
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع.
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 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المراجعة تقرير 

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة  

 شركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع. 
 

 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة   المراجعة  تقرير 
 

   مقدمة

الم المكثف  المرحلي  المالي  المركز  بيان  راجعنا  القابضة ش.م.ك.ع.  لفق  مرلاع  مج لقد  سنرجي  األم"(  )"اشركة  لشركة 

والدخل الشامل األرباح أو الخسائر    يوبيان،  2021  يونيو  30في  "المجموعة"( كما    معاً بـيشار إليها  وشركاتها التابعة )

المجمعينيالمرحلي المكثفين  به  ن  وال  المتعلقين  أشهر  الثالثة  أشهرلفترتي  ال  ستة  بذلك  التدفقات   يانيبو  ،خيتارالمنتهيتين 

إن   ذلك التاريخ.بأشهر المنتهية    ستةاللفترة    به  ينالمتعلق  ينالمجمع  ينالمكثف  نيالمرحليالتغيرات في حقوق الملكية  والنقدية  

سبة لمعيار المحا إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقا  

فة لمكثا  ةيلمالية المرحلهذه المعلومات ال  مراجعتنا   نتيجة  التعبير عن. إن مسؤوليتنا هي  رحليلم المالي االتقرير    34  ليالدو

   مجمعة.ال
 

 نطاق المراجعة 

الدولي   للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  قبل  "  2410لقد  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحساب مراجعة  ات مراقب 
المتموعةمج لل  ستقلالم بم"  االستفسارات بصفة علق  توجيه  في  المرحلية  المالية  المعلومات  مراجعة  تتمثل  المراجعة.  هام 

إلسييئر واإلجراءة  التحليلية  اإلجراءات  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  المسؤولين  الموظفين  األخرى ى  ات 

ير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا وفقاً لمعايالذي يتم    قيدقالتنطاق    للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من

الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق   موراأل  ةالحصول على تأكيد بأننا على علم بكاف

 بالتدقيق.
 

 النتيجة 

الية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة اد بأن المعلومات المتقب االعيستوج   استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما 

 . 34لمعيار المحاسبة الدولي  فقاً و ،ةلم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادي
 

 حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى  تقرير 

ثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر  المكة  حليلمالية المرا، فإن المعلومات  ا ى مراجعتن ضافة إلى ذلك، واستناداً إل إ

إليه علمنا  حسبما وصل  أيضاً  ونفيد  األم.  للشركة  أية    المحاسبية  وجود  إلى علمنا  يرد  لم  بأنه  لقانون واعتقادنا  مخالفات 

له والئحته  والت  2016لسنة    1الشركات رقم   الالحقة  الالح   التنفيذيةعديالت  لقوالتعديالت  أو  لها،  وللنظام  لتأسا  عقد ة  يس 

على وجه قد يكون له    2021  يونيو   30  أشهر المنتهية في  ستةالاألساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما، خالل فترة  

 ى نشاط الشركة االم أو مركزها المالي.تأثيراً مادياً عل 
 

كام القانون رقم وجود أية مخالفات ألح علمنا  إلى    نا، لم يرددنبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقا 

على   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةالل فترة  المال والتعليمات المتعلقة به خال أسواقفي شأن هيئة  2010لسنة  7

  ركزها المالي.مأو  دياً على نشاط الشركة األموجه قد يكون له تأثيراً ما 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ادر دل العبدالجعابدر 

 فئة أ 207ابات رقم سالح  يبمراق جلس

 نغ إرنست ويو

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2021أغسطس  12
 

 الكويت



 

DK



 ها التابعة وشركات. ش.م.ك.عضة ي القابنرجشركة س
 

 

 مجمعة. ال المكثفةالمرحلية المالية  اتعلومالممن هـذه  اـكل جزء  تش 11 إلى 1المرفقة من إن اإليضاحات 
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 )غير مدقق(  المرحلي المكثف المجمع  أو الخسائر رباحاأل بيان 

   2021 يونيو 30المنتهية في للفترة 

  
 ي  فهية تنالمهر  أش  الثالثة

    يونيو 30
 أشهر المنتهية في    ستةال

   يونيو 30

 
 

 إيضاحات 

2021 
 دينار كويتي 

2020 
  دينار كويتي  

2021 
 دينار كويتي 

2020 
 دينار كويتي  

        

 2,415,700 1,458,804   1,227,956  719,900  6    ء  ع عمالم  ودقعإيرادات من 

 (1,614,289) (1,172,484)  (825,056)  (596,208)  مة مقد تكلفة مبيعات بضاعة وخدمات 

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

 801,411 286,320   402,900 123,692  مجمل الربح 
       

 142,408 136,133   71,450  51,462   إيرادات تأجير 

 38,415 39,265   7,926  25,794     عموالت  ت ااد إير

 23,857 20,039   10,020  10,020   إسالمية   ع ئداو ت منإيرادا

 8,967  (4,123)  8,253   (13,591)   أجنبيةالت ل عميوح ت صافي فروق

 (29,266) (16,953)  (19,140)   (16,953)  خرآ ومخصصصافي خسائر انخفاض القيمة 

 - 7,560   -  1,080   بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات  من ربح 

 14,652 29,481    7,821   18,357   ى دات أخرراإي
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

 1,000,444 497,722  489,230 199,861  ات يراداإل  إجمالي
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

 (795,366) (767,581)  (391,980) (358,282)  عمومية وإداريةمصروفات 

 (4,356)  -  (2,065)  -  ير أجت تا يل لمطلوبومت فيتكال

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

 (799,722) (767,581)   (394,045) (358,282)  المصروفات   إجمالي

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

 200,722 (269,859)   95,185 (158,421)  يبة قبل الضرالربح )الخسارة( 

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

 (43,646) (23,638)   (17,660) (8,435)  أجنبيةضرائب من شركات تابعة 

 (5,194) (1,337)  (2,735)  (681)  مي للتقدم العل مؤسسة الكويت حصة 

 (5,404) (2,272)  (2,833) (392)  الزكاة  

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

 146,478 (297,106)   71,957 (167,929)    ةرت الفربح   ة()خسار

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

       بــ:  الخاص 

 71,152 (295,174)  32,753  (158,918)    األممي الشركة اهمس

 75,326 (1,932)  39,204  (9,011)  ة  الحصص غير المسيطر

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

  (167,929) 71,957  (297,106) 146,478 

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

السهم األساسية والمخففة الخاصة   ربحية   (خسارة)

