
 

 

 

 

 
 
 

  
   

 

 

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

 المكثفة المعلومات المالية المرحلية

 لمجمعةا
 

 )غير مدققة( 2020 يونيو 30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

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

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

دات الشاملة  يراواإل األرباح أو الخسائر نوبيا ،2020 يونيو 30المجموعة"( كما في “بـ يشار إليها معًا تها التابعة )اوشرك

ات في والتغير ، وبيانيبه لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ المتعلق المجمع المكثف رحلي الم األخرى

إن إدارة  . بذلك التاريخمنتهية الشهر أ الستةفترة ل المتعلقين به ينالمجمع ينالمكثف ينالمرحلي نقديةدفقات الوالتة كيلمال حقوق

 "34لمعيار المحاسبة الدولي لة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً سؤوالشركة األم هي الم

  .المجمعة ليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفةسؤوم نإ.  "التقرير المالي المرحلي
 

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

في توجيه االستفسارات بصفة  المكثفة المجمعة مراجعة المعلومات المالية المرحلية ثلتم. تةعالمتعلق بمهام المراج "للمجموعة

ألمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن  المسؤولين عن اإلى الموظفين  رئيسية

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

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

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

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

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

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

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

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

ً مادي اً رعلى وجه قد يكون له تأثي 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة الل فترةخ ،اوالتعديالت الالحقة لهم على نشاط   ا

 الشركة األم أو مركزها المالي. 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ 

 بان والعصيمي وشركاهملعيا

  

 

 2020 أغسطس 10 

  يتالكو





 تابعةها الوشركات ة ش.م.ك.ع.للخدمات البترولي  شركة الوطنية
 

 

 مرحلية المكثفة المجمعة.لومات المالية اللمعهذه ا تشكل جزًءا من 16 إلى  1احات المرفقة من إن اإليض
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 حلي المكثف المجمع )غير مدقق(مرال يرادات الشاملة األخرىالخسائر واإل واألرباح أبيان 

  2020 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

  

 المنتهية في أشهرالثالثة 
 2020 يونيو 30

 
 

 أشهر المنتهية في الستة
  2020 يونيو 30

 

     2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  إيضاحات 
      

 17,192,167 13,106,803 9,588,007 6,755,397 7 تماخدالإيرادات المبيعات و

 (10,468,058) (8,889,266) (5,639,764) (4,257,002)  المقدمة المبيعات والخدماتتكلفة 

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

 6,724,109 4,217,537 3,948,243 2,498,395  مجمل الربح
      

 139,313 224,041 54,000 104,041  إيرادات فوائد 

 63,293 21,528 23,616 (1,819) 8 تثماراسصافي إيرادات 

 4,387 44,074 3,616 34,958  أخرى  إيرادات

 (808,375) ( 1,257,060) (436,638) ( 483,626) 9 إداريةية وعمومت مصروفا

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

ومكافأة أعضاء الضرائب قبل  ربحال

 6,122,727 3,250,120 3,592,837 2,151,949  مجلس اإلدارة
      

 (55,105) ( 32,501) (32,335) ( 21,519)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (158,789) ( 87,149) (92,419) ( 56,775)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (63,516) ( 34,860) (36,967) ( 22,710)  الزكاة

 (90,000) ( 49,000) (45,000) ( 32,500)  ارةمجلس اإلد ءافأة أعضاكم

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

 5,755,317 3,046,610 3,386,116 2,018,445  ربح الفترة
  

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

      خرىإيرادات شاملة أ

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

 من جةتانبية الت أجنروق تحويل عمف

     - (1,915)     -     -  أجنبية عملياتيل وحت
  

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

     - (1,915)     -     -  ةخرى للفترأشاملة  خسائر
  

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

 5,755,317 3,044,695 3,386,116 2,018,445  مالي اإليرادات الشاملة للفترةجإ
  

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

      

      الخاص بــ:  ربح

 5,758,032 3,046,611 3,388,432 2,018,446  م األة الشركاهمي سم

 (2,715) (1) (2,316) (1)  الحصص غير المسيطرة 
  

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

  2,018,445 3,386,116 3,046,610 5,755,317 
  

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

      الخاص بــ:  مالي اإليرادات الشاملةجإ

 5,758,032 3,044,696 3,388,432 2,018,446  م األة ركالشاهمي سم

 (2,715) (1) (2,316) (1)  الحصص غير المسيطرة 
  

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

  2,018,445 3,386,116 3,044,695 5,755,317 
  

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

الخاصة  والمخففةألساسية لسهم ابحية ار

 فلس  59.36 فلس  31.41 فلس  34.93 فلس  20.81 10 بمساهمي الشركة االم  

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

 

  



 

 ا التابعة.م.ك.ع. وشركاتهشة للخدمات البترولي  شركة الوطنية
 

 

 المجمعة.المكثفة  ةلمرحلية االمالي وماتلن هذه المعتشكل جزًءا م 16 إلى  1رفقة من إن اإليضاحات الم
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 ي المكثف المجمع )غير مدقق(  لمرحلاكية ق الملفي حقورات لتغين ابيا
  2020 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

  مركة األاهمي الشبمس خاصال 

 
 رأس 
 لالما

 عالوة 
 إصدار أسهم 

 أسهم 
 ةينخز

احتياطي أسهم 
 خزينة

احتياطي 
 إجباري

احتياطي 
 اختياري

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

 أرباح 
 ةمرحل

 مالياإلج
 يالفرع

الحصص غير 
 لمسيطرةا

 مجموع 

 حقوق الملكية

 دينار كويتي دينار كويتي تيدينار كوي دينار كويتي يتير كودينا ر كويتينادي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ار كويتيدين دينار كويتي 
            

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

 )الخسائر( إجمالي

 3,044,695 (1) 3,044,696 3,046,611 (1,915)     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة اإليرادات 

 توزيعات أرباح نقدية

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

 

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

 37,007,469 14 37,007,455 12,593,093 6,503 5,858,895 5,858,895 33,825 (654,461) 3,310,705 10,000,000  2020 يونيو 30في 

 

