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 المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة جعة مرامراقب الحسابات المستقل حول تقرير 

  ش.م.ك.ع. الشركة المتكاملة القابضةإدارة لى حضرات السادة أعضاء مجلس إ
 

 مقدمة
تها اكة 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 اتوبيان 2020مارس  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  34لمعيار المحاسبة الدولي لة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً سؤواألم هي الم
  .معةمجال فةلمرحلية المكثاليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية سؤومإن   .المرحليالمالي 

 

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

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 أقل بشكل كبير من نطاق المراجعة 

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

 آخرمر أ
لبيانات المالية وا 2019 مارس 31ة المنتهية في فترللمجموعة لل ية المكثفة المجمعةت المالية المرحللوماالمعدقيق وتمراجعة تم 

غير  مراجعة نتيجة عبر عنوالذي آخر حسابات  مراقبمن قبل  التواليعلى  2019ديسمبر  31 هية فيالمجمعة للسنة المنت

إن نتيجتنا غير معدلة فيما يتعلق بهذا . على التوالي 2020مارس  23و 2019مايو  20بتاريخ غير معدل  تدقيق يرأو ةمعدل

 األمر. 
 

 النتيجة 
المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم ومات المالية ن المعلجب االعتقاد بأتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوعإلى مراج ااستنادً 

 .34الدولي   لمعيار المحاسبةة، وفقاً ديماإعدادها، من جميع النواحي ال
 

  تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المجمعة المكثفة  إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية ضافة إلى ذلك، واستناداً باإل

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

 األم  التأسيس أو للنظام األساسي للشركة ، أو لعقد والتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذية قة له والتعديالت الالح 2016لسنة  1

ً على نشاط  2020مارس  31ة في ير المنتهشهأ الثالثةة ل فترالوالتعديالت الالحقة لهما، خ على وجه قد يكون له تأثيراً ماديا

 أو مركزها المالي. األم ركة الش

 

 

 

 

 

 

 

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 نغ إرنست ويو

 لعيبان والعصيمي وشركاهما

  

 

 2020 أغسطس 15 

 الكويت 



 بضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة ة المتكاملة القاالشرك
 

 

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

  2020مارس  31المنتهية في  للفترة
 

  
 أشهر المنتهية في ثالثةلا

 ارس م 31

  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح 

 
   

 8,561,319 6,171,460 3 عمالءالعقود مع المن  يراداتاإل

 (5,062,897) (4,426,022)  خدمات تقديم تكلفة 

 (11,350) (1,857)  عة عة مباتكلفة بضا

  ─────── ─────── 

 3,487,072 1,743,581  لربحا إجمالي

    

 268,993 92,776  أخرى  داتإيرا

 271,492 412,233  جنبيةأرباح تحويل عمالت أي صاف

 (669,108) (570,012)  مصروفات عمومية وإدارية

 (118,981) (447,193)  متوقعةائتمان مخصص خسائر 

 (93,987) (161,292)  تكاليف تمويل

  ─────── ──────── 

 3,145,481 1,070,093  قبل الضرائب بحرال

 (31,478) (10,701)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (78,701) (26,746)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (32,081) (10,701)   الزكاة

  ─────── ──────── 

 3,003,221 1,021,945  الفترة ربح

  ═══════ ═══════ 

 13.65               4.65 4  م ركة األالخاصة بمساهمي الشفة فخملربحية السهم األساسية وا

  ═══════ ═══════ 

 

 

  



 بضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة ة المتكاملة القاالشرك
 

 

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

 2020مارس  31فترة المنتهية في لل
 

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

 مارس  31

 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   

 3,003,221 1,021,945 ةالفتر ربح

 ─────── ─────── 

   شاملة أخرى (خسائرإيرادات )

   الخسائر في فترات الحقة:  أواألرباح  إلىى قد يتم إعادة تصنيفها ة أخرملشا (خسائرإيرادات )

 (726) 95,088  فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية

 ─────── ─────── 

 (726) 95,088 ترات الحقةفي ف لخسائرألرباح أو اإلى ا صنيفهايعاد تشاملة أخرى ( رائسخ) إيرادات

 ─────── ─────── 

 (726) 95,088 للفترةاألخرى الشاملة  (الخسائر) داتراياإل

 ─────── ─────── 

 3,002,495 1,117,033 الشاملة للفترة داتراياإل إجمالي

 ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

  





 

 كاتها التابعة ضة ش.م.ك.ع. وشرالشركة المتكاملة القاب
 

 

 

