
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 .عشركة السكب الكويتية ش.م.ك.
 

   المرحلية المكثفةالمعلومات المالية 

 ( ة )غير مدقق

 2021 يونيو 30



 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة جعة مرامراقب الحسابات المستقل حول تقرير 

 دارة اإلمجلس حضرات السادة أعضاء إلى 

 .عش.م.ك.السكب الكويتية شركة 
 

  مقدمة

 في "( كماالشركة") ش.م.ك.ع.شركة السكب الكويتية للقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المرفق 

لفترتي الثالثة  فين المتعلقين بهثالمرحليين المك الدخل الشاملو الخسائر أو باحراأل يانوبي، 2021 يونيو 30

 ينالمكثف ينلتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحليابياني و هيتين بذلك التاريخوالستة أشهر المنت

هذه المعلومات المالية المرحلية   عن إعداد سؤولةالمهي  الشركةارة إن إد المنتهية بذلك التاريخ. أشهر الستةلفترة 

إن مسؤوليتنا هي التعبير عن  ."رير المالي المرحليالتق" 34لدولي يار المحاسبة اقا لمعوف وعرضهاالمكثفة 

 .نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة
 

 راجعة الم نطاق

ً للا وفققمنا بمراجعتن لقد  بمراقالمرحلية المنفذة من قبل ات المالية مراجعة المعلوم" 2410ار الدولي معيا
في توجيه  " المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية ةللمنشأ المستقل لحساباتا

اإلجراءات التحليلية   طبيقة وتين عن األمور المالية والمحاسبيمسؤولين الوظفبصفة رئيسية إلى الم االستفسارات

ً لمعايير ير من نطاق التدقيق الذي يكب اجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكلخرى للمراءات األاإلجرو تم وفقا

تحديدها في التي يمكن مة التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الها

 قيق.التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتد
 

  لنتيجةا

المرفقة لم يتم  ةلمرحلية المكثفالومات المالية معيستوجب االعتقاد بأن ال  ا ماعلمن إلىلم يرد  مراجعتنا،ستنادًا إلى ا

 .34دولي  لمعيار المحاسبة الإعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

حلية المكثفة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر  المر واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية إضافة إلى ذلك،

 ً ت لقانون أية مخالفامنا وجود سبما وصل إليه علمنا واعتقادنا بأنه لم يرد إلى علح، المحاسبية للشركة. ونفيد أيضا

أسيس حقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد التديالت الالوالتع 2016لسنة  1الشركات رقم 

على  2021 يونيو 30 هية فيلمنتا شهرأ الستةوللنظام األساسي للشركة والتعديالت الالحقة لهما، خالل فترة 

 ة أو مركزها المالي.نشاط الشرك مادياً على وجه قد يكون له تأثيراً 
 

ً أنه  ام ألحك لفاتمخا ةلم يرد إلى علمنا وجود أي ،نا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادناتخالل مراجعنبين أيضا

أشهر المنتهية في  الستةتعلقة به خالل فترة ئة أسواق المال والتعليمات المفي شأن هي 2010لسنة  7القانون رقم 

 المالي.ا أو مركزه ةن له تأثيراً مادياً على نشاط الشركد يكوق وجه ىعل 2021 يونيو 30

 

 

 

 

 

 

 
   

 بدر عادل العبدالجادر

 ئة أ ف 207م سجل مراقبي الحسابات رق

 إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم

   

 

 2021 ليويو 15
 
 

 الكويت
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 المكثفة.المرحلية المعلومات المالية من هـذه  اتشـكل جزء   13 إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف )غير مدقق(

  2021 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 أشهر المنتهية في  الثالثة
 يونيو  30

 أشهر المنتهية في  الستة 
 يونيو  30

 
  2021 2020     2021 2020   

 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات

       

 687,535 428,231  218,770 176,689 9 إيرادات من عقود مع عمالء 

 (428,076) (228,907)  (121,356) (94,715)  تكلفة مبيعات 

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 259,459 199,324  97,414 81,974  مجمل الربح 

       

