
 

 

 
 AIP/RZ/134إشارة رقم: 

    2021 مايو  15خ:التاري 
 

 المحترم    السيد / محمد سعود العصيمي 

 الرئيس التنفيذي  

 شركة بورصة الكويت 

 

 

 تحية طبية وبعد، 

 افصاح عن معلومات جوهرية الموضوع: 

وتعديالته    2010( لسنة  7عمالً بأحكام الفصل الرابع من كتاب اإلفصاح والشفافية من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

 بخصوص اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية.    11/2015/ 9الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 

  11لموافق  يوم الثالثاء ابأنه تم انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة لشركة الكوت للمشاريع الصناعية  نود أن نحيطكم علماً  

  مارس   31للفترة المالية المنتهية في    المرحلية في تمام الساعة الواحدة ظهراً وتم اعتماد البيانات المالية    2021مايو  

2021 . 

 مرفق طيه نموذج اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية 

 

 لوا بقبول فائق االحترام،وتفض

 

 

 محمد أحمد حسين  

 رئيس مجلس اإلدارة  

    



 

  (11)ملحق رقم 

نموذج اإلفصاح عن المعلومات الجوھرية

التاريخ

  المدرجة الشركة اسم

  الجوھرية المعلومة

 الجوھرية المعلومة أثر
  المالي المركز على

 للشركة

 الجوھرية قابلة لقياس ذلك األثر،يتم ذكر األثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة 
  المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبھھا من عقود. ويستثنى األثر

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة باإلفصاح عن معلومة جوھرية تخصھا ولھا انعكاس 
مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب اإلفصاح على باقي 

علومة واألثر المالي المترتب على تلك الشركات المدرجة ذات العالقة يقتصر على ذكر الم
  الشركة بعينھا.
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 املالية  البيانات نتائج نموذج

 للشركات الكويتية )د.ك.(

 

Financial Results Form 
Kuwaiti Company (KWD) 

 البيانات املالية نموذج نتائج 

 الشركات الكويتية )د.ك.( 

 

First Quarter Results Ended on 2021-03-31  نتائج الربع االول املنتهي في 

 

Company Name  الشركةاسم 

Al Kout Industrial Projects شركة الكوت للمشاريع الصناعية 

Board of Directors Meeting Date  تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة 

11 May 2021 

Required Documents  املستندات الواجب إرفاقها بالنموذج 

☒  Approved financial statements 

☒  Approved auditor's report 

 نسخة من البيانات املالية املعتمدة    ☒

 نسخة من تقرير مراقب الحسابات املعتمد  ☒

 
 فترة الثالث اشهر الحالية فترة الثالث اشهر املقارنة التغيير )%(

 البيان

Statement 
Change (%) 

Three Month 
Comparative Period 

Three Month Current 
Period 

 2020-03-31 2021-03-31 

28 952,429 1,329,429 

 صافي الربح )الخسارة( الخاص بمساهمي الشركة األم 

Net Profit (Loss) represents the amount 
attributable to the owners of the parent Company 

28 9.44 13.18 
 ربحية )خسارة( السهم األساسية واملخففة

Basic & Diluted Earnings per Share 

14 15,284,214 17,761,979 
 املوجودات املتداولة

Current Assets 

(15) 44,192,350 38,512,052 
 إجمالي املوجودات 

Total Assets 

18 9,501,192 11,627,557 
 املطلوبات املتداولة 

Current Liabilities 

11 12,237,318 13,720,724 
 إجمالي املطلوبات

Total Liabilities 

(29) 31,955,032 24,791,328 

 الخاصة بمساهمي الشركة األم إجمالي حقوق امللكية

Total Equity attributable to the owners of the 
Parent Company 

(3) 7,238,863 7,042,225 
 إجمالي اإليرادات التشغيلية

Total Operating Revenue 

24 1,183,101 1,546,612 
 صافي الربح )الخسارة( التشغيلية

Net Operating Profit (Loss) 

- - - 
 الخسائر املتراكمة / رأس املال املدفوع 

Accumulated Loss  / Paid-Up Share Capital  
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 املالية  البيانات نتائج نموذج

 للشركات الكويتية )د.ك.(

 

 

 الربع االول الحالي  الربع االول املقارن  التغيير )%(

 البيان

Statement Change (%) 

 First Quarter Comparative 

Period 
First Quarter Current 

Period 
2020-03-31 2021-03-31 

- - - 

 بمساهمي الشركة األم صافي الربح )الخسارة( الخاص 

Net Profit (Loss) represents the amount attributable 
to the owners of the parent Company 

- - - 
 ربحية )خسارة( السهم األساسية واملخففة

Basic & Diluted Earnings per Share 

- - - 
 إجمالي اإليرادات التشغيلية

Total Operating Revenue 

- - - 
 صافي الربح )الخسارة( التشغيلية

Net Operating Profit (Loss) 

• Not Applicable for first Quarter • األول  الربع  على ينطبق ال 

 

Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to  ( الخسارة) سبب ارتفاع/انخفاض صافي الربح 

The increase in net profit is due to the increase 
in export prices of the parent company's 
products, also the previous comparative period 
was the beginning of the Covid-19 pandemic, 
and it had a negative impact on global prices 

فاع االسعار العاملية ملنتجات الشركة  ارتفاع صافي الربح يعود سببه الرت

   الدولي،االم في السوق 

  اوكان له 19 -كما أن الفترة املقارنة السابقة كانت بداية جائحة كوفيد

  اثر سلبي على االسعار العاملية 

Total Revenue realized from dealing with related 
parties (value, KWD) 

اإليرادات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة )املبلغ  بلغ إجمالي 

 د.ك.( 

- - 

Total Expenditures incurred from dealing with 
related parties (value, KWD) 

بلغ إجمالي املصروفات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة )املبلغ  

 د.ك.( 

69,793 69,793 
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 املالية  البيانات نتائج نموذج

 للشركات الكويتية )د.ك.(

 

