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 المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة جعة  مرامراقب الحسابات المستقل حول تقرير 

   ش.م.ك.ع.  الشركة المتكاملة القابضةإدارة  جلس  لى حضرات السادة أعضاء مإ
 

 مقدمة 
تها  ا كة األم"( وشركلشر"ا) ع. ش.م.ك. ة القابضةلشركة المتكاملللقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق 

ات في والتغير املخل الشوالد خسائررباح أو الاأل اتيانوب 2021مارس  31المجموعة"( كما في “بـ يشار إليها معًا التابعة )

ة شركالة دارإن إ. يخالتار بذلكمنتهية الشهر الثالثة أفترة ل المتعلقة به ةالمجمع ةالمكثف ةالمرحلي نقديةملكية والتدفقات الال حقوق

التقرير  34الدولي لمعيار المحاسبة ا وفقاً لة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضهسؤواألم هي الم
   .معةمج ال فةلمرحلية المكثاليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية سؤومإن  .المرحليالمالي 

 

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

ة بصفرات االستفسا  هفي توجي المكثفة المجمعة تمثل مراجعة المعلومات المالية المرحليةالمتعلق بمهام المراجعة. ت "للمجموعة

ألمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن ؤولين عن امسالإلى الموظفين  رئيسية

 دالتدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكينطاق بير من شكل كأقل بنطاق المراجعة 

 كن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.يمي األمور الهامة الت فةكا م ببأننا على عل
 

 النتيجة 
المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  ومات المالية ن المعلجب االعتقاد بأ توإلى علمنا ما يس تنا، فإنه لم يردعإلى مراج  ااستنادً

 . 34الدولي  لمعيار المحاسبةة، وفقاً ديما إعدادها، من جميع النواحي ال
 

   تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المجمعة المكثفة  ليةمعلومات المالية المرحإلى مراجعتنا، فإن ال ضافة إلى ذلك، واستناداً باإل

لقانون الشركات رقم  وجود أية مخالفات إليه علمنا واعتقادنا، أنه لم يرد إلى علمنا  سبما وصلنبين أيضاً، ح . األم المحاسبية للشركة

  األم  التأسيس أو للنظام األساسي للشركة، أو لعقد قة لها ت الالح والتعديال والئحته التنفيذية قة لهوالتعديالت الالح  2016لسنة  1

اً مادياً على نشاط  على وجه قد يكون له تأثير 2021مارس  31ة في ير المنتهشهأ الثالثةة ل فترالوالتعديالت الالحقة لهما، خ 

 أو مركزها المالي.األم ركة الش
 

 32ألحكام القانون رقم  مادية منا وجود أية مخالفاتعل ىلم يرد إلنا واعتقادنا، لمع وصل إليهوحسبما  ،خالل مراجعتنا  نبين أيضاً أنه

، أو ألحكام  والتعديالت الالحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنـة المصرفية والتعليمات المتعلقة به 1968لعام 

  2021 مارس31المنتهية في  أشهر الثةالث خالل فترة ات المتعلقة بهمفي شأن هيئة أسواق المال والتعلي 2010لسنة  7القانون رقم 

 على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. اً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير

 

 

 

 

 

 

 بدر عادل العبدالجادر  

 فئة أ 207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 نغ  إرنست ويو

 لعيبان والعصيمي وشركاهم ا

  

 

 2021 مايو  11 

   الكويت



 ةبضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعالقا  ملةالمتكاة الشرك
 

 

 المجمعة. ة المكثفة لمرحليا المالية لوماتعلماه من هذ اتشكل جزءً  12 إلى 1ات المرفقة من ن اإليضاحإ
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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف  الخسائر أواألرباح يان ب

   2021مارس  31المنتهية في  للفترة

  
 أشهر المنتهية في   ثالثةلا

 ارس م  31

  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي ات إيضاح  

 
   

 6,171,460 5,315,194 3 تتاإليرادا

 (4,427,879) (4,442,235)    اإليراداتتكلفة 

  ──────── ──────── 

 1,743,581 872,959  لربح ا  مجمل

    

 92,776 33,561  أخرى داتإيرا

 412,233 238,263  جنبيةتحويل عمالت أ ربحي صاف

 (570,012) (665,933)  مصروفات عمومية وإدارية

 (447,193) (177,174)  ، بالصافيمتوقعةائتمان مخصص خسائر 

 (161,292) (159,067)  تكاليف تمويل

  ──────── ──────── 

 1,070,093 142,609  قبل الضرائب  بح رال

 (10,701) (2,222)  لتقدم العلميالكويت ل حصة مؤسسة

 (26,746) (10,118)  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 (10,701) (4,047)   الزكاة

  ──────── ──────── 

 1,021,945 126,222  الفترة   ربح

  ════════ ════════ 

 4.04 0.50 4 فلس( )  مركة األالخاصة بمساهمي الشفة فخملااألساسية و السهم ربحية 

  ════════ ════════ 

 

 

  



 ةبضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعالقا  ملةالمتكاة الشرك
 

 

 المجمعة. ة المكثفة لمرحليا المالية لوماتعلماه من هذ اتشكل جزءً  12 إلى 1ات المرفقة من ن اإليضاحإ
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 الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الدخلبيان 

 2021مارس  31فترة المنتهية في لل
 

 
 أشهر المنتهية في   الثالثة

 مارس   31

 2021 2020 

 تييكور دينا دينار كويتي 

   

 1,021,945 126,222 ة الفتر  حبر

 ─────── ─────── 

     أخرىلة شامإيرادات  (خسائر ) 

