
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.ع.

 وشركاتها التابعة
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 )غير مدققة(

 2021 يونيو 30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة جعة مرامراقب الحسابات المستقل حول تقرير 

  ش.م.ك.ع. الشركة المتكاملة القابضةإدارة جلس م ءلى حضرات السادة أعضاإ
 

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

المرحليين المكثفين  امل خل الشوالد  ئراخسرباح أو الاأل ييانوب 2021 يونيو 30المجموعة"( كما في “بـ يشار إليها معًا التابعة )

ملكية والتدفقات ال ات في حقوقالتغيرخ، وبياني والستة اشهر المنتهيتين بذلك التاري أشهرالمجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة 

لة عن  سؤوة األم هي المشركلاة دارإن إ. يخالتار بذلكمنتهية الشهر أ ستةالفترة له المرحليين المكثين المجمعين المتعلقين ب نقديةال

ً إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضه إن   . المرحليالتقرير المالي  34الدولي ة لمعيار المحاسبا وفقا

  .معةمجال فةلمرحلية المكثاليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية سؤوم
 

  عةنطاق المراج
ً للمعيار الدولي نا بمرلقد قم  لتقمسال مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410اجعتنا 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  ا ن عنؤوليمسالإلى الموظفين  رئيسية

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

 ها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.حديدكن تيمي األمور الهامة الت فةكام ببأننا على عل
 

 النتيجة 
المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم ومات المالية ن المعلجب االعتقاد بأتوإلى علمنا ما يس ردتنا، فإنه لم يعإلى 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  ليةمعلومات المالية المرحالإلى مراجعتنا، فإن  ضافة إلى ذلك، واستناداً باإل

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

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

ركة اً مادياً على نشاط الشن له تأثيرعلى وجه قد يكو 2021 يونيو 30ة في ير المنتهشهأ ستةالة ل فترالوالتعديالت الالحقة لهما، خ

 أو مركزها المالي.األم 
 

لسنة  7ألحكام القانون رقم  منا وجود أية مخالفاتعل ىلم يرد إلنا واعتقادنا، لمع وصل إليه وحسبما  ،خالل مراجعتنا نبين أيضاً أنه

على وجه قد يكون له  2021 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةال خالل فترة ات المتعلقة بهمليفي شأن هيئة أسواق المال والتع 2010

ً مادي اً تأثير  على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. ا

 

 

 

 

 

 

 بدالجادر دل العبدر عا

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 نغ إرنست ويو

 لعيبان والعصيمي وشركاهما

  

 

 2021 أغسطس 11 

  يتكوال



 ة بضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعاالق ملةالمتكاة الشرك
 

 

 المجمعة.كثفة ة الملمرحليا المالية لوماتعلماه من هذ اتشكل جزءً  13 إلى  1مرفقة من ات الحن اإليضاإ
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 المجمع )غير مدقق(لمكثف المرحلي ا الخسائر أواألرباح ان يب

  2021 يونيو 30المنتهية في  للفترة

  
 أشهر المنتهية في الثالثة

  يونيو 30
 ية فيأشهر المنته ستةلا

 يونيو 30

  2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح 

 
      

 9,869,875 10,944,917  3,698,415 5,629,723 3 تاإليرادا

 (8,532,799) (8,937,784)  (4,104,920) (4,495,549)    اإليراداتتكلفة 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 1,337,076 2,007,133  (406,505) 1,134,174  / )الخسارة(  لربحا مجمل

       

 323,085 79,518  230,309 45,957  أخرى  داتإيرا

 12,459 125,093  (399,774) (113,170)  جنبيةتحويل عمالت أ ربح )خسارة( يصاف

 (1,140,480) (1,355,565)  (570,468) (689,631)  مصروفات عمومية وإدارية

 (1,434,484) (173,972)  (987,291) 3,201  متوقعةالئتمان االمخصص خسائر رد )تحميل( 

 (327,757) (308,698)  (166,465) (149,631)  تكاليف تمويل

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (1,230,101) 373,509  (2,300,194) 230,900  قبل الضرائب)الخسارة(  / بحرال

    - (4,701)  10,701 (2,479)  لتقدم العلميالكويت ل حصة مؤسسة

 (8,350) (16,887)  18,396 (6,769)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (3,341) (6,756)  7,360 (2,709)   الزكاة

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (1,241,792) 345,165  (2,263,737) 218,943  الفترة / )خسارة( ربح

  ══════ ══════  ══════ ══════ 

فة فخملااألساسية و السهم / )خسارة( ربحية

 (4.91)  1.36  (8.95) 0.87 4 فلس()  مركة األالخاصة بمساهمي الش

  ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

  



 ة بضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعاالق ملةالمتكاة الشرك
 

 

 المجمعة.كثفة ة الملمرحليا المالية لوماتعلماه من هذ اتشكل جزءً  13 إلى  1مرفقة من ات الحن اإليضاإ
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 ل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(شامال الدخلبيان 

 2021 يونيو 30في فترة المنتهية لل
 

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

  يونيو 30
 أشهر المنتهية في ستةال

 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 

 تييكور دينا يتير كونايد  تييكور دينا يتير كونايد 

      

 (1,241,792) 345,165  (2,263,738) 218,943 ةالفتر / )خسارة( حبر

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

       أخرىلة شامإيرادات  (خسائر) 

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

 42,326 (24,838)  (52,762) (6,359) تحويل عمالت أجنبية  تعديالت

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (1,199,466) 320,327  (2,316,500) 212,584 الشاملة للفترة( خسائر)ال / تاداريإلا إجمالي

