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 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مراجعة حول الر تقري

  نمساهميالحضرات السادة  إلى

 شركة أسمنت الهالل ش.م.ك.ع.
 

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

ً بـ "المجموعة"( كما في ) قات النقدية التغيرات في حقوق الملكية والتدفوالدخل الشامل  تاوبيان ،2021 مارس 31يشار إليها معا

المعلومات هي المسؤولة عن إعداد  األم كةرة الشرإن إدا  .أشهر المنتهية بذلك التاريخ الثالثةبه لفترة  ةالمتعلق ةالمجمع ةالمكثف ةالمرحلي

ً لمعيار المحاسبة الدولي  وعرضهاة المرحلية المكثفة المجمعة يللماا سؤوليتنا هي التعبير عن  . إن مرير المالي المرحليقالت 34وفقا

 نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
 

 ةنطاق المراجع

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

طاق إلجراءات األخرى للمراجعة. إن نيلية وات التحلاءاالمسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجرالموظفين  إلى

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

 دقيق.األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالت
 

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

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

 التأكيد على أمر  
 ركة األمالشالقضائية المرفوعة ضد الدعوى  والذي يبينلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المع حول 4يضاح إ إلىنلفت االنتباه 

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

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

حاسبية ما هو وارد في الدفاتر الة مع ممراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفق إلىاستناداً ذلك، و إلىضافة باإل

 2016لسنة  1رقم علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات  إلىحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد ، نبين أيًضا. األم للشركة

يالت الالحقة والتعداألم، لنظام األساسي للشركة اوأو لعقد التأسيس  ،اوالتعديالت الالحقة له يذيةوالئحته التنف ،ت الالحقة لهوالتعديال

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةخالل فترة  لهما، على نشاط الشركة األم أو مركزها  ا

 المالي. 
 

ً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم نبين أي لسنة  7ضا

على وجه قد يكون له   2021مارس  31في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  2010

 ط الشركة األم أو مركزها المالي. على نشاتأثيراً مادياً 
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 .فة المجمعةالمكثية المرحلية الماللومات لمعذه اأ من هيتجزتشكل جزء  ال  10إلى  1حات المرفقة من إن اإليضا
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 ق(  مدق ثف المجمع )غيرمرحلي المكحقوق الملكية ال بيان التغيرات في

   2021 مارس 31المنتهية في  للفترة
 

   مساهمي الشركة األمصة بالخا 

 

 رأس 
 المال

 دينار كويتي

 احتياطي
 إجباري 

 دينار كويتي

 احتياطي 
 اختياري

 دينار كويتي

 رائسخ
 كمةراتم
 كويتي رنادي

 جمالياإل
 الفرعي

 ر كويتينادي

 الحصص 
 طرةغير المسي

 ويتيدينار ك

 
 إجمالي

 حقوق الملكية
 دينار كويتي

        

 10,411,060 287,312 10,123,748 (22,465)     -     - 10,146,213  )مدقق( 2021اير ين 1في  كما

        

 (84,183) (39,360) (44,823) (44,823)     -     -     - الفترة  خسارة

     -     -     -     -     -     -     -   أخرى شاملة يراداتإ

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

 (84,183) (39,360) (44,823) (44,823)     -     -     - الشاملة للفترة   ائرالخس إجمالي

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

 10,326,877 247,952 10,078,925 (67,288)     -     - 10,146,213 2021 مارس 31في 

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

 12,265,257 638,053 11,627,204 (1,190,629) 574,844 2,096,776 10,146,213  قق(د)م 2020ير اني 1في كما 

        

 (736,926) 69,015 (805,941) (805,941)     -     -     -  الفترة  ربحة( )خسار

     -     -     -     -     -     -     -    أخرىايرادات شاملة 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 (736,926) 69,015 (805,941) (805,941)     -     -     - ة ة للفترالشامل تاإليرادا ()الخسائر إجمالي

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

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

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

 



 بعة ركاتها التاوش .م.ك.ع.هالل شلشركة أسمنت ا
 

 

 المجمعة. فةالمرحلية المكث هذه المعلومات الماليةجزء  ال يتجزأ من تشكل  10إلى  1 إن اإليضاحات المرفقة من
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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية 