 12,022 48,276  11,828 182  أخرى  تشغيل إيرادات

 3,170 1,001  1,528 213  إيرادات فوائد 

     - 26,237      -     -  رد مخصص انتفت الحاجة إليه 

 (16,113) (7,148)  (7,173) (2,913)  مصروفات بيع وتسويق 

 (91,377) (115,689)  (45,155) (66,382)  مصروفات عمومية وإدارية 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 167,161 152,001  58,442 13,074  ربح التشغيل 

       

خسارة انخفاض قيمة استثمار في شركة 

 (53,415)        -  (53,415)         -     زميلة

 55,298 15,080  39,250 15,080 6 صافي إيرادات استثمار

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 169,044 167,081  44,277 28,154  الربح قبل الضرائب 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم رد )مخصص( 

 (1,521) (604)  (398) 785  العلمي

 (3,805) (2,305)  (797) 789  ضريبة دعم العمالة الوطنية رد )مخصص(  

 (1,362) (771)  (319) 467  الزكاة رد )مخصص( 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 162,356 163,401  42,763 30,195  ربح الفترة 

  ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

 فلس  2.24 فلس   2.26  فلس  0.59 فلس   0.42 7 ربحية السهم األساسية والمخففة

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف )غير مدقق(

 2021 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة
 يونيو  30

 أشهر المنتهية في  الستة 
 يونيو 30

 
 2021 2020     2021 2020   

 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي

 
     

 162,356 163,401  42,763 30,195 الفترةربح 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

      

  إيرادات )خسائر( شاملة أخرى:
     

إيرادات شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح او 
      الخسائر في فترات الحقة: 

فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات  

   21,925     -    21,925     - أجنبية

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

إيرادات )خسائر( شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها إلى 
      األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:

مصنفة صافي األرباح )الخسائر( من أدوات حقوق ملكية 

 (714,283) 942,479  (510,060) 413,501  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 (692,358) 942,479  (488,135) 413,501 إجمالي اإليرادات )الخسائر( الشاملة األخرى للفترة 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 (530,002) 1,105,880  (445,372) 443,696 إجمالي اإليرادات )الخسائر( الشاملة للفترة 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 



 

 .عش.م.ك.شركة السكب الكويتية 
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  المرحلي المكثف )غير مدقق( لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
  2021 يونيو 30فترة المنتهية في لل

 
 رأس
 المال 

 عالوة  
 إصدار أسهم 

 احتياطي
 إجباري 

 احتياطي 
 اختياري 

 احتياطي 
 القيمة العادلة 

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

 أرباح 
 المجموع  مرحلة 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
         

 13,610,407 1,059,997 (1,418,868) (4,981,779) 76,190 3,616,280 8,026,028 7,232,559 )مدقق( 2021يناير  1كما في 

 163,401 163,401     -     -     -     -     -     - ربح الفترة

 942,479     -     - 942,479     -     -     -     - شاملة أخرى إيرادات 

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

 1,105,880 163,401     - 942,479     -     -     -     - الشاملة  اإليرادات إجمالي 

 (506,279) (506,279)     -     -     -     -     -     - ( 12توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 

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

 14,210,008 717,119 (1,418,868) (4,039,300) 76,190 3,616,280 8,026,028 7,232,559 2021يونيو  30في 

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

         

 21,606,545 4,743,612 (1,512,066) (576,058) 76,190 3,616,280 8,026,028 7,232,559 )مدقق(  2020يناير  1كما في 

 162,356 162,356     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (692,358)     -   21,925 (714,283)     -     -     -     - شاملة أخرى  خسائر )إيرادات(

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

 (530,002) 162,356   21,925 (714,283)     -     -     -     - الشاملة  الخسائر )اإليرادات(إجمالي 

 (1,084,883) (1,084,883)     -     -     -     -     -     - (12توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

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

 19,991,660 3,821,085 (1,490,141) (1,290,341) 76,190 3,616,280 8,026,028 7,232,559  2020يونيو  30في 

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



 .عش.م.ك.الكويتية شركة السكب 
 

 

ا من هـذه المعلومات المالية المرحليةتشـكل  13 إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل  المكثفة. جزء 
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 )غير مدقق(بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف 

  2021 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 إيضاحات 

 أشهر المنتهية في   الستة

 يونيو 30

  
2021 2020 

  
 دينار كويتي دينار كويتي

 أنشطة التشغيل 
   

 الربح قبل الضرائب 
 

167,081 169,044 
 

   