 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

  



  ة بضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابع االق ملةالمتكاة الشرك
 

 

  المجمعة.ة المكثفة لمرحليا المالية لوماتعلماه هذ من اتشكل جزءً  13 إلى  1مرفقة من الات حن اإليضاإ
 

4  
 

  )(غير مدقق المجمع فالمرحلي المكث ليركز الماملان ابي
    2021  يونيو 30في كما  

  

  يونيو 30  
  (مدققة)

  يونيو  30  ديسمبر   31
  

  2021  2020  2020  
  

    دينار كويتي  دينار كويتي      دينار كويتي  اتاحإيض 
      الموجودات 

       متداولةموجودات غير  

 76,606,581 82,397,031 79,208,985   معدات وممتلكات 
 677,145 632,247 610,612     الستخداما حقجودات وم

 827,726 827,485 827,283   موجودات غير ملموسة 
     - 195,321 193,380   ضرائب مؤجلة  أصل

   

───────── ───────── ───────── 

   

80,840,260 84,052,084 78,111,452 
   

───────── ───────── ───────── 

       متداولةموجودات 

 972,153 903,135 904,299      مخزون
 12,927,854 12,177,187 12,166,142 5  رى دينة أختجاريون وأرصدة م نمدينو

 2,426,637 1,935,725 4,216,570  نقد  و كنوالب ىصدة لد أر
  

 ───────── ───────── ───────── 

  

 17,287,011 15,016,047 16,326,644 
   

───────── ───────── ───────── 

 94,438,096 99,068,131 98,127,271   موجوداتلا موعجم
   ════════ ════════ ════════ 

      حقوق الملكية والمطلوبات 
      الملكية  وقحق

 22,000,000 22,000,000 25,300,000   رأس المال  
 9,494,240 9,494,240 9,494,240    ريإجبااطي احتي

 12,064 (8,785) (33,623)   أجنبية عمالت ويل تحاحتياطي 
 29,290,982 28,678,507 25,723,672    مرحلة رباحأ
   ────────── ────────── ────────── 

 60,797,286 60,163,962 60,484,289   ملكيةال وقحق إجمالي
   ───────── ───────── ───────── 
      باتو طلم ل ا 

      متداولةت غير ابومطل
 13,918,602 15,552,633 20,151,848 7  قروض وسلف

 1,731,518 1,825,158 1,951,193   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
     - 7,918,718 7,687,089 8   ىرائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخد

 703,184 675,833 651,979   تأجير التزام
  

 ────────── ────────── ────────── 

  

 30,442,109 25,972,342 16,353,304 
  

 ────────── ────────── ────────── 

      متداولة مطلوبات 
 8,807,540 5,269,568 5,507,113 8  خرىتجاريون وأرصدة دائنة أ  نوندائ

 8,442,645 7,615,365 1,644,976 7  فلسوض قرو
 37,321 46,894 48,784   تأجير التزام

  

 ────────── ────────── ────────── 

  

 7,200,873 12,931,827 17,287,506 
  

 ────────── ────────── ────────── 

 33,640,810 38,904,169 37,642,982   المطلوبات  إجمالي
   ───────── ───────── ───────── 

 94,438,096 99,068,131 98,127,271   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
   ════════ ════════ ════════ 

 
 
 
 
 
 
 

  الفوزان  زعبد العزيمحمد ناصر 
   ارةدإلمجلس ارئيس 



 

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

 

 

 معة.مجالمكثفة المرحلية ال اليةالم لمعلوماتاهذه من  اجزءً تشكل  13 لى إ  1 لمرفقة منت ااإليضاحإن ا
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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف ملكية بيان التغيرات في حقوق ال

  2021 يونيو 30 يفة المنتهي ةترلفل
 

 
 رأس 
 المال

 عالوة 

 أسهم إصدار

 احتياطي
 إجباري 

يل اطي تحوتياح
 أجنبية عمالت

 احأرب
  ماليجاإل  حلةرم

 دينار كويتي دينار كويتي كويتي رنادي دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك 

       

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

 345,165 345,165      -      -      -      - الفترة   ربح 

 (24,838)      - (24,838)      -      -      - رة شاملة أخرى للفت  ر ائ خس 

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

 320,327 345,165 (24,838)      -      -     - الشاملة للفترة   يرادات اإل  )الخسائر(   إجمالي 

      - (3,300,000)      -      -      - 3,300,000 ( 13  إيضاح اصدار اسهم منحة ) 

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

 60,484,289 25,723,672 (33,623) 9,494,240     - 25,300,000  2021  يونيو  30  في 

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

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

 (1,241,792) (1,241,792)      -      -      -      - ة تر الف  خسارة 

    42,326      - 42,326      -      -      -  ملة أخرى للفترة اش   إيرادات 

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

 (1,199,466) (1,241,792) 42,326      -      -      - ترة للف الشاملة  )الخسائر(   يرادات اإل  إجمالي 

 (6,600,000) (5,137,000)      -      - (1,463,000)      - ( 13 إيضاح ة ) مدفوع  أرباح توزيعات  

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

 60,797,286 29,290,982 12,064 9,494,240      - 22,000,000 2020  يونيو   30في  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ابعة اتها التضة ش.م.ك.ع. وشركمتكاملة القابلة اشركال
 

 

 .جمعةلمالمرحلية المكثفة الية ت الماالمعلوما ههذ جزًءا منتشكل  13 إلى  1لمرفقة من اإليضاحات اإن 
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 جمع )غير مدقق(مللمكثف اامرحلي ال ةيدقنلا تابيان التدفق