  2021 مارس 31 فيالمنتهية  أشهر لثالثةل

  

 ية فيهتمنال رهشأ ةثالثال
 مارس  31

 إيضاح 

2021 
 دينار كويتي 

2020 
 دينار كويتي

    ليغشالتأنشطة 

 (729,063) (75,330)    للفترة أعضاء مجلس اإلدارة أةافومك الضرائبقبل  الخسارة

بصافي   ةقبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدار رةلخساالمطابقة تعديالت 
    ة: ديلنقتدفقات اال

 (36,758) (15,237)  د ائوفت ادإيرا

 206,935 195,318  دات ممتلكات ومنشآت ومع استهالك

 69,887 65,028  ام ق االستخدحموجودات استهالك 

 32,100 (134,844)  للمدينين التجاريين متوقعةالئتمان الخسائر ا مخصص

 831,761     -   انخفاض قيمة الشهرة

 16,350 20,148  نيفوظللم ةالخدمأة نهاية كافصص مخم

 29,564 14,131    قروضدين وفائدة ل

 7,201 13,846  مطلوبات التأجيرل فائدة

  ───────── ───────── 

  83,060 427,977 

    ل:  رأس المال العام غيرات فيالت

 104,125 (378,767)   مخزون 

 180,094 123,187  ا  قدمومدفوعات ممدينون  

 (779,562) 124,725  قةتحسمات فورومصدائنون  

  ───────── ───────── 

 (67,366) (47,795)  لعمليات ا  فيالمستخدمة دية التدفقات النق

 (7,704) (15,306)  ة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوع

  ───────── ───────── 

 (75,070) (63,101)  لالتشغية  أنشط في ةدممستخلا يةصافي التدفقات النقد

  ───────── ───────── 

    ثمارأنشطة االست

 (1,932)     -  ومعدات  ومنشآت كاتممتلود نب شراء

 39,333 15,391  إيرادات فوائد مستلمة 

 24,000     -   محددة األجل في ودائع صافي الحركة

  ───────── ───────── 

 61,401 15,391  رأنشطة االستثما ة مناتجنالنقدية صافي التدفقات ال

  ───────── ───────── 

    ويل التم أنشطة

 (41,390)     -  وعة يل مدفف تموتكالي

 (82,025) (82,437)  التأجير مطلوباتجزء من أصل مبلغ سداد 

  ───────── ───────── 

 (123,415) (82,437)  أنشطة التمويل تخدمة فيمسال نقديةالصافي التدفقات 

  ───────── ───────── 

    

 (137,084) (130,147)   رة األجلقصي دائعوالولنقد افي  النقصصافي 

 7,352,131 6,346,842  ايرين 1في  والودائع قصيرة األجل النقد 

  ───────── ───────── 

 7,215,047 6,216,695 5   مارس 31في  ليرة األجقصوالودائع النقد 

  ═════════ ═════════ 
 

    : المرحلي المكثف المجمع نقديةالت اقلتدفاستبعدة من بيان ة منقدي يرغ دبنو

 (813,551) -    دامستخحق اال موجودات إلىات إضاف

 813,551 -  التأجيرمطلوبات  إلىإضافات 



 بعة التا ركاتهاوش هالل ش.م.ك.ع.لشركة أسمنت ا
 

 ققة(غير مدجمعة )مومات المالية المرحلية المكثفة الات حول المعلاحيضإ

  2021 مارس 31 المنتهية فيرة وللفت كما في
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  ركةحول الشمعلومات  1
 

.ك.ع. )"الشركة األم"( مل ش.لهالانت أسم شركةعة لفة المجمكثية المتم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحل

وفقا  لقرار أعضاء مجلس  2021 مارس 31تهية في منالأشهر  للثالثة"( "المجموعة ها معا  بـشار إلياتها التابعة )يكرشو

 .2021مايو  11بتاريخ إدارة الشركة األم 
 

اع متكة األم في اجمي الشرمساهقبل من  2020ديسمبر  31ة للمجموعة للسنة المنتهية في جمعالبيانات المالية الم داعتما تم

 . لم يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح من قبل الشركة األم. 2021مايو  3بتاريخ المنعقد ة العمومية السنويالجمعية 
 

