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 ة  المجمع ةالمكثفالمالية المرحلية  المعلومات مراجعة المستقل حول  مراقب الحسابات تقرير 

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

 مقدمة 
الشركة  )". م.ك.علشركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.المرفق  المكثف المجمعلقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي 

والدخل رباح أو الخسائر األ بياناتو 2020مارس  31كما في ( المجموعة"ـ "ب ا  ا معر إليهيشا ) وشركاتها التابعة "(األم

بذلك  المنتهية  أشهر الثالثةبه لفترة  المتعلقة  ةالمجمع ةالمكثفالمرحلية التدفقات النقدية ولتغيرات في حقوق الملكية واالشامل 

  وعرضها وفقا  ة المجمع ةالمكثفهي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية  إدارة الشركة األمإن  .التاريخ

إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة . "(34معيار المحاسبة الدولي )" التقرير المالي المرحلي 34ة الدولي لمعيار المحاسب

   .ةجمعلما ةمكثفلامراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية 
 

  نطاق المراجعة
للشركة"   مستقللا دققمالالمنفذة من قبل المالية المرحلية "مراجعة المعلومات  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي 

 أساسية في توجيه االستفسارات بصفةالمكثفة المجمعة المالية المرحلية اجعة المعلومات المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مر

لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن  سؤوالم موظفينإلى ال

ة وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على التدقيق الذي يتم وفقا  لمعايير التدقيق الدولي قا نط نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من

 تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا  يتعلق بالتدقيق. تي يمكنور الهامة العلى علم بكافة األم تأكيد بأننا 
 

 النتيجة
المرفقة لم  ة المجمع ةالمكثفالمالية المرحلية استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات 

 . 34ر المحاسبة الدولي لمعيا  ا  لنواحي المادية، وفقيتم إعدادها، من جميع ا
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 ة  المجمع ةالمكثفالمالية المرحلية  المعلومات مراجعة المستقل حول  مراقب الحسابات تقرير 

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

 بية األخرىلبات القانونية والرقاط تير حول المتقر

متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر ة المجمع ةالمكثفإلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية  ضافة إلى ذلك، واستنادا  باإل

لقانون  تا أية مخالف يرد إلى علمنا وجود ا وصل إليه علمنا واعتقادنا، أنه لم. نبين أيضا ، حسبماألم المحاسبية للشركة

، أو لعقد التأسيس أو للنظام والتعديالت الالحقة لها  والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة له 2016لسنة  1الشركات رقم 

له   على وجه قد يكون 2020مارس  31لمنتهية في شهر اأ الثالثةوالتعديالت الالحقة لهما، خالل فترة  األم األساسي للشركة

 مالي.أو مركزها الاألم ركة ط الشا شديا  على نتأثيرا  ما 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دالجادر بدر عادل العب

 أفئة  207ات رقم سجل مراقبي الحساب

  إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2020 سغسطأ 16

 الكويت



 كاتها التابعة وشرش.م.ك.ع.  عيةالكوت للمشاريع الصناشركة 
 

 

 معة. المالية المرحلية المكثفة المج جزًءا من هذه المعلومات  تشكل 13 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الخسائر أو رباحاألبيان 
  2020مارس  31لفترة المنتهية في ل

  

 أشهر المنتهية في   ثةثالال
 مارس   31

 2019 2020 إيضاحات  

 
 

 دينار كويتي  دينار كويتي
    

 6,648,339 7,238,863 3 عقود مع العمالء  المن اإليرادات 

 (4,229,873) (5,163,778)  مقدمة  خدمات  مبيعات وتكلفة  

  

─────── ─────── 

 2,418,466 2,075,085  مجمل الربح 
    

 152,538 33,174  رى إيرادات أخ 

 (699,254) (711,698)  فات عمومية وإدارية رومص

 (171,935) (180,462)  فات أخرى رومص

     - (115,448) 12 تجاريين مدينين مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ل

 18,588 82,450   أجنبيةعمالت ق تحويل صافي فرو

 

 ─────── ─────── 

 1,718,403 1,183,101  ربح التشغيل 
    

 51,134 (37,604) 4 شركة زميلة   نتائج حصة في

 التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 398,624 (97,527)  او الخسائر األرباح 

 (16,754) (30,742)  تكاليف تمويل 

 

 ─────── ─────── 

 2,151,407 1,017,228  الضرائب    الربح قبل 
    

 (21,003) (10,548)  كويت للتقدم العلمية السمؤس ة حص

 (52,358) (26,696)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (20,432) (11,055)  زكاة 

 (18,400) (16,500)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  

─────── ─────── 

 2,039,214 952,429  ة  فترربح ال

  

═══════ ═══════ 

 فلس  20.21 فلس  9.44 5 ففة لمخاو  ربحية السهم األساسية

  

═══════ ═══════ 
 
 

 
  
 

 



 كاتها التابعة وشرش.م.ك.ع.  عيةالكوت للمشاريع الصناشركة 
 

 

 معة. المالية المرحلية المكثفة المج جزًءا من هذه المعلومات  تشكل 13 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2020مارس  31المنتهية في  للفترة

  

 أشهر المنتهية في   ثالثةال
 مارس   31

 2019 2020 إيضاح  

 
 

 نار كويتي يد دينار كويتي
    

 2,039,214 952,429  فترة ال  ربح

  

─────── ─────── 

    )خسائر( شاملة أخرى إيرادات  

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

 (879) 42,292  أجنبية ناتجة من تحويل عمليات   أجنبيةتحويل عمالت  وق فر

  

─────── ─────── 

األرباح   إلى ملة األخرى التي قد يتم إعادة تصنيفها شا لا  )الخسائر(  اإليرادات صافي 

 (879) 42,292    او الخسائر في فترات الحقة 

  

─────── ─────── 
    

األرباح او الخسائر في   إلىا لن يتم إعادة تصنيفهإيرادات شاملة أخرى ( خسائر)
    فترات الحقة: 

 30,446 (26,856) 4 لة زمي كةت الشاملة األخرى لشررادااإلي( الخسائر)في ة حص

  ─────── ─────── 
األرباح    إلى لن يتم إعادة تصنيفها    التي  خرى األشاملة اليرادات  اإل   (خسائر ال)   صافي 

 30,446 (26,856)  حقة او الخسائر في فترات ال

  

─────── ─────── 

 29,567 15,436  ة  فترإيرادات شاملة أخرى لل

  

─────── ─────── 

 2,068,781 967,865  ة  فتريرادات الشاملة للإلا  يإجمال

  

═══════ ═══════ 
 

 

 

 

 
 

 





 

 .ع. وشركاتها التابعة ش.م.ك للمشاريع الصناعية الكوتشركة 
 

 

 مجمعة. لية المكثفة اللمرحعلومات المالية االم ا من هذهءً تشكل جز 13 إلى 1اإليضاحات المرفقة من إن 
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 )غير مدقق(جمع ي حقوق الملكية المرحلي المكثف المبيان التغيرات ف
  2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 
 رأس  
 المال 

احتياطي  
   إجباري

  احتياطي
 ي  رااختي

ات  غيرتأثير الت
ادات  رياإل في

الشاملة األخرى  
 لشركة زميلة 

احتياطي تحويل  
 أجنبية عمالت 

 أرباح  
 حلة رم

 
 المجموع 

 دينار كويتي  دينار كويتي  تي دينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

