










 
 

 

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

 وشركاتها التابعة  
 

 المرحلية المكثفة المجمعة المـالية   المعلومات

 )غير مدققة(  
 

 2020 سبتمبر  30
 

 
 

 



ة المجمعةالمكثفالمالیة المرحلیة المعلومات مراجعة المستقل حول مراقب الحسابات تقریر 
شركة الكوت للمشاریع الصناعیة ش.م.ك.ع.  إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة 

مقدمة 
الشركة  (". م.ك.ع.الصناعیة شلشركة الكوت للمشاریع المرفق المكثف المجمعلقد راجعنا بیان المركز المالي المرحلي 

والدخل رباح أو الخسائر األيبیانو2020سبتمبر30كما في ) المجموعة"ـ "ا مًعا بر إلیھیشا (وشركاتھا التابعة")األم
بیاني واریخ، المنتھیتین بذلك التالتسعة أشھر ر وھبھ لفترتي الثالثة أشالمرحلیین المكثفین المجمعین المتعلقین الشامل 

بذلك  المنتھیة التسعة أشھرالمرحلیین المكثفین المجمعین المتعلقین بھ لفترة التدفقات النقدیة ولملكیة اقفي حقورات لتغیا
وعرضھا وفقاً ة المجمعةالمكثفھي المسؤولة عن إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة إدارة الشركة األمإن .التاریخ

إن مسؤولیتنا ھي التعبیر عن نتیجة مراجعتنا لھذه المعلومات المالیة . يلح رلمالمالي االتقریر 34ة الدولي لمعیار المحاسب
.ةجمعلماةمكثفلاالمرحلیة 

نطاق المراجعة
مراقب الحساباتالمنفذة من قبل المالیة المرحلیة "مراجعة المعلومات 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعیار الدولي 

في توجیھ  المكثفة المجمعة المالیة المرحلیة اجعة المعلومات مرلمراجعة. تتمثل بمھام اعلق المت"للمجموعةمستقللا
لین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة سؤوالمموظفینإلى الأساسیةاالستفسارات بصفة

ة عاییر التدقیق الدولییتم وفقًا لمدقیق الذيلتاقا طنمنواإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبیر 
تحدیدھا في التدقیق. وبالتالي فإننا ال تي یمكنور الھامة العلى علم بكافة األموعلیھ، فإنھ ال یمكننا الحصول على تأكید بأننا 

نبدي رأیاً یتعلق بالتدقیق.

النتیجة
المرفقة لم  ة المجمعةالمكثفالمالیة المرحلیة تقاد بأن المعلومات ستوجب االعاستنادا إلى مراجعتنا، فإنھ لم یرد إلى علمنا ما ی

. 34ر المحاسبة الدولي لمعیا اً لنواحي المادیة، وفقیتم إعدادھا، من جمیع ا

بیة األخرىطلبات القانونیة والرقاتتقریر حول الم
وارد في الدفاتر متفقة مع ما ھوة لمجمعاةالمكثفالمرحلیة إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالیة ضافة إلى ذلك، واستناداً باإل

لقانون تا یرد إلى علمنا وجود أیة مخالف. نبین أیضاً، حسبما وصل إلیھ علمنا واعتقادنا، أنھ لماألمالمحاسبیة للشركة
للنظام أوأو لعقد التأسیس ، والتعدیالت الالحقة لھا والئحتھ التنفیذیةوالتعدیالت الالحقة لھ2016لسنة 1الشركات رقم 
على وجھ قد یكون2020سبتمبر30المنتھیة في التسعة أشھروالتعدیالت الالحقة لھما، خالل فترة األمةاألساسي للشرك

مالي.أو مركزھا الاألم ركة اط الششلھ تأثیرًا مادیاً على ن

ألحكام  جوھریةلم یرد إلى علمنا وجود أیة مخالفاتنبین أیضًا أنھ خالل مراجعتنا، وحسبما وصل إلیھ علمنا واعتقادنا،
30أشھر المنتھیة في التسعةبھ خالل فترة في شأن ھیئة أسواق المال والتعلیمات المتعلقة ، 2010لسنة 7القانون رقم 

.على وجھ قد یكون لھ تأثیرًا مادیاً على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي2020سبتمبر 

دالجادر العبادل بدر ع
أفئة 207ات رقم سجل مراقبي الحساب

غإرنست ویون
ھم العیبان والعصیمي وشركا 

2020نوفمبر 11
الكویت
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الخسائرأو  رباحاألبيان 
  2020 سبتمبر 30لفترة المنتهية في ل

  

 ي فأشهر المنتهية   الثالثة
  سبتمبر  30

 

 المنتهية في  التسعة أشهر 
 سبتمبر  30

 2019 2020 2019 2020 ات إيضاح  

 
 

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي
      

 20,886,226 19,579,490 7,143,895 6,513,763 3 عقود مع العمالء  المن اإليرادات 

 (14,223,393) (14,035,151) (5,009,438) (4,533,521)  مقدمة  خدمات  مبيعات وتكلفة  
 

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

 6,662,833 5,544,339 2,134,457 1,980,242  مجمل الربح 

      

 216,665 151,715 34,177 88,706  رى إيرادات أخ 

 (2,048,796) (2,165,454) (680,730) (766,851)   وإداريةمية  فات عمورومص

 (349,268) (401,890) (73,529) (69,717)  رى أخ  فاتورمص

مدينين مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ل

 (3,404)  تجاريين 
 

-     (126,108) 
 

-     

 44,994 87,651 24,397 41,317   يةنبأج عمالت ق تحويل صافي فرو
 

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

 4,526,428 3,090,253 1,438,772 1,270,293  ل غي ربح التش

      

 205,327 (210,507) 150,408 (135,560) 4 شركة زميلة   نتائج حصة في

ي القيمة العادلة لموجودات مالية  رات فالتغي

األرباح أو  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 332,284 (260,842) (67,928) (4,570)   الخسائر

 53,600 36,466     -     -   حأربا عات توزي إيرادات

 (50,094) (104,565) (12,546) (46,736)  تكاليف تمويل 
 

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

 5,067,545 2,550,805 1,508,706 1,083,427  الضرائب    الربح قبل 
      

 (48,622) (27,613) (13,583) (12,191)  كويت للتقدم العلمية المؤسسة حص

 (126,733) (64,417) (37,077) (24,945)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (48,640) (27,872) (13,288) (11,334)  زكاة 

 (53,410) (49,500) (16,720) (16,500)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
  

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

 4,790,140 2,381,403 1,428,038 1,018,457  ة  فترربح ال
  

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

 فلس  47.47 فلس  23.60 فلس  14.15 فلس  10.09 5 ففة لمخوا  ربحية السهم األساسية
  

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 ر مدقق(غيبيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )

  2020 سبتمبر 30المنتهية في  ةفترلل

  

 أشهر المنتهية في   الثالثة
  سبتمبر  30

 

 المنتهية في  التسعة أشهر 
 سبتمبر  30

 2019 2020 2019 2020 إيضاح  

 
 

 نار كويتي يد دينار كويتي نار كويتي يد دينار كويتي
      

 4,790,140 2,381,403 1,428,038 1,018,457  فترة ال  ربح
 

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

      شاملة أخرى إيرادات )خسائر(  

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

ناتجة من تحويل عمليات    أجنبيةفروق تحويل عمالت 

 21,842 79 (15,065)  أجنبية 
 

(993) 
  

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

ملة األخرى التي  شا ال  اإليرادات  )الخسائر( صافي  

الخسائر في  أو    األرباح إلى  قد يتم إعادة تصنيفها 

 21,842 79 (15,065)    فترات الحقة 
 

(993) 
  

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

دة  رى لن يتم إعا ة أخ شامل(  خسائر )إيرادات 
     ات الحقة: لخسائر في فتراأو  األرباح إلى  ا هتصنيف 

 
    

الشاملة األخرى ( الخسائر)ت رادااإليفي ة حص

 18,269 (13,428) 12,180 53,711 4   لة زميكة لشر

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

  ي الت خرى األشاملة ال ( خسائر ال) يرادات اإل  صافي 

الخسائر في  أو  اح ب األر إلى  ا لن يتم إعادة تصنيفه

 18,269 (13,428) 12,180 53,711    ترات الحقة ف
  

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

 17,276 8,414 12,259 38,646  ة  فتررادات شاملة أخرى لليإ
 

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

 4,807,416 2,389,817 1,440,297 1,057,103  ة  فترات الشاملة للاديرإلا  يإجمال
 

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

 

 

 

 
 

 





 

 ة عها التاب.ع. وشركاتش.م.ك ةصناعيمشاريع اللل تالكوشركة 
 

 