طة تتضمن األنش. بورصة الكويتفي  وهي مدرجة  1984ير ناي 19 بتاريختم تأسيس الشركة األم كشركة مساهمة كويتية 

امة وتشغيل وإدارة الصوامع  وإق خرىة األر المعبأوالمواد غيسمنت ألازين وتوزيع تيراد وتخاس ماألللشركة  سيةالرئي

في  ا ستثمارهواستغالل الفوائض المالية عن طريق اأنشطة مشابهة التي تعمل في  خرىاألوشراء الحصص في الشركات 

  قارية. عة واستثماريفي أسهم شركات ء محافظ تدار من قبل مدرا محافظ
 

 هوالمسجل ، وعنوانها البريدي 14القبلة، قطعة  ،3، مبنى 19ور لدزوق، ابرج مر في يسيئرالالشركة األم  مكتب يقع

  ويت.، الكالصفاة، 13068 ،20732ص.ب 
 

 عة تاب شركةالتي تعتبر في مصر و هاليسجتم تشركة وهي م.م. ش.السويس شركة تابعة لشركة أسمنت الشركة األم  كانت

 .مم.قامت شركة السويس لألسمنت ش. ،2021يناير  24 فيو"(. برىكال مألا )"الشركةلبرج سمنت إيه جي يدهاركة شل

صة خاوهي شركة  (،"الكبرى الجديدة)"الشركة  شركة السهم الفضي العقارية ذ.م.م. إلى كامل حصتها في المجموعة  بيعب

 .اها بهرقويقع م الكويتدولة  في  هاليسجتم تذات مسئولية محدودة 
 

 للمجموعة ية المحاسب السياساتفي  والتغيراتداد اإلع ساسأ 2
 

 أساس اإلعداد 2.1

وفقا   2021 ارسم 31في المنتهية  أشهر لثالثةة افترل جموعةمعة للمجمة المكثفة اللمرحليالية امعلومات المتم إعداد ال

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  وعة بإعدادقامت المجم. التقرير المالي المرحلي 34 بة الدولييار المحاسلمع

ا ك  قد تثير شمادية على أساس أنها ستتابع أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. ترى اإلدارة أنه ال توجد عوامل عدم تيقن 

فية لالستمرار في رد الكاالمجموعة لديها المواأن هناك توقع معقول بأن ها إلى ديرر تقويشي. ا بشأن هذا االفتراضجوهري  

ا من نهاية فترة المعلومات المالية المرحلية المكثفة  12لفترة ال تقل عن ووجودها التشغيلي في المستقبل القريب  شهر 

 المجمعة.
 

 ةجمعالم ليةالمابيانات الالزمة في ال تافة المعلومات واإلفصاحكان متضت الة المجمعمكثفة ال ة المرحلي يةالمال المعلوماتإن 

  .2020سمبر دي 31 كما في للمجموعة السنوية المجمعة رنة بالبيانات الماليةقتليها مطالع عاال ويجبالسنوية 
 

 المجموعة قبل المطبقة منالتعديالت ودة الجدي والتفسيراتالمعايير  2.2

ت انالبيد اإعدافي  المتبعةمماثلة لتلك المرحلية المكثفة المجمعة المالية  د المعلوماتة في إعداطبقالم ةيمحاسبالياسات لسإن ا

تسري  معايير الجديدة التي، باستثناء تطبيق ال2020ديسمبر  31في  للمجموعة للسنة المنتهيةالسنوية  المجمعةالية الم

  لم يسر بعد. ولكن رداصل أو تعدي ريار أو تفسيبكر ألي معلما بيقطلتعة باجموم المتق مل. 2021 ريينا 1اعتبارا  من 
 

رحلية  المية المعلومات الماللها تأثير على  ليس ولكن 2021 سنةفي ألول مرة ت راالتفسيلتعديالت والعديد من اتسري 

 .المكثفة المجمعة للمجموعة
 

والمعيار  7والمعيار الدولي للتقارير المالية  39دولي سبة الومعيار المحا 9الية ارير المقتتعديالت على المعيار الدولي لل

 2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة : 16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4ارير المالية ي للتقالدول

استبدال معدل  نتيجةعة المجم ية المرحلية المكثفةات المالموتقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تتعلق بالتأثيرات على المعل