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

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

اإليرادات   إجمالي

  )الخسائر(

 5,755,317 (2,715) 5,758,032 5,758,032     -     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة 

نقدية توزيعات أرباح 

 (6,790,000)     - (6,790,000) (6,790,000)     -     -     -     -     -     -     - (11ضاح إي)

 

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

 35,179,631 37,439 35,142,192 10,725,915 8,418 5,858,895 5,858,895 33,825 (654,461) 3,310,705 10,000,000  2019 يونيو 30في 

 

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

 



 مات البترولية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةللخد ركة الوطنيةش
 

 

 المكثفة المجمعة.هذه المعلومات المالية المرحلية تشكل جزًءا من  16 إلى  1ت المرفقة من إن اإليضاحا
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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف دفقات النقدية الت نبيا 
 2020 يونيو 30نتهية في لفترة المل

 

 
 المنتهية في أشهر الستة
 2020 يونيو 30

 
 

 

  2020 2019 

 

 يتير كودينا دينار كويتي اتإيضاح

    لتشغيلأنشطة ا

 6,032,727 3,201,120    دارةأعضاء مجلس اإلة مكافأ بعدو بئاالضر لبالربح ق
    دية: بصافي التدفقات النق الربح قبل الضرائبتعديالت لمطابقة 

 1,000,577 1,068,475  معداتو منشآتلكات وممتاستهالك  
 130,187 177,978  حق االستخدامموجودات استهالك 

 (62,907) (20,651) 8 رباحاأل إيرادات توزيعات  
بالقيمة العادلة من خالل   ة رج من بيع موجودات مالية متاحة للبيع مد   ة ح محقق ا ب ر أ 

    - ( 877) 8 رسائ األرباح أو الخ 
غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   خسائر )أرباح(

 (386)    - 8 ألرباح او الخسائرا
 (139,313) (224,041)  إيرادات فوائد  

 18,462 21,870 9 تأجيرلمطلوبات ال   ائد و ف ف  مصرو 
    - 109,920 9 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 3,805 15,890  عمالت األجنبيةتحويل ال   ق رو صافي ف 
 228,837 235,850  ة للموظفينخدم نهاية ال   مخصص مكافأة  

  

────────── ────────── 
  4,585,534 7,211,989 
    مال العامل:  س اللتعديالت على رأا

 119,105 (505,146)  مخزون  
 ( 5,407,243) ( 134,407)  وموجودات العقود اريونون تجمدين 

 1,658,106 ( 453,806)  دينون أخرونمومدفوعات مقدماً  
 ( 458,912) 266,755  ومصروفات مستحقة نوندائ 

  ────────── ────────── 
 3,123,045 3,758,930  النقد الناتج من العمليات 

 (39,779) (44,657)  مدفوعة  نيمكافأة نهاية الخدمة للموظف
 ( 459,411) ( 753)  مدفوعة  بئاضر

  ────────── ────────── 

 2,623,855 3,713,520  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
  ────────── ────────── 

    أنشطة االستثمار

 (193,754) (855,690)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات 
و أ ح  مة العادلة من خالل األرباة بالقيية مدرج ات مال موجود  اد د ر ت اس   متحصالت من 

 174,575 130,920  الخسائر
 62,907 20,651  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 

  139,313 196,445  ستلمةرادات فوائد م إي 
 2,620,000 (2,588,000)  الجلمحددة ا ودائع  في الحركةصافي 

  

────────── ────────── 
 2,803,041 ( 3,095,674)  أنشطة االستثمار ( الناتجة مندمة فيستخالم) نقديةدفقات التلافي اص

  

────────── ────────── 
    أنشطة التمويل 

 (6,730,276) (5,375)  ةتوزيعات أرباح مدفوع
 (143,930) (198,000)  سداد مطلوبات التأجير

  

────────── ────────── 
 (6,874,206) (203,375)  لتمويلا  ةطشالمستخدمة في أن صافي التدفقات النقدية

  

────────── ────────── 
 (1,447,310) 414,471  ك والنقد ي األرصدة لدى البنوف  ( النقص الزيادة ) في  اص 

 5,781,168 2,521,780  يناير 1بنوك والنقد في لدى ال   األرصدة 
  

────────── ────────── 
 4,333,858 2,936,251   يونيو   30األرصدة لدى البنوك والنقد في  

  

══════════ ══════════ 
    ةي قد بنود غير ن 
ر المالية  للتقاري المعيار الدولي   موجودات حق االستخدام نتيجة تطبيق   إلى إضافات  

16  (337,407) (615,407) 
 615,407 337,407  16لية  ولي للتقارير الما ة تطبيق المعيار الد مطلوبات التأجير نتيج   إلى إضافات  



 ا التابعةم.ك.ع. وشركاتهترولية ش.بلخدمات الل ة الوطنيةكشر
 

 ية المكثفة المجمعة )غير مدققة(ت المالية المرحلوماالمعل إيضاحات حول

  2020 يونيو 30 في رة المنتهيةوللفت كما في
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 حول الشركةت معلوما 1
 

شركة .ع. )"الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش.م.كلالمجمعة  ية المكثفةة المرحليالت المبإصدار المعلوما تصريحتم ال

ً  2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةة لفترموعة"( )"يشار إليها معًا بـ "المجبعة تااألم"( وشركاتها ال  لقرار وفقا

 .2020 أغسطس 10بتاريخ  لشركة األم لس إدارة امجأعضاء 
 

اع ي الشركة األم في اجتمهمقبل مسا من 2019ديسمبر  31المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في انات يلبا اعتماد تم

للسنة   لشركة األمة من قبل اسددلمنة وااألرباح المعلتوزيعات  إن. 2020يونيو  18 بتاريخالمنعقد  سنويةال موميةالجمعية الع

 .11 إيضاحفي  مبينة بذلك التاريخالمنتهية 
 

ة الكويت. بورصفي  علنًاتداول أسهمها  ويتم 1993يناير  3 ها بتاريخسيتأستم الشركة األم هي شركة مساهمة كويتية إن 