 ة. كثفة المجمعلية المرحلما لماليةت االمعلوما  ا من هذهءً تشكل جز 13إلى  1ات المرفقة من يضاحاإلإن 
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 )غير مدقق(المجمع  فثلي المكلكية المرح مال قوقي ح بيان التغيرات ف
  2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 
 رأس  
 ي  ر ااختي  احتياطي   إجبارياحتياطي   المال 

  في ات غيرتأثير الت
ادات الشاملة  ر ياإل

األخرى لشركة  
 زميلة 

احتياطي تحويل  
 أجنبية عمالت 

 أرباح  
 حلة رم

 
 المجموع 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتي اندي دينار كويتي  تي ينار كويد دينار كويتي  ر كويتي نادي 
        

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

 2,381,403 2,381,403     -     -     -     -     - ربح الفترة

 8,414     - 21,842 (13,428)     -     -     - رةشاملة أخرى للفتات إيراد)خسائر( 
 

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

 2,389,817 2,381,403 21,842 (13,428)     -     -     - ةرفتللالشاملة اإليرادات  (ئرخسا )ال ليما إج 

 (5,045,040) (5,045,040)     -     -     -     -     - (  13 إيضاحنقدية ) أرباح توزيعات
 

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

 28,331,944 9,948,102 567,487 (2,608,562) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2020 سبتمبر  30في 
 

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

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

 4,790,140 4,790,140     -     -     -     -     - ةفترربح ال

 17,276     - (993) 18,269     -     -     - ى للفترةات )خسائر( شاملة أخرإيراد
 

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

 4,807,416 4,790,140 (993) 18,269     -     -     - الشاملة للفترة )الخسائر( اإليرادات إجمالي

 (5,045,040) (5,045,040)     -     -     -     -     - (  13 إيضاحنقدية ) أرباحتوزيعات 
 

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

 30,916,350 12,560,273 549,142 (2,617,982) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2019 سبتمبر   30في 
 

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

 



 

 شركاتها التابعة . وش.م.ك.ع مشاريع الصناعيةالكوت للشركة 
 

 

 مجمعة. المكثفة ال ةالمرحلي ت الماليةالمعلوما هذه   جزًءا من لكتش 13إلى  1ات المرفقة من حيضا إن اإل
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع بيان التدفقات النقدية
 2020 سبتمبر 30المنتهية في  رةلفتل

  
 المنتهية في   التسعة أشهر 

   سبتمبر 30
  2020 2019 
 يتيكور دينا كويتي ار دين ات إيضاح 

    أنشطة التشغيل 

 5,067,545 2,550,805  الضرائب    الربح قبل 
    : بصافي التدفقات النقدية  الربح قبل الضرائب تعديالت لمطابقة  

 2,434,820 2,428,360  استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات  
 155,415 201,412    م ا ستخد ات حق االك موجود هالاست 

 53,400     -  غير ملموس   أصلء افطإ
     - (8,400)  ات ومعد يع ممتلكات ومنشآتبربح من 

     - 126,108 12 تجاريين  مدينين ئتمان المتوقعة لر االئامخصص خس
 (205,327) 210,507 4 حصة في نتائج شركة زميلة  

 (332,284) 260,842  الخسائر  أو    خالل األرباح لة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من مة العاد قي الالتغيرات في  
 (53,600) (36,466)  رباح عات أزيتو إيرادات 

     - (35,852)  ( إيرادات أخرى  )مدرجة ضمن  منح حكومية 
 248,664 188,493  نهاية الخدمة للموظفين    ة مكافأصص  خم

 37,434 88,634  روض قون وديلفائدة  
 12,660 15,931  ة لمطلوبات التأجير فائد

  

────────── ────────── 
  5,990,374 7,418,727 

    تعديالت على رأس المال العامل:  
 (327,701) (1,207,821)  مخزون

 1,148,076 (1,100,988)  ود  قع ودات جومدينون تجاريون وم 
 )102,755( (232,058)    ومدينون أخرون مدفوعات مقدما  

 (137,448) 97,327  دائنون ومصروفات مستحقة 
  ────────── ────────── 

 7,998,899 3,546,834  من العمليات   جة اتة الن التدفقات النقدي
     - 35,852  حكومية  استالم منح 

 (165,484)     -  ضرائب مدفوعة  
 (246,867) (162,623)  ة  مة للموظفين مدفوع دالخ   ة مكافأة نهاي

  ────────── ────────── 
 7,586,548 3,420,063  فقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل  صافي التد

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

 (4,666,231) (1,203,380)  ومعدات  شآت  ومنات  تلك شراء مم
 53,600 36,466  مستلمة    ح أربات  توزيعا  إيرادات 

     - 8,400    متحصالت من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 
  

────────── ────────── 
 (4,612,631) (1,158,514)    ستخدمة في أنشطة االستثمارصافي التدفقات النقدية الم

  

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

 (1,000,000) (1,500,000)  وسلف  سداد قروض 
 (37,434) (88,634)  تمويل مدفوعة   فيلاكت

 (161,610) (193,150)  سداد مطلوبات تأجير  
     - (5,045,040)  ة أرباح مدفوعتوزيعات 

  

────────── ────────── 

 (1,199,044) (6,826,824)  ويل  في أنشطة التم ة المستخدم يةالنقدالتدفقات  في صا
  

────────── ────────── 
    

 1,774,873 (4,565,275)  ل  نقد والنقد المعاد ال في  ادة ( الزي نقصلا) صافي 
 (380,886) (761,524)  يناير   1النقد والنقد المعادل في 

 (987) (6,934)    أجنبيةصافي فروق تحويل عمالت 
  

────────── ────────── 
 1,393,000 (5,333,733) 6   سبتمبر 30لنقد المعادل في د وا النق

  ══════════ ══════════ 
    

    :المرحلي المكثف المجمع ةي دنقالقات فدبيان الت  نمدة تبعمس نقدية غير بنود

 744,147     -    16مطلوبات التأجير نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ى عللي نتقا االتعديل  ال
 (744,147)     -    16لية ير الما نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقار  جودات حق االستخدام على مونتقالي االتعديل  ال

   لتأجير ات ابوطلمإلى   تا إضاف
 

 183,731 -     

     - (183,731)    اماالستخد  ت حقداجوموإلى   إضافات
  

────────── ────────── 
  -     -     
  ══════════ ══════════ 



 لتابعة ا اتهكاع. وشر.ك.ش.م اعيةاريع الصنشالكوت للم ةكشر
 

 قة( لمكثفة المجمعة )غير مدقية المرحلية ات المالحول المعلوما  اتإيضاح 
 2020 سبتمبر 30في كما في وللفترة المنتهية 

 

 

7 
 

   معلومات حول الشركة 1
 

الشركة  ") ك.ع.م.ش. ناعيةالص عيللمشاروت الك ةكلشر معةكثفة المج حلية الممرالالمعلومات المالية إصدار صريح بتم الت

مجلس قرار ل قاً وف 2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة ("المجموعة" بـا يشار إليها معً )عة وشركاتها التاب( "األم

 . 2020 نوفمبر 11 بتاريخالشركة األم إدارة 
  

السنوية  الجمعية العمومية  عاجتما  خالل 2019ر سمبدي 31 يفلمنتهية للسنة ا ة للمجموعة انات المالية المجمعد البياعتما  تم

ية بذلك  ألم للسنة المنتهمن قبل الشركة ا المعلنة والمسددة توزيعات األرباح  إن . 2020 يونيو  23 بتاريخالمنعقد  نهميمسا لل

  .13 إيضاحالتاريخ مدرجة في 
 

علناً في بورصة ها أسهمتداول  متيوبها  ا ويقع مقرهت يوكلة افي دولها أسيستم ت ويتيةإن الشركة األم هي شركة مساهمة ك

ها ، وعنوانق، شارع عبد العزيز الصقر، شر18برج الحمراء، الطابق رقم  في المسجلاألم لشركة امكتب ع قي. الكويت

 الكويت. ، 65453 الشعيبة، 10277 ص.ب. البريدي المسجل هو
 

 :األمكة شرلللرئيسية فيما يلي األنشطة ا
 

 لتخزين؛ وحيازة الحصص دارة صوامع اوإ غيلوالمواد السائبة األخرى، وإقامة وتش ت ن ماإلس عيتوزوتخزين و داريتسا

ثمار فوائض األموال من خالل مديري المحافظ في استإلى  ضافةشطة مماثلة، باإلفي الشركات األخرى التي تزاول أن

 رية.حصص االستثمار والشركات العقا

 ات يرها من المنتج غوة المواد الصلبوالمواد الغازية تيعاب سالية دنعملل البراميوا حلملواور الكل مواد إنتاج

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

 ة داخل وخارج دولة الكويت طبقا ألغراض الشركة. تجات الشركمن نقل 

 ات صناعية أخرى وكذلك  مو سرأو  ةيرتجا المات ي عوأ ةصلة ذات اللفكريالملكية ا شراء الحقوق الصناعية وحقوق

 خارج دولة الكويت.   أو  األخرى سواء داخلالشركات إلى  تأجيرها إلى  ةها باإلضافب لقةمتعوق أخرى أي حق

 عليها   منصوص للحدود ال والعقارات الالزمة للشركة األم لكي تتمكن من مزاولة أنشطتها طبقا  متلكات المنقولةالم اءشر

 ن.قانولل ا بقط

 متخصصة.ية مالفي محافظ تدار من خالل شركات موال ألا ر فوائضا متثاس 
 

تلك التي أو  تزاول أنشطة أعمال مماثلةتشارك بأية طريقة مناسبة في شركات أو  حصصلديها لشركة األم أن يكون ز ليجو

تلحقها أو  اتكرشلهذه ا يأن تشترًضا يأ ماألللشركة  ويجوزخارجها. و أ الكويتدولة قد تعاونها على تحقيق أهدافها داخل 

 بها.  
 