 معة.المجالمرحلية المكثفة  اليةالم المعلوماتمن هذه  اتشكل جزءً  12 لى إ  1ت المرفقة من إن اإليضاحا
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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف بيان التغيرات في حقوق الملكية 

  2020مارس  31 المنتهية في ةترلفل
 

 
 رأس 
 أسهم عالوة إصدار المال

 احتياطي
 إجباري 

احتياطي تحويل 
 أجنبية عمالت

 أرباح
  ماليجاإل  حلةمر

 دينار كويتي دينار كويتي ر كويتينادي دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك 

       

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

 1,021,945 1,021,945     -     -     -     - الفترة   ربح 

 95,088     - 95,088     -     -     - شاملة أخرى للفترة   يرادات إ 

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

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

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

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

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

 69,514,387 37,410,634 (13,941) 8,654,694 1,463,000 22,000,000  2019يناير    1في    كما 

 3,003,221 3,003,221     -     -     -     - الفترة   ربح 

 (726)    - (726)     -     -     - شاملة أخرى للفترة  خسائر 

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

 3,002,495 3,003,221 (726)     -     -     - الشاملة للفترة (  الخسائر)  يرادات اإل  إجمالي 

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

 72,516,882 40,413,855 (14,667) 8,654,694 1,463,000 22,000,000 2019  س مار  31في  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة الشركة المتكاملة القاب
 

 

 .جمعةلملية المرحلية المكثفة ات الماالمعلوما ههذ جزًءا منتشكل  12 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 مرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(ال ةيدلنقت ابيان التدفقا

  2020مارس  31لفترة المنتهية في ل

 
 في تهيةالمن أشهر الثالثة

 مارس  31

 2020 2019 

 دينار كويتي ار كويتينيد 

 
  

 التشغيلأنشطة 
  

 3,003,221 1,021,945  الفترة ربح

     دفقات النقدية:ي التبصاف الفترة ربحلمطابقة تعديالت 

 2,730,698 2,011,678 ومعداتومنشآت ممتلكات استهالك 

 14,985 17,020 دات حق االستخداماستهالك موجو

 93,987 161,292 يلتكاليف تمو

 83,508 61,046 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (90,728) - انتفت الحاجة إليه  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 118,981 447,193 خصص خسائر االئتمان المتوقعةم

 (69,171) 68,954 تحويل عمالت أجنبيةأرباح 

 (20,000) (47,200) تمعداو تآشممتلكات ومنربح من بيع 

 ──────── ─────── 

 3,741,928   5,865,481 

   رأس المال العامل:  تعديالت على

 (19,222) 1,525,140 ى مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخر

 (5,938,306) 1,450,442  رصدة دائنة أخرىدائنون تجاريون وأ

 (66,983) (12,443) مخزون 

 ──────── ─────── 

 (159,030) 6,705,067 العمليات (المستخدمة في) منالناتجة  النقدية فقاتالتد

 (51,657) (15,647) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

 ──────── ─────── 

 (210,687) 6,689,420 ل يأنشطة التشغ (المستخدمة في) تجة منالنا دفقات النقديةالت صافي

 ──────── ─────── 

   

   تثمار االسأنشطة 

 (1,299,877) (6,627,588) ومعدات ومنشآت ممتلكات دبنو شراء

 20,000 47,200 ومعدات ومنشآتلكات تممبنود ع ن بيمتحصالت م

 ──────── ─────── 

 (1,279,877) (6,580,388) أنشطة االستثمار  المستخدمة فيلنقدية صافي التدفقات ا

 ──────── ─────── 

   

   يل التموطة أنش

 - (13,161) جير أتلا طلوباتسداد م

 (93,987) (152,747)  مدفوعةل تمويتكاليف 

 4,113,081 7,954,120 متحصالت من قروض وسلف

 (3,714,044) (2,255,435) سلفقروض ولمدفوعات 

 ──────── ─────── 

 305,050 5,532,777 التمويلأنشطة  اتجة منالنصافي التدفقات النقدية 

 ──────── ─────── 

 (34,196) (359,016) ل عمالت أجنبية وق تحويفرصافي 

   

 (1,219,710) 5,282,793 في النقد والنقد المعادل (النقصالزيادة )صافي 

   

 4,769,603 1,787,949 يناير  1في كما  عادللما النقد والنقد

 ──────── ──────── 

 3,549,893 7,070,742   ارسم 31في كما النقد والنقد المعادل 

 ════════ ════════ 



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

 ير مدققة( ة المجمعة )غالمرحلية المكثفضاحات حول المعلومات المالية إي

  2020 مارس 31 للفترة المنتهية فيو كما في
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 الشركة  ات حولممعلو 1
 