 يقع "(.ىكبراألم ال)"الشركة .ك.ع. القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.ملشركة الشركة األم هي شركة تابعة إن 

 بوعنوانها البريدي المسجل هو ص. 3قطعة ، ، األحمديالصناعية الشعيبة قةمنط فيمسجل الشركة األم العنوان مكتب 

 ، الكويت.61008، 9801
 

 .13إيضاح ة في . إن األنشطة األساسية للمجموعة مبيندنياا والالعليالنفط  قطاعاتخدمات تضطلع بتقديم  األم  إن الشركة
 

  ةللمجموعالسياسات المحاسبية التغيرات في و دادعاإلأساس  2
 

  اإلعدادأساس  2.1
 

وفقاً لمعيار المحاسبة   2020 يونيو 30 ة فيالمنتهي أشهر الستةترة فلمعة لمجالمعلومات المالية المرحلية المكثفة ا تم إعداد

 ". لي المرحليالتقرير الما -" 34دولي ال
 

 صاحات الالزمة في البيانات المالية السنويةفإلثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واية المكالمرحل ليةلمالومات اإن المع

 .2019ديسمبر 31في  كماموعة ية للمجة السنولمالية المجمعت اانابالبيعليها مقترنة  االطالعوينبغي 
 

بعض المعلومات  تصنيفإعادة تم السابقة.  فترةبال تعلقت مقارنةمات معلوالمجمعة المكثفة  لمالية المرحليةعلومات اتقدم الم

إيضاح  ) علومات المعروضةمجودة اللتحسين التصنيف تم إجراء الحالية. لفترة في اتصنيف ال لمطابقةرنة وعرضها امقال

15.) 
 

   المطبقة من المجموعةديالت فسيرات والتعلتواالجديدة المعايير  2.2
 

في إعداد البيانات  ةتبعالملة لتلك اثمم المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتاد في إعد قةبالمطاسبية إن السياسات المح

  1 ا مناعتبارً تسري الجديدة التي  تعديالتتطبيق ال ءباستثنا، 2019ديسمبر  31تهية في للسنة المن السنويةالمجمعة المالية 

 .آخر تم إصداره ولكنه لم يسر بعدديل عتفسير أو تمعيار أو  المبكر ألية بالتطبيق مجموع. لم تقم ال2020ير ينا
 

مالية  المعلومات التأثير على  ها أيس للي إال أنه 2020تسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في 

   ة. مجموعية المكثفة المجمعة للالمرحل
 

 لاألعماتعريف : 3 ديالت على المعيار الدولي للتقارير الماليةعت

يجب أن تتضمن مجموعة   ،االعتبارفي  األعمال أخذ  لغرضأنه  3ة التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالي  ضحيو

 خرجاتتحقيق ملى في القدرة ع معًاتساهم والتي  أدنىكحد  ريةوهج اتمدخالت وعملي جوداتوموال شطةاألن كاملة منمت

 تحقيقزمة لالالالمدخالت والعمليات  كافة اجردإدون  شأتن  دقال أن األعم لديالتع حوضأ ذلك، عالوة على . جوهريبشكل 

على الفترات د تؤثر ولكن ق ،عةلمجمعة للمجمولمالية ا البيانات اتأثير على أي هذه التعديالت نتج عن رجات. لم يالمخ

   .عماللألأي دمج  بتنفيذ موعةالمجقامت المستقبلية إذا 
 

 هريةولجتعريف المعلومات ا :8سبة الدولي ار المحاومعي 1ي لدولا بةيار المحاستعديالت على مع

أو إخفاؤها   صحتها أو عدمحذفها ية إذا كان جوهر تبرتع وماتأن "المعل إلىيشير علومات تقدم التعديالت تعريفًا جديدًا للم

المستخدمين الرئيسيين لها  لقبمن  ية اليانات المبًء على تلك الؤثر على القرارات المتخذة بنان يمن المتوقع بصورة معقولة أ

 دادها.". ول المنشأة التي قامت بإعوهو عرض معلومات مالية حن هذه البيانات المالية مم في إطار الغرض العا
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 مة( )تت للمجموعةالسياسات المحاسبية التغيرات في و اإلعدادأساس  2
 

 )تتمة( عةن المجمويدة المطبقة مفسيرات والتعديالت الجدالمعايير والت 2.2
 

 )تتمة( تعريف المعلومات الجوهرية :8سبة الدولي ار المحاومعي 1 يبة الدولتعديالت على معيار المحاس

 شاركةلمابأو  كل فرديسواء بش المعلومات،طبيعة أو حجم  إلى ستندست جوهريةلومات المعالت أن توضح التعديال

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

أي تأثير على   التعديالتهذه  نتج عني ن. لميسين األسايالمستخدم المتخذة منبشكل معقول أن يؤثر على القرارات 

 .ةمجموعى الي علتقبلير مستأث يا أع أن يكون لهوليس من المتوق ،المجمعة ةكثفالمالمعلومات المالية المرحلية 
 

 2018مارس  29 يف للتقارير المالية الصادر  تصوري إطار

إن تطلبات في أي معيار. تجاوز المفاهيم أو المت التيفيه المفاهيم الواردة  أو أي من معياًرا تصوريال طارال يمثل اإل

ِّين على مسو ير،عايالم دادإعي ف بةير المحاسالدولي لمعايلمجلس اعدة اهو مس ريوتصالغرض من اإلطار ال اعدة الُمعد 

 .وتفسيرهامساعدة جميع األطراف على فهم المعايير لكذلك و ،سارية حيث ال يوجد معيار قتستطوير سياسات محاسبية م

 االعتراف ومعايير  يفات محدثةم تعرويقد الجديدة،بعض المفاهيم  مراجعته تتمذي لا تصورييتضمن اإلطار ال

 فاهيم الهامة.عض الميوضح با كم وباتلمطوالات بالموجود
 

 موعة.البيانات المالية المجمعة للمجتأثير على  يأ تالتعديالهذه عن  ينتجلم 
 

 خرونون أمدينومدفوعات مقدًما  3

 
 يونيو  30

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 

 يونيو 30

2019   

 دينار كويتي تيدينار كوي يدينار كويت 

    