Corporate Actions ( اإلجراءات استحقاقات األسهم )املؤسسية 

  القيمة النسبة

NIL NIL 
 توزيعات نقدية 

Cash Dividends 

NIL NIL 
   منحة أسهم توزيعات

Bonus Share 

NIL NIL 
 توزيعات أخرى 

Other Dividend 

NIL NIL 
 أرباح عدم توزيع

No Dividends 
  

NIL NIL 
 عالوة اإلصدار 

NIL 
 زيادة رأس املال 

Issue Premium Capital Increase 

NIL NIL 
 تخفيض رأس املال 

Capital Decrease 
 

The Company’s comments in case the auditor 
has concerns or a qualified opinion 

اقب الحسابات بإبداء مالحظات    و أتعقيب الشركة في حال قيام مر

 تحفظات 

Regarding the auditor qualified, the group did not 
adjust the carrying amount of its investment in Al 
Dorra Petroleum Services Company K.S.C. (Closed), 
an associate. This is because the financial statements 
of the associate have not been received, and 
corrections will be made upon receipt of the 
financial statements 

شركة الدرة  بشأن تحفظ املدقق بعدم تعديل القيمة الدفترية ل 

للخدمات البترولية )شركة زميلة( ذلك لسبب عدم استالم البيانات  

املالية للشركة الزميلة وسوف يتم التصويب عند استالم البيانات  

 املالية 

 
 االسم  املسمى الوظيفي  التوقيع ختم الشركة

Company Seal Signature Title Name 

 

 

 حسين محمد أحمد  رئيس مجلس اإلدارة 

Attach a copy of the financial statements approved by the Board of 
Directors and the approved auditor's report 

اقب الحسابات و نسخة البيانات املالية املعتمدة من مجلس اإلدارة  ارفاقيجب  تقرير مر

 املعتمد
 



 

 

 
 ع. ش.م.ك. الكوت للمشاريع الصناعية شركة  

 وشركاتها التابعة  
 

 المرحلية المكثفة المجمعة المـالية   المعلومات

 )غير مدققة(  
 

 2021مارس   31
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة  المجمع ةالمكثفالمالية المرحلية  المعلومات مراجعة المستقل حول  مراقب الحسابات تقرير 

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

 مقدمة 
الشركة  )". م.ك.ع.لشركة الكوت للمشاريع الصناعية شالمرفق  المكثف المجمعلقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي 

والدخل رباح أو الخسائر األ بياناتو 2021مارس  31كما في ( المجموعة"ـ "ا معًا بر إليهيشا ) وشركاتها التابعة "(ماأل

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

  وعرضها وفقاً ة المجمع ةالمكثفهي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية  مإدارة الشركة األإن  .التاريخ

إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية . "التقرير المالي المرحلي" 34ة الدولي لمعيار المحاسب

   .ةجمعلما ةمكثفلاالمرحلية 
 

  راجعةنطاق الم
المالية المرحلية "مراجعة المعلومات  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي ، لفقرة التاليةهو موضح في اباستثناء ما 

المكثفة المجمعة المالية المرحلية اجعة المعلومات المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مر" للمنشأة مستقللا دققمالالمنفذة من قبل 

لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية سؤوالم موظفينإلى ال يةأساس ةبصف الستفساراتفي توجيه ا

ة التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولي قا نط واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من

تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال  تي يمكنور الهامة الألمعلى علم بكافة ا أننا وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد ب

 التدقيق. رأينبدي 
 

 يجة المتحفظةالنتأساس 
شركة زميلة   وهي (، )مقفلة .ك. مها في شركة الدرة للخدمات البترولية ش.لم تقم المجموعة بتعديل القيمة الدفترية الستثمار

مارس   31للمجموعة كما في  جمعلمالي المرحلي المكثف المبيان المركز ا دينار كويتي في 3,000,000 مبلغب ها إدراج تم 

بذلك  افي موجودات الشركة الزميلة لفترة الثالثة أشهر المنتهية التغيرات في حصة المجموعة في ص تسجيلل 2021

روري من الض إذا كان من تحديد ما تمكن لم ن وبالتالي،. ركة الزميلةشحول المالية معلومات أي  رتوفي، حيث لم التاريخ

ذلك التاريخ في ب المعلومات المالية للمجموعة كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية فيأي تعديالت على هذه المبالغ  إجراء

 . 2021مارس  31
 

 المتحفظة النتيجة
فإنه لم ، من تقريرنا  "النتيجة المتحفظة"أساس في فقرة  الموضح مرالمحتملة لأل تأثيراتباستثناء الواستنادا إلى مراجعتنا، 

المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع  ة المجمع ةالمكثفالمالية المرحلية يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات 

 .34ر المحاسبة الدولي لمعيا  اً لنواحي المادية، وفقا
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 ة  المجمع ةالمكثفمالية المرحلية  المات المعلومراجعة المستقل حول  قب الحسابات امرتقرير 

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

 األخرى  بيةلبات القانونية والرقاط تتقرير حول الم

 "فظةالنتيجة المتح "أساس في فقرة  الموضح مرالمحتملة لأل تأثيراتباستثناء الإلى مراجعتنا،  ضافة إلى ذلك، واستناداً باإل
. نبين  األم متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركةة المجمع ةالمكثففإن المعلومات المالية المرحلية ، ن تقريرنا م

ا وصل إليه علمنا حسبمو، هأعال "النتيجة المتحفظة"أساس في فقرة  الموضح مرالمحتملة لأل تأثيراتباستثناء الأيضاً، 

 والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة له 2016نة لس 1لقانون الشركات رقم  تا ود أية مخالفمنا وج يرد إلى عل لمادنا، واعتق

شهر  أ الثالثةوالتعديالت الالحقة لهما، خالل فترة  األم ، أو لعقد التأسيس أو للنظام األساسي للشركةوالتعديالت الالحقة لها 

  مالي.الأو مركزها األم ركة ط الشا شمادياً على نثيراً له تأ  ى وجه قد يكونعل 2021مارس  31لمنتهية في ا
 

 مراجعتناأنه خالل  ،أعاله "النتيجة المتحفظة"أساس في فقرة  الموضح مرالمحتملة لأل تأثيراتباستثناء ال، نبين أيضاً 

  هيئةبشأن  2010 لسنة 7رقم القانون  ألحكام وجود أية مخالفاتلى علمنا إم يرد لادنا، واعتقنا ا وصل إليه علمحسبمو

 اً يماد اً تأثيرعلى وجه قد يكون له  2021مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرفترة ل به خال ات المتعلقةأسواق المال والتعليم

