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   المشاريع المتحدة للخدمات الجوية شركة

 تها التابعة اوشركش.م.ك.ع. 

 

   المجمعة المكثفة المرحلية المعلومات المالية

 )غير مدققة( 

 2020  مارس  31



 

 المجمعة المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

  ش.م.ك.ع.شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية 
 

 مقدمة
 ات الجويةمريع المتحدة للخدلقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة المشا

الدخل وبيانات  2020مارس  31كما في  المجموعة"("بـ )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً  ش.م.ك.ع.

لفترة الثالثة أشهر  المتعلقة بهالمرحلية المكثفة المجمعة والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الدخل الشامل و

لمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه ا لشركةإن إدارة ابذلك التاريخ.  المنتهية

. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه التقرير المالي المرحلي :34الدولي  وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة

  .مجمعةالمكثفة المالية المرحلية المعلومات ال
 

 نطاق المراجعة
ً للمعيار الدولي نا بمرلقد قم  مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410اجعتنا وفقا

جيه االستفسارات بصفة تو فيتتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية اجعة. المتعلق بمهام المر "جموعةللم مستقلال

األخرى اسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات لية والمحمور الماين عن األين المسؤولإلى الموظفرئيسية 

للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا 

ً يتعلق  الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا

 بالتدقيق.
 

 يجةالنت
المجمعة المرفقة   المكثفة استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية

  .34لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 

  تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

هو وارد في   مجمعة متفقة مع ماال المكثفة جعتنا، فإن المعلومات المالية المرحليةلى ذلك، واستناداً إلى مراضافة إباإل

لقانون  مخالفات  ةيرد إلى علمنا وجود أي لم، لشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنال المحاسبيةدفاتر ال

لنظام  لأو عقد التأسيس لأو  ،ايالت الالحقة لهوالتعد والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة له 2016لسنة  1رقم الشركات 

قد يكون على وجه  2020مارس  31 أشهر المنتهية في ةثالثالخالل فترة  ،التعديالت الالحقة لهماو للشركة األم اسياألس

ً مادي اً له تأثير  أو مركزها المالي. الشركة األمعلى نشاط  ا
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمعالدخل بيان 

  2020 مارس 31تهية في للفترة المن
 

 
 

 الثالثة أشهر المنتهية في
   مارس 31

 
 2020 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات

    

 يراداتاإل
 

2,697,177 3,290,811 

 تشغيلالتكاليف 
 

(274,986) (297,551) 
  

───────── ───────── 

 مجمل الربح
 

2,422,191 2,993,260 

  
  

 وإدارية مصروفات عمومية
 

(536,286) (585,007) 

 رواتب ومزايا موظفين
 

(328,944) (320,427) 

 زميلة شركة حصة في نتائج 
 

(969,926) (36,247) 

 شركة زميلة إلىإعادة تقييم قرض من ربح 
 

-      50,412 

 أخرى( خسائر)إيرادات 
 

1,590 (34,486) 
  

───────── ───────── 

 اءفطإلستهالك وائب واالالربح قبل الفائدة والضرا
 

588,625 2,067,505 

 االستهالك 
 

(14,180) (18,571) 

 اإلطفاء
 

(1,671,730) (638,994) 
  

───────── ───────── 

 الضرائبقبل الفائدة والربح ( الخسارة)
 

(1,097,285) 1,409,940 

 إيرادات فوائد 
 

3,571 1,180,310 

 تكلفة تمويل 
 

(570,183) (448,359) 
  

───────── ───────── 

 2,141,891 (1,663,897)  الربح قبل الضرائب

 (97,259)      - 10 الضرائب 
  

───────── ───────── 

 2,044,632 (1,663,897)  ربح الفترة)خسارة( 
  

═════════ ═════════ 
    

 فلس 14.17 سلف (8.11)          3 األم ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة )خسارة( 

  ═════════ ═════════ 

    الخاصة بــ: 

 2,037,828 (1,294,281)   األممساهمي الشركة 

 6,804 (369,616)  الحصص غير المسيطرة 
  

───────── ───────── 

  
(1,663,897) 2,044,632 

  
═════════ ═════════ 
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 ق(مدق ريالمرحلي المكثف المجمع )غ الدخل الشاملبيان 

  2020 مارس 31ة في تهينمللفترة ال
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس  31

 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   

 2,044,632 (1,663,897) ربح الفترة )خسارة( 

 ───────── ───────── 

   

   شاملة أخرى:  خسائر

   حقة:رات الفت يفرباح أو الخسائر ألا إلى ايتم إعادة تصنيفه قدملة أخرى شا )خسائر( إيرادات
 5,178 203,513 بيةتعديل تحويل عمالت أجن

 (117,773) (623,037) حصة في الخسائر الشاملة األخرى لشركة زميلة 

 ───────── ───────── 

   

 (112,595) (419,524) شاملة أخرى للفترة  خسائر

 ───────── ───────── 

 1,932,037 (2,083,421) لة للفترةاإليرادات الشام ()الخسائر إجمالي

 ═══════ ═══════ 

   الخاص بــ: 

 1,925,233 (1,713,805)  األممساهمي الشركة 

 6,804 (369,616) الحصص غير المسيطرة 

 
───────── 

 
───────── 

 

 (2,083,421) 1,932,037 

 ═══════ ═══════ 
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  قق(مدالمجمع )غير ثف كملالمرحلي النقديـة بيان التدفقات ا