 فلس  0.36 فلس   (1.48)  فلس  0.16 فلس   (0.8) 7    األم بمساهمي الشركة 

  

════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 

 

 

 

 

 



 ها التابعة وشركات. ش.م.ك.عضة ي القابنرجشركة س
 

 

 مجمعة. ال المكثفةالمرحلية المالية  اتعلومالممن هـذه  اـكل جزء  تش 11 إلى 1المرفقة من إن اإليضاحات 
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 )غير مدقق(مكثف المجمع ال يل المرح  شامللا لدخ ال انبي

 2021 يونيو 30في تهية المن للفترة

 
 في هية منتال   أشهرلثالثة  ا

  يونيو 30
 في هية أشهر المنت  ستةال

 يونيو 30

 
2021 

 دينار كويتي 

2020 
  دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي 

2020 
 دينار كويتي 

      

 146,478 (297,106)   71,957 (167,929) رةفت الربح (  ارة)خس
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

      :  شاملة أخرى  إيرادات  ( خسائر)

 إلىشاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها  إيرادات (رائخس)
        في فترات الحقة:   أو الخسائر رباحاأل

 (75,891) 12,170  (19,718) (67,647)   أجنبيةليات عمتحويل ناتجة من  بيةأجنمالت حويل عفروق ت
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

 إلىتصنيفها  إعادةشاملة أخرى لن يتم  إيرادات (رائخس)
      في فترات الحقة:  أو الخسائر رباحألا

مصنفة  ية  ملكت حقوق دوالة ألفي القيمة العاد صافي التغير

 (13,839) 132,869  (13,839) (102) األخرى الشاملة  اإليراداتالعادلة من خالل  قيمةبال

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

 (89,730) 145,039  (33,557) (67,749) شاملة أخرى للفترة  إيرادات  ( خسائر)

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

 56,748 (152,067)  38,400 (235,678)   للفترة  الشاملة  دات يراإلا( ئرالخسا)  إجمالي

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

      الخاص بـــ:  

 7,238 (158,691)  5,515 (205,062)   األممساهمي الشركة 

 49,510 6,624  32,885 (30,616) ص غير المسيطرة  حصال

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

 (235,678) 38,400  (152,067) 56,748 

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

 

 

 

 



 

 ها التابعة كاتوشر. ش.م.ك.عنرجي القابضة شركة س
 

 

 المجمعة.  لية المكثفةومات المالية المرحالمعله هـذمن   اء  جزتشـكل  11 إلى 1حات المرفقة من إن اإليضا 
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 دقق(غير م)لمجمع المرحلي المكثف ا يةكلملاان التغيرات في حقوق يب

   2021 يونيو 30المنتهية في  فترةلل
    األم الخاصة بمساهمي الشركة  

 

 رأس
 المال

  دار إصة وعال
 أسهم  

 أسهم  

 ة ينخز

احتياطي أسهم  
 خزينة 

احتياطي القيمة  
 العادلة

ويل  حتاحتياطي 
 أجنبيةالت عم

 خسائر 
 متراكمة 

   جمالياإل

 الفرعي  

  رغي الحصص 
 رةالمسيط

 مجموع
 لكية ق المقوح

 دينار كويتي  ي تكوي دينار كويتي  ناريد دينار كويتي  ويتي دينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
           

 12,283,455 2,368,001 9,915,454 (9,783,522) (265,723) (62,757) 27,456 (181,866) 181,866 20,000,000 2021يناير  1كما في 

 (297,106) (1,932) (295,174) (295,174) -              -              -              -              -              -        للفترة  ة ارخس

 145,039 8,556 136,483 -               3,614   132,869  - - - -               شاملة أخرى للفترة   إيرادات
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

الشاملة ائر( )الخس اإليرادات يمال ج إ

     -     -     -     - للفترة 

 

132,869 

 

3,614 

 

(295,174) 

 

(158,691) 

 

6,624 

 

(152,067) 

دون  حيازة الحصص غير المسيطرة

 (35,370) (65,868) 30,498 30,498     -     -     -     -     -     - السيطرة تغير في 

مة العادلة عند تحويل احتياطي القي

مة ة بالقيصنفمهم سبأ  إلغاء االعتراف

شاملة لا داتاإليرامن خالل لة لعادا

 - - - 124,010     - (124,010)     -     -     -     -   األخرى

 

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

 12,096,018 2,308,757 9,787,261 (9,924,188) (262,109) (53,898) 27,456 (181,866) 181,866 20,000,000 2021 يونيو  30في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 12,238,399 2,281,538 9,956,861 (9,794,116) (235,850) (40,629) 27,456 (181,866)  181,866  20,000,000  2020 يناير 1في 

 146,478 75,326 71,152 71,152     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (89,730) (25,816) (63,914)     - (50,075) (13,839)     -     -     -     - فترة خسائر شاملة أخرى لل
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 الشاملة تار( اإليراد خسائ )ال إجمالي

 56,748 49,510 7,238  71,152 (50,075) (13,839)     -     -     -     - ة للفتر 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 12,295,147 2,331,048    9,964,099  (9,722,964) (285,925) (54,468) 27,456 (181,866)  181,866  20,000,000 2020 يونيو 30في 
 

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



 لتابعة ها ا وشركات. ك.ع.ش.مقابضة نرجي الشركة س
 

 

 لمجمعة. ا لمكثفةا مرحليةة اليجزء ا من هـذه المعلومات المال ـكلتش 11 إلى 1قة من احات المرفإن اإليض 
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   مدقق()غير  المرحلي المكثف المجمع ةنقديدفقات الان التيب