 المحاسبية للمجموعةات اسالسيتغيرات في لاو أساس اإلعداد 2
 

  أساس اإلعداد 2.1

ر وفقاً لمعيا  2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة للمجموعةالمجمعة  المكثفةة المرحلية تم إعداد المعلومات المالي

 . "(34اسبة الدولي مح ر اليا مع)" يلحالمالي المر ريتقرلا 34ولي الد المحاسبة
  

  المجمعةنات المالية بيا ال فية الزمالمجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات ال المكثفةية الية المرحللمت اوما إن المعل

 برديسم 31 فية يهمنتلاالسابقة للسنة  ةموعلمج وية لسنالالمجمعة  االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية، ويجب السنوية

2019.   
 

. تم إعادة تصنيف بعض المجمعة معلومات مقارنة تتعلق بالفترة السابقةمرحلية المكثفة الة يتقدم هذه المعلومات المال

دة ن جولتحسيهذه  التصنيف في الفترة الحالية. تم إجراء إعادة التصنيف طابقتمعلومات المقارنة وإعادة عرضها لال

 لمعروضة.  ا ماتوالمعل
 

  من المجموعةبقة مطلاجديدة الوالتعديالت فسيرات لتر واييعاالم 2.2

تلك ل ثلةمما المجمعة  مكثفةلافي إعداد المعلومات المالية المرحلية  طبقةالم وطرق الحساب المطبقةإن السياسات المحاسبية 

 تطبيق اءباستثن ،2019ر ديسمب 31في  المنتهية بقةالسا  للسنة للمجموعة السنوية المجمعةفي إعداد البيانات المالية  المتبعة

 خرآ لتعديأو  تفسيرأو  را ي. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي مع2020 يناير 1 اعتباًرا من الجديدة التي تسري يرايالمع

 سر بعد.  يلم  ولكن صادر
 

 يةحلالمر ةيمعلومات الماللاعلى لها تأثير  سيا لانهال إ 2020سري العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في سنة ت

 ة للمجموعة.  عمجمة الالمكثف
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 )تتمة( المحاسبية للمجموعةات السياسي رات فالتغيو أساس اإلعداد 2
 

 )تتمة( من المجموعةالمطبقة جديدة الوالتعديالت فسيرات لتعايير واالم 2.2
 

   ف األعمال ريتع  : 3لية ا تعديالت على المعيار الدولي للتقارير الم

متكاملة من األنشطة والموجودات  م تصنيف أية مجموعة تأنه لكي ي 3ية مالال ي للتقاريروللدا عيارملعلى ا لتعديلا حيوض

قدرة الحصول على المخرجات.   ت وإجراء جوهري يتجمعان معاً لكي تتحققكأعمال، ال بد وأن تتضمن كحد أدى مدخال

 المطلوبة للوصول تاءاإلجرالت وادخ لمكافة ا ىعلتمل أن تش  نودقق مال قد تتحألعن اعديل أتذلك، أوضح الإلى  إضافة

د ولكنها ق للمجموعة المجمعة ةثفالمك المرحلية المالية معلوماتلام يكن لها أي تأثير على عديالت له التإن هذالمخرجات. إلى 

   .دمج أعمالعمليات  وعة في أيةتؤثر على الفترات المستقبلية في حالة دخول المجم
 

إصالح  : 39الدولي ومعيار المحاسبة  9الية ي للتقارير الملوالمعيار الدو 7 ةاليالم لي للتقاريرود الار ى المعيالت عل يدالتع
 المعايير الخاصة بمعدل الفائدة 

اً ددع لقياساالعتراف ومالية: ااألدوات ال 39ومعيار المحاسبة الدولي  9لمالية عيار الدولي للتقارير االتعديالت على الم دمتق
.  الفائدةتعلقة بمعدل رةً بأعمال إصالح المعايير المأثر مباشتالتي ت التحوط اتقعالة فا تسري على ك يتالات ن اإلعفاءم

المعايير إلى  لغ التدفقات النقدية المستندةبأو م/وتوقيت تأكد حول م عدحاالت إلى  صالحاإلى وتتأثر عالقة التحوط إذا أد
المجمعة للمجموعة  ةالمكثف المرحليةة يالمال معلوماتلا ىلع يرثأ ت أي تديالتعال ههذل لم يكنحوط. تلأداة ا وأ تحوط لهلبند المل

 .لمعدل الفائدة طة عالقات تحويث أنه ليس لديها أيح 
  

 الجوهرية مات المعلوتعريف : 8عيار المحاسبة الدولي  وم  1لمحاسبة الدولي تعديالت على معيار ا
أو   إذا كان حذفها  جوهرية في حالة رالمعلومات تعتب" نأن بيي ذيرية الجوهلا وماتللمعل اً جديد اً ت تعريفلتعدياله اهذ متقد

ا المستخدمون األساسيون  رات التي يتخذهيؤثر على القراأن لة إخفائها من المتوقع بصورة معقوأو  صحة التعبير عنها عدم 
 ارير".قاد التة إلعدددمح  ة جهن ع يةات ماللومعم يقدمالمالية بما  تا بيانال كتلإلى  دالعام استنا لغرض اذات ا ةاليالمللبيانات 

 

ات األخرى باالندماج مع المعلومأو  وحجم المعلومات سواء بصورة فردية تمد على طبيعةتوضح التعديالت أن الجوهرية تع
  ؤثريأن لة قع بصورة معقووتمن الم نيا إذا كا المعلومات جوهر نعالتعبير  ويكون عدم صحةفي سياق البيانات المالية. 

 ةالمكثفالمرحلية  ةالمالي على المعلوماتأي تأثير . لم يكن لهذه التعديالت ونمون األساسيدذها المستخ تخ ي تيلات راارالقعلى 
 .  موعةالمج تأثير مستقبلي على من المتوقع أن يكون لها أي  وليس مجمعةلا

 

 2018مارس  29صادر في للتقارير المالية ال هيمي المفااإلطار 
ة في أي معيار. إن  المتطلبات الواردأو  لمفاهيم الواردة فيه المفاهيما من ي أجاوز تي وال اًرايعم هيميالمفا  اإلطار ال يمثل

ين على اإلعداد لقائمعدة االمعايير، ومسا  حاسبة الدولية في إعدادساعدة مجلس معايير المر المفاهيمي هو مالغرض من اإلطا
طراف على فهم  ة جميع األعدسا م لذلك كوساري، ر يا مع اك أيتى ال يكون هنة متسقة ميسبات محا سا تطوير سيعلى 

  .المعايير وتفسيرها 
 

ف بالموجودات محدثة ومعايير االعترا قدم تعريفاته بعض المفاهيم الجديدة، ويالمفاهيمي الذي تمت مراجعت اإلطاريتضمن 
   .م الهامةكما يوضح بعض المفاهي باتطلووالم

 

 .   حلية المكثفة المجمعة للمجموعة رملية االمللومات امعال لىر عديالت أي تأثيتعلهذه ال لم يكن
 

   19 -يازات تأجير تتعلق بكوفيدامت   16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

تعديل على المعيار الدولي  - 19-، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات تأجير تتعلق بكوفيد 2020مايو  28في 

ديالت إعفاء المستأجرين من تطبيق اإلرشاد الوارد في المعيار الدولي . تقدم هذه التعيرجعقود التأ  16ة اليالمللتقارير 

.  19-ر الناتجة كتأثير مباشر لجائحة كوفيد بشأن حساب التعديل في عقد التأجير بسبب امتيازات التأجي 16ارير المالية للتق

من المؤجر تمثل تعديل   19علقة بكوفيد ازات التأجير المتي ا إذا كانت امتم مقييوكمبرر عملي، يجوز للمستأجر اختيار عدم ت

أجير نتيجة ستأجر الذي يأخذ هذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير في مدفوعات عقد التفي عقد التأجير. وبالتالي يقوم الم

، إذا لم يمثل 16لتقارير المالية للمعيار الدولي  لفقاً بنفس طريقة المحاسبة عن التغيير و 19-امتيازات التأجير المتعلقة بكوفيد 

 ذلك التغيير تعديالً في عقد التأجير.   
 