  2020 مارس 31للفترة المنتهية في 
 

 
 إيضاح

 المنتهية في  أشهر الثالثة
   مارس 31

  

2020 
 دينار كويتي  

2019 
 دينار كويتي

    

  التشغيلأنشطة 
   

 ربح الفترة قبل الضرائب )خسارة( 
 

(1,663,897) 2,141,891 

 :لـتعديالت 
   

 استهالك 
 

14,180 18,571 

  ءافطإ
 

1,671,730 638,994 

 ة نهاية الخدمة للموظفينأفمخصص مكا
 

19,878 23,131 

 إيرادات فوائد 
 

(3,571) (1,180,310) 

 حصة في نتائج شركة زميلة 
 

969,926 36,247 

 شركة زميلة إلىإعادة تقييم قرض من ربح 
 

-      (50,412) 

 متوقعةائتمان  خسائرص مخص
 

103,173 109,176 

 ويل ة تملفتك
 

570,183 448,359 

  
─────── ─────── 

  
1,681,602 2,185,647 

 التغيرات في رأس المال العامل:  
 

  

 مدينون وموجودات أخرى 
 

(202,863) 73,222 

 دائنون ومطلوبات أخرى 
 

(1,249,546) (669,313) 

  
─────── ─────── 

  لناتجة من العملياتالتدفقات النقدية ا
 

229,193 1,589,556 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  
 

(401) (5,696) 

  
─────── ─────── 

 صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
 

228,792 1,583,860 

  
─────── ─────── 

 أنشطة االستثمار
 

  

 داتلكات ومعمتشراء م
 

(444) (3,494) 

 موسة لمر غي داتوجوم إلىإضافات 
 

(8,209) (303,011) 

 شركة زميلة إلىقرض  إلىإضافات 
 

(10,375,555) (7,432,675) 

 إيرادات فوائد مستلمة 
 

1,034 32,521 

  
─────── ─────── 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار
 

(10,383,174) (7,706,659) 

  
─────── ─────── 

 ل  ويالتم أنشطة
   

 18,012,500      - 8 صدار رأس المال  إ

 متحصالت من قروض وسلف
 

10,043,695 -      

 سداد قروض وسلف 
 

-      (2,000,000) 

 تكلفة تمويل مدفوعة 
 

(435,005) (27,713) 

  
─────── ─────── 

 15,984,787 9,608,690  يلالناتجة من أنشطة التموة صافي التدفقات النقدي

  
─────── ─────── 

 9,861,988 (545,692)  الزيادة في النقد والنقد المعادل )النقص( صافي
    

 10,211,760 1,511,414  يناير 1النقد والنقد المعادل كما في 

  
─────── ─────── 

 20,073,748 965,722   مارس 31النقد والنقد المعادل كما في 

  
═══════ ═══════ 



 التابعة  ركاتهاع. وشك.م.لجوية ش.خدمات اة المشاريع المتحدة للشرك
 

 

 الية المرحلية المكثفة المجمعة.لومات المتشكل جزًءا من هذه المع 13 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

6 
 

 المجمع )غير مدقق(ي المكثف رحلالم الملكية قوفي حق بيان التغيرات

 2020 مارس 31للفترة المنتهية في 
 

  األمبمساهمي الشركة  الخاص 

 
 رأس 
 المال 

 عالوة
 إصدار أسهم

 احتياطي 
 إجباري

 أسهم
 خزينة 

 احتياطي 
 آخر

ويل طي تحيااحت
 عمالت أجنبية

 أرباح 
 مرحلة

  اليجماإل
 فرعيلا

 حصص لا
 ماليجاإل طرةغير المسي

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يتير كودينا 

           

 77,689,708 1,746,146 75,943,562 12,644,385 (9,541) (661,746) (1,544,594) 7,000,058 42,065,000 16,450,000  2020يناير  1كما في 

 (1,663,897) (369,616) (1,294,281) (1,294,281)     -     -     -     -     -     - فترة ال ربح)خسارة( 

 (419,524)     - (419,524)     - 203,513 (623,037)     -     -     -     - شاملة أخرى للفترة إيرادات )خسائر( 

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

)الخسائر( اإليرادات الشاملة  إجمالي

 (2,083,421) (369,616) (1,713,805) (1,294,281) 203,513 (623,037)     -     -     -     - للفترة 

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

 75,606,287 1,376,530 74,229,757 11,350,104 193,972 (1,284,783) (1,544,594) 7,000,058 42,065,000 16,450,000 2020 مارس 31كما في 

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

 
  األمركة اهمي الشسمب خاصلا 

 
 رأس 
 المال 

 عالوة
 إصدار أسهم

 احتياطي 
 إجباري

 أسهم
 ةينخز 

 احتياطي 
 آخر

احتياطي تحويل 
 مالت أجنبيةع

 أرباح 
 مرحلة

  ليجمااإل
 الفرعي

 الحصص 
 جمالياإل غير المسيطرة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يتيكو ردينا يدينار كويت يتير كودينا كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

           

 54,461,495 2,129,295 52,332,200 7,644,805     5,208 (297,587) (1,544,594) 6,021,868 27,327,500 13,175,000  2019يناير  1كما في 

 2,044,632 6,804 2,037,828 2,037,828     -     -     -     -     -     - ربح الفترة

 (112,595)     - (112,595)     - 5,178 (117,773)     -     -     -     - إيرادات شاملة أخرى للفترة ( خسائر)

