  (4,874) (13,955)  دم العلميكويت للتقة السس مؤة حص

 (39,472) (72,737)  (12,776) (39,206)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (16,538) (29,506)  (5,483) (16,094)  زكاة 

 (33,000) (7,500)  (16,500) (2,000)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 1,362,946 2,694,837  410,517 1,365,408  ة  فترربح ال

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 فلس  13.51 فلس  26.71  فلس  4.07 فلس  13.53 4 ففة لمخاو  يةهم األساسربحية الس

  ═══════ ═══════  
═══════ ═══════ 
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 ثف المجمع )غير مدقق(مل المرحلي المكبيان الدخل الشا 

  2021 يونيو 30المنتهية في   للفترة

 
 أشهر المنتهية في   ثالثةال

 يونيو 30
 أشهر المنتهية في   الستة 

 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 

 نار كويتي يد دينار كويتي   نار كويتي يد ر كويتي نادي 
      

 1,362,946 ,8372,694  410,517 1,365,408 ة رفتلا  ربح

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

         شاملة أخرى  إيرادات  )خسائر( 

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

 36,907 (10,761)  (5,385) (9,443) أجنبية ناتجة من تحويل عمليات   يةنبأج تحويل عمالت  وق فر

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

قد يتم   التي   خرى األملة  شا ال  يرادات اإل  ائر( سخل ا)   صافي 

 36,907 (10,761)  (5,385) (9,443)     في فترات الحقة  أو الخسائر األرباح   إلى إعادة تصنيفها  

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

      

  إلى ا تم إعادة تصنيفهي لن شاملة أخرى   ( خسائر إيرادات )
      في فترات الحقة:  أو الخسائراألرباح 

 ةكالشاملة األخرى لشر (الخسائريرادات )اإلفي ة حص

 (67,139) 47,019  (40,283) 47,019  ةلزمي

 ─────── ───────  ─────── ─────── 
لن يتم  التي   خرى األشاملة  ال  ( خسائر الاإليرادات )  صافي 

 (67,139) 47,019  (40,283) 47,019 حقة ال في فترات  أو الخسائر األرباح   إلى إعادة تصنيفها  

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 (30,232) 36,258  (45,668) 37,576 ة  فترشاملة أخرى لل( خسائر)إيرادات  

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 1,332,714 2,731,095  364,849 1,402,984   ةفترلل ة يرادات الشاملإلا  يإجمال

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 )غير مدقق(جمع المكثف الم  المرحلي ي حقوق الملكيةبيان التغيرات ف

  2021 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 رأس  
   إجبارياحتياطي  المال

  اطياحتي
 ي رااختي

ات غيرتأثير الت
ادات ريإلا في

الشاملة األخرى  
 لشركة زميلة

احتياطي تحويل  
 أجنبيةعمالت 

 أرباح 
 حلةرم

 

 المجموع

 دينار كويتي  دينار كويتي  تي دينار كوي تي ر كوياندي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
        

 23,463,217 5,102,264 545,878 (2,609,842) 5,148,415 5,186,422 10,090,080   2021يناير  1كما في 

 2,694,837 2,694,837     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 36,258     - (10,761) 47,019     -     -     - لفترة شاملة أخرى ل (رخسائت )اداإير

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

 2,731,095 2,694,837 (10,761) 47,019     -     -     -   ةرفتللة لالشام (ئرخسا )الاإليرادات  ليا مإج 

 (2,018,016) (2,018,016)     -     -     -     -     - (9)إيضاح  توزيعات أرباح

 

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

 24,176,296 5,779,085 535,117 (2,562,823) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2021 يونيو  30في 

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

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

 1,362,946 1,362,946     -     -     -     -     - ة فترربح ال

 (30,232)     - 36,907 (67,139)     -     -     -   لفترةشاملة أخرى لات إيراد)خسائر( 

 

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

 1,332,714 1,362,946 36,907 (67,139)     -     -     -   الشاملة للفترة اإليرادات )الخسائر( إجمالي

 (5,045,040) (5,045,040)     -     -     -     -     - (9)إيضاح  توزيعات أرباح

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

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

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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قق)مد(غیر عف المجمالمرحلي المكثبیان التدفقات النقدیة
2021یونیو30ھیة في منتالرةلفتل

أشھر المنتھیة في  الستة
یونیو30

20212020
ي تیكور  دیناتي یدینار كو

أنشطة التشغیل 

2,832,4931,467,378مجلس اإلدارة أعضاء  ومكافأة الربح قبل الضرائب  
: ة دی نقلاات فقتدبصافي الأعضاء مجلس اإلدارة كافأة وم ضرائب الربح قبل التعدیالت لمطابقة 

1,274,6271,636,869كات ومنشآت ومعدات  تلك مماستھال
158,329132,571م ا ستخدات حق االاستھالك موجود

(8,400)-یع ممتلكات ومنشآت ومعدات بربح من 
122,704(45,287)ن  رییتجا مدینین عة لئتمان المتوقمخصص خسائر االتحمیل )رد(