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

ً لقرار  2020مارس  31في  أشهر المنتهية لثالثة( ل"المجموعة" ـيشار إليها مًعا بوشركاتها التابعة ) لس إدارة مجوفقا

 .2020أغسطس  15 تاريخبم األ الشركة
 

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

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

 :لشركة األم هي كما يليل يةلرئيساألنشطة ان إ
 

 أسهم في شركات كويتية أو أجنبية ذات مسؤولية  تملك باإلضافة إلى ةأجنبيأسهم في شركات مساهمة كويتية أو  لكمت

 و ؛الغير لدىمحدودة أو المشاركة في تأسيس هذين النوعين من الشركات وإدارتها وضمانها 

 مال الشركة  ة األم في رأسكال تقل حصة الشر الحالة،هذه ل في مثو فيها. ك أسهمالتي تمتل إقراض الشركات

 و ؛%20 نسبة المقترضة عن

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

أو  الكويتدولة داخل ا مهاستخداغرض ا لشركات أخرى لجيرهالصناعية أو غيرها من الحقوق المتعلقة بها وتأ

 و ؛اخارجه

 ؛ والقانون اي يسمح بهتال  ودحدال منضالممتلكات المنقولة وغير المنقولة الالزمة لممارسة أعمالها   تملك 

 شركات قبل ة لدى الشركة األم من خالل استثمارها في محافظ مالية تدار من رفواالستفادة من الفوائض المالية المت

 .متخصصة جهاتو
 

ة جمعالبيانات المالية الم 2020أبريل  15 اريخبت المنعقد ةلعمومية السنويالجمعية ا عفي اجتما شركة األممساهمو ال داعتم

سنة المنتهية م للالمعلنة والمدفوعة من قبل الشركة األ األرباحتم عرض توزيعات  .2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 . 12اإليضاح رقم  ريخ في لتاك افي ذل
 

 للمجموعةاسات المحاسبية سيالالتغيرات في س اإلعداد وساأ 2
 

 س اإلعدادأسا 2.1
 

ً عة للمجموثفة المجمكلمالية المرحلية الما المعلوماتتم إعداد    المرحلي  رير الماليالتق 34ي اسبة الدولمعيار المحل عة وفقا
 . ("34 يوللدسبة اعيار المحام")
 

إلعداد بيانات مالية مجمعة ة الزمات المات واإلفصاحكافة المعلو مكثفة المجمعةالة المعلومات المالية المرحلي نضمتتال 

للسنة  للمجموعة السنويةية المجمعة البيانات المالب مقترنة هايلع العطاالويجب  للتقارير الماليةيير الدولية عاوفقًا للم كاملة

 . 2019ديسمبر  31 المنتهية في
 

ً ، الذي يمثل أيضنار الكويتيمجمعة بالديالمكثفة الرحلية لمية اتم عرض المعلومات المالي  . للشركة األمسية ة الرئي العملا
 

راء بعض عمليات مقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة. تم إج معلومات ة المكثفة المجمعة تقدميالية المرحلمومات اللمعلإن ا

 . ترة الحاليةحولها مع عرض الفت حاواإليضاة معلومات المالية للفترة السابقال طابقتتإعادة التصنيف ل
  

 المجموعة  قة منالمطب الجديدةات والتعديالت ريتفسوالالمعايير  2.2
 

في إعداد   المتبعةتلك ل ثلةمماالمجمعة  المكثفةفي إعداد المعلومات المالية المرحلية  ةطبقالم إن السياسات المحاسبية

ديدة التي  لجا اييرالمع تطبيق ءباستثنا ،2019ر مبسيد 31في  المنتهية للسنة  عةومجملل ةالسنوي المجمعةت المالية البيانا

لم   ولكن صادر خرآ لتعدي أو تفسير أور ايمعألي  لمبكر. لم تقم المجموعة بالتطبيق ا2020يناير  1 اعتباًرا منتسري 

 سر بعد. ي
 

لية ية المرحمات المالولمعلى اليس لها تأثير عا لنهإ الإ 2020ل مرة في سنة ويرات ألسري العديد من التعديالت والتفست

 عة. ة للمجموة المجمعالمكثف
 

 

 

 

 



 اتها التابعة .م.ك.ع. وشرككاملة القابضة شالشركة المت
 

 ير مدققة( المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غ احات حول المعلوماتإيض

 2020 مارس 31ي منتهية فوللفترة ال كما في
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 )تتمة(  للمجموعةالسياسات المحاسبية التغيرات في عداد وأساس اإل 2
 