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

اإليرادات الشاملة  (خسائرال)إجمالي

 1,932,037 6,804 1,925,233 2,037,828 5,178 (117,773)     -     -     -     - رةللفت

 18,012,500     - 18,012,500     -     -     -     -     - 14,737,500 3,275,000 (8)إيضاح رأس المال  دةايز

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

 74,406,032 2,136,099 72,269,933 9,682,633 10,386 (415,360) (1,544,594) 6,021,868 42,065,000 16,450,000  2019 مارس 31كما في 

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

 

 



 .ع. وشركاتها التابعة ش.م.ك لجويةا اتدة للخدمع المتحشركة المشاري
 

 )غير مدققة( ة المجمعةت المالية المرحلية المكثفإيضاحات حول المعلوما

 2020 مارس 31 وللفترة المنتهية في كما في
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 لشركةمعلومات حول ا 1
  

 ع. ك.المتحدة للخدمات الجوية ش.م. يعارتم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لشركة المش

من قبل مجلس  2020 مارس 31 فترة المنتهية فيل"المجموعة"( ل بـشار إليها معاً تها التابعة )يكاشر"( واألم)"الشركة 

  .2020طس أغس 13 بتاريخاإلدارة 
  

 ،وليلكويت الدهو مطار ا جلالمس ها، وعنوان2000ديسمبر  4 بتاريخكشركة مساهمة كويتية  األمالشركة  سيسأتتم 

 يلي:  ما كهي  األملشركة ل الرئيسية غراضاألإن . يتكوال، 13131الصفاة  27068 .ب.ص
 

 تموينها؛ء وامرات بالتزويد الطائ إلىاإلضافة يف للطائرات، بة وخدمات التنظتقديم الخدمات األرضي 

 خدمة تأجير الطائرات؛ 

  خدمات السياحة والسفر والشحن؛ 

 اريع؛ و مشإدارة ال 

 متخصصة؛ و مؤسساتبل قن م تدار استثماريةي محافظ الفوائض المالية ف مارتثاس 

 دولة ساعدها على تحقيق أهدافها في لتي تأو تلك المجال الحق في المشاركة في شركات أخرى تعمل في نفس ا  

 رجها وشراء هذه الشركات أو المشاركة في حقوق ملكيتها.أو خا الكويت

 ة.قاريت العمات االستشاراما في ذلك تقديم خدنشطة العقارية بألإدارة وتطوير ا 

 .التجارة العامة لمواد البناء والمعدات والعقارات 

 ت.راضي والعقاراتملك وتأجير واستئجار األ 

 ية والصناعية وإدارة المنشآت العقارية طبقا السكنية والتجاروعات رشتية للمالمشاركة في تنفيذ البنية التح

 .شغيل والتحويلظام البناء والتن لتعليمات
 

 . ععمومية ش.م.ك.هي شركة تابعة لشركة أجيليتي للمخازن الق الكويت لألوراق المالية، ووس في ةمدرج األمالشركة  نإ

 ق المالية. يت لألوراالكو قوجة في سالكبرى"(، وهي شركة مدر األم)"الشركة 
 

جتماع ا فيمين المساه من قبل 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  موعة مجلل المجمعةتمت الموافقة على البيانات المالية 

 .2020يونيو  29 بتاريخعقد منال السنوية لجمعية العموميةا
 

 محاسبية الهامة اسات الد والسيأساس اإلعدا 2
 

 د عداأساس اإل 2.1
 

ً لمعي دادعتم إ   لي رير الما"التق 34المحاسبة الدولي  ارالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقا

 ". المرحلي
 

بيانات مالية  الزمة إلعدادالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالم اتوملمعلإن ا

ً لمجمعة كاملة  السنوية  جمعةلما ويجب االطالع عليها مقترنةً بالبيانات المالية لدولية للتقارير الماليةا لمعاييروفقا

التي تعتبر ضرورية ى اإلدارة أنه قد تم إدراج كافة التعديالت ترو .2019بر ديسم 31هية في للمجموعة للسنة المنت

ال تعبر بالضرورة المرحلية للفترة التشغيل  ائجتن. إن عةية المرحلية المكثفة المجمومات المالضمن المعل عادلالعرض لل

 . 2020ديسمبر  31في  سنة التي تنتهيلل هايمكن توقععن النتائج التي 
 

 .األملشركة لية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل أيضاً العملة الرئيسية لمالية المرحالت لوماتم عرض المعي
 

  الهامة السياسات المحاسبية 2.2
 

إعداد  تخدمة في مماثلة لتلك المسكثفة المجمعة لمإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية ا

 .2019ديسمبر  31جمعة السنوية للسنة المنتهية في ملية الت الماياناالب
 

   المجموعةفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من المعايير والت 2.3
 

على المعلومات المالية  يرإال أنه ليس لها أي تأث 2020والتفسيرات ألول مرة في سنة د من التعديالت عديلاتسري 

 ة. موعجملل المجمعةية المكثفة المرحل
 

 لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صادر ولكن لم يسر بعد.  