   :المجمع الخسائر أواألرباح  بيان إلىى قد يتم إعادة تصنيفها ة أخرملشا  إيرادات (خسائر) 

 95,088 (18,479) تحويل عمالت أجنبية   تعديالت

 ─────── ─────── 

 1,117,033 107,743 الشاملة للفترة  ت ادارياإل  إجمالي

 ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

  



 ةبضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعالقا  ملةالمتكاة الشرك
 

 

 المجمعة. ة المكثفة لمرحليا المالية لوماتعلماه من هذ اتشكل جزء   12 إلى 1ات المرفقة من ن اإليضاحإ
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 ()غير مدقق المجمع فالمرحلي المكث ليركز الما ملان ا بي

   2021مارس  31في كما 

 

 مارس   31 
 )مدققة( 

 مارس  31 ديسمبر   31

 

 2021 2020 2020 

 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   ات إيضاح

     الموجودات 

      متداولةموجودات غير 

 77,614,147 82,397,031 81,372,031  معدات  وممتلكات 

 705,737 632,247 611,675    الستخداما حقجودات وم

 712,104 827,485 827,359  موجودات غير ملموسة 

     - 195,321 194,111  ضرائب مؤجلة   أصل
  

───────── ───────── ───────── 

  

83,005,176 84,052,084 79,031,988 
  

───────── ───────── ───────── 

       متداولةموجودات 

 872,275 903,135 928,241    مخزون

 14,632,074 12,177,187 12,309,436 5 دينة أخرىتجاريون وأرصدة م نمدينو

 7,070,742 1,935,725 2,506,392  نقد و البنوك ىصدة لدأر
 

 ───────── ───────── ───────── 

 

 15,744,069 15,016,047 22,575,091 
  

───────── ───────── ───────── 

 101,607,079 99,068,131 98,749,245  موجودات لا  موعجم
  ════════ ════════ ════════ 

     حقوق الملكية والمطلوبات 

     حقوق الملكية 

 22,000,000 22,000,000 22,000,000  رأس المال 

 1,463,000     -     -  همة إصدار أسعالو

 9,494,240 9,494,240 9,494,240   ريإجبااطي احتي

 64,826 (8,785) (27,264)  أجنبيةعمالت ويل تح احتياطي 

 36,691,719 28,678,507 28,804,729   مرحلة رباحأ
  ────────── ───────── ───────── 

 69,713,785 60,163,962 60,271,705  حقوق الملكية  إجمالي
  ───────── ───────── ───────── 

     بات و طل مل ا

     متداولة ت غير اب ومطل

 14,459,171 15,552,633 14,681,284 6 قروض وسلف

 1,626,699 1,825,158 1,908,342  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

     - 7,918,718 7,691,164 7  ىائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرد

 729,416 675,833 661,983  تأجير مطلوبات
 

 ────────── ────────── ────────── 

 

 24,942,773 25,972,342 16,815,286 
 

 ────────── ────────── ────────── 

     متداولة مطلوبات 

 8,321,242 5,269,568 6,001,742 7 خرىتجاريون وأرصدة دائنة أدائنون 

 6,724,376 7,615,365 7,486,773 6 فلسض وقرو

 32,390  46,894 46,252  تأجيرمطلوبات 
  

────────── ───────── ───────── 

  

13,534,767 12,931,827 15,078,008 
  

────────── ───────── ───────── 

 31,893,294 38,904,169 38,477,540  المطلوبات   إجمالي
  ───────── ───────── ───────── 

 101,607,079 99,068,131 98,749,245  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
  ════════ ════════ ════════ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفوزان  ز عبد العزيمحمد ناصر 

  ارةدإلمجلس ارئيس 

Abdelwahab.Mahmoud
Stamp



 

 التابعة  كاتها. وشرة ش.م.ك.عضقابالشركة المتكاملة ال
 

 

 

 معة. المج مكثفة المرحلية ال اليةالم المعلوماتهذه من   اجزءً تشكل  12 لىإ 1 ت المرفقة منا إليضاحإن ا
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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف بيان التغيرات في حقوق الملكية 

  2021مارس  31 المنتهية في ةترلفل
 

 
 رأس  
 أسهم  عالوة إصدار  المال 

 احتياطي 
 إجباري  

يل  اطي تحوتياح
 أجنبية  عمالت 

 اح أرب
   ماليجاإل   حلةرم

 دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتي نادي دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي دينار ك 

       

 60,163,962 28,678,507 (8,785) 9,494,240     - 22,000,000   2021يناير   1كما في  

 126,222 126,222     -     -     -     - الفترة   ربح

 (18,479)     - (18,479)     -     -     - رة  شاملة أخرى للفت  ر ائخس

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

 107,743 126,222 (18,479)     -     -     - الشاملة للفترة   يرادات اإل  )الخسائر(  إجمالي 

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

 60,271,705 28,804,729 (27,264) 9,494,240     - 22,000,000   2021مارس   31 في 

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

 68,596,752 35,669,774 (30,262) 9,494,240 1,463,000 22,000,000   2020يناير   1في   كما 

 1,021,945 1,021,945     -     -     -     - ة  الفتر ربح

 95,088     - 95,088     -     -     -   شاملة أخرى للفترة   إيرادات 

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

 1,117,033 1,021,945 95,088     -     -     - الشاملة للفترة    يراداتاإل إجمالي 

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

 69,713,785 36,691,719 64,826 9,494,240 1,463,000 22,000,000 2020 س مار  31في 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اتها التابعةضة ش.م.ك.ع. وشركة المتكاملة القابشركال
 

