
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  المشاريع المتحدة للخدمات الجوية شركة

 تها التابعةاوشركش.م.ك.ع. 
 

  المجمعة المكثفة المرحلية المعلومات المالية

 )غير مدققة(

 2021 يونيو 30



 

 المجمعة المكثفة مرحليةحول المعلومات المالية ال تقرير المراجعة

 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

ً  ش.م.ك.ع. الدخل  يوبيان 2021 يونيو 30كما في  المجموعة"("بـ )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معا

 ، خبذلك التاري تيننتهيالثالثة أشهر والستة أشهر الم تيلفترالمتعلقين به ن ن المكثفين المجمعييالمرحلي الدخل الشاملو

 ة أشهر المنتهيةستلفترة ال به ينالمتعلق ينالمجمع ينالمكثف ينمرحليلاة حقوق الملكي والتغيرات فيالتدفقات النقدية  يبيانو

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

 نتيجة مراجعتنا لهذه المعلوماتتعبير عن يتنا هي ال. إن مسؤولالتقرير المالي المرحلي :34الدولي  وفقاً لمعيار المحاسبة

  .مجمعةالمكثفة المالية المرحلية  ال
 

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

جيه االستفسارات بصفة تو في لمالية المرحلية المعلومات ا مراجعةتتمثل اجعة. المتعلق بمهام المر "للمنشأة مستقلال

األخرى اسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات ة والمحيلمور الماين عن األين المسؤولإلى الموظفرئيسية 

يمكننا  لية وعليه، فإنه الللمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدو

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

 بالتدقيق.
 

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

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

  تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

د في  هو وار 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 المحاسبيةفاتر دال

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

قد يكون له  على وجه  2021 يونيو 30 أشهر المنتهية في الستةخالل فترة  ،قة لهمات الالحالتعديالو للشركة األم اسياألس

ً مادي اً تأثير  أو مركزها المالي. الشركة األمعلى نشاط  ا
 

ً أنه مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون  خالل ،نبين أيضا

 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  ةستالفترة في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل  2010لسنة  7رقم 

 م أو مركزها المالي.   على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األ

 

 

 

 
 

  

  العصيميهللابدعوليد 

 فئة أ   68ي الحسابات رقم سجل مراقب

 إرنست ويونغ 

 عصيمي وشركاهموال عيبانال

 

 

 2021أغسطس  11
 

   الكويت
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمعالدخل بيان 

  2021 يونيو 30تهية في للفترة المن

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30

 ة أشهر المنتهية فيستال 
 يونيو 30

 
 2021 2020  2021 2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات

  
     

 إيرادات 
 

1,786,598 522,422  3,440,789 3,219,599 

 شغيلتتكاليف 
 

(274,826) (292,999)  (522,720) (567,984) 
  

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

 مجمل الربح
 

1,511,772 229,423  2,918,069 2,651,615 
       

 وإدارية مصروفات عمومية
 

(381,018) (357,194)  (637,424) (893,482) 

 رواتب ومزايا موظفين
 

(279,819) (288,357)  (591,505) (617,300) 

 شركات زميلة نتائج  يفحصة 
 

(39,982) (21,514)  (65,155) (991,440) 

 1,590 1,065,575      - 1,053,921 4 أخرى إيرادات 
  ────────── ──────────  ────────── ────────── 

ئب قبل الفائدة والضرا لخسارة()ا الربح

 اءفطإلستهالك واواال
 

1,864,874 (437,642)  2,689,560 150,983 

 االستهالك 
 

(7,040) (90,995)  (14,053) (105,175) 

 اإلطفاء
 

(503,492) (1,670,940)  (1,029,705) (3,342,670) 
  

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 الضرائبقبل الفائدة و( الخسارة)الربح 
 

1,354,342 (2,199,577)  1,645,802 (3,296,862) 

 ائد إيرادات فو
 

2,861 870  5,412 4,442 

 تكلفة تمويل 
 

(506,275) (539,333)  (1,017,556) (1,109,516) 
  

───────── ───────── 
 

────────── ────────── 

 الربح )الخسارة( قبل الضرائب 
 

850,928 (2,738,040)  633,658 (4,401,936) 

     - (3,897)      - (3,897) 10 الضرائب 
  

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 الفترة (خسارةربح )
 847,031 (2,738,040)  629,761 (4,401,936) 

  

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 
       

مخففة لالسهم األساسية وا (خسارةحية )رب

 سلف  ( 9.52)  سلف  3.46 3 األم مي الشركة الخاصة بمساه

 

 سلف  ( 14.92)  سلف  2.62

  

═══════ ═══════ 
 

══════ ═══════ 

       الخاصة بــ: 

 (3,577,461) 644,659  (2,283,180) 851,146  الشركة األم مساهمي 

 (824,475) (14,898)  (454,860) (4,115)  الحصص غير المسيطرة
  

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

  847,031 (2,738,040)  629,761 (4,401,936) 
  

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 
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 ق(قدم ريالمرحلي المكثف المجمع )غ ل الشاملخدالبيان 

  2021 يونيو 30ة في تهينمللفترة ال

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 أشهر المنتهية في الستة 

 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي ويتيدينار ك 

      

 (4,401,936) 629,761  (2,738,040) 847,031 الفترة  (خسارةربح )
 

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

      شاملة أخرى:  خسائر

 ىلإ ايتم إعادة تصنيفه قدملة أخرى شا ر(ئاس)خ إيرادات
      حقة:رات الفت يفخسائر رباح أو الألا

 93,314 (77,856)  (110,199) (21,251) بيةتعديل تحويل عمالت أجن

الشاملة األخرى لشركة   (الخسائراإليرادات )حصة في  

 (532,769) 196,791  90,268 27,357 زميلة
 

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

 (439,455) 118,935  (19,931) 6,106 رة رى للفتأخ ملةاش خسائر(إيرادات )
 

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

 (4,841,391) 748,696  (2,757,971) 853,137 لة للفترةالشام (الخسائر) اإليرادات إجمالي
 

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

      الخاص بــ: 

 (4,016,916) 763,594  (2,303,111) 857,252  األمكة الشري مساهم

 (824,475) (14,898)  (454,860) (4,115) الحصص غير المسيطرة 
 

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

 
853,137 (2,757,971)  748,696 (4,841,391) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عة لتابك.ع. وشركاتھا اشركة المشاریع المتحدة للخدمات الجویة ش.م.

