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   المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة 
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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

  أعضاء مجلس اإلدارةالسادة  تارضحإلى 

  شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(
 

 مقدمة

ة األم"( )"الشرك جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(  لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة

والتغيرات في حقوق    الشاملوالدخل  وبيانات الدخل    2021  مارس  31ي  ف  ا م( ك"المجموعة"  ـا معًا بمتها التابعة )يشار إليهاوشرك

أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي    ثالثةالمرحلية المكثفة المجمعة المتعلقة به لفترة ال  والتدفقات النقديةالملكية  

لمعيار المحاسبة الدولي  عرضو  ةعممسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجال التقرير المالي   :34ها وفقاً 
 . إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. المرحلي

 

 نطاق المراجعة
وف بمراجعتنا  قمنا  الدولي  لقد  للمعيار  ا  2410قاً  المرحلية  المالية  المعلومات  قبل  ة  فذنمل"مراجعة  الحساباتمن  المستقل   مراقب 

بصفة    "للمجموعة االستفسارات  توجيه  في  المرحلية  المالية  المعلومات  مراجعة  تتمثل  المراجعة.  بمهام  إلى   رئيسيةالمتعلق 

وت والمحاسبية  المالية  األمور  عن  المسؤولين  نطالموظفين  إن  للمراجعة.  األخرى  واإلجراءات  التحليلية  اإلجراءات   اق طبيق 

التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا   نطاق  اجعة أقل بشكل كبير منمرال لمعايير  التدقيق الذي يتم وفقاً 

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

 

 أمر آخر
لم   بإننا  اوتدنقم  المرحلية  بيتجميع    أو ة  مراجع  قيق  النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  الشامل  والدخل  الدخل  انات 

 نتيجة او رأي أي ، وبالتالي فإننا ال نعبر عن2020مارس  31المنتهية في  أشهرحات حولها لفترة الثالثة المكثفة المجمعة وااليضا

 . شكل من أشكال التأكيد حولها أياو 
 

 ة يجتالن
منا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم نه لم يرد إلى علفإ،  اتنإلى مراجعاً  استناد

 .34معيار المحاسبة الدولي  لإعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  الفليج عدنان شيخه 

 أ ة فئ 289الحسابات رقم سجل مراقبي 

 إرنست ويونغ  

 كاهملعصيمي وشراو انالعيب
 

 2021أغسطس  3

 الكويت 



 ةشركاتها التابعو. )مقفلة(  ركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.كش
 

 
 

 .معةمجالمرحلية المكثفة ال المالية المعلومات من هذها ءً ل جزتشك 13 إلى  1المرفقة من  إن اإليضاحات
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 )غير مدقق( المجمع بيان الدخل المرحلي المكثف

 2021 مارس 31المنتهية في  للفترة

 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةال  

   2021 

 غير مدققة )
 (وغير مراجعة

2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي  إيضاح  

    

 5,592,659  5,174,060  3 ت ادا ر ي إ 

 (3,571,903)  (3,937,862)   لي غ شت ت ا وف مصر 

  

──────── ──────── 

 2,020,756  1,236,198   مجمل الربح

    

 37,204  36,460    ى إيرادات أخر 

 (540,850) (625,621)   مصروفات إدارية 

 (27,356) (27,417)  تكاليف تمويل

  

──────── ──────── 

 1,489,754 619,620  لعلمي والزكاة دم ا ة الكويت للتقمخصص حصة مؤسس قبل   ح رب ل ا 

 (14,898)  (6,196)   مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

 (14,898)  (6,196)   لزكاة ا 

 (8,500)  (6,000)   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  

──────── ──────── 

  1,451,458  601,228   ربح الفترة 

  

════════ ════════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ةشركاتها التابعو. )مقفلة(  ركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.كش
 

 
 

 .معةمجالمرحلية المكثفة ال المالية المعلومات من هذها ءً ل جزتشك 13 إلى  1المرفقة من  إن اإليضاحات
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 )غير مدقق(  بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع

  2021 مارس 31للفترة المنتهية في 
 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةال  

   2021 

 غير مدققة )
 (وغير مراجعة

 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي   
    

 1,451,458 601,228  ترةلفا ربح

  

──────── ──────── 

    ملة أخرى:ات شاإيراد

    بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع: 

 (2,144) (557)  فروق تحويل عمالت أجنبية 
    

    ثف المجمع:مكالبنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل المرحلي  

لة من خالل اإليرادات الشاملة رجة بالقيمة العاد ة من موجودات مالية مد ق قح م  غير   خسائر 

 (44,611) (49,840)  األخرى

  

──────── ──────── 

 (46,755) (50,397)  شاملة أخرى للفترة  خسائر

  

──────── ──────── 

 1,404,703 550,831  الشاملة للفترة إجمالي اإليرادات

  

════════ ════════ 

 

 





 

 وشركاتها التابعةشركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(  
 

 
 

 معة.ية المكثفة المجلحرالمومات المالية ن هذه المعلتشكل جزًءا م 13إلى  1المرفقة من  إن اإليضاحات
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 )غير مدقق( المجمع المكثف لمرحليا ة يلكلما بيان التغيرات في حقوق

  2021 مارس 31المنتهية في  للفترة

 
 رأس 

 لمال ا
 احتياطي  

 إجباري 
 ئض  اف

 إعادة التقييم 
 احتياطي  

 القيمة العادلة 
 احتياطي تحويل 

 ية عمالت أجنب
 باح رأ

 المجموع  مرحلة

 دينار كويتي  كويتي  ارندي ي يتدينار كو دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

        

 44,162,933 13,338,430 (9,660) 147,357 9,575,000 6,111,806 15,000,000 ( دراجه إ كما سبق  )   2021  يناير   1كما في  
 (731,150)     -     -     - (731,150)     -     - (12  إيضاح طاء ) األخ ثير تصحيح  تأ 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 43,431,783 13,338,430 (9,660) 147,357 8,843,850 6,111,806 15,000,000 *   2021يناير    1الرصيد المعاد ادراجه كما في  
 601,228 601,228     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (50,397)     - (557) (49,840)     -     -     - للفترة أخرىخسائر شاملة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 550,831 601,228 (557) (49,840)     -     -     - الخسائر الشاملة للفترة  ( تا اإليراد اجمالي ) 
 (3,000,000) (3,000,000)     -     -     -     -     - ( 6 إيضاح) أرباحتوزيعات 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 40,982,614 10,939,658 (10,217) 97,517 8,843,850 6,111,806 15,000,000  2021س مار   31