 

 . جمعةلملية المرحلية المكثفة ات الما المعلوما  ههذ  جزًءا منتشكل  12 إلى 1لمرفقة من إن اإليضاحات ا
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 لمجمع )غير مدقق(لمكثف اامرحلي ال ةيدلنقت ابيان التدفقا 

   2021س مار 31لفترة المنتهية في ل

 
 ي ف ية تهالمن  أشهر  ثةثالال 

 مارس   31

 2020 2021 إيضاح  

 دينار كويتي  ار كويتينيد  

 
 

  

 التشغيل أنشطة 
 

  

 1,070,093 142,609   لفترةل قبل الضرائب ربحال

      :تعديالت

 2,011,678 2,118,205    ومعدات ممتلكات  استهالك 

 17,020 16,739  امتخددات حق االساستهالك موجو

 (47,200) (25,725)  معدات  لكات و ممت  بنود بيعربح من 

 61,046 114,084  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 447,193 177,174 5 ن للمدينين التجاريي خصص خسائر االئتمان المتوقعةم

 161,292 159,067  تكاليف تمويل 

 (412,233) (238,263)  تحويل عمالت أجنبيةأرباح صافي 

  ──────── ──────── 

  2,463,890 3,308,889 

    رأس المال العامل: تعديالت علىال

 (12,443) (25,106)  مخزون

 1,525,140 (329,665)  ىمدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخر

 1,883,481 836,116   رصدة دائنة أخرىدائنون تجاريون وأ

  ──────── ──────── 

 6,705,067 2,945,235  لياتعمال منجة النات النقدية فقاتالتد

 (15,647) (29,702)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

  ──────── ──────── 

 6,689,420 2,915,533  ل  يأنشطة التشغ تجة منالنا  دفقات النقديةالت صافي

  ──────── ──────── 
    

    تثمار االسأنشطة 

 (6,627,588) (1,218,977)  ومعدات  ممتلكات دبنو شراء

 47,200 25,725  ومعدات لكات تممبنود ع بين متحصالت م

  ──────── ──────── 

 (6,580,388) (1,193,252)  أنشطة االستثمار  المستخدمة فيلنقدية  صافي التدفقات ا

  ──────── ──────── 
    

    يل  التمو طة أنش

 (152,747) (150,987)    مدفوعةل تمويتكاليف 

 (13,161) (18,212)  جير أ تلا باتطلوسداد م

 7,954,120     -  متحصالت من قروض وسلف

 (2,255,435) (964,189)  سلف قروض ولمدفوعات 

  ──────── ──────── 

 5,532,777 (1,133,388)    التمويلأنشطة  اتجة من الن )المستخدمة في(   صافي التدفقات النقدية

  ──────── ──────── 

 (359,016) (18,226)  بية أجنت الل عموق تحويفرصافي 

    

 5,282,793 570,667  والنقد  البنوك  ى لد األرصدةفي الزيادة صافي 

    

 1,787,949 1,935,725  يناير  1في  والنقد البنوك ىلد األرصدة

  ──────── ──────── 

 7,070,742 2,506,392     ارسم 31في  البنوك والنقد ىلد األرصدة

  ════════ ════════ 



 عة.م.ك.ع. وشركاتها التابابضة شالشركة المتكاملة الق 
 

 ققة(  ير مدجمعة )غة الملمكثفلمرحلية ااية ضاحات حول المعلومات المالإي

  2021 مارس 31 هية فيللفترة المنتو ما فيك
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 ة  ركلشا ات حول ممعلو 1
 

(  "الشركة األم") قابضة ش.م.ك.ع. لملة اا كشركة المتللمات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إصدار المعلوتم التصريح ب

 لس إدارةمج وفقاً لقرار  2021مارس  31في  أشهر المنتهية ةلثالث( ل"المجموعة" ـعًا بيشار إليها موشركاتها التابعة )

 . 2021مايو  11 تاريخبم األ ركةلشا
 

مكتب  في بورصة الكويت. يقع  جةوهي مدر ةوفقًا لقانون الشركات الكويتي 2005يونيو  4 بتاريخالشركة األم  سيسأ تتم 

 .الكويت ، 15458دسمان  ،750 بص.  األحمدي،شرق  ، 6 قطعة ،7 رقم في المبنى لالمسج  لشركة األما
 

 :ليي كما يألم هلشركة ال يةلرئيساألنشطة ان إ
 

 أسهم في شركات كويتية أو أجنبية ذات مسؤولية   تملك باإلضافة إلى ةأجنبييتية أو ة كوساهم ات مأسهم في شرك لكمت

 و ؛الغير لدى وكفالتها دارتها محدودة أو المشاركة في تأسيس هذين النوعين من الشركات وإ

 كة  لشرال ا مة األم في رأسكصة الشرتقل ح  ال  لة،الحا هذه ل في مثو فيها.  ك أسهم التي تمتل إقراض الشركات

 و  ؛%20 نسبة المقترضة عن

 حقوق الملكية الصناعية بما في ذلك براءات االختراع والعالمات التجارية والعالمات الصناعية أو الرسومات   حيازة

و  أ كويتلالة ودداخل ا مهاستخداغرض ا لشركات أخرى لجيرهالمتعلقة بها وتأ  صناعية أو غيرها من الحقوقال

 و ؛ا خارجه

 ؛ والقانون ا ي يسمح بهتال ودحدال منضلمنقولة وغير المنقولة الالزمة لممارسة أعمالها ا تلكا تالمم تملك 