41,16774,947زمیلةحصة في نتائج شركة 
240,716256,272أو الخسائر خالل األرباح لة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من مة العادقیالالتغیرات في 

(36,466)-إیرادات توزیعات أرباح 
223,423126,952نھایة الخدمة للموظفین  ة مكافأ مخصص  

75,23546,999روضقون ودیلفائدة 
8,22210,830تأجیر بات ة لمطلوفائد

──────────────
4,808,9253,830,656

رأس المال العامل:  غیرات في تال
(852,230)(985,457)مخزون 

(545,069)1,512,108عقود  مدینون تجاریون وموجودات 
127,391(306,534)خرونآومدینون مدفوعات مقدما  

(768,815)202,595ون ومصروفات مستحقة  ئندا
──────────────

5,231,6371,791,933العملیات ن مجةتا الن التدفقات النقدیة 
(14,612)(146,455)ة  مدفوعمة للموظفینمكافأة نھایة الخد

──────────────
5,085,1821,777,321أنشطة التشغیل  فقات النقدیة الناتجة من صافي التد

──────────────
مار  االستثأنشطة  
(959,368)(753,139)ومعدات  شآت  ومن ات  تلكممشراء 

36,466-إیرادات توزیعات أرباح مستلمة 
8,400-ومنشآت ومعدات بیع ممتلكات متحصالت من 

──────────────
(914,502)(753,139)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة االستثمار  

──────────────
أنشطة التمویل 

(1,500,000)(381,323)قروض سداد 
(46,999)(75,235)وعة  مویل مدفتلیفا تك

(133,904)(165,812)لوبات التأجیر  ط مجزء من أصل مبلغ  سداد 
──────────────

(1,680,903)(622,370)في أنشطة التمویل  ة تخدمالمسیةالنقدالتدفقات في صا
──────────────

(818,084)3,709,673ل  نقد والنقد المعاد ال في )  نقصل ا( ادة زی ال صافي  
(761,524)(297,861)ینایر  1في  كما دل  نقد المعا النقد وال
(15,693)(6,040)أجنبیةفروق تحویل عمالت صافي 

──────────────
(1,595,301)3,405,772یونیو 30في ا كملنقد المعادل د واالنق

══════════════
: معلمكثف المجالمرحلي اة دیقنال بیان التدفقات من دة تبعمسیةنقدغیر ود بن

86,289143,249لتأجیروبات اطلمإلىإضافات 
(143,249)(86,289)مااالستخدجودات حقموإلىإضافات 

──────────────
--

══════════════
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   ل الشركةات حومعلوم 1
 

الشركة  ")  ك.ع. م.ش.  الصناعية  اريعللمشوت  الك  ركةلش  معةج المالمرحلية المكثفة  لية  ات الما المعلومإصدار  ب  صريحتم الت

قرار مجلس إدارة ل  قاً وف 2021  يونيو   30المنتهية في    أشهر  للستة ("موعةج الم"  بـا  يشار إليها معً )وشركاتها التابعة  (  "األم

 .2021 أغسطس 10 اريختبالشركة األم 
  

  ة اجتماع الجمعية العمومية السنويفي    2020ديسمبر    31  في  نة المنتهيةللس  مالية المجمعة للمجموعةنات الالبيا   اعتماد  تم

 . 2021 يونيو 24بتاريخ  المنعقد األم الشركة لمساهمي
 

 علناً في بورصةأسهمها  تداول    متيوبها    مقرها ويقع  ت  ية الكو ولد  فيسها  تأسيتم    عامةشركة مساهمة  ألم هي  لشركة اا  نإ

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

 الكويت. ، 65453 ةعيبشال ، 10277 ص.ب. سجل هوالبريدي الم
 

 :األمشركة للفيما يلي األنشطة الرئيسية 
 

 وإ  تنماإلسيع  توزو  وتخزين  ديراتسا األخرى،  السائبة  اوالمواد  صوامع  وإدارة  وتشغيل  وقامة  يازة ح لتخزين؛ 

  يري خالل مداألموال من  ثمار فوائض  است  إلىشطة مماثلة، باإلضافة  في الشركات األخرى التي تزاول أن  الحصص

 مار والشركات العقارية.ثاالستحصص  فظ فيحاالم

  ا ميلبراوا   ملحلواور  لالك  مواد  جإنتا الغازية  تيعاب  سالية  دنلمعل  االمووالمواد  المنتجلصلبة  اد  من  ات وغيرها 

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

 ركةالشراض ألغ قا بطها رج وخا كويت دولة الة داخل نقل منتجات الشرك . 