 الشركة األم أو مركزها المالي.على نشاط 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دالجادر بدر عادل العب

 أفئة  207ات رقم سجل مراقبي الحساب

   إرنست ويونغ 

 يمي وشركاهم والعص العيبان
 

 2021مايو  17

 الكويت



 كاتها التابعة وشرش.م.ك.ع.  عيةالصناالكوت للمشاريع شركة 
 

 

 معة. ثفة المج المالية المرحلية المكجزًءا من هذه المعلومات  تشكل 9 إلى 1من  إن اإليضاحات المرفقة
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( أو الخسائر رباحاألبيان 

  2021مارس  31لفترة المنتهية في ل

  

 أشهر المنتهية في   ثةثالال
 مارس   31

 2020 2021 إيضاح  

 
 

 دينار كويتي  دينار كويتي
    

 7,238,863 7,042,225 3 عقود مع العمالء  من إيرادات 

 (5,163,778) (4,723,731)  مقدمة  خدمات  مبيعات وتكلفة  
  ─────── ─────── 

 2,075,085 2,318,494  مجمل الربح 
    

 33,174 17,899  رى إيرادات أخ 

 (711,698) (684,683)  عمومية وإدارية  تا فروصم

 (180,462) (125,889)  فات أخرى رومص

 (115,448) 36,704  تجاريين مدينين مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ل( تحميلرد )

 82,450 (15,913)   أجنبيةعمالت ق تحويل صافي فرو
  ─────── ─────── 

 1,183,101 1,546,612  ربح التشغيل 
    

 (37,604)     -  شركة زميلة   نتائج يفحصة 

 األرباح خاللن التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة م

 (97,527) (100,720)  أو الخسائر

 (30,742) (50,062)  تكاليف تمويل 
  ─────── ─────── 

 1,017,228 1,395,830  ارة جلس اإلد ومكافأة أعضاء مالضرائب    الربح قبل 
    

 (10,548) (13,958)  كويت للتقدم العلمية السس مؤة حص

 (26,696) (33,531)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (11,055) (13,412)  زكاة 

 (16,500) (5,500)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
  ─────── ─────── 

 952,429 1,329,429  ة  فترربح ال

  ═══════ ═══════ 

 فلس  9.44 فلس  13.18  ففة لمخاو  ربحية السهم األساسية

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

  2021مارس  31المنتهية في  للفترة

 
 أشهر المنتهية في   ثالثةال

 مارس   31

 2021 2020 

 نار كويتي يد دينار كويتي 
   

 952,429 1,329,429 رة فتلا  ربح

 

─────── ─────── 

      شاملة أخرى  إيرادات  )خسائر( 

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

 42,292 (1,318) أجنبية ناتجة من تحويل عمليات   أجنبيةتحويل عمالت  وق فر

 

─────── ─────── 

  أو الخسائر األرباح   إلى قد يتم إعادة تصنيفها  التي   خرى األملة  شا ال  يرادات اإل  ائر( سخل ا)   صافي 

 42,292 (1,318)     في فترات الحقة 

 
─────── ─────── 

   

   في فترات الحقة:   أو الخسائراألرباح  إلى ا لن يتم إعادة تصنيفهشاملة أخرى    خسائر 

 (26,856)     -  لةزمي ةكالشاملة األخرى لشر الخسائرفي ة حص

 ─────── ─────── 
في فترات   أو الخسائر األرباح    إلىلن يتم إعادة تصنيفها التي   خرى األشاملة  ال  خسائر ال   صافي 

 (26,856)     - حقة ال

 

─────── ─────── 

 15,436 (1,318) ة  فترإيرادات شاملة أخرى لل( خسائر)
 ─────── ─────── 

 967,865 1,328,111   ةفترللة يرادات الشاملإلا  يإجمال

 

═══════ ═══════ 
 

 

 

 

 

 
 

 



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

 

 ية المرحلية المكثفة المجمعة. لما المعلومات ال هذهتشكل جزًءا من   9 إلى 1لمرفقة من إليضاحات اإن ا
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 )غير مدقق(بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع 

 2021مارس  31كما في 
  )مدققة(   

 مارس    31 ديسمبر  31 مارس   31 
 2021 2020 2020 
 دينار كويتي  ويتي نار كدي كويتيدينار  
    دات  وجوملا

    ة اولمتدموجودات غير  
 17,111,371 12,526,112 12,297,515 ت ومعدات ممتلكات ومنشآ 

 633,003 509,282 515,156 موجودات حق االستخدام  
 6,226,360 3,000,000 3,000,000 تثمار في شركة زميلة سا

 4,937,402 4,937,402 4,937,402 الشهرة 
 ─────── ─────── ─────── 
 20,750,073 20,972,796 28,908,136 
 ─────── ─────── ─────── 

    موجودات متداولة  
 1,162,267 983,905 883,185 ر الخسائ مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح اومالية   موجودات

 2,768,760 3,081,292 3,173,887 نزومخ 
 9,006,261 10,210,654 9,826,027 عقود  مدينون تجاريون وموجودات 

 1,606,519 1,565,029 1,658,799   نون أخرون دي وما  قدممدفوعات م
 740,407 861,759 2,220,081 رصدة لدى البنوكأو نقد
 ─────── ─────── ─────── 
 17,761,979 16,702,639 15,284,214 
 ─────── ─────── ─────── 

 44,192,350 37,675,435 38,512,052 الموجودات    إجمالي
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    والمطلوبات  حقوق الملكية  

    ية  حقوق الملك
 10,090,080 10,090,080 10,090,080 راس المال 

 5,186,422 5,186,422 5,186,422  إجبارياحتياطي 
 5,148,415 5,148,415 5,148,415 تياري خ ا ياطاحتي

 (2,621,990) (2,609,842) (2,609,842)  خرى لشركة زميلةألدات الشاملة اات في اإليرالتغيرتأثير ا
 587,937 545,878 544,560  أجنبيةت حويل عمالاحتياطي ت

 13,564,168 5,102,264 6,431,693 أرباح مرحلة 
 ─────── ─────── ─────── 

 31,955,032 23,463,217 24,791,328 حقوق الملكية   إجمالي
 ─────── ─────── ─────── 

    ة  مطلوبات غير متداول
 2,334,169 1,876,304 1,821,719 خدمة للموظفين مكافأة نهاية ال