 شركات قبل فظ مالية تدار من ا في محامن خالل استثماره ة لدى الشركة األمرفواالستفادة من الفوائض المالية المت

 .متخصصة جهاتو
 

ة جمعالبيانات المالية الم 2021أبريل  26 اريخبت المنعقد ةلعمومية السنويالجمعية ا عفي اجتما  شركة األملمساهمو ا داعتم

   .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 س اإلعدادأسا 2.1
 

 المرحلي رير الماليالتق 34ي اسبة الدولمعيار المح ل عة وفقاً عة للمجموثفة المجمكالم الية المرحليةملا المعلومات تم إعداد 
 . ("34 يوللدسبة اعيار المحا م")
 

إلعداد بيانات مالية مجمعة  ة زمالال اتمات واإلفصاح لوالمع كافة عةمكثفة المجمالة المعلومات المالية المرحلي نضمتتال 

للسنة   للمجموعة  السنوية ية المجمعة البيانات المالب مقترنة ها يلع العطاالويجب  ارير الماليةتقلليير الدولية عا وفقًا للم كاملة

 .  2020ديسمبر  31 المنتهية في
 

 .  للشركة األمسية ة الرئي العملاً مثل أيضيذي ل، انار الكويتيلدية با مجمعال المكثفةرحلية لمية اتم عرض المعلومات المالي
  

 المجموعة قبل قة منالمطبوالتعديالت   الجديدةات  ريتفسوالمعايير لا 2.2
 

في إعداد  ةتبعالمتلك ل ثلةمما المجمعة  المكثفةفي إعداد المعلومات المالية المرحلية  ةطبقالم إن السياسات المحاسبية

ديدة التي لج ا اييرالمع تطبيق ءا ثنتباس ،2020ر مبسيد 31في  يةالمنته للسنة عةومج ملل ةالسنوي المجمعةت المالية البيانا 

لم   ولكن صادر خرآ لتعدي أو  تفسير أو ر ا يمعألي  لمبكر. لم تقم المجموعة بالتطبيق ا2021يناير  1 اعتباًرا منتسري 

 سر بعد.  ي
 

ة يلح مرلية امات المالولمعلى الر عأثيها تيس لا لنهإ الإ 2021ل مرة في سنة ويرات أللتفسوا التعديالت د منسري العديت

 عة.  ة للمجموة المجمعالمكثف
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 )تتمة(  المجموعة المطبقة من  الجديدةوالتفسيرات والتعديالت المعايير  2.2
 

، ومعيار المحاسبة  9لي للتقارير المالية عيار الدو ت على المعديال: ت2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة 

   16والمعيار الدولي للتقارير المالية   4لي للتقارير المالية والمعيار الدو  7ة مالير الير تقا، والمعيار الدولي لل 39لدولي ا

المعروض فيما بين يبور( ل معدل )اإلبدااستالتقارير المالية نتيجة تتعلق بالتأثيرات على  تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة

  .طرلمخا من اريباً بمعدل فائدة خالي تق البنوك
 

 المبررات العملية التالية: الت يتعدتتضمن ال
 

  التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة ولنقدية تغيرات تعاقدية أو تغيرات على التدفقات اإجراء مبرر عملي يستلزم

 .سوقيةلفائدة الافي سعر  الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركةفي سعر  ملتها كتغيراتوالتي يتم معا لعملية اإلصالح، 

 وتوثيقات التحوط تحوط ال على تصنيفاتإجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور يتعين  تراييتغالسماح ب

 عالقة التحوط. إيقافدون 

 لتي ة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة ام تحديدها بصورء المتطلبات التي يتتيفا تقديم إعفاء مؤقت للشركات من اس

 . المخاطرند ط لبكتحومن المخاطر باً تقريدة خالي ئتحمل معدل فا 
 

للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام المجمعة  المكثفة المالية المرحلية المعلوماتلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على 

    صبح سارية المفعول.تقبلية عندما تلية في الفترات المسلمبررات العما
 

  ت داراياإل 3
 

 :ةعمومج ال اتإيراد وزيعفيما يلي ت

 

 2021مارس  31في    المنتهية شهر ثالثة أ لل  

 

 اإلجمالي   إيرادات أخري إدارة المواني بيع بضاعة نقل اتير معدتأج

 

 تيير كودينا دينار كويتي  ويتيدينار ك دينار كويتي كويتير دينا تيدينار كوي
 

      

       : دمات الخ أو ة اعبضنوع ال

 5,314,010 73,961 236,555     - 343,137 4,660,357 تقديم خدمات 

 1,184     -     - 1,184     -     - بيع بضاعة 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 4,660,357 343,137 1,184 236,555 73,961 5,315,194 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

       ة: رافي جغ الق األسوا 

 3,572,387 73,961 236,555 1,184 331,405 2,929,282 الكويت  دولة 

 1,742,807     -     -     - 11,732 1,731,075 خارج دولة الكويت  
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 4,660,357 343,137 1,184 236,555 73,961 5,315,194 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

       ت: راداي باإل   العتراف توقيت ا

ة على مدار  قدم خدمات م

   الوقت 
 

4,660,357 
 

343,137 -     236,555 73,961 5,314,010 

منية  فترة ز في  ة م قدبضاعة م

 1,184     -     - 1,184     -     -   عينةم
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 4,660,357 343,137 1,184 236,555 73,961 5,315,194 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )تتمة(   يرادات اإل        3