   2021 يونيو 30المنتهية في فترة لل

 إيضاح  

 ي ف ية تهالمن أشهر   ستةال
   يويون 30

  2021 2020 

 دينار كويتي  يتي دينار كو   

    أنشطة التشغيل 

 200,722 (269,859)  يبةر قبل الضالربح خسارة( ل)ا

    ة: لتدفقات النقديبصافي ا  ريبةلضقبل االربح رة( )الخسالمطابقة  ديلعت

  326,118 357,963  استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات  

 34,154 14,449  اريةتثمساعقارات الك تهسا

 17,858 -  ت حق االستخدام اموجود  استهالك

 (13,414) -  ت أخرىصافي رد مخصصا 

     - (7,560)  عدات  ت وممنشآ ت ولكا ربح من بيع ممت

     - (7,798)  ة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أرباح غير محقق

 42,680 16,953  جاريينتاللمدينين ل متوقعة الئتمان اال سائر خ ليمحصافي ت

 (23,857) (20,039)  إيرادات من ودائع إسالمية 

 98,592 111,549  ة الخدمة للموظفينفأة نهايمخصص مكا

 4,356 -  تأجير  تكاليف تمويل لمطلوبات 
  

──────── ──────── 

  195,658 687,209 

    العامل:  ل رأس الما التغيرات في

  118,932 (71,038)  مخزون  

 (1,016,065) 1,319,135  مدينة أخرى  أرصدة مدينون تجاريون و 

 (5,642) 1,909  القة من أطراف ذات ع ةلغ مستحقامب

 176,609 (464,655)  دائنة أخرى  أرصدةو  ريوندائنون تجا
  

──────── ──────── 

 (38,957) 981,009  ت ايالعملدم في(  ختسمل)ا  الناتج من النقد 

 (89,766) (45,659)  فوعة  مد ائبضر 

 (78,831) (41,907)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 
  

──────── ──────── 

 (207,554) 893,443  أنشطة التشغيل  )المستخدمة في(  جة من النات  صافي التدفقات النقدية
  

──────── ──────── 

    ة االستثمارشطأن 

 (241,123) (241,648)  شآت ومعدات شراء ممتلكات ومن

 (3,493) (3,559)  شراء موجودات غير ملموسة

     - 16,560  من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات   التمتحص

لة  الشام  تداخالل اإليراالعادلة من بالقيمة  من بيع موجودات مالية مدرجة  متحصالت

 (253) 495,446  األخرى

أو    رباح ألا لدرجة بالقيمة العادلة من خاللية مموجودات ما بيع ت من الصمتح (شراء)

 401 (106)  الخسائر 

 516,879 188,352  دائع محددة األجلفي و حركة ال  صافي

 (131,312) -  نقدية محتجزة أرصدةصافي الحركة في  

 23,857 20,039  مستلمة  إسالميةودائع    إيرادات
  

──────── ──────── 

 164,956 475,084    رأنشطة االستثما ن دفقات النقدية الناتجة مالت  صافي
  

──────── ──────── 

    ويل  التم أنشطة

 (21,009) -  تأجير  المطلوبات جزء من أصل مبلغ سداد 

 - (35,370)  يطرةالسفي  تغير دون   لمسيطرةحيازة الحصص غير ا

  ──────── ──────── 
 (21,009) (35,370)  أنشطة التمويل  في مة تخدمسلاات النقدية صافي التدفق 

  

──────── ──────── 

 (63,607) 1,333,157    لقد المعاد قص( في النقد والن )الن  صافي الزيادة

 1,741,254 917,330  ير  ينا 1النقد والنقد المعادل في 

 (75,891) (7,461)  أجنبيةصافي فروق تحويل عمالت 
  

──────── ──────── 

 1,601,756 2,243,026 4 ونيوي  30لمعادل في قد اوالن  دنقال

  

════════ ════════ 



 التابعة ها ركاتوش ..م.ك.عشنرجي القابضة شركة س
 

 ر مدققة( )غي لمجمعةية المكثفة االمعلومات المالية المرحلحول  إيضاحات

   2021 يونيو 30 نتهية فيلمرة اوللفت ما فيك
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 حول الشركة   مات لومع      1
 

بإ  التصريح  المجمعة  لمعلوما ا  اردصتم  المكثفة  المرحلية  المالية  "(  األم)"الشركة  ش.م.ك.ع.  بضة  القا سنرجي  ة  لشركت 

إدارة الشركة فقا  لقرار مجلس  و  2021  يونيو   30في    أشهر المنتهية  ستةلل  "(ةعبــ "المجموليها معا  إوشركاتها التابعة )يشار  

   .2021أغسطس  12ريخ بتا  األم
 

  ع المكتبقيت.  ها علنا في بورصة الكوي اول أسهمويتم تد  1983مارس    22بتاريخ     يت دولة الكوفي    األم  ة ركشلتم تأسيس ا

األفي    األمشركة  لل  لج سلما رقمق  يحمدمجمع  ا  -  42  مقر اية  نب  8  طعة  بشركة  العامة لخليج  الميزانين  للتجارة  الدولية 

   .  دولة الكويت ، 64204، ليالفحيح ، 47582 ص.ب.   وعنوانها البريدي المسجل هووالمقاوالت، 
 

 ماك  يه  األملشركة  ل  ساسيللنظام األ  وفقا  يسية  رئال  إن األنشطة  .لشريعة اإلسالميةحكام األأنشطتها وفقا    األم  تمارس الشركة

 يلي: 
 

   ك شركات ذات مسؤولية محدودة واالشتراك في تأسيس هذه الشركات  وكذل  أجنبيةأسهم شركات مساهمة كويتية أو  تملك

 لدى الغير. لتها وكفا وتمويلها ارتها وإد

   ت ا كشرال  تلك  لسما رأ  يف  القابضةة الشركة  شاركم ة  ب نسى أال تقل  ى الغير علتلكها وكفالتها لدمتتمويل الشركات التي

 .على األقل %20 عن

 رى الستغاللها  وتأجيرها لشركات أخ تصميمات  تجارية أو    أسماءبراءات اختراع أو    تملك حقوق الملكية الصناعية من

 داخل أو خارج الكويت.  سواء

 به القانون. حيسموفقا  لما  أنشطتها الزمة لمباشرة والعقارات ال ملك المنقوالتت 

 ركات متخصصة.  من قبل ش حافظ تدارم عن طريق استثمارها في األمالشركة  ىرة لدالمتوف ية مالالض ئااستغالل الفو 
 

 عة  جموللمات المحاسبية ياسالسالتغيرات في  و أساس اإلعداد 2
 

   أساس اإلعداد 2.1
 

إعداد   المكثفة  المالية  تما ولالمعتم  الدولفو  عةللمجمو  ةالمجمع  المرحلية  المحاسبة  لمعيار    ي المال التقرير  :  34م  قري  قا 
  .المرحلي