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 45,906,351 15,684,705  (1,246) 105,068 9,425,000 5,692,824 15,000,000 ( كما سبق ادراجه )  2020يناير    1كما في 

 (731,150)     -     -     - (731,150)     -     - (12  إيضاح )   اء ط األخ تأثير تصحيح  

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 45,175,201 15,684,705 (1,246) 105,068 8,693,850 5,692,824 15,000,000 *   2020يناير   1كما في  الرصيد المعاد ادراجه  

 1,451,458 1,451,458     -     -     -     -     - ربح الفترة 
 (46,755)     - (2,144) (44,611)     -     -     - للفترة أخرىشاملة خسائر 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 1,404,703 1,451,458 (2,144) (44,611)     -     -     - الشاملة للفترة  اإليرادات خسائر(  اجمالي )ال 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 46,579,904 17,136,163 (3,390) 60,457 8,693,850 5,692,824 15,000,000 2020مارس    31في  

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

 

.12ينة في االيضاح ت المبيالعدالتتعكس و 2020ديسمبر  31الية المجمعة كما في  تتوافق مع البيانات المالمعروضة اللمبالغ ا* بعض 



 ابعةوشركاتها التات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(  شركة جاسم للنقلي
 

 

 

 معة.مرحلية المكثفة المجلية التشكل جزًءا من هذه المعلومات الما 13إلى  1من إن اإليضاحات المرفقة 
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 جمع )غير مدقق( حلي المكثف الملمرة اييان التدفقات النقدب

  2021 مارس 31للفترة المنتهية في 
 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةال  

   2021 

 )غير مدققة 
 عة(وغير مراج

2020 

ت احا ايض   دينار كويتي   دينار كويتي  

    أنشطة التشغيل 

  1,451,458   601,228   ة ترربح الف
    

    النقدية: دفقات في التاتعديالت غير نقدية لمطابقة ربح الفترة بص
    - (13,316)  بيع ممتلكات ومعدات من ربح 

 (5,129) (1,461)  ربح من انهاء عقد ايجار    
 1,001,854 1,046,782 4 استهالك    

 146,000 169,191  إطفاء موجودات حق االستخدام
    - 81,204  التجاريينين نيدملمتوقعة لالئتمان الخسائر ا مخصص

 59,372 70,229  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 (27,863) (7,704)  إيرادات فوائد 
 27,356 27,417  تكاليف تمويل 

  ─────── ─────── 

  1,973,570 2,653,048 
    رات في رأس المال العامل: التغي

 (11,495) (59,932)  مخزون
ً مات مقد ومدفوع تجاريون مدينون  (1,790,212) 653,804  ا
 834,125 (540,721)  ةحقومصروفات مست تجاريون دائنون

  ─────── ─────── 
 1,685,466 2,026,721  العمليات نالتدفقات النقدية الناتجة م

 (20,684) (12,505)  ين مدفوعة مكافأة نهاية الخدمة للموظف

  ─────── ─────── 
 1,664,782 2,014,216  اتجة من أنشطة التشغيلندية الصافي التدفقات النق

  ─────── ─────── 
    أنشطة االستثمار

 (1,848,777) (1,142,147) 4 شراء ممتلكات ومعدات 
    - 22,657  ممتلكات ومعداتن بيع متحصالت م

 1,000,000 500,000  اشهر   3ذات فترات استحقاق اصلية اكثر من   ة بت ثا صافي الحركة في الودائع ال 
 27,863 7,704  مةإيرادات فوائد مستل 

  ─────── ─────── 
 (820,914) (611,786)  تخدمة في أنشطة االستثمارالمس ةديقلنا اتصافي التدفق

  ─────── ─────── 
    أنشطة التمويل 

 (12,439) (10,969)  تكايف تمويل مدفوعة 
 (14,917) (16,448)  اللتزام تأجير تكايف تمويل مدفوعة 

 (140,186) (163,414)  مبلغ االيجار  أصلمدفوعات 

  ─────── ─────── 
 (167,542) (190,831)  يلمولتصافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة ا 

  ─────── ─────── 
 676,326 1,211,599  دل  عالم في النقد والنقد ا  الزيادةصافي 

    

 (137,435) 17,253  تأثير تحويل عمالت أجنبية
 4,541,676 3,426,777 5 يناير   1النقد والنقد المعادل في 

  ─────── ─────── 
 5,080,567 4,655,629 5  مارس 31النقد والنقد المعادل في 

  ═══════ ═══════ 
    قديةمعامالت غير ن

 154,260  333,862   جودات حق االستخدام  مو ىل ا إضافات
 (154,260)  (333,862)   الى مطلوبات التأجير   إضافات

  ─────── ─────── 
  -     -     

  ═══════ ═══════ 



 بعةلتاوشركاتها ا(  ةلف)مقناولة ش.م.ك. نقليات والمشركة جاسم لل
 

  المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(المالية  ل المعلوماتحات حوإيضا

  2021 مارس 31
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  التأسيس واألنشطة 1
 

  كة )"الشر  )مقفلة(  اولة ش.م.ك.منالقليات وجاسم للنكة  رشل  عةمالمج  المرحلية المكثفة  المالية  المعلوماتبإصدار    صريحالت  مت

التابعة  اوشرك  "(ماأل إليهتها  بموجب قرار صادر عن    2021  مارس  31المنتهية في  فترة  للبالمجموعة"(  "بـ  ا معًا  م)يشار 

 .2021أغسطس  3بتاريخ الشركة األم دارة جلس إم
 

  وان نع  عيق  .1979مايو    25  خرياتب  الكويت  دولة   تأسيسها فييلها وتم تسج  مساهمة كويتية مقفلةهي شركة    ماأل  الشركة  نإ