 2020مارس    31في  ة المنتهي ثالثة أشهر  لل  

 مالي جاإل   إيرادات أخري ة بيع بضاع نقل ير معدات تأج 

 تي دينار كوي دينار كويتي   كويتي ر  دينا كويتي ر  دينا تي نار كوييد 

      :الخدمات أواعة نوع البض

 6,169,385 930     - 601,915 5,566,540 الخدمات  تقديم الناتجة من  اإليرادات 

 2,075     - 2,075     -     - ة بضاعبيع 

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

 5,566,540 601,915 2,075 930 6,171,460 

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

      جغرافية: األسواق ال

 4,986,017 930 2,075 ,810575 ,407,9044 ويت  الك دولة 

 1,185,443     -     - 26,807 ,158,6361 دولة الكويت خارج  

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

 5,566,540 601,915 2,075 930 6,171,460 

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

      ت: يرادا عتراف باإلتوقيت اال

 6,169,385 930     - 601,915 5,566,540 على مدار الوقت ة قدم ت مخدما 

 2,075     - 2,075     -     -   فترة زمنية معينةفي  ة م قدة مبضاع

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

 5,566,540 601,915 2,075 930 6,171,460 

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

   ربحية السهم          4
 

 علىالعاديين ة األم لشركمساهمي االخاص ب الفترة ربح بحية السهم األساسية عن طريق قسمةرمبالغ ـاب احتسيتم 

الخـاص  الربحلمخففة بقسـمة م االسه ربحية. يتم احتساب الفترةالل القائمة خ  يةلعادسهم ااأل ددلعح لمرج المتوسط ا

لمتوسط المرجح زائداً ا الفترةدية القائمة خالل عا لمتوسط المرجح لعدد األسهم العلى ان العادييألم ة اشـركمسـاهمي الب

عدم  ل نظًرا أسهم عادية. إلىففة حتملة المخ لمية اسهم العادكافة األ ليحوت ا عندارهية التي سيتم إصدلعاداألسهم العدد 

 طابقة.ة مت والمخففة ساسيالسهم األ ربحيةخففة قائمة، فإن وجود أدوات م

  
 تهية في منأشهر ال   الثالثة

 مارس   31

 2021 
2020 
 * إدراجه( )معاد  

   

 1,021,945 126,222 ي()دينار كويتة الفتر ربح

 ═══════ ════════════ 

   

 253,000,000 253,000,000 خالل الفترة  القائمةادية علاهم سمرجح لعدد األالمتوسط ال

 ════════════ ════════════ 

 4.04 0.50 ية السهم األساسية والمخففة )فلس(ربح 

 ════════════ ════════════ 
 

ربحية السهم األساسية والمخففة لفترة المقارنة المعروضة لتعكس تعديل أسهم المنحة بعد إصدار المنحة  إدراج * تم إعادة

 (. 12)إيضاح   2020ديسمبر  31بالسنة المنتهية في  ةالمتعلق
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   صدة مدينة أخرىوأر   تجاريون مدينون  5

 
 مارس 31

2021 
 ر بيسمد 31

2020 
 س مار 31

2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي   كويتي ردينا 

 (مدققةغير ) (مدققة) (غير مدققة) 

    

 16,737,961  15,201,064  15,475,928  ريون جا مدينون ت

 119,641  205,593  248,924  محتجزات مدينة 

 (4,960,807)  (6,046,969)  (6,203,901)  المتوقعة  سائر االئتمان : مخصص خ ا ناقصً 

 ───────── ───────── ───────── 

 9,520,951 9,359,688 11,896,795 

 979,325  1,305,730  1,126,182 إيرادات مستحقة 

 178,660  217,462  212,933 ( 8إيضاح  عالقة ) ي ف ذ طرغ مستحق من مبل 

 217,330  158,097  87,768  تأمينات 

 672,202  515,760  562,129  فين ظين ومودفعة مقدًما إلى مورد

 267,172  177,689  436,359  وفات مدفوعة مقدًما مصر 

 420,590  442,761  363,114 ون مدينون أخر

 ───────── ───────── ───────── 

  12,309,436 12,177,187  14,632,074 

 ════════ ════════ ════════ 

 

 :لمتوقعة للمدينينئتمان ائر االفيما يلي الحركات في مخصص خسا 
 

 
 مارس 31

2021 
 ر يسمبد 31

2020 
 مارس  31

2020 

 دينار كويتي  ي نار كويتدي دينار كويتي  

 (مدققةغير ) (مدققة) (غير مدققة) 

    

 4,407,633 6,046,969 يناير  1كما في  
           

4,407,633 

 447,193 1,642,303 177,174 ن المتوقعة  خسائر االئتما  مخصص 

 105,981 (2,967) (20,242) ل عمالت أجنبية تحويفروق 
 ───────── ───────── ───────── 

 4,960,807 6,046,969 6,203,901 المالية المرحلية المكثفة المجمعة   المعلوماتكما في تاريخ 
 ════════ ════════ ════════ 

 

   قروض وسلف  6

 
 مارس 31

2021 
 ر يسمبد 31

2020 
 مارس  31

2020 

 دينار كويتي  نار كويتي دي ي دينار كويت 

 (مدققةغير ) (ةمدقق) (ةر مدققغي) 

    

 2,562,814 1,262,574 911,178 ألجل حدد اقرض م

 16,690,733 16,910,424 16,261,879 دائنو تورق 

 1,930,000 4,995,000 4,995,000 و مرابحة دائن 

 ───────── ───────── ───────── 

 22,168,057 23,167,998 21,183,547 
 ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(  روض وسلف ق 6
 