 401,957 304,208 271,448 ر جيتأ الت با مطلو
 ─────── ─────── ─────── 
 2,093,167 2,180,512 2,736,126 
 ─────── ─────── ─────── 

    مطلوبات متداولة  
 6,312,558 4,790,736 4,884,898 دائنون ومصروفات مستحقة  

 242,732 233,963 270,398 تأجير المطلوبات 
 1,520,902 1,159,620 909,435 وك  البن لدى فة شوحسابات مك

 1,425,000 5,847,387 5,562,826 وسلفقروض 
 ─────── ─────── ─────── 
 11,627,557 12,031,706 9,501,192 
 ─────── ─────── ─────── 

 12,237,318 14,212,218 13,720,724 ات  طلوبالم  إجمالي
 ─────── ─────── ─────── 

 44,192,350 37,675,435 38,512,052   ة والمطلوبات ملكيوق القحمجموع 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 
 

 حسينحمد أمحمد 

 رئيس مجلس اإلدارة

 فيصل يوسف مال للا  

 الرئيس التنفيذي



 

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

 

 مجمعة. لية المكثفة اللمرحعلومات المالية االم ا من هذهءً ل جزكتش 9 إلى 1قة من لمرفاإليضاحات اإن 
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 )غير مدقق(جمع المكثف الم المرحليي حقوق الملكية بيان التغيرات ف

  2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 
 رأس  
   إجبارياحتياطي  المال

  احتياطي
 ي رااختي

ات غيرتأثير الت
ادات ريإلا في

الشاملة األخرى  
 لشركة زميلة

احتياطي تحويل  
 أجنبيةعمالت 

 أرباح 
 حلةرم

 

 المجموع

 دينار كويتي دينار كويتي تيدينار كوي تير كوياندي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

        

 30,987,167 12,611,739 545,645 (2,609,842) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2021يناير  1كما في 

 1,329,429 1,329,429     -     -     -     -     - ربح الفترة

 (1,318)     - (1,318)     -     -     -     - لفترةشاملة أخرى ل خسائر

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

 1,328,111 1,329,429 (1,318)     -     -     -     - ةرفتللة لالشاماإليرادات  (ئرخسا )ال ليما إج 

 

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

 24,791,328 6,431,693 544,560 (2,609,842) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2021مارس  31في 

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

 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     -     -     -     -     - ةفترربح ال

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

 

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

 967,865 952,429 42,292 (26,856)     -     -     -  الشاملة للفترة اإليرادات )الخسائر( إجمالي

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

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

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

 



 

 كاتها التابعة وشرش.م.ك.ع.  عيةالصناالكوت للمشاريع شركة 
 

 

 مجمعة. ثفة الت المالية المرحلية المكل جزًءا من هذه المعلوما كتش 9 إلى 1من  إن اإليضاحات المرفقة
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 قق(مد)غير  عف المجمالمرحلي المكث بيان التدفقات النقدية

 2021مارس  31هية في منتال رةلفتل

 
 أشهر المنتهية في    الثالثة

 مارس    31

 2021 2020 
 ي تيكور  دينا تييدينار كو 

   أنشطة التشغيل 

   

 1,017,228 1,395,830 مجلس اإلدارة أعضاء   ومكافأة الربح قبل الضرائب  
   : ديةنق ال تدفقات بصافي ال ضرائب الربح قبل التعديالت لمطابقة 

 831,849 636,539 كات ومنشآت ومعدات  تلك مماستهال
 66,041 75,379   م ا ستخدات حق االاستهالك موجود

 (8,400)     - يع ممتلكات ومنشآت ومعدات بربح من 
 115,448 (36,704) ن رييتجا مدينين عة لئتمان المتوقمخصص خسائر االتحميل  (رد)

 37,604     - زميلة  حصة في نتائج شركة 
 97,527 100,720   أو الخسائر  خالل األرباح لة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من مة العادقيال التغيرات في 

 63,413 61,740 نهاية الخدمة للموظفين   ة مكافأ مخصص  
 25,119 45,658 روضقون وديلفائدة 

 5,623 4,404 تأجيرة لمطلوبات فائد
 ─────── ─────── 
 2,283,566 2,251,452 
   رأس المال العامل:   غيرات في تال

 (19,299) (92,595) مخزون
 (1,824,180) 421,331 عقود  مدينون تجاريون وموجودات 

 (222,362) (93,770)   خرونآومدينون مدفوعات مقدما  
 356,294 27,761 ون ومصروفات مستحقة  ئندا
 ─────── ─────── 

 541,905 2,546,293 العمليات ن م جةتا النالتدفقات النقدية 
 (12,787) (116,325) ة  مدفوع مة للموظفينمكافأة نهاية الخد

 ─────── ─────── 
 529,118 2,429,968 أنشطة التشغيل  فقات النقدية الناتجة من صافي التد

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

 (376,570) (413,593) ومعدات  شآت  ومن ات  تلكممشراء 
 8,400     -   ومنشآت ومعدات   بيع ممتلكات متحصالت من 

 ─────── ─────── 
 (368,170) (413,593) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار  

 ─────── ─────── 
   أنشطة التمويل 

 1,425,000     -   ت من قروضمتحصال
 (1,500,000) (284,561) سداد قروض 

 (25,119) (45,658) وعة  مويل مدفت ليفتكا 
 (69,617) (81,982) لوبات التأجير  ط مجزء من أصل مبلغ  سداد 

 ─────── ─────── 
 (169,736) (412,201) في أنشطة التمويل   ة تخدمالمس  يةالنقدالتدفقات في صا
 ─────── ─────── 

 (8,788) 1,604,174   ل  نقد والنقد المعاد ال   في (  نقصل ا)   ادة زي ال صافي  
 (761,524) (297,861) يناير   1في  كما دل  نقد المعا النقد وال
 (10,183) 4,333  أجنبيةفروق تحويل عمالت صافي 

 ─────── ─────── 
 (780,495) 1,310,646   مارس  31في ا كملنقد المعادل د واالنق

 ═══════ ═══════ 
   : معلمكثف المجالمرحلي ا دية قنال بيان التدفقات من دة تبعمس يةنقد غير  ود بن