  2021 يونيو 30هية في تلفترة المنل

 
 

 يف يةتهالمن أشهر ستةال

 يونيو 30

 
 2020 2021 إيضاح

  
 دينار كويتي ار كويتينيد

    

 لشغيالتأنشطة 
   

  لفترةل قبل الضرائب )الخسارة(  / ربحال
 

373,509 (1,230,101) 

 تدفقات النقدية: )خسارة( الفترة بصافي ال ربح لمطابقة تعديالت
 

  

  اتعدموممتلكات  كاستهال
 

4,397,426 3,994,305 

 امتخددات حق االساستهالك موجو
 

32,529 33,700 

 معدات لكات وممت بيعربح من 
 

(46,043) (222,877) 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

189,074 148,758 

 ل تكاليف تموي
 

308,698 327,757 

 1,434,484 173,972 5 ن تجارييلللمدينين ا توقعةالئتمان المخصص خسائر ام

 تحويل عمالت أجنبية (أرباح)صافي 
 

)125,093( (12,459) 
  ──────── ──────── 

  
5,304,072  4,473,567 

 رأس المال العامل:  تعديالت علىال
 

  

 مخزون
 

)1,164( (28,721) 

 ى صدة مدينة أخراريون وأرمدينون تج
 

)385195,( 2,430,761 

  نة أخرىدائرصدة ون وأيردائنون تجا
 

95,449 1,926,412 

 
 ──────── ──────── 

 لياتعمال منجة النات النقدية فقاتالتد
 

5,202,972 8,802,019 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 
 

(61,088) (19,053) 

 
 ──────── ──────── 

 ل يأنشطة التشغ منتجة النا دفقات النقديةالت صافي
 

5,141,884 8,782,966 
  ──────── ──────── 

    

 تثمار االسأنشطة 
 

  

 ومعدات ممتلكات دبنو شراء
 

)414,066(1, (7,846,568) 

 ومعداتلكات تممبنود ع بين م متحصالت
 

53,630 236,049 

 يازة شركة تابعة من ح ناتجةفقات النقدية الصافي التد
 

-     (295,415) 

 
 ──────── ──────── 

 أنشطة االستثمار  المستخدمة فيلنقدية لتدفقات اا يصاف 
 

)360,436(1, (7,905,934) 

 
 ──────── ──────── 

    

 يل التموطة أنش
   

 (6,600,000) -     13 مدفوعة  أرباحتوزيعات 

  مدفوعةل تمويتكاليف 
 

(292,706) (310,927) 

 جير أتلا باتطلوسداد م
 

)47,981( (26,075) 

 وسلفقروض  نممتحصالت 
 

-     9,887,120 

 سلفقروض ولمدفوعات 
 

(1,334,940) (3,055,116) 
  

──────── ──────── 

  التمويلأنشطة   فيمة المستخد صافي التدفقات النقدية
 

(1,675,627) (104,998) 
  ──────── ──────── 

 بية أجنت الل عموق تحويفرصافي 
 

175,024 (133,346) 
  

──────── ──────── 

 والنقد البنوك ىلد األرصدةفي الزيادة صافي 
 

2,280,845 638,688 

 يناير  1في  كما والنقد البنوك ىلد األرصدة
 

1,935,725 1,787,949 
  ──────── ──────── 

   يونيو 30في كما  البنوك والنقد ىلد األرصدة
 

4,216,570 2,426,637 

  
═══════ ═══════ 



 عة ك.ع. وشركاتها التاب.م.ابضة شالشركة المتكاملة الق
 

 ققة( ير مدجمعة )غة الملمكثفلمرحلية ا اية ضاحات حول المعلومات المالإي

  2021 يونيو 30 ية فيهتلفترة المنلو ما فيك
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 ة ركلشا ات حولممعلو 1
 

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

ً لقرار  2021 يونيو 30في  يةالمنتهأشهر  ستةل( ل"المجموعة" ـًعا بيشار إليها م) بعةوشركاتها التا  لس إدارة مجوفقا

 .2021 ساغسط 11 تاريخبم األ ركةلشا
 

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

 .الكويت، 15458دسمان  ،750 بص.  األحمدي،شرق  ،6 قطعة ،7 رقم مبنىال في  لالمسج األمكة لشرا
 

 :ليي كما يألم هلشركة ال يةلرئيساألنشطة ان إ
 

 أسهم في شركات كويتية أو أجنبية ذات مسؤولية  تملك باإلضافة إلى ةأجنبييتية أو ة كوساهمات مفي شركهم أس لكمت

 و ؛الغير لدى وكفالتهادارتها من الشركات وإ عينأسيس هذين النومحدودة أو المشاركة في ت

 كة  لشرال امي رأسف م ة األكصة الشرتقل ح ال لة،الحاهذه ل في مثو فيها. ك أسهمالتي تمتل إقراض الشركات

 و ؛%20 نسبة المقترضة عن

 أو الرسومات ية لعالمات الصناعحقوق الملكية الصناعية بما في ذلك براءات االختراع والعالمات التجارية وا حيازة

و أ كويتلالة ودداخل ا مهاستخداغرض ا لشركات أخرى لجيرهة بها وتأتعلقالم صناعية أو غيرها من الحقوقال

 و ؛اخارجه

 ؛ والقانون اي يسمح بهتال  ودحدال منضلمنقولة وغير المنقولة الالزمة لممارسة أعمالها  ا تلكاتالمم كتمل 