. ويتم السماح بالتطبيق 2020يونيو  1المعلومات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد يالت على فترات يتم تطبيق التعد

 ة.  ة المجمعة للمجموعفالمرحلية المكثية مالالمبكر. لم يكن لهذا التعديل أي تأثير على المعلومات ال
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 )تتمة( المحاسبية للمجموعةات السياسي رات فالتغيو أساس اإلعداد 2
 

 )تتمة( من المجموعةالمطبقة جديدة الوالتعديالت فسيرات لتعايير واالم 2.2

   

 منح حكومية 

لتزام بكافة الشروط المرفقة. عندما لمنحة وسيتم االم اتاليتم االعتراف بالمنح الحكومية عندما يوجد تأكيد معقول بأنه سيتم اس

ى أساس منتظم على مدار الفترات التي يتم خاللها تحميل التكاليف لتتعلق المنحة ببند المصروفات، يتم تسجيلها كإيرادات ع

ها كإيرادات جيلتس تلك المنحة لتعويضها، كمصروفات. وعندما تتعلق المنحة بأصل ما، يتم  ذات الصلة، التي تم تخصيص

 الغ متساوية على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة.  ببم
 

ما قدية، يتم تسجيل األصل والمنحة بالقيم االسمية ويتم اإلفراج عنهالم منح من موجودات غير نعندما تقوم المجموعة باست

مزايا األصل ذي الصلة على  كإلى نمط استهالاً نادلألرباح أو الخسائر على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل، است

 أقساط سنوية متساوية.  
 

 عمالءال قود معمن العاإليرادات  3
 

 اإليرادات   وزيع ت  حول  معلومات  3.1

 :تما والخد مبيعاتالنوع إلى  استنادًد مع العمالء ا العقو تجة منفيما يلي توزيع إيرادات المجموعة النا 
 

 

 ي  ة ف تهي من ال أشهر    ة الثالث 
 سبتمبر  30

 
 

 تهية في  منال   أشهر   سعة تال
 سبتمبر  30

 

2020 2019 2020 2019 

 

 تي ي كو  ر دينا  يتي كو ر  ادين تي ي كو  ر دينا  يتي كو ر  ادين
     

     الخدمات أو   أنواع البضاعة 

 13,204,119 10,782,556 4,196,839 3,516,335 كلور القلوي ال  بيع 

 7,171,393 7,856,113 2,754,674 2,594,733 صناعية مواد ع  يب

 484,377 419,056 171,062 148,848 خدمات مزج المواد الكيمائية  

ه  ي أكسيد الكلور لخزانات الميا إنشاء مصنع إلنتاج ثان

 - 449,024 - 244,234 وفية الج 

 26,337 72,741 21,320 9,613 ية تسوج ل  دمات خ 

 

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

 20,886,226 19,579,490 7,143,895 6,513,763 العمالء د مع  وق الع  ت من إليراداا  لي ا م إج

 

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

     رافية لجغ ق ا وا س ألا

 18,101,074 18,601,818 6,218,719 6,345,911 الخليجي عاونالت مجلس لت ودويالكو

 2,694,144 892,919 908,616 157,353 يامال أفريقأوروبا وش

 91,008 84,753 16,560 10,499 آسيا

 

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

 20,886,226 19,579,490 7,143,895 6,513,763 مع العمالء   دات من العقود إجمالي اإليرا 

 

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

     يرادات إلبا  ترافاالع ت يقتو

 20,375,512 18,638,669 6,951,513 6,111,068 عينةم يةمنز في فترةة قدمدمات مة وخ عبضا 

 510,714 940,821 192,382 402,695 ة على مدار الوقتدمقبضاعة وخدمات م

 

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

 20,886,226 19,579,490 7,143,895 6,513,763 العقود مع العمالء   إجمالي اإليرادات من 

 

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 (تتمة) عمالءمن العقود مع الاإليرادات  3
 

 ود لعقا  أرصدة   3.2

  قة(  قمد)    

 
 سبتمبر  30

 2020 
 ديسمبر  31

 2019 
 سبتمبر  30

 2019 

 ينار كويتي  د ينار كويتي  د ويتي ينار كد 

    

 6,485,314 6,708,669 8,272,409 اريون  تج  ون ين دم
 

══════════ ══════════ ══════════ 

     - 588,860     - عقود  الموجودات 
 

══════════ ══════════ ══════════ 
 

اب  حسال هذا أرصدةالنحو، تتباين  ذا ه وعلىيذ. ادات المكتسبة من خدمات اإلنشاءات قيد التنفاإليرود بقعلاتتعلق موجودات 

  .الفترة ةيذ في نها ءات قيد التنفيإلنشا مات اخد عدد ىعل وتتوقف
 

:  2019 سبتمبر 30)دينار كويتي  126,108 بلغميل تسج تم  ،ةالحالي لمجمعةة المكثفة االمرحلي معلومات الماليةخالل فترة ال

  ن.تجارييدينين مل ةعمتوقن الخسائر االئتما ( كمخصص ال شيء
 

 زميلةة ركشي ار فاستثم 4
 

لية ش.م.ك. )مقفلة(، وهي شركة زميلة  للخدمات البترو ةة الدركرش % في37.99بة ة بنسملكي حصة وعةممج لدى ال

المحاسبة عن حصة ملكية المجموعة في شركتها الزميلة ت تمنفط والغاز. طاع الة في قملتكا قديم خدمات متضطلع بت

لية ا راق الموألق لسو يفي أ درجةغير م اصةة خ كشرأعاله هي رة ذكوالمة والشركة الزميل ة حقوق الملكية.قية طرواسطب

 ها.  سهمة متوفرة ألعلنأسعار سوق موبالتالي، ليست هناك 
 

 يخارت ي فلك عن ذاتجة نالزميلة الشركة القيمة في انخفاض رات ختبا ا أي لقيمة وفاض اات انخ لمؤشر اتاجعيتم إجراء مر

التطورات  حدوث . مع ويةنالسلية املا البياناتتاريخ  يقة كما فيطرال بنفس ،المجمعة ةثفلمكلية االية المرحالمعلومات الم

 ،منشأةالفي أنشطة  كليلا اضمثل االنخف مات، علوللم يةخلودارجية صادر خا هناك م ،19-كوفيد فيروساألخيرة لتفشي 

و أ اتلى منتج علب الط في نخفاضالاى إل ، مما أدىاالقتصادي بشأن الوضع  رةمستمن الالتيقعدم  حالةإلى  باإلضافة

  يجب ه نأ إلى المجموعة تهي، انتوبالتالأن الشركة الزميلة قد تنخفض قيمتها. إلى  شيري يوالذلة يمزللشركة اخدمات ا

 وحدة إنتاج النقد.لقيمة لا اضاختبار انخفإجراء 
 

 لة تقييم انخفاض قيمة الشركة الزمي 
فيروس كورونا في تحديد المبلغ وباء تأثير  ة عنناتج ال يةسلبال تا ى التوقعرأخ املمن بين عورها عتبا في ااإلدارة  أخذت

 .قدالن جا تإندة لوح  هاستردادممكن ال
 

ها من وحدة إنتاج ية المستقبلية المتوقع الحصول عليلنقدات اة للتدفقالحالي القيمةإلى  استناداً  الممكن استرداده غلبملدير اتم تق

 اتوقعافتراضات معقولة ومؤيدة تتعلق بالتإلى  ااء االستخدام استنادمة أثنب القيا احتس دديح تام(. تم خدستاالثناء قد )القيمة أالن

بواسطة متوسط معدل نمو   تنوامس سفترة خ  شملدية تات النقنة(. وهذه التدفقكجزء من المواز) ة من قبل اإلدارةدعتمالم

معدل  يبلغ ق. تطورات بالسودارة حول الإلت اعا وقتو ابقء السداألاى إل ناداالتوقع است% على مدار فترة 12ة سنوي بنسب

ة الموازنة فتر جاوزت النقدية للفترات التي تتلتدفقا ا اءويتم استقر% 9.24 ة سبن ةيقدالنالخصم المطبق على توقعات التدفقات 

 . %1.47س سنوات بواسطة معدل نمو طويل األجل بنسبة بخمدرة المق
 

ة ثفمكالحلية قيمة هذه الوحدة إلنتاج النقد لفترة المعلومات المالية المري ف اضانخف يأ اإلدارةلم تحدد  ليل،نتيجة لهذا التح