 دة بديل خالي تقريبا  من المخاطر.معدل فائالبنوك ب)اإليبور( المعروض فيما بين 
 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:  

  ية ورة مباشرة لعملبة بصمطلو تكون التيوتغيرات تعاقدية أو تغيرات على التدفقات النقدية إجراء مبرر عملي يستلزم

 عادل الحركة في سعر الفائدة السوقية. ي ماالتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، ب، والحاإلص

 دون  وتوثيقات التحوطعلى تصنيفات التحوط يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور تغييرات السماح ب

 عالقة التحوط.  إيقاف

 اة التي يدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األدي يتم تحدتطلبات التستيفاء الماقت للشركات من فاء مؤإع متقدي

 ن المخاطر كتحوط لبند المخاطر. تحمل معدل فائدة خالي تقريبا  م
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 ( تتمة)للمجموعة ية المحاسب السياساتفي  والتغيراتداد اإلع ساسأ 2
 

 ( تتمة) المجموعة لقب المطبقة منت التعديالو دةالجدي والتفسيراتالمعايير  2.2
 

والمعيار  7والمعيار الدولي للتقارير المالية  39ر المحاسبة الدولي عياوم 9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 (تتمة) 2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة : 16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4ارير المالية الدولي للتق

تزم المجموعة استخدام  جمعة للمجموعة. تعت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المديالالتعلهذه  لم يكن

 المبررات العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت سارية.
 

  سهملا ربحية 3
 

على  شركة األم يين للالعاد مينهابالمس ةاص ة الخالفتر ارةسخقسمة ريق عن طسية ربحية السهم األسامبالغ يتم احتسـاب 

  ة الخـاص  ارةالخس تم احتساب ربحية السهم المخففة بقسـمة. يترةالفقائمة خالل العادية ال د األسهمعدالمرجح لمتوسط ال

د  ح لعد جرتوسط المئدا  المازل الفترة قائمة خالعادية الم الط المرجح لعدد األسهلمتوسعلى ا للشركة األم بالمساهمين العاديين 

ادية. أسهم عا إلىة خففالممحتملة م العادية الاألسه ويل كافةتحم إصدارها عند لتي سيتلعادية ااألسهم ا ود أدوات عدم وجل نظر 

 ة.ماثلمتألساسية والمخففة مخففة قائمة، فإن ربحية السهم ا 
 

 
 تهية في منر الأشه ةالثالث

 مارس  31

 2021 2020 

   

 (805,941) (44,823) ر كويتي(نام )دية األالشرك مساهميب ةالخاص الفترة ةراخس

 ═════════ ═════════ 

   

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

 ═════════ ═════════ 

 فلس (7.9) فلس   (0.4) والمخففةية سسام األالسهربحية 

 ═════════ ═════════ 

 

لية المكثفة المجمعة وتاريخ التصريح بهذه ضمن أسهم عادية بين تاريخ المعلومات المالية المرحعامالت تتجراء أي مإلم يتم 

  هم.دراج ربحية السإطلب إعادة ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة مما قد يتالمعلوما
 

 ومعدات  آتومنشكات تلمم 4
 

ع مصن إخالء المباني التابعة للمؤسسة وإزالةبموانئ الكويتية من مؤسسة ال ا  ارإخطركة األم لشا ، تلقت2009 ريينا 29في 

 ، يينار كويتد 873,675: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 803,404 قدرها دفتريةبقيمة  ائمالتعبئة الع

انئ وسسة المؤملمملوك لللرصيف ا  اورجمل( المملوك للشركة األم واكويتيار ندي 1,084,490 :2020 مارس 31و

وتقدمت مؤسسة الموانئ الكويتية م ح الشركة األلصال 2014مايو  8 بتاريخحكمها درجة  لمحكمة أو أصدرتلكويتية. ا

طعنت و. 2017ل أبري 16 يخاربتم ألشركة االضد مها التي أصدرت حك، وهذا الحكم أمام "محكمة االستئناف"طعن على الب

    . "ييزمتلامة أمام "محك مالحكهذا   على مالشركة األ
 

زيادة رسوم  يهب فتطل 2014أكتوبر  23في  انئ الكويتيةومن مؤسسة الم ا  ارتلقت الشركة األم إخطعالوة على ذلك، 