   ات صناعية أخرى وكذلك موسارية أو رج تت  ما الي عوأ  ةصلت ال ة ذاالفكريق الصناعية وحقوق الملكية  الحقوشراء

 .  ها أو خارج  دولة الكويتاألخرى سواء داخل شركات ال إلىرها يتأج إلىة وق أخرى متعلقة بها باإلضافحقأي 

 ها  علي  لمنصوصتها طبقا للحدود اأنشطمزاولة    تتمكن منل  م ة األلشركلمة  لعقارات الالزاو  متلكات المنقولة شراء الم

 ن.قانوا للبقط

 صة. ل شركات مالية متخصفي محافظ تدار من خالموال ألا مار فوائضتثاس 
 

تلك  ة أو  حصص أو تشارك بأية طريقة مناسبة في شركات تزاول أنشطة أعمال مماثللديها  يكون  ألم أن  الشركة  ز ليجو

قد   تح علنها  وتعا التي  داخلأهدافهقيق  ى  خارجها.دولة    ا  أو  تش  اً ضيأ  مجموعة لل  يجوز  الكويت  ه ترأن  أو  ات  كرشلاذه  ي 

  تلحقها بها. 
 

 للمجموعةسبية االمحات اسالسيالتغيرات في و إلعدادأساس ا 2
 

  أساس اإلعداد 2.1

ولي  بة الد لمعيار المحاسقاً وف 2021 يونيو 30في  ةينتهالم أشهر للستةة جمعالم المكثفةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية 

على أساس أنها ستتابع    ية المكثفة المجمعةلحرالمالمالية    معلوماتالوعة بإعداد  مجمال  متقا .  حليالمالي المر   رتقريلا  34

شأن هريًا بجو  ا كً تثير ش  تيقن قداإلدارة أنه ال توجد عوامل عدم  مجلس  أعضاء  رى  يأعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.  

اال تقديريوفتراض.  هذا  أنهشير  إلى  المجمو  هم  بأن  معقول  توقع  لدهناك  اعة  لاليها  الكافية  وجودلموارد  في  ها  ستمرار 

 ثفة المجمعة. المعلومات المالية المرحلية المك شهًرا من نهاية فترة 12التشغيلي في المستقبل القريب لفترة ال تقل عن 
  

المالية   المعلومات  ال  ةالمكثفية  للمرح اإن  واإلفصاحات  المعلومات  كافة  تتضمن  ال  الالبيان  فية  الزمالمجمعة  لية  ما ات 

  .2020 برديسم 31 في كما  جموعة ملالسنوية لالمجمعة  انات الماليةمقترنة بالبي ليها االطالع ع، ويجب السنوية المجمعة
 

المجمعة   تقدم المكثفة  المرحلية  المالية  يتعلق  المقارنة  معلومات   المعلومات  السابقة  فيما  تم بالفترة  تصنيف  .  بعض    إعادة 

المقارنة عرضوإعاد  معلومات  تتوافق  ا هة  الحالية  تصنيف  مع  لكي  إجراء  .الفترة  التصنيف  تم   جودة  لتحسين  إعادة 

 .  المعلومات المعروضة
 

  موعةجمن المالمطبقة والتعديالت  والتفسيرات الجديدة  رييعاالم 2.2

ال  المطبقةة  ت المحاسبيا سإن السيا  إعداد المعلومات المالية المرحلية    محاسبية المتبعةوالطرق   ثلةمما المجمعة    فةالمكثفي 

البيفي إعد  المتبعةتلك  ل  تطبيق   اءباستثن  ،2020ر  ديسمب  31في    تهيةالمن  للسنة  للمجموعة   السنوية  المجمعةات المالية  ان اد 

 ل أو تعدي  ر أو تفسيرا يجموعة بالتطبيق المبكر ألي معمل تقم ا  لم  .2021  يناير  1  من  اً راعتبادة التي تسري  جديال  اييرالمع

 عد.  سر بي لم كنول صادر
 

التعديت تأثل  إنهال  إ  2021مرة في سنة  فسيرات ألول  والتالت  سري العديد من   ية حل ية المرمعلومات المالعلى الير  يس لها 

 موعة.  ة المجمعة للمج المكثف
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 )تتمة( للمجموعةسبية المحاات سايسال يت فارالتغيو أساس اإلعداد 2
 

 )تتمة( من المجموعةة طبقالم ديالت والتعفسيرات لتوا الجديدة عاييرالم 2.2
 

المع تعديالت   المالية  على  للتقارير  الدولي  المح،  9يار  الدولي ومعيار  المالية  39  اسبة  للتقارير  الدولي  والمعيار   ،7  

 2ة المرحل -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة : 16لية قارير الماالدولي للت يار ع والم  4معيار الدولي للتقارير المالية وال

إعفاءات  قت التعديالت  بالمؤقتة  دم  الماليةلى  تأثيرات عتتعلق  معدل  نتيجة  التقارير  بين    )اإليبور(  استبدال  فيما  المعروض 

 اطر.اً من المخ البنوك بمعدل فائدة بديل خالي تقريب
 

 التالية:  المبررات العملية تتضمن التعديالت
 

  رة لعملية  بصورة مباشالتي تكون مطلوبة والتدفقات النقدية ى علات غيرتغيرات تعاقدية أو تإجراء مبرر عملي يستلزم

 لفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية.ا تي يتم معاملتها كتغيرات في سعرإلصالح، والا