 تعديالت غير نقدية لمطابقة الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية:
   

 استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات
 5,358 14,755 

 (55,298) (15,080)  صافي إيرادات استثمار 

 53,415     -  خسائر انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة

     - (26,237)  رد مخصص انتفت الحاجة إليه  

 7,920 5,382  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

     - (777)  ربح بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

 إيرادات فوائد  
 (1,001) (3,170) 

  ─────── ─────── 

 186,666 134,726  ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل 
    

    التغيرات في رأس المال العامل:

 5,283 55,044  مخزون 
 (245,721) (24,032)  مدينون تجاريون وارصدة مدينة أخرى  
 دائنون تجاريون وارصدة دائنة أخرى 

 
(96,281) (793,304) 

  
─────── ─────── 

 التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( العمليات 
 

69,457 (847,076) 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  
 

(80,262) (24,747) 

  
─────── ─────── 

 المستخدمة في أنشطة التشغيلصافي التدفقات النقدية 
 

(10,805) (871,823) 

  
─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار  

 (8,338) (1,257)  شراء بنود ممتلكات ومنشآت ومعدات

     - 777  متحصالت من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

 16,048 15,080 6 إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 
 3,170 1,001  إيرادات فوائد مستلمة 

  ─────── ─────── 

 صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار  
 

15,601 10,880 

  ─────── ─────── 
    أنشطة التمويل 

 (329,393) (658,399)  توزيعات أرباح نقدية مدفوعة  

  ─────── ─────── 

 (329,393) (658,399)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 

  ─────── ─────── 

 (1,190,336) (653,603)  صافي النقص في النقد والنقد المعادل
 يناير  1النقد والنقد المعادل كما في 

 
1,113,658 2,299,991 

  ─────── ─────── 

 1,109,655 460,055 4 يونيو   30النقد والنقد المعادل في  

  
═══════ ═══════ 

 

 



 .عشركة السكب الكويتية ش.م.ك.
 

 )غير مدققة(المعلومات المالية المرحلية المكثفة ات حول إيضاح

  2021يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
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 معلومات حول الشركة     1
 

أشهر  لفترة الستةتم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع. )"الشركة"( 

  .2021 يوليو 15وفقا  لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ  2021 يونيو 30المنتهية في 
 

في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقد   2020ديسمبر    31تم اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في  

إن توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة من قبل الشركة للسنة المنتهية بذلك التاريخ مدرجة في إيضاح   .2021  مارس  7بتاريخ  

12. 
 

شركة مساهمة عامة، تم تأسيسها في دولة الكويت ويقع مقرها فيها ويتم تداول أسهمها علنا  في بورصة الكويت. إن الشركة هي  

(. تعمل الشركة في صناعة الحديد وتضطلع بصورة رئيسية 10ي الصناعية، شارع )ايقع مكتب الشركة المسجل في منطقة الر

ا فائض األموال من بسكب الحديد والمعادن األخرى وتصنيع اللوازم الصنا عية والمنتجات ذات الصلة. تستثمر الشركة أيض 

 .االستثماريةخالل المحافظ 
 

 أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للشركة  2
 

 أساس اإلعداد 2.1

وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي    2021  يونيو  30أشهر المنتهية في    لفترة الستةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة للشركة  

  .التقرير المالي المرحلي 34
 

االستمرارية. ترى اإلدارة أعدت الشركة المعلومات المالية المرحلية المكثفة على أساس أنها ستواصل أعمالها على أساس مبدأ  

أنه ليس هناك أي حاالت عدم تيقن جوهرية قد تثير شكا  جوهريا  حول هذا االفتراض. وتشير تقديرات الشركة إلى أنه ثمة توقع  

شهرا  من نهاية   12معقول بأن يتوفر لدى الشركة موارد كافية لمواصلة وجودها التشغيلي في المستقبل القريب ولمدة ال تقل عن  

 فترة المعلومات المالية المرحلية المكثفة.
 

إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في البيانات المالية السنوية ويجب 

  .2020ديسمبر  31االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 
 

  والتفسيرات المعايير الجديدة والمعدلة 2.2

في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة مماثلة لتلك المتبعة في وطرق االحتساب المتبعة إن السياسات المحاسبية المطبقة 

ا ، باستثناء تطبيق المعايير ال2020ديسمبر    31إعداد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في   جديدة التي تسري اعتبار 

تسري العديد  . لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكن لم يسر بعد.2021يناير    1من  

 إال أنه ليس لها أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة للشركة.   2021من التعديالت ألول مرة في سنة 
 

، ومعيار المحاسبة الدولي 9: تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة 

  16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4المالية والمعيار الدولي للتقارير  7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39

تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تتعلق بالتأثيرات على المعلومات المالية المرحلية المكثفة عندما يتم استبدال معدل )اإليبور( 

 .المعروض فيما بين البنوك بمعدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر
 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:  
 

  ،مبرر عملي يستلزم تغيرات تعاقدية أو تغيرات على التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة لعملية اإلصالح

 والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية. 

 دون  التوثيقتغييرات التي يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور لتحوط التصنيفات وتحوط السماح بال

 توقف عالقة التحوط. 

  تقديم إعفاء مؤقت للشركات من استيفاء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي تحمل

 معدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 
 

استخدام المبررات العملية في   الشركة. تعتزم للشركةلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

 الفترات المستقبلية عندما تصبح سارية المفعول. 

 

 
 

  



 .عشركة السكب الكويتية ش.م.ك.
 

 )غير مدققة(المعلومات المالية المرحلية المكثفة ات حول إيضاح

  2021يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
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 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 3
  )مدققة(  

 

   يونيو 30
2021 

 ديسمبر 31
2020 

  يونيو 30
2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 14,579,936 10,835,996 11,778,475 أسهم غير مسعرة

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

يتم عرض الجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  

 .11أساليب التقييم في إيضاح  حسب
 

  النقد والنقد المعادل 4

 

 لغرض بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف، يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي: 
 

  )مدققة(  

 

   يونيو 30
2021 

 ديسمبر 31
2020 

  يونيو 30
2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 2,588     - 3,008 في الصندوق نقد

 1,107,067 1,113,658 457,047 نقد لدى البنوك 
 ─────── ─────── ─────── 

 1,109,655 1,113,658 460,055 النقد والنقد المعادلإجمالي 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

على معدالت الودائع البنكية اليومية. يتم إيداع الودائع قصيرة االجل لفترات   يكتسب النقد لدى البنوك فائدة بمعدالت متغيرة بناء  

على متطلبات السيولة الفورية للشركة، وتحقق فوائد وفقا لمعدالت الودائع قصيرة بناء   أشهر    3يوم واحد إلى    منمتباينة تتراوح  

 االجل ذات الصلة.  
  

دينار كويتي ال شيء ابات مكشوفة ملتزم بها غير مسحوبة متاحة بمبلغ ، كان لدى الشركة تسهيالت حس2021 يونيو 30في 

 دينار كويتي(. 750,000: 2020 يونيو 30دينار كويتي و 750,000: 2020ديسمبر  31)
 

 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 5
  )مدققة(  

 

   يونيو 30
2021 

 ديسمبر 31
2020 

  يونيو 30
2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 27,810 21,016 16,561 دائنون تجاريون

ا من عمالء  98,005 96,388 58,875 دفعات مقدم 

 83,769 25,760 5,771 مصروفات مستحقة  

 74,407  72,886 73,489 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مستحقة

 66,518 1,019 771 زكاة مستحقة

 205,677 25,218 2,305 العمالة الوطنية مستحقةضريبة دعم 

 872,880 570,357 418,238 توزيعات أرباح وتوزيعات مستحقة

 14,859 62,248 27,925 دائنون أخرون 

 ─────── ─────── ─────── 

 603,935 874,892 1,443,925 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  



 .عشركة السكب الكويتية ش.م.ك.
 

 )غير مدققة(المعلومات المالية المرحلية المكثفة ات حول إيضاح

  2021يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
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 صافي إيرادات استثمار 6

 

 في أشهر المنتهية الثالثة
  يونيو 30

 في أشهر المنتهية الستة
 يونيو 30

 
2021 2020  2021 2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي

      

 16,048 15,080      - 15,080 إيرادات توزيعات أرباح

التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة  
  39,250        -   39,250        - بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 

──────── ────────  ─────── ─────── 

 
15,080    39,250   15,080 55,298 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

  ربحية السهم 7
 

يتم احتسـاب ربحية السهم األساسية عن طريق قسمة ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )باستثناء 
أسهم الخزينة(. يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسـمة ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم الفترة زائدا  المتوسط  
 عادية. اخذ ا في االعتبار عدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة. 