 ً  1,141,872 1,092,467 1,422,599 موردين  إلى دفعات مقدما

 429,849 407,512 349,756 موظفين مدينو 

 379,260 220,433 429,459 ومدينون أخرونودائع 
 ────────── ────────── ────────── 

 2,201,814 1,720,412 1,950,981 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 دة األجلودائع محد 4
 

 يونيو 30كويتي و دينار 15,912,000 :2019مبرسيد 31كويتي ) دينار 18,500,000جل بمبلغ حددة األودائع ملإن ا

  الكويتي وهي مودعة لدى بنوك محلية. ناربالدي( مدرجة دينار كويتي 8,780,000: 2019
 

 معدل يبلغ متوسطبعائد ة الفائداع ومن تاريخ اإليدشهًرا  12قل عن وت أشهر 3ن اق تزيد عترة استحقع محددة األجل فدائللو

  .%(2.9: 2019 يونيو 30% و2.8 :2019ديسمبر %31 )2.26
 

 لخزينةي أسهم اواحتياط خزينةهم أس 5
 

 يونيو  30
2020 

 مدققة()
 ديسمبر 31

2019 
 يونيو 30

2019   

 نار كويتيدي دينار كويتي يتير كودينا 
    

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 نةم الخزيعدد أسه
 %3.00  %3.00 %3.00 صدرةمن األسهم الم بةنس
 3,060,000 3,510,000 3,270,000 )دينار كويتي( السوقية ةمالقي

 654,461 654,461 654,461 ي(كويتار التكلفة )دين
 

 دينار كويتي  33,825: 2019يسمبرد 31كويتي ) ناردي 33,825غ ي أسهم الخزينة بمبلإن الرصيد في احتياط

تفظ ة المحالمكافئة لتكلفة أسهم الخزين االحتياطيات نأتاح للتوزيع. كما ار كويتي( غير مدين 33,825: 2019 يونيو 30و

 ق المال. وسهيئة  رشاداتوفقاً إل هذه األسهمفترة ملكية خالل  زيعللتو ا غير متاحةبه
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 مستحقة ومصروفاتدائنون  6

  قة()مدق  

 
 يونيو  30

2020 

 ديسمبر 31
2019 

 يونيو 30

2019   

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    

 1,045,564 449,403 882,804 دائنون تجاريون

 119,977 67,292 6,851,917 قةمستح توزيعات أرباح

 1,586,991 1,585,368 1,543,290 تكاليف موظفين مستحقة

 511,056 356,655 356,655 الءعم منة ًما مستلمدفعات مقد

 384,703 562,091 715,848 مستحقةب ضرائ

 90,000 180,000 49,000 مستحقة رةادمكافأة أعضاء مجلس اإل

 1,689,368 1,263,030 1,287,267   ومخصصاتمستحقة  رىخأمصروفات 
 

────────── ────────── ────────── 

 11,686,781 4,463,839 5,427,659 
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

 تاخدمالعات وإيرادات مبي 7

 
 المنتهية في أشهرالثالثة 

 يونيو 30
 
 

 أشهر المنتهية في الستة
  يونيو 30

 
 

  2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك دينار كويتي 

     ماتالخدأو  بضاعةنوع ال

     النفط اعاتطقعقود 

 13,026,199 9,342,255 7,635,423 5,031,505 خدمات الضخ 
     

     غير النفطية قطاعاتعقود ال

 3,412,635 3,097,948 1,660,479 1,451,701 الة العمدادات ة والبيئة وإمالموالس الصحةات خدم
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 16,438,834 12,440,203 9,295,902 6,483,206 رادات المبيعات والخدمات من العقود مع العمالءيإ

 753,333 666,600 292,105 272,191 دات غير التعاقدية يرااإل
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 17,192,167 13,106,803 9,588,007 6,755,397 ماتوالخد إجمالي إيرادات المبيعات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     اتتوقيت االعتراف باإليراد

 428,679 557,626  219,515  38,841 عينةفترة زمنية مة في  قدموالخدمات الم لبضاعةا

 16,763,488 12,549,177 9,368,492 6,716,556 الوقت ارةعلى مدالمقدمة والخدمات ة ع البضا
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 17,192,167 13,106,803 9,588,007 6,755,397 الخدماتعات والمبيرادات يإإجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 اتستثماراال إيرادات صافي 8

 
 أشهر المنتهية في ثةالثال

  يونيو 30
 
 

 أشهر المنتهية في الستة
   يونيو 30

  2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي كويتيار دين دينار كويتي كويتيار دين 
     

 62,907 20,651 24,893    - حرباإيرادات توزيعات أ
جودات مالية أرباح محققة من بيع مو)خسائر( 
    - 877 - ( 1,819) ائرالخس وأاح برقيمة العادلة من خالل األمدرجة بال
الية أرباح غير محققة من موجودات م)خسائر( 

 -  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 

(1,277) - 
 

386 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (1,819) 23,616 21,528 63,293 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 ريةإدا و عموميةت وفامصر        9

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

 يونيو 30
 

 
 المنتهية في أشهرالستة 

   يونيو 30

  2020 2019  2020 2019 

 نار كويتيدي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     

 351,792  412,693 165,962 202,774 *موظفين يفتكال
 22,525  28,906 11,263  14,472 *دامت حق االستخهالك موجودااست

 18,462  21,870 9,231  10,773 *بات التأجيرلمطلو وائدف مصروف
 32,462  63,772 18,494  10,250 عاب مهنيةتأ

 12,093 15,174 5,933 7,646 استهالك مصروف
 106,470 66,294 60,884 14,453 *األعمال رتطويق والتسوي مصروفات
 60,000 32,543 60,000 21,560 *ات خيريةمصروف
    - 285,000    -    -  تبرعات

    - 109,920    - 109,920 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 204,571  220,888 104,871  91,778 *أخرىت وفامصر

 

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

 483,626 436,638 1,257,060 808,375 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  
 يونيو 30عة كما في مجمإن بعض المبالغ المدرجة في هذا البيان ال تتوافق مع المعلومات المالية المرحلية المكثفة ال *

تصنيف أي تأثير على األرباح أو وتم إعادة تصنيفها لكي تتوافق مع عرض الفترة الحالية. لم يكن لعمليات إعادة ال 2019
 إجمالي حقوق الملكية المدرجة مسبقاً للمجموعة. 