 شركات قبل تدار من  اليةفظ ما في محامن خالل استثماره الشركة األمدى ة لرفولمالية المتاالستفادة من الفوائض ا

 .متخصصة جهاتو
 

 ادس اإلعدأسا 2.1
 

ً عة للمجموثفة المجمكالم ية المرحليةلاملا المعلوماتد عداتم إ   المرحلي  رير الماليالتق 34ي اسبة الدولمعيار المحل عة وفقا
 . ("34 يوللدسبة اعيار المحام")
 

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

للسنة  للمجموعة السنويةية المجمعة البيانات المالب مقترنة هايلع العطاالويجب  ارير الماليةتقللالدولية ر يياعوفقًا للم لةكام

 . 2020ديسمبر  31 المنتهية في
 

ً مثل أيضيذي ل، انار الكويتيلدية بامجمعال المكثفةرحلية لمية اتم عرض المعلومات المالي  . األمكة للشرسية ة الرئي العملا
  

 المجموعة قبل قة منالمطبوالتعديالت  الجديدةات ريتفسوالايير عملا 2.2
 

في إعداد   ةتبعالمتلك ل ثلةمماالمجمعة  المكثفةالمرحلية  في إعداد المعلومات المالية ةطبقالم إن السياسات المحاسبية

ديدة التي  لجا اييرالمع تطبيق ءانثتباس ،2020ر مبسيد 31في  يةالمنته للسنة  عةومجملل ةالسنوي المجمعةت المالية ناالبيا

لم   ولكن صادر خرآ ليتعد أو تفسير أور ايمعألي  لمبكر. لم تقم المجموعة بالتطبيق ا2021يناير  1 اعتباًرا منتسري 

 سر بعد. ي
 

ة ي لحرملية االمالت ماولمعلى الر عأثيها تيس لا لنهإ الإ 2021ل مرة في سنة ويرات ألفسلتوا التعديالت د منسري العديت

 عة. ة للمجموة المجمعالمكثف
 

محاسبة ، ومعيار ال9لية لي للتقارير المالدور اعيات على المعديال: ت2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة 

  16 الدولي للتقارير المالية والمعيار 4لي للتقارير المالية والمعيار الدو 7ة ماليلر ايرتقاللر الدولي عيا، والم39لدولي ا

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

   .طرلمخامن اريباً بمعدل فائدة خالي تق بنوكال
 

 المبررات العملية التالية:  الت يتعدتتضمن ال
 

  التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة ولنقدية تدفقات اال علىيرات تعاقدية أو تغيرات غتإجراء مبرر عملي يستلزم

 . ةسوقيلفائدة الافي سعر  بما يعادل الحركةالفائدة المتغيرة،  سعرفي  ملتها كتغيراتوالتي يتم معالعملية اإلصالح، 

 وط وتوثيقات التحتحوط ال فاتعلى تصنيإجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور ين يتع تراييتغالسماح ب

 عالقة التحوط. إيقافدون 

 لتي  ألداة اعندما يتم تصنيف ا فصلةة منم تحديدها بصورء المتطلبات التي يتتيفاتقديم إعفاء مؤقت للشركات من اس

ً تقريدة خالي ئتحمل معدل فا  . المخاطر دنط لبكتحوالمخاطر  نم با
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 مة()تت المجموعةالمطبقة من  يدةالجدوالتفسيرات والتعديالت المعايير  2.2
 

، ومعيار المحاسبة 9لي للتقارير المالية لدور اعيات على المعديال: ت2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة 
 16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4رير المالية لتقالي لوالمعيار الدو 7ة مالير اليرتقاللر الدولي عيا، والم39ي وللدا

 )تتمة( 
للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام  المجمعة  المكثفة المالية المرحلية المعلوماتير على ت أي تأثيالتعدلم يكن لهذه ال

   ة المفعول.ساريصبح تقبلية عندما تترات المسلية في الفلمبررات العما
 

  تداراياإل 3
 

 : ةعوممجال اتإيراد وزيعما يلي تيف
 يونيو  30نتهية في  م ال   شهر الستة ا   يونيو   30ية في  الثالثة اشهر المنته 

 2021   2020    2021   2020   

 دينار كويتي  كويتي دينار   دينار كويتي  كويتي دينار  ة غير مدقق 

      البضاعة او الخدمات ع نو

       اإليرادات 

 8,833,840 9,141,631   3,267,300   4,481,274  استئجار معدات 

 993,767 639,633   391,852   296,496  نقل 

       -  969,832        -   733,277  اء مين ال   إدارة 

 38,722 184,597   37,792   110,636   أخرى   إيرادات 
 3,546 9,224   1,471   8,040  ة بضاع بيع  

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

 5,629,723 3,698,415  10,944,917 9,869,875 

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

      الجغرافية:  األسواق 

 7,888,332 7,273,667  2,902,315 3,701,280 دولة الكويت 

 1,981,543 3,671,250  796,100 1,928,443 ج دولة الكويت خار 

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

 5,629,723 3,698,415  10,944,917 9,869,875 

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

      :باإليراداتتوقيت االعتراف  

 9,866,329 10,935,693  3,696,944 5,621,683 الخدمات المقدمة بمرور الوقت 

 3,546 9,224  1,471 8,040  ولة في نقطة زمنية معينةحالبضاعة الم

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

 5,629,723 3,698,415  10,944,917 9,869,875 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 
 