        

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

 952,429 952,429     -     -     -     -     - ربح الفترة

 15,436     -      42,292 (26,856)     -     -     - شاملة أخرى للفترةات إيراد)خسائر( 

 

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

 967,865 952,429 42,292 (26,856)     -     -     - ةرفتللة الشاملاإليرادات  (ئرخسا )ال ليما إج 

 

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

 31,955,032 13,564,168 587,937 (2,621,990) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2020مارس  31في 

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

 31,153,974 12,815,173 550,135 (2,636,251) 5,148,415 5,186,422 10,090,080   2019يناير   1كما في  

 2,039,214 2,039,214     -     -     -     -     - ةفترربح ال

 29,567     -      (879) 30,446     -     -     - ات )خسائر( شاملة أخرى للفترةإيراد

 

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

 2,068,781 2,039,214 (879) 30,446     -     -     - الشاملة للفترة )الخسائر( اإليرادات إجمالي

 

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

 33,222,755 14,854,387 549,256 (2,605,805) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2019 مارس  31في 

 

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



 

 شركاتها التابعة . وش.م.ك.ع صناعيةالكوت للمشاريع الشركة 
 

 

 مجمعة. ت المالية المرحلية المكثفة الل جزًءا من هذه المعلوما كتش 13 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق( ف المجمعالمرحلي المكث بيان التدفقات النقدية
 2020مارس  31المنتهية في  رةلفتل

  
 أشهر المنتهية في   الثالثة

 مارس   31
  2020 2019 
 يتيكور دينا تي دينار كوي ات حاإيض 

    أنشطة التشغيل 
    

 2,151,407 1,017,228  الربح قبل الضرائب  
 بصافي التدفقات  ضرائب الربح قبل التعديالت لمطابقة 

    : النقدية   
 752,270 831,849  استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات  

 41,969 66,041    م ا ستخدات حق االاستهالك موجود
 17,700     -  وس  غير ملم أصلء ا فطإ

     - (8,400)  يع ممتلكات ومنشآت ومعدات بربح من 
     - 115,448 12 ن رييتجامدينين عة لئتمان المتوقمخصص خسائر اال

 (51,134) 37,604 4 حصة في نتائج شركة زميلة  
 او خالل األرباح لة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من مة العادقيالالتغيرات في 

 (398,624) 97,527  الخسائر   
 70,310 63,413  نهاية الخدمة للموظفين   ة مكافأ مخصص  

 16,754 25,119  روضقون وديلفائدة 
     - 5,623  ة لمطلوبات التأجيرفائد

  ─────── ─────── 
  2,251,452 2,600,652 

    تعديالت على رأس المال العامل:  
 (76,882) (19,299)  مخزون

 519,364 (1,824,180)  عقود  مدينون تجاريون وموجودات 
 (1,122,845) (222,362)    ومدينون أخرون مدفوعات مقدما  

 (210,990) 356,294  ون ومصروفات مستحقة  ئندا
  ─────── ─────── 

 1,709,299 541,905  من العمليات    جة اتالتدفقات النقدية الن
 (127,364) (12,787)  ة  مدفوع مة للموظفين مكافأة نهاية الخد 

  ─────── ─────── 
 1,581,935 529,118  أنشطة التشغيل  فقات النقدية الناتجة من صافي التد

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

 (1,043,419) (376,570)  ومعدات  شآت  ومن ات  تلكشراء مم
     - 8,400    متحصالت من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 

  ─────── ─────── 
 (1,043,419) (368,170)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار  

  ─────── ─────── 
    أنشطة التمويل 

 947,368 1,425,000  ت من قروض  متحصال
 (1,000,000) (1,500,000)  سداد قروض 

 (16,754) (25,119)  تكاليف تمويل مدفوعة  
 (41,969) (69,617)  لوبات التأجير  طمسداد  

  ─────── ─────── 
 (111,355) (169,736)  في أنشطة التمويل   ة تخدمالمس  يةالنقدالتدفقات في صا

  ─────── ─────── 
 427,161 (8,788)  ل  نقد والنقد المعاد ال   في   ادة ( الزي نقصل ا) صافي  

 (380,886) (761,524)  يناير    1النقد والنقد المعادل في 
 (9,094) (10,183)   أجنبيةصافي فروق تحويل عمالت 

  ─────── ─────── 
 37,181 (780,495) 6   مارس  31لنقد المعادل في د واالنق

  ═══════ ═══════ 

    : المرحلي المكثف المجمع دية نقال بيان التدفقات من دة تبعمس نقدية غير  بنود 

 744,147     -   16ة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية تأجير نتيج مطلوبات الى علنتقالي االتعديل ال
 نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير  خدامجودات حق االستعلى موتقالي ناالتعديل ال
 (744,147)     -   16لية الما  

     - 141,429   لتأجيروبات اطلم إضافات إلى

     - (141,429)   اماالستخد جودات حقإضافات إلى مو
  ─────── ─────── 
  -     -     
  ═══════ ═══════ 



 لتابعة تها اش.م.ك.ع. وشركا ةاعيشاريع الصنالكوت للم كةشر
 

 قة( مجمعة )غير مدقلمعلومات المالية المرحلية المكثفة الاحات حول اإيض
 2020مارس  31في كما في وللفترة المنتهية 
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   ل الشركةات حومعلوم 1
 

الشركة  ") ك.ع. م.ش. للمشاريع الصناعيةوت الكلشركة  معة المرحلية المكثفة المج المعلومات المالية إصدار ب صريحتم الت

قرار مجلس ل قاً وف 2020مارس  31المنتهية في  أشهر للثالثة ("موعةالمج " بـا يشار إليها معً )وشركاتها التابعة ( "األم

 . 2020 أغسطس 13 اريختبالشركة األم إدارة 
  

السنوية  الجمعية العمومية  عاجتما  خالل 2019ر سمبدي 31 لمنتهية فيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة اد البيما عتا تم

من قبل الشركة األم للسنة المنتهية بذلك   المعلنة والمسددة توزيعات األرباح  إن .2020 يونيو 23 بتاريخالمنعقد  نمساهميلل

  .13إيضاح ريخ مدرجة في التا
 

علناً في أسهمها تداول  متيوبها ويقع مقرها ت ية الكوفي دولتم تأسيسها  عامة لشركة األم هي شركة مساهمة كويتية ا إن

، ، شارع عبد العزيز الصقر، شرق18برج الحمراء، الطابق رقم  في لالمسج األم لشركة امكتب يقع بورصة الكويت. 