 )تتمة( المجموعةالمطبقة من  الجديدةوالتفسيرات والتعديالت المعايير  2.2
 

  مالعاألتعريف  :3لية مار الدولي للتقارير اللى المعياتعديالت ع

ألنشطة والموجودات أية مجموعة متكاملة من ا أنه لكي يتم تصنيف 3الية الم ار الدولي للتقاريريل على المعيالتعديوضح 

مخرجات.  تتحقق قدرة الحصول على اليتجمعان معاً ل ةجوهري اتدخالت وإجراءال، ال بد وأن تتضمن كحد أدى معمكأ

جراءات المطلوبة كافة المدخالت واإل ون أن تشتمل علىد قققد تتح مالاألعن عديل أالت حض أوضافة إلى ذلك، باإل

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةلى ع يرأثم يكن لها أي تإن هذه التعديالت لالمخرجات. للوصول إلى 

 أعمال. يات دمج أية عملي وعة فقبلية في حالة دخول المجمد تؤثر على الفترات المستولكنها ق وعةمجملل
 

 ةريوهلجمعلومات اف التعري: 8عيار المحاسبة الدولي وم 1حاسبة الدولي ملت على معيار ايالتعد

ً هذه التعديالت تعريف متقد   أو "المعلومات تعتبر جوهرية في حالة إذا كان حذفها ذي يبين أن رية الجوهال اتعلومللم اً جديد ا

ون ستخدما المت التي يتخذهار يؤثر على القران متوقع بصورة معقولة أ ا من الئهإخفا أوعنها عدم صحة التعبير 

ية عن جهة محددة  ات ماللوممع ا يقدمت المالية بمام استنادا إلى تلك البياناعالض غرذات ال ماليةلااألساسيون للبيانات 

 إلعداد التقارير". 
 

 ت امع المعلوم ندماجباال أو ة فردية ات سواء بصوروموحجم المعل ةية تعتمد على طبيعتوضح التعديالت أن الجوهر

قولة وقع بصورة معمات جوهريا إذا كان من المتعلولما عنحة التعبير ويكون عدم صلبيانات المالية. األخرى في سياق ا

الية  لملومات االمع يالت أي تأثير على. لم يكن لهذه التعدرات التي يتخذها المستخدمون األساسيونالقرا على  ؤثرأن ي

 .  المجموعةثير مستقبلي على أتأي ع أن يكون لها وليس من المتوق عةجمحلية المكثفة المالمر
 

 2018مارس  29ارير المالية الصادر في لتقل ميهيالمفااإلطار 

ار. إن  عيم لواردة في أيالمتطلبات ا أويم أي من المفاهيم الواردة فيه المفاه يتجاوز والفاهيمي معياًرا ال يمثل اإلطار الم

  على  ينئمقاعدة المسار، وة الدولية في إعداد المعاييسبحامجلس معايير الم مفاهيمي هو مساعدةالغرض من اإلطار ال

ناك أي معيار ساري، وكذلك لمساعدة جميع األطراف على  ال يكون ه عندماات محاسبية متسقة اإلعداد على تطوير سياس

  .هاعايير وتفسيرفهم الم
 

محدثة ومعايير االعتراف  ة، ويقدم تعريفاتبعض المفاهيم الجديدلذي تمت مراجعته المفاهيمي ار ضمن اإلطاتي

المعلومات المالية لى ير علم يكن لهذه التعديالت أي تأث. وضح بعض المفاهيم الهامةي ماك اتطلوبوجودات والمبالم

    .للمجموعة المكثفة المجمعة المرحلية
 

 ءعمالال ن العقود معم يراداتاإل 3
 

 : ةعمومجال اتإيراد وزيعفيما يلي ت
 

 2020مارس   31في    المنتهية ثالثة أشهر  لل 

 

 اإلجمالي بيع بضاعة نقل اتير معدتأج

 

 تيدينار كوي دينار كويتي كويتير دينا تيدينار كوي

 

    

     :الخدمات أونوع البضاعة 

 6,169,385 - 601,916 5,567,469 تقديم خدمات

 2,075 2,075 - - بيع بضاعة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 5,567,469 601,916 2,075 6,171,460 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     ة:الجغرافي األسواق  

 4,986,017 2,075 575,109 4,408,833 الكويت 

 1,185,443 -   26,807 1,158,636 قطر 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 5,567,469 601,916 2,075 6,171,460 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     ت:يرادا باإل  العتراف توقيت ا 