 141,429 81,253  لتأجيروبات اطلم إلىإضافات 

 (141,429) (81,253)  مااالستخد جودات حقمو إلىإضافات 
 ─────── ─────── 
 -     -     
 ═══════ ═══════ 



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

 قة( مجمعة )غير مدقللمعلومات المالية المرحلية المكثفة ااحات حول اإيض
 2021مارس  31في كما في وللفترة المنتهية 
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   ل الشركةات حومعلوم 1
 

الشركة  ") ك.ع. م.ش. الصناعية اريعللمشوت الك ركةلش معة المج المرحلية المكثفة المعلومات المالية إصدار ب صريحتم الت

قرار مجلس ل قاً وف 2021مارس  31المنتهية في  أشهر للثالثة ("موعةج الم" بـا يشار إليها معً )وشركاتها التابعة ( "األم

 . 2021 مايو 11 اريختبالشركة األم إدارة 
  

لم يعتمد   عليه،بعد. وبناًء  2020 ديسمبر 31 لمنتهية فيللسنة ا م ة األللشرك ة لم يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي

ال تتضمن المعلومات المالية المرحلية . 2020ديسمبر  31ة للسنة المنتهية في جمعمساهمو الشركة األم البيانات المالية الم

 وبة. مطلون  كقد تأي تعديالت  2021مارس  31ثة أشهر المنتهية في المكثفة المجمعة لفترة الثال
 

علناً في بورصة أسهمها تداول  متيوبها ويقع مقرها ت ية الكو ولد  فيسها تأسيتم  عامة شركة مساهمة ألم هي لشركة اا نإ

ها ، وعنوان، شارع عبد العزيز الصقر، شرق18برج الحمراء، الطابق رقم  في رئيسيالاألم لشركة امكتب يقع الكويت. 

 الكويت. ، 65453 ةعيبالش ، 10277 ص.ب. سجل هوالبريدي الم
 

 :األمشركة للفيما يلي األنشطة الرئيسية 
 

 يازة ح لتخزين؛ ووالمواد السائبة األخرى، وإقامة وتشغيل وإدارة صوامع ا ت نمتوزيع اإلسوتخزين و ديراتسا

يري  خالل مداألموال من ثمار فوائض است إلىشطة مماثلة، باإلضافة في الشركات األخرى التي تزاول أن الحصص

 مار والشركات العقارية.ثاالستحصص  فظ فيحاالم

  ات وغيرها من المنتج المواد الصلبة والمواد الغازية تيعاب سالية ل المعدنلبراميوا ملحلواور لالك مواد جإنتا

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

 ركةالشراض ألغقا بطها رج وخا كويت دولة الة داخل نقل منتجات الشرك . 

  ات صناعية أخرى وكذلك موستجارية أو رالمات ي عوأ ةصلت الة ذاالفكريق الصناعية وحقوق الملكية الحقوشراء

 .  ها أو خارج  دولة الكويتاألخرى سواء داخل شركات ال إلىرها يتأج إلىة وق أخرى متعلقة بها باإلضافأي حق

 ها علي لمنصوصتها طبقا للحدود اأنشطمزاولة  تتمكن منل مة األلشركمة للعقارات الالزاو متلكات المنقولةشراء الم

 ن.قانوا للبقط

 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 الشركة ز ليجو

أو  ات كرشلي هذه اأن تشتر اً ضيأ مجموعةلل يجوز  الكويت أو خارجها.دولة  ا داخلأهدافهقيق ى تح علنها تعاوالتي قد 

  تلحقها بها. 
 

 للمجموعةسبية االمحات اسالسيالتغيرات في و أساس اإلعداد 2
 

  أساس اإلعداد 2.1

بة  لمعيار المحاسقاً وف 2021 رسما  31في  ةينتهالم أشهر ثالثةللة جمعالم المكثفةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية 

على أساس أنها  حلية المكثفة المجمعةرالمالمالية  معلوماتالقامت المجموعة بإعداد . حليالمالي المر رتقريلا 34ولي الد

هريًا جو ًكا تثير ش تيقن قداإلدارة أنه ال توجد عوامل عدم مجلس أعضاء رى يستتابع أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. 

هناك توقع معقول بأن المجموعة لديها الموارد الكافية لالستمرار في وجودها  هم إلى أنهشير تقديريوفتراض. شأن هذا االب

 ثفة المجمعة. شهًرا من نهاية فترة المعلومات المالية المرحلية المك 12التشغيلي في المستقبل القريب لفترة ال تقل عن 
  

البيانات المالية  فية الزمالمجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات ال ةالمكثفية للمرح إن المعلومات المالية ا

  .2020 برديسم 31 في كما  جموعة ملالسنوية لالمجمعة  انات الماليةمقترنة بالبي االطالع عليها ، ويجب السنوية المجمعة
 

  موعةمن المجالمطبقة والتعديالت جديدة الات فسيرلتر واييعاالم 2.2

ات في إعداد البيان المتبعةتلك ل ثلةمما المجمعة  المكثفةفي إعداد المعلومات المالية المرحلية  المطبقةة ت المحاسبيا سإن السيا 

دة التي تسري جديال اييرالمع تطبيق اءباستثن ،2020ر ديسمب 31في  تهيةالمن للسنة للمجموعة السنوية المجمعةالمالية 

 عد.  سر بيلم  ولكن صادر لأو تعدي ر أو تفسيرا يجموعة بالتطبيق المبكر ألي معملتقم ا لم .2021 يناير 1 من اً راعتبا 
 

 يةحلية المرمعلومات المالعلى الير يس لها تأثل إنه ال إ 2021مرة في سنة الت والتفسيرات ألول سري العديد من التعديت

 موعة.  ة المجمعة للمج المكثف

 



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

 قة( مجمعة )غير مدقللمعلومات المالية المرحلية المكثفة ااحات حول اإيض
 2021مارس  31في كما في وللفترة المنتهية 
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 )تتمة( للمجموعةسبية المحاات سايسالي ت فارالتغيو أساس اإلعداد 2
 

 )تتمة( من المجموعةة طبقالمجديدة الوالتعديالت فسيرات لتعايير واالم 2.2
 

  7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39 اسبة الدوليومعيار المح ، 9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة : 16لية قارير الماالدولي للت يار والمع   4معيار الدولي للتقارير المالية وال