 الكويت. ، 65453 الشعيبة، 10277 ص.ب. سجل هوها البريدي الموعنوان
 

 :األمللشركة فيما يلي األنشطة الرئيسية 
 

 يازة لتخزين؛ وح والمواد السائبة األخرى، وإقامة وتشغيل وإدارة صوامع ا تنمتوزيع اإلسوتخزين و ديراتسا

خالل مديري األموال من ثمار فوائض شطة مماثلة، باإلضافة إلى استفي الشركات األخرى التي تزاول أن الحصص

 مار والشركات العقارية.فظ في حصص االستثالمحا

 ات وغيرها من المنتج المواد الصلبة والمواد الغازية تيعاب سالية ل المعدنلبراميوا ملحلواور الكل مواد إنتاج

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

 الشركة. كويت طبقا ألغراض رج دولة الة داخل وخانقل منتجات الشرك 

 ات صناعية أخرى وكذلك  موستجارية أو رالمات ي عوأ ةصلة ذات الشراء الحقوق الصناعية وحقوق الملكية الفكري

 األخرى سواء داخل أو خارج دولة الكويت.   شركات رها إلى الة إلى تأجيوق أخرى متعلقة بها باإلضافأي حق

 تها طبقا للحدود المنصوصم لكي تتمكن من مزاولة أنشطلعقارات الالزمة للشركة األاو متلكات المنقولةشراء الم  

 ن.قانوا للبقعليها ط

 في محافظ تدار من خالل شركات مالية متخصصة.موال ألا مار فوائضتثاس 
 

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

أو  ات كرشلي هذه اأن تشتر اً ضيأ األمللشركة  الكويت أو خارجها. ويجوزدولة ى تحقيق أهدافها داخل التي قد تعاونها عل

 تلحقها بها. 
 

 للمجموعةسبية المحاات اسالسيالتغيرات في و أساس اإلعداد 2
 

  أساس اإلعداد 2.1

وفقاً لمعيار  2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلل للمجموعةة جمعالم المكثفةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية 

 . "(34اسبة الدولي مح ر اليا مع)" حليالمالي المر رتقريلا 34ولي المحاسبة الد
  

البيانات المالية  فية الزمالمجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات ال المكثفةية إن المعلومات المالية المرحل

  31 السابقة فية منتهيلاللسنة  لمجموعةالسنوية لالمجمعة  انات الماليةمقترنة بالبي االطالع عليها ، ويجب السنوية المجمعة

  . 2019 برديسم
 

. تم إعادة تصنيف بعض نة تتعلق بالفترة السابقةلومات مقارالمجمعة معتقدم هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

دة لتحسين جوهذه تم إجراء إعادة التصنيف فترة الحالية. التصنيف في ال طابقتعرضها ل معلومات المقارنة وإعادةال

 لمعروضة.  مات اوالمعل
 

  من المجموعةالمطبقة جديدة الوالتعديالت فسيرات لتر واييعاالم 2.2

ات في إعداد البيان المتبعةتلك ل ثلةمما المجمعة  المكثفةفي إعداد المعلومات المالية المرحلية  المطبقةة ت المحاسبيإن السياسا 

الجديدة التي  اييرالمع تطبيق اءباستثن ، 2019ر ديسمب 31في  المنتهية السابقة للسنة للمجموعة  السنوية المجمعةالمالية 

سر  يلم  ولكن صادر خرآ لأو تعدي ر أو تفسيرا يلمجموعة بالتطبيق المبكر ألي معتقم ا. لم 2020 يناير 1 من اً راعتباتسري 

 عد.  ب
 

 يةحلية المرمعلومات المالعلى اليس لها تأثير ا لانهال إ 2020مرة في سنة الت والتفسيرات ألول سري العديد من التعديت

 ة المجمعة للمجموعة.  المكثف
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 )تتمة( المحاسبية للمجموعةات ياسالسي ت فارالتغيو أساس اإلعداد 2
 

 )تتمة( من المجموعةة طبقالمجديدة الوالتعديالت فسيرات لتعايير واالم 2.2
 

   تعريف األعمال  : 3الت على المعيار الدولي للتقارير المالية ديتع

والموجودات   األنشطة كاملة منتمأنه لكي يتم تصنيف أية مجموعة  3المالية  ي للتقاريروللدعلى المعيار ا لتعديليوضح ا

على المخرجات.   معاً لكي تتحقق قدرة الحصول كأعمال، ال بد وأن تتضمن كحد أدى مدخالت وإجراء جوهري يتجمعان

إلجراءات المطلوبة للوصول الت وادخ لمعلى كافة اتمل أن تش قق دونن األعمال قد تتح ضح التعديل أك، أوإضافة إلى ذل

ولكنها   جموعةلمل المجمعة المكثفة المرحلية الماليةالمعلومات م يكن لها أي تأثير على ت لعديالالت هإن هذإلى المخرجات. 

  ستقبلية في حالة دخول المجموعة في أية عمليات دمج أعمال.الفترات المد تؤثر على ق
 

إصالح  :  39دولي لا لمحاسبة ومعيار ا 9والمعيار الدولي للتقارير المالية   7 لي للتقارير الماليةو دالار التعديالت على المعي
 المعايير الخاصة بمعدل الفائدة 

عدداً  األدوات المالية: االعتراف والقياس 39ومعيار المحاسبة الدولي  9لمالية ا عيار الدولي للتقاريرعلى المتقدم التعديالت 
. الفائدةلقة بمعدل عتايير المالتي تتأثر مباشرةً بأعمال إصالح المع التحوط اتتسري على كافة عالق يتالات من اإلعفاء

لغ التدفقات النقدية المستندة إلى المعايير بم وأ/وتوقيت تأكد حول م عدالت ا ح ى اإلصالح إلى وتتأثر عالقة التحوط إذا أد
المجمعة  المكثفةالمرحلية المالية  معلوماتلا تأثير على أي تديالتعال ههذل لم يكنللبند المتحوط له أو أداة التحوط. 

 .لمعدل الفائدة طة عالقات تحوأنه ليس لديها أي ثيمجموعة ح لل
  

 تعريف المعلومات الجوهرية : 8ار المحاسبة الدولي  ي عوم  1لمحاسبة الدولي معيار اتعديالت على 
أو  المعلومات تعتبر جوهرية في حالة إذا كان حذفها " ذي يبين أنرية الجوهلا وماتللمعل اً جديد اً هذه التعديالت تعريف متقد

األساسيون   تخدمونا المسرات التي يتخذهى القرايؤثر علأن ة التعبير عنها أو إخفائها من المتوقع بصورة معقولة ح صعدم 
 اد التقارير".ة إلعدددمح ية عن جهة ات ماللومعم يقدمذات الغرض العام استنادا إلى تلك البيانات المالية بما  الماليةللبيانات 

 

ات  المعلوموحجم المعلومات سواء بصورة فردية أو باالندماج مع  د على طبيعةمتوهرية تعتوضح التعديالت أن الج 
أن لة المعلومات جوهريا إذا كان من المتوقع بصورة معقو عنويكون عدم صحة التعبير بيانات المالية. األخرى في سياق ال

المرحلية  المالية المعلوماتتأثير على  يأتعديالت . لم يكن لهذه الذها المستخدمون األساسيونتخ ي تيرات الالقراعلى  ؤثري
  .المجموعةتأثير مستقبلي على لها أي وليس من المتوقع أن يكون  عةالمجمالمكثفة 

 

 2018مارس  29المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في اإلطار 
في أي معيار. إن  ةردفاهيم أو المتطلبات الوالمفاهيم الواردة فيه الما مني جاوز أال يتو اً عيارهيمي مال يمثل اإلطار المفا 

عدة القائمين على حاسبة الدولية في إعداد المعايير، ومسا ايير المساعدة مجلس معالمفاهيمي هو مالغرض من اإلطار 
طراف على ة جميع األعدسا ساري، وكذلك لم معيار اك أي اإلعداد على تطوير سياسات محاسبية متسقة متى ال يكون هن

   .معايير وتفسيرها فهم ال
 

محدثة ومعايير االعتراف  تعريفات بعض المفاهيم الجديدة، ويقدمالمفاهيمي الذي تمت مراجعته  طارإلايتضمن 
 طلوبات كما يوضح بعض المفاهيم الهامة.  بالموجودات والم