 2,075 2,075 - - عينة منية م فترة ز في    ة م قدبضاعة م 

 6,169,385 - 601,916 5,567,469 ة على مدار الوقتقدم خدمات م 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 5,567,469 601,916 2,075 6,171,460 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 اتها التابعة .م.ك.ع. وشرككاملة القابضة شالشركة المت
 

 ير مدققة( المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غ احات حول المعلوماتإيض

 2020 مارس 31ي منتهية فوللفترة ال كما في
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 )تتمة( العمالء ود معلعقن ام يراداتاإل 3
 

 2019مارس    31في    ة المنتهي ثالثة أشهر لل  

 اإلجمالي بيع بضاعة نقل ير معداتتأج 

 تيدينار كوي كويتيدينار  كويتير دينا تيدينار كوي 

     : الخدمات أواعة نوع البض

 8,547,757 - 567,770 7,979,987 تقديم خدمات

 13,562 13,562 - - ة بضاع بيع  

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 7,979,987 567,770 13,562 8,561,319 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     األسواق الجغرافية:

 7,255,160 13,562 545,637 6,695,961 الكويت 

 1,306,159 - 22,133 1,284,026 قطر 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 7,979,987 567,770 13,562 8,561,319 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     ت:يرادا توقيت االعتراف باإل

 13,562 13,562 - - فترة زمنية معينة في    ة م قدبضاعة م 

 8,547,757 - 567,770 7,979,987 على مدار الوقتة  قدم ت م خدما 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 7,979,987 567,770 13,562 8,561,319 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  ربحية السهم       4
 

على  العاديين لشركة األم مساهمي االخاص ب الفترة ربح ربحية السهم األساسية عن طريق قسمةمبالغ ـاب احتسيتم 

الخـاص   الربح لمخففة بقسـمة م االسه ربحية. يتم احتساب الفترةالل األسهم العادية القائمة خ دد لعح لمرجالمتوسط ا

لمتوسط المرجح  زائداً ا الفترةدية القائمة خالل عالمتوسط المرجح لعدد األسهم العلى ان العادييشـركة األم بمسـاهمي ال

 أسهم عادية.  إلىففة كافة األسهم العادية المحتملة المخ ليحوت ارها عندلعادية التي سيتم إصداألسهم العدد 
 

  طابقة. ة متساسية والمخففربحية السهم األخففة قائمة، فإن عدم وجود أدوات مل نظًرا

 
 تهية فيمنأشهر ال الثالثة

 مارس  31

 2020 2019 

   

 3,003,221 1,021,945 ي()دينار كويتة الفتر ربح

 ════════════ ════════════ 

   

 220,000,000 220,000,000 خالل الفترة   القائمةعادية لاالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 ════════════ ════════════ 

 13.65 4.65 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(

 ════════════ ════════════ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اتها التابعة .م.ك.ع. وشرككاملة القابضة شالشركة المت
 

 ير مدققة( المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غ احات حول المعلوماتإيض

 2020 مارس 31ي منتهية فوللفترة ال كما في
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  صدة مدينة أخرىوأر تجاريون مدينون 5
 

 
 مارس 31

2020 
 ر يسمبد 31

2019 
 مارس 31

2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

 (مدققةغير ) (مدققة) (غير مدققة) 

    

 15,517,776  15,934,470 16,737,961 ريونمدينون تجا 

 (2,728,714)  (4,407,633)  (4,960,807) سائر االئتمان المتوقعة ا: مخصص خناقصً 

 ────────── ────────── ───────── 

 11,777,154 11,526,837     12,789,062 

 277,116   123,896  119,641 محتجزات مدينة 

 43,543    77,551      178,660 (8إيضاح  اف ذات عالقة ) غ مستحق من أطر مبل 

 210,965     219,011    217,330 ائعود 

 659,304          467,164       672,202 ظفينين ومو دفعة مقدًما إلى مورد 

 238,439   220,825       267,172 مصروفات مدفوعة مقدًما

 1,625,771 3,969,123    1,399,915 مدينون أخرون

 ────────── ────────── ────────── 

 14,632,074 16,604,407   15,844,200 

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

 :ريينالتجافيما يلي الحركات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين 
 

 
 مارس 31

2020 
 ر يسمبد 31

2019 
 مارس 31

2019 

 دينار كويتي  نار كويتي دي دينار كويتي  

 (مدققةغير ) (مدققة) (غير مدققة) 

    