المعروض فيما بين  )اإليبور( استبدال معدل نتيجة التقارير الماليةتتعلق بالتأثيرات على مؤقتة تقدم التعديالت إعفاءات 

 اطر.اً من المخ البنوك بمعدل فائدة بديل خالي تقريب
 

 التالية:  المبررات العمليةتتضمن التعديالت 
 

  رة  التي تكون مطلوبة بصورة مباشوغيرات على التدفقات النقدية تغيرات تعاقدية أو تإجراء مبرر عملي يستلزم

 لفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية.ا تي يتم معاملتها كتغيرات في سعرإلصالح، واللعملية ا

 حوط تالتحوط وتوثيقات ال تصنيفاتعلى إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور يتعين تغييرات السماح ب

 عالقة التحوط. إيقافدون 

 منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي تيفاء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة ن است للشركات متقديم إعفاء مؤق

 لبند المخاطر. ريباً من المخاطر كتحوط تحمل معدل فائدة خالي تق
 

تخدام  تزم المجموعة اسالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. تعلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على 

 سارية. في الفترات المستقبلية إذا أصبحت رات العمليةالمبر
 

 عمالءال د معوقعمن اإليرادات  3
 

 اإليرادات   يع وزت  حول  لومات مع

 مبيعات والخدمات:النوع  إلى اً استنادالمجموعة لدى من العقود مع العمالء  يراداتإلازيع فيما يلي تو
 

 

 ية في  المنتهأشهر  الثالثة  
 مارس   31

 2021 2020 

 تي ي كو  ر دينا  يتي كو ر  ادين 

   دمات و الخاعة أ بض أنواع ال 

 4,183,616 4,299,683 لوي ر القول بيع الك

 2,719,894 2,255,896 اد صناعية موع  يب

 189,349 203,101 خدمات مزج المواد الكيمائية  

 93,866 268,615 وفية ي أكسيد الكلور لخزانات المياه الج إنتاج ثانإنشاء مصنع 

 52,138 14,930 ستية وج ل  دمات خ 

 
─────── ─────── 

 7,238,863 7,042,225 د مع العمالء وق جمالي اإليرادات من العإ

 

═══════ ═══════ 
 
   

   ة في ألسواق الجغراا

 6,837,459 6,084,021 الخليجي نوا عالكويت ودول مجلس الت

 362,780 696,660 أوروبا وشمال أفريقيا

 38,624 261,544 آسيا

 

─────── ─────── 

 7,238,863 7,042,225 قود مع العمالء إجمالي اإليرادات من الع

 

═══════ ═══════ 
   

   ت تراف باإليرادااالع ت يقتو

 6,997,376 6,824,194 ةنزمنية معي في فترةة قدمت مما بضاعة وخد

 241,487 218,031 ة على مدار الوقتدمقمات مبضاعة وخد
 ─────── ─────── 

 7,238,863 7,042,225 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء 

 

═══════ ═══════ 
 



 كاتها التابعة وشرش.م.ك.ع.  عيةالكوت للمشاريع الصناشركة 
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 مخففةية والاألساس السهم ربحية 4
 

متوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. رة على الالفتربح  قسمةب األساسيةربحية السهم  غمبالتحتسب 

زائدا  ةل الفترلعادية القائمة خالعدد األسهم امرجح لالالمتوسط ترة على لفقسمة ربح ابربحية السهم المخففة تحتسب 

.  أسهم عادية إلى لمخففةحتملة اعادية المم الارها عند تحويل كافة األسهم العادية التي سيتم إصددد األسهط المرجح لعالمتوس

 فة متطابقة.ربحية السهم األساسية والمخف أدوات مخففة قائمة، فإن دعدم وجول اً نظر

 

 

 المنتهية في  أشهر  ثة  الثلا 
 مارس   31

 

2021 2020 
 

  

 952,429 1,329,429 ربح الفترة )دينار كويتي(

 

═══════ ═══════ 

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

 

═══════ ═══════ 

 فلس  9.44 فلس  13.18 المخففة  وألساسية  ة السهم اربحي

 

═══════ ═══════ 
 

ت المالية المرحلية المكثفة ا معلوملمحتملة بين تاريخ ادية ا عأسهم أو تتضمن أسهم عادية أخرى  معامالت أي جراء إم يتم ل

 ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة.هذه المعلوما ب التصريحوتاريخ  المجمعة
 

 لة التزامات ومطلوبات محتم 5
 

 التزامات رأسمالية 

:  2020ديسمبر  31)دينار كويتي  274,985 بمبلغ ةمستقبلي ةرأسمالي مصروفاتب تعلقوعة التزامات تالمجملدى 

 .ة قيد اإلنشاءجاريتعلق بمشروعات يا فيم (دينار كويتي 197,631: 2020مارس  31ار كويتي ودين 100,217
 

 مطلوبات محتملة 

  6,851,825بمبلغ  قائمة مانئتوا ضمان اتة خطابلمجموعا البنوك التي تتعامل معها لدى  كان، 2021مارس  31ي ف

أداء  بتعلق ت( كويتيدينار  5,970,767: 2020ارس م 31و دينار كويتي 5,780,834 : 2020ديسمبر  31) كويتيدينار 

     ة. يماد مطلوباتعنها أي  نتجلعقود وال يتوقع أن يض ابع
 

 ات عالقة طراف ذإفصاحات األ 6
 

 اتئيسيين والشركلرة والمساهمين اوشركات المحاص ا الزميلةشركاتهمجموعة دى اللتتضمن األطراف ذات عالقة 

وأفراد عائالتهم من الدرجة األولى جموعة التنفيذيين بالم عضاء مجلس اإلدارة والمسؤولينالخاضعة للسيطرة المشتركة وأ

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

   الت من قبل إدارة المجموعة.  امهذه المع  تسعيرشروط و سياسات
 

راف ذات عالقة خالل  مع أط ها ؤإجراالتي تم  لعليا ة اموظفي اإلدار مع المعامالت معامالت بخالف تلك  يتم إجراء أيلم 

 . رحلية المكثفة المجمعةمعلومات المالية المفترة ال
 

 العليا ت مع موظفي اإلدارة المعامال

حية ومسؤولية تخطيط الذين لديهم صال اإلدارةبين الرئيسيعضاء األمجلس اإلدارة وء أعضا  دارة العليا فو اإلموظ ضمنيت