 .ع. وشركاتها التابعة ش.م.ك لجويةا اتدة للخدمع المتحشركة المشاري
 

 )غير مدققة( ة المجمعةت المالية المرحلية المكثفإيضاحات حول المعلوما

 2020 مارس 31 وللفترة المنتهية في كما في
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  مخففةربحية السهم األساسية وال  3
 

 على المتوسط  األمساهمي الشركة بمفترة الخاص يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة عن طريق قسمة ربح ال

 الل الفترة كما يلي: ة خالقائمعادية  م اللعدد األسه المرجح

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس  31

  2020 2019 

 دينار كويتي ار كويتيدين 

   

 2,037,828 (1,294,281)   األم الخاص بمساهمي الشركة ةرتالفح رب)خسارة( 
 ────────── ────────── 

 
 سهم سهم

   
 148,600,386 164,500,000 األسهم المدفوعة  المتوسط المرجح لعدد

 (4,824,307) (4,824,307) ناقصا: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة
 ────────── ────────── 

 143,776,079 159,675,693 د األسهم العادية القائمة خالل الفترة لعد لمرجحالمتوسط ا
 ────────── ────────── 

 فلس 14.17 لسف (8.11)  فةوالمخفساسية ربحية السهم األ

 ════════ ════════ 
 

 موجودات غير ملموسة   4
 

  التجاري ديسكفريمركز 
 31و دينار كويتي: ال شيء 2019ديسمبر  31بالكامل ) أس مطفر ملموتتضمن الموجودات غير الملموسة أصال غي

مركز  إنشاءشروع و موه لوالتحوي شغيلوالتء نانظام البقائم على ع مشرويمثل ( يتيكودينار  شيءال  :2019 مارس

شركة المشروعات السياحية على أرض مستأجرة من  ء هذا المركزتم إنشاديسكفري التجاري )"المركز التجاري"(. 

من  خطاب مرسلا إلى ادً ستنا 2014يناير  28 حتى تاريخشهور أخرى  سبعةلسنوات تم مدها  10 تبلغ ةمبدئي ةفترل

رة الم األرض المستأجفي است تأخيراتالعديد من الوجود ل نظًرا. 2013براير ف 20بتاريخ حية ياالسشركة المشروعات 

ديد العقد لمدة  تج األمأجل االستثمار، فقد طلبت الشركة ب علقيتا فيمعكسية  تأثيرات حدوث ذلك عن فقد نتجمن الشركة، 

  قضائية دعوى  رفعسياحية بالت مت شركة المشروعاقا، لكمع ذو. تعويضالبة بللمطدعوى  رفعب إضافية، وقامت الحقا

ل  أو ةمحكم ، أصدرت2015فبراير  11في تاريخ و إليها.ته وإعاد تجاريمركز الباالنسحاب من ال األملمطالبة الشركة 

ك، ذلومع . 2013يونيو  30تباًرا من اع دلعقالمبدئي ل باإلنهاءلصالح شركة المشروعات السياحية وأقرت  امً حك درجة

 24 بتاريخ التمييزبتعليق تنفيذ الحكم المذكور أعاله والذي قبلته محكمة  طعنتو محكالهذا  دض األمة شركال أنفتتاس

 شركة المشروعات السياحية لصالح  ول درجةأمحكمة حكم  كمة االستئنافحم دتأي، 2018أكتوبر  10في  .2015نيو يو

الحكم   على. طعنت الشركة األم ةكة المشروعات السياحيرش لتجاري وتسليمه إلىالء المركز اشركة األم إخالوطلبت من 

وحكمت لصالح   رارقلهذا اأن شطعن الشركة األم في  التمييزرفضت محكمة  ،2020يناير  8في و. التمييزأمام محكمة 

الشركة األم   فقتوا أعاله،المذكور  للحكم حقًاالو 2020براير ف 13 بتاريخ ذلك،. ومع شركة المشروعات السياحية

  2020فبراير  12أيًضا على تأجيل تسليم المركز التجاري لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من  احيةالمشروعات السي ةركوش

 29. في ركة المشروعات السياحيةشإلى تسدد ألف دينار كويتي  75لغ بمبة تبعة ثامقابل دف 2020أغسطس  12حتى 

  اكتمال إخالء المركز التجاري عند ب احيةات السيوعالمشرميًا من شركة الشركة األم إخطاًرا رس استلمت ،2020 يوليو

 فترة التمديد.
 

 ة الشيخ سعد صال
 31ودينار كويتي،  2,298,629: 2019ديسمبر  31تي )يوك ناردي 1,148,882تتضمن الموجودات غير الملموسة مبلغ 

و هو والتحويل يلشغوالتالبناء  امنظلى ئم عالقامشروع ل لة الدفتريالقيمة يمثل  كويتي(ر دينا 4,031,054: 2019 مارس

 ت ل، حصةالمالية المرحلية المكثفة المجمع معلوماتفترة الل الحقًا"(. ةصال الالشيخ سعد )" ةصالإلنشاء مشروع 

ن بشأ حاليًا مناقشات لمجموعةا . تجري2020ديسمبر  27ة حتى صاللمجموعة على تمديد لمدة ستة أشهر لتسليم الا

 لتسهيل االنتهاء من التمديد المقترح أعاله. بنودوال تعابالنطاق واأل
 

 المجمع التجاري بمطار الكويت الدولي 
 31دينار كويتي، و 3,193,156: 2019ديسمبر  31ي )يتوكنار يد 2,925,060تتضمن الموجودات غير الملموسة مبلغ 

وهو والتحويل  تشغيلنظام البناء والالقائم على للمشروع فترية الد يمثل القيمة ي(كويتدينار  4,017,525: 2019 مارس

تم إنشاؤهما على أرض مستأجرة من   .مطار الكويت الدوليإلنشاء ساحة انتظار سيارات ومجمع تجاري لمشروع 