 

 .   عة حلية المكثفة المجمعة للمجمورملية المالالمعلومات الى ر علم يكن لهذه التعديالت أي تأثي
 

 عمالءال د معوقمن العاإليرادات  3
 

 اإليرادات   وزيعت  حول علومات م  3.1
 مبيعات والخدمات:الإلى نوع  اً تجة من العقود مع العمالء استنادالمجموعة النا  زيع إيراداتفيما يلي تو

 

 

 المنتهية في  أشهر  الثالثة  
 مارس   31

 

2020 2019 

 

 تي ي كو  ر دينا  يتي كو ر  ادين

   دمات اعة أو الخأنواع البض 

 4,460,933 4,183,616 لوي ر القول بيع الك

 1,875,103 2,719,894 مواد صناعية ع  يب

 309,216 189,349 خدمات مزج المواد الكيمائية  

     - 93,866 وفية ي أكسيد الكلور لخزانات المياه الج إنشاء مصنع إلنتاج ثان

 3,087 52,138 ستية وج ل  دمات خ 

 

─────── ─────── 

 6,648,339 7,238,863 د مع العمالء وق إجمالي اإليرادات من الع

 

═══════ ═══════ 
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 ()تتمة عمالءمن العقود مع الرادات ياإل 3
 

 )تتمة( اإليرادات  وزيعت  علومات حولم  3.1

 
 المنتهية في  أشهر  الثالثة  

 س مار  31

 2020 2019 

 تي ي كو  ر دينا  ي تيو ر كادين 
   

   ة األسواق الجغرافي 

 5,845,143 6,837,459 ون الخليجيا عالكويت ودول مجلس الت

 760,716 362,780 أوروبا وشمال أفريقيا

 42,480 38,624 آسيا

 

─────── ─────── 

 6,648,339 7,238,863 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء 

 

═══════ ═══════ 
   

   تراف باإليرادات االع ت يقتو

 6,493,960 6,941,181 ةنزمنية معي في فترةة قدمت مبضاعة وخدما 

 154,379 297,682 ة على مدار الوقتدمقمات مبضاعة وخد

 

─────── ─────── 

 6,648,339 7,238,863 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء 

 

═══════ ═══════ 
 

 رصدة العقود أ    3.2

  قة(  قمد)    

 
 مارس  31

 2020 
 ديسمبر  31

 2019 
 مارس   31

 2019 

 ينار كويتي  د ينار كويتي  د تي كوي ينارد 

    

 7,114,026 6,708,669 8,323,535 مدينون تجاريون  
 

═══════ ═══════ ═══════ 

     - 588,860 682,726 عقود  الموجودات 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

اب  دة هذا الحسهذا النحو، تتباين أرص نشاءات قيد التنفيذ. وعلىادات المكتسبة من خدمات اإلاإليرود بقعلاتتعلق موجودات 

 . الفترةيذ في نهاية نشاءات قيد التنفلى عدد خدمات اإلوتتوقف ع
 

:  2019مارس  31)دينار كويتي   115,448 بلغتسجيل متم  ،ةالحالي ة المكثفة المجمعةالمرحلي معلومات الماليةخالل فترة ال

 ن.تجارييدينين مل ةعخسائر االئتمان المتوقخصص ال شيء دينار كويتي( كم
 

 ركة زميلةش ار فياستثم 4
 

% في شركة الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك. )مقفلة(، وهي شركة زميلة  37.99ملكية بنسبة  صةلدى المجموعة ح 

شركتها الزميلة   المحاسبة عن حصة ملكية المجموعة فيت تمنفط والغاز. طاع الة في قتضطلع بتقديم خدمات متكامل

في أية سوق لألوراق المالية  ة غير مدرجةأعاله هي شركة خاصالمذكورة  والشركة الزميلة ة حقوق الملكية.قيبواسطة طر

 ة متوفرة ألسهمها.  علنوبالتالي، ليست هناك أسعار سوق م
 

يخ را في تعن ذلك اتجة ناليلة مزالشركة القيمة في انخفاض رات ختبا ا أي لقيمة وفاض اات انخ لمؤشر يتم إجراء مراجعات

التطورات  حدوث . مع السنويةالمالية  التقارير كما في تاريخ بنفس الطريقة ،المجمعةمكثفة لية الالية المرح المعلومات الم

 ،منشأةالفي أنشطة  كليلا اضمثل االنخف مات، علوللم يةخلهناك مصادر خارجية ودا ،19-كوفيد فيروساألخيرة لتفشي 

ات أو نتج الطلب على م في نخفاضاالإلى ، مما أدى االقتصادي الوضعبشأن  ةرن المستمالتيقعدم  حالةلى باإلضافة إ

  يجبه نأالمجموعة إلى  تي، انتهوبالتالشير إلى أن الشركة الزميلة قد تنخفض قيمتها. ي  والذيخدمات الشركة الزميلة 

 وحدة إنتاج النقد.لقيمة لا اضاختبار انخفإجراء 
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 (ة)تتم ركة زميلةار في شثماست 4
 

 ة تقييم انخفاض قيمة الشركة الزميل
فيروس كورونا في تحديد المبلغ وباء تأثير  ناتجة عنالالسلبية  من بين عوامل أخرى التوقعاتفي اعتبارها اإلدارة  أخذت

 .قدالن جا تإنلوحدة  هاستردادممكن ال
 

ا من وحدة إنتاج متوقع الحصول عليهالمستقبلية ال ةية للتدفقات النقدالحالي مةالقي استناداً إلى الممكن استرداده غلبمتم تقدير ال

ثناء االستخدام(. تم تحديد احتساب القيمة أثناء االستخدام استنادا إلى افتراضات معقولة ومؤيدة تتعلق  مة ألنقد )القيا

بواسطة متوسط   فترة خمس سنوات  شمل دية تنقات النة(. وهذه التدفقكجزء من المواز) ة من قبل اإلدارةدعتمالم بالتوقعات

نادا إلى األداء السابق وتوقعات اإلدارة حول التطورات بالسوق. ست% على مدار فترة التوقع ا12 عدل نمو سنوي بنسبةم

 وزجا ت النقدية للفترات التي تتلتدفقا ا اءويتم استقر% 9.48 ةسبن ةيمعدل الخصم المطبق على توقعات التدفقات النقديبلغ 

 . % 1.46ألجل بنسبة عدل نمو طويل امس سنوات بواسطة مخ بة الموازنة المقدرة فتر
 

رة المعلومات المالية المرحلية المنتهية في النقد لفت لوحدة إنتاج أي انخفاض في القيمة اإلدارةلم تحدد  ليل،ذا التحنتيجة له

 . 2020مارس  31
 

 الحساسية للتغيرات في االفتراضات 

ا في البيانـات عنهح صفات الرئيسية الماضترفاالى لرات جوهرية عتغي م تحدث أيل م،داخ تاالس أثناءقييم القيمة فيما يتعلق بت

أي تغيير سلبي في االفتراضات الرئيسية يمكـن أن يـؤدي  إن .2019ديسمبر  31ة السنوية للسنة المنتهية في جمعالمالية الم

 .نة السابقةلسمن قبل المجموعة في ا ا إلى تلك المسجلة سابق القيمةفي نخفاض االمزيد من خسائر حدوث الإلى 
 