، 2، مجمع صالح سليمان الجراح العقاري، مكتب  8، مبنى رقم  1المرقاب، منطقة رقم    فيرئيسي المسجل للشركة  لمكتب الا

الالطا الصفاة  22801  .ب.ص  خامس،بق  لشركة  لاإن    ت. الكوي،  13089،  تابعة  شركة  هي  األم  صناعة  لن  القريشركة 

 .الكويت لألوراق المالية ي سوقفة جرمدة ، وهي شركع..م.كش.ة كيماويات البتروليال
 

 يلي:ما  أنشطة الشركة األم طبقا للنظام األساسي تشمل
 

العم .1 األخص  وعلى  الكويت  دولة  خارج  البري  النقل  عمليات  بجميع  بنقالمتعليات  القيام  من لقة  وسيلة  بأية  الركاب  ل 

 البرية. توسائل المواصال

وتأجير   .2 وبيع  جست واشراء  واستيراد  وال  سياراتوال  ناتحاالش  عوانأع  ميئجار  و  مكائنوالمعدات  والثقيلة    ي أالخفيفة 

 داخل وخارج دولة الكويت.  ابحرً و ابرً  ونقل الموادوسيلة الزمة للمناولة 

 الهيئة العامة للصناعة(. ة موافق ى الحصول علصلة )بعد  لها بها أيبري أو قل ال بالن إنشاء أي صناعة خاصة .3

 الواردة والمصدرة وتغليف البضائع بكافة أنواعها.ضائع الب  ىة عللاونمالو يص والشحنالتخل اتليعم .4

 شاط. ا النة بهذالمشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة وإنشاء الموانئ البحرية والبرية ومحطات الحاويات المتعلق .5

 قا لنشاط الشركة. طبسة جميع أنشطة التجارة االلكترونية ارمم .6

 المرتبطة بأعمال المناولة والنقل البري والبحري.لحرف  وا تالخدماض ارغأل مةالمباني الالزر جيإقامة وتأ .7

 . للشركات تموين البواخر ووكالء البواخرالشحن وخدمات كافة أنواع السفن و .8

لمتعلقة ا  ئعندة للركاب والطائرات والبضااسرضية المالتي تشمل الخدمات األ طارات  مارة ال ل وإد النق  تقديم كافة خدمات .9

 ن.بالطيرا

 الحدود المسموح بها وفقا للقانون. إطار قارات الالزمة لمباشرة نشاطها فيوالع نقولةت الما كلمتلماك لتم .10

الشركة   .11 لدى  المتوفرة  المالية  الفوائض  طرياألم  استغالل  استعن  محثق  في  جمارها  قبل  من  تدار  مالية  هات  افظ 

 صة. خصمتوشركات 

 بحري. لا لقلنوال وتفريغ السفن ميتحمات المناولة وم خدديتق .12

عمل بجمي  القيام .13 البريع  النقل  الكويتا  ونقل  يات  دولة  داخل وخارج  أنواعها  بمختلف  والمواد  األخص ،  لبضائع  على 

 النقل.  ئلسيلة من وساوالمواد الكيماوية الثمينة بأي و مياهوال السائب دلوقواوالعمليات المتعلقة بنقل البضائع العامة 

ا .14 أكة  للشر  فقط )ويجوز   األم  كةرشالب  والسندات لحسام  سهألتملك  لها مصلحة أو تشترك بأي  األم  مع    وجهن تكون 

خارج ولها  لابالكويت أو  دولة  الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في  

ل داخ  أعالهطة المذكورة  األنش  رة شامبم  يجوز للشركة األ.  ا(تلحقها بهن  هذه الهيئات أو أ  أن تنشأ أو تشارك أو تشتري

 خارج دولة الكويت كشركة قانونية أو كوكيل.أو 
 

 ة.رئيسييجوز للشركة األم القيام بأنشطة أخرى مماثلة أو مكملة أو ذات صلة بأنشطتها ال
 

اابيلاى  عل،  2021مارس    31خ  ريلمنعقد بتاا  السنوية  العموميةالجمعية  الشركة األم خالل اجتماع  همو  مسا  وافق لمالية نات 

 . 2020ديسمبر  31المنتهية في  سنةلل عةللمجموجمعة الم
 

 جموعةللم التغيرات في السياسات المحاسبيةو اإلعداداس سأ 2
 

 أساس اإلعداد  2.1
 

بة س حامال  ارمعيلوفقاً    2021  سمار  31أشهر المنتهية في    ثالثةلفترة الة  ة المرحلية المكثفة المجمعات الماليلومالمع  تم إعداد

 . "التقرير المالي المرحلي"  34لي دوال
 

وية السن  لبيانات الماليةي افإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة  

ك فإن  لذ  إلى ضافة  اإلب.  2020ديسمبر    31ي  ف  ماية المجمعة السنوية للمجموعة كمالالطالع عليها مقترنة بالبيانات الا  ينبغيو

المنتهية   المالية  ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة  2021  مارس  31نتهية في  أشهر الم  ثالثةنتائج فترة ال

 .  2021ديسمبر  31في 

 

 



 بعةلتاوشركاتها ا(  ةلف)مقناولة ش.م.ك. نقليات والمشركة جاسم لل
 

  المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(المالية  ل المعلوماتحات حوإيضا

  2021 مارس 31
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 ()تتمة جموعةللم يةالمحاسبالتغيرات في السياسات و دادعاإلاس سأ 2
 

 عة وجمملا  بلتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من ق ير والايمعال    2.2
 

 ة عبالمتمكثفة المجمعة مماثلة لتلك  الالمعلومات المالية المرحلية    في إعداد  المطبقةوطرق المحاسبة  لسياسات المحاسبية  ا  إن
 المعايير الجديدة يق  تطب باستثناء    2020  ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة  السنوية  مجمعة  المالية  ال  ناتبياالداد  إع  في

لم    ولكن  رداصلمجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر  قم الم ت  .2021ير  ناي  1تسري اعتباراً من    لتيا
 بعد.  سري