 

  

 أشهر المنتهية في الثالثة
  يونيو 30

 في أشهر المنتهية الستة
 يونيو 30

 
2021 2020  2021 2020 

      

 162,356 163,401  42,763 30,195 )دينار كويتي(صافي ربح الفترة 

 72,325,590 72,325,590  72,325,590 72,325,590  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 

──────── ────────  ─────── ─────── 

 2.24 2.26  0.59 0.42 األساسية والمخففة )فلس(ربحية السهم 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 إفصاحات األطراف ذات عالقة  8
 

ن والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة ون الرئيسيوتمثل هذه تلك المعامالت التي تمت مع بعض األطراف )المساهم
وموظفي اإلدارة العليا للشركة والشركات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الملموس من قبل هؤالء األطراف( 

ل إدارة  الشركة ضمن سياق األعمال الطبيعي. يتم الموافقة على سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت من قب أبرمتهاوالتي 
 الشركة.   

 

 يونيو  30المنتهية في    ة أشهرثالثاليعرض الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت التي تم إجراؤها مع أطراف ذات عالقة خالل  
 .2020 يونيو 30، و2020ديسمبر  31، و2021 يونيو 30، واألرصدة لدى أطراف ذات عالقة كما في 2020و 2021

 

 المساهم 
 أشهر المنتهية في الستة

يونيو 30  

 أشهر المنتهية في الثالثة
يونيو 30  

 2020 2021 2020 2021 الرئيسي 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      بيان األرباح أو الخسائر:

 5,130 1,589 7,273 2,341 2,341 إيرادات من عقود مع عمالء

  

 زميلةشركات  
 أطراف أخرى 

 ذات عالقة
   يونيو 30

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2020 
  يونيو 30

2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      بيان المركز المالي: 

 612,502     -     -     -     - قروض وسلفيات
 

 شروط وبنود المعامالت مع أطراف ذات عالقة 
في المعامالت التجارية على أساس متكافئ. ان   شروط مكافئة لتلك السائدةعلى    يتم تنفيذ المعامالت مع أطراف ذات عالقة بناء  

استالم أي ضمانات مقابل تقديم أو  تسويتها نقدا. لم يتم    ويتم  وال تحمل فائدة  األرصدة القائمة في نهاية السنة غير مكفولة بضمان
 عالقة.    لألطراف ذاتمدينة أو دائنة رصدة أأي 

  



 .عشركة السكب الكويتية ش.م.ك.
 

 )غير مدققة(المعلومات المالية المرحلية المكثفة ات حول إيضاح

  2021يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

 

10 

 

 

 )تتمة( إفصاحات األطراف ذات عالقة  8
 

 المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا
يشمل موظفو اإلدارة العليا مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا الذين لديهم الصالحية والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه 

 المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا كما يلي:واالرصدة القائمة ة. كان إجمالي قيمة المعامالت شركشراف على أنشطة الاإلو
 

 
  الثالثة أشهر المنتهية في 

 أشهر المنتهية في الستة
 يونيو 30

 

 يونيو   30
2021 

 يونيو  30
2020  

 يونيو   30
2021 

 يونيو  30
2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي 

      

 48,366 61,699  36,235 30,601 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

 1,602 435  790 255 خدمة  المكافأة نهاية 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 
30,856 37,025  62,134 49,968 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 الرصيد القائم كما في  
 يونيو 30

 2021   2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 46,032 1,699 مكافأة نهاية الخدمة  
 ═══════ ═══════ 
 

عضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتهية ألمكافأة أية ب 2021فبراير  1في اجتماعه المنعقد بتاريخ  إدارة الشركةمجلس  لم يوصى
 . 2020ديسمبر  31في 

 

 معلومات القطاعات  9
 

الشركة في قطاعين رئيسيين من األعمال. فيما يلي األنشطة والخدمات الرئيسية المدرجة ضمن   تنظيمألغراض اإلدارة، يتم 
 هذين القطاعين: 