 

 ربحية السهم  10
 

ح لعدد  ركة األم على المتوسط المرجعاديين للشال مينساهاسية بقسمة ربح الفترة الخاص بالمم االسهغ ربحية الستحتسب مبال

الخاص بالمساهمين العاديين للشركة ربح بقسمة ال م احتساب ربحية السهم المخففةائمة خالل الفترة. بينما يتادية القعاألسهم ال

التي يتم  هم العاديةألسد العدل الفترة زائداً المتوسط المرجح ئمة خالاالعادية القالمتوسط المرجح لعدد األسهم األم على 

إن  ة، فخففة قائمية. ونظراً لعدم وجود أدوات مأسهم عاد إلىحتملة المخففة ادية المعل كافة األسهم الإصدارها عند تحوي

 ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة. 
 

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

 يونيو 30
 

 
 أشهر المنتهية في الستة

   يونيو 30

  2020 2019  2020 2019 

 ر كويتيدينا ينار كويتيد دينار كويتي دينار كويتي 

     

م )دينار ساهمي الشركة األلفترة الخاص بمبح ار
 5,758,032 3,046,611 3,388,432 2,018,446 كويتي(

 

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

 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 عاديةالألسهم اد عدالمرجح ل طالمتوس
 (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) خزينةد أسهم اللعدالمرجح  ناقًصا: المتوسط

 

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

 97,000,000 97,000,000 97,000,000 97,000,000 ئمة خالل الفترةرجح لعدد األسهم القاالم لمتوسطا
 

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

 فلس  59.36 فلس  31.41 فلس  34.93 فلس  20.81 (لسف ) والمخففةألساسية اربحية السهم 
 

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

هذه التصريح بوتاريخ معة جالم ثفةمكالمرحلية ال ليةات المامعلومالتاريخ  نعادية بيسهم معامالت تتعلق بأأي  إجراء  يتملم 

 ربحية السهم. اجإدركثفة المجمعة والتي تتطلب إعادة الية المرحلية المالمعلومات الم
 

 ومقترحةة ممقد أرباحتوزيعات  11
  

فلس للسهم  70أرباح نقدية بقيمة  عتوزيب 2020س مار 3تماعه المنعقد بتاريخ اج في األملشركة اإدارة أوصى مجلس 

 اى بهصالمو.  تم اعتماد توزيعات األرباح 2019ديسمبر 31في  ار كويتي( للسنة المنتهيةيند 6,790,000بلغ ملي ما)بإج

 .2020يونيو  18خ بتاري مية السنوية المنعقدعية العموالجماجتماع في  2019 لسنة
 

لس للسهم ف 70قيمة ية بنقداح أرب بتوزيع 2019 فبراير 7 لمنعقد بتاريخا هاجتماعي لشركة األم فاإدارة ى مجلس وصأ

 الموصى بها. تم اعتماد توزيعات األرباح 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في ي( دينار كويت 6,790,000)بإجمالي مبلغ 

  .2019 مارس 28بتاريخ  عقدمنمومية السنوية الالجمعية العاجتماع في  2018سنة ل
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 لوبات محتملة والتزاماتطم 12
 

 ضمانات 12.1

 31تي )دينار كوي 26,653,751بمبلغ عقود ال بعضأداء مقابل ات قامت المجموعة بتقديم ضمان ،2020 يونيو 30ي فا كم

أي  أن تنتج وقع اإلدارة دينار كويتي(. ال تت 14,292,726: 2019 يونيو 30و كويتي دينار  2019:17,029,032ديسمبر 

  .ة المكثفة المجمعة للمجموعةالمرحليلية الما تماي على المعلوجوهرلتي قد يكون لها تأثير او ،لوباتمط
 

 تزاماتال 12.2

 ومعدات بمبلغ منشآتمتلكات وق بشراء مكمطلوبات تتعل سجلة ة التزامات غير ملدى المجموع كان ،2020 يونيو 30في 

. (تييكو دينار 1,511,054: 2019 يونيو 30وكويتي  ردينا 1,108,292: 2019ديسمبر  31) دينار كويتي 365,513

                                                                                  .2020أغسطس وية هذه االلتزامات في ع تسلمتوقمن او

                                   



 

 ها التابعة.ع. وشركاتلية ش.م.كترودمات البخلل الوطنيةشركة 
 

 لمجمعة )غير مدققة(مرحلية المكثفة اال ماليةلإيضاحات حول المعلومات ا

  2020 يونيو 30في وللفترة المنتهية  كما في
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 اتلقطاعمعلومات ا 13
 

غير لقطاعات ط وخدمات االنف اتا وهما خدمات قطاعهمحولالتقارير اد إعدتشغيل يتم  يولديها قطاعدمات والخنتجات مال إلىوحدات أعمال استنادًا  فيالمجموعة  سيسأتتم ، ألغراض اإلدارة
 الخسائر. اح أوألربمالي اجى إبناء عل اتألداء. يتم تقييم أداء القطاعاتقييم و وزيع المواردالقرارات وتعمليات هذه القطاعات بشكل منفصل ألغراض اتخاذ دارة مع النفطية األخرى. تتعامل اإل

 

 نفطال اتخدمات قطاع
 دة.انت المساالسمنتية والخدمالنفط. وتشمل بصفة أساسية خدمات األعمال لحفارات االتطبيقات والبيئات التشغيلية محفزات لمختلف وال النفط التركيبات االسمنتية اتاعتشمل خدمات قط

 

 قطاعات غير النفطيةمات الدخ
 ة واالستشارية.ندسيوالخدمات الهلصحة والسالمة والبيئة خدمات ابتي تتعلق عدد من األنشطة المتنوعة ال فطية الن ات غيرعقطاتشمل خدمات ال

 