 :يةالقيمة الدفتربمطابقة ال
 

  )مدققة(    

 
 مارس  31

 2020 
 ر مب سيد 31

 2019 
 مارس   31

 2019 

 ينار كويتي  د ينار كويتي  د ينار كويتي د 

    

 6,981,157 6,981,157 6,290,820 بداية الفترة / السنةفي 

 51,134 105,724 (37,604)  ئجنتا ال الحصة في

 30,446 41,117 (26,856) دات الشاملة األخرىيرااإل( الخسائر)الحصة في 

 ة  صنفات حقوق الملكية المياطي القيمة العادلة ألدول احتتحوي

     - 55,377     -  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة 

     - (892,555)     - خسائر انخفاض القيمة

 

─────── ─────── ─────── 

 7,062,737 6,290,820 6,226,360 السنة  / نهاية الفترة في 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 مخففةاألساسية وال السهم ربحية 5
 

متوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. وتحتسب  رة على الالفتربح  قسمةب األساسية تحتسب ربحية السهم 

ط  زائدا المتوس ةل الفترلعادية القائمة خالعدد األسهم االمتوسط المرجح لترة على لفقسمة ربح ابربحية السهم المخففة 

 اً نظر. إلى أسهم عادية لمخففةحتملة اعادية المم الدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهالمرجح لع

 فة متطابقة.ليس هناك أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخف ألنه
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 تمة()ت ألساسية والمخففةا ربحية السهم 5

 
 المنتهية في  أشهر  ثالثة  لا 

 مارس   31

 2020 2019 

   
   

 2,039,214 952,429 ربح الفترة )دينار كويتي(

 

═══════ ═══════ 

 100,900,800 100,900,800 ة )أسهم( المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفتر

 

═══════ ═══════ 

 20.21 9.44 المخففة )فلس(وألساسية ربحية السهم ا

 

═══════ ═══════ 
 

ت المالية المرحلية المكثفة معلوما لمحتملة بين تاريخ اادية عأسهم أو تتضمن أسهم عادية أخرى  معامالت أي جراء إم يتم ل

 ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة.هذه المعلوما ب التصريحوتاريخ  المجمعة
 

 ادل معالنقد والنقد ال 6
 

 ، يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي:معالمج  ية المرحلي المكثفلتدفقات النقدض بيان اغراأل
 

  
 مارس   31

2020 

 )مدققة( 
بر  ديسم 31  

0192   

 مارس    31

2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    

 23,188 22,079 23,507 الصندوق نقد في 

 710,053 450,303 716,900 ى البنوك لد نقد 
 

─────── ─────── ─────── 

 733,241 472,382 740,407 واألرصدة لدى البنوك النقد    إجمالي 

 (696,060) (1,233,906) (1,520,902) فة لدى البنوك وحسابات مكش 
 

─────── ─────── ─────── 

 37,181 (761,524) (780,495) نقد المعادل النقد وال إجمالي  
 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

  2,250,000: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 2,250,000بمبلغ حساب مكشوف لدى البنك  لدى المجموعة تسهيالت

  31% و1: 2019ديسمبر  31% )1( تحمل فائدة بنسبة دينار كويتي 2,250,000: 2019مارس  31كويتي ودينار 

   كزي.لمركويت االبنك من  صادرالم ( سنويا فوق معدل الخص%1: 2019مارس 
 

 رأس المال  7

األسهم   عدد     

 صرح  رأس المال الم 

 والمصدر والمدفوع بالكامل 

 
 مارس   31

2020 

بر  ديسم 31  
2019   

 مارس    31
2019  

 مارس   31

2020 

بر  ديسم 31  
2019   

 مارس    31
2019 

 دينار كويتي  تي دينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي  ي دينار كويت دينار كويتي  

        

فلس   100هم بقيمة سأ

 10,090,080 10,090,080 10,090,080  100,900,800 100,900,800 100,900,800 )مدفوعة نقداً( للسهم 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ ═══════ 
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 لة التزامات ومطلوبات محتم 8
 

 التزامات رأسمالية 
:  2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 197,631 بمبلغ ةمستقبلي ةرأسمالي مصروفاتب وعة التزامات تتعلقالمجميوجد لدى 
 .ة قيد اإلنشاءجاريتعلق بمشروعات يا فيم دينار كويتي( 420,577: 2019مارس  31دينار كويتي و 414,324

 

 مطلوبات محتملة 

  5,970,767بمبلغ  قائمة مانئتة خطابات ضمان والمجموعالخاصة با لدى الجهات المصرفية  كان، 2020مارس  31في 

أداء  بتعلق ت( تييدينار كو 4,119,579: 2019مارس  31و دينار كويتي 5,413,297 : 2019ديسمبر  31)كويتي دينار 

 ة.   جوهري مطلوباتلعقود وال يتوقع أن ينشأ عنها أي ض ابع
 

 ات عالقة طراف ذإفصاحات األ 9
 

 ة والمساهمين الرئيسيين والشركاتوشركات المحاص ا الزميلةمجموعة شركاتهدى اللتتضمن األطراف ذات عالقة 

وأفراد عائالتهم من الدرجة األولى جموعة التنفيذيين بالم الخاضعة للسيطرة المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين

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

 الت من قبل إدارة المجموعة.  سياسات تسعير وشروط هذه المعام
 

 العليا المعامالت مع موظفي اإلدارة 

حية ومسؤولية تخطيط  الذين لديهم صال العليا اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء دارة العليا من فو اإليتكون موظ

بموظفي اإلدارة العليا كما  امالت واألرصدة القائمة المتعلقةاإلجمالية للمعالقيمة  تنشطة المجموعة. كانوتوجيه ومراقبة أ

 يلي:
 

 كما في    قائم ال  د يرصال   لمنتهية في  ة افتر المعامالت لل   ة قيم 

 
 مارس   31

2020 

 مارس    31
2019  

 مارس   31

2020 

 )مدققة( 
بر  يسمد 31  

2019   
 مارس    31

2019 

 دينار كويتي  ي دينار كويت تييدينار كو  دينار كويتي  ويتيدينار ك 

       

 19,394 20,431 24,038  97,919 82,147 زايا أخرى قصيرة األجل رواتب وم

 233,939 261,495 269,639  9,574 8,144 للموظفين مكافأة نهاية الخدمة 

     -     -     -  5,000 15,000 لتنفيذية مكافأة اللجان ا

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

 91105,2 112,493  293,677 281,926 ,333253 

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

 

  مبلغة بأعضاء مجلس اإلدارمكافأة بصرف  2020 أبريل 14اجتماعه المنعقد بتاريخ  رة خالللس اإلدامج  أوصى

من قبل المساهمين في اجتماع  على المكافأة ةت الموافقتم . 2019سمبر دي 31ية في كويتي للسنة المنته دينار 10,000

 . 2020يونيو  23 بتاريخة المنعقد سنويمعية العمومية الالج 
 

  علومات القطاعات م 10
 

 الرئيسيةخدمات النشطة وإن األ .يةلتالا قطاعات التشغيل فيجات وخدمات المجموعة منت تنظيمتم ألغراض اإلدارة، 

 يلي:   كما هي ه القطاعات ضمن هذ
 

 لور القلوي.إنتاج وبيع منتجات الك: ور القلوياع إنتاج الكلطق 

 البتروكيميائية إنتاج وبيع المنتجات: كيميائيةالمنتجات البترو. 