 ب اإليبور  ن  يتعيتغييرات  السماح  معدل  إصالح  متطلبات  بموجب  ا  تصنيفاتعلى  إجراؤها  وتوثيقات    حوط تلالتحوط 

 عالقة التحوط. إيقافدون 

   إعفاء ممؤقتقديم  للشركات  است  تحديدها بصورة  ن  يتم  التي  المتطلبات  التي تيفاء  األداة  يتم تصنيف  منفصلة عندما 

 لبند المخاطر. ريباً من المخاطر كتحوط تحمل معدل فائدة خالي تق
 

على   تأثير  أي  التعديالت  لهذه  يكن  المرحليلم  المالية  المالمعلومات  للمجموعكثفة  ة  تعالمجمعة  المجموعة ة.  تخدام  اس  تزم 

 سارية. في الفترات المستقبلية إذا أصبحت رات العمليةالمبر
 

 عمالءال د معوقعمن اإليرادات  3
 

 اإليرادات   يع وزت  حول  لومات مع  3.1

 خدمات:ت والمبيعا النوع  إلى اً استناد المجموعة لدى من العقود مع العمالء  يراداتإلازيع فيما يلي تو
 

 

 ية في  المنتهأشهر  الثالثة  
 يونيو  30

 ية في  المنتهأشهر    الستة  
 يونيو  30

 2021 2020  2021 2020 

 تي ي كو  ر دينا  يتي كو ر  ادين  تي ي كو  ر دينا  يتي كو ر  ادين 

      دمات و الخاعة أ بض أنواع ال 

 7,266,221 8,845,753  3,082,605 4,546,070 لوي ر القول بيع الك

 5,076,759 4,540,283  2,356,865 2,284,387 صناعية  اد موع  يب

 20,326 36,974  11,851 15,256 خدمات مزج المواد الكيمائية  

ي أكسيد الكلور لخزانات  إنتاج ثانإنشاء مصنع 

 110,924 771,822 وفية المياه الج 

 

1,040,437 204,790 

 63,128 365,375  10,990 350,445 ستية وج ل  دمات خ 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 12,631,224 14,828,822  5,573,235 7,967,980 د مع العمالء وق جمالي اإليرادات من العإ

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
   

      ة في ألسواق الجغراا

 8,813,045 10,355,947  4,303,176 5,821,286 الكويت  

 3,155,168 3,100,204  928,968 1,554,436 ل إفريقياما دول أخرى بمنطقة الشرق األوسط وش

 67,445 337,674  35,630 106,730 أسيا
  - 163,393   - 120,780 الجنوبية والشماليةأمريكا 

 595,566 871,604  305,461 364,748 أخرى 

 

─────── ─────── 

 

─────── ─────── 

  12,631,224  14,828,822  5,573,235 7,967,980 قود مع العمالء إجمالي اإليرادات من الع

 

═══════ ═══════ 

 

═══════ ═══════ 
      

      ت تراف باإليرادااالع ت يقتو

 12,093,098 13,587,766  5,276,596 6,944,955 ةنزمنية معي في فترةة قدمت مما بضاعة وخد

 538,126 1,241,056  296,639 1,023,025 ة على مدار الوقتدمقمات مبضاعة وخد
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

  12,631,224 14,828,822  5,573,235 7,967,980 ء رادات من العقود مع العمالإجمالي اإلي 

 

═══════ ═══════ 

 

═══════ ═══════ 
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 )تتمة(   عمالءال  د معوقعمن اإليرادات  3
 

    أرصدة عقود  3.2
 

 

 
   يونيو 30

2021 

 ( ةق)مدق
 ر  ب ديسم 31

2020 

 
   يونيو 30

2020 

 ي ويتدينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 7,719,894 9,617,069 8,273,278   مدينون تجاريون

     - 593,585 461,119   د موجودات عقو

     -     - 316,075   وبات عقودمطل
 

  مقاول   من  المستلمة   ت مقدماً الدفعا   من   ةأساسي  نتجت بصورة  2021  سنة   خالل  في مطلوبات العقود  الجوهرية  إن الزيادة

. وتتوقع  بشكل جزئي  اصة بهالخ   التزامات األداء  استيفاء  الذي تم و  التنفيذقيد    بمشروع  فيما يتعلق  رةمن الباطن خالل الفت 

تبلغ  النسبة  تسجيل  اإلدارة األداء  على  الموزع  المعاملة  سعر  من  %8  التي  المستوفاة  التزامات  في  غير  و  ييون  30  كما 

 .  متغير يُعتبر مقيدأي مقابل  لمفصح عنه أعالهالمبلغ ا ال يتضمن .نهاية السنة المالية في اداتكإير 2021
 

 مخففةوالية األساس السهم ربحية 4
 

السهم    غمبالتحتسب   الالفتربح    قسمةب  سيةاألسا ربحية  الفترة. رة على  القائمة خالل  العادية  األسهم  لعدد  المرجح  متوسط 