لمستحق  لغ اويتم تسوية المبسنوات.  5وتورق تستحق خالل سنة واحدة إلى ب اتفاقيات مرابحة ج ستحقة بموغ المإن المبال

  31و%، 2.75% إلى 2.25: 2020ديسمبر  31% )2.75إلى % 2.25ل ربح بمعدفع المؤجل ويحمل على أساس الد

 . %( 3.75% إلى 3.25: 2020مارس 
 

 سنوات.   5خالل % وتستحق 0.75ور + بمعدل ايب تمويلل تحمل معدالت ض محددة األج إن القرو
 

 العمالت: ب حس روض والسلففيما يلي الق

 
 مارس 31

2021 
 ر يسمبد 31

2020 
 مارس  31

2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي كدينار  

 (مدققةغير ) (دققةم) (دققةغير م) 

    العملة 

 18,620,733  21,905,424  21,256,879 يتي كو   دينار 

 2,562,814  1,262,574  911,178 ورو ي

 ───────── ───────── ───────── 

 22,168,057 23,167,998 21,183,547 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 
 مارس 31

2021 
 ر يسمبد 31

2020 
 رس ما 31

2020 

 ي تار كويدين دينار كويتي  دينار كويتي  

 (قةمدقغير ) (مدققة) (ير مدققةغ) 

    

 14,459,171 15,552,633 14,681,284   اولة غير متد

 6,724,376 7,615,365 7,486,773 متداولة 
 ───────── ───────── ───────── 

 22,168,057 23,167,998 21,183,547 
 ════════ ════════ ════════ 
 

   خرىأ ائنةد ن وأرصدة ن تجاريودائنو 7

 
 مارس 31

2021 
  ريسمبد 31

2020 
 ارس م 31

2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي 

 (مدققةغير ) (مدققة) (غير مدققة) 
    

 5,316,902 9,535,965 10,022,811 دائنون تجاريون  

 48,336 33,456 35,221 ( 8)إيضاح   القة طرف ذي ع  الى  مبلغ مستحق 

 1,283,395 940,126 1,023,625 حقة  مصروفات مست

 1,152,600 1,824,412 1,707,704 ن  دائنو موظفي

 520,009 854,327 903,545 أرصدة دائنة أخرى  
 ───────── ───────── ───────── 

 13,692,906 13,188,286 8,321,242 
 ════════ ════════ ════════ 

     - 7,918,718 7,691,164 داول غير مت 

 8,321,242 5,269,568 6,001,742   متداول 
 ───────── ───────── ───────── 
 13,692,906 13,188,286 8,321,242 
 ════════ ════════ ════════ 
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   قةاف ذات عالطراأل إفصاحات  8
 

دارة وموظفي اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلوالشركات الزميلة  رئيسيينالمين هالمسا  ذات عالقةطراف األ مثلي

 ماأل كةة الشرإدار قوافت تأثيراً ملموساً. أو مشتركةً  رةً ا سيطيمارسون عليه أو عليها  ونريسيط التي اتشركالو وعةمجملل

 . تتلك المعامالط ووشر تسعيرسياسات لى ع
 

 ما يلي:هي ك  عالقةالاألطراف ذات  معمعامالت الدة وصراألإن 
 

 
بعرررة الشرررركات التا

  األخرى
 مارس 31

2021 
 ر يسمبد 31

2020 

 ينار كويتي د كويتي  دينار دينار كويتي  

 (مدققة) (غير مدققة)  
    

        المجمع   ثف المرحلي المك   أو الخسائر   رباح األ بيان 

 93,987 1,870 1,870   اإليرادات 
 

 

بعرررة الشرررركات التا
 2021مارس  31  األخرى

ديسمبر   31
2020 

مارس    31
2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي      المجمع   المرحلي المكثف بيان المركز المالي  

 عالقة   ي ف ذ طرمبلغ مستحق من 
212,933 212,933 217,462 

 
178,660 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 48,336 33,456 35,221 35,221 القة  ذي ع   إلى طرف  مستحق   مبلغ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

ى األطراف إل األرصدة القائمة للمبلغ المستحق من /إن تتم المعاملة مع األطراف ذات العالقة بشروط معتمدة من اإلدارة. 

ستحق وت ئدةتحمل فا  والمونة غير مض عةملمج حلية المكثفة اتاريخ المعلومات المالية المرذات العالقة كما في 

 عند الطلب.سداد القبض/ال
 

 دارة العليا إلامكافأة موظفي 

ة على توجيه والسيطرالوط يتخطالية ولئسممن لديهم سلطة وم ء اإلدارة الرئيسيينأعضا رة العليا من يتألف موظفو اإلدا

 مجموعة. أنشطة ال
 

 :ما يليك كان يا ارة العلدة بموظفي اإلالمتعلق القائمة األرصدةقيمة  ماليإج إن 

 لفترة المنتهية في  ل  مالت قيمة المعا 
   س مار  31

 2021   2020   

 دينار كويتي   دينار كويتي  
   

 238,146 226,787 األجل رواتب ومزايا موظفين قصيرة 

 12,133 10,834 دمة مكافأة نهاية الخ 
 ─────── ─────── 

 237,621 250,279 
 ═══════ ═══════ 

 

 ت  قطاعالاات لوممع 9
 

جلس التي قام مشغيلية مسئول اتخاذ القرارات التمن المعروضة ات التشغيل بناءا على المعلوم قطاعات ارةاإلدحددت 

 تنظيم المنشأة بناءا علىب مسئول اتخاذ القرارات التشغيليةم يقو .األداءقييم وت لغرض توزيع المواردبمراجعتها  اإلدارة