 ع مواد صناعية: توزيالتجارة . 

  جموعةلمستية وخدمات النقل المقدمة من قبل االخدمات اللوج  :الخدمات اللوجستية والنقل. 

 ه الجوفيةخزانات الميا ليد الكلور ي أكسمصنع إلنتاج ثانإنشاء  الصناعية:  ات عورمشال. 

  أو األرباحجة بالقيمة العادلة من خالل ستثمارات المدرزميلة واالشركة في  لمجموعةااستثمارات : االستثمارات 

 والشهرة. الخسائر
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 )تتمة(القطاعات  معلومات  10
 

 القطاع إيرادات ونتائج ( أ

 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  جموعةمدى الل يلشغاعات التقطل إيرادات وأرباح جدول التالي معلومات حويعرض ال

 توالي:لعلى ا 2019و 2020مارس 
 

 
في  أشهر المنتهية   ةالثالث  

مارس  31     

المنتهية في    أشهر  الثالثة  
مارس   31   

 2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي   دينار كويتي    نار كويتي دي دينار كويتي  

ت اإليرادا   النتائج  
     

 2,445,446 1,878,180 4,620,170 4,287,354 يكلور القلولا

 274 17,519 309,216 189,349 يائيةمالمنتجات البتروكي

 474,659 756,982 1,920,825 3,046,172 تجارة 

 4,204 2,678 509,204 647,708 ات اللوجستية والنقلالخدم

     - 15,296     - 93,866 عيةصنا  اتعورمش

 449,758 (135,131)     -     - استثمارات

 (506,117) (595,570) (711,076) (1,025,586) دات ا ت واستبعالديتع

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,868,224 1,939,954 6,648,339 7,238,863 مجمعة 

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 152,538 33,174   إيرادات أخرى

 (16,754) (30,742)   تكاليف تمويل

 (964,794)  (989,957)   ةير موزعمصروفات غ

   

─────── ─────── 

 2,039,214 952,429   ترةبح الفر

   

═══════ ═══════ 
 

 
في ة تهيأشهر المن  الثالثة  

مارس  31    

في أشهر المنتهية   الثالثة   

مارس  31    

 2020 2019  2020 2019 

 ي  دينار كويت دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

 
 ات  يترمش

 ومعدات  ت ومنشآت ممتلكا 

  

فاء طإو  استهالك  

   
 

  

 689,225 753,362  1,042,566 331,365 يكلور القلوال

 14,888 11,774  853 22,436 ارةتج 

 65,857 66,713      - 22,769 الخدمات اللوجستية والنقل

 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 376,570 1,043,419  831,849 769,970 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 طلوبات القطاعات مو  موجودات ب( 

  2020ارس م 31 مجموعة كما فيدى الل عات التشغيلقطا معلومات حول موجودات ومطلوبات  تعرض الجداول التالية

 على التوالي: 2019مارس  31و 2019ديسمبر  31و
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 )تتمة(قطاعات المعلومات  10
 

 ( )تتمة مطلوبات القطاعات و  موجودات ب( 

 

 
 س  رما 31

2020 

( )مدققة  
بر  ديسم 31  

2019 

 
 رس  ما   31

2019 

 ي دينار كويت دينار كويتي  دينار كويتي 

    ات اع موجودات القط

 30,083,191 29,614,962 30,688,556 يالكلور القلو

 999,400 533,798 518,139 المنتجات البتروكيميائية

 2,539,024 3,416,120 3,888,801 تجارة 

 1,157,875 758,981 1,025,501 تية والنقلالخدمات اللوجس

     - 588,860 682,726 عات صناعيةمشرو

 8,501,022 7,550,614 7,388,627 اراتاستثم

 ─────── ─────── ─────── 
 43,280,512 42,463,335 44,192,350 القطاعات المجمعة   ات موجود  إجمالي

 ═══════ ═══════ ═══════ 
    اعات ات القطمطلوب 

 7,558,020 8,522,414 9,427,637 يالكلور القلو

 1,024,388 932,842 701,327 المنتجات البتروكيميائية

 1,161,574 1,734,655 1,735,861 تجارة

 313,775 286,257 372,493 الخدمات اللوجستية والنقل

 ─────── ─────── ─────── 
 10,057,757 11,476,168 12,237,318 مطلوبات القطاعات المجمعة   إجمالي

 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 فية  القطاعات الجغراج( 

م  تحقق منهذين تالموقع العمالء  إلىن استنادا من العمالء الخارجيياتجة النجموعة ادات المتحليل الجغرافي إليرتم إجراء ال

 اإليرادات:
 

 
أشهر المنتهية في   الثالثة  

مارس  31    

 2020 2019 

 ي ويتينار كد تييودينار ك 
   

 6,556,220 7,863,045 التعاونودول مجلس الكويت 

 760,715 362,780 يقياأفرشمال روبا وأو

 42,480 38,624 آسيا

 (711,076) (1,025,586)  دات ا تعديالت واستبع

 ─────── ─────── 
 6,648,339 7,238,863 لقطاعات المجمعة اإيرادات   إجمالي

 

 

═══════ ═══════ 
 

 ة لألدوات المالي  لةلعاد ة االقيم 11
 

ملة منظمة بين المشاركين في السوق ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معا  مستلم من بيع أصلإن القيمة العادلة هي السعر ال

 تالا في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الح 

 :لتاليةا
 

 أوااللتزام،  أولسوق الرئيسي لألصل في ا   

 م. االلتزا أوالسوق األكثر مالءمة لألصل سوق الرئيسي، في في ظل غياب ال 
 

 يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.  
 

لممكن للمشاركين في السوق استخدامها عند من اتي ضات الرافتالو االلتزام باستخدام ايتم قياس القيمة العادلة لألصل أ

 م االقتصادية المثلى.هلح ا لتحقيق مص افتراض أن المشاركين في السوق سيعملونل أو االلتزام، بتسعير األص
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 )تتمة(   ةلألدوات المالي  القيمة العادلة 11
 

ا اقتصادية من خالل استخدام  زايج مإنتا ق على سوالقياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرة المشارك في  يراعي

محتمل أن يستخدم األصل بأعلى ل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من الستوى له، أو من خالاألصل بأعلى وأفضل م

 وأفضل مستوى له. 
 