  السهمارة( )خسربحية        4
 

ة األم لشركمساهمي االخاص ب الفترة )خسارة( /ربح السهم األساسية عن طريق قسمة رة()خسا بحيةرمبالغ ـاب احتسيتم 
فة لمخفم االسه )خسارة( ربحية. يتم احتساب رةالفتالل القائمة خ  ةيلعادسهم األا ددلعح لمرجالمتوسط ا علىالعاديين 

دية القائمة خالل  عاسط المرجح لعدد األسهم اللمتوعلى ان العادييألم ة اشـركمسـاهمي الالخـاص ب )خسارة( / الربحة بقسـم
 إلى ففة حتملة المخملا يةسهم العادكافة األ ليحوت دا عنارهية التي سيتم إصدلعاداألسهم امرجح لعدد لمتوسط الزائداً ا الفترة

 قة.طابة متوالمخففة ساسيالسهم األ )خسارة( /ربحيةقائمة، فإن خففة ت معدم وجود أدوال نظًرا أسهم عادية.
 

 يونيو  30نتهية في  شهر الم الستة ا   يونيو   30الثالثة اشهر المنتهية في   

 2021   
2020 
   2021  *إدراجه( )معاد 

2020 
 *إدراجه( )معاد 

      

 (1,241,792) 345,165  (2,263,737) 218,943 ي()دينار كويتة الفترة( )خسار ربح
 ═══════════ ═══════════  ═══════════ ═══════════ 

 القائمةادية علاهم سمرجح لعدد األلالمتوسط ا
 253,000,000 253,000,000  253,000,000 253,000,000 خالل الفترة 

 ═══════════ ═══════════  ═══════════ ═══════════ 
السهم األساسية والمخففة  / )خسارة( يةحرب

 (4.91) 1.36  (8.95) 0.87 )فلس(
 ═══════════ ═══════════  ═══════════ ═══════════ 
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 )تتمة( السهمارة( )خسربحية        4
 

نحة  يل أسهم المنحة بعد إصدار المضة لتعكس تعدمخففة لفترة المقارنة المعروساسية والربحية السهم األ إدراج * تم إعادة

 (.13)إيضاح  2020ديسمبر  31ي منتهية فبالسنة ال ةالمتعلق
 

  صدة مدينة أخرىوأر تجاريون مدينون 5

 

 يونيو 30
2021 

 ر بيسمد 31
2020 

 يونيو 30
2020 

  دينار كويتي دينار كويتي   كويتي ردينا 

 (مدققةغير ) (مدققة) (مدققةغير ) 

    

 15,993,406  15,201,064  15,660,215 ريونجا مدينون ت 

  144,063  205,593  221,622 مدينة محتجزات 

 (5,885,643) (6,046,969)  (6,188,483) المتوقعة  االئتمان   سائر: مخصص خا ناقصً 
 ───────── ───────── ───────── 

 9,693,354 9,359,688 10,251,826 

 779,335 1,305,730 1,198,533 وجودات عقود م 

 172,387  217,462  3,667 (9إيضاح  )   عالقة   يف ذ طر غ مستحق من  مبل 

 227,515  158,097  93,554 تأمينات

 963,652  515,760  507,665 فينظ ين ومو دفعة مقدًما إلى مورد 

 278,120  177,689  429,786 وفات مدفوعة مقدًمامصر 

 255,019  442,761  239,583 نو مدينون أخر 
 ───────── ───────── ───────── 

 12,166,142 12,177,187 12,927,854 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 :والمحتجزات المدينة لمتوقعة للمدينينئتمان ائر االفيما يلي الحركات في مخصص خسا
 

 

 يونيو 30
2021 

  ريسمبد 31
2020 

 يونيو 30
2020 

 كويتي دينار  ي نار كويتدي ر كويتي دينا 

 (مدققةغير ) (مدققة) (ر مدققةغي) 

    

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

 1,434,484 1,642,303 173,972 ن المتوقعة  خسائر االئتما   مخصص 

 43,526 (2,967) (32,458) ل عمالت أجنبية تحوي فروق  
 ───────── ───────── ───────── 
 6,188,483 6,046,969 5,885,643 

 ════════ ════════ ════════ 
 

  رأس المال  6
 

 ع بالكاملالمصدر والمدفو ه و برأس المال المصرح     األسهم عدد   

 

 يونيو  330

 2021 

 ديسمبر  31

2020   

 يونيو  30

2020    

 يونيو  330

 2021 

ديسمبر  31
2020   

 ونيو ي 30

2020   

 دينار كويتي  دينار كويتي  تي دينار كوي      

فلس  100اسهم بقيمة 

 22,000,000 22,000,000 25,300,000  220,000,000 220,000,000 253,000,000  لكل سهم )مدفوعة نقدا( 

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

دينار كويتي من خالل اصدار   25,300,000 الىدينار كويتي  22,000,000من  الهابزيادة رأس مقامت الشركة االم 

رقم سجل تجاري ب 2021يونيو  7(. تم التأشير بزيادة رأس المال في السجل التجاري بتاريخ 13 إيضاحمنحة ) اسهم

1012201279430 . 
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  قروض وسلف 7

 

 يونيو 30
2021 

 ر يسمبد 31
2020 

 يونيو 30
2020 

 
 تي دينار كوي نار كويتي دي ي يتر كودينا

 
 (مدققةغير ) (ةمدقق) (ةر مدققغي)

 
   

 2,036,782 1,262,574 910,696 لألج حدد ا رض م ق 

 17,769,465  16,910,424 15,891,128 دائنو تورق

 2,555,000 4,995,000 4,995,000 و مرابحة دائن 
 ───────── ───────── ───────── 
 21,796,824 23,167,998 22,361,247 
 ════════ ════════ ════════ 