 بموظفي اإلدارة العليا كما يلي: لقائمة المتعلقةا امالت واألرصدةلمعا ةقيم إجمالي نشطة المجموعة. كانوتوجيه ومراقبة أ

 

 كما في    قائم لا   د يرصال   لمنتهية في  ة ا فترمعامالت للال   قيم 

 

 رس  ما 31

2021 

 مارس    31

2020  

   مارس  31

2021 

 )مدققة( 
 بر  يسمد 31

2020   

 مارس    31

2020 

 

 دينار كويتي  ي كويتدينار   تييدينار كو  دينار كويتي  ويتيدينار ك

 

      

 24,038 31,433 20,959  82,147 48,683 زايا أخرى قصيرة األجل رواتب وم

 269,639 30,881 15,887  8,144 6,110 للموظفين  مكافأة نهاية الخدمة 

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

 

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

 

69,793 105,291  36,846 62,314 293,677 

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ 
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  ت علومات القطاعام 7
 

  الرئيسيةخدمات النشطة وإن األ .يةلتالا ت التشغيلقطاعا  فيجات وخدمات المجموعة منت تنظيمتم ألغراض اإلدارة، 

 يلي:   كما هي ه القطاعات ضمن هذ
 

 لور القلوي.إنتاج وبيع منتجات الك: يوور القلالكل 

 ةالبتروكيميائي تجاتإنتاج وبيع المن: كيميائيةالمنتجات البترو. 

 ع مواد صناعية: توزيالتجارة . 

 جموعةلمتية وخدمات النقل المقدمة من قبل اسالخدمات اللوج  :للوجستية والنقل الخدمات ا. 

 ه الجوفيةخزانات الميا للكلور ا يدي أكسإنتاج ثانمصنع إنشاء  الصناعية:  ات عورمشال. 

  خسائرأو ال األرباحجة بالقيمة العادلة من خالل رالمدوزميلة شركة في  لمجموعةااستثمارات : االستثمارات 

 والشهرة.
 

 ات القطاعإيرادات ونتائج ( أ

مارس   31أشهر المنتهية في  ثةلثالل جموعةمدى الل يلشغالت اتاعقطل إيرادات وأرباح جدول التالي معلومات حويعرض ال

 توالي:لعلى ا 2020و 2021
 

 
 ي ف أشهر المنتهية   ةثالالث

  مارس  31 

 المنتهية في    أشهر  الثالثة
  مارس   31

 2021 2020 2021 2020 

 دينار كويتي   ار كويتي دين   نار كويتي دي دينار كويتي  

 النتائج  ت اإليرادا 

     

 1,878,180 2,283,680 4,287,354 4,428,673 يكلور القلولا

 17,519 25,481 189,349 203,101 يائيةمالمنتجات البتروكي

 756,982 591,496 3,046,172 2,499,891 تجارة ال

 2,678 10,964 647,708 660,428 اللوجستية والنقلات الخدم

 15,296 52,371 93,866 268,615 عيةصنا ال اتعورمشال

 (135,131) (100,720)     -     - ثماراتستاال

 (595,570) (645,498) (1,025,586) (1,018,483) دات ا ت واستبعالديتع
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,939,954 2,217,774 7,238,863 7,042,225 مجمعة 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 33,174 17,899   إيرادات أخرى

 (30,742) (50,062)   يلموتكاليف ت

 (989,957)  (856,182)   ةير موزعمصروفات غ

   ─────── ─────── 

 952,429 1,329,429   رةتفلبح ار
   ═══════ ═══════ 

 

 

 في ة تهيالمن  أشهر  الثالثة

 مارس   31

 في ة أشهر المنتهي  الثالثة 

 مارس   31

 

2021 2020  2021 2020 

 

 ي ر كويتدينا دينار كويتي  ي دينار كويت دينار كويتي

 

 ات  يترمش
 ومعدات  ت ومنشآت ممتلكا 

  

 فاء طإو  استهالك
 

     

 753,362 572,412  331,365 410,149 يوكلور القللا

 11,774 6,375  22,436 3,444 ارةتجال

 66,713 57,752  22,769     - الخدمات اللوجستية والنقل

 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 

413,593 376,570  636,539 831,849 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 



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

 قة( مجمعة )غير مدقللمعلومات المالية المرحلية المكثفة ااحات حول اإيض
 2021مارس  31في كما في وللفترة المنتهية 

 

 

12 
 

 مة( )تت القطاعات   معلومات  7
 

 طلوبات القطاعات مو  موجودات ب( 

  2021ارس م 31 مجموعة كما فيدى الل عات التشغيلقطا ومات حول موجودات ومطلوبات معل تعرض الجداول التالية

 على التوالي: 2020مارس  31و 2020ديسمبر  31و
 

 

 
 س  رما 31

2021 

 ( ةق)مدق
 بر  ديسم 31

2020 

 
 رس  ما   31

2020 

 ي دينار كويت دينار كويتي  دينار كويتي 

    ات اع موجودات القط

 30,688,556 29,243,397 29,761,279 يالكلور القلو

 518,139 31,526 52,349 يميائيةالمنتجات البتروك

 3,888,801 3,381,793 3,892,207 تجارة ال

 1,025,501 842,728 821,038 تية والنقلللوجسالخدمات ا

 682,726 192,086 101,994 صناعيةالعات مشروال

 7,388,627 3,983,905 3,883,185 اراتستثماال

 ─────── ─────── ─────── 
 44,192,350 37,675,435 38,512,052 عات المجمعة القطا  ات موجود  إجمالي

 ═══════ ═══════ ═══════ 
    اعات القطات مطلوب 

 9,427,637 11,896,005 11,639,443 يولالكلور الق

 701,327 482,214 2,578 المنتجات البتروكيميائية

 1,735,861 1,439,062 1,701,983 تجارةال

 372,493 390,575 376,720 الخدمات اللوجستية والنقل

     - 4,362     - أخرى

 ─────── ─────── ─────── 
 12,237,318 14,212,218 13,720,724 وبات القطاعات المجمعة مطل  إجمالي

 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 فية  جغراالقطاعات الج( 

م نهتحقق مذين تالموقع العمالء  إلىاستنادا  جموعةالملدى  نمن العمالء الخارجيي اداتيرإلتحليل الجغرافي لتم إجراء ال