 .  2020 سبتمبر 30المنتهية في  المجمعة
 

 الحساسية للتغيرات في االفتراضات 

انات لبيي اف ا عنهح فصية المسالرئيات اضترفاالى لرات جوهرية عتغي م تحدث أيل االستخدام، أثناءلقيمة ا مقييق بتفيما يتعل

  االفتراضات الرئيسية يمكن أن يؤديبي في ر سلييأي تغ إن  .2019ديسمبر  31ة السنوية للسنة المنتهية في جمعالمالية الم

 سجلة سابقاً من قبل المجموعة في السنة السابقة. ك الملتل ةالقيمفي نخفاض التكبد خسائر إضافية لإلى 
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 )تتمة( ة زميلةركي شار فاستثم 4
 

 : تريةالقيمة الدف ب مطابقة لا
 

  )مدققة(    

 
 سبتمبر  30

 2020 
 ر مب سيد 31

 2019 
 سبتمبر  30

 2019 

 ينار كويتي  د ينار كويتي  د ينار كويتي د 
    

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

 205,327 105,724 (210,507) ئجا النتالحصة في 

 18,269 41,117 (13,428) الشاملة األخرىادات يرإلا( الخسائر)ة في الحص

 ات حقوق  ياطي القيمة العادلة ألدول احتتحوي

     - 55,377     -  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ادلةعبالقيمة الة صنفلكية المالم

     - (892,555)     - خسائر انخفاض القيمة
 

────────── ────────── ────────── 

 7,204,753 6,290,820 6,066,885 السنة  / ترة ية الفنها يف
 

══════════ ══════════ ══════════ 
 

 مخففةوال األساسية السهم حيةرب 5
 

ة خالل الفترة. العادية القائم سهم متوسط المرجح لعدد األرة على الالفتربح  قسمة ب األساسية ربحية السهم  مبالغ حتسبت

زائدا  ةل الفترالعادية القائمة خال مسه عدد األل ط المرجحالمتوسترة على لفبح اسمة رقبة فبحية السهم المخفتسب روتح 

.  عادية أسهمإلى  لمخففةحتملة اعادية المال سهم إصدارها عند تحويل كافة األ مية التي سيتالعاد سهم دد األلع ط المرجحالمتوس

   ة متطابقة.المخففسية وألسا افإن ربحية السهم ئمة، قا  ناك أدوات مخففةليس ه نظًرا ألنه
 

 
 المنتهية في  أشهر    الثالثة 

 سبتمبر  30

 
 

 ة في  ي المنته  التسعة أشهر 
 مبر سبت  30

 2020 2019 2020 2019 

     
     

 4,790,140 2,381,403 1,428,038 1,018,457 ربح الفترة )دينار كويتي(

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

ة الل الفترالقائمة خ  سهماأل دلعدمتوسط المرجح ال

 ( أسهم)
 

100,900,800 
 

100,900,800 
 

100,900,800 
 

100,900,800 

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 47.47 23.60 14.15 10.09 المخففة )فلس(وألساسية ربحية السهم ا

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

ة لمالية المرحلية المكثفات معلوما ال محتملة بين تاريخادية ع أسهمأو  ديةعا  مهأستتضمن أخرى  تمعامالأي جراء إ م يتمل

 المجمعة. علومات المالية المرحلية المكثفةهذه المب التصريحوتاريخ  المجمعة
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 ادل معالنقد والنقد ال 6
 

 :ليينقد المعادل مما د والتكون النق، يمعالمج  لي المكثفية المرح تدفقات النقدلض بيان اغراأل
 

  
  سبتمبر  30

2020 

 )مدققة( 
بر  ديسم 31  

2019   

   سبتمبر 30

2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  يدينار كويت 

    

 12,494 22,079 38,751 نقد في الصندوق 

 1,771,467 450,303 1,453,130 لدى البنوك  نقد 
 

─────── ─────── ─────── 

 1,783,961 472,382 1,491,881 ى البنوك لد دة رصأل واالنقد    إجمالي 

 (390,961) (1,233,906) (6,825,614) فة لدى البنوك وت مكش حسابا 
 

─────── ─────── ─────── 

 1,393,000 (761,524) (5,333,733) النقد والنقد المعادل مالي  إج
 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

  2,250,000: 2019ديسمبر  31) ويتيار كندي 9,250,000 بلغبمنك لبحساب مكشوف لدى ا تلدى المجموعة تسهيال

  30% و1: 2019ديسمبر  31% )1مل فائدة بنسبة ( تح دينار كويتي 2,250,000: 2019 سبتمبر 30ي وكويتدينار 

   كزي.لمركويت االبنك من  صادرال( سنويا فوق معدل الخصم % 1: 2019 سبتمبر
 

 رأس المال  7

سهم األ  عدد     

 صرح  م ال ال رأس الم

 امل ع بالك مدفول والمصدر وا 

 
  سبتمبر  30

2020 

 )مدقق(  
   برديسم 31

2019   

   سبتمبر 30

2019 

  سبتمبر  30

2020 

 )مدقق(  
بر  ديسم 31  

2019   

   سبتمبر 30

2019 

 ر كويتي دينا دينار كويتي  دينار كويتي     

       

فلس   100بقيمة  همأس

 10,090,080 10,090,080 10,090,080 100,900,800 100,900,800 100,900,800 )مدفوعة نقداً( سهم لل

 

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

 ت محتملة التزامات ومطلوبا 8
 

 التزامات رأسمالية 

:  2019 سمبريد 31دينار كويتي ) 90,777 بمبلغ ةمستقبلي ةرأسمالي مصروفاتب زامات تتعلقالمجموعة التيوجد لدى 

 .شاءاإلن ة قيدجاريتعلق بمشروعات ا يفيم دينار كويتي( 435,860: 2019 سبتمبر 30ينار كويتي ود 414,324
 

 مطلوبات محتملة 

 بمبلغ أخرى وتعزيزات ائتمانية ضماناتلمجموعة الخاصة با الجهات المصرفية  قدمت، 2020 سبتمبر 30في 

( تييكو ردينا  5,729,057 :2019 سبتمبر 30و يكويتينار د  5,413,297 :2019ديسمبر  31)كويتي دينار  5,812,555

   ة.  جوهري مطلوباتعنها أي  أ ض العقود وال يتوقع أن ينشأداء بعبتعلق ت
 

 طراف ذات عالقة األإفصاحات  9
 

 كاتوالمساهمين الرئيسيين والشرة وشركات المحاص يلةا الزممجموعة شركاتهللدى اتتضمن األطراف ذات عالقة 

جة األولى رجموعة وأفراد عائالتهم من الدالتنفيذيين بالم لينودارة والمسؤء مجلس اإللمشتركة وأعضا رة اللسيطخاضعة لا

ى تم الموافقة عل. تمشتركةسيطرة أو  وساً التي يمارسون عليها تأثيراً ملمأو  ن الرئيسيين لها والشركات التي يمثلون المالكي

 لمجموعة.  رة ال إدامن قب ت العامسياسات تسعير وشروط هذه الم
 

 العليا رة اموظفي اإلد معامالت مع ال

لديهم صالحية ومسؤولية تخطيط  الذين العليا اإلدارة أعضاء لس اإلدارة وج مأعضاء فو اإلدارة العليا من يتكون موظ

عليا كما ة الإلداروظفي امب لقةالقائمة المتع رصدةالت واألام اإلجمالية للمعمة القي ت المجموعة. كان وتوجيه ومراقبة أنشطة 

 يلي:
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 )تتمة(طراف ذات عالقة األإفصاحات  9
 

 )تتمة(  االعلي رة اموظفي اإلد المعامالت مع 
 

 لمنتهية في  ة ا رفت عامالت للالم   قيم  

 
  الثالثة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر  30

 أشهر المنتهية في  التسعة 
 سبتمبر  30

 2020 2019  2020 2019 

 ويتي كدينار   ويتيك ينارد  تي وينار كدي تيويدينار ك 
      

 229,041 237,917  63,147 72,858 زايا أخرى قصيرة األجل مرواتب و

 22,922 23,509  6,712 7,228 نهاية الخدمة للموظفين  مكافأة 

 42,776 45,000  15,000 15,000 لتنفيذية اللجان ا مكافأة 

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 95,086 84,859  306,426 294,739 

 

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

 كما في    القائم   د يرصال    

    

  سبتمبر  30

2020 

 )مدققة( 
بر  ديسم 31  

2019   
   سبتمبر 30

2019 

 دينار كويتي  ي تار كويدين تيينار كودي    

       

 14,513 20,431 35,294    زايا أخرى قصيرة األجل مرواتب و

 226,251 233,403 148,462    ن ية الخدمة للموظفية نها مكافأ 

     -     -     -    لتنفيذية اللجان ا مكافأة 

     

─────── ─────── ─────── 

    183,756 253,834 240,764 

    

═══════ ═══════ ═══════ 
 

  10,000 بمبلغة ضاء مجلس اإلدارأعأة مكافرف بص 2020 أبريل 14رة خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ لس اإلدامج  أوصى

معية في اجتماع الج من قبل المساهمين  على المكافأة ةالموافق ت تم. 2019 سمبردي 31ي لمنتهية فكويتي للسنة ا دينار

 . 2020يونيو  23 بتاريخة المنعقد سنويمومية العال
 

 علومات القطاعات م 10
 

 ضمن ئيسيةالرخدمات النشطة وإن األ .يةالتال قطاعات التشغيل يفوعة ت المجموخدما جات منت يمتنظتم ألغراض اإلدارة، 

 يلي:   كما هي ات ه القطاعهذ
 

 لوي.قلور البيع منتجات الكإنتاج و: ور القلوياع إنتاج الكلطق 

 البتروكيميائية إنتاج وبيع المنتجات: ميائيةكيالمنتجات البترو 

 :اعيةصنتوزيع المواد ال التجارة . 