 2,604,549        2,604,549        4,407,633        فتتاحياال رصيد  ال 

 118,981           2,193,160 447,193 خسائر االئتمان المتوقعة    مخصص 

 - (99,904)   - رد مخصص

 - (288,636)         - المشطوب

 5,184               (1,536)             105,981 تحويل عمالت أجنبية فروق  
 ────────── ────────── ────────── 
 4,960,807        4,407,633        2,728,714 
 ════════════ ════════════ ════════════ 

 

  قروض وسلف 6
 

 
 مارس 31

2020 
 ر يسمبد 31

2019 
 مارس 31

2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

 (مدققةغير ) (مدققة) (غير مدققة) 

    

 4,942,410   3,961,195 2,562,814 ألجلحدد ا قرض م 

 890,429 9,524,713 16,690,733 دائنو تورق

 630,000 1,930,000 1,930,000 دائنو مرابحة 

 ───────── ───────── ───────── 

 21,183,547 15,415,908 6,462,839 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 



 اتها التابعة .م.ك.ع. وشرككاملة القابضة شالشركة المت
 

 ير مدققة( المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غ احات حول المعلوماتإيض

 2020 مارس 31ي منتهية فوللفترة ال كما في
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 )تتمة( قروض وسلف 6
 

لمستحق ويتم تسوية المبلغ اسنوات.  5وتورق تستحق خالل سنة واحدة إلى ب اتفاقيات مرابحة ستحقة بموجغ المإن المبال
 31%، و 3.75% إلى 3.50: 2019ديسمبر  31% )3.75إلى % 3.25ربح بمعدل فع المؤجل ويحمل على أساس الد

 .%(3.75% إلى 3.50: 2019مارس 
 

 سنوات.  5خالل % وتستحق 0.75بمعدل ايبور +  تمويلل تحمل معدالت إن القروض محددة األج
 

 العمالت:ب حس روض والسلففيما يلي الق

 
 مارس 31

2020 
 ر يسمبد 31

2019 
 مارس 31

2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي دينار ك 

 (مدققةغير ) (مدققة) (دققةغير م) 

    العملة

 1,520,429 12,315,141 18,620,733 يتيكو دينار 

 4,942,410 3,100,767 2,562,814 وروي 

 ───────── ───────── ───────── 

 21,183,547 15,415,908 6,462,839 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 
 مارس 31

2020 
 ر يسمبد 31

2019 
 رسما 31

2019 

 ي دينار كويت دينار كويتي  دينار كويتي  

 (قةمدقغير ) (مدققة) (غير مدققة) 

    

 3,883,672 6,127,421 6,724,376 داولة مت 

 2,579,167 9,288,487 14,459,171 غير متداولة 
 ───────── ───────── ───────── 

 21,183,547 15,415,908 6,462,839 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

  خرىائنة أدن وأرصدة ن تجاريودائنو 7
 

 
 مارس 31

2020 
  ريسمبد 31

2019 
 ارسم 31

2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي 

 (مدققةغير ) (مدققة) (غير مدققة) 
    

 7,319,990 2,675,439 3,614,563 دفع دائنة   أوراق 

 1,431,559 1,321,152 1,702,339 دائنون تجاريون 

 2,366,629   1,250,298 1,283,395 مصروفات مستحقة 

 1,200,378   1,119,694 1,152,600 ن دائنو موظفي 

 6,407 50,321 48,336 طرف ذي عالقة   الى مبلغ مستحق  

 506,760 453,896     520,009 أرصدة دائنة أخرى 
 ────────── ────────── ────────── 

 8,321,242 6,870,800    12,831,723 
 ════════════ ════════════ ════════════ 

 

  اف ذات عالقةطراأل إفصاحات 8
 

وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا والشركات الزميلة الرئيسيين مين هالمساذات عالقة طراف األ مثلي

  ة الشركة إدار وافقت تأثيراً ملموساً. أو مشتركةً  ا سيطرةً يمارسون عليه أو عليها ونريسيط التي اتشركالواألم ة شركلل

 . عالقة طراف ذاتاألمع  تلك المعامالتط ووشر تسعيرسياسات على  ماأل
 



 اتها التابعة .م.ك.ع. وشرككاملة القابضة شالشركة المت
 

 ير مدققة( المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غ احات حول المعلوماتإيض

 2020 مارس 31ي منتهية فوللفترة ال كما في
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 )تتمة(  طراف ذات عالقةاأل إفصاحات 8
 

 األطراف ذات العالقة المدرجة في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة هي كما يلي:مع معامالت الصدة وراألإن 
 

 أخرى   
 مارس 31

2020 
 ر يسمبد 31

2019 
 مارس 31

2019 

 ويتي دينار ك ينار كويتي د كويتي  دينار دينار كويتي   

 (مدققةغير ) (مدققة) (غير مدققة)   
      