ى أقص تحقيق مع ، تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة

 لملحوظة.ام المدخالت غير ااستخد الحد مندام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة وستخ ا
 

 المكثفة المعلومات المالية المرحليةوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في تصنف كافة الموجودات والمطل

والذي يمثل أهمية  ت لمدخالوى من اقل مستأ لىاً إالحقا، استناد العادلة، والمبينالمجمعة ضمن الجدول الهرمي للقيمة 

 :للقياس القيمة العادلة كك
 

  المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ األسعار المعلنة )غير - 1المستوى 

  كل  ًظا بشحوملدلة اس القيمة العا ي يمثل أهمية لقيأساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذ - 2المستوى

 ر مباشر؛ و ر أو غيمباش

  مثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا. ن بها أقل مستوى من المدخالت والذي يوأساليب تقييم ال يك  - 3المستوى 
 

ما إذا كانت  ، تحدد المجموعة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية المجمعة على أساس متكرر

  )استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت  لجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيفستويات ات بين مقد حدثت التحويال

 .  مجمعة  مكثفةية مرحل مالية  معلومات فترة  كلذي األهمية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية 
 

المرحليـة المكثفـة معلومـات الماليـة ة البفتررنة قا م يرتتغ يمة العادلة لممة لغرض قياس القالتقييم المستخد أساليبطرق وإن 

 .ةالسابق مجمعةال
 

 طرق التقييم واالفتراضات 

 ام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:تم استخد
 

   ةمدرج  في أسهمستثمار ا
أي  راء إج دون بقة ات مطا ودوج شط لمعلنة في سوق نأسعار السوق الم  تستند القيمة العادلة لألسهم المتداولة علنا إلى

 .هرميلجدول المن ا  1هذه االستثمارات ضمن المستوى ل تعديالت. تصنف المجموعة القيمة العادلة
 

 موجوات ومطلوبات مالية أخرى

المالية  وماتمعلة في تاريخ الة عن قيمتها الدفتريجوهريإن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى ال تختلف بصورة 

ستنادا األجل أو يعاد تسعيرها على الفور ا ةراستحقاق قصيفترة األدوات ذات  مجمعة حيث إن معظم هذه الة المكثفة ليالمرح

 السوق.ب في أسعار الفائدةحركة الإلى 
 

 19-كوفيدوس فيرثير أت 12
 

ر دابيرت التأثد ى. وقن حاالت العدووقوع عدد كبير م مع 2020تطورات متسارعة في سنة  19-شهد تفشي فيروس كوفيد

 ة طرق جوهرية. بعد المجموعةالقتصادي وأعمال االنشاط التي اتخذتها مختلف الحكومات الحتواء الفيروس على 
 

 :هو كما يلي المجموعةعلى  19-لفيروس كوفيد اً معروف حاليإن التأثير ال
 

 نةلسا اردمعلى  %7بة نسو على التوالي % 6بنسبة  قلويالكلور المبيعات  قيمة ضخفا ان . 

 ةسنال مدارعلى  %31بانخفاض قدره  ،السنوي بعلرفترة الدينار كويتي  1,183,101 مبلغب باح التشغيلأر تقُدر. 

 ة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لألشهر الثالثدرجة المالمالية  موجوداتض القيمة العادلة في الا انخف

أسواق في تدهور الإلى  بشكل أساسيجع ذلك وير ،2019 برسمدي 31منذ  %7.74بة بنس 2020 سنةمن  األولى

 . ي الصلةذر السوق ومؤش المال

  ُمبلغ إجماليب 2020 سنة ثالثة األولى من في األشهر ال تجاريينالمدينين للالمتوقعة  ئتمانخسائر اال مخصصدر ق 

 . دينار كويتي 115,448
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 )تتمة(   19-وفيدكس وفيرثير أت 12
 

فإن حالة عدم  نتيجة ذلك، متخذة الوالتدابير الحكومية  19-فيروس كوفيد لتفشييرات المعروفة بالفعل التأثباإلضافة إلى 

ل ج ألبشأن االقتصاد الكلي تسبب تعطل في النشاط االقتصادي، ومن غير المعروف ما قد يكون مدى التأثير طويل ا التيقن

واألعمال  حالة تعرض المجتمع ي اتجاهات مختلفة. في ف 19-ع فيروس كوفيدمكن أن يتفاقم وضي .المجموعة عمالعلى أ

 . المجموعة نتائج سلبية مطولة وحدوث ضغط على السيولة لدى ، فقد يؤدي ذلك إلى نية أطوللفترة زم 19-لفيروس كوفيد
 

لنتائج من ا للمزيد مجموعة الدي، فقد تتعرض ى النشاط االقتصا عل ستمرلما، والتأثير السلبي 19-كوفيد امتداد أزمةحسب 

لحالة عدم التيقن  اً . نظر2020موجوداتها في سنة قيمة  في لبية والقيود على السيولة، وقد تتكبد انخفاضات جديدةالس

  2020تبقية من سنة المترة لفافي  المجموعةالمستمرة بشأن الوضع االقتصادي، ال يمكن توقع التأثير الفعلي على أنشطة 

 .لك المرحلةوما بعدها في ت
 

تقدير قيم الهامة التي تطبقها اإلدارة ل حكاماألوالتقديرات و المجموعةتأثير تفشي الفيروس على عمليات  يضاحهذ اإليبين 

 .2020 مارس 31الموجودات والمطلوبات كما في 
 

 إدارة المخاطر  12.1

للفترة  .19-كوفيد لفيروسلية الحا  اتمستجدالعلى ة المخاطر بناًء داف وسياسات إدارأه قييمت ةتقوم اإلدارة بمراقبة وإعاد

 دارة المخاطر مقارنة بالبيانات الماليةتغييرات جوهرية في أهداف وسياسات إ أي تحدث ، لم 2020مارس  31المنتهية في 

 .2019ديسمبر  31المدققة كما في  المجمعة
 

 ن مخاطر االئتما 12.1.1

 ،2020مارس  31 فيكما د. ووموجودات العق نجاريين التالمدينين على ي لمخاطر االئتما مجموعة بشكل رئيسال تعرضت

، بما عوامل التي قد تؤثر على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالئها على ال 19-كوفيد فيروس ثيرتأ  اعتبارها  المجموعة في أخذت

  د سداال فترة يرات فيتغ أي حدث العمالء. لم تالتي يعمل فيها  ولةدوالل ا بقطاع األعمالمرتبطة  ثرالتع في ذلك مخاطر

 اً تأكيدانات أكثر توفر بيمع ضع بشكل فردي تقييم الوفي  المجموعة  ستمرست  ذلك، ومع  الفترة،الممنوحة للعمالء خالل 

إيضاح ع الالحقة. راج  معةلمج فة اكثمالمرحلية ال معلومات الماليةالترات لبعض العمالء في ف سدادوبالتالي قد تغير فترة ال

 تجاريينال لمدينينلوقعة المت خسائر االئتمانالمجموعة لتحديد فتراضات المستخدمة من واال ديراتعلى التق العطلال 12.2

 د. وقوموجودات الع
 

 السيولة مخاطر  12.1.2

ة عند مطلوباتها الماليبطة برتلماعلى الوفاء بالتزامات السداد  المجموعةإن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة 

 .بها ند سح وال عواستبدال األماستحقاقها 
 

 المال العامل رأس متطلباتء بية المستقبلية لضمان الوفا إدارة التمويل اليومي من خالل مراقبة التدفقات النقد .

 .ويتضمن ذلك إعادة تغذية األموال عند استحقاقها 

  ةقعالمتوفقات النقدية على أساس التد عةمجموولة الكلي للكز السيمرل المتجددةاالستمرار في وضع التوقعات . 

  ت المكشوفة حسابا الويل والمرونة من خالل استغالل و الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمههدف المجموعة إن

الت  هيسالت متلكتكما الوصول إلى مجموعة متنوعة وكافية من مصادر التمويل لمجموعة ل مكني .دى البنوكل

 التالية. يةئتمانالا

الفائدة  سداد حقستيُ . كفول بضمانغير م دينار كويتي 1,520,902ك بمبلغ نوى البلد ت المكشوفةالحسابا  تسهيل -

 اً دزائالبنك المركزي  معدل : 2019) ية نقطة أساس 100 اً زائدكويت المركزي من بنك الر الصادالخصم بمعدل 

 (. يةنقطة أساس 100
 

التمويل  بمتطلبات لوفاءل سحبه ويمكن ،بضمان كفول غير م كويتي دينار 729,098لغ بمب حوبسم غير تسهيل -

خيار ل اً وفقجديدة لى اتفاقية إ اً استناد ا يتم تجديدهو سنةفترة  خالليل التسههذا ستحق يُ على المدى القصير. 