 

 .األمئيسية للشركة أيضا  العملة الر الذي يمثلتي ة المكثفة المجمعة بالدينار الكويتم عرض المعلومات المالية المرحلي
 

المجموعة   سوفن أ  أساسعلى    المجمعةالمالية  البيانات    بإعدادقامت  عمواي  ف  رتستم  ها  مبدأ    أساسى  عل   ها ملياتصلة 

  دارة اإل  تقديرر  ويشيهذا االفتراض.  حول   جوهريا   ر شكا  تثي  قدمادي  تأكد  وجود عوامل عدم    معد  رةاإلدا  ترى  رية.تمرااالس

تقل عن    ولمدة ال  ي المستقبل القريبفتشغيلي  وجودها الجود توقع معقول بأن المجموعة لديها الموارد الكافية لمواصلة  وإلى  

   .مجمعةلاكثفة حلية المالمر ةمالينهاية فترة المعلومات ال منشهر   12
 

  ةوينسالالمجمعة  لمالية  نات االبيا داد  لوبة إلعمطالمجمعة ال تتضمن كافة المعلومات ال  إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة

 .  2020ديسمبر  31في  ة منتهيال نةلسل موعةمج لل المجمعة ةالمالي بالبياناتويجب االطالع عليها مقترنة  املةكال
 

     المجموعة  قبل بقة منالمطالجديدة  ت يالتعدوال المعايير  2.2
 

 ات انيبإعداد ال  في  المتبعةلك  لة لتمماث  رحلية المكثفة المجمعةلومات المالية الممعال  دفي إعدا  المطبقةإن السياسات المحاسبية  

سري اعتبارا   تي تلاديدة  ير الج عايالم  طبيقباستثناء ت  2020ديسمبر    31  في  هيةتالمنسنة  للمجموعة لل  السنوية  مالية المجمعةال

 عد. لم يسر ب ولكن ردا صتفسير أو تعديل و أ را قم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معي. لم ت2021يناير  1من 
 

الالع  تسري تأثي  إال أنه ،  2021  سنةألول مرة في  تعديالت  ديد من  لية المرحلية المكثفة ما لت اوما المعلعلى    ديما   رليس لها 

 مجموعة. ة للمجمعال
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9 

 

 

 )تتمة( للمجموعة  السياسات المحاسبية التغيرات في  و اإلعداد ساأس 2
 

   مة( )تت  المجموعة  قبل بقة منالمطالجديدة والتعديالت  المعايير  2.2
 

ي  لدوليار المحاسبة ا، ومع9الية  م لارير اي للتقتعديالت على المعيار الدول:  2ة  رحلالم  -  دةفائالح المعياري لمعدالت  صالاإل
 16تقارير المالية و المعيار الدولي لل، 4، والمعيار الدولي للتقارير المالية 7للتقارير المالية ي لودال ارعي، والم39
دل  ل معام استبدة عندما يتالمجمع  المعلومات المالية المرحلية المكثفة  تعامل مع التأثيرات علىعديالت إعفاءات مؤقتة تالت  تقدم

 . طريبا من المخاتقرالخالي  ليالبد لمعدلبا  بنوكن الالمعروض بي الفائدة
 

  تتضمن تلك التعديالت المبررات العملية اآلتية:
 

 التعاقديتطلب  الذي يمبرر العملي  لا التدفقات  أو    ةالتغيرات  اإلصالح ملية  ل عخالرة  النقدية المطلوبة مباشالتغيرات في 

 بالسوق.   ئدةفا الة في سعر كرل الح بما يعاد غيرلمتاييرات في سعر الفائدة كتغ ا امل معهث يتم التعبحي

 ط.  يق دون وقف عالقة التحولتوثالتصنيفات وا لتحوطصالح ايبور إطار إالمطلوبة في لسماح بالتغييرات ا 

 للشرك مؤقت  إعفاء  التقديم  استيفاء  من ضرورة  منالمحدات  طلبمتات  بصورة  عندما دة  تصن  فصلة  ايتم  الخالية  يف  ألداة 

 خاطر. ملل وطح تر كبند مخاط ن التقريبا م
 

التهذإن   لها ت  عدياله  يكن  ال  لم  المرحلية  المالية  المعلومات  على  للمجمتأثير  المجمعة  اسوعة.  مكثفة  المجموعة  تخدام  تنوي 

 . سريانها  ات مستقبلية عندالمبررات العمليات في فتر
 

 ة  إفصاحات األطراف ذات عالق 3
 

)ا  عض ب  مع المعامالت    اإلفصاحات  هذه   تمثل اإلدارة  الرئيسيي  نياهممسالألطراف  مجلس  وأعضاء    التنفيذيين   سؤولينملوان 

و  رسة سيطرة أيعون مما ن لها أو يستطيييسئرن المثلون المالكيلدرجة األولى والشركات التي يمن ائالتهم  لمجموعة وأفراد عا ل

مل عليها(  تأثير  ييادعال  مالاألع  سياقمن  ضالمجموعة    أجرتها التي  موس  علىلاتم  .  هذه    تسعيروشروط    تسياسا   موافقة 

   .األمة من قبل إدارة الشرك المعامالت
 

الجدو التالي  يعرض  تم  الالمعامالت  ل  عالقاألمع    إبرامها تي  ذات  ال  لخال  ةطراف  فيالمنتهأشهر    ستةفترة    يونيو  30  ية 

 : 2020 و يوني 30و  2020مبر سي د 31و  2021 يونيو  30كما في  ةلدى األطراف ذات عالق رصدةك األوكذل  2020و 2021
 

 

   يونيو  30
2021 

 ققة( )مد  
 ديسمبر     31

2020 

   يونيو  30
2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  تي دينار كوي 

    :المجمع مكثف ي المرحل لمركز المالي المدرجة في بيان اال  رصدةاأل

    المساهم الرئيسي 

 2,441 58,126 66,030 رأو الخسائ  رباحمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األمالية   موجودات
 

════════ ════════ ════════ 

 125,003     -    - عدات( ومنشآت وم ن ممتلكات  )مدرجة ضم االستخدام ات حقموجود
 

════════ ════════ ════════ 

 129,928     -    -   تأجير ت وبا مطل
 

════════ ════════ ════════ 
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 تتمة( )  ات عالقةإفصاحات األطراف ذ 3
 