المالة  ربحيتحتسب   ابخففة  سهم  ربح  على  لفقسمة  لالالمتوسط  ترة  اعدد  مرجح  خالاألسهم  القائمة  الفتلعادية  زائدا    ةرل 

.  أسهم عادية  إلى لمخففةحتملة اعادية الم م الاألسه ارها عند تحويل كافةلعادية التي سيتم إصدم ادد األسهط المرجح لعالمتوس

 فة متطابقة.ساسية والمخفلسهم األا يةربح  أدوات مخففة قائمة، فإن دعدم وجول اً نظر

 

 

 ية في  المنتهأشهر  ثة  الثلا 
 يونيو  30

 تهية في  المنهر  أش   الستة  
 يونيو  30

 

2021 2020  2021 2020 
 

     

 1,362,946 2,694,837  410,517 1,365,408 ربح الفترة )دينار كويتي( 

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

قائمة خالل سهم الاألد المتوسط المرجح لعد

 100,900,800 100,900,800  100,900,800 100,900,800 ة )أسهم( الفتر 

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 13.51 26.71  4.07 13.53 )فلس( المخففة وألساسية  السهم ا ة ربحي

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

المرحلية المكثفة ت المالية  ا معلوملمحتملة بين تاريخ ادية  ا عأسهم  أو  دية  عا م  ضمن أسهتتأخرى    معامالت أي  جراء  إم يتم  ل

 ية المكثفة المجمعة.ت المالية المرحلهذه المعلوما ب التصريحوتاريخ  المجمعة
 

 لة التزامات ومطلوبات محتم 5
 

 ت رأسمالية التزاما

تالمجملدى   التزامات  :  2020ديسمبر    31)كويتي    دينار  314,763  مبلغب  ةمستقبلي  ةرأسمالي  مصروفاتب  تعلقوعة 

    .اءة قيد اإلنشجاريتعلق بمشروعات يا فيم (ر كويتيدينا 120,553: 2020 يونيو 30ار كويتي ودين 100,217
 

 مطلوبات محتملة 

دينار   6,910,299بمبلغ    قائمة  مانئتوا  ضمان  اتة خطابلمجموعا  لتي تتعامل معها البنوك الدى    كان ،  2021  يونيو   30ي  ف

ض  أداء بعبتعلق  ت  (كويتيدينار    5,823,435:  2020  يونيو  30و  دينار كويتي  5,780,834  :2020سمبر  دي  31)  تيويك

       ة. يماد مطلوباتها أي عن نتجلعقود وال يتوقع أن يا
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 ات عالقة طراف ذإفصاحات األ 6
 

عالقة   ذات  األطراف  اللتتضمن  الزميلة شركاتهمجموعة  دى  المحاص  ا  والمسوشركات  امياهة  والشركئيلرن   ات سيين 

ة األولى  وأفراد عائالتهم من الدرج جموعة  ين بالملتنفيذيا  مجلس اإلدارة والمسؤولينعضاء  الخاضعة للسيطرة المشتركة وأ

ى  تم الموافقة عليمشتركة.  سيطرة  ملموساً أو    التي يمارسون عليها تأثيراً ين لها أو  يمثلون المالكين الرئيسي  والشركات التي

   الت من قبل إدارة المجموعة.  امهذه المع  يرتسعروط شو تسياسا 
 

راف ذات عالقة خالل  مع أط  ها ؤإجراتم    التي  لعليا ة اموظفي اإلدار  مع لمعامالت  اف تلك  معامالت بخال  يتم إجراء أيلم  

 . رحلية المكثفة المجمعةية الم معلومات المالفترة ال
 

 العليا ت مع موظفي اإلدارة المعامال

ية تخطيط ومسؤول  حيةالذين لديهم صال  إلدارةا بين  الرئيسيعضاء  األمجلس اإلدارة وء  أعضا   لعليا دارة ااإلو  فموظ  منضيت

 موظفي اإلدارة العليا كما يلي:ب لقائمة المتعلقةا امالت واألرصدةلمعا ةقيم إجمالي ة. كاننشطة المجموعوتوجيه ومراقبة أ
 

 

   المنتهية في   للفترة   قيم المعامالت 

 

 ونيو  ي 30الستة أشهر المنتهية في    يونيو   30 تهية في هر المن أش ة  الثالث 

 

2021 2020  2021 2020 

 

 ينار كويتي د ويتي دينار ك  دينار كويتي  ويتي دينار ك

 

     

 195,059 123,292  97,912 59,609 زايا أخرى قصيرة األجل رواتب وم

 16,281 10,127  8,137 4,017 فين للموظ مكافأة نهاية الخدمة 

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 

63,626 106,049  133,419 211,340 

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

 كما في    ئم قا لا   د يرصال  

 

 

   يونيو 30

2021 

 )مدققة( 
 بر  يسمد 31

2020   

   يونيو 30

2020 

 

 دينار كويتي  ي كويتدينار   تي يدينار كو 
     

 34,896 31,433 27,278  جل صيرة األق رى زايا أخ تب ومروا

 277,776 30,881 19,904  للموظفين  مة مكافأة نهاية الخد 

 