 يةنقطة أساس 100 اً زائدي زبنك الكويت المركعن  الصادرخصم ال معدلالفائدة ب ستحق سداديُ المجموعة. 

 (. يةنقطة أساس 100 اً دزائي المركزالكويت : معدل بنك 2019)
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 )تتمة(   19-كوفيديروس ف ثير أت 12
 

 )تتمة(  إدارة المخاطر 12.1
 

 )تتمة(  السيولة مخاطر  12.1.2

خطوات  عدة إلدارة ات . اتخذ19-حدوث تأثير سلبي جوهري على السيولة بسبب تفشي فيروس كوفيد مجموعةتتوقع ال

. مالية التقديريرأسوخفض المصروفات التكاليف التوفير ل تعويضية اذ تدابيرل اتخ لنقدية من خالظ على التدفقات اللحفا 

عالية خرى األ ستثماراتاالو األجلائع قصيرة والودة إلى الحفاظ على مستوى النقد مجموعالعالوة على ذلك، تهدف 

   المالية. متوقعة للمطلوباتفقات النقدية الالتدته مقيتتجاوز عند مبلغ لتسويق ا
 

 التقديرات واالفتراضات ستخدام ا 12.2

.  المجمعةالمكثفة عند إعداد المعلومات المالية المرحلية تها وتقديراتها إلى المؤشرات المتاحة ة في افتراضا مجموعتستند ال

ت ملة والتصنيفا صادر والقوى العا ادات وتوافر المت اإليراقععدم التيقن بشأن توحالة من  19-كوفيد نتج عن تفشي فيروس

صرف العمالت   ي أسعار األسهم وأسعار الفائدة وأسعارحدوث تقلبات ف اً وما إلى ذلك، ولكن نتج عنه أيض ئتمانيةاال

 ى المدىلع التغيرات في السوق د إلى مثل هذه القياسات للتغيير بسبب حدوثاألجنبية. قد تخضع التقديرات التي تستن

 .ةمجموعنطاق سيطرة الوف الناشئة خارج القريب أو الظر
 

معلومات المالية المرحلية عدم التأكد من التقديرات في تاريخ ال ا يلي المعلومات حول االفتراضات الرئيسية وحاالتفيم

 :داتللموجو ةريمة الدفتوهرية تؤدي إلى إجراء تعديل مادي على القيالتي ترتبط بمخاطر ج  المجمعةالمكثفة 
 

ير  )الموجودات غ  والشهرة والمخزون  زميلة ةشركار في واستثم  تخدامجودات حق االسومو معدات منشآت و ممتلكات و
 المالية( 

المحتمل للتقلبات في اعتبارها التأثير  مجموعةخذت ال، أالمكثفة المجمعةلمالية المرحلية كما في تاريخ المعلومات ا

خالت غير الملحوظة  ير المدم تطوويت مجموعةلل ودات غير الماليةغ المسجلة للموج المبال ددياالقتصادية الحالية في تح 

في  ركون في السوق عند تسعير هذه الموجودات احة حول االفتراضات التي يتخذها المشا باستخدام أفضل المعلومات المت

ة حساسة  المبالغ المسجل لال تزاقلبة كما سواق متاأل ال تزالومع ذلك،  .المكثفة المجمعةحلية تاريخ المعلومات المالية المر

 .ي السوقبات فللتقل
 

 استيضاحع ، وماً د تأثرت سلبق موجوداتطاعات التي توجد فيها هذه العض المناطق الجغرافية والقن بأ بالمجموعة  قرت

هذه  عكس قيم فيمراقبتها لتوقعات السوق واستخدام االفتراضات ذات الصلة في  مجموعةسوف تستمر ال الوضع

 وعند حدوثها.لمالية فور غير االموجودات 
 

 ( مالية الموجودات  ال جودات العقود )ومو تجاريونالينون مدال
من خالل إنشاء مصفوفة  تجاريينالين لمدينلب خسائر االئتمان المتوقعة الحتسا  المبسط نموذجال مجموعةستخدم الت

بيئة بالمدينين والل مستقبلية خاصة عدلة مقابل عوامن، والما تمئمخصصات تستند إلى خبرتها السابقة بخسائر اال

إلى المراجعة ليعكس الطرق لسابقة قد ال يكون مناسبًا وقد يحتاج قتصادية. ومع ذلك، فإن التصنيف المطبق في الفترات االا

سداد المدينين   شروطيد مدتعلى أنواع مختلفة من العمالء )أي من خالل  19-المختلفة التي يؤثر بها تفشي فيروس كوفيد

 (.لتجاريينا
 

أكثر تأكيداً وبالتالي ستحدد مدى   التعرض الجوهرية بشكل فردي مع توفر بياناتييم حاالت تقفي  ة مجموعتستمر السوف 

 .ةالالحق المكثفة المجمعةالمرحلية ر االئتمان المتوقعة في فترات المعلومات المالية اجة إلى إجراء أي تعديل على خسائالح
 

 ألحداث الالحقة ا 12.3

ال يمكن تحديد التأثير الكلي لي وبالتاتائج النهائية لهذا الحدث، ال يمكن معرفة النة وتداعيزالت م ما  19-إن تأثيرات كوفيد

ول  بشكل معق المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية  بالنسبة لألحداث والظروف التي نشأت بعد تاريخ مجموعةلعلى ا

فور  مجموعةعلى ال 19-سيتم إدراج تأثير كوفيد .عةالمجمالمكثفة حلية مات المالية المرريح بهذه المعلوريخ التصتافي 

التي تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات   مجموعةلتحديد تقديرات وافتراضات ا عندمعرفته ند وع

 ات المسجلة.والمطلوب
 

 حة توزيعات مسددة ومقتر 13
 

:  2018% )50 بنسبة نقدية أرباح توزيعب 2020 ريلأب 14منعقد بتاريخ خالل اجتماعه ال ارة الشركة األمجلس إدم صىأو

ديسمبر   31 دينار كويتي( للسنة المنتهية في 5,045,040مبلغ  ماليإج بفلس للسهم  50)وع أس المال المدفر من( 50%

 . ي(نار كويتدي 5,045,040 غبإجمالي مبلللسهم  فلس 50:  2018) 2019
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 تتمة( )  مسددة ومقترحة  توزيعات  13
 

م االعتراف بها يت وال ةالسنوي الجمعية العمومية تماعاج للموافقة في مقترحة على األسهم العادية الاألرباح  توزيعا تتخضع 

  2019بر مسدي  31ية في المقترحة للسنة المنته. تمت الموافقة على توزيعات األرباح 2020مارس  31كالتزام كما في 

 . 2020 يونيو 23 تاريخب
 

  100,029: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 4,355مبلغ ب 2020مارس  31حقة كما في تالمس زيعات األرباحتو قُدرت

بيان المركز " في نون ومصروفات مستحقةدائضمن " لها يسج تم ت دينار كويتي( و 4,194: 2019مارس  31ودينار كويتي 

 . المجمعمالي المركز البيان المالي المرحلي المكثف المجمع/ 



 

 

 