 موعةلمج قبل ا للوجستية وخدمات النقل المقدمة من الخدمات ا :والنقل ستية ت اللوجلخدماا. 

 يةفه الجوخزانات الميا ل يد الكلوري أكسمصنع إلنتاج ثانء إنشا  عية:الصنا  ات عورمشال. 

  و أ باحاألرالل خ  واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من زميلةشركة في  لمجموعةاارات استثم: االستثمارات

 لشهرة.وا ئرالخسا 
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 )تتمة(لومات القطاعات مع 10
 

 لقطاع اونتائج   إيرادات ( أ

  30هية في المنت التسعة أشهرترة فل جموعةمدى الل يلشغتاعات القطل إيرادات وأرباح ات حوتالي معلومجدول الاليعرض 

 لى التوالي:ع 2019و 2020 سبتمبر
 

 
في  المنتهية التسعة أشهر   

سبتمبر  30     

في  منتهية ال هر تسعة أش ال  
مبرسبت 30   

 2020 2019  2020 2019 

 ي  دينار كويت كويتي ر دينا   كويتي دينار   ي دينار كويت 

ت اإليرادا   النتائج  
     

 6,584,346 4,704,716 13,959,852 10,927,252 يكلور القلولا

 4,332 66,543 870,180 899,173 يائيةروكيمالمنتجات البت

 1,723,002 2,010,693 6,785,591 8,119,393  ارةتجال

 13,122 3,805 1,688,306 1,422,515 الخدمات اللوجستية والنقل

 - 108,356 - 449,024 عيةصنا  اتعورمش

 591,211 (434,883) - - اتراستثما 

 (1,661,969) (1,349,775) (2,417,703) (2,237,867) دات ا ت واستبعالديتع
 

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

 7,254,044 5,109,455 20,886,226 19,579,490 عة مجم
 

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

 216,665 151,715   إيرادات أخرى

 (50,094) (104,565)   تكاليف تمويل

 (2,630,475) (2,775,202)   ةر موزعيمصروفات غ
   

────────── ────────── 

 4,790,140 2,381,403   فترةبح الر

   

════════ ════════ 
 

 
ة في تهيالمن التسعة أشهر   

سبتمبر  30    

منتهية في لا  التسعة أشهر   

سبتمبر  30    

 2020 2019 2020 2019 

 ي  دينار كويت يتي دينار كو دينار كويتي   ار كويتي دين 

 
 ات  يترمش

 ومعدات  ت ومنشآت ممتلكا 

 

طفاء إو  كالاسته  

     

 2,256,742 2,196,575 4,536,358 1,151,425 يالكلور القلو

 - 2,618 - -  البتروكيميائية المنتجات

 38,721 33,965 5,802 29,186 التجارة 

 192,757 195,202 124,071 22,769 اللوجستية والنقل الخدمات

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

 1,203,380 4,666,231 2,428,360 2,488,220 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لتابعة ا اتهكاع. وشر.ك.ش.م اعيةاريع الصنشالكوت للم ةكشر
 

 قة( لمكثفة المجمعة )غير مدقية المرحلية ات المالحول المعلوما  اتإيضاح 
 2020 سبتمبر 30في كما في وللفترة المنتهية 

 

 

15 
 

 )تتمة(اعات طقالمعلومات  10
 

 طاعات مطلوبات القو  موجودات ب( 

  2020 سبتمبر 30 كما في ةمجموعدى الل قطاعات التشغيلبات ت ومطلوات حول موجودمعلوما  جداول التاليةالتعرض 

 :على التوالي 2019 بتمبرس 30و 2019ر ديسمب 31و
 

 

 
  سبتمبر  30

2020 

 )مدققة( 
بر  ديسم 31  

2019 

 
   سبتمبر 30

2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    ات اع ت القطموجودا

 31,264,111 29,614,962 31,581,961 لور القلويالك

 830,500 533,798 485,770 ئيةالمنتجات البتروكيميا

 2,973,680 3,416,120 3,977,866 جارةالت

 1,146,831 758,981 917,266 خدمات اللوجستية والنقلال

 - 588,860 170,231  عات صناعيةمشرو

 8,576,698 7,550,614 7,065,837 استثمارات

 ────────── ────────── ────────── 

 44,791,820 42,463,335 44,198,931 القطاعات المجمعة   ات موجود  إجمالي

 ══════════ ══════════ ══════════ 

    اعات القط ات مطلوب 

 6,495,409 8,422,385 13,381,108 الكلور القلوي

 696,510 932,842 564,796 ئيةت البتروكيمياا المنتج

 1,321,963 1,734,655 1,563,774  التجارة

 312,355 286,257 352,947 ت اللوجستية والنقلالخدما 

 5,049,233 100,029 4,362 أخرى 

 ────────── ────────── ────────── 

 13,875,470 11,476,168 15,866,987 ة مطلوبات القطاعات المجمع   ماليإج

 

 

══════════ ══════════ ══════════ 
 

 ة  فيالقطاعات الجغراج( 

م  تحقق منهتذين اللعمالء قع امولى إ دااستنا ن من العمالء الخارجييلناتجة اة جموعادات المالجغرافي إلير التحليل تم إجراء

 اإليرادات:
 

 

المنتهية في  التسعة أشهر   
سبتمبر  30    

 

2020 2019 

 

 ويتي ينار كد تيويدينار ك
   

 20,518,777 20,839,685 التعاوندول مجلس وت الكوي

 2,694,144 892,919 أفريقيا لشما روبا ووأ

 91,008 84,753 اآسي

 (2,417,703) (2,237,867) دات ا تعديالت واستبع

 ────────── ────────── 

 20,886,226 19,579,490 لقطاعات المجمعة اإيرادات   إجمالي

 

 

══════════ ══════════ 
 

 ة ماليات ال لألدو  لةة العاد مالقي 11
 

ركين في السوق المشا بين نظمة لنقل التزام ما في معاملة مع دفوالمأو  لم من بيع أصل ما مستعر السادلة هي الن القيمة العإ

 تزام في إحدى الحااللتالنقل اأو  تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بيع األصلفي 

 :ةلتاليا
 

 و  أ االلتزام،أو  لألصلئيسي لسوق الرفي ا 

 االلتزام. أو  ءمة لألصلمالثر الرئيسي، في السوق األك سوقاب اليفي ظل غ 
 

 السوق األكثر مالءمة.  أو  السوق الرئيسيإلى  صولمكان المجموعة الوون بإ ن يكيجب أ
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 تمة( ت )  ةلألدوات المالي  القيمة العادلة 11
 

 ندا عاركين في السوق استخدامهكن للمشملمتي من االضات رافتاالباستخدام لتزام االأو  لة لألصليتم قياس القيمة العاد
 م االقتصادية المثلى.هلح ا يعملون لتحقيق مصشاركين في السوق سن الماض أبافترااللتزام، أو  لتسعير األص

 

ستخدام من خالل اصادية ا اقتزايإنتاج مق على سوالقدرة المشارك في  يلقياس القيمة العادلة لألصل غير الما  يراعي
صل بأعلى م األستخدأن ي رك آخر في السوق من المحتملشا مى إل من خالل بيعه أو  له، ستوى ل مضل بأعلى وأفاألص

 توى له. وأفضل مس
 

أقصى  تحقيق مع، اس القيمة العادلةيقتستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية ل
 لمدخالت غير الملحوظة.ام اتخدسا الحد منو ة ذات الصلةت الملحوظلمدخالدام لستخ ا
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفةاالفصاح عنها في  أو قيمتها العادلةقياس يتم التي كافة الموجودات والمطلوبات ف تصن
ة لقياس ثل أهميي يموالذت لمدخالمن اوى قل مستأإلى  تناداً الحقا، اسة العادلة، والمبين مالمجمعة ضمن الجدول الهرمي للقي