من   العديد  اسيوالتفيالت  التعدتسري  مرة  رات  ألول  ولكن2021سنة  في  ألخرى  على  ل  يسل  ،  تأثير  مالية الت  المعلوماها 
 للمجموعة.  ة المكثفة المجمعةالمرحلي

 

، ومعيار المحاسبة الدولي  9: تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  2المرحلة    -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة  
 16رير المالية قالت الدولي ل، و المعيار 4، والمعيار الدولي للتقارير المالية 7لمالية قارير ا ي للتالدول، والمعيار 39

تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتعامل مع التأثيرات على البيانات المالية المجمعة عندما يتم استبدال معدل الفائدة المعروض  

 ر. لمخاطمن ا  بين البنوك بالمعدل البديل الخالي تقريبا
 

 ن تلك التعديالت المبررات العملية اآلتية: ضمتت
 

 التغيرات في التدفقات النقدية المطلوبة مباشرة خالل عملية اإلصالح  أو    عاقديةالتغيرات الت  بطليتلي الذي  المبرر العم

 سوق. ة بالبحيث يتم التعامل معها كتغييرات في سعر الفائدة المتغير بما يعادل الحركة في سعر الفائد

 التحوط.  ون وقف عالقة دق ثيات والتوييرات المطلوبة في إطار إصالح ايبور لتغطية التصنيفبالتغ السماح 

   الخالية المحددة بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة  المتطلبات  للشركات من ضرورة استيفاء  إعفاء مؤقت  تقديم 

 تقريبا من المخاطر كبند تغطية المخاطر. 
 

التإن هذ المكثفة المجمعة للمجن لها تأثير على المعلوعديالت لم يكه  المالية المرحلية  وتنوي المجموعة استخدام   .عةمومات 

 ترات مستقبلية عندما تصبح سارية المفعول. المبررات العمليات في ف
 

 يرادات اإل 3
 

 :ات والمعداتمدالخ نوع دًا إلىاستناء العمالمع  من العقودإيرادات المجموعة وزيع فيما يلي ت
 

 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةال 

  
 )غير مدققة 
   (عةوغير مراج

 
2021 

 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي

   

 544,929 844,016 نقل  

 2,135,390 1,764,419 مناولة 

 2,680,115 2,409,115 تأجير معدات  

 232,225 156,510 تخزين 

 

──────── ──────── 

 

5,174,060 5,592,659 

 

════════ ════════ 

    باإليرادات اف االعتر توقيت  

 2,903,914 2,673,489 ة في فترة زمنية معينة دم ق م  ت اضاعة وخدم ب 

 2,688,745 2,500,571 ر الوقت ا مد   على ة  قدم م  وخدمات   بضاعة 
 ──────── ──────── 

 5,592,659 5,174,060 لعمالء مع اقود  من الع   اإليرادات جمالي  إ 
 ════════ ════════ 

   ية  الجغراف   ق سوا األ 

 5,185,513  4,556,762  دولة الكويت 

  288,501   427,897  دولة قطر 

 118,645   189,401  المملكة العربية السعودية 
 ──────── ──────── 

  5,592,659   5,174,060  الناتجة من عقود مع العمالء   اإليرادات اجمالي  
 ════════ ════════ 

 



 

 تها التابعةوشركاشركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(  
 

  قة(جمعة )غير مدقة المكثفة المت حول المعلومات المالية المرحليإيضاحا
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 ات عدومات ممتلك 4

 
  سيارات
 ومعدات 

 أرض  
 مستأجرة 

   ات علىتحسين
 ة جرمستأ  ضرأ

 مباني
 زسابقة التجهي

 أثاث
 وتركيبات

 أدوات 
 كائنوم

 سمالية أعمال رأ 
 المجموع  قيد التنفيذ

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتي ردينا 

         :تقييمال  إعادةالتكلفة او 

 80,824,978 90,171 167,043 1,094,164 1,250,764 1,236,155 10,306,150 66,680,531 (هجراسبق اد )كما 2021يناير  1في 

 (731,150)     -     -     -     -     - (731,150)     - ( 12 إيضاح )  ء ااخط تأثير تصحيح  

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

 80,093,828 90,171 167,043 1,094,164 1,250,764 1,236,155 9,575,000 66,680,531 *   2020اير ين 1في  اكمه ادراج الرصيد المعاد 

 1,142,147 346,267  2,194   16,218  28,500     -     -  748,968    إضافات

 (157,588)    -     -     -     -     -     -  (157,588)  استبعادات    

 (37,396)     -  (13)  (121)  (73)     -     -  (37,189)  نبية  ت اجعمالتحويل  تعديل

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

 81,040,991  436,438  169,224  1,110,261  1,279,191  1,236,155  9,575,000   67,234,722   2021مارس  31في 

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

         االستهالك: 

 43,203,225    -  137,838  936,294  1,021,394  716,397     -  40,391,302  ل()معد 2021يناير  1في 

 1,046,782     -  2,745  15,194  11,078  29,371     -  988,394  للفترة  المحمل

 (148,247)     -     -     -     -     -     -  (148,247)  استبعادات  

 (19,583)     -  (9)  (98)  (51)     -     -  (19,425)  تحويل عمالت اجنبية   تعديل

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

 44,082,177     -   140,574  951,390  1,032,421  745,768     -  41,212,024   2021مارس  31في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

         صافي القيمة الدفترية: 

 36,958,814  436,438   28,650  158,871  246,770  490,387  9,575,000  26,022,698   2021مارس  31في 

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

 



 

 تها التابعةوشركاشركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(  
 

  قة(جمعة )غير مدقة المكثفة المت حول المعلومات المالية المرحليإيضاحا
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 )تتمة(   اتومعدممتلكات  4
 

التأجير، ترى   التعاقدية لعقود  المدة  النظر عن  اتفابغض  المستأجرة قاإلدارة أن  للتقيات األرض  بابلة  أية عالوة مستيجار األرض  ماثلة إلبمعدالت اسمية مصورة غير محددة  جديد  حقة ودون 