 . 2023في سنة والتي ستنتهي  سنة 20حكومة دولة الكويت لمدة 



 .ع. وشركاتها التابعة ش.م.ك لجويةا اتدة للخدمع المتحشركة المشاري
 

 )غير مدققة( ة المجمعةت المالية المرحلية المكثفإيضاحات حول المعلوما

 2020 مارس 31 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة( موسة مل موجودات غير 4
 

 ار الكويت الدولي في مط  4 بصالة رقمسيارات ساحات انتظار مشروع 

"( ةالمانحالجهة الكويت )"ولة دفي  العامة للطيران المدني اإلدارةمع خدمات امتياز حقوق اتفاقية  بإبرامالمجموعة  قامت

 )"المرافق"(.  دوليالالكويت ة بمطار يدالجد  4رقم  بالصالةسيارات موجود مسبقًا والمرافق ذات الصلة  اتساحلتشغيل 
 

 .2019فبراير  9تبدأ من  سنوات،لمدة خمس  ةلعامل مرافقال ريتوفوتشغيل في المجموعة  بدأست االتفاقية،بموجب شروط 
 

:  2019ديسمبر  31كويتي ) دينار 3,757,007مبلغ الملموسة غير  تضمن الموجوداتت ، 2020مارس  31 كما في

 بمبلغ التزامو يبالترت بهذادينار كويتي( فيما يتعلق 4,732,222 : 2019مارس  31وكويتي دينار  4,002,685

مجموعة إلى الجهة المانحة على  ها السددست الحد األدنى من المدفوعات الثابتة التي والذي يمثل كويتي دينار 3,931,815

 %.6مخصومة بنسبة ، االمتيازحقوق مدى مدة ترتيب 
 

   عالقةف ذات طرامع أ تمعامال 5
 

الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة   لرئيسيين والشركةن االمساهمي أي عالقة المعامالت مع األطراف ذات هذه تلك مثل ت

يطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً. يسالتي ركات شالوموظفي اإلدارة العليا للمجموعة و

 . األمالشركة من قبل إدارة  هذه المعامالتوشروط ات تسعير لى سياسعافقة يتم المو
 

 أطراف ذات عالقة هي كما يلي:  لدىإن المعامالت واألرصدة 

 

  األمالشركة 
 كبرىال

 أطراف أخرى
 ذات عالقة

 شهر المنتهية فيأ الثالثة
   مارس 31

2020 2019 

 

 يكويت دينار دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

     لمكثف المجمع:رحلي االدخل المبيان 

 24,816      600 600     - يرادات اإل

 (42,483) (35,892) (35,892)     - يلتشغالتكاليف 

 (4,681) (6,348) (6,348)     - مصروفات عمومية وإدارية

 (36,247) (969,926) (969,926)     - حصة في نتائج شركة زميلة 

 (218,400) (43,360)     - (43,360) ويلتكلفة تم

 1,107,352     -     -     - ادات فوائد إير
 

 
 األمكة لشرا

 الكبرى
أطراف أخرى 

 ذات عالقة 

 مارس 31
2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 
  مارس 31

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ر كويتيدينا 

لمكثف حلي امالي المربيان المركز ال
 مجمع:ال

 

    

أطراف ذات عالقة   منلغ مستحقة مبا

ن وموجودات ومدين)مدرجة ضمن 

     - 103,213 44,027 44,027     - (أخرى

أطراف ذات عالقة   إلىمبالغ مستحقة 

 باتن ومطلووائن)مدرجة ضمن د

  (593,656) (819,683) (891,154)      - (891,154) أخرى( 

 50,644,453 98,732,145 109,107,700 109,107,700     - 1شركة زميلة   إلىقرض 
 

شركة  إلىمقدم عين مقرض باستثناء  تحق القبض/ السداد عند الطلبأطراف ذات عالقة تس إلىإن المبالغ المستحقة من/ 

 .ةزميل
 
كز تجاري مر وتطوير إنشاءغرض للمجموعة لتابعة  شركة من قبلة يمثل المبالغ المدفوع لةة زميشرك إلىالقرض  إن 1

 ،ويمكن فقا التفاقية القرضو مركبةائدة سنوية معدالت ف. يحمل هذا المبلغ )"المشروع"( العربية المتحدة إلماراتافي 

قيق وء تحنشاء في ضل اإلعماأ ع عند انتهاءالمشروبكية حقوق مل إلى لقرضتحويل ا ،األم وحدها لتقدير الشركةوفقًا 

إيرادات الفوائد للفترة الشركة األم  سجل، لم ت19-كوفيدر االقتصادي لاستجابة للتأثيتشغيلية للمشروع. الهداف بعض األ

: 2019يسمبر د 31دينار كويتي ) 6,580,301. وقد ساهمت المجموعة بمبلغ 2020مارس  31المنتهية في 

 لمشروع.املكية ر كويتي( في حقوق دينا 6,580,301: 2019مارس  31وكويتي  دينار 6,580,301

 



 .ع. وشركاتها التابعة ش.م.ك لجويةا اتدة للخدمع المتحشركة المشاري
 

 )غير مدققة( ة المجمعةت المالية المرحلية المكثفإيضاحات حول المعلوما

 2020 مارس 31 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

10 

 

 )تتمة(  طراف ذات عالقةأ مع معامالت 5
 

 موظفي اإلدارة العليا أةمكاف 

 اإلدارة العليا خالل الفترة: موظفي فأةفيما يلي مكا

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس  31

 
 2020 2019 

 
 تيكوي دينار يدينار كويت

 
  