 الفترة كما يلي: ع األطراف ذات عالقة خاللم إبرامها تي تم الت المالمعا  تكان
 

 

 ر المنتهية في  أشه   الثالثة
   يونيو 30

 أشهر المنتهية في    ةستال 
   يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي  تي دينار كوي  دينار كويتي  تي دينار كوي 

  لخسائر و اأ  رباحألن ابيا  المعامالت المدرجة في

 المرحلي المكثف المجمع: 

     

      المساهم الرئيسي 

 1,399 209  699 102 ة يراوإدية  موصروفات عمم
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 طراف ذات عالقة  ع أعامالت مالم وط وأحكام شر

مع أطراف    جراءإ  يتم في    دةرصاألإن  .  اإلدارة  ة منمعتمدشروط  بذات عالقة  المعامالت  المالية معلا  تاريخالقائمة   لومات 

م أي ضمانات  ستالا  وتقديم ا  يتملم  .  عند الطلب  سدادئدة وتستحق الا فل  تحم  غير مكفولة بضمان وال  المرحلية المكثفة المجمعة

   طراف ذات عالقة.القبض أو السداد ألقة مستح  دائنةمدينة أو  أرصدةأي مقابل 
 

 ا  عليدارة المعامالت مع موظفي اإل

و  تضمني اإلدارة  مجلس  العليا  اإلدارة  يتمتعون  الرئيسيين  دارة  اإلأعضاء  موظفو  تخطيمس و   طةبسلالذين  أنشطة    طؤولية 

  .اقبتها لمجموعة وتوجيهها ومرا
 

 رة العليا كما يلي:ي اإلداقة بموظفت المتعللمعامالاقيمة جمالي إ كان
 

 
أشهر    ستةالمعامالت لفترة ال  ةقيم

  ونيو ي 30 ية فيالمنته
   الرصيد القائم كما

 يونيو 30في 

 
2021 

 دينار كويتي 
2020 

 دينار كويتي 
2021 

 ي دينار كويت
2020 

 يتي نار كويد
     

     ا: ة العليري اإلداموظف ورواتب  مزايا 

 15,570 25,061   82,470 139,377 يا أخرى قصيرة األجل زاب ومروات

 7,154 10,570 7,154 10,057 مكافأة نهاية الخدمة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 149,434 89,624 35,631 22,724 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 ل  المعاد  قد د والنلنقا 4
 

 د والنقد المعادل مما يلي: النق ضمنلمجمع، يتحلي المكثف االمر  يةلنقدفقات ابيان التد ألغراض
 

 

   يونيو  30
2021 

 ( )مدققة   
 ديسمبر     31

2020 

   يونيو  30
2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ي تير كو نادي 
    

  22,052 11,102 13,619  وق نقد في الصند

 1,576,222 906,228 2,151,872  ك لدى البنو أرصدة

 174,666     - 77,535  ل ودائع قصيرة األج 
 

──────── ──────── ──────── 

 1,772,940 917,330 2,243,026 يرة األجل قصائع الودوالنقد    إجمالي

ا: أرصدة نقدية محتجزة نا   (171,184)     -     - قص 
 ──────── ──────── ──────── 

 1,601,756   917,330 2,243,026   المعادل والنقد د  النق  إجمالي

 ════════ ════════ ════════ 
 

تتبتم إيداع الودائع قصيرة األجل لفترات مي النقد الفو  د ا إلىاستنا   اوح بين أسبوع وشهرتر اينة  ا  ، كممجموعةللة  يرمتطلبات 

 .الصلة تاذجل يرة األدائع قصت الوئدة بمعدالفا  حققت
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 س المال وأسهم الخزينة رأ 5
 

 مال  رأس ال 5.1
 

  31)  م سه  200,000,000من    األمالمصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للشركة  ل  رأس الما   ، يتكون2021  يونيو  30في  

األسهم  افة  كإن  للسهم.    سفل  100بقيمة    (همس  200,000,000:  2020  يونيو  30و  سهم  200,000,000:  2020ديسمبر  

   .ا  دعة نقمدفو
 

 زينة م خأسه 5.2

 

   يونيو  30
2021 

 )مدققة(   
   سمبر  دي  31

2020 

   ونيو ي  30
2020 

    

 277,468 277,468 277,468 سهم  ألعدد ا

 %0.14 %0.14 %0.14 درة )%( صألسهم المنسبة  ا

 4,994 5,827 13,041 كويتي(ر نا لسوقية )دية اقيملا

 181,866 181,866 181,866 (كويتي را يند)التكلفة 
 

يمات هذه األسهم طبقا لتعلتالك  امخالل فترة  توزيع  للتاحة  مغير  ينة المحتفظ بها  لخزفئة لتكلفة أسهم ااطيات المكا تيحالا  نإ

 . لالما سواق هيئة أ
 

 من عقود مع العمالءات إيراد       6

 

 ر المنتهية في  أشه   الثالثة
   يونيو 30

 ي  المنتهية ف ر ه أش  ةستال 
   يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي  تي دينار كوي  ويتي دينار ك تي دينار كوي 

      اإليرادات  نوع

  45,666   29,803   11,552  12,994  بيع بضاعة

  2,370,034  1,429,001  1,216,404 706,906 مات  خد متقدي
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

  2,415,700  1,458,804  1,227,956 719,900 ء إيرادات من عقود مع العمال

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

   دات باإليراتوقيت االعتراف  
 

  

  45,666   29,803   11,552  12,994  معينة  ترة زمنيةمنتجات مقدمة في ف

  2,370,034  1,429,001   1,216,404 706,906 وخدمات مقدمة على مدار الوقتمنتجات 

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

  2,415,700  1,458,804  1,227,956 719,900 ء إيرادات من عقود مع العمال

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

 

 
2021 

 دينار كويتي 
2020 

 دينار كويتي 
2021 

 دينار كويتي 
2020 

 يتي ار كونيد

     ألسواق الجغرافية ا

 1,923,390 1,186,615 1,036,269 617,732 الكويت 

 492,310 272,189 191,687 102,168 ان ستبك 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