 ─────── ─────── ─────── 

 

 47,182 62,314 312,672 

 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

دينار   12,000غ  بلبمجلس اإلدارة  أعضاء م  بمكافأة  2021أبريل    29  المنعقد بتاريخ  في اجتماعه  أوصى مجلس اإلدارة

عقد  المن  اجتماع الجمعية العمومية السنوية   في  افأةالمك  على  نالمساهمو  وافق  . 2020ديسمبر    31ة المنتهية في  كويتي للسن

 .  2021 يونيو 24 بتاريخ
 

  ت علومات القطاعام 7
 

اإلدارة،   المجموعة  منت  تنظيمتم  ألغراض  وخدمات  التشغيلقطاعا   فيجات  األ  .يةاللت ا  ت   الرئيسيةات  خدمالو  طةنشإن 

 يلي:   كما هي ه القطاعات ضمن هذ
 

 لور القلوي.اج وبيع منتجات الكإنت: يوور القلللكا 

 ةالبتروكيميائي تجاتإنتاج وبيع المن : كيميائيةالمنتجات البترو. 

 ع مواد صناعية: توزيالتجارة . 

 موعةج لمبل اق من نقل المقدمة تية وخدمات السالخدمات اللوج  :للوجستية والنقل الخدمات ا. 

 ه الجوفيةخزانات الميا للكلور ا يدي أكسان إنتاج ثمصنع إنشاء  صناعية:ال  ات عورمشال. 

  والشهرة. خسائرأو ال األرباحجة بالقيمة العادلة من خالل رالمدوزميلة  شركة في  ةلمجموعااستثمارات : االستثمارات 
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 مة( )تت القطاعات   معلومات  7
 

 ات اعالقطونتائج إيرادات  ( أ

  يونيو   30أشهر المنتهية في    للستة  جموعة مدى الل  يلشغالت   تا اعقطل إيرادات وأرباح  ات حوجدول التالي معلومليعرض ا

 توالي: لاعلى  2020و 2021
 

 
 ي ف أشهر المنتهية الستة  

  يونيو 30 

 المنتهية في   أشهر   الستة
  يونيو 30

 2021 2020 2021 2020 

 دينار كويتي   كويتي  اريند   نار كويتي يد دينار كويتي  

 النتائج  ت يرادااإل 

     

  3,081,531 4,215,347 7,369,960 9,027,367 ي ر القلوكلولا

 9,083 26,278 20,326 36,974 يائية مالمنتجات البتروكي

 1,382,833 1,210,815 5,637,822 5,016,063 تجارة  ال

  995 18,701 1,024,417 1,295,665 اللوجستية والنقل ات الخدم

  29,219 195,295 204,790 1,040,430 ة عيصنا ال اتعورمشال

 (294,753) (281,883)     -     - ثمارات تساال

 (961,289) (930,290) (1,626,091) (1,587,677) دات ا ت واستبعالديتع
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,247,619 4,454,263 12,631,224 14,828,822 مجمعة 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 21,725 24,131   عموالت  إيرادات

 63,009 61,406   رى رادات أخ إي

 (57,829) (83,457)   يل موتكاليف ت

 (1,911,578) (1,761,506)   غير موزعة أخرى  مبالغ

   ─────── ─────── 

 1,362,946 2,694,837   رة ت فلبح ار
   ═══════ ═══════ 

 

 

 في ة هيتالمن أشهر   ةستال

 يووني 30

 في ة أشهر المنتهي  الستة 

 يونيو 30

 

2021 2020  2021 2020 

 

 ي ر كويتدينا دينار كويتي   ي دينار كويت دينار كويتي 

 

 ات  يترمش
   ومعدات ت ومنشآت ممتلكا 

  

 ومعدات  ت ومنشآت ممتلكا  استهالك
 

     

 1,481,340 1,149,489  907,413 741,430 ي وكلور القللا

 24,234 10,787  29,186 11,709 ارة تجال

 131,295 114,351  22,769     - لوجستية والنقل الخدمات ال
 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 

753,139 959,368  1,274,627 1,636,869 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 مة( )تت القطاعات   معلومات  7
 

 عات ت القطابالوطمو  موجودات ب( 

الجداول وومات  معل  لتاليةا  تعرض  التشغيلقطا مطلوبات  حول موجودات  الل  عات  كما فيدى    2021  يونيو  30  مجموعة 

 على التوالي:  2020 يونيو  30و 2020ديسمبر  31و
 

 

 
   يونيو 30

2021 

 ( ةق)مدق
 بر  ديسم 31

2020 

 
   يونيو 30

2020 

 ي دينار كويت دينار كويتي  دينار كويتي  

    ات اع ات القطودوجم

 29,999,430 29,243,397 30,088,784 ي قلوالالكلور 

 320,452 31,526 103,579 يائية يمالمنتجات البتروك

 4,366,718 3,381,793 4,017,847 تجارة  ال

 937,990 842,728 767,687 تية والنقل للوجسالخدمات ا

     - 192,086 461,119 صناعية العات مشروال

 7,152,256 3,983,905 3,749,041 ت راا ستثماال

 ─────── ─────── ─────── 
 42,776,846 37,675,435 39,188,057 لمجمعة عات ا القطا  ات موجود  إجمالي