 ي: التواللى ع 2019و 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة رةدى المجموعة لفتلتشغيل لواألرباح فيما يتعلق بقطاعات ا إليراداتاحول  ماتيعرض الجدول التالي معلو
 

 

  2019 يونيو 30المنتهية في  رأشهالستة    2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة

 

 اتخدم
 النفط اتقطاع

خدمات القطاعات 
غير النفطية 

 األخرى
 غير  ودبن
  اإلجمالي ةوزعم

 خدمات
 النفط اتقطاع

خدمات القطاعات 
 النفطية غير

 األخرى
  غير بنود
 اإلجمالي ةوزعم

 

 دينار كويتي دينار كويتي كويتي دينار دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي ار كويتيدين ويتيك ردينا
 

         

 17,192,167    - 4,165,968 13,026,199  13,106,803    - 3,764,548 9,342,255 ات إيرادات القطاع
 

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

          (صروفاتالم)/اإليرادات

 (9,371,912)    - ( 2,986,651) ( 6,385,261)  (7,686,893)    - ( 2,805,558) ( 4,881,335) تكلفة المبيعات**

 (1,000,577) (12,093) ( 251,949) ( 736,535)  (1,068,475) (15,174) ( 258,577) ( 794,724) هالكاست وفمصر

 (130,187) (22,525) (53,005) (54,657)  (177,978) (28,906) (54,194) (94,878) دات حق االستخدامك موجوهالاست

 (773,757) (773,757)    -    -  ( 1,212,980) ( 1,212,980)    -    - **اريةمية وإدروفات عمومص

 (277,410) (277,410)    -    -  ( 154,510) ( 154,510)    -    - ريبيةمصروفات ض
 (90,000) (90,000)    -    -  ( 49,000) ( 49,000)    -    - أعضاء مجلس اإلدارةمكافأة 

 206,993 206,993    -    -  289,643 289,643    -    - *** إيرادات غير موزعة
 

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

 5,755,317 (968,792) 874,363 5,849,746  3,046,610 ( 1,170,927) 646,219 3,571,318 الفترة  (خسارة ) بح  ر 
 

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

 ةعروضجودة المعلومات المه لتحسين د تم إجراء عمليات إعادة التصنيف هذفترة الحالية. وقال عرض طابقالمقارنة لت المبالغبعض  صنيفت ةم إعادت*
 

 هالكاستمصروف هذه المبالغ ن ال تتضم**
 

 خرىاالستثمارات واإليرادات األ إيرادات صافيوائد والفإيرادات  وزعةغير الم يراداتاإل تتضمن***



 

 ها التابعة.ع. وشركاتلية ش.م.كترودمات البخلل الوطنيةشركة 
 

 لمجمعة )غير مدققة(مرحلية المكثفة اال ماليةلإيضاحات حول المعلومات ا

  2020 يونيو 30في وللفترة المنتهية  كما في
 

 

12 
 

 )تتمة( اتمعلومات القطاع 13
 

 : على التوالي 2019 يونيو 30و 2019ديسمبر 31و 2020 يونيو 30لدى المجموعة كما في  ليتشغعات الا يتعلق بقطاوالمطلوبات فيم الموجودات حول تالي معلوماتال يعرض الجدول
 

  2020 يونيو 30 

 )مدققة(
 2019 يونيو 30  2019مبرديس 31

 

 خدمات
 طفالن اتقطاع

خدمات 
القطاعات غير 

  اإلجمالي النفطية

 ماتخد
 النفط اتقطاع

خدمات 
ر القطاعات غي

  إلجماليا النفطية 

 تخدما
 طالنف اتقطاع

خدمات القطاعات 
 اإلجمالي النفطية غير 

 ر كويتيادين تيدينار كوي دينار كويتي  ر كويتيدينا كويتيار دين دينار كويتي  دينار كويتي ويتيينار كد ار كويتيدين 
            

 41,474,235 1,390,190 40,084,045  47,124,156 1,189,215 45,934,941  51,084,306 873,719 50,210,587 اتموجودات القطاع
 

────────── ────────── ────────── 
 

────────── ────────── ────────── 
 

────────── ────────── ────────── 

 2,051,846    1,083,316    953,273   جودات غير موزعةوم
 

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

   52,037,579    48,207,472    43,526,081 
   

══════════ 
   

══════════ 
   

══════════ 
            

 8,346,450 21,575 8,324,875  7,454,698 191,969 7,262,729  15,030,110 133,752 14,896,358 اتالقطاع وباتمطل
 

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



 تها التابعةللخدمات البترولية ش.م.ك.ع. وشركا شركة الوطنية
 

 ()غير مدققةة المجمعة فية المكثلمرحلالية امومات المعلإيضاحات حول ال

 2020 يويون 30ي فوللفترة المنتهية  كما في
 

 

13 
 

 ت الماليةدوادلة لألالقيمة العا 14
 

هذه  أن أغلبحيث تقريبًا فترية ها الدقيمت عادلت ماليةال لمطلوباتوا المالية  اتدللموجون القيمة العادلة أ  إلىانتهت اإلدارة 

 .السوقب الفائدة  سعارأفي ات على الحرك يرها فورا بناءً يعاد تسعتحقاق قصيرة االجل أو ذات فترات اس األدوات
 

المرحلية  الية الم المعلوماتارنة بفترة قض قياس القيمة العادلة موأساليب التقييم المستخدمة لغر طرق ير علىأي تغ رأيطلم 

 السابقة.مكثفة المجمعة ال
 

 لهرمي للقيمة العادلة: ى الجدول امستولوفقًا دلة  يمة العابالق المقاسةالمالية  ألدواتل اتحليتالي يوضح الجدول ال

 

ي ف معلنةلر ااألسعا
النشطة ق وااألس

 (1المستوى )

جوهرية غير المدخالت ال
 اإلجمالي (3توى س المملحوظة )ال

 دينار كويتي يويتدينار ك كويتيار دين 

    2020 يونيو 30في 

 بالقيمة العادلة من  ة مدرجة مالي موجودات

 953,273 953,273    - باح أو الخسائرالل األرخ

 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

    (دققةم) 2019ديسمبر 31ي ف

 العادلة من   وجودات مالية مدرجة بالقيمةم

 1,083,316 1,055,658 27,658 أو الخسائر باحخالل األر

 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

    2019 يونيو 30 في

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح  وجودات مالية مدرجةم

 2,051,846 2,022,750 29,096 ائرو الخسأ 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