  2,415,700  1,458,804 1,227,956 719,900 ء ع العمالإيرادات من عقود م
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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   اسية والمخففةاألس سهم ال ربحية   (ةرا)خس 7
 

ى المتوسط  عل  األماهمي الشركة  بمس  خاصة الرفتالربح    (خسارة )ساسية بقسمة  األ  السهم  ربحية)خسارة(  احتساب مبالغ  يتم  

  الخاص الربح    (خسارةال)  بقسمة  سهم المخففةال  ةربحي  )خسارة(    حتسابا   يتمالفترة.  ائمة خالل  ق ية اللعادهم ااألسجح لعدد  لمرا

لعدد  على  ينلعاديا  األم  ة الشرك  مساهميب المرجح  الفاأل  المتوسط  القائمة خالل  العادية  لعدد زائدا    رةتسهم  المرجح  المتوسط 

ا  نظأسهم عادية.    إلىة  خففة المحتململالعادية اتحويل كافة األسهم  د  نعها  م إصدارسيت  عادية التيال  هماألس عدم وجود أدوات  لر 

   تماثلة.والمخففة م ةيالسهم األساسبحية ر )خسارة(ن إ فئمة، ا مخففة ق
 

 

 ر المنتهية في  شه أ  ثالثةال
   يونيو 30

 أشهر المنتهية في    ةستال
   يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 
      

  شركةلبمساهمي االفترة الخاص ربح )خسارة( 

 71,152 (295,174)  32,753 (158,918) )دينار كويتي(  األم
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

      

 199,722,532 199,722,532  199,722,532 199,722,532 * ()أسهم دد األسهم القائمةسط المرجح لعوالمت
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

السهم األساسية والمخففة   بحية ر(  خسارة)

   0.36   (1.48)    0.16   (0.8)   ()فلس
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

 الل الفترة، إن وجد.خ ة رجح المرتبط بالتغيرات في أسهم الخزينالمجح لعدد األسهم تأثير المتوسط ر* يراعي المتوسط الم
 

 



 لتابعة ا ا تهوشركا. سنرجي القابضة ش.م.ك.ع ركةش
 

 مدققة( ر ي)غ جمعةمالمكثفة الات المالية المرحلية المعلومحول  إيضاحات

   2021 يونيو 30 نتهية فيوللفترة الم كما في
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 لقطاعات مات امعلو 8
 

 : يلي ما صاح عنها  وإعداد تقارير عنها كإلف امنتجات وخدمات خاصة تشكل قطاعات يتم  عرضالتي ت وحدات التشغيل أن المجموعة ترى
 

 وشركات زميلة لتوسيع    ات تابعةكك شرامتالتأسيس أو    وأعائد،  قيمة من العلى أعلى  ول  حصمحافظ للثمار الفوائض المالية في الاستعن  دارة االستثمار هو المسؤول  إع  ا مار: قطرة االستثإدا

 . قبلة في المستيارأعمالها التج نميةر تراالستم يةكاف يةرأسمالقاعدة على  فاظح عمليات المجموعة ولل
 

 المتعلقة بها.   الصيانةال وأعمالنفط  آبار لحفرلمساندة ا األنشطة ة:والصيان الحفر 
 

 :موعةمات حول القطاعات لدى المج لمعلوما يلي ايف
 ير مدققة( )غ 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةال  )غير مدققة(   2021 يونيو 30منتهية في  لأشهر ا تةسال 

 ي جمالاإل الحفر والصيانة  االستثمارات  ة إدار   جمالي اإل  فر والصيانة الح ثمارات تسإدارة اال  

 ييتار كودين يدينار كويت دينار كويتي  كويتي  دينار ي تدينار كوي دينار كويتي  
        

  2,415,700   2,410,622   5,078   1,458,804 1,452,185 6,619 عقود مع العمالء من إيرادات 

  142,408   1,000   141,408   136,133 5,942 130,191 جير أ ت إيرادات

  38,415   1,839   36,576   39,265 167 39,098 إيرادات عموالت 

  23,857   20,039   3,818   20,039 20,039 - مية ن ودائع إسالم يراداتإ

  8,967   6,802   2,165   (4,123) (773) (3,350) أجنبية صافي فروق تحويل عمالت 

 - - -  7,560 7,560 - آت ومعدات  من بيع ممتلكات ومنش ربح

 14,652  13,375  1,277  29,481 17,777 11,704 ي بالصاف، ىإيرادات أخر
 ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 

 2,643,999 2,453,677 190,322  1,687,159 1,502,897 184,262 اإليرادات   إجمالي
 ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 

 (1,614,289)  (1,580,088)  (34,201)   (1,172,484) (1,160,053) (12,431) كلفة مبيعاتت

 (795,366) (318,374)  (476,992)   (767,581) (271,534) (496,047) يةومية وإدارمت عوفا مصر

 (29,266)     - (29,266)  (16,953) - (16,953) مة يفاض القانخ  خسائرصافي 

 (4,356)  (609)  (3,747)   - - - تكاليف تمويل 

 (43,646)  (43,646)      -    (23,638) - (23,638) أجنبيةضرائب من شركات تابعة 

 (5,194) (5,194)     -    (1,337) - (1,337)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (5,404) (5,404)     -    (2,272) - (2,272) الزكاة  
 ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 

 (2,497,521) (1,953,315)  (544,206)  (1,984,265) (1,431,587) (552,678) األخرى  رسومت وال المصروفا  إجمالي
 ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 

 146,478  500,362  (353,884)  (297,106) 71,310 (368,416) ات القطاع أرباح ( خسائر)
 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 



 لتابعة ا ا تهوشركا. سنرجي القابضة ش.م.ك.ع ركةش
 

 مدققة( ر ي)غ جمعةمالمكثفة الات المالية المرحلية المعلومحول  إيضاحات

   2021 يونيو 30 نتهية فيوللفترة الم كما في
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 قطاعات )تتمة( ال معلومات  8
 ( ةقدقم)غير  2020 ويوني 30  ( ة )مدقق  2020ديسمبر  31  ( ةمدقق )غير 2021 يونيو 30 

 

إدارة 
 جمالياإل حفر والصيانةال اراتاالستثم

إدارة   
 جمالي اإل الحفر والصيانة  االستثمارات 

  رةإدا 
 جمالي اإل والصيانة ر الحف االستثمارات 

 يتي دينار كو دينار كويتي  دينار كويتي   كويتي دينار   دينار كويتي  دينار كويتي   ي يتكو دينار ي ينار كويتد ار كويتي دين 