 

 :يمثل تصنيع الحديد والمنتجات المعدنية األخرى. التصنيع 
 :ركة.  يمثل استثمارات الشركة في األوراق المالية ووحدات االستثمار الستغالل الفوائض المالية لدى الش االستثمار 
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  لفترة الستةقطاعات التشغيل لدى الشركة لاإليرادات واألرباح  حول يبين الجدول التالي معلومات
 على التوالي:  2020و 2021

 

 
 المجموع غير موزعة االستثمار   التصنيع 

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

     

 2021 يونيو 30الفترة المنتهية في 
    

 518,825 74,513 16,081 428,231 اإليرادات 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 163,401 (40,794) 16,081 188,114 ربح القطاع

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (5,358) (1,296)     - (4,062) استهالك ممتلكات ومعدات 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 2020  يونيو  30الفترة المنتهية في  
    

 758,025 12,022 58,468 687,535 اإليرادات 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 162,356 (86,043) 5,053 243,346 ( القطاعخسارة) ربح

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (14,755) (1,698)     - (13,057) ممتلكات ومعداتاستهالك 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (53,415)     - (53,415)     - خسائر انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 

 

  



 .عشركة السكب الكويتية ش.م.ك.
 

 )غير مدققة(المعلومات المالية المرحلية المكثفة ات حول إيضاح

  2021يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة(معلومات القطاعات  9
 

 31و 2021 يونيو 30يعرض الجدول التالي معلومات حول الموجودات والمطلوبات لقطاعات التشغيل لدى الشركة كما في 

 على التوالي:  2020 يونيو 30و 2020ديسمبر 
 

 المجموع غير موزعة االستثمار   التصنيع  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     2021  يونيو  30كما في 

 14,967,685 460,058 11,778,475 2,729,152 إجمالي الموجودات

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 757,677 654,316     - 103,361 إجمالي المطلوبات

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
    

     2020  ديسمبر   31كما في  

     

 14,713,922 1,159,380 10,835,996 2,718,546 إجمالي الموجودات

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,103,514 923,861     - 179,653 إجمالي المطلوبات

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

     2020  يونيو  30كما في  

 21,697,978 1,173,196 17,735,217 2,789,565 إجمالي الموجودات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,706,318 1,565,644     - 140,674 إجمالي المطلوبات

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     إفصاحات أخرى: 

 1,327,002     - 1,327,002     - استثمار في شركة زميلة

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 المعلومات الجغرافية

 تتحقق اإليرادات بصورة رئيسية في الكويت.تنتج إيرادات الشركة من تحويل البضاعة عند نقطة زمنية معينة و
 

دينار كويتي والتي   11,688,675تقع أغلبية الموجودات غير المتداولة للشركة في الكويت باستثناء األسهم غير المسعرة بمبلغ  

 توجد بمملكة البحرين.

 

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة  10

  )مدققة(  

 
 يونيو  30

 2021 

 ديسمبر 31
 2020 

 يونيو 30
 2020 

    المحتملةالمطلوبات 

 22,150 22,150 22,150 ضمانات لطرف غير ذي عالقة 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 ليس لدى الشركة أي التزامات رأسمالية كما في تاريخ المعلومات المالية. 
 

 القيمة العادلةقياس  11
 

سداد التزام لتحويل التزام ضمن معامالت منظمة بين المشاركين  أوإن القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه لبيع أصل 

 في السوق في تاريخ القياس.
  



 .عشركة السكب الكويتية ش.م.ك.
 

 )غير مدققة(المعلومات المالية المرحلية المكثفة ات حول إيضاح

  2021يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة 11
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة

  إلى االفصاح عن قيمتها العادلة ضمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة استنادا    أويتم تصنيف كافة االدوات المالية التي يتم تسجيل  

 اقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل، كما يلي:
 

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

  2المستوى -  

أساليب التقييم التي يكون أقل مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة ملحوظا 

 بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

  قياس القيمة العادلة غير ملحوظ. أساليب التقييم التي يكون أقل مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على    - 3المستوى 
 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد الشركة ما إذا كان هناك تحويالت بين 

مدخالت أقل المستويات الجوهرية لقياس القيمة العادلة   إلىمستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا 