ً   لعقود، وبالتاليلتجديد ا رات  جرة بصورة دورية على فتيم األرض المستأتقوم اإلدارة بإعادة تقي   ة عن عقود التأجير كأرض ملك حر. لمحاسبتم ا  الكويت  ولةد  المتعارف عليها في  سياساتلل  وطبقا

 ة منتظمة كل ثالث سنوات. ة فاصلزمني
 

لة وخبرة حديثة في الموقع وفئة األراضي المستأجرة وذات صقييم العادل من قبل مقيمين مستقلين يتمتعان بمؤهالت مهنية معترف بها  تم إجراء الت  ،2020ديسمبر    31ي  ة المنتهية فبة للسنبالنس

والتي   القطاعرق التقييم المعترف بها من قبل  لألرض المستأجرة بالرجوع إلى ط  قيمة العادلةإلى ال  التوصلأساس أدنى القيمتين. يتم  ة على  ة العادلاحتساب التغير في القيمتم تقييمها. تم  التي ي

السوق   بيانات  فيتعتمد على  تم تحديد  بما  المماثلة.  للعقارات  األخيرة  المبيعات  قيمة  العادلة  ذلك  المبيعبناًء على طريقة مقارن  القيمة  للتسلسل  ات ويتة  وفقًا  قياسها  العادلة من  للقيمة  الهرمي  م 

ستخدم  الم  الجوهريراض  كفائض إعادة التقييم. كان االفت  الملكيةمباشرةً في حقوق  قيدها  و  األخرىالشاملة    اإليراداتدينار كويتي في    150,000  التقييم البالغة  إعادة  أرباح. تم إدراج  2لمستوى  ا

 دينار كويتي.  515,308 ى انخفاض القيمة بمبلغ)للمتر المربع( إل %5قدر بنسبة عر السوق المنخفاض ساالسوق )لكل متر مربع(. سيؤدي  هو سعرالعادلة في تحديد القيمة 



 

 تها التابعةوشركاشركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(  
 

  قة(جمعة )غير مدقة المكثفة المت حول المعلومات المالية المرحليإيضاحا
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 ة( ومعدات )تتمممتلكات      4

 
  سيارات
 ومعدات

 أرض 
 مستأجرة 

   تحسينات على
 ة أرض مستأجر

 مباني 
 ز تجهيسابقة ال 

 أثاث 
 وتركيبات 

 وات أد
 ئنكاوم

 سمالية أعمال رأ
 ع المجمو قيد التنفيذ 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي  ردينا 

         :تقييمال  إعادةالتكلفة او 

 77,188,781 232,504 174,734 1,183,360 1,242,942 1,174,190 10,156,150 63,024,901 2020يناير  1في 

 (731,150)     -     -     -     -     - (731,150)     - ( 12 إيضاح )  أخطاء تأثير تصحيح  

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

 76,457,631 232,504 174,734 1,183,360 1,242,942 1,174,190 9,425,000 63,024,901 *   2020اير ين 1الرصيد المعاد ادراجه كما في 

 4,363,973 90,171 8,658 58,665 21,744 61,965     - 4,122,770   إضافات

 150,000        -     -     -     -     - 150,000        - م تقيي إعادة

 (686,536)     -     -     -     -     -     - (686,536) استبعادات  

 (186,078)     - (19,978) (147,860) (10,272)     -     - (7,968) مشطوبات  

     - (232,504)     -     -     -     -     - 232,504   تحويالت  

 (5,162)     - 3,629 (1) (3,650)     -     - (5,140) تحويل عمالت اجنبية   تعديل

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

 80,093,828 90,171 167,043 1,094,164 1,250,764 1,236,155 9,575,000 66,680,531   2020يسمبر د 31في 

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

         االستهالك: 

 39,980,396     - 140,496 1,026,225 994,884 600,271     - 37,218,520 2020يناير  1في 

 4,064,108     - 13,691 57,931 40,425 116,126     - 3,835,935  لسنة المحمل

 (653,292)     -     -     -     -     -     - (653,292) استبعادات    

 (185,064)     - (19,978) (147,860) (10,272)     -     - (6,954) مشطوبات 

 (2,923)     - 3,629 (2) (3,643)     -     - (2,907) تحويل عمالت اجنبية   تعديل
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 43,203,225     - 137,838 936,294 1,021,394 716,397     - 40,391,302 2020ديسمبر  31 في
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

         صافي القيمة الدفترية: 

 36,890,603 90,171 29,205 157,870 229,370 519,758 9,575,000 26,289,229 2020ديسمبر  31في 

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

 

 



 

 وشركاتها التابعةالمناولة ش.م.ك. )مقفلة(  شركة جاسم للنقليات و
 

  الية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات الم
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 تمة(ومعدات )ت تلكات ومنشآتمم 4
 

 ف المجمع كما يلي:يان الدخل المرحلي المكثستهالك في ب اال ومرس تم توزيع
 

 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةال 

 2021 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي  
   

 945,369 988,394 مصروفات تشغيل 

 56,485 58,388 إدارية  مصروفات

 

──────── ──────── 
 1,046,782 1,001,854 

 

════════ ════════ 
 

مع   تتوافق  المعروضة ال  المبالغ  بعض  إن  المال*  في    ةيالبيانات  كما  المبينة    2020ديسمبر    31المجمعة  التعديالت  وتعكس 

 .12ح بالتفصيل في االيضا
 

 النقد والنقد المعادل  5
 

 من المبالغ التالية:  المجمعلمكثف رج في بيان التدفقات النقدية المرحلي اعادل المدد المقناليتكون النقد و
 

 

  مارس 31
2021 

 مدقق(  غير )

 ()مدقق
 ديسمبر  31

2020 

 ة )غير مدقق
 (وغير مراجعة

  مارس 31
2020 

 ار كويتي  دين نار كويتي  دي ار كويتي دين 
    

  1,530,567  876,777 1,605,629  نوك ونقد ب ل ا دى  أرصدة ل 

  3,550,000  3,050,000 3,050,000  ودائع ثابتة 
 ──────── ──────── ──────── 

 لي المكثفالمرح د والنقد المعادل وفقاً لبيان المركز الماليالنق

 5,080,567 3,926,777 4,655,629 المجمع 
    

     - (500,000)     - ة أشهر  كثر من ثالث أل صلية  ات استحقاق أودائع ثابتة ذات فتر 
 ──────── ──────── ──────── 