 

لمستحق غ الويتم تسوية المب سنوات. 5وتورق تستحق خالل سنة واحدة إلى اتفاقيات مرابحة ب جقة بموستحغ المإن المبال

 30و%، 2.75% إلى 2.25: 2020ديسمبر  31% )2.5إلى % 2.25ل ربح بمعدفع المؤجل ويحمل على أساس الد

 .%(2.75% إلى 2.25 :2020 يونيو
 

 سنوات.  5خالل % وتستحق 1+ ور عدل ايببم تمويلل تحمل معدالت ض محددة األجوإن القر
 

 العمالت:ب سح والسلفروض فيما يلي الق

 

 ويوني 30
2021 

 ر يسمبد 31
2020 

 يونيو 30
2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي كدينار 

 
 (قةمدقغير ) (دققةم) (دققةغير م)

    العملة

 20,324,465  21,905,424  20,886,128 يتيكو دينار 

 2,036,782  1,262,574  910,696 وروي 
 ───────── ───────── ───────── 
 21,796,824 23,167,998 22,361,247 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 

 يونيو 30
2021 

 ر يسمبد 31
2020 

 يونيو 30
2020 

 
 ي تار كويدين ار كويتي دين دينار كويتي 

 
 (قةمدقغير ) (مدققة) (ير مدققةغ)

 
   

 13,918,602 15,552,633 20,151,848  لة او غير متد 

 8,442,645 7,615,365 1,644,976 متداولة
 ───────── ───────── ───────── 
 21,796,824 23,167,998 22,361,247 
 ════════ ════════ ════════ 

 



 التابعة اتها ع. وشرك.م.ك.بضة شاملة القاكلمتالشركة ا
 

 ير مدققة( ثفة المجمعة )غكالمية المرحلالمالية  وماتعلات حول الماحضإي

 2021 يونيو 30ي ية فهمنترة الوللفت فيكما 

 

 

11 
 

 

 

  خرىأ ائنةد ن وأرصدةتجاريون نودائ 8

 

 يونيو 30
2021 

  ريسمبد 31
2020 

 يونيو 30
2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي

 
 (ةمدققغير ) (قةمدق) (قةغير مدق)

    

 5,326,037 9,535,965 9,739,037 دائنون تجاريون 

 64,399 33,456 31,365 (9)إيضاح    القةطرف ذي ع  الى   مبلغ مستحق 

 1,290,256 940,126 995,734 حقة مصروفات مست 

 1,586,450 1,824,412 1,584,844 ن ي دائنو موظف

 540,398 854,327 843,222 أرصدة دائنة أخرى 
 ────────── ───────── ────────── 
 13,194,202 13,188,286 8,807,540 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 

 يونيو 30
2021 

  ريسمبد 31
2020 

 يونيو 30
2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي   ار كويتيدين

 
 (مدققةغير ) (قةمدق) (قةقغير مد)

    

      - 7,918,718 7,687,089 داولغير مت 

 8,807,540 5,269,568 5,507,113  داول مت 

 
─────── ────── ────── 

 
13,194,202 13,188,286 8,807,540 

 
═══════ ══════ ══════ 

 

  قةات عالاف ذطراأل إفصاحات 9
 

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

  كة ة الشررإدا قوافت تأثيراً ملموساً. أو مشتركةً  رةً ا سيطيمارسون عليه أو عليها ونريسيط التي اتشركالو كة األمللشر

 قة ذات العال األطرافمع  تالمعامالتلك ط ووشر تسعيرسياسات لى ع ماأل
 

 ما يلي:هي كالمكثفة المجمعة المعلومات المالية المرحلية المدرجة في  عالقةالاألطراف ذات  معمعامالت الدة وصراألإن 
 

 
بعة الشركات التا

 * األخرى 
 يونيو 30

  2020يونيو  30 2021

 ينار كويتي د ي كويت اردين دينار كويتي  

 (غير مدققة) (غير مدققة)  
    

       المجمع   ثف رحلي المك الم   ائرأو الخس  رباح األ بيان  

 187,988 95,400 95,400  اإليرادات 
 

 

بعة تاالشركات ال
  * األخرى 

  يونيو 30

2021 
 ديسمبر  31

2020 
  يونيو 30

2020 

 يتي كودينار     المجمع   المرحلي المكثف بيان المركز المالي  
 دينار كويتي 

 ققة()غير مد
 دينار كويتي 

 )مدققة(
 دينار كويتي 
 ()غير مدققة

     

 172,387 217,462 3,667 3,667 عالقة    يف ذ طر مبلغ مستحق من  

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 64,399 33,456 31,365 31,365 القة  ذي ع   إلى طرف   مستحق  مبلغ 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 العليا التأثير الملموس.  ةاإلدارتلك الشركات التي يمارس عليها موظف  األخرىة تمثل الشركات التابع * 
 

 دارة العلياإلامكافأة موظفي 

ة على  توجيه والسيطرالوط يتخطالية ولئسممن لديهم سلطة وم ء اإلدارة الرئيسيينأعضارة العليا من اإلدايتألف موظفو 

 مجموعة. أنشطة ال
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 )تتمة(  قةاف ذات عالطراأل إفصاحات 9
 

 )تتمة( دارة العلياإلامكافأة موظفي 

 :ليما يك كان ياارة العلدة بموظفي اإلالمتعلق القائمة األرصدةقيمة  ماليجإإن 
 

 