            

 15,897,309 7,907,745 7,989,564  15,118,379 10,201,786 4,916,593  14,477,847 10,315,252 4,162,595 ت  الموجودا  إجمالي
 ════════ ════════ ════════ 

 

════════ ════════ ════════ 
 

════════ ════════ ════════ 

 3,602,162 2,567,155 1,035,007  2,834,924 1,420,164 1,414,760  2,381,829 1,417,859 963,970 المطلوبات   إجمالي
 ════════ ════════ ════════ 

 

════════ ════════ ════════ 
 

════════ ════════ ════════ 

  ير غودات وج وم  الشهرة

  2,590,963  472,940 2,118,023  2,587,470 472,940 2,114,530  2,591,029 472,940 2,118,089 وسة لمم
 ════════ ════════ ════════ 

 

════════ ════════ ════════ 
 

════════ ════════ ════════ 

 

 



 

 ها التابعة ركاتوش. ش.م.ك.عبضة انرجي القسشركة 
 

 ققة( )غير مد لية المكثفة المجمعةلمرح ة اعلومات الماليالمات حول إيضاح 

   2021 يونيو 30 تهية فيترة المنفولل كما في
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 قياس القيمة العادلة  9
 

العادلة    تعرف أو  أصلبيع    المستلمالسعر    بإنها القيمة  التزام ضمند  سدال  لتحويل  في   التزام  المشاركين  بين  منظمة  معاملة 
 س. قيا خ الالسوق في تاري

 

 لة رمي للقيمة العادل اله والجد
 تقييم: ومطلوباتها واإلفصاح عنها حسب أسلوب ال اتها مة العادلة لموجودي لتحديد القيلجدول الهرمي التالتستخدم المجموعة ا

 

 و  األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛لنة )غير المعدلة( في لمعاسوقية ال اراألسع: 1لمستوى ا 
 أسا 2ستوى  لما الل:  يكون  يب  التي  ذا تقييم  لمدخالتها  مستوى  التأثي أقل  الجوهري علىت  العا   ر  القيمة  ملحوظا قياس  دلة 

 شكل مباشر أو غير مباشر؛ و ب
  وظ.ح لم ثير الجوهري على قياس القيمة العادلة غيرتها ذات التأ خالدستوى لم ون أقل ميك تيتقييم الاليب الس: أ 3المستوى 
 

لعادلة على  أساس بالقيمة ا المسجلةلمجموعة دى الة العادلة لألدوات الماليمي لقياس القيمة الهر للتالي الجدوا الجدولض يعر
 تكرر:م
 

 
 

   بواسطةادلة قياس القيمة الع

 

ة في  لنالمع عاراألس
ة  أسواق نشط

 (  1 توى)المس

المدخالت الجوهرية  
غير الملحوظة  

 المجموع   (  3)المستوى 

 دينار كويتي   دينار كويتي ي كويت ردينا   2021 يو يون  30في ا كم

    

    : و الخسائرأ  رباح األالل  بالقيمة العادلة من خمدرجة  دات مالية موجو

 66,030 66,030     - ة  أسهم غير مسعر

 

──────── ──────── ──────── 

 

-     66,030 66,030 

 

════════ ════════ ════════ 

الشاملة   دات اإليرا  من خاللادلة علا  بالقيمةجة  مدرموجودات مالية 
    :األخرى

 990,661     - 990,661 مسعرة  أسهم 

 67,306 67,306     - أسهم غير مسعرة  

 

──────── ──────── ──────── 

 

990,661 67,306 1,057,967 

 

════════ ════════ ════════ 
 

 

 

   بواسطة قياس القيمة العادلة 

 

المعلنة في   األسعار 
ة  طنشق اأسو

 (  1)المستوى 

المدخالت  
الجوهرية غير  

الملحوظة  
 (  3)المستوى 

 ع  مجموال

 دينار كويتي   دينار كويتي   ر كويتي  دينا 2020ديسمبر  31كما في 

    

    :أو الخسائر رباحاألخالل  من لعادلةاة بالقيم درجةمموجودات مالية 

 58,126 58,126     - أسهم غير مسعرة  

 ──────── ──────── ──────── 

 -     58,126 58,126 
  ════════ ════════ ════════ 

الشاملة  اداتاإلير لقيمة العادلة من خاللبا ة مدرج  اليةموجودات م

    : األخرى

 1,353,576     - 1,353,576 مسعرة  أسهم 

 66,968 66,968     - ة  سعرم غير مأسه

 ──────── ──────── ──────── 

 1,353,576 66,968 1,420,544 
 ════════ ════════ ════════ 

 



 

 ها التابعة ركاتوش. ش.م.ك.عبضة انرجي القسشركة 
 

 ققة( )غير مد لية المكثفة المجمعةلمرح ة اعلومات الماليالمات حول إيضاح 

   2021 يونيو 30 تهية فيترة المنفولل كما في
 

 

 

16 

 

 

 )تتمة(   قياس القيمة العادلة 9
 

 )تتمة(  ي للقيمة العادلةمهرالجدول ال
 

 

   بواسطة س القيمة العادلة قيا

 

  في  لنة المع األسعار 
أسواق نشطة  

   ( 1ستوى )الم

لمدخالت الجوهرية  ا
غير الملحوظة  

 المجموع   (  3)المستوى 

 دينار كويتي   ينار كويتي  د نار كويتي  دي 2020 يو يون 30 كما في

    

    :أو الخسائر رباحاألل الة من خ بالقيمة العادلمدرجة موجودات مالية 

 2,441 2,441     - م غير مسعرة  أسه

 ──────── ──────── ──────── 

 -     2,441 2,441 

 ════════ ════════ ════════ 

الشاملة  اإليرادات لقيمة العادلة من خاللبا رجة دمموجودات مالية 

    : خرىاأل

 67,356 67,356     - أسهم غير مسعرة  

 ──────── ──────── ──────── 

 -     67,356 67,356 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 عادلة:  ال يمة ق لالجدول الهرمي لمن  3المستوى    ضمن  قيمة العادلة المتكررة المصنفةت المطابقة قياسا
 

 ة  مدرجاستثمارات في أسهم غير  

 