مجمعة. فة الكثلمرحلیة امیة الالمن ھذه المعلومات المل جزًءاتشك14لىإ1ت المرفقة من إن اإلیضاحا 
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المجمع (غیر مدقق)لمكثفلي المرحلي اا ملابیان المركز 
2021یونیو30في كما 

(مدققة) 
یونیو30

2021
دیسمبر 31

2020
یونیو30

2020
دینار كویتي نار كویتي یددینار كویتيإیضاحات الموجودات 

موجودات غیر متداولة
43,78856,38069,331ممتلكات ومعدات 
54,134,4555,160,5816,160,009سة وم لمموجودات غیر 

64,671,2414,617,4614,576,769ر في شركة زمیلةثما است
13163,432,357136,233,725113,026,754و6شركة زمیلة إلىقرض 

───────────────────────────
172,281,841146,068,147123,832,863
───────────────────────────

دات متداولة وجمو
2,460,4513,257,0413,479,278خرىت أادمدینون وموجو

3,521,9871,813,086791,650النقد والنقد المعادل  
───────────────────────────

5,982,4385,070,1274,270,928
───────────────────────────

178,264,279151,138,274128,103,791دات جومولا وع مجم
═══════════════════════════

حقوق الملكیة والمطلوبات 
حقوق الملكیة 

938,250,00038,250,00016,450,000أس المال ر
948,605,00048,605,00042,065,000عالوة إصدار أسھم

7,000,0587,000,0587,000,058إجباري احتیاطي 
(1,544,594)(1,544,594)(1,544,594)7أسھم خزینة

(1,194,515)(1,060,873)(864,082)احتیاطي آخر 
27,30183,773(50,555)ت أجنبیةاحتیاطي تحویل عمال

10,019,1069,374,4479,066,924أرباح مرحلة 
───────────────────────────

101,414,933100,651,33971,926,646األم بمساھمي الشركة ة  اص الخیةكلحقوق الم
910,452925,350921,671سیطرة ص غیر المحصال

───────────────────────────
102,325,385101,576,68972,848,317حقوق الملكیة إجمالي 

───────────────────────────

ة  ل ومتدار غیبات مطلو
834,275,38235,115,38236,395,382وسلفقروض 
6,366,4126,630,8907,577,080ىأخرمطلوبات دائنون و

609,801597,095576,197مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
───────────────────────────

41,251,59542,343,36744,548,659
───────────────────────────

اولة  مطلوبات متد
34,687,2997,218,21810,706,815ئنون ومطلوبات أخرى دا

───────────────────────────
75,938,89449,561,58555,255,474المطلوبات إجمالي

───────────────────────────
178,264,279151,138,274128,103,791ة والمطلوبات لملكیحقوق ا مجموع 

═══════════════════════════

محمد الموسىبراھیمطارق إ
رئیس مجلس اإلدارة

نادیة عبد هللا محمد عقیل 
ةاردالرئیس التنفیذي ونائب رئیس مجلس اإل
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  قق(مدالمجمع )غير ثف كملالمرحلي النقديـة بيان التدفقات ا

  2021 يونيو 30 هية فينتللفترة الم

  
 المنتهية في  أشهر ةستال

  يونيو 30

  2021 2020 

 تيدينار كوي تيدينار كوي  
    

     التشغيلأنشطة 

 (4,401,936) 629,761  الفترة (خسارة) ربح

    :لـتعديالت 

 105,175 14,053  استهالك  

 3,342,670 1,029,705   ءافطإ 

 40,421 43,532  فينخدمة للموظال ايةنهة أفمخصص مكا 

 (4,442) (5,412)  فوائد ت ادإيرا 

 991,440 65,155  حصة في نتائج شركة زميلة  

 224,030 111,270  متوقعةائتمان  خسائرص مخص 

 1,109,516 1,017,556  ويل ة تملفتك 
  ────────── ────────── 

  2,905,620 1,406,874 

    العامل:   لاالتغيرات في رأس الم

 (76,764) 686,632  ت أخرى وموجودان ينودم

 2,445,513 (376,931)  دائنون ومطلوبات أخرى 
  ────────── ────────── 

 3,775,623 3,215,321   لناتجة من العملياتالتدفقات النقدية ا

 (401) (30,826)  موظفين مدفوعة  ة الخدمة للمكافأة نهاي
  ────────── ────────── 

 3,775,222 3,184,495  جة من أنشطة التشغيلناتنقدية الدفقات الصافي الت
  ────────── ────────── 

    أنشطة االستثمار

 (444) (1,461)  داتلكات ومعمتشراء م

 (8,209) (3,579)  موسة لمر غي داتوجوم إلىإضافات 

 (14,294,609) (27,198,632)  شركة زميلة إلىقرض  إلىإضافات 

 5,190 4,100  مستلمة فوائد  إيرادات
  ────────── ────────── 

 (14,298,072) (27,199,572)  دمة في أنشطة االستثماردية المستخنقلاصافي التدفقات 
  ────────── ────────── 

    ل  ويالتم أنشطة

     - 27,340,393  قةذي عال ق إلى طرفمبلغ مستح

  10,843,308  -  سلفو متحصالت من قروض

 (200,000) (840,000)  وسلف  قروضسداد 

 (840,222) (776,415)  ة تمويل مدفوعة لفتك
  ────────── ────────── 

 9,803,086 25,723,978  يلالناتجة من أنشطة التموة صافي التدفقات النقدي
  ────────── ────────── 

 (719,764) 1,708,901  د المعادلقفي النقد والن (النقصالزيادة ) صافي

 1,511,414 1,813,086  يناير 1النقد والنقد المعادل كما في 
  ────────── ────────── 

 791,650 3,521,987   يونيو 30د والنقد المعادل كما في قنال
  ═════════ ═════════ 

 
 



 ابعة لتشركاتها اك.ع. وش.م. الجويةشركة المشاريع المتحدة للخدمات 
 

 

 ة المكثفة المجمعة.حليرلمالية امات الملوعلمازًءا من هذه جشكل ت 14 لى إ  1المرفقة من  إن اإليضاحات
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 قق()غير مد المجمعي المكثف رحلالم ملكيةلا قوفي حق بيان التغيرات