قيمة المعامالت لفترة الستة اشهر 
  يونيو    30المنتهية في  

 القائمة  األرصدة
 يونيو 30كما في 

 2021   2020    2021   2020   
 دينار كويتي  كويتي دينار   ر كويتي دينا كويتي دينار  
      

 90,291 116,516  475,000 451,555 والمزايا قصيرة االجل للموظفين  الرواتب

 528,472 562,600  24,121 21,127 كافأة نهاية الخدمة  م
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 472,682 499,121  79,1166 618,763 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

 ت عاقطالاات لوممع 10
 

جلس التي قام مشغيلية اذ القرارات التمسئول اتخمن المعروضة ات التشغيل بناءا على المعلوم قطاعات ارةاإلدحددت 

 المنشأة بناءا على  تنظيمب القرارات التشغيليةذ مسئول اتخام يقو .األداءقييم وت مواردلغرض توزيع البمراجعتها  اإلدارة

التالي  ت. يعرض الجدول اء معامالت بين القطاعاإجر لم يتميت. ج دولة الكواروخاخل فة دالمختلة يناطق الجغرافالم

ر ديسمب 31و 2021 يونيو 30في  ةهيالمنت ترةللفوربح المجموعة لموجودات والمطلوبات وااليرادات ل الجغرافي  تحليللا

 . 2020 يونيو 30و 2020
 

تم ييع الموارد وتقييم األداء. حول توزت ااتخاذ القرار بغرض ة فصلنبصورة م ات أعمالهوحدا غيل اقب اإلدارة نتائج تشتر

 .عائد على االستثماراتال   إلىداً نااست تاطاعلقء اتقييم أدا
 

 
 هر المنتهية في تة اشالس 

   2021 يونيو 30

 
 الكويت  خل دولةدا

 (ويتير كنا)دي
  دولة الكويت خارج

 (نار كويتيي)د
 عمجموال

 (ييت)دينار كو
    

 10,944,917 3,671,250 7,273,667 لقطاع ا اداتإير
 ════════ ════════ ════════ 

 345,165 812,154 (466,989) ئج القطاع نتا
 ════════ ════════ ════════ 

 (4,429,955) (1,110,074) (3,319,881) الك هاست
 ════════ ════════ ════════ 

 (308,698) (28,857) (279,841) تكلفة تمويل 
 ════════ ════════ ════════ 

 98,127,271 24,433,352 73,693,919 الموجودات 
 ════════ ════════ ════════ 

 37,642,982 23,126,462 14,516,520 طلوبات الم
 ════════ ════════ ════════ 

 1,414,066 1,180,630 233,436 رأسمالية فقات ن
 ════════ ════════ ════════ 

 

 
   2020ر ديسمب 31

 

 ل دولة الكويت خدا
 ()دينار كويتي

 يت دولة الكو خارج
 (يتي)دينار كو

 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 
 ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(ت قطاعالاات لوممع 10

 اشهر المنتهية في الستة  
   2020 يونيو 30

 خل دولة الكويت دا 
 (يت)دينار كوي

 دولة الكويت  خارج
 (ويتيك ر)دينا

 المجموع
 (دينار كويتي)

    

 9,869,875 1,981,543 7,888,332 ع القطا إيرادات
 ════════ ════════ ════════ 

 (1,241,792) 176,040 (1,417,832) ع ج القطانتائ
 ════════ ════════ ════════ 

 (4,028,005) (625,530) (3,402,475) الك تهاس
 ════════ ════════ ════════ 

 (327,757) (35,525) (292,232) فة تمويل لتك
 ════════ ════════ ════════ 

 94,438,096 15,877,212 78,560,884 ودات جالمو
 ════════ ════════ ════════ 

 33,640,810 14,444,203 19,196,607 طلوبات الم
 ════════ ════════ ════════ 

 7,846,568 667,140 7,179,428 ت رأسمالية انفق
 ════════ ════════ ════════ 

 

 ومطلوبات محتملة تزاماتال 11
 

 ت رأسمالية االتزام

دينار  6,495: 2020ديسمبر  31كويتي ) دينار ءشيال بلية بمبلغ رأسمالية مستققات علق بنفتتزامات ة التى المجموعلد

 . شاءنإلقيد ا تتعلق بمشاريع ينار كويتي(د 27,196 :2020 يونيو 30وكويتي، 
 

 محتملة مطلوبات 

 2,706,696 غلن بمبائتماات ضمان والمجموعة خطاب عممتعاملة دى المؤسسات المصرفية الل، 2021 يونيو 30في 

ض دينار كويتي( ألداء بع 2,749,323 :2020 يونيو 30ودينار كويتي،  3,293,254: 2020ديسمبر  31)نار كويتي يد

 ة في المستقبل. مطلوبات مادي أي هانشأ عني أنتوقع موليس من الالعقود 
 

  19-دكوفي فيروس رأثيت     12
 

موعة من الحاالت التي د مجتم تحدي ،الوقت. في ذلك 2019 سنةية اقرب نه ةألول مر 19-كوفيد تفشين ع عالنإلتم ا

بر ديسم 31 يفية. الصين صمة مقاطعة هوبيعا ووهان،  في "لسبب"التهاب رئوي مجهول ا ا أعراض هيهر علظت

لوائح  ل  ة الطوارئن، أعلنت لج2020يناير  30د. في وس الجدييرالف لهذا مية اللصحة العصين منظمة انبهت ال ،2019