 ═══════ ═══════ ═══════ 
    اعات القطات مطلوب 

 8,150,230 11,896,005 10,444,287 ي ولالكلور الق

 492,467 482,214 128,610 المنتجات البتروكيميائية 

 1,504,800 1,439,062 1,681,072 تجارة ال

 305,113 390,575 419,339 مات اللوجستية والنقل الخد

     -     - 316,075 صناعية الات عمشروال

 5,049,395 4,362 2,022,378 * مبالغ أخرى غير موزعة

 ─────── ─────── ─────── 
 15,502,005 14,212,218 15,011,761 وبات القطاعات المجمعة مطل  إجمالي

 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 .  كة األملمساهمي الشر توزيعات األرباح المستحقة يةأساس غ بصورةلمبالتمثل هذه ا *
 

 فية  جغراالقطاعات الج( 

م نهمتحقق  ت  ينذلاموقع العمالء    إلىاستنادا    جموعةالملدى    نمن العمالء الخارجيي  اداتيرل تحليل الجغرافي لتم إجراء ال

 اإليرادات:
 

 

 أشهر المنتهية في   الستة
  ونيوي 30 

 

2021 2020 

 ي يتوينار كد تي يودينار ك 
   

 10,335,398 11,762,017 الكويت

 3,258,906 3,281,811 دول أخرى بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 67,445 337,674 أسيا

  - 163,393 أمريكا الجنوبية والشمالية

 595,566 871,604 ى خرأ

 (1,626,091) (1,587,677) ت داا يالت واستبعتعد

 ─────── ─────── 
 12,631,224 14,828,822 لقطاعات المجمعة ات يراداإ  إجمالي

 

 

═══════ ═══════ 
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 ة لألدوات المالي  لةلعاد ا ة القيم 8
 

ن في السوق ظمة بين المشاركيملة منالتزام ما في معا ل  نقما أو المدفوع ل  مستلم من بيع أصلال  العادلة هي السعريمة  إن الق 

ال قياس  يستند  القياس.  تاريخ  العقيفي  بيلإلة  ادمة  معاملة  حدوث  افتراض  االع  ى  نقل  أو  إح األصل  في  الح لتزام   تالادى 

 : لتاليةا
 

 أو ؛تزاماالل أولسوق الرئيسي لألصل في ا   

 م. االلتزا أولألصل ة ءمالسوق األكثر مالسوق الرئيسي، في ال ظل غياب في 
 

 مة.  مالء  ثرق األكسوالالسوق الرئيسي أو  إلىجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول ي
 

ا القيمة  قياس  أيتم  العادلة لألصل  باستو  االلتزام  الرافتال خدام  اي  تضات  المممن  السوق  في  للمشاركين  امها عند ستخدكن 

 م االقتصادية المثلى. هلح ا ق مصلتحقي في السوق سيعملونن كي افتراض أن المشارل أو االلتزام، بعير األصتس
 

العادلة  يراعي القيمة  غير  قياس  في    لماليا  لألصل  المشارك  متا نإعلى  ق  سوالقدرة  ازايج  خ ا  من  استخدام  قتصادية  الل 

ى عل بأ محتمل أن يستخدم األصل  آخر في السوق من المشارك    إلى  بيعهل  ستوى له، أو من خالل ماألصل بأعلى وأفض

 وأفضل مستوى له. 
 

أستست المجموعة  لها الخدم  يتوفر  والتي  للظروف  مالئمة  تقييم  كا   يب  لقيفيبيانات  العادلةة  القيمة  ى  قصأ  حقيقت  مع ،  اس 

 .حوظةلملام المدخالت غير اتخداس الحد منملحوظة ذات الصلة وللمدخالت ال دامستخ ا
 

 المكثفة  مالية المرحليةالالمعلومات  ا في  العادلة أو االفصاح عنها  تهوبات التي يتم قياس قيمة الموجودات والمطلتصنف كاف

الج  الهرميالمجمعة ضمن  والمبين  لقيمةل   دول  استالحقا   العادلة،  مستق أ  إلىاً  ادن،  ال  من  أهمية  ت  لمدخالوى  يمثل  والذي 

 :لاس القيمة العادلة ككلقي
 

 ات المماثلة؛ة للموجودات أو المطلوبشطلنالمعدلة( في األسواق ا سعار المعلنة )غيراأل - 1ستوى الم 

 مستو  -  2توى  مسال أقل  بها  يكون  تقييم  المدخ أساليب  من  لقيذت والالى  أهمية  يمثل  القي  ااس  ا ظً حوملدلة  عا ليمة 

 ر مباشر؛ و ر أو غيكل مباشبش

  ادلة ملحوًظا. لعا مثل أهمية لقياس القيمةن المدخالت والذي يأقل مستوى مبها ن وأساليب تقييم ال يك  - 3المستوى 
 