لنقدية المرحلي المكثف التدفقات ا النقد والنقد المعادل وفقاً لبيان

 5,080,567 3,426,777 4,655,629 المجمع 
 ════════ ════════ ════════ 
  

%، و  3.5ى  % ال1:  2020ديسمبر    31)  %1.5ى  % إل1.2  بين  امتوسط معدل فائدة فعلي يتراوح م  درتإن الودائع الثابتة  

 . سنوياً  %3.5% الى 2.5: 2020مارس  31
 

:  2020مارس    31، و  دينار كويتي  50,000:  2020ديسمبر    31دينار كويتي )  50,000ة بمبلغ  تابثيتم االحتفاظ بالودائع ال

 (.8ان أخرى ممنوحة إلى المجموعة )إيضاح ( كضمانات مقابل تسهيالت ائتمدينار كويتي 50,000
 

 لكية  وق المحق 6
 

 رأس المال (أ
 

رأسم األيتكون  الشركة  بالكال  والمدفوع  والمصدر  به  المصرح    :2020ديسمبر    31)سهم    150,000,000  نم  لامم 

، و فلس  100:  2020بر  ديسم  31)  فلس  100بقيمة  سهم    (سهم   150,000,000:  2020مارس    31، و  سهم  150,000,000

 كامل.للسهم، مدفوعة نقداً بال( فلس 100: 2020مارس  31
 

 وزيعات األرباح ت (ب

ة للسنة المنتهيفلس للسهم    20نقدية بمبلغ    أرباحبتوزيع    2020مارس    21في اجتماعه المنعقد بتاريخ    اإلدارةمجلس    أوصى

دينار كويتي( يتم دفعها    6,000,000فلس للسهم باجمالي    40نقدية بمبلغ    أرباح: توزيعات  2019)  2020ديسمبر    31في  

 مرحلة.  ال األرباحمن خالل 

 



 

 وشركاتها التابعةالمناولة ش.م.ك. )مقفلة(  شركة جاسم للنقليات و
 

  الية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات الم
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 ()تتمةوق الملكية حق 6
 

 )تتمة(   وزيعات األرباحت ب( 

فلس للسهم    20قدية بمبلغ  ن  أرباحعلى توزيع    2021مارس    31مية السنوية للمساهمين المنعقدة بتاريخ  وعملالجمعية اوافقت  

في   المنتهية  توزيعات  2019)  2020ديسمبر    31للسنة  بمبلغ    أرباح:  بإجم  40نقدية  للسهم  دينار    6,000,000لي  افلس 

 المرحلة.   األرباحكويتي( يتم دفعها من 
 

 عالقة  اتذطراف األمعامالت  7
 

ذا األطراف  ايمثل  اإلدارة  وموظفي  المساهمين  عالقة  للشركةت  وا  لعليا  التي  األم  يمارسون    يسيطرونلشركات  عليها  أو 

 ً على سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل   افقةوتم المي  .من قبل هؤالء االطراف سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموسا

 ركة األم. إدارة الش
 

 القة: معامالت مع أطراف ذات علا يفيما يل
 

  

شركات تابعة  
  أخرى 

 مدقق(  )غير 
  مارس 31

2021   

 ة )غير مدقق
   (وغير مراجعة

   مارس 31
2020   

 دينار كويتي   يتي دينار كو دينار كويتي   
     

     : المرحلي المكثف المجمع   ل بيان الدخ 

 49,651 110,522 110,522  إيرادات 

 1,101 351 351  مصروفات تذاكر

 13,748 25,940 25,940  صروفات أخرىم 

 8,500 6,000 6,000  ارة مجلس اإلد   أعضاء مكافأة  
 

 المساهمون   

 )غير مدقق(  
  مارس 31

2021 

 )مدقق(
 بر  مديس 31 

2020 

 ة )غير مدقق
   (مراجعة وغير

   مارس 31
2020 

 يتي  دينار كو دينار كويتي   يتي دينار كو دينار كويتي   
      

رحلي المكثف  الي الم لما بيان المركز  

     المجمع:

 

 45,676 61,151 66,556 66,556  مبلغ مستحق من طرف ذي عالقة  
  ════════ ════════ ════════ ════════ 

       أخرى معامالت  

 (12,091) (185,881) (5,529) (5,529)  قطع غيار ومواد استهالكية   شراء 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 يا: لعلافآت موظفي اإلدارة امك

صالحية والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الذين يتمتعون بال  العليا  أعضاء اإلدارة  دارة العلياشمل موظفو اإلي

 . المجموعة
 

 :كما يلي الفترةوظفي اإلدارة العليا للمجموعة خالل كانت مكافأة م
 

 
 مارس  31أشهر المنتهية في    ثالثة ال 

 
2021 

   مدقق غير  ) 
 ( وغير مراجعة 

2020 

 
 يتي ر كو ا ن ي د  دينار كويتي 

   

 79,103 78,728 قصيرة األجل  تب ومزايا أخرىروا

 71,088 89,284 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة
 

──────── ──────── 

 168,012 150,191 
 

════════ ════════ 
 



 

 وشركاتها التابعةالمناولة ش.م.ك. )مقفلة(  شركة جاسم للنقليات و
 

  الية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات الم
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 محتملة التزامات ومطلوبات 8
 

 لية:  التا لمحتملةاالمطلوبات وعة االلتزامات ولدى المجم
 

 

   ( ق ق )غير مد 
 2021مارس    31

 )مدقق(  
 2020ديسمبر    31

   )غير مدقق 
 ( مراجع وغير  

 2020مارس    31

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   

    التزامات 

 608,670 5,101,401 5,569,401 خطابات ائتمان 

 ════════ ════════ ════════ 

    ملة ت ح م وبات  مطل 

 3,128,185 1,888,153 3,476,330 خطابات ضمان 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 (.5يضاح إ) مصدرن مقابل خطاب ضمان تفظ بها كضماالثابتة محإن بعض الودائع 