مع  جديد عقد تأجيرم ة األركلشمت اأبر ،2020ل أبري 29. في مقابلهامخصص بتسجيل المجموعة  قامتالتي  تأجيرال

 سنوات. 10 لغتأجير تب ة لمدةوانئ الكويتيملا مؤسسة
 

كما  معلقا   التمييز ةكمحم النهائي الصادر من حكمال يزال ال ،يةكويتالموانئ مؤسسة ال مع ديدةاالتفاقية الج من توقيع بالرغم

 رى ، تنية المناسبةونابعد أخذ المشورة القو ومع ذلك .معةالمج  مالية المرحلية المكثفةال المعلوماتيخ التصريح بهذه تار في

 . جوهريلتزام أي ا أن ينتجتوقع الم من غيرنتيجة إيجابية و إلىمن المحتمل التوصل   اإلدارة أنه
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



بعة التاركاتھاوشھالل ش.م.ك.ع.لشركة أسمنت ا
ققة) غیر مدجمعة (مومات المالیة المرحلیة المكثفة الات حول المعلاح یضإ

2021مارس31المنتھیة فيرة وللفتكما في

8

جل نقد وودائع قصیرة األ5

مارس 31
2021

قة) (مدق
دیسمبر31

2020
مارس 31

2020
ي یتوكر  نادیي دینار كویتدینار كویتي

816,695796,8421,534,795 قوصندي الوفكى البنلدنقد 
5,400,0005,550,0005,680,252 جلاألقصیرةودائع 

───────────────────────────
6,216,6956,346,8427,215,047النقد والودائع قصیرة األجل 

═══════════════════════════

ة وریالفبات النقدیة متطلعلى ال، بناءً أشھرثةثالإلىشھر ما بین وح تترااینةت متبلفترااألجلقصیرةلودائع یتم إیداع ا
.ذات الصلةاألجلقصیرةالت الودائع بمعدفائدةتحقق ھي للمجموعة، و

ار یند36,000: 2020دیسمبر 31(ار كویتيدین36,000بمبلغ المحتجزةالودائعالودائع قصیرة األجلرصیدتضمنی
لیست متاحةةالودائع المحتجز. إنمؤسسة مالیة محلیةمودعة لدى لا)ار كویتينید36,000: 2020رس ما 31وویتيك
%  2.2: 2020ر دیسمب31% (1.7لغ یبفعليائدةفمعدلسطبمتو فائدةوتحققالعملیات الیومیة للمجموعة فيستخداملال
.سنوًیا %)2.5: 2020مارس 31و

رأس المال 6

رس ما31
2021

قة) ق(مد
دیسمبر31

2020
مارس 31

2020
ي یتوكر  نادیي دینار كویتدینار كویتي

دد  رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع عمن یتض
10,146,21310,146,21310,146,213) مدفوع نقدًافلس للسھم ( 100سھًما بقیمة 101,462,130

═══════════════════════════

لمدفوع واتخفیض رأس المال المصرح بھ والمصدر ب2021مارس 9بتاریخالمنعقد إلدارة في اجتماعھمجلس اأوصى
إلى دینار كویتي عن طریق التوزیع النقدي 5,000,000مبلغ دینار كویتي إلى10,146,213مبلغ للشركة األم من

مایو  3عادیة المنعقد في غیر العمومیة المین في اجتماع الجمعیة من قبل المساھالتوصیةھذه لموافقة على تمت المساھمین.ا
كافة المقبلة عند االنتھاء من التقاریر المالیةفي فترة المكثفة المجمعةالمعلومات المالیة المرحلیة وسوف ینعكس في 2021

.الشأنفي ھذا والرقابیة اإلجراءات القانونیة 

ة     ت عالقطراف ذااألت إفصاحا7

أو یھا علونیسیطرالتيشركات الوالعلیا للمجموعة إلدارةوظفي امویین ئیسرلامین المساھذات عالقة مثل األطراف ی
إدارة ھذه المعامالت من قبلتسعیر وشروط سیاساتالموافقة علىیرًا ملموساً. یتم مشتركة أو تأثارسون علیھا سیطرةیم

الشركة األم. 