  أي إجراء تم خالل الفترة/السنة ولم يمة العادلة من قياسات القي 2والمستوى  1ستوى المتحويالت بين  أي راءم إجيتلم 

 .خالل الفترة /السنةمة العادلة من قياسات القي 3لمستوى ا أو من إلىتحويالت 
 

ديد المستخدمة في تح صلةتغيرات المخاطر ذات المتحويل  إذا تمري وهون غير جيكسر األرباح أو الخسائر على تأثيإن ال

 %. 5 مسعرة بنسبةالقيمة العادلة لألسهم غير ال
 

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

  )مدققة(  

 
 يونيو  30

2020 

 سمبريد 31
2019 

 يونيو 30

2019   

 نار كويتييد دينار كويتي دينار كويتي 
    

 2,195,921 2,195,921 1,055,658 يناير  1ي فكما 

 1,404 (266,458) 3,471 ي األرباح أو الخسائرف إعادة القياس المسجل  

 (174,575) (873,805) (105,856) (بالصافيمبيعات ) ت /شتريام
 

──────── ──────── ──────── 

 953,273 1,055,658 2,022,750 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

 رنة المعلومات المقا 15
 

 هذه ادة التصنيف عمليات إع ينتج عنلية. لم الحا لسنة اعرض  لتطابقة السابقة فترسجلة للتم إعادة تصنيف بعض المبالغ الم

م اجراء عمليات تالمنتهية بذلك التاريخ.  الفترة ، وربح2019 يونيو 30كما في بقا جلة ساعلى حقوق الملكية المسأي تأثير 

 ة. ضن جودة المعلومات المعروسيلغرض تحهذه صنيف التإعادة 

 

 

 

 

 



 تها التابعةللخدمات البترولية ش.م.ك.ع. وشركا شركة الوطنية
 

 ()غير مدققةة المجمعة فية المكثلمرحلالية امومات المعلإيضاحات حول ال

 2020 يويون 30ي فوللفترة المنتهية  كما في
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 )تتمة(لومات المقارنة المع 15

 
ا سبق كم
 يلهاتسج

 تأثير إعادة
 التصنيف 

إعادة عد ب
 التصنيف 

 يتينار كودي دينار كويتي ر كويتي دينا 

    2019 يونيو 30
    

    :المجمع ثفكالمرحلي الم بيان المركز المالي

 11,301,257 1,984,603 9,316,654 عقود لااريون وموجودات تج مدينون

 1,950,981 ( 2,469,823) 4,420,804  رونأخدينون ومات مقدما مدفوع

 485,220 485,220     - ستخدامموجودات حق اال

 5,427,659 (489,939) 5,917,598 وفات مستحقةئنون ومصراد

 489,939 489,939     - التأجير وباتمطل
    

    : جمعالم المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية

 ( 5,407,243)  ( 1,984,603) (3,422,640) عقود لاوجودات مدينون تجاريون وم

 1,658,106 1,984,603 (326,497)  خرونون أمدينمقدما ومدفوعات 
 

 19-تأثير كوفيد 16
 

اإلصابات. أثرت  دى الى وقوع عدد كبير منا أم 2020 سنةفي رع تسانحو م على 19-كوفيد فيروسر تطور انتشا

  وأعمال المجموعة. باإلضافة إلى  فيروس على النشاط االقتصادي ء التلفة الحتواالتي اتخذتها الحكومات المخ تدابيرلا

اد الكلي  االقتص بشأنن يقتال  عدمة ل حافإن  ،الحتوائهالحكومية  بيرتداوال 19-فيدكووس فير فعل لتفشيالمعروفة بال تتأثيراال

 .الطويل على المدى جموعةعمال المأ علىتأثيره ال يمكن تقدير و االقتصادي النشاط تعطل إلى قد أدت
 

ق الحكومي على أنشطة الحفر  انفاإلو تصادي،االقنشاط ل ا السلبي المستمر على  هارتأثيو 19-كوفيد مدة أزمة  إلىبالنظر 

في هذه  ذلك وما بعد 2020 نةسى أنشطة المجموعة في الفترة المتبقية من علفعلي لتأثير الع ان توقكال يم ،استخراج النفطو

 .المرحلة
 

 ةقيمد لتحديلتي تطبقها اإلدارة امة حكام الهايرات واألعمليات المجموعة والتقد ىعلالفيروس تفشي تأثير  يضاحاإل هذ يبين

 .2020 يونيو 30والمطلوبات كما في  الموجودات
 

  إدارة المخاطر 16.1

 ة المنتهيةللفتر .19-وفيدكدات المتعلقة بستجالمخاطر بناًء على سات إدارة المقوم اإلدارة بمراقبة وإعادة تقييم أهداف وسيات

 المجمعة المخاطر مقارنة بالبيانات المالية ي أهداف وسياسات إدارة فة هريجوييرات تغ حدث أيتلم  ،2020 يونيو 30في 

 .2019ر سمبدي 31 كما في
 

 مخاطر االئتمان 16.1.1

 موجوداتها من %59 نسبة أنحيث لألزمة يجة نتبشكل جوهري لمخاطر االئتمان  تعرضال تالمجموعة إلى أنها  انتهت

  ة نخفاض القيمة ضمن المعيار الدولي للتقارير الماليق متطلبات ان تنطبفي حي ألجل.محددة اائع نقد والودالتتمثل في  المالية

ذه األرصدة إن هالقيمة المحددة غير جوهرية حيث االنخفاض في  رئفقد قررت اإلدارة أن خسا، ادلوالنقد المعلنقد اى عل 9

 ئتماني العالمية.قبل وكاالت التصنيف اال اسبة محددة منمنة ت ائتمانيتصنيفاات ذأطراف مقابلة  لدىغالب ظ بها في المحتف
 