ودات مالية  وجم
بالقيمة مدرجة 

خالل    العادلة من
الشاملة   يراداتاإل

 األخرى  

ات مالية  موجود
بالقيمة مدرجة 

  ل العادلة من خال
 المجموع     الخسائر وأ حربااأل

 يتي ينار كود تي دينار كوي دينار كويتي  2021 ويوني  30

    
 125,094 58,126 66,968  2021ير ينا  1 يكما ف

 7,798 7,798     -  األرباح أو الخسائر إعادة القياس المسجلة في

 444 106 338 افي(مشتريات / مبيعات )بالص

 ──────── ──────── ──────── 

 133,336 66,030 67,306   2021 يونيو  30كما في 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 ة  مدرج م غير  في أسه ارات استثم 

 

  موجودات مالية 
قيمة  الب مدرجة 

خالل   العادلة من
الشاملة   اإليرادات 
 األخرى  

جودات مالية  مو
مة  بالقيمدرجة 

العادلة من خالل  
 وع  المجم   أو الخسائر  رباح األ

 ويتي  دينار ك دينار كويتي   كويتي  ر  دينا 2020سمبر دي 31

    
 83,784 2,842 80,942  2020 يناير 1كما في 

 55,512 55,512     - أو الخسائر  رباحاأل إعادة القياس المسجلة في 

 (12,887)     - (12,887) األخرى   الشاملة اإليراداتلة في إعادة القياس المسج 

 (1,315) (228) (1,087) لصافي()با مبيعات  مشتريات / 

 ──────── ──────── ──────── 
 125,094 58,126 66,968   2020 مبرديس  31كما في 

 ════════ ════════ ════════ 
 



 

 ها التابعة ركاتوش. ش.م.ك.عبضة انرجي القسشركة 
 

 ققة( )غير مد لية المكثفة المجمعةلمرح ة اعلومات الماليالمات حول إيضاح 

   2021 يونيو 30 تهية فيترة المنفولل كما في
 

 

 

17 

 

 

   )تتمة(   اس القيمة العادلةقي 9
 

 ة( )تتملة: عاد قيمة اللجدول الهرمي لمن ال 3رة المصنفة ضمن المستوى  ت القيمة العادلة المتكر مطابقة قياسا
 

 ة  رج مداستثمارات في أسهم غير   

 

ات مالية  موجود
بالقيمة  مدرجة 

ل  خال دلة منالعا
لشاملة  ا دات اإليرا

 األخرى  

  موجودات مالية 
بالقيمة   مدرجة 
دلة من خالل  العا
 لمجموع  ا   أو الخسائر  رباح األ

   دينار كويتي  دينار كويتي   ويتي  دينار ك 2020 يونيو 30

    
 83,784 2,842 80,942  2020يناير  1 كما في

 (13,839) - (13,839) ألخرى في اإليرادات الشاملة ا ةلقياس المسجلإعادة ا

 (148)  (401)   253  )بالصافي(  مشتريات / مبيعات

 ──────── ──────── ──────── 
 69,797 2,441 67,356   2020 يونيو  30كما في 

 ════════ ════════ ════════ 
 

للموجوداتبال المستوى  فالمصن  نسبة  ضمن  الق3ة  تقدير  يتم  ا،  أساليمة  باستخدام  تقييم  لعادلة  تتضنميب  قد  ذه  همن  اسبة. 

  أساليب  ة أوالعادلة الحالية لموجودات مماثللقيمة  ا  إلىروط المتكافئة أو الرجوع  ذات الشت السوق  امالاستخدام معاليب  ساأل

 إلى %. استنادا   5سبة  بنهذه  ن طريق تنويع عوامل المدخالت  عساسية  لح اراء تحليل  بإجأيضا     م أخرى. قامت المجموعةتقيي

 جمعة. ثفة المحلية المكلمرت المالية اعلى المعلوما ي تأثير ماد م ينتج أي، للذا التحليه
 

 ترة الحالية. ة خالل الفللعادت بين مستويات الجدول الهرمي للقيمة االجراء أي تحويإلم يتم 
 

 ة كبيربصورة    وهو ما يرجع  ا تقريب    يةقيمتها الدفتر  عادل دوات المالية األخرى تعادلة لألالقيمة ال  أن  إلىاإلدارة    راتقديتشير ت

 .لهذه األدوات ألجلقصيرة ا اتستحقاق اال إلى
 

    لة مطلوبات محتمو  التزامات  10
 

 أخرى   وبات محتملةمطل
 2021 2020 

 نار كويتي  دي دينار كويتي  
   

 1,380,392 1,368,494 ضمان ات ابخط

 

════════ ════════ 
 

  ن قبل المجموعة م  إلىت مقدمة  ضمانا   مقابل خطابات  كضمان  كويتيدينار    1,148,200  بلغددة األجل بمودائع مح   رهنتم  

 البنك الذي تتعامل معه. 
 

   19-دتأثير فيروس كوفي 11
 

مما يتسبب في تعطيل األعمال واألنشطة   جميع أنحاء العالمفي  غرافية  ج مناطق  في االنتشار عبر    19-تستمر جائحة كوفيد

النقدية والمالية في جميع أنحاء    السلطاتيئة االقتصادية العالمية. أطلقت  جوهرية في الب  مل عدم تيقناالقتصادية وظهور عوا

  .حةة للجائ وس مخصصة للتخفيف من التداعيات الخطيردرات واسعة النطاق لمواجهة الفيرالعالم مبا 
 

لغ المسجلة للموجودات  د تحديد المبا نة الحالية عأخذت المجموعة في اعتبارها التأثير المحتمل للتقلبات في األوضاع االقتصادي

ا إلى المعلومات الملحوظة. ومع  اإلدارة استناد  ل تقييمأفضنحو على المالية وغير المالية لدى المجموعة. تمثل المبالغ المسجلة 

ئة  يزال تأثير البي  سواق. ال ة للتقلبات في األيحساستتسم بالسواق متقلبة وال تزال القيمة الدفترية للموجودات  األ تزال  ذلك، ال

لذلك   وفق ا  المجموعة  وستواصل  تقديري ا،  ا  أمر  كبير  بشكل  المؤكدة  به االقتصادية غير  المتعلق  والتأثير  مركزها  تقييم   إعادة 

 بانتظام.