 اإليرادات:
 

 

 أشهر المنتهية في   الثالثة
  مارس  31 

 

2021 2020 

 ي يتوينار كد تييودينار ك 

   

 7,863,045 7,102,504 التعاونودول مجلس الكويت 

 362,780 696,660 يقياأفرشمال روبا وأو

 38,624 261,544 آسيا

 (1,025,586)  (1,018,483) ت داا تعديالت واستبع

 ─────── ─────── 
 7,238,863 7,042,225 لقطاعات المجمعة اإيرادات   إجمالي

 

 

═══════ ═══════ 
 

 ة لألدوات المالي  لةلعاد ا ة القيم 8
 

ن في السوق ملة منظمة بين المشاركيل التزام ما في معا ما أو المدفوع لنق مستلم من بيع أصلال إن القيمة العادلة هي السعر

 تالااألصل أو نقل االلتزام في إحدى الح لى افتراض حدوث معاملة بيع إمة العادلة قيفي تاريخ القياس. يستند قياس ال

 :لتاليةا
 

 أو ؛االلتزام أولسوق الرئيسي لألصل في ا   

 م. االلتزا أوة لألصل السوق األكثر مالءمسوق الرئيسي، في ال ظل غياب في 
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 ( تتمة )  ةلألدوات المالي  لةلعاد ا ة القيم 8
 

 ق األكثر مالءمة.  سوالالسوق الرئيسي أو  إلىيجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول 
 

كن للمشاركين في السوق استخدامها عند لمممن اي تضات الرافتالو االلتزام باستخدام ايتم قياس القيمة العادلة لألصل أ

 م االقتصادية المثلى.هلح ا لتحقيق مص كين في السوق سيعملونافتراض أن المشارل أو االلتزام، بعير األصتس
 

ا اقتصادية من خالل استخدام  زايج متا نإق على سواللألصل غير المالي قدرة المشارك في  قياس القيمة العادلة يراعي

بأعلى محتمل أن يستخدم األصل آخر في السوق من المشارك  إلىل بيعه ستوى له، أو من خالل ماألصل بأعلى وأفض

 وأفضل مستوى له. 
 

ى قصأ تحقيق مع ، بيانات كافية لقياس القيمة العادلة يب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها التستخدم المجموعة أس

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

 المكثفة مالية المرحليةالالمعلومات تها العادلة أو االفصاح عنها في وبات التي يتم قياس قيمة الموجودات والمطلتصنف كاف

والذي يمثل أهمية  ت لمدخالوى من اقل مستأ إلىاً ادنالحقا، است العادلة، والمبيندول الهرمي للقيمة المجمعة ضمن الج 

 :لاس القيمة العادلة ككلقي
 

  لنشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛المعدلة( في األسواق ا سعار المعلنة )غيراأل - 1المستوى 

 ًظا حوملدلة عا لاس القيمة اي يمثل أهمية لقيى من المدخالت والذأساليب تقييم يكون بها أقل مستو - 2توى مسال

 ر مباشر؛ و ر أو غيكل مباشبش

  العادلة ملحوًظا.  مثل أهمية لقياس القيمةن المدخالت والذي ين بها أقل مستوى موأساليب تقييم ال يك  - 3المستوى 
 

، تحدد على أساس متكرر معةالمج  رحلية المكثفةمات المالية المالمعلولوبات المدرجة في مطبالنسبة للموجودات وال

أقل  إلى)استناداً  إعادة تقييم التصنيف لجدول الهرمي عن طريقستويات ات بين م قد حدثت التحويال ما إذا كانتالمجموعة 

   . عةمجم مكثفةية مرحل ليةما   معلومات كلفترة األهمية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية ذي  مستوى من المدخالت
 

لمكثفـة المرحليـة امعلومـات الماليـة ة البفتررنة قا م يرتتغ لم يمة العادلةمة لغرض قياس القالتقييم المستخد أساليبطرق وإن 

 .ةقالساب مجمعةال
 

 طرق التقييم واالفتراضات 

 الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:ام تم استخد
 

   سهمأ في مدرج ستثمارا
أي  راء إج دون بقة ات مطا ودوج شط لمن ق علنة في سوأسعار السوق الم  إلىند القيمة العادلة لألسهم المتداولة علنا تست

 .هرميل اللجدومن ا  1هذه االستثمارات ضمن المستوى ل ةمجموعة القيمة العادلتعديالت. تصنف ال
 

 ات ومطلوبات مالية أخرىدموجو
ة ليالمرح ة يالمال وماتمعلة في تاريخ الة عن قيمتها الدفترييمادخرى ال تختلف بصورة ات المالية األدوإن القيمة العادلة لأل

 إلىدا ستنا األجل أو يعاد تسعيرها على الفور ا ةرياستحقاق قصفترة ذات األدوات  مجمعة حيث إن معظم هذهالة المكثف

 السوق.ب في أسعار الفائدةحركة ال
 

 19-دكوفي تفشيثير  أت 9
 

نتشار عبر المناطق الجغرافية العالمية مما يتسبب في تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية في اال 19-كوفيد جائحة ستمرت

 إجراءاتفي جميع أنحاء العالم الحكومية  هيئاتال اتخذتقتصادية العالمية. في البيئة االوهرية ج قن تيعدم عوامل  وظهور

 للجائحة. الحادةصة للتخفيف من التداعيات واسعة النطاق لمواجهة الفيروس مخص
 

ديسمبر   31ية في السنوية للمجموعة للسنة المنتهالمجمعة ة على البيانات المالية جوهري 19-كوفيدجائحة  تأثيراتكانت 

آخر على  جوهري، لم تتعرض المجموعة ألي تأثير سلبي 2020بر ديسم 31. وبالمقارنة مع السنة المنتهية في 2020

الدفترية  ة. ومع ذلك، ال تزال األسواق متقلبة وال تزال القيم2021أشهر المنتهية في مارس الثالثة تها خالل عمليا 

تقديريًا وستواصل  اأمرً بشكل كبير  ةبيئة االقتصادية غير المؤكدتأثير ال ال يزالق. السوفي تقلبات لحساسة ل وجوداتملل

 . بانتظامبه  تعلقالم تأثيرالمجموعة وفقًا لذلك إعادة تقييم مركزها وال



 

 

 