 2021 يونيو 30نتهية في للفترة الم
 

   األمبمساهمي الشركة  ةالخاص 
 

 رأس
 المال

 وةالع
 إصدار أسهم

 احتياطي
 إجباري

 أسهم
 ةينزخ

 احتياطي
 آخر

ويل طي تحيااحت
 عمالت أجنبية

 أرباح
 مرحلة

 اليجماإل
 فرعيلا

 حصصلا
  ماليجاإل طرةغير المسي

 يتير كودينا يتير كودينا يتير كودينا يتير كودينا يتير كودينا يتير كودينا يتير كونادي يتير كودينا يتيكو ردينا يتير كودينا 
           

 101,576,689 925,350 100,651,339 9,374,447 27,301 (1,060,873) (1,544,594) 7,000,058 48,605,000 38,250,000  2021ير ناي 1كما في 

 629,761 (14,898) 644,659 644,659     -     -     -     -     -     - فترة لا (خسارةح )رب

 118,935     - 118,935     - (77,856) 196,791     -     -     -     - شاملة أخرى للفترة ئر( سا)خات إيراد
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

الشاملة )الخسائر( اإليرادات  إجمالي

 748,696 (14,898) 763,594 644,659 (77,856) 196,791     -     -     -     - ترة للف
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 102,325,385 910,452 101,414,933 10,019,106 (50,555) (864,082) (1,544,594) 7,000,058 48,605,000 38,250,000 2021 يونيو 30كما في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
   األمركة لشي امهاسمب ةخاصلا 
 

 سرأ
 المال

 عالوة
 إصدار أسهم

 احتياطي
 إجباري

 أسهم
 ةينخز

 احتياطي
 آخر

احتياطي تحويل 
 ةبينجمالت أع

 أرباح
 مرحلة

 ليجمااإل
 الفرعي

 الحصص
 جمالياإل غير المسيطرة

 

 نار كويتييد دينار كويتي دينار كويتي يتير كواندي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
 

          

 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  2020ناير ي 1كما في 

 (4,401,936) (824,475) (3,577,461) (3,577,461)     -     -     -     -     -     - الفترة خسارة

 (439,455)     - (439,455)       - 93,314 (532,769)     -     -     -     - رة للفتإيرادات شاملة أخرى ( خسائر)
 ───────── ────────── ───────── ────────── ───────── ────────── ───────── ────────── ────────── ────────── 

ة اإليرادات الشامل (ئراسخال) إجمالي

 (4,841,391) (824,475) (4,016,916) (3,577,461) 93,314 (532,769)     -     -     -     - رةللفت
 ───────── ────────── ───────── ────────── ───────── ────────── ───────── ────────── ────────── ────────── 

 72,848,317 921,671 71,926,646 9,066,924 83,773 (1,194,515) (1,544,594) 7,000,058 42,065,000 16,450,000  2020 يونيو 30كما في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 لشركةمعلومات حول ا 1
  

 ع.ك.المتحدة للخدمات الجوية ش.م. يعارالمش المجمعة لشركة المرحلية المكثفة ةيتم التصريح بإصدار المعلومات المال

ً عمشار إليها )يتها التابعة كاشر"( واألم ةشرك)"ال من قبل مجلس اإلدارة   2021 يونيو 30 فترة المنتهية فيل"المجموعة"( ل بـ ا

  .2021أغسطس  11 بتاريخ
  

  . ب.ص ،ولي لكويت الدهو مطار ا جلالمس هانوان، وع2000ديسمبر  4 خبتاريكشركة مساهمة كويتية  األم الشركة  سيسأتتم 

 يلي: ما كهي  مألا لشركةل ئيسيةلرا  غراضاألإن . يتكوال، 13131الصفاة  27068
 

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

 خدمة تأجير الطائرات؛ 

 ن؛ والسفر والشحياحة سلخدمات ا 

 اريع؛ و مشإدارة ال 

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

 وأ الكويت دولةساعدها على تحقيق أهدافها في لتي تأو تلك المجال ي المشاركة في شركات أخرى تعمل في نفس اف قالح 

 حقوق ملكيتها. يرجها وشراء هذه الشركات أو المشاركة فخا

 ة.قاريت العراشامات االستما في ذلك تقديم خدنشطة العقارية بألوتطوير ارة إدا 

 والمعدات والعقارات. ءالبنامة لمواد االتجارة الع 

 ت.راضي والعقاراتملك وتأجير واستئجار األ 

 ظام ن ا لتعليماتقمنشآت العقارية طبلا ية والصناعية وإدارة السكنية والتجاروعات رشتية للمالمشاركة في تنفيذ البنية التح

 .شغيل والتحويلالبناء والت
 

  األم )"الشركة  .ععمومية ش.م.ك.ي للمخازن الكة أجيليتشرل هي شركة تابعةو بورصة الكويت في ةمدرج ماألالشركة  نإ

 .بورصة الكويتجة في شركة مدرأيًضا الكبرى"(، وهي 
 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في البيانات المالية المجمعة اد العتمللشركة األم  ةتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي

 .2021مايو  11 بتاريخ
 

 ة ممحاسبية الهااسات الد والسيأساس اإلعدا 2
 

 د عداأساس اإل 2.1
 

 . "ليمرحال ليرير الماقت"ال  34المحاسبة الدولي  ارالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقاً لمعي  دادعإ مت
 

 ةبيانات مالية مجمع الزمة إلعداداحات الفصإلة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات والمرحليالية االم اتوملمعلإن ا

ً لملة كا نة سلعة لللمجموالسنوية  جمعةلما ويجب االطالع عليها مقترنةً بالبيانات المالية لدولية للتقارير الماليةا لمعاييروفقا

ضمن   عادلالض رعللالتي تعتبر ضرورية إدراج كافة التعديالت أنه قد تم ى اإلدارة ترو .2020بر يسمد 31ي هية فالمنت

يمكن ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي المرحلية للفترة التشغيل  ائجتن. إن عةالمجممكثفة ال ةية المرحليومات المالالمعل

 . 2021ر ديسمب 31ي ف سنة التي تنتهيلل هاتوقع
 

ً لية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل أيحمالية المرالت لومالمعرض اتم عي  .األملشركة العملة الرئيسية ل ضا
 