 ذ ي" منة عامة ذات اهتمام دولارئ صحيوطحالة "لمية أن تفشي المرض هو العامة الصحة لية التابعة لمنظولدة الصحا

-كوفيدي فشن تأمية لعالا  مة الصحةأعلنت منظ ،2020مارس  11في  العالم. ءاأنح ي جميعانتشر الفيروس ف، ذلك الحين

  وباًء.أصبح  19
 

ومات في كحضت الرف حيثقتصاد العالمي. العلى ا ر كبيريتأثكان لها  19-كوفيدتشار انحتواء ذة الالمتخات جراءإلا إن

تعطل وات رادياإلخسائر في ات الشركهت جاما وك ،مةات حجر صحي صاراءجرإى السفر وا علأنحاء العالم حظرً  جميع

 ريجيًا.تد ألوضاعاوتهدئة  اإلغالق،ات راءإجيف خفبالد في تبدأت ال مابين. ريدالتو سالسلفي 
 

ائج  نتللمزيد من ال المجموعةاط االقتصادي، فقد تتعرض على النش ، والتأثير السلبي المستمر19-كوفيد امتداد أزمةحسب 

ن لحالة عدم التيق  . نظًرا2020في سنة موجوداتها في قيمة  جديدة د تتكبد انخفاضاتيولة، وق سللبية والقيود على االس

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

 .وما بعدها في تلك المرحلة
 

في  .مجمعةال رحلية المكثفةالمالمعلومات المالية داد في إع 19-كوفيدر يثأت هاارافي اعتبت المجموعة أخذلك، لذنتيجة 

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

يستلزم األمر ء، قد الوباة لمثل هذا يالوالم ةيللتأثيرات االقتصادمحدودة الالحديثة ة روالخب 19-فيدوتطور كعة بيللط انظرً 

 ل.المستقب يف جموعةلمادات ومطلوبات وجومفي قياس  ديراتت على التقيراتغي إجراء
 



 التابعة اتها ع. وشرك.م.ك.بضة شاملة القاكلمتالشركة ا
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 دينون أخرون تأجير ومو دينتجاريون وممدينون 
 لقعتتالتي و ،االئتمان المتوقعةمة لتحديد خسائر دختسات المفتراضالمدخالت والا بعض ةراجعم عةالمجمو توجب علىي

حيث أن  متوقعةلئتمان االتقدير خسائر ا في ةالمجموع لمن قبالمستخدمة  يةالمستقبلول بتعديل التقديرات م األالمقا في

تفشي  اتتأثيرل ةلمختلفلطرق ااس عة ليعكجارالم ىإل جيحتاسابقة قد ال يكون مناسبًا وقد فترات ال الالمطبق في التصنيف 

 باعتباأو  نييلتجارا للمدينينفع لمثال من خالل تمديد شروط الدبيل ا )على سمالء عالة من لفعلى أنواع مخت 19-دكوفي

   .وعات األخرى(المدفأو  رالحكومة فيما يتعلق بتحصيل اإليجا عنادرة ص إرشادات محددة
 

مدى  ديد حتمن  يهلرتب عوما قد يت ،هاموثوق فيالبيانات ال د منزيالمفر اتومع باء لوار يثأقييم تت المجموعةستواصل 

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

 ة غير الماليقيمة الموجودات  انخفاض
ات لبتقتمل للمحلر اأثيها الترمجموعة في اعتباخذت الأ، المجمعةية المكثفة رحللما ليةاالم تالمعلوماتاريخ كما في 

ت غير الملحوظة مدخالير الم تطوويت ،موعةمجلللمالية اغير  جوداتللمو تحديد المبالغ المسجلةية في الحالتصادية االق

ي  ودات فجلمولسوق عند تسعير هذه اا فيون كرلمشاها اخذ ت المتاحة حول االفتراضات التي يتالمعلوماباستخدام أفضل 

 مبالغ ال ساسيةمع استمرار ح األسواقالتقلب في  يستمر ذلك، . ومعلمجمعةاثفة مكية اللالمرحالمالية  المعلوماتتاريخ 

 في السوق.للتقلبات سجلة لما
 

ومع استمرار . وجوداتماله هذ اجد بهتتواالقطاعات التي المناطق الجغرافية و بالتأثير السلبي على بعض المجموعةر تق

بحيث تنعكس على لة ات الصالفتراضات ذا تطبيق عم لسوقا لتقبسم قبةمرافي المجموعة ف تستمر سو ،الوضعر وتط

 .ثهافور حدولمالية  ا يرغ تادجووالمه هذ ةقيم
 

 ومقترحة مؤداهات عتوزي     13
 

في السنة المنتهية بفيما يتعلق  %15نحة بنسبة م إصدار 2021مارس  24مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في  أوصي

، سيتم دينار كويتي( 6,600,000للسهم بإجمالي  فلس 30قدرها باح نقدية عات أر: توزي2019) 2020ديسمبر  31

هم : يتم دفعها من خالل االستفادة الكاملة من عالوة إصدار األس2019) المرحلةرباح األ ل استغاللخالمن إصدارها 

   (.التوالي دينار كويتي على 5,137,000ونار كويتي يد 1,463,000بمبلغ  المرحلةح واألربا
 

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

 م، سيتدينار كويتي( 6,600,000م بإجمالي للسه فلس 30: توزيعات أرباح نقدية قدرها 2019) 2020ديسمبر  31في 

خالل االستفادة الكاملة من عالوة إصدار األسهم  م دفعها منيت: 2019) رحلةالمرباح األ ل استغاللخالإصدارها من 

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

 
 

 