 مخاطر السيولة 16.1.2

ت كاليف وإعطاء األولوية للنفقالتاخفض تدابير  تعويضتدفقات النقدية من خالل خطوات لحماية ال عدةدارة اتخذت اإل

ي  إجمال وقُدر. ى السيولةوة مستقوالية ومسالمتها العلى ة الحفاظ وعتواصل المجم ذلك،على  عالوةقط. ة فهامسمالية الالرأ

. في 2020 يونيو 30ينار كويتي كما في د 18,500,000مبلغ وتي ر كويادين 2,936,251بمبلغ ألجلحددة اموالودائع  نقدال

مستوى  إلى الحفاظ على تهدف المجموعةوض قائمة. وعة قرودى المجملم يكن ل ،2020 يونيو 30و 2019سمبر دي 31

ة  الصادرقدية النفقات دالت تهقيم جاوزتتبلغ عند مة للتسويق بدرجة كبيرة تثمارات األخرى القابلسل واالقد المعادالنلنقد وا

  لمطلوبات المالية.لتوقعة الم
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 )تتمة( 19-دتأثير كوفي 16
 

 ت واالفتراضاتدام التقديرااستخ 16.2

حلية المكثفة المجمعة. علومات المالية المرلما إعداد عندمتاحة ال ؤشراتيراتها على المافتراضاتها وتقد فيالمجموعة  دستنت

والتصنيفات  املةالعالقوى و واردر المفاوتو اإليراداتتوقعات  ن بشأنيقتعدم ال من حالة 19-كوفيد فشي فيروست نتج عن

 العمالت سعار صرف الفائدة وأأسعار لنفط وتقلبات في أسعار ا ثحدو أيًضا عنهنتج  ولكن ذلك، وما إلى انيةاالئتم

وق على المدى  السفي تغيرات ال دوثحسبب بللتغيير  ات سايقمثل هذه ال إلىالتي تستند قديرات قد تخضع الت .جنبيةاأل

 .سيطرة المجموعة نطاق القريب أو الظروف الناشئة خارج
 

لية المرحلية ماللومات ااريخ المعتالتقديرات في  من تأكدتراضات الرئيسية وحاالت عدم الالفلمعلومات حول اا فيما تفاصيل

في فترة  موجوداتالدفترية لل ةجوهري على القيميل تعدء اإجريرة تؤدي إلى مخاطر كبب رتبطوالتي ت ة المجمعةالمكثف

 : ثفة المجمعةمكية المرحلية المالمعلومات الال
 

 ر المالية"(غي الموجوداتمنشآت والمعدات )"والوالممتلكات  زونالمخ (1)
بات تقلمل للتالتأثير المح في اعتبارهاالمجموعة  أخذت ،المجمعةة المرحلية المكثفة لي امات الممعلواليخ كما في تار

 حوظةلملاالمدخالت غير  مجموعة ويتم تطويرال ىدير المالية لغ موجوداتلل المسجلةلحالية في تحديد المبالغ االقتصادية ا

في  الموجوداتعير هذه تس عندكين في السوق ارشالم ذهاخيتالتي  المتاحة حول االفتراضاتباستخدام أفضل المعلومات 

ومع استمرار  رت،تأثقد ربما  الموجوداتالمجموعة بأن هذه  عترف. تمكثفة المجمعةال رحليةمتاريخ المعلومات المالية ال

 ه قيم هذ لة في عكسخدم االفتراضات ذات الصتستكما ساستمرار توقعات السوق ة بستراقب المجموع ،نتشارااللوضع في ا

 .ة عند حدوثهاغير المالي لموجوداتا
 

 ددات العقومدينون تجاريون وموجو (2)
 لقياس اتاستخدام مصفوفة مخصصب مجمعةمكثفة مرحلية مالية معلومات  كلتاريخ يمة في تحليل انخفاض القاء م إجرتي

ة خاصة  مستقبليعوامل مقابل  اهليعدوت االئتمان، رئخسابالسابقة  مجموعةة المتوقعة التي تستند إلى خبرال مانخسائر االئت

لمراجعة  حتاج إلى اتوقد  ةفي الفترات السابقة مناسب ةالمطبق قطاعاتال كونتال  دق ذلك،بالمدينين والبيئة االقتصادية. ومع 

ديد ن طريق تمالء )على سبيل المثال عأنواع مختلفة من العم على 19-دوفيك يؤثر بها تفشيختلفة التي عكس الطرق المتل

 .(حكومةلصادرة عن ا المحددة ال التعليماتأو باتباع  جاريينللمدينين الت  سدادالت افتر
 

  لي تحديد ما إذا تاوبالموثوق فيها ي مع توفر بيانات ة بشكل فرد جوهريال التعرضحاالت وعة في تقييم تستمر المجموف س

 كثفة المجمعة ية المالمرحلالمالية  تمعلوماال في فترات يرورضلمتوقعة ا خسائر االئتمان علىأي تعديل كان هناك 

 .الالحقة
 

 يةمالات الوقياس القيمة العادلة لألد (3)
  المدراة  للصناديق لةلمسجاتحديد المبالغ عند السوق في  حاليةال تقلباتلالتأثيرات المحتملة ل في اعتبارها المجموعة تأخذ

تاريخ  متاحة الملحوظة في المعلومات الناًء على بإلدارة ا أجرتهل هذا أفضل تقييم ويمث مجموعة،دى اللرجة ير المدغ

العادلة  ةإذا كانت القيمتراقب المجموعة عن كثب ما  19 كوفيد لتأثيرا . نظرً المجمعة فةمكثية اللالمعلومات المالية المرح

تم ي. ال م أ يلاريو الحاالسين ضمنكين في السوق شارم تحقيقه للمعامالت بين المر الذي سيتمالية تمثل السعلألدوات ال

  27وإيضاح  3دلة في إيضاح اسات القيمة العابقيتعلق يمعلومات حول سياسة المجموعة فيما مزيد من الالعن  اإلفصاح

 .2019يسمبر د 31لمنتهية في كما في وللسنة ا السنوية ةجمعالمية حول البيانات المال
 

 

 