  الهامة ات المحاسبيةسايالس 2.2
 

إعداد  تخدمة في المس كلتل مماثلةكثفة المجمعة لمإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية ا

 معايير الجديدة التي تسريثناء تطبيق الستبا 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في للمجموعة ية السنوجمعة ملية الت الماياناالب

  لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صادر ولكن لم يسر بعد.. 2021يناير  1 ا منبارً عتا
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 )تتمة(  محاسبية الهامةاسات اليد والساإلعدا ساأس 2
 

  المجموعة قبل نم المطبقةفسيرات والتعديالت والتالجديدة المعايير  2.3
 

كثفة لمالمعلومات المالية المرحلية ادي على ، ولكن ليس لها تأثير ما2021 سنةة األولى في رمللديد من التعديالت العتسري 

 .للمجموعة المجمعة
 

لي دوال، ومعيار المحاسبة 9: تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2المرحلة  -الفائدة تري لمعدالايالمعالح اإلص
  16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4ية والمعيار الدولي للتقارير المال 7 ةي، والمعيار الدولي للتقارير المال39

عندما يتم استبدال معدل )اإليبور( المعروض فيما بين  ير الماليةقارالتت على ارأثيبالت تتعلقتعديالت إعفاءات مؤقتة تقدم ال
 قريباً من المخاطر.  ت ليالبنوك بمعدل فائدة خا

 

 التالية:   ررات العمليةمبلاتتضمن التعديالت 
 

  لعملية  ةرورة مباشمبرر عملي يستلزم تغيرات تعاقدية أو تغيرات على التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة بص
 دة السوقية. ائلفسعر ا التي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة فيإلصالح، وا

 يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور لتحوط التصنيفات وتحوط الوثائق  تيلاتغييرات السماح بال
 دون توقف عالقة التحوط.

   المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي  يفاء ن استت للشركات مقؤمتقديم إعفاء
 المخاطر.  ندبلحوط فائدة خالي تقريباً من المخاطر كت دلمعتحمل 

 

تخدام  سا لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. تعتزم المجموعة
 ت المستقبلية عندما تصبح سارية المفعول. لعملية في الفتراالمبررات ا

 
  عد.ر ولكن لم يسر بادص تفسير أو تعديل آخر لمبكر ألي معيار أوا يقلم تقم المجموعة بالتطب

 

  مخففةالسهم األساسية وال خسارةربحية/  3
 

  األم ساهمي الشركة بم ةفترة الخاصال رةخساح/ربسمة ق قطرين السهم األساسية والمخففة ع (خسارة) /يةربح يتم احتساب

 ي: يلا ل الفترة كمالة خالقائمعادية م الاألسهلعدد   المرجح على المتوسط
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في الستة 
 يونيو 30

  
2021 2020  2021 2020 

 
 تيكويدينار  ار كويتيدين  دينار كويتي ار كويتيدين

      

 بمساهمي الشركة ةالخاص  ةرتالف خسارة/ربح

 (3,577,461) 644,659  (2,283,180) 851,146  األم

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

 
 سهم مه س   سهم مه س 

      

 244,568,398 250,614,715  244,568,398 250,614,715 عة المدفو األسهم المتوسط المرجح لعدد

 (4,824,307) (4,824,307)  (4,824,307) (4,824,307) رجح لعدد أسهم الخزينةالم متوسطلا صا:ناق

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

د األسهم العادية القائمة  دعل لمرجحالمتوسط ا

 239,744,091 245,790,408  239,744,091 245,790,408 خالل الفترة

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

 لسف  ( 14.92)  لسف  2.62  لسف  ( 9.52)  لسف  3.46  ةفوالمخفساسية السهم األ (خسارةة )ربحي

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

 

  2020 ر خالل سنةحقوق اإلصدا كسعت لكي 2020 يونيو 30المنتهية في  للفترة ةفوالمخفساسية األ لسهمديل خسارة اتم تع

 (.8ح )إيضا
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  ىإيرادات أخر          4

 

 

 ر المنتهية فيأشه الستة
 يونيو 30

 2021 2020 

 تيكوي ردينا يدينار كويت 

   

 - 569,800  المستحقة ونترالكا لرسومائر االئتمان المتوقعة رد خس

 - 484,223  ن المدني يراالعامة للط اإلدارةمستلمة من إضافية  كاونتر رسومإيرادات 

 1,590 11,552   ىإيرادات أخر
 ────────── ────────── 

 1,065,575 1,590 
 

═════════ ═════════ 

 

ر وم أجهزة الكاونترسبشأن دفع العامة للطيران المدني في الكويت  اإلدارة، أبرمت الشركة األم اتفاقية تسوية مع خالل الفترة

دينار  2,024,222غ مبل دفعلمدني بالعامة للطيران ا اإلدارةتلزم مة حاسائية وحيث اتفق الطرفان على تسوية نه القائمة

المحكمة.  من قبل الصادر بها حكمعلى التنازل عن الفوائد  الجوية اتمالمشاريع المتحدة للخد ، بينما وافقت شركةكويتي

المكثف الدخل المرحلي  نايب في كويتي دينار 1,054,023مبلغ  الجوية اتمالمشاريع المتحدة للخد، سجلت شركة تاليالوب

  لخسائر االئتمان المتوقعة في الفترات السابقة واإليرادات اإلضافية. ردالذي يمثل والمجمع 
 

 موجودات غير ملموسة   5
 

 ة الشيخ سعد صال
: 2020 نيويو 30و كويتير دينا ال شيء :2020ديسمبر  31) كويتير دينا ال شيءملموسة مبلغ ودات غير التتضمن الموج

إلنشاء مشروع و هو والتحويل يلشغوالتالبناء  امنظلى ع ئم القامشروع للة الدفتريالقيمة يمثل والذي  كويتي(ر دينا ال شيء

  27ة حتى صال للمجموعة على تمديد لمدة ستة أشهر لتسليم اا تلحص، 2020مايو  17في "(. ةصال ال الشيخ سعد )" ةصال

المتعلق بصالة   والتحويل يلشغوالتناء الب امنظلى ع ئمالقا عقدالتمديد  اقتراحاستالم  ، تم2021يناير  24في و .2020مبر سيد