 

 ات المالية القيمة العادلة لألدو 9
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة 

  31خرى كما في  رادات الشاملة األعادلة لالستثمار المسعر األجنبي المدرج بالقيمة العادلة من خالل اإليلا  تم تصنيف القيمة

 167,137:  2020مارس    31،  ويتيكدينار    254,037  :2020ديسمبر    31كويتي )ينار  د  204,197  بمبلغ  2021  مارس

 الهرمي للقيمة العادلة.من الجدول   1( ضمن المستوى دينار كويتي
 

أاب إلى  العادلة بالرجوع  القيمة  المسعرة في سوق نشط، يتم تحديد  المالية  المعلنة.لنسبة لألدوات  السوق  ويتم استخدام   سعار 

 لوبات. للمط  ضعرار الالشراء للموجودات بينما يتم استخدام أسع سعارأ
 

نسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية  لابية عن قيمتها الدفترية.  ادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة مادإن القيمة الع

استحقاق قصيرة   فترة  ذات  تلك  أو  اثني  السائلة  )أقل من  ااألجل  القيمة  لمفتعشر شهراً( من  تعادل  الدفترية  القيمة  أن  رض 

 باً.يقردلة تالعا
 

 السهم ربحية       10
 

بقسمة األساسية  السهم  ربحية  احتساب  بمساه  الفترةربح    يتم  المرلع العاديين    األمالشركة    يمالخاص  المتوسط  لى  عدد  جح 

االفترةلقائمة خالل  ادية العا  مسهاأل ساهمي خاص بمالالربح    )الخسارة(  ق قسمةلسهم المخففة عن طري. يتم احتساب ربحية 

المالعاديين    ماألكة  شرال المتوسط  األعلى  لعدد  خالل    سهمرجح  القائمة  الم  زائداً   فترةالالعادية  األ  حجرالمتوسط   سهملعدد 

وجود   عدم  ة. أخذا في االعتبارعادي  أسهم  إلىادية المحتملة المخففة  لعا  سهمافة األل كإصدارها عند تحويالعادية التي سيتم  

 ساسية والمخففة متماثلة.ألا لسهما يةإن ربحئمة، فاأدوات مخففة ق
 

 مارس  31أشهر المنتهية في    ثالثة ال  

 2021 2020 

 كويتي  ر ا ن دي  دينار كويتي  
   

 1,451,458 601,228   ويتي( كبح الفترة )دينار ر
 

════════ ════════ 

 150,000,000 150,000,000 ل الفترةالقائمة خال سهمد األلمتوسط المرجح لعدا
 ════════ ════════ 

 10 4 )فلس(  ية والمخففةاساألس السهمربحية 
 ════════ ════════ 

 

المرحلية    المالية  المعلوماتبهذه  وتاريخ التصريح    يةالمال  التقاريرعادية بين تاريخ    أسهمتتضمن    تالأي معام  إجراء  لم يتم

   دراج ربحية السهم.إادة لب إعيتط  امم معةالمجفة المكث

 

 



 

 وشركاتها التابعةالمناولة ش.م.ك. )مقفلة(  شركة جاسم للنقليات و
 

  الية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات الم
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 ت اطاع قمعلومات ال 11
 

التشغيل  بتحديداإلدارة    قامت م  قطاعات  تمت  التي  المعلومات  على  قبل مجلسبناًء  يمثله صانع  إلا  راجعتها من  الذي  دارة 

لغرض   الرئيسي  التشغيلي  التشغيلي    توزيعالقرار  القرار  صانع  ينظم  األداء.  وتقييم  أساس    شركةالالرئيسي  الموارد  على 

داخل وخامناطق جغرافية مختلفة ار،  يعرضلج  التال  كويت.  الجغرالجدول  التحليل  وإيرادات ي  لموجودات ومطلوبات  افي 

 . 2020 مارس 31و 2021 مارس 31عة للفترة المنتهية في ومجومصروفات وأرباح الم
 

 رافيةات الجغالمعلوم

الجغرافية المعلومات  اسعند عرض  إيرادات و،  الجغرافي  وموجوداتنتائج  تندت  الموقع  إلى  يال  القطاع  الدخل  أذي  تي منه 

 . موجوداتع إلى الموقع الجغرافي للقطاال موجوداتت واستند
 

 
 مارس  31في   ة ي أشهر المنته  ثالثة ال 

 
2021 

 غير مدقق  ) 
 ( وغير مراجع 

2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي 

   

     اإليرادات

 5,185,513 4,556,762    الكويت 

 407,146 617,298 لتعاون الخليجيباقي دول مجلس ا

 

──────── ──────── 

 

5,174,060 5,592,659 

 

════════ ════════ 

   سارة( الفترة  )خ  ربح -نتائج

 1,511,999 673,683    الكويت 

 (60,541) (72,455) باقي دول مجلس التعاون الخليجي
 ──────── ──────── 
 601,228 1,451,458 
 ════════ ════════ 
 

 

 (  )غير مدقق 
 2021  س مار   31

 * )مدقق(  
 2020ديسمبر    31

   )غير مدقق 
  *   ( وغير مراجع 

 2020مارس    31

 تي وي ك دينار  دينار كويتي  دينار كويتي   

    موجودات القطاع  

  43,156,833  40,538,464 40,744,509     الكويت 

  10,057,481  10,098,670 10,115,038  باقي دول مجلس التعاون الخليجي
 ──────── ──────── ──────── 
 50,859,547 50,637,134 53,214,314 
 ════════ ════════ ════════ 

    ع  بات القطامطلو

  6,023,160  6,142,760 8,745,617     الكويت 

  611,250  1,062,591 1,131,316  ون الخليجيباقي دول مجلس التعا
 ──────── ──────── ──────── 
 9,876,933 7,205,351 6,634,410 
 ════════ ════════ ════════ 

 

إن بعض   مع  بالغ  الم*  تتوافق  ال  في  المعروضة  كما  المجمعة  المالية  المبينة  وتع   2020ديسمبر    31البيانات  التعديالت  كس 