 :ككل مة العادلةالقي
 

 المطلوبات المماثلة؛أو  تق النشطة للموجوداألسوافي ادلة( األسعار المعلنة )غير المع - 1ى المستو 

  كل  ًظا بشحوملالعادلة القيمة  لذي يمثل أهمية لقياسأساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت وا  - 2المستوى
 و ر؛ مباشر غيأو  رمباش

 ا. يمة العادلة ملحوظً س القلقيا همية ى من المدخالت والذي يمثل أتومس ن بها أقليكوب تقييم ال أسالي - 3ى المستو 
 

ت  إذا كان رر، تحدد المجموعة ما بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية المجمعة على أساس متك
أقل مستوى من المدخالت  ى إل )استناداً يف تقييم التصنطريق إعادة هرمي عن ال جدوللستويات اين مت بقد حدثت الالتحوي
 مجمعة.   مكثفةية مرحل مالية  معلومات فترة  كل( في نهاية لقيمة العادلة ككلياس اة لقألهميذي ا

 

ة المكثفة  المرحلي ليةالما معلومات ة الربفترنة قا م يرة لم تتغة العادلخدمة لغرض قياس القيمالتقييم المست أساليبطرق وإن 
 .بقةالسا  مجمعةلا
 

 واالفتراضات   يمتقي طرق ال
 القيمة العادلة:ت التالية لتقدير تراضا االفطرق وام التم استخد

 

   ةمدرج  أسهمفي ستثمار ا
  أي راء إج دون  بقةات مطا ودوج وق نشط لمنة في س أسعار السوق المعللى إ المتداولة علنا  سهم تستند القيمة العادلة لأل

 .ميهرال من الجدول  1ات ضمن المستوى ارتثمهذه االسلة قيمة العادلالمجموعة الت. تصنف يالتعد
 

 أخرى ات ومطلوبات ماليةموجو
لية الما  اتمعلومرية في تاريخ التة عن قيمتها الدفجوهريإن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى ال تختلف بصورة 

 اد تسعيرها على الفور استنادعا يو أ األجل ةيراستحقاق قص فترةات ذات األدو ذهم همعظ  مجمعة حيث إنلاة المكثفة ليالمرح
 السوق.ب ي أسعار الفائدةفركة ح ال إلى

 

 19-كوفيدوس فيرثير أت 12
 

ر يدابرت التأثد لعدوى. وقحاالت امع وقوع عدد كبير من  2020تطورات متسارعة في سنة  19-شهد تفشي فيروس كوفيد
 ية. جوهر بعدة طرق المجموعةي وأعمال ادقتصالاالنشاط  الفيروس علىات الحتواء ف الحكومختلها مالتي اتخذت

 

 :هو كما يلي المجموعةعلى  19-لًيا لفيروس كوفيدمعروف حا لتأثير الإن ا
 

 نةلسا ارمدعلى  % 18ة ببنس قلويالكلور المبيعات  قيمة ضخفا ان . 

 ةسنر المداعلى % 12اض قدره بانخف ،ع السنويةربفترة للي دينار كويت1,270,293 بلغمب باح التشغيلأر تقُدر. 

 التسعة ر لألشهر ئالخسا أو  بالقيمة العادلة من خالل األرباح درجةالمالمالية  توجودامال لة فيض القيمة العادا انخف  
 أسواق المال فيور تدهال إلى اسيبشكل أسذلك  عج ر وي ، 2019 برسمدي 31منذ  %21 بنسبة  2020 سنةاألولى من 

 .ي الصلةذشر السوق ومؤ 

  ُمبلغ إجماليب 2020 سنة األولى من التسعة ألشهرفي ا ريينتجا المدينين للالمتوقعة  تمانالئخسائر ا مخصصدر ق 
   .دينار كويتي 126,108

 نيةالعمالة الوط برواتب تتعلق دينار كويتي 35,852بمبلغ  ية مستلمة منحة حكوم اإليرادات األخرى تتضمن.  
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 )تتمة(   19-كوفيدس وفيرثير أت 12
 

فإن حالة عدم  نتيجة ذلك، تخذة الم بير الحكوميةالتداو 19-دفيووس كرفي لتفشيعل الفرات المعروفة بأثيالتإلى  إلضافةبا 

ل جألد يكون مدى التأثير طويل االتيقن بشأن االقتصاد الكلي تسبب تعطل في النشاط االقتصادي، ومن غير المعروف ما ق

عمال واأل عتمج الم ضحالة تعرفي ة. اتجاهات مختلف في 19-فيروس كوفيديمكن أن يتفاقم وضع  .المجموعة عمالأ على

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

نتائج ال للمزيد من  موعة المج ى النشاط االقتصادي، فقد تتعرض لع ستمرلما، والتأثير السلبي 19-وفيدك امتداد أزمة حسب 

. نظًرا لحالة عدم التيقن 2020موجوداتها في سنة قيمة في  خفاضات جديدةبد اند تتكقو ،يولةسقيود على الواللبية الس

  2020تبقية من سنة ملاترة لفافي  المجموعةلي على أنشطة المستمرة بشأن الوضع االقتصادي، ال يمكن توقع التأثير الفع

 .المرحلة وما بعدها في تلك
 

الهامة التي تطبقها اإلدارة لتقدير قيم  حكامواأل والتقديرات ةمجموعالات يملععلى  فشي الفيروسر تتأثي يضاحذ اإلن هيبي

 .2020 بتمبرس 30الموجودات والمطلوبات كما في 
 

 إدارة المخاطر  12.1

 للفترة .19-يدكوف لفيروسالية لحا اتمستجدالى داف وسياسات إدارة المخاطر بناًء علأه قييمت ةتقوم اإلدارة بمراقبة وإعاد

 تغييرات جوهرية في أهداف وسياسات إدارة المخاطر مقارنة بالبيانات المالية أيتحدث  ، لم2020 سبتمبر 30في  هيةتلمنا

 .2019ر ديسمب 31المدققة كما في  المجمعة
 

 ن مخاطر االئتما 12.1.1

  ، 2020 رسبتمب 30 فيما كد. والعقات وموجود نالتجاريي ينالمدينعلى مجموعة بشكل رئيسي لمخاطر االئتمان ال ضتعرت

، بما على العوامل التي قد تؤثر على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالئها  19-كوفيد فيروس ثيرتأ  اعتبارها  موعة فيالمج  أخذت

 دسدافترة ال في يراتتغ يحدث أالتي يعمل فيها العمالء. لم ت ولةدلوال ابقطاع األعمالمرتبطة  ثرالتع اطرفي ذلك مخ

 تأكيدًاتوفر بيانات أكثر مع ضع بشكل فردي تقييم الوفي ة المجموع ستمرست ،ذلكع وم رة،فتال لء خالة للعمالنوح المم

 إيضاحالالحقة. راجع  معةلمج ا فةكثممعلومات المالية المرحلية الالت ترالبعض العمالء في ف سدادوبالتالي قد تغير فترة ال

 تجاريينال لمدينينلوقعة المت انئر االئتمخسا د حديلت عةجموملامن مستخدمة ال فتراضاتديرات وااللتقعلى ا عالطلال 12.2

 د. ووموجودات العق
 

 السيولة مخاطر  12.1.2

المالية مطلوباتها بفي توفير األموال للوفاء بالتزامات تتعلق  لصعوبة وعةالمجمإن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة 

 ،، قدر اإلمكانفي التأكد السيولةرة دافي إ المجموعة  نهجتمثل ي .رآخ  ليأصل ما  أو  النقد تسليم ن طريقعا يتم تسويته والتي

أية   تكبد  دون ظروف الصعبةوال لعاديةالظروف ا ظل في استحقاقها  عند بالتزاماتها  للوفاءكافية  سيولة يكون لديها من أنه س

 . لمجموعة سمعة اب المخاطرة أو لةخسائر غير مقبو
 

بلغ عند مجة كبيرة درتسويق بخرى القابلة للتثمارات األسل واالقد المعادلناو قدلنمستوى ا ىلإلى الحفاظ ع هدف المجموعةت

  السيولة لدى المجموعة إدارة ، تتضمنإلى ذلكباإلضافة  المالية. طلوباتلملوقعة المتة الصادرالتدفقات النقدية  تهمقي اوزج تت

 : ما يلي
 

 المال العامل رأس متطلباتب ءبلية لضمان الوفا لمستقية االنقدت ا ة التدفقمراقبخالل  ومي منيالتمويل الة دارإ .

 .ويتضمن ذلك إعادة تغذية األموال عند استحقاقها 

 .الحفاظ على التوقعات الدورية لمركز السيولة اإلجمالي للمجموعة على أساس التدفقات النقدية المتوقعة 

 يةلداخللمعايير اا لموجودات المتداولة مقابلا وصافي  معدالت السيولة مراقبة.  