من التمديد  لتسهيل االنتهاء بنودوال بتعان النطاق واألبشأ حاليًا مناقشات لمجموعةا تجري. 2021يونيو  27 ىتح الشيخ سعد

 ه.أعالرح تالمق
 

 المجمع التجاري بمطار الكويت الدولي 
 30و دينار كويتي 2,135,544: 2020ديسمبر  31ي )يتوكنار يد 1,599,969مبلغ  ةوسملغير الم تجوداتتضمن المو

هو ووالتحويل  لتشغينظام البناء وال م علىالقائللمشروع فترية الد يمثل القيمةالذي  ي(كويتدينار  2,648,681: 2020 يونيو

ستأجرة من حكومة نشاؤهما على أرض متم إ .مطار الكويت الدوليل إلنشاء ساحة انتظار سيارات ومجمع تجاريوع مشر

 . 2023في سنة والتي ستنتهي  سنة 20دولة الكويت لمدة 
 

 ي ار الكويت الدولفي مط  4 بصالة رقمسيارات ساحات انتظار مشروع 

يت الكوولة دفي  ييران المدنلطالعامة ل اإلدارةمع خدمات امتياز حقوق ية اتفاق مبإبراالمجموعة  قامت، 2018فمبر نو 25في 

 دوليالالكويت ة بمطار يدالجد 4رقم  بالصالةلة والمرافق ذات الص  مسبقًا ةسيارات موجود اتساح"( لتشغيل ةالمانحالجهة )"

 )"المرافق"(.
 

 .2019 فبراير 9تبدأ من  سنوات،لمدة خمس  ةلعامل مرافقلا ريتوفوتشغيل في المجموعة  بدأست االتفاقية،موجب شروط ب
 

: 2020ديسمبر  31كويتي ) دينار 2,534,486مبلغ الملموسة غير  اتتضمن الموجودت ،2021 يونيو 30 يكما ف

 3,757,819 بمبلغ التزامو بيالترت بهذايتي( فيما يتعلق دينار كو 3,511,328: 2020 يونيو 30وكويتي دينار  3,025,037

الحد  والذي يمثل ييتدينار كو 3,985,907: 2020 يونيو 30وي كويت دينار 3,671,484: 2020ديسمبر  31) كويتي دينار

مخصومة ، االمتيازحقوق مجموعة إلى الجهة المانحة على مدى مدة ترتيب ا الهسددست يالثابتة الت األدنى من المدفوعات

 %.6بنسبة 
 



 وشركاتها التابعة .ع. ش.م.ك ةلجويا اتخدمدة للحع المتشركة المشاري
 

 قة(قمد)غير  المجمعةة فكثمالمرحلية ال ةماليت الوماضاحات حول المعلإي

 2021 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

10 

 

  قةعالف ذات طرامع أوأرصدة  تمعامال 6
 

لة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الزمي والشركةيين لرئيسن اهميالمسا أي عالقة األطراف ذات المعامالت معهذه تلك مثل ت

افقة يطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً. يتم المويسالتي ركات شالالعليا للمجموعة و اإلدارة

 . األم الشركةمن قبل إدارة  معامالته الهذوشروط ات تسعير لى سياسع
 

 ا يلي: ت عالقة هي كمف ذاأطرا لدىدة ت واألرصلمعامالإن ا

 

   

 شهر المنتهية فيأ الستة
  يونيو 30

 
 األمالشركة 

 كبرىال
 أطراف أخرى

 2020 2021 ذات عالقة

 يكويت دينار دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     المجمع: كثفلمارحلي الدخل المبيان 

 200  5,758  5,758    -  يرادات اإل

 (145,622) (130,702)  (130,702)    -  يلتشغالليف اتك

 (31,693) (19,845)  (19,845)    -  اريةمصروفات عمومية وإد

 (991,440) (65,155)  (65,155)    -  ة في نتائج شركة زميلة حص

 (86,205) (86,106)     - (86,106) ويلتكلفة تم
 

 

  األمكة لشرا
ألم اة الشرك)
 كبرى ال

 (والوسطى
 رى أطراف أخ

 ذات عالقة 

   يويون 30

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
  يونيو 30

2020 

 ر كويتيدينا ر كويتيدينا ر كويتيدينا ر كويتيدينا ر كويتيدينا 

لمكثف حلي امالي المربيان المركز ال
        مجمع:ال

 4,576,769 4,617,461 4,671,241 4,671,241    -  استثمار في شركة زميلة

 113,026,754 136,233,725 163,432,357 163,432,357    -  1كة زميلة  شر إلىقرض 

أطراف ذات   إلىمبالغ مستحقة 

 ينائندة ضمن عالقة )مدرج

  (4,236,369) (1,163,969) (28,823,333) (202,162) (28,621,171) أخرى( باتومطلو
 

مقدم عين مقرض باستثناء  عند الطلباد القبض/ السد تحقتسو ال تحمل فائدة ت عالقة اأطراف ذ إلىالمستحقة من/  إن المبالغ

 مشتركة. العة للسيطرة الخاض الشركاتتتضمن األطراف ذات العالقة األخرى   .ةلة زميشرك إلى
 

كز تجاري في رم وتطوير إنشاءغرض لموعة لمجلتابعة  شركة ن قبلمة ع يمثل المبالغ المدفو لةمية زشرك إلىالقرض  إن   1

لتقدير وفقًا  ،ويمكن فقا التفاقية القرضو مركبةة ائدة سنويت فمعدال. يحمل هذا المبلغ وع"(رلمش)"ا العربية المتحدة إلماراتا

هداف قيق بعض األوء تحفي ض شاءنل اإلعماأ ند انتهاءع عروالمشبكية حقوق مل إلى لقرضا تحويل  ،األم وحدها لشركةا

ي دينار كويت 6,580,301: 2020ديسمبر  31تي )كويار دين 6,580,301قد ساهمت المجموعة بمبلغ وتشغيلية للمشروع. ال

كية وق ملحقالكبرى في  كما استثمرت الشركة األم المشروع.ملكية دينار كويتي( في حقوق  6,580,301 :2020 يونيو 30و

 .المشروعهذا 
 

بمبلغ  2021 يونيو 30في  ةتهيللفترة المن إيرادات الفوائدالشركة األم  لسج، لم ت19-كوفيدجائحة لر االقتصادي بة للتأثيتجاسا