 53,217 57,895 رة األجلقصيمزايا 

 8,955 6,158 موظفينمكافأة نهاية الخدمة لل
 

──────── ──────── 

 
64,053 62,172 

 
═══════ ═══════ 

 

 أسهم خزينة   6
 

 
  )مدققة( 

 

  سمار 31
2020 

 ديسمبر  31
2019 

   مارس 31
2019 

    

 4,824,307 4,824,307 4,824,307 (أسهمنة )عدد أسهم الخزي
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 %3              %3            %3           نسبة األسهم المصدرة )%(
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 2,122,695 2,470,045 2,180,587 قية )دينار كويتي(القيمة السو
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,544,594 1,544,594 1,544,594 تي(دينار كويلتكلفة )ا
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع.  أسهمتكلفة ل المكافئةإن االحتياطيات 
 

 وض وسلفقر 7
 

  )مدققة(  

 
  مارس 31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
   مارس 31

2019 

 دينار كويتي ويتيدينار ك يتيدينار كو 

 
   

 2,400,000 25,752,074 35,795,769 ضسهيل قرت

 ═══════ ═══════ ═══════ 

  

مع بنك محلي  يشمل تسهيلينقرض مشترك اتفاقية ى عل األمالشركة  وقعت، 2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

، المشروع حدةالعربية المت راتاإلمافي تجاري  كزروتطوير م تاإنشاءيل أعمال دينار كويتي لتمو 50,100,000 مبلغب

فوق معدل % 3سهيل القرض متوسط تكلفة تمويل بنسبة يحمل ت. األمللشركة مل (، ومتطلبات رأس المال العا5)إيضاح 

 . 2022 ديسمبر 31داد في سنوياً ويستحق الس الكويت المركزي الخصم الصادرة من بنك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .ع. وشركاتها التابعة ش.م.ك لجويةا اتدة للخدمع المتحشركة المشاري
 

 )غير مدققة( ة المجمعةت المالية المرحلية المكثفإيضاحات حول المعلوما

 2020 مارس 31 وللفترة المنتهية في كما في
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 أسهم وة إصداروعالالمال  رأس 8
 

  )مدققة(  

 

  رسما 31
2020 

 ديسمبر  31
2019 

   مارس 31
2019 

 أسهم أسهم أسهم 

 رح بهاأسهم مص
   

 382,500,000 382,500,000 382,500,000 فلس للسهم 100سهم عادية بقيمة أ
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    ملبالكا أسهم عادية مصدرة ومدفوعة

 131,750,000 131,750,000 164,500,000 اير ين 1كما في 

 32,750,000 32,750,000    - سهم(لل فلس 100 بقيمة :2019خالل الفترة ) ةمصدر
 ───────── ───────── ───────── 
 

164,500,000 164,500,000 164,500,000 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 :يلي كما مساهميهاى ر األسهم إلإصداحقوق الشركة األم  منحت

 
  )مدققة( 

 

  سمار 31
2020 

 ديسمبر  31
2019 

   مارس 31
2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي ر كويتيدينا

  فلس 550بقيمة حقوق إصدار األسهم 
   

 3,275,000 3,275,000    - (فلس 100سهًما بقيمة  32,750,000)ال رأس الم

 14,737,500 14,737,500    - (فلس 450سهًما بقيمة  32,750,000عالوة إصدار أسهم )
 

───────── ───────── ───────── 
 

-    18,012,500 18,012,500 
 

═════════ ═════════ ═════════ 



 

 التابعة  شركاتها.م.ك.ع. وية شللخدمات الجوشركة المشاريع المتحدة 
 

 المكثفة المجمعة )غير مدققة(رحلية ة المليمالومات الول المعإيضاحات ح

 2020 مارس 31 لمنتهية فيوللفترة ا كما في
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 التشغيل  معلومات قطاعات 9
 

( عمليات 2تثمارية، وفي محافظ اس والاألمض ائوف" وري جاالتريم مركز في " استثمار نتتألف م: االستثمارات( 1 :قطاعي تشغيل وهما إلى ةتم تنظيم المجموعألغراض اإلدارة، 

 الخدمات. سهيالتتلطائرات وغيرها من رضية وخدمات التنظيف لمن إدارة المشروعات وتوفير الخدمات األتتألف : الخدمات
 

 
الخدماتعمليات   استثمارات  المجموع  

 

 المنتهية في  أشهر الثالثة
  س رما 31

  فيالمنتهية  أشهر الثالثة
  رس ما 31

 ية في المنته أشهر الثالثة
 مارس  31

 
2020 2019  2020 2019  2020 2019 

 
 دينار كويتي يتيدينار كو  دينار كويتي دينار كويتي  تيدينار كوي دينار كويتي

 المرحلي المكثف المجمع:   الدخل بيان  
        

اتإيرادات القطاع   -   1,194,475  2,702,338 3,290,811  2,702,338 4,485,286 

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

         

ح القطاعا رب أ )خسائر(    (1,482,003) 746,116  (181,894) 1,395,775  (1,663,897) 2,141,891 

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

عة وز غير م مصروفات    -     -      -     -      -    (97,259) 

 
      ─────────   ───────── 

 2,044,632 (1,663,897)      -     -      -     - ربح الفترة)خسارة(  

   

 

  

 ═════════ ═════════ 

   

 

  

   

ئج شركة زميلة حصة في نتا  (969,926) (36,247)  -     -      (969,926) (36,247) 

 
        