      قة معامالت مع أطراف ذات عال

 44,735          118,022    93,987 93,987  اتجة من عقود مع العمالء الن   اإليرادات 
 

 أخرى  الشريك   
 مارس 31

2020 
 ر يسمبد 31

2019 
 مارس 31

2019 

 دينار كويتي  ينار كويتي د كويتي دينار  دينار كويتي  ار كويتي دين 

 (مدققةغير ) (مدققة) (غير مدققة)   
      

      لدى أطراف ذات عالقة  األرصدة 

 43,543 77,551 178,660 178,660    - ات عالقة  مبلغ مستحق من أطراف ذ 

 6,407 50,321 48,336    - 48,336 مبلغ مستحق إلى طرف ذي عالقة  
 

 دارة العلياإلامكافأة موظفي 
توجيه والسيطرة الط وتخطيالية ولئسممن لديهم سلطة وماإلدارة  الرئيسيين في ضاءعاألرة العليا من يتألف موظفو اإلدا

 مجموعة.أنشطة العلى 
 

 :كما يلي كان دارة العلياالمتعلقة بموظفي اإلقيمة المعامالت  إجماليإن 
 لفترة المنتهية في ل قيمة المعامالت 

   سمار 31

 2020   2019   

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 232,009 238,146 األجل رواتب ومزايا موظفين قصيرة 

 12,306 12,133 مكافأة نهاية الخدمة  
 ─────── ─────── 

 250,279 244,315 
 ═══════ ═══════ 

 

 قطاعات اللومات مع 9
 

جلس التي قام مشغيلية مسئول اتخاذ القرارات التمن المعروضة ات التشغيل بناءا على المعلوم قطاعات اإلدارةحددت 
بتنظيم المنشأة بناءا على  مسئول اتخاذ القرارات التشغيليةيقوم  .األداءلغرض توزيع الموارد وتقييم بمراجعتها  اإلدارة

ت. يعرض الجدول التالي  اء معامالت بين القطاعاإجر لم يتمج دولة الكويت. المختلفة داخل وخارالمناطق الجغرافية 
ديسمبر  31و 2020مارس  31المنتهية في  ترةللفوربح المجموعة لموجودات والمطلوبات وااليرادات لالجغرافي  لتحليل
 . 2019مارس  31و 2019

 

تم ييع الموارد وتقييم األداء. حول توزت بغرض اتخاذ القرارا ت أعمالها بصورة منفصلة تراقب اإلدارة نتائج تشغيل وحدا 
 .عائد على االستثماراتال   إلىداً نااست اتطاعلقتقييم أداء ا

 



 اتها التابعة .م.ك.ع. وشرككاملة القابضة شالشركة المت
 

 ير مدققة( المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غ احات حول المعلوماتإيض

 2020 مارس 31ي منتهية فوللفترة ال كما في
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 )تتمة(قطاعات اللومات مع 9
 

 موعة: جلدى المقطاعات األعمال قطاعات فيما يتعلق بنتائج المعلومات حول إيرادات ويعرض الجدول التالي 
 

   2020مارس  31 

 خل دولة الكويت دا 
 (ويتي)دينار ك

 دولة الكويت  خارج
 (نار كويتيي)د

 المجموع
 ()دينار كويتي

    

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

 1,021,945 510,579 511,366 نتائج القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

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

 (161,292) (19,745) (141,547) تكلفة تمويل 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 101,607,079 16,111,832 85,495,247 الموجودات 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

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

 6,627,588 466,934 6,160,654 رأسمالية نفقات 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

   2019ديسمبر  31 

 خل دولة الكويت دا 
 ()دينار كويتي

 دولة الكويت  خارج
 ()دينار كويتي

 المجموع
 ()دينار كويتي

    

 93,189,727 15,091,500 78,098,227 الموجودات 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 24,592,975 13,992,502 10,600,473 طلوبات مال

 ══════════ ══════════ ══════════ 

 9,217,049 4,018,412 5,198,637 نفقات رأسمالية 

 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

   2019مارس  31 

 خل دولة الكويت دا 
 ()دينار كويتي

 دولة الكويت  خارج
 (كويتي )دينار

 المجموع
 ()دينار كويتي

    

 8,561,319 1,306,158 7,255,161 القطاع  إيرادات
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 3,003,221 374,992 2,628,229 نتائج القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 (2,745,683) (322,318) (2,423,365) الك استه
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 (93,987) (3,392) (90,595) تكلفة تمويل 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 93,964,861 14,419,735 79,545,126 الموجودات 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 21,447,979 11,811,581 9,636,398 طلوبات الم