 .ر كويتي(دينا 4,626,989 :2020 يونيو 30وكويتي  دينار 9,698,503: 2020يسمبر د 31) دينار كويتي 5,970,807

 .لمستقبلااب الفوائد في  الحق في إعادة احتسبم األ الشركة وتحتفظمؤقت  بشكل إيرادات الفوائد متوقفةو

 



 وشركاتها التابعة .ع. ش.م.ك ةلجويا اتخدمدة للحع المتشركة المشاري
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 مة()تت قةعال ف ذاتطرامع أوأرصدة  تمعامال 6
 

 في اإلدارة العلياموظ أةمكاف 

 اإلدارة العليا خالل الفترة: موظفي فأةكام فيما يلي
 

 

 

 ر المنتهية فيأشه الستة
 يونيو 30

 2021 2020 

 تيكوي ردينا يدينار كويت 

   

  226,767   232,233  ة األجلرصيقمزايا 

  13,077   18,896  موظفيننهاية الخدمة لل ةمكافأ
 ────────── ────────── 

 251,129 239,844 
 

═════════ ═════════ 

 

 خزينة  أسهم  7

 
  )مدققة( 

 

 يونيو  30
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 يونيو 30
2020 

 

    

 4,824,307 4,824,307 4,824,307 (أسهمة )نيعدد أسهم الخز
 

═════════ ═════════ ═════════ 

 %3 %1 %1 %(نسبة األسهم المصدرة )
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 2,243,303 1,399,049 1,355,630 ر كويتي(قية )ديناسوالقيمة ال
 

═════════ ═════════ ═════════ 

 1,544,594 1,544,594 1,544,594 تي(دينار كوي)ة لتكلفا
 

═════════ ═════════ ═════════ 

 

  ع.الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزي أسهمتكلفة ل المكافئةالحتياطيات ن اإ
 

 وض وسلفقر 8

 
  )مدققة( 

 

 يونيو  30
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 يونيو 30
2020 

 

 
 كويتيدينار  ويتيدينار ك يتيدينار كو

    

 36,395,382 35,115,382 34,275,382 ضسهيل قرت
 ═════════ ═════════ ═════════ 

  

 مبلغبنك محلي ب مع هيلينيشمل تسقرض مشترك ة اتفاقيى عل األمالشركة  وقعت، 2017ديسمبر  31في  سنة المنتهيةخالل ال

، المشروع )إيضاح حدةربية المتالع راتااإلمي فجاري ت كزروتطوير م تاإنشاءيل أعمال دينار كويتي لتمو 50,100,000

 :2020ديسمبر  31)% 4.50نسبة بمتوسط تكلفة تمويل سهيل القرض تيحمل . األمكة رللشمل ال العاالم أس(، ومتطلبات ر6

 . 2022 ديسمبر 31داد في وياً ويستحق السسن%( 5: نسبةمتوسط ب: 2020 يونيو 30% و4.75 نسبةمتوسط ب

 



 وشركاتها التابعة .ع. ش.م.ك ةلجويا اتخدمدة للحع المتشركة المشاري
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 مسهأ صداروة إوعالالمال  رأس 9

 
 يونيو  30

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 ونيوي 30

2020 

 
  كويتي دينار تي يكودينار  دينار كويتي 

 100بقيمة  مسه 382,500,000 لعدد وعرأس المال المصدر والمدف

فلس  100بقيمة  سهم 382,500,000: 2020ديسمبر  31) فلس للسهم

 16,450,000 38,250,000 38,250,000 (فلس للسهم 100بقيمة  سهم 164,500,000: 2020 يونيو 30و للسهم

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 
   

 
  مدققة() 

 

 يونيو  30
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 يونيو 30
2020 

 
   

 
 أسهم أسهم أسهم

    رح بهاأسهم مص

 382,500,000 382,500,000 1,132,500,000 فلس للسهم 100سهم عادية بقيمة أ
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 
   

    ملبالكا ة مصدرة ومدفوعةيأسهم عاد

 164,500,000 164,500,000 382,500,000  رايين 1 في كما

     - 218,000,000 - السنة  /خالل الفترة ةمصدر
 

────────── ────────── ────────── 

 
382,500,000 382,500,000 164,500,000 

 
══════════ ══════════ ══════════ 

 

دينار كويتي  0.130مة ميها بقيمساههم إلى ألسا دارإص حقوقألم االشركة  منحت، 2020 ديسمبر 31في  المنتهية ةالسنخالل 

. تم إصدار األسهم دينار كويتي 0.030ر أسهم بقيمة وعالوة إصدادينار كويتي  0.100والتي تتكون من رأسمال بقيمة للسهم 

 ةعالوزيادة حساب و دينار كويتي 21,800,000ل بمبلغ امما أدى إلى زيادة رأس المسهم  218,000,000بإجمالي عدد 

 .دينار كويتي 6,540,000بمبلغ دار األسهم إص
 

على  2021 يناير 28ألم في اجتماعه المنعقد بتاريخ ، وافق مجلس إدارة الشركة ا2021 يونيو 30لفترة المنتهية في ا خالل

افقة عليها تي تمت المووال، مسه 1,132,500,000صبح تسهم ل 750,000,000بعدد لشركة األم ل ح بهامصرال سهماألزيادة 

 .2021مايو  11 لمنعقد بتاريخا عاديةالغير  عموميةالجمعية ال جتماعا في من قبل المساهمين
 

 الضرائب       10

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في الستة 
 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي كويتي دينار 
      

 -  1,935  -      1,935 ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 -  1,187  -      1,187 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

 - 775  -     775 الزكاة 
 

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

 
3,897     -  3,897 - 

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

 

 

 

  



 

 التابعة  شركاتها.م.ك.ع. وية شللخدمات الجوالمشاريع المتحدة شركة 
 

 (ثفة المجمعة )غير مدققةالمكرحلية مة الليماال لوماتمعول الإيضاحات ح

 2021 يونيو 30 يفهية لمنتارة وللفت كما في
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 غيل التش لومات قطاعاتمع 11
 

: لخدماتات ا( عملي2تثمارية، وفي محافظ اس والاألمض ائوف" ورياجالتريم مركز في " استثمار نتتألف م :ماراتاالستث( 1 :قطاعي تشغيل وهما إلى ةالمجموعظيم تم تنض اإلدارة، ألغرا