31عالقة خالل األشھر الثالثة المنتھیة في طراف ذات أمع ا إجرائھت التي تمالتالي إجمالي قیمة المعامالیوضح الجدول 
31و2020دیسمبر 31و2021مارس 31عالقة كما في أطراف ذات لدىك األرصدة وكذل، 2020و2021مارس 
:2020مارس 



 بعة التا ركاتهاوش هالل ش.م.ك.ع.لشركة أسمنت ا
 

 ققة(غير مدجمعة )مومات المالية المرحلية المكثفة الات حول المعلاحيضإ

  2021 مارس 31 المنتهية فيرة وللفت كما في
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 ( تتمة) ةطراف ذات عالق األ إفصاحات 7
 

 :  لمجمعامكثف ي اللالمرح أو الخسائراألرباح ن بيا

 مارس 31هية في تأشهر المن الثالثة 

 
 الشركة األم

 الكبرى
 أخرىف أطرا

 2020 2021 ة ذات عالق

 ر كويتيدينا  دينار كويتي دينار كويتي ر كويتيدينا  

 
    

 694,223 - - - اعة تكلفة بضاعة مب

 1,809 1,473  1,473  - إدارية  تافمصرو

 17,838 13,535  13,535  -  تكاليف تمويل
 

 :المرحلي المكثف المجمعالي مكز البيان المر
 

  
  ى الشركة األم الكبر * زميلة شركة  2021مارس  31في  كما

 أخرىاف أطر
  المجموع  ذات عالقة

 دينار كويتي كويتيار دين ويتيك دينار دينار كويتي  

     

اات مقوعدفوم مدينون       دم 

 15,228     -     - 15,228   *قةعالطرف ذي  منأرصدة مستحقة  -

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

      ومصروفات مستحقةدائنون 

 67,680 67,680 -     -       مستحقة إلى أطراف ذات عالقةأرصدة  -

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

  1,082,900 1,082,900     - -       ف ذات عالقةارطأقرض من 

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

 

 
  الشركة األم الكبرى * شركة زميلة  (ةق)مدق 2020ديسمبر  31 كما في

 أخرىاف أطر
  المجموع  ذات عالقة

 دينار كويتي نار كويتيدي نار كويتييد كويتي دينار  

     

اوعدفمدينون وم       ات مقدم 

 15,228     -     - 15,228   *عالقة رف ذين طستحقة ممة أرصد -

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

      دائنون ومصروفات مستحقة

 73,000 54,144 18,856 -       مستحقة إلى أطراف ذات عالقةأرصدة  -

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

 1,082,900 1,082,900 -     -       ف ذات عالقةاطرأقرض من 

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

 

 
  الشركة األم الكبرى * شركة زميلة  2020مارس  31في  كما

 أخرىاف أطر
  المجموع  ذات عالقة

 دينار كويتي دينار كويتي ار كويتينيد يتي دينار كو 

     

     اات مقدم  وعدفممدينون و

 15,228     -     - 15,228   *طرف ذي عالقةستحقة من ة مدأرص -

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

      ائنون ومصروفات مستحقةد

 80,725 80,725     -     -   مستحقة إلى أطراف ذات عالقةأرصدة  -

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

 1,582,900 1,082,900 500,000 -       عالقةف ذات اطرأمن  قرض

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

 

 



 بعة التا ركاتهاوش هالل ش.م.ك.ع.لشركة أسمنت ا
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 تتمة(عالقة )طراف ذات األ إفصاحات        7
 

  . لبعند الط سدادال ستحقيو فترات سداد محددة له ليس لرصيد القائم. إن ازميلة شركة من المستحقة األرصدة تمثل* 

  .ت السابقةفتراي الف املكالب ةفي شركة زميل راالستثما يمةت قانخفض
 

 31وكويتي دينار  1,082,900: 2020ر ديسمب 31)دينار كويتي  1,082,900بلغ مبعالقة  طرف ذيمن  رضإن الق

 سمار 31و 2020ديسمبر  31) سنويا  % 5بنسبة  فعليفائدة  معدل يحملدينار كويتي(  1,082,900: 2020 مارس