 .مرحلية مكثفة ككل( في نهاية كل فترة معلومات مالية
 

 والدائنين التجاريين  واألرصدة المدينة األخرى والمدينين التجاريينألجل أن النقد والودائع قصيرة ا إلىاإلدارة تشير تقديرات 
 إلىتقريب ا وهو ما يرجع بشكل كبير قيمتها الدفترية  عادلت األخرى  ةتداولمالوالحسابات المكشوفة لدى البنوك والمطلوبات 

 تحقاقات قصيرة االجل لهذه األدوات.السا
 

إلى مدخالت   استنادامن الجدول الهرمي للقيمة العادلة    3تم تصنيف قياسات القيمة العادلة لألسهم غير المسعرة ضمن المستوى  
 .التقييم المستخدمة أساليب

 

القيمة العادلة   اتالمستخدمة في قياسو الشركة رات في إجراءات التقييم وأساليب التقييم وأنواع المدخالت لدى يأي تغيحدث لم ت
 خالل الفترة.

 

القيمة العادلة خالل الفترة، كما لم يتم اجراء أي تحويالت  اتمن قياس 2والمستوى  1لم يتم إجراء أي تحويالت بين المستوى 

 . 2021 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةخالل  قياسات القيمة العادلة من  3من المستوى  أو إلى
 

  من الجدول الهرمي للقيمة العادلة: 3مطابقة قياسات القيمة العادلة المتكررة المصنفة ضمن المستوى 
 

 استثمارات في أسهم غير مدرجة 

 

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة 

 األخرى

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
 أواألرباح 
جمالياإل الخسائر  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  2021 يونيو 30
    

 10,835,996     - 10,835,996 2021يناير  1كما في 

 942,479     - 942,479 إعادة القياس المدرجة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى  

 
─────── ─────── ─────── 

 11,778,475     - 11,778,475  2021يونيو  30كما في 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

  



 .عشركة السكب الكويتية ش.م.ك.
 

 )غير مدققة(المعلومات المالية المرحلية المكثفة ات حول إيضاح

  2021يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة 11
 

 )تتمة(  الهرمي للقيمة العادلةالجدول 
 

 )تتمة(من الجدول الهرمي للقيمة العادلة:  3مطابقة قياسات القيمة العادلة المتكررة المصنفة ضمن المستوى 
 

 استثمارات في أسهم غير مدرجة 

 2020 ديسمبر 31

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة 

 األخرى

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
 أواألرباح 
 جمالياإل الخسائر

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 16,470,747 1,176,528 15,294,219   2020يناير  1كما في 

 (4,332,239)     - (4,332,239) إعادة القياس المدرجة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى 

 (122,468)     - (122,468) استرداد رأس مال  

 (219,294) (215,778) (3,516) مشتريات/مبيعات )بالصافي(

 (2,000,000) (2,000,000)     - توزيع أرباح عينية

 1,039,250 1,039,250     -  األرباح أو الخسائرإعادة القياس المدرجة ضمن 

 ─────── ─────── ─────── 

 10,835,996     - 10,835,996 2020ديسمبر  31كما في 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 استثمارات في أسهم غير مدرجة 

 

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة 

 األخرى

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
 أواألرباح 
 جمالياإل الخسائر

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  2020 يونيو 30
    

 16,470,747 1,176,528 15,294,219   2020يناير  1كما في 

 (714,283)     - (714,283) إعادة القياس المدرجة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى  

  39,250     39,250        -  األرباح أو الخسائرإعادة القياس المدرجة ضمن 

 ─────── ─────── ─────── 

 15,795,714 1,215,778 14,579,936 2020يونيو  30كما في 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 إن أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة في هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة مماثلة لتلك المتبعة في إعداد البيانات المالية

 . 2020 رديسمب 31السنوية للشركة للسنة المنتهية في 
 

ف معينة، باستخدام أساليب التقييم التي تتضمن ، في ظرو3يتم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى 

نفس األداة وال تستند إلى بيانات السوق لافتراضات لم يتم إثباتها من خالل األسعار من معامالت السوق الحالية الملحوظة 

ثال، في حالة غياب  الملحوظة. تستخدم الشركة أساليب التقييم، اعتماد ا على نوع األداة وبيانات السوق المتاحة. على سبيل الم