 ات.الخدم هيالتستئرات وغيرها من لطاالتنظيف لرضية وخدمات رة المشروعات وتوفير الخدمات األامن إدلف تتأ
 

الخدماتيات عمل  استثمارات   المجموع  

 
 ي تهية فالمن أشهر تةالس

  يونيو 30

  يفالمنتهية  أشهر الستة
  يونيو 30

 ية في المنته أشهر تةالس
 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020  2021 2020 

 تيدينار كوي دينار كويتي  تيدينار كوي دينار كويتي  تيدينار كوي دينار كويتي 

         مكثف المجمع: رحلي ال الم   الدخل بيان  

اتاع إيرادات القط   5,412 -      4,506,365 3,225,631  4,511,777 3,225,631 
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

         

اعح القط ا رب أ )خسائر(    (990,963) (1,988,759)  1,624,621 (2,413,177)  633,658 (4,401,936) 
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

     -   (3,897)      -     -      -     - مصروفات غير موزعة 

       ────────── ────────── 

 (4,401,936) 629,761      -     -      -     - الفترة  (ارة خسربح ) 
         

         أخري: علومات  م 

زميلة اتشرك ئجحصة في نتا  (65,155) -      -     -      (65,155)  
       

══════════ ══════════ 

وإطفاءاستهالك   -     -      1,043,758 3,447,845  1,043,758 3,447,845 
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

 
 
 



 

 التابعة  شركاتها.م.ك.ع. وية شللخدمات الجوالمشاريع المتحدة شركة 
 

 (ثفة المجمعة )غير مدققةالمكرحلية مة الليماال لوماتمعول الإيضاحات ح

 2021 يونيو 30 يفهية لمنتارة وللفت كما في
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 ()تتمةتشغيل ال طاعاتت ق ومالمع 11
 

 المجموع  عمليات الخدمات  استثمارات 

            

 
 يونيو  30

2021 

 ققة(مد)
 ديسمبر 31

2020 
 يونيو 30

2020  

 يونيو  30
2021 

 ة(دقق)م
 مبرديس 31

2020 
 يونيو 30

2020  

 و يوني 30
2021 

 ة()مدقق
 ديسمبر 31

2020 
 يونيو 30

2020 
 يدينار كويت دينار كويتي دينار كويتي  يدينار كويت دينار كويتي ار كويتيدين  يكويت ناريد ار كويتيدين ر كويتيدينا 

المرحلي  ان المركز الماليبي
            ف المجمع: المكث

 128,103,791 151,138,274 178,264,279  10,158,445 9,079,361 7,714,380  117,945,346 142,058,913 170,549,899 وداتموجال
 ══════════ ══════════ ══════════  ═════════ ═════════ ═════════  ══════════ ══════════ ══════════ 

 55,255,474 49,561,585 75,938,894  18,860,092 14,446,203 14,323,119  36,395,382 35,115,382 61,615,775 المطلوبات
 ══════════ ══════════ ══════════  ═════════ ═════════ ═════════  ══════════ ══════════ ══════════ 

غير  موجودات إلىإضافات 
 8,209 56,806 3,579      8,209 56,806 3,579       -     -     - ملموسة

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

 444 1,687 1,461  444 1,687 1,461       -     -      - ات ومعداتتلك م م  إلىإضافات 
 ══════════ ══════════ ══════════  ═════════ ═════════ ═════════  ══════════ ══════════ ══════════ 

 4,576,769 4,617,461 4,671,241     0     -      -  4,576,769 4,617,461 4,671,241  شركة زميلة مار فياستث
   ══════════ ══════════ ══════════  ═════════ ═════════ ═════════  ══════════ ══════════ ══════════ 
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 ة حتملمبات طلومالتزامات و  12
 

 يةمالالتزامات رأس
 ر كويتيينادال شيء : 2020ر ديسمب 31) ر كويتييناد ال شيء لتزامات بمبلغكان لدى المجموعة ا ،2021 نيويو 30كما في 

جاري في اإلمارات العربية وتطوير مركز ت اتشاءنإ لماأع تعلق بتمويلتر كويتي( يناد 23,150,000: 2020 يونيو 30و

 المتحدة.
 

 محتملة اتبطلوم
 :2020ر ديسمب 31كويتي ) دينار 853,745 مبلغب محتملةمطلوبات  لدى المجموعة ، كان 2021 يونيو 30كما في 

 ،الطبيعي لامعاأل اقسيضمن ة بنكي بضمانات علقتتكويتي(  ردينا 868,245 :2020 يونيو 30كويتي ودينار  853,745

 .ةهريجو مطلوباتالمتوقع أن ينشأ عنها وليس من 
 

 لقيمة العادلة لألدوات المالية ا  13
 

 وبات المالية. طلات المالية والملموجودات المالية من اتتكون األدو
 

تتكون و. ةليمز ركةش إلىقرض الالمعادل و نقدلوالنقد وا المدينين والموجودات األخرى، لية منجودات الماالمو تتكون

دارة اإل شير تقديراتت .اتلم مقدمً باستثناء اإليجار المس ات األخرىطلوبوالم نينالدائالقروض والسلف و المالية منالمطلوبات 

 .يبًا بصورة معقولةتقر العادلة ةقيمال دلعاتة المالي لألدواتلدفترية اأن القيمة إلى 
 

   .3ى ستوضمن الم شركة زميلة لىإض رنيف القصت تمي
 

 ادلة:  بالقيمة الع المدرجة 3ت المالية ضمن المستوى جوداللمو اميابقة الرصيد االفتتاحي والختي مطض الجدول التالعري
 

 

 يو يون  30
2021 

 )مدققة( 
 سمبردي  31

2020 
 يونيو 30

2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

 
   

 98,732,145 98,732,145 136,233,725 سنة ال /ية الفترةافي بد

 14,294,609 37,501,580 27,198,632 مساهمة إضافية 
 ───────── ───────── ───────── 

 113,026,754 136,233,725 163,432,357 السنة /ةهاية الفترن في
 

═══════════ ═══════════ ═══════════ 
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  19-كوفيدفيروس تأثير   14
 

في  تسببمما  ،االميً ع نه وباءً وتم إعال 2020 سنةبسرعة في جغرافية مناطق ة عدتشر عبر وان 19-كوفيد فيروس تفشي تفاقم