وإطفاءاستهالك   -     -      1,685,910 657,565  1,685,910 657,565 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 التابعة  شركاتها.م.ك.ع. وية شللخدمات الجوشركة المشاريع المتحدة 
 

 المكثفة المجمعة )غير مدققة(رحلية ة المليمالومات الول المعإيضاحات ح

 2020 مارس 31 لمنتهية فيوللفترة ا كما في
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 ()تتمةالتشغيل  معلومات قطاعات 9
 

 المجموع  عمليات الخدمات  استثمارات 

            

 
  مارس 31

2020 

 ققة(مد)
 ديسمبر  31

2019 
 مارس  31 

2019  
  مارس 31

2020 

 )مدققة(
 مبر ديس 31

2019 
 مارس  31 

2019  
  مارس 31

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2019 
 مارس  31 

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  يدينار كويت دينار كويتي دينار كويتي 

المرحلي  ان المركز الماليبي
            ف المجمع: المكث

 93,575,608  119,547,047 126,412,430  19,334,736 14,153,989 12,310,981  74,240,872 105,393,058 114,101,449 الموجودات
 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 

 19,169,576  41,857,339 50,806,143  19,169,576 16,105,265 15,010,374      - 25,752,074  35,795,769 المطلوبات
 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 

إضافات إلى الموجودات غير  
            ولة: االمتد

     -      -      - 4,594,327        -      -     -     - غير ملموسة زاتيام موجودات
 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 

 303,011       369,303 8,209  303,011      369,303 8,209      -     -     - خرىموسة أموجودات غير مل

 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 
 6,390,503    6,007,664 4,618,214      -     -     -  6,390,503 6,007,664 4,618,214  استثمار في شركة زميلة

 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 
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 الضرائب  10

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس  31

 
 2020 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

 
  

 52,919       - ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 22,170       - مؤسسة الكويت للتقدم العلميحصة 

 22,170       - كاةزال
 

───────── ───────── 

 
-       97,259 

 
════════   ════════ 

 

 ة محتملمطلوبات التزامات و  11
 

 يةمالالتزامات رأس
: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 26,624,444 لتزامات بمبلغ، كان لدى المجموعة ا2020مارس  31كما في 

وتطوير  اتشاءإنل ماأع تعلق بتمويلتينار كويتي( د 80,038,522: 2019مارس  31ودينار كويتي  37,000,000

 جاري في اإلمارات العربية المتحدة.مركز ت
 

 محتملة اتبمطلو
 :2019ر ديسمب 31دينار كويتي ) 868,245 مبلغب محتملة، كان لدى المجموعة مطلوبات 2020 مارس 31كما في 

  ل ما عاأل اقسيضمن ة بنكي بضماناتعلق تتدينار كويتي(  854,235 :2019 مارس 31دينار كويتي و 868,245

 .جوهرية مطلوباتالمتوقع أن ينشأ عنها وليس من  ،الطبيعي
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   12
 

 وبات المالية. تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطل
 

تتكون و. لةميز ركةش إلىقرض النقد المعادل ولالمدينين والموجودات األخرى، والنقد وا تتكون الموجودات المالية من

 شير تقديراتت .اباستثناء اإليجار المستلم مقدمً  طلوبات األخرىالدائنين والمالقروض والسلف و المالية منالمطلوبات 

 .يبًا بصورة معقولةتقر  العادلة ةقيمال عادلتالمالية  لألدواتالدفترية أن القيمة إلى اإلدارة 
 

   .3ى ستوضمن الم شركة زميلة إلىض رنيف القصتم تي
 

 المدرجة بالقيمة العادلة:   3جودات المالية ضمن المستوى ابقة الرصيد االفتتاحي والختامي للموي مطض الجدول التالعري
 

 

  مارس 31
2020 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2019 
 مارس  31 

2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

    شركة زميلة  إلىرض ق

 42,054,013 42,054,013 98,732,145 في بداية الفترة

 8,540,028 56,809,836 10,375,555 التسوياتصافي المشتريات والمبيعات والتحويالت و

 50,412 (131,704) - المجمعخل  الربح المسجل في بيان الد (الخسارة) جماليإ

 ───────── ───────── ───────── 

 50,644,453 98,732,145 109,107,700 ةهاية الفترفي ن

 
  ════════   ════════ ════════ 

 

  19-كوفيدفيروس تأثير   13
 

مما  ،اعالميً  اوتم إعالنه وباءً  2020 سنةبسرعة في جغرافية مناطق ة عدوانتشر عبر  19-كوفيد فيروس تفشي تفاقم

بير تدا عدة اتكوملحا منت العديد قتصادية. اتخذاألنشطة اال حول تيقنحاالت عدم التسبب في تعطيل األعمال وزيادة 

مارس  13في  عليه،. وبناًء فيذ إجراءات الحجر الصحيبتنقامت وسفر على ال الحتواء انتشار الفيروس وفرضت قيودًا

ويت دولة الك من ةدرغاوالمإلى  القادمةجميع الرحالت الجوية  يقتعل العامة للطيران المدني اإلدارةقررت  ،2020

 ير مباشر على إيرادات وعمليات المجموعة. ن لهذا تأثكاو. ءالجلشحن واإلستثناء رحالت ابا
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 )تتمة( 19-كوفيدفيروس تأثير   13
 

 2020مارس  31ية في على المجموعة هو ما أدى إلى خسارة الفترة المنته 19-كوفيد فيروسعروف حاليًا لإن التأثير الم