السوق النشط، يتم تقدير القيمة العادلة لالستثمار على أساس تحليل المركز المالي للشركة المستثمر فيها ونتائجها، وبيان 

المخاطر وعوامل أخرى. يتم تحديد التغيرات المواتية وغير المواتية في قيمة األدوات المالية على أساس التغيرات في قيمة 

أن    إلى   اإلدارة  تشير تقديراتتقديري ا.  أمرا   تقديرها كمي ا    يكونغير الملحوظة، والتي    المؤشراتجة لتغير مستويات  األدوات نتي

متغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة للقيمة العادلة لألدوات  تغيرت سيكون غير جوهري إذا  البيانات الماليةالتأثير على 

 %.10بنسبة  3المالية المصنفة ضمن المستوى 
 

  وموصى بهامدفوعة  توزيعات 12
 

 مبلغ سهم بإجماليلفلس ل  7بقيمة توزيع أرباح نقدية ب 2021فبراير  1 بتاريخأوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد 

 .دينار كويتي(  1,084,883مبلغ  إجمالي  فلس للسهم ب  15:  2019) 2020ديسمبر    31دينار كويتي للسنة المنتهية في    506,279

من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية   2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في    بها  الموصيتم اعتماد توزيعات األرباح  

  .2021مارس  7السنوية في 



 .عشركة السكب الكويتية ش.م.ك.
 

 )غير مدققة(المعلومات المالية المرحلية المكثفة ات حول إيضاح

  2021يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

 

14 

 

 

  19-كوفيد جائحة تأثير 13
 

ا اعترافا  بانتشاره 19-، صرحت منظمة الصحة العالمية بأن تفشي فيروس كورونا )"كوفيد2020خالل مارس  "( يعتبر وباء 

ا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك دولة الكويت. وقد السريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا   التفشي أيض 

اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس، بما في ذلك إغالق الحدود ونشر اإلرشادات بالتباعد 

 االجتماعي وفرض عمليات اإلغالق وحظر التجول في جميع أنحاء الدول. 
 

ذت الشركة في اعتبارها التأثيرات المحتملة للتقلبات الحالية في السوق عند تحديد المبالغ المسجلة للموجودات المالية غير أخ

المسعرة لدى الشركة، ويمثل هذا أفضل تقييم أجرته اإلدارة بناء  على المعلومات المتاحة الملحوظة في تاريخ المعلومات المالية 

تمثل  في أوراق مالية  اتلالستثمارتراقب الشركة عن كثب ما إذا كانت القيمة العادلة  19ا لتأثير كوفيد المرحلية المكثفة. نظر  

 .السعر الذي سيتم تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في السوق ضمن السيناريو الحالي أم ال
 

زالت متداعية وال يمكن معرفة النتائج النهائية لهذا الحدث، وبالتالي ال يمكن تحديد التأثير  ما 19-إن تأثيرات فيروس كوفيد

بشكل معقول في تاريخ   المعلومات المالية المرحلية المكثفةبالنسبة لألحداث والظروف التي نشأت بعد تاريخ    الشركةالكلي على  

على الشركة فور وعند معرفته عند تحديد تقديرات  19-وس كوفيدالمالية. سيتم إدراج تأثير فير المعلوماتالتصريح بهذه 

 التي تؤثر على المبالغ المسجلة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات. الشركةوافتراضات 
 

تقييما  لمدى تطبيق مبدأ االستمرارية في ضوء الظروف االقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة حول  الشركةأجرت 

. قد  الشركةالمخاطر وأوجه عدم التيقن المستقبلية. تم إعداد التوقعات والتي تشمل األداء المستقبلي ورأس المال والسيولة لدى 

موارد كافية لمواصلة   الشركةكن التوقعات في الوقت الحالي توضح أنه لدى في التصاعد ول 19-يستمر تأثير فيروس كوفيد

. نتيجة لذلك، تم إعداد  2020ديسمبر    31تواجدها التشغيلي وال تزال حالة االستمرارية قائمة دون أي تأثر أو تغيير اعتبارا  من  

 مرارية.المعلومات المالية المرحلية المكثفة بالشكل المناسب على أساس مبدأ االست