انتشار الحتواء بير اتد عدة اتمكولحا منيد ت العدقتصادية. اتخذاألنشطة اال حول تيقنحاالت عدم ال تعطيل األعمال وزيادة

 اإلدارة  أعلنت ،2021 يناير 22في  عليه،. وبناًء حيالص ءات الحجرفيذ إجرابتنقامت ور سفعلى ال  الفيروس وفرضت قيودًا

تشغيل السعة  تعديلقرار  لمدطار الكويت الدولي بم العاملةة يإصدار تعليمات جديدة للخطوط الجو ن المدني يرا مة للطالعا

مة  العا ارةإلدا، أعلنت 2021فبراير  5في و. ايوميً  راكب 1000عدد الركاب القادمين  يتجاوزال أ غيموجبه ينببالذي 

على  مباشر تأثير لهذاوقد كان  عار آخر.لكويت لحين إشا دولةول ين من دخمنع المسافرين غير الكويتي للطيران المدني

 عمليات المجموعة.
 

 30في دينار كويتي كما  28,704,861تداولة بمبلغ الم موجوداتالمن حقيقة أن المطلوبات المتداولة تتجاوز غم الر على

 لغمبيث إن ح يولة،السط على وغض وثدأو ح جلألسلبي طويل ا تأثير هذا ه لن ينتج عنعة أنلمجموا ىرت ،2021 يونيو

  على مدار  ادات تأجيركإير سجيلهتر المستلم مقدًما والذي سيتم يجااإل لداولة يمثمن المطلوبات المتي نار كويتدي 2,778,375

ي عالقة مقابل إنشاء طرف ذ غ المستحق إلىدينار كويتي من المطلوبات المتداولة يمثل المبل 27,340,393ومبلغ  سنةال

ديسمبر  31منتهية في ال ةحلول السنسوف يتم تسويته ب ذيلمتحدة والاتجاري في اإلمارات العربية  ر مركز تسوقويوتط

، نظًرا  2021ديسمبر  31السنة المنتهية في  خالل لها من زيادة رأس مال المجموعة المخططمن خالل المتحصالت  2021

 لها المخطط مالالدة رأس ازيلشركة األم من أجل بدء صرح به للم  ل اماال افق على زيادة رأسم واأللس إدارة الشركة جألن م

خطتها التي من خالل  وتلبيتهاالسيولة والتمويل بات متطل جميع ل المجموعة مراقبةتواص األزمة،ذه ه ولمواجهة .(9)إيضاح 

ير األساسية. كاليف غوتأجيل الت لةسيومخاطر ال حد منلبير لتخذت المجموعة تدالية. االحا يةادقتصت االالسيناريوها تعكس

ستكون  المعادلقد النالحالية من النقد ومستقر وأن أرصدتها  هايدلة لالسيومركز  نالمجموعة أ رىت ،2021 يونيو 30كما في 

 متطلبات السيولة الخاصة بها.ب لوفاءكافية ل
 

تأثر . يتفشي الفيروسيجة نت هاديل ينةالمد ةرصداأل على شكل جوهري بتمان اطر االئلمخ ال تتعرضت المجموعة إلى أنها نتها

 ائتمان  طرخام رةتتم إدا لكل مستأجر.ية خصائص الفردئيسي بالل ركبش ينجرن المستأجموعة لمخاطر ائتمامرض التع

ت  ذا مخاطر االئتمانير من دفعات اإليجار مقدًما، وبالتالي الحد بشكل كببسداد المستأجرين من خالل مطالبة المستأجرين 

دى الي ستحدد موبالتا كيدً أأكثر ت ر بياناتبشكل فردي حيث تتوف الوضعتقييم  تمر المجموعة فيستس .مجموعةدى اللصلة ل ا

 .لية المكثفة المجمعة الالحقةية المرحر االئتمان المتوقعة في فترات المعلومات المالى خسائلع يلعدت إجراء أيالحاجة إلى 
 

 زميلةشركات في ار ة زميلة واستثمشركلى إقرض 

 فيالحالية ل للتقلبات حتمالمالتأثير رها عتباي افمجموعة ال أخذت ،المجمعةة المكثفة يلمرحلمالية ايخ المعلومات التار كما في

لى دًا إاستنا إلدارةأجرته اأفضل تقييم  عتبرتي تزميلة وال للقرض إلى شركة سجلةتحديد المبالغ الم عند ياداالقتص ضعلوا

في  ت لباتقلاسة لحس ةالمسجل المبالغ ال تزال و ةمتقلب يةدقتصااالوضاع األال األسواق و تزال ذلك،  . ومعملحوظةال ماتالمعلو

 السوق.
 

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

قيم هذه   عكس الصلة فيالفتراضات ذات دام اواستخ السوق وقعاتا لتبتهجموعة في مراقمر المسوف تست ،الوضع

 .حدوثهاور وعند فالموجودات 
 

 ملموسةغير ال  الموجوداتة قيمخفاض ان

 دهداكن استرالممالمبلغ وتم تحديد  .2021 يونيو 30كما في لموسة غير الم الموجوداتمجموعة بتقييم انخفاض قيمة قامت ال

مدة من قبل المعت ةدينقال تاالتدفق توقعات باستخدام تسبةالمح دامالستخا ءاأثنيمة لى القإ ادًااستن لنقدج انتادات إلوحمقاس ال

قيمة ة إلى أن الالمجموع انتهت القيمة،نخفاض لى تقييم اا إاستنادً  .شغيل والتحويلاء والتالبن امظبن تفاقياتاالإبرام اإلدارة لفترة 

  .يةة الدفترالقيمتجاوز توسة ملمالير للموجودات غ هااسترداد الممكن
 

ي  لمحتملة التي قد تؤثر على األعمال ف ة اجوهريالمخاطر ل وا يادتصاالقوضع حول ال ةالمستمر ت عدم التيقنلحاال ارً ظن

ذ خالمستقبلية. تتحتى الفترات ة للمجموعة النتائج المالي علىمل بالكا 19-كوفيد فيروس تأثيراتفقد ال تنعكس  المستقبل،

 لطويل. لمدى اا ى علا لهرية أعمااستمرا رات لدعما لديها من قدأفضل مبع ضلورة ااقبة وإداية لمردابير استباقتوعة لمجما