 . 12ح بالتفصيل في االيضا
 

 يراج بأثر رجع دإعادة اإل      12
 

أدى  ما    2016ديسمبر    31م ارض مستأجرة كما في  يتقي  إعادةتسجيل ربح  بم بطريق الخطأ  أل ا، قامت الشركة  2016سنة  في  

الخطأ من خالل  دينار كويتي  731,150بالزيادة بمبلغ  التقييم    إعادة المستأجرة واحتياطي    األرضتسجيل   . تم تصحيح هذا 

 ت السابقة. المكثفة المجمعة للفتراي المعلومات المالية المرحلية لبنود المتأثرة فادراج كل بند من ا إعادة



 

 وشركاتها التابعةالمناولة ش.م.ك. )مقفلة(  شركة جاسم للنقليات و
 

  الية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات الم
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 )تتمة( يراج بأثر رجع دإعادة اإل       12
 

 المكثفة المجمعة للمجموعة. مرحلية علومات المالية الالتأثيرات على المتعرض الجداول التالية 
 

 :  جمعبيان المركز المالي الم
 

 االدراج   ةإعاد بعد  ج  االدرا إعادةتأثير  كما سبق ادراجه    2020مارس    31في  

 ينار كويتي د  دينار كويتي  دينار كويتي  

 37,467,355 (731,150) 38,198,505 ممتلكات ومعدات 

 ════════ ════════ ════════ 

  8,693,850  (731,150) 9,425,000 التقييم   إعادة ض  فائ 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 االدراج   إعادةبعد  ج  االدرا عادةإتأثير  كما سبق ادراجه    2020ديسمبر  31في  

  دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي   دينار  

 36,890,603 (731,150) 37,621,753 ممتلكات ومعدات 

 ════════ ════════ ════════ 

 8,843,850 (731,150) 9,575,000 التقييم   إعادة ض  فائ 

 ════════ ════════ ════════ 
 

مارس   31للفترة المنتهية في  المرحلية المكثفة المجمعة  دية  التدفقات النقو الدخل الشامل  والدخل    اتيانتأثير على ب  أيال يوجد  

2020 . 
 

   19-يدف تأثير كو        13
 

اإلت تفع  نعالم  تح  الوقت،ذلك    في  .2019  سنة  نهاية  من  قرببالمرة  ألول    19-فيدكو  سفيرو  شين  ديد مجموعة من تم 

الصينية.   ة مقاطعة هوبياصمع  ي وه  انووه  في "  سببلامجهول  ليها أعراض "التهاب رئوي  عتظهر  لتي  ا  عدوىال  حاالت

، أعلنت لجنة  2020يناير    30في  لجديد.  وس اا الفيرهذن  أبشة العالمية  نظمة الصح م  نبهت الصين  ،2019بر  ديسم  31في  

الطوارا للوائح  التابعي لصحئ  الدولية  لمنظة  العالمية  الصحة  ذات أهيشك  رضالم  أن تفشيبة  مة  ية ملمية عا ل "حالة طارئة 

ا  منذو،  ة" العام  للصحة  الحين،  في ذلك  الفيروس  ا  جميع  نتشر  في  أنحاء  منظمةأعلن  ،2020مارس    11لعالم.  ة  الصح   ت 

 .جائحة يعتبر 19-يدكوف أن تفشيمية العال
 

 التالي:  على المجموعة هو ك 19-فيدكول ليثير المعروف حاالتأإن 
 

   ترة المنتهية في دينار كويتي خالل الف  81,204غ  الئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين بمبل خسائر اتحميل مخصص

 ، 2021مارس  31

   بنسبة    اإليراداتانخفاض المعدان  ايجار  الموجودات  17من  استخدام  النخفاض  نظرا  الفترة  خالل    وإجراءات % 

   . 19-كوفيد  بفيروس اإلصابةزيادة حاالت  هةالمفروضة من قبل الحكومة لمواج قاغراإل
 

اء  ميع أنحمات في ج فرضت الحكوحيث    د العالمي.تأثير كبير على االقتصا  19-كوفيد  فيروس  نتشارت إبطاء اراءاكان إلج

حظرً الع الالم  على  وسفا  صحي  رإجر  حجر  مع  تتعامل  و  ،صارمةاءات  التوريد  وسالمفقودة    اتديرااإل الشركات  السل 

 ريجيًا. تد يفتخفكان ال ،لألعمالل اماف الكيقاإلتخفيف  د فيت البالبدأ  بينماو المعطلة.
 

الشرك على  كت  ايجب  إذا  ما  عليهامراعاة  عن  ان  الصحة    الكشف  منظمة  توصيات  مع  يتوافق  بما  اتخذتها،  التي  التدابير 

مثل  والتشغيلية،   داريةإلا حة موظفيها ودعم الوقاية من العدوى في مجاالتها صلى هيئات الصحة الوطنية، للحفاظ عالعالمية و

المنزل وتقليل   العالعمل من  التشغي  مل فينوبات  العمل  لمناطق  الذينلحد من عدد  الدقة ألماكن  يتنقلون    ال  والتنظيف شديد 

 س درجة حرارة الجسم.اوقيار حاالت العدوى المشتبه فيها  العمل وتوزيع معدات الحماية الشخصية واختب
 

. في حين مجمعةالالمالية المرحلية المكثفة  المعلومات    دإعدا  عند  19-يدفوك تأثير    هااراعتب  ي ف  مجموعةال  أخذتنتيجة لذلك،  

 الت.جان األحكام داخل تلك الممزيد مالتطبيق إلى  أدى 19-دوفيكر ثيتأ فإن ير،تتغ ة قد ال ددمحم الاحكاألاتخاذ ت االأن مج
 

الحخبروالالمتفاقمة    19-كوفيد  بيعةطل  اظرً ن التأباالمحدودة  ديثة  ة  قدةجائحال  ههذلوالمالية    قتصاديةالثيرات  إ  ،  جراء  يلزم 

 ل.قبفي المست وعةجممموجودات ومطلوبات ال اسقي عندديرات لى التقيرات عتغي 