والبالنسب للموجودات  في  مطة  المدرجة  المالمعلولوبات  المالية  المكمات  متكرر  معةج الم  ةثفرحلية  أساس  تح على  دد ، 

أقل    إلى)استناداً    ييم التصنيفة تقإعاد  لجدول الهرمي عن طريقستويات ات بين م قد حدثت  اليتحوال  ا كانتما إذالمجموعة  

   . عةمجم مكثفةية مرحل ليةما   معلومات كلفترة لة ككل( في نهاية مية لقياس القيمة العادهاألذي  مستوى من المدخالت
 

ة لمكثفـالمرحليـة امعلومـات الماليـة ة البفتررنة قا م يرتغت لم العادلةيمة لغرض قياس القمة  التقييم المستخد  اليبأسق وطرإن  

 .ةقالساب مجمعةال
 

 طرق التقييم واالفتراضات 

 لتقدير القيمة العادلة: ق واالفتراضات التالية طرالام تم استخد
 

   سهمأ في مدرج ستثمارا
العادلتست القيمة  علنا  لألسهة  ند  المتداولة  الم أس  إلىم  السوق  سو  علنةعار  مطا ودوج لمشط  ن  ق في  أي  راء  إج دون  بقة  ات 

 .هرميالل لجدومن ا  1هذه االستثمارات ضمن المستوى ل ةيمة العادلالق مجموعةتعديالت. تصنف ال
 

 ت مالية أخرىات ومطلوبا دموجو
ة ليرح المة  يالمال  وماتمعلي تاريخ الة فة عن قيمتها الدفترييمادة  ورخرى ال تختلف بصات المالية األدوإن القيمة العادلة لأل

معظم هذهالة  المكثف إن  حيث  ا  ةرياستحقاق قصترة  فذات  األدوات    مجمعة  الفور  تسعيرها على  يعاد  أو   لىإ  داستنا األجل 

 السوق.ب  ائدةفي أسعار الفحركة ال
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   أرباح مسددة وموصى بها  زيعات تو 9
 

  %(50:  2019)  %20نسبة  ب  نقديةزيعات أرباح  بتو  2021أبريل    29بتاريخ    اجتماعه المنعقدة في  اراإلد  أوصى مجلس

المدفوعمن ر المال  للسهم   20  واقعب)  أس  مبلغ  فلس  كويتي  2,018,016  بإجمالي    برديسم  31  في  المنتهية  نةلسل  ( دينار 

   (.دينار كويتي 5,045,040مبلغ  للسهم بإجمالي فلس 50  :2019) 2020

 

توزيعات األرباح    على  2021يونيو    24المنعقد بتاريخ    ومية السنوية العم  الجمعية  تماعاج   في  األم  ا الشركة اهمومس  فقوا

   .2021يونيو  30كما في  زاملتكا  تسجيلها  وتم 2020مبر ديس 31بها للسنة المنتهية في  ىلموصا

 

  4,362:  2020ديسمبر    31دينار كويتي )  2,022,378مبلغ    2021يونيو    30كما في    بلغت توزيعات األرباح المستحقة

بيان    في  "ت مستحقةومصروفا   نيندائ"  ضمن  تسجيلها   وتم   (دينار كويتي  5,049,395:  2020ونيو  ي  30و  كويتي  دينار

 .  معف المج كثلمالمرحلي ا المركز المالي

 

 19-دكوفي فشيتثير  أت 10
 

  ة االقتصادية ل األعمال واألنشطالمية مما يتسبب في تعطية الع فينتشار عبر المناطق الجغرافي اال  19-كوفيد جائحة  ستمرت

  ت ءاراإج في جميع أنحاء العالم  الحكومية    هيئاتال  اتخذتية.  ملعالقتصادية افي البيئة االوهرية  ج قن  تيعدم  عوامل    وظهور

 للجائحة. الحادةصة للتخفيف من التداعيات الفيروس مخص واسعة النطاق لمواجهة
 

ديسمبر    31ية في  للمجموعة للسنة المنته  السنويةجمعة  الم يانات المالية  ة على الب جوهري  19-كوفيدائحة  ج  تأثيراتكانت  

تتعرض المجم2020بر  ديسم  31ع السنة المنتهية في  مرنة  . وبالمقا 2020 خر على آ  جوهريألي تأثير سلبي  ة  وع، لم 

خالل  عمليا  في    الستةتها  المنتهية  ذلك،  2021  يونيو أشهر  ومع  تزا  تزال  ال.  وال  متقلبة  القيماألسواق   الدفترية  ةل 

ال  ال يزالق.  السوفي  تقلبات  لساسة لح   وجوداتملل تقديريًا وستواصل   اأمرً بشكل كبير    ةغير المؤكد  اديةبيئة االقتصتأثير 

 . بانتظامبه  تعلقالم تأثيرمركزها وال وفقًا لذلك إعادة تقييمة وعالمجم



 

 

 