لمرحلية  ا يةالمال المعلوماتبعد فترة  ا شهر   ثني عشرأن تزيد عفترة ل خال داده س يتموقع أن متومن ال( سنويا  % 5: 2020

 .المكثفة المجمعة
 

 فعليفائدة  معدليحمل كان الذي  2020 مارس 31كما في دينار كويتي  500,000لقرض من طرف ذي عالقة بمبلغ إن ا

 السنة السابقة.ه خالل سداد تم % سنويا  4.4بنسبة 
 

 ة العليااإلدار وفافأة موظكم

يط طخت ةمسؤوليو ةصالحي ن لديهممماإلدارة ب األعضاء الرئيسييندارة وإلمجلس اأعضاء العليا دارة إلا وظفمو ضمنيت

 :يليما ك هو ليااإلدارة الع يموظفبمالت المتعلقة لمعاقيمة ا ماليإجإن وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة. 
 

 
 ي فأشهر المنتهية  ثةالثال

 رس ما 31
 القائم دالرصي 

 رس ام 31 كما في

 2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

    

  

 17,258 23,666  53,679 40,793 قصيرة األجل ايب ومزاروات

 233,636 254,279  2,518 2,390  وظفينافأة نهاية الخدمة للممك

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

 43,183 56,197  945,277 250,894 

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

لسنة لدينار كويتي  9,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ صرف الشركة األم على وافق مساهمو  ،2021مايو  3في 

دينار كويتي خالل الفترة  13,600بمبلغ المستخدمة  المبالغ غير ردتم  عليه،. وبناء  2020ر ديسمب 31المنتهية في 

للفترة المنتهية المجمع  المرحلي المكثف رئأو الخسا حارباألبيان ى في ة الحالية وتم االعتراف بها كإيرادات أخرمرحليال

 بذلك التاريخ.
 

  محتملة مطلوبات 8
 

بر ديسم 31) ر كويتيدينا 66,318غ بمبلي ادعل الاعماألسياق ن ضم موعة ضماناتمجلمت اقد، 2021 مارس 31ما في ك

  ية. مادمطلوبات  أي نتجالمتوقع أن ي . من غير(كويتي دينار 156,000 :2020 مارس 31وينار كويتي د 66,318: 2020
 

     اتالقطاع معلومات 9
 

 ات اعقطن من ااثنا لديهومها الخدمات التي تقدوالمنتجات  إلى تنادا  سمال اعتنتظم المجموعة في وحدات أ ض اإلدارة،األغر

. تتعامل اإلدارة مع أنشطة عمليات هذه صنيعتال موادوالمتاجرة  مواد :امهعنهما ولتقارير ا التي يجب إعداد تشغيلال

أرباح  إلى لقطاع استنادا  أداء ا تقييم د وتقييم األداء. يتمرالموا وتوزيعات راذ القرالقطاعات بصورة منفصلة ألغراض اتخا

  . غيلشالت ئرخساأو 
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 (تتمة) اتالقطاع معلومات 9
 

 أشهر المنتهية في  للثالثة لمجموعةا التشغيل لدى لقطاعات حاألرباادات واإليرحول الجدول التالي معلومات  يعرض

   ، على التوالي:2020 مارس 31و 2021 مارس 31
 

 
 وحدات 

  جرةالمتا

  وحدات

 لتصنيعا

 
 المجموع

 تعديالت
 بعاداتواست

 
 جمعملا

 المنتهية في أشهرثة ثالال
 دينار كويتي يتيدينار كو  يتيدينار كو  دينار كويتي يدينار كويت  2021 مارس 31

      

   يرادات  اإل
 

  

 3,595,370     - 3,595,370 2,292,320 1,303,050 نوخارجي الءعم

     - (471,011) 471,011     - 471,011 اتالقطاع داخل

     - (551,686) 551,686 551,686     - عاتقطالن ابيما 

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

 3,595,370 (1,022,697)  4,618,067  2,844,006 1,774,061 اإليرادات  إجمالي

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

       اتمصروف ال

  سجلالم لمخزونا فةتكل

  كمصروف
 

(1,556,542) 
 

(2,161,493) 
 

(3,718,035) 
 

1,022,697 
 

(2,695,338) 

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

 استهالك ممتلكات مصروف

 ومنشآت ومعدات
 

(105,868) 
 