 تمويل الدين رامجب على الحفاظ . 

  حسابات المكشوفة الويل والمرونة من خالل استغالل تمرارية التمسن ازن بيالتوا فاظ علىو الح هجموعة المهدف إن

  ت الهيسالت متلكتا كممجموعة متنوعة وكافية من مصادر التمويل إلى  الوصوللمجموعة ل مكني .دى البنوكل

 ة.التالي يةئتمانالا
 

الفائدة بمعدل   سداد  حقستيُ  . انل بضمكفور مغي ويتيدينار ك 6,825,614 ك بمبلغ ى البنولد لمكشوفةاالحسابات  تسهيل -

نقطة  100 ادًزائالبنك المركزي  معدل: 2019) يةنقطة أساس 100 زائدًامن بنك الكويت المركزي ر الصادالخصم 

   . (يةأساس
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 ة( )تتم  19-كوفيدوس يرف ثير أت 12
 

 تمة( )ت  إدارة المخاطر 12.1
 

 )تتمة(  السيولة مخاطر  12.1.2
 

ى التمويل عل باتتطلبم لوفاءل كن سحبهويم ،ضمانكفول بغير م دينار كويتي 2,424,386 لغ بمب ب حوسم غير تسهيل -

  معدللفائدة با داد ستحق سيُ  المجموعة.  تقديرإلى  نادًااست ا يتم تجديدهو سنة فترة  خالليل التسههذا ستحق يُ ر. دى القصيالم

طة نق 100 ازائدًكزي المركويت ل بنك العد: م2019) يةنقطة أساس 100 ائًدازي زكبنك الكويت المرالصادر عن م خصال

   (. يةأساس
 

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

. التقديري ماليةرأسروفات اللمصوخفض ا فتكاليالتوفير ل يضيةتعو بيرالل اتخاذ تدامن خ قدية دفقات النللحفاظ على الت

عالية خرى األ ستثماراتاالو األجلائع قصيرة والودالحفاظ على مستوى النقد إلى  ة مجموععالوة على ذلك، تهدف ال

   ة.لماليمطلوبات افقات النقدية المتوقعة للدالتته مقيتتجاوز عند مبلغ لتسويق ا
 

 ت رات واالفتراضاقدي الت استخدام  12.2

.  المجمعةالمكثفة المؤشرات المتاحة عند إعداد المعلومات المالية المرحلية لى إ تقديراتها في افتراضاتها و ةوعمجمد النتست

فات تصنية والوى العاملادات وتوافر المصادر والقرإليت اا قععدم التيقن بشأن توحالة من  19-كوفيد نتج عن تفشي فيروس

سعار الفائدة وأسعار صرف العمالت  وأ سهم ر األث تقلبات في أسعا حدوأيًضا  هتج عنذلك، ولكن نلى إ ا وم ةاالئتماني

 القريب ىلمدى الع التغيرات في السوق مثل هذه القياسات للتغيير بسبب حدوثإلى  داألجنبية. قد تخضع التقديرات التي تستن

 .مجموعةالطرة اق سية خارج نطالظروف الناشئأو 
 

تقديرات في تاريخ المعلومات المالية المرحلية اللتأكد من سية وحاالت عدم ارئياضات الراالفتالمعلومات حول لي ا يمفي

 :داتوموج لل ةريمة الدفتإجراء تعديل مادي على القيإلى  وهرية تؤديالتي ترتبط بمخاطر ج  المجمعةالمكثفة 
 

لموجودات غير  )ا  المخزون وشهرة وال زميلة  ة شركفي ار مواستث تخدام سق االدات حوموجو دات معمنشآت وممتلكات و 
 الية( الم
المحتمل للتقلبات في اعتبارها التأثير  مجموعةخذت ال، أ المكثفة المجمعةي تاريخ المعلومات المالية المرحلية ف كما 

ير الملحوظة  ت غخالديتم تطوير المو عةمجمولالمالية لغ المسجلة للموجودات غير لمبا ال ددياالقتصادية الحالية في تح 

في  ت التي يتخذها المشاركون في السوق عند تسعير هذه الموجودات ضا ل االفترالومات المتاحة حولمعأفضل ا مستخدابا 

  حساسةالمسجلة  المبالغ ال تزالقلبة كما تق مسوااأل ال تزالومع ذلك،  .المكثفة المجمعةحلية تاريخ المعلومات المالية المر

 .ققلبات في السوللت
 

 استيضاحع ، وم ا قد تأثرت سلبً  موجودات يها هذه الف التي توجدرافية والقطاعات لجغمناطق العض ابن أ بالمجموعة  قرت

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

 .وثها ند حدية فور وعلمالالموجودات غير ا
 

 ( مالية لات  موجودال اقود )جودات العومو نريوتجا لا مدينون ال
من خالل إنشاء مصفوفة   تجاريينالين لمدينلالحتساب خسائر االئتمان المتوقعة  المبسط  موذجنلا مجموعةلتستخدم ا

. اديةقتصالالبيئة اين ولمدينة خاصة با عدلة مقابل عوامل مستقبليموالن، ا تمئخبرتها السابقة بخسائر االإلى  مخصصات تستند

المراجعة ليعكس الطرق المختلفة التي إلى  مناسبًا وقد يحتاجن قد ال يكوالفترات السابقة في المطبق  تصنيفمع ذلك، فإن الو

 .(سداد المدينين التجاريين  روطشد  يمدتعلى أنواع مختلفة من العمالء )أي من خالل  19-يؤثر بها تفشي فيروس كوفيد
 

تالي ستحدد مدى  الأكيداً وبفر بيانات أكثر تتو فردي مع بشكل لتعرض الجوهريةات حاالييم في تق وعة مجملتمر اسوف تس

 .ةالالحق المكثفة المجمعةر االئتمان المتوقعة في فترات المعلومات المالية المرحلية إجراء أي تعديل على خسائإلى  الحاجة

 



 لتابعة ا اتهكاع. وشر.ك.ش.م اعيةاريع الصنشالكوت للم ةكشر
 

 قة( لمكثفة المجمعة )غير مدقية المرحلية ات المالحول المعلوما  اتإيضاح 
 2020 سبتمبر 30في كما في وللفترة المنتهية 

 

 

19 
 

 ( ة)تتم  19-كوفيدوس يرف ثير أت 12
 

 الستمرارية  بدأ ام  12.3

وف ظرال في ظل مبدا االستمرارية اسستواصل أعمالها على أس إذا كانت ما  دلتحدي تقييم بإجراء المجموعةقامت 

 يوالتي تغط تالتوقعا  إعداد تم  .مخاطر المستقبلية وحاالت عدم اليقينال بشأن  حةوكافة المعلومات المتا  الحالية االقتصادية

، في الوقت الحالي ، ولكنتطورفي ال 19- كوفيد تأثير يستمر قد  .وعة السيولة لدى المجممال وورأس ال ياألداء المستقبل

 على أساس مواصلة األعمال وضع وال يزال التشغيلي وجودها  لمواصلة موارد كافية لديها  أن المجموعة تقعا توال توضح

  المعلومات اعداد تم ،لذلك . ونتيجة2019سمبر دي 31من  اعتباراً  ولم يتغير ورة كبيرةر بصمتأث غير االستمرارية مبدأ

   . أ االستمراريةأساس مبد مالئم على بشكل المالية المرحلية المكثفة المجمعة
 

 حة توزيعات مسددة ومقتر 13
 

  من( %50: 2018% )50 ة بنسب يةنقد أرباح يعتوزب 2020 ريلأب 14خ عقد بتاريخالل اجتماعه المن اإلدارةجلس م صىأو

 2019ديسمبر  31 ية فيدينار كويتي( للسنة المنته 5,045,040مبلغ  إجماليب فلس للسهم 50)وع فالمد مالأس الر

 . ي(ار كويتندي 5,045,040 غبإجمالي مبلسهم لل فلس 50: 2018)
 

  ويةومية السنالعمالجمعية  اجتماع في 2019 برمسدي 31ية في المقترحة للسنة المنتهمت الموافقة على توزيعات األرباح ت

 وتم توزيعها الحقاً.    2020يونيو  23 تاريخب
 

  100,029: 2019ديسمبر  31ر كويتي )ينا د 4,362 مبلغب 2020 سبتمبر 30ا في حقة كملمستعات األرباح اتوزي قُدرت

ان ي بيف "نون ومصروفات مستحقةائدضمن " لها يسج تم تدينار كويتي( و 5,049,233 : 2019 سبتمبر 30ودينار كويتي 

 بيان المركز المالي المجمع.   /عالمجم لي المكثفلي المرح الما المركز