 ══════════ ══════════ ══════════ 

 1,299,877 280,983 1,018,894 ت رأسمالية انفق

 ══════════ ══════════ ══════════ 

 



 اتها التابعة .م.ك.ع. وشرككاملة القابضة شالشركة المت
 

 ير مدققة( المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غ احات حول المعلوماتإيض

 2020 مارس 31ي منتهية فوللفترة ال كما في

 

 

14 
 

 

 

 ومطلوبات محتملة التزامات 10
 

 التزامات رأسمالية 

 39,326: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 31,859بلية بمبلغ قات رأسمالية مستقزامات تتعلق بنفلدى المجموعة الت

 ينار كويتي(. د 80,573 :2019مارس  31دينار كويتي، و 
 

 مطلوبات محتملة 

 3,092,231 مع المجموعة خطابات ضمان وائتمان بمبلغمتعاملة لدى المؤسسات المصرفية ال، 2020مارس  31في 

دينار كويتي( ألداء  5,488,980: 2019مارس  31دينار كويتي، و  4,417,710: 2019ديسمبر  31نار كويتي )دي

 مطلوبات مادية في المستقبل.  أيأن ينشأ عنها توقع موليس من البعض العقود 
 

  19-دكوفي فيروس رتأثي        11
 

مع وقوع عدد كبير من حاالت العدوى. وقد أثرت  2020تطورات متسارعة في سنة  19-شي فيروس كوفيدشهد تف

 ة.بعدة طرق جوهري جموعةالم لاالقتصادي وأعمااط لنشلى اواء الفيروس عر التي اتخذتها مختلف الحكومات الحتالتدابي
 

 :ا يليهو كم عةجموالمعلى  19-معروف حاليًا لفيروس كوفيدإن التأثير ال
 

  2020مارس  31ة في يهشهر المنتأ الثةللث دينار كويتي 447,193خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ  اإلدارةسجلت . 

  2019مارس  31المنتهية في لثالثة أشهر نة بارمقا% 67بنسبة  2020مارس  31انخفض ربح الفترة المنتهية في . 
 

فإن حالة عدم  جة ذلك، نتيالمتخذة والتدابير الحكومية  19-روس كوفيدفي تفشيل علبالف ةباإلضافة إلى التأثيرات المعروف

ل جل األيلمعروف ما قد يكون مدى التأثير طوتسبب تعطل في النشاط االقتصادي، ومن غير ا يالتيقن بشأن االقتصاد الكل

   .المجموعة لى أعمالع
 

-لفيروس كوفيد األعمالوض المجتمع الة تعرح لفة. فيتمخفي اتجاهات  19-وضع فيروس كوفيد أن يتفاقممن المحتمل 

 .المجموعةدوث ضغط على السيولة لدى ح، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية مطولة ونية أطوللفترة زم 19
 

ً لإلطار الزمني أل زيد للم عةالمجموفقد تتعرض  على النشاط االقتصادي، المستمري والتأثير السلب، 19-دكوفي زمةوفقا

. نظًرا لحالة عدم  2020موجوداتها في سنة في قيمة  تتكبد انخفاضات جديدةلقيود على السيولة، وقد لبية واسلنتائج المن ا

المتبقية من سنة الفترة ي ف المجموعةشطة لى أنعالتأثير الفعلي  عالتيقن المستمرة بشأن الوضع االقتصادي، ال يمكن توق

 .لمرحلةما بعدها في تلك او 2020
 

 ات مؤداة ومقترحةتوزيع        12
 

فلس للسهم بإجمالي  30نقدية بمبلغ  أرباحبتوزيع  2020مارس  23في اجتماعه المنعقد بتاريخ  اإلدارةأوصى مجلس 

ينار د 8,800,000بإجمالي فلس للسهم  40: 2019) 2019 يسمبرد 31دينار كويتي للسنة المنتهية في  6,600,000

المرحلة كما في  األرباحوالرصيد المتبقي من ار األسهم بالكامل عالوة إصداحتياطي ستخدام كويتي( يتم دفعها من خالل ا

 دينار كويتي على التوالي.   5,137,000و يدينار كويت 1,463,000بمبلغ  2019ديسمبر  31
 

مارس   31كما في لسنوية ولم يتم تسجيلها كالتزام معية العمومية اترحة إلى موافقة الجالمق ألرباحاات يعتوزتخضع 

 . 2020أبريل  16بتاريخ  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  األرباح. وقد تم الموافقة على توزيع 2020
 

 