ت. يعرض الجدول التالي اء معامالت بين القطاعا إجر لم يتم يت. ج دولة الكواراخل وخ فة دالمختلة يناطق الجغرافالم

 31و 2021مارس  31في  هيةالمنت ترةللفوربح المجموعة لموجودات والمطلوبات وااليرادات لالجغرافي  لتحليلا

 .  2020مارس  31و 2020ديسمبر 
 

تم  ييع الموارد وتقييم األداء. حول توزت ااتخاذ القرار بغرض ةفصلنبصورة م ا ت أعمالهوحداغيل تراقب اإلدارة نتائج تش

 .عائد على االستثماراتال إلىداً نا است اتطاعلقتقييم أداء ا
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 )تتمة( قطاعات  اللومات مع 9

   2021س مار 31 

 الكويت   خل دولةدا 
 (ويتي)دينار ك

 دولة الكويت   خارج
 (نار كويتيي)د

 عمجموال
 (ييت)دينار كو

    

 5,315,194 1,742,807 3,572,387 لقطاع ا اداتإير
 ════════ ════════ ════════ 

 126,222 235,859 (109,637) نتائج القطاع 
 ════════ ════════ ════════ 

 (2,134,944) (546,903) (1,588,041) الك  استه
 ════════ ════════ ════════ 

 (159,067) (18,490) (140,577) تكلفة تمويل  
 ════════ ════════ ════════ 

 98,749,245 24,941,291 73,807,954 الموجودات  
 ════════ ════════ ════════ 

 38,477,540 23,772,100 14,705,440 طلوبات الم
 ════════ ════════ ════════ 

 1,218,977 1,121,278 97,699 رأسمالية نفقات 
 ════════ ════════ ════════ 

 

   2020ر ديسمب  31 

 ل دولة الكويت  خدا 
 ( )دينار كويتي

 يت  دولة الكو خارج
 ( )دينار كويتي

 المجموع 
 ( )دينار كويتي

    

 99,068,131 24,386,047 74,682,084 موجودات  ال
 ════════ ════════ ════════ 

 38,904,169 23,173,766 15,730,403 طلوبات مال
 ════════ ════════ ════════ 

 17,924,162 6,402,906 11,521,256 رأسمالية نفقات 
 ════════ ════════ ════════ 

 

   2020مارس   31 

 خل دولة الكويت  دا 
 ( )دينار كويتي

 دولة الكويت   خارج
 ( ويتيك  ر)دينا

 المجموع 
 ( دينار كويتي)

    

 6,171,460 1,185,443 4,986,017 القطاع  إيرادات
 ════════ ════════ ════════ 

 1,021,945 510,579 511,366 ع نتائج القطا 
 ════════ ════════ ════════ 

 (2,028,698) (320,889) (1,707,809) الك  تهاس
 ════════ ════════ ════════ 

 (161,292) (19,745) (141,547) فة تمويل  تكل
 ════════ ════════ ════════ 

 101,607,079 16,111,832 85,495,247 ودات  ج المو
 ════════ ════════ ════════ 

 31,893,294 14,098,654 17,794,640 طلوبات الم
 ════════ ════════ ════════ 

 6,627,588 466,934 6,160,654 ت رأسمالية ا نفق
 ════════ ════════ ════════ 
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 ومطلوبات محتملة  التزامات  10
 

 ت رأسمالية  االتزام
دينار  6,495: 2020ديسمبر  31كويتي ) دينار 3,544بلية بمبلغ رأسمالية مستققات تعلق بنفتزامات ة التى المجموعلد

 .  شاءإلنتتعلق بمشاريع قيد ا ينار كويتي(د 31,859 :2020مارس   31وكويتي، 
 

 محتملة  مطلوبات 
  2,210,377 غن بمبلائتما ات ضمان والمجموعة خطاب عممتعاملة لدى المؤسسات المصرفية ال، 2021مارس  31في 

دينار كويتي( ألداء   3,092,231: 2020س مار 31و دينار كويتي،  3,293,254: 2020ديسمبر  31)نار كويتي يد
 ة في المستقبل. مطلوبات مادي  أيها أن ينشأ عنتوقع موليس من البعض العقود  

 

   19-دكوفي فيروس  ر تأثي      11
 

موعة من الحاالت التي د مج تم تحدي ،الوقت. في ذلك 2019 سنة اية قرب نه ة ألول مر 19-كوفيد تفشين ع عالنإلتم ا
ديسمبر  31ية. في الصين ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي في "لسبب"التهاب رئوي مجهول ا ا أعراضيههر علظت

لوائح ل ة الطوارئن، أعلنت لج 2020يناير  30د. في وس الجدييرالف مية لهذااللصحة العصين منظمة انبهت ال ،2019
  ذي" منة عامة ذات اهتمام دولارئ صحيطوحالة "لمية أن تفشي المرض هو العا مة الصحة لية التابعة لمنظولدة االصح 

-كوفيدي فشن تألعالمية ا مة الصحةأعلنت منظ ،2020مارس  11أنحاء العالم. في  ي جميعذلك الحين، انتشر الفيروس ف
   وباًء.أصبح  19

 

ومات في حكضت الرف حيثقتصاد العالمي. العلى ا ر كبيريتأثكان لها  19-كوفيدتشار انحتواء ذة الالمتخ ات جراءإلا إن
تعطل وات رادياإلخسائر في الشركات ما واجهت ك  ،مةات حجر صحي صارإجراءى السفر وا علأنحاء العالم حظرً  جميع