(89,450) 
 

(195,318) 
 

-     
 

(195,318) 

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

صروف استهالك م

 موجودات حق االستخدام
 

(32,620) 
 

(32,408) 
 

(65,028) 
 

-     
 

(65,028) 

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

 (75,330)     - (75,330) (80,326) 4,996 اتنتائج القطاع

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

 المنتهية في أشهرالثالثة 
      2020 مارس 31

      

      اتادات القطاعريإ

 4,482,731     - 4,482,731 2,956,346 1,526,385 يجعميل خار

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

     - (719,966) 719,966 719,966     -  ما بين القطاعات

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

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

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      اتلقطاعا مصروفات

  المسجل المخزون تكلفة
 (3,224,338) 1,480,328 (4,704,666) (2,735,709) (1,968,957) كمصروف

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

 كاتتلمم استهالك مصروف
 (206,935)     - (206,935) (100,528) (106,407) آت ومعداتومنش

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

الك مصروف استه
 (69,887)     - (69,887) (32,407) (37,480) دامموجودات حق االستخ

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 (831,761) -     (831,761) -     (831,761) رةهالشمة قي انخفاض

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

 (729,063)     - (729,063) 140,845 (869,908) اتائج القطاعنت
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 



 بعة التا ركاتهاوش هالل ش.م.ك.ع.لشركة أسمنت ا
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  2021 مارس 31 المنتهية فيرة وللفت كما في
 

 

12 
 

 )تتمة( اتالقطاع معلومات 9
 

 2021 مارس 31 ما فيك المجموعة ل لدىالتشغي لقطاعات باتوالموجودات والمطلحول معلومات  يللتال اجدويعرض ال

   توالي:ال على 2020 مارس 31و 2020ديسمبر  31و
 

 
 وحدات 

  اجرةلمتا
 وحدات 

 نيعلتصا
 

 المجموع
 تعديالت

 بعاداتواست
 
 جمعملا

 يتير كو ينا د  ييت دينار كو  يتيدينار كو  دينار كويتي يدينار كويت  

      2021 مارس 31في 

 16,087,061 (12,961,856) 29,048,917  12,400,682 16,648,235 اتالقطاع داتوموج

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

 5,760,184 (4,986,131) 10,746,315  9,174,394 1,571,921 اتطاعمطلوبات الق

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

      

      )مدققة( 2020ديسمبر  31ي ف

 16,087,284 (12,737,766) 28,825,050 12,267,764 16,557,286 تاطاعلقموجودات ا

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

 5,676,224 (4,762,041) 10,438,265 8,961,150 1,477,115 اتلوبات القطاعمط

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

      

      2020 سارم 31في 

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

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

 7,724,660 (4,554,733) 12,279,393 9,894,473  2,384,920 اتالقطاع تامطلوب

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

 

 19-كوفيد تفشي تأثير 10
 

في تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية  ق الجغرافية العالمية مما يتسببنتشار عبر المناطفي اال 19-كوفيد جائحة ستمرت

في جميع أنحاء العالم مبادرات الحكومية  هيئاتفي البيئة االقتصادية العالمية. أطلقت الة جوهريقن تيعدم عوامل  وظهور

 جائحة.يرة للالتداعيات الخط للتخفيف منواسعة النطاق لمواجهة الفيروس 
 

يسمبر د 31للسنة المنتهية في  السنوية للمجموعةالمجمعة البيانات المالية ة على جوهري 19-كوفيدجائحة  راتتأثيكانت 

على   ىخرأ ةجوهري ةسلبي ات، لم تتعرض المجموعة ألي تأثير2020ديسمبر  31. وبالمقارنة مع السنة المنتهية في 2020

الدفترية   ةة وال تزال القيممتقلب ومع ذلك، ال تزال األسواق. 2021ية في مارس أشهر المنتهالثالثة ل عملياتها خال

اتأثير البيئة االقتصادية غير المؤكد بشكل كبير  يزال الالسوق. في تقلبات لحساسة ل وجوداتملل تقديري ا وستواصل  أمر 

 .امبانتظبه  تعلقالم أثيرتوالالمالي المجموعة وفق ا لذلك إعادة تقييم مركزها 
 

 

 
 

 