 كما يلي:
 

 بسبب  %18بنسبة  2019 سنة فيرة ة بنفس الفتارنمق 2020 سنةمن الثة األولى لثانخفاض اإليرادات لألشهر ا

 العمليات مؤقتًا. يقافإلالمقدمة للمستأجرين واإلجراءات الحكومية المتخذة  لتأجيرا اتامتياز

 وائد بمبلغ  ف إيرادات ن ينتج عنهأ من الممكنوالذي كان  زميلة،إلى شركة لقرض ا من الفوائد  إيرادات تعليق

 .2020مارس  31ة أشهر المنتهية في الثالثفترة ل تيويينار كد 2,360,537
 

 31دينار كويتي كما في  2,271,191تداولة بمبلغ الم الموجوداتمن حقيقة أن المطلوبات المتداولة تتجاوز على الرغم 

يث إن  ح السيولة،ط على وضغ وثأو حد جلسلبي طويل األ تأثير هذا ه لن ينتج عنالمجموعة أن ىرت ،2020مارس 

 كإيرادات تأجير  سجيلهتر المستلم مقدًما والذي سيتم نار كويتي من المطلوبات المتداولة يمثل اإليجادي 2,506,609 لغمب

جابة لها من جميع متطلبات السيولة والتمويل واالست تواصل المجموعة مراقبة األزمة،. استجابة لهذه سنةال على مدار

ن خالل مخاطر السيولة م لحد منتخذت المجموعة تدابير للية. االحا يةادقتصت االالسيناريوها خطتها التي تعكسخالل 

المجموعة  رىت، 2020مارس  31كما في ير األساسية. الجمع بين تخفيض الرواتب والمخصصات وتأجيل التكاليف غ

ستكون حوبة مسالير روض غإلى جانب الق المعادلقد النالحالية من النقد ومستقر وأن أرصدتها  ديهامركز السيولة ل نأ

 متطلبات السيولة الخاصة بها.ب لوفاءكافية ل
 

. نتيجة تفشي الفيروس ها لدي المدينة األرصدة على بشكل جوهري اطر االئتمان لمخ ال تتعرضت المجموعة إلى أنها نتها

خاطر م رةتتم إدا لكل مستأجر.ية بشكل رئيسي بالخصائص الفرد ينجرجموعة لمخاطر ائتمان المستأيتأثر تعرض الم

دفعات اإليجار مقدًما، وبالتالي الحد بشكل كبير من مخاطر بسداد المستأجرين من خالل مطالبة المستأجرين  ائتمان

أكثر تأكيدًا  بشكل فردي حيث تتوفر بياناتالوضع ستستمر المجموعة في تقييم  .االئتمان ذات الصلة لدى المجموعة

لية  ية المرحر االئتمان المتوقعة في فترات المعلومات المالى خسائيل عل عدت إجراء أيالحاجة إلى دى وبالتالي ستحدد م

 .المكثفة المجمعة الالحقة
 

 شركة زميلة واستثمار في شركات زميلةإلى قرض 

الحالية ل للتقلبات حتمالمالتأثير رها في اعتبامجموعة ال أخذت ،المجمعةة المكثفة تاريخ المعلومات المالية المرحليكما في 

استنادًا  إلدارة أجرته اأفضل تقييم  عتبريي يزميلة وال للقرض إلى شركة سجلةتحديد المبالغ الم عند ياداالقتصلوضع ا في

حساسة  المسجلة  المبالغال تزال و ةمتقلب يةاالقتصاداألوضاع ال تزال األسواق و ذلك،. ومع الملحوظةلى المعلومات إ

 السوق.في ت تقلبالل
 

 استيضاحت قد تأثرت سلبًا، ومع غرافية والقطاعات التي توجد فيها هذه الموجوداطق الجالمناض بعوعة بأن لمجمتقر ا

قيم هذه   الوضع سوف تستمر المجموعة في مراقبتها لتوقعات السوق واستخدام االفتراضات ذات الصلة في عكس

 .حدوثهافور وعند الموجودات 
 

 ملموسةغير ال  الموجوداتقيمة انخفاض 

غير  الموجوداتمجموعة بتقييم انخفاض قيمة قامت ال العمليات،وتعليق  19-كوفيد بسبب وباء يراداتض اإلفانخنظًرا ال

 أثناءيمة لى القاستنادًا إ لوحدات إنتاج النقدمقاس ال دهداالممكن استر. وتم تحديد المبلغ 2020مارس  31الملموسة كما في 

شغيل اء والتالبن اتفاقياتإبرام مدة من قبل اإلدارة لفترة المعت ةنقديال تاالتدفق توقعات باستخدام تسبةدام المحاالستخ

ير الملموسة تتجاوز المجموعة إلى أن القيمة الدفترية للموجودات غ انتهت القيمة،لى تقييم انخفاض ا إاستنادً  .والتحويل

  ه.المبلغ الممكن استرداد
 

ي ة المحتملة التي قد تؤثر على األعمال فجوهريالمخاطر وال يادتصاالقوضع حول ال ةالمستمر ت عدم التيقنلحاالا نظرً 

خذ المجموعة النتائج المالية للمجموعة حتى الفترات المستقبلية. تت علىبالكامل  19-كوفيد تأثيراتفقد ال تنعكس  المستقبل،

 لطويل.لمدى اعلى ا ا لهرية أعمااستمرا رات لدعما لديها من قدبأفضل مرة الوضع تدابير استباقية لمراقبة وإدا