 ريجًيا.تد ألوضاعاوتهدئة  اإلغالق،ات راءإجيف خفبالد في تبدأت ال ما بين. التوريد سالسلفي 
 

للمزيد من النتائج  المجموعةعلى النشاط االقتصادي، فقد تتعرض  ، والتأثير السلبي المستمر19-كوفيد امتداد أزمةحسب 

ن لحالة عدم التيق . نظًرا2020موجوداتها في سنة في قيمة  جديدة لبية والقيود على السيولة، وقد تتكبد انخفاضاتالس

  2020المتبقية من سنة في الفترة  المجموعةالقتصادي، ال يمكن توقع التأثير الفعلي على أنشطة ن الوضع االمستمرة بشأ 

 .وما بعدها في تلك المرحلة
 

في   .مجمعةال المرحلية المكثفةالمعلومات المالية داد في إع 19-كوفيدير ثأ ت ها في اعتبارات المجموعة أخذنتيجة لذلك، 

 .ودالبنمزيد من األحكام داخل تلك تطبيق إلى  أدى 19-كوفيدفإن تأثير  تتغير، الددة قد مح الاألحكام  نودبن حين أ
 

يستلزم األمر  ء، قد الوبا ية لمثل هذا الية والمللتأثيرات االقتصادالحديثة المحدودة ة روالخب 19-فيدوتطور كعة بيللط انظرً 

 المستقبل. يف جموعةلمادات ومطلوبات وجومفي قياس  ديراتت على التقيراتغي إجراء
 

 دينون أخرون  تأجير ومو  دينتجاريون وممدينون 
 علقتتوالتي  ،االئتمان المتوقعةمة لتحديد خسائر تخدسات المفتراضالمدخالت واالبعض  ةمراجع عةالمجمو توجب علىي

حيث أن  متوقعةلئتمان االتقدير خسائر ا في المجموعة لمن قبالمستخدمة  يةالمستقبلول بتعديل التقديرات م األفي المقا 
تفشي  اتلتأثير ةلمختلفلطرق ااس عة ليعكاج المر ىإل يحتاجسابقة قد ال يكون مناسبًا وقد فترات الالالمطبق في التصنيف 

 باعباتأو  نييلتجارا للمدينينفع لمثال من خالل تمديد شروط الدبيل اعمالء )على ساللفة من على أنواع مخت 19-دكوفي
  .وعات األخرى(المدفأو  رالحكومة فيما يتعلق بتحصيل اإليجا عنادرة ص إرشادات محددة

 

مدى  ديد تح من  يهلرتب عوما قد يت ،ها موثوق فيالبيانات ال د منزيالمفر اتومع باء لور ايثأ تقييم ت المجموعةستواصل 

 حقة.  الالالمجمعة  ة المكثفةيالمرحللمالية ا لمعلوماتاترات فتوقعة في خسائر االئتمان المعلى تعديل  جراءإة ضرور
 

 ة  غير الماليقيمة الموجودات  انخفاض
ات لبتقمحتمل لللر اأثيها الترمجموعة في اعتبا ، أخذت الالمجمعةية المكثفة رحللمالية ا الم المعلوماتتاريخ كما في 

ت غير الملحوظة  مدخالير الم تطوويت ،موعةمج لمالية للاغير  جودات للمو تحديد المبالغ المسجلةية في الحالتصادية االق

ي لموجودات فلسوق عند تسعير هذه اا ون فيكرها المشا خذت المتاحة حول االفتراضات التي يتالمعلوما باستخدام أفضل 

 مبالغال ساسيةمع استمرار ح  األسواقالتقلب في  يستمر ذلك، . ومع المجمعةثفة مكية الالمرحلالمالية  المعلوماتتاريخ 

 في السوق.للتقلبات سجلة لما
 

ومع استمرار . وجوداتمالهذه  ا تتواجد بهالقطاعات التي المناطق الجغرافية و بالتأثير السلبي على بعض المجموعةر تق

بحيث تنعكس على  لة ات الصالفتراضات ذا تطبيق ع ملسوق ا لتقبسم  قبةمرافي المجموعة ف تستمر سو ، الوضعتطور 

 .ثها فور حدولمالية ا غير تادجو والمه هذ ةقيم
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 اة ومقترحة ات مؤدعتوزي     12
 

في فيما يتعلق بالسنة المنتهية  %15إصدار منحة بنسبة  2021مارس  24مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في  أوصي

، سيتم  دينار كويتي( 6,600,000للسهم بإجمالي  فلس 30قدرها : توزيعات أرباح نقدية 2019) 2020ديسمبر  31

: يتم دفعها من خالل االستفادة الكاملة من عالوة إصدار األسهم  2019) المرحلةرباح األ ل استغاللخالمن إصدارها 

  دينار كويتي على التوالي(.  5,137,000ودينار كويتي  1,463,000بمبلغ  المرحلةواألرباح 
 

المنتهية   لسنةل %15على إصدار منحة بنسبة  2021أبريل  26ية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة في وافقت الجمع

، سيتم  دينار كويتي( 6,600,000للسهم بإجمالي  فلس 30: توزيعات أرباح نقدية قدرها 2019) 2020ديسمبر  31في 

خالل االستفادة الكاملة من عالوة إصدار األسهم   يتم دفعها من : 2019) المرحلةرباح األ ل استغاللخالإصدارها من 

  دينار كويتي على التوالي(.  5,137,000ودينار كويتي  1,463,000بمبلغ  المرحلةواألرباح 

 
 

 




