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 المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة جعة مراحسابات المستقل حول مراقب التقرير 

  ش.م.ك.ع. الشركة المتكاملة القابضةإدارة  سحضرات السادة أعضاء مجل إلى
 

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

المرحليين المكثفين  املخل الشلداو خسائررباح أو الاأل يوبيان 2020 سبتمبر 30المجموعة"( كما في “بـ يشار إليها معًا التابعة )

والتدفقات ية ملكال ات في حقوقالتغيرأشهر المنتهيتين بذلك التاريخ، وبياني  التسعةتعلقين به لفترتي الثالثة أشهر والمجمعين الم

لة عن  سؤواألم هي الم ةكرشالة دار إن إ. أشهر المنتهية بذلك التاريخ التسعةه لفترة المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين ب نقديةال

ً إعداد هذه المعلومات ال   . إن التقرير المالي المرحلي 34لمعيار المحاسبة الدولي مالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا

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

  عةنطاق المراج
ً للمعيار الدولي راجعتنا وفقبم القد قمن  لالمستق مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410ا

ة بصفرات االستفسا هفي توجي المكثفة المجمعة تمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية. تاجعةالمتعلق بمهام المر "للمجموعة

ألمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن  اعن  المسؤولينالموظفين  إلى رئيسية

 دالدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكي قاً لمعايير التدقيقم وفالتدقيق الذي يتنطاق من نطاق المراجعة أقل بشكل كبير 

 وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. ا في التدقيق.دهيدي يمكن تحور الهامة التاألم فةكام ببأننا على عل
 

 آخرمر أ
لبيانات المالية وا 2019 سبتمبر 30المنتهية في  للفترةة للمجموع كثفة المجمعةية المت المالية المرحللوماالمعدقيق وتمراجعة تم 

غير  مراجعة نتيجة عبر عن والذيآخر ت اباحس بقمرامن قبل  التواليعلى  2019ديسمبر  31 هية فيالمجمعة للسنة المنت

يتعلق بهذا فيما  عدلةإن نتيجتنا غير م. على التوالي 2020مارس  23و 2019 نوفمبر 14بتاريخ غير معدل  تدقيق ي رأو ةمعدل

 األمر. 
 

 النتيجة 
المرفقة لم يتم  مرحلية المكثفة المجمعةية اللن المعلومات الماجب االعتقاد بأعلمنا ما يستو إلىتنا، فإنه لم يرد مراجع إلى ااستنادً 

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

  رقابية األخرىية والتقرير حول المتطلبات القانون

فاتر و وارد في الدما ه عمتفقة مالمجمعة المكثفة  فإن المعلومات المالية المرحلية مراجعتنا، إلى ذلك، واستناداً  إلىضافة باإل

ركات رقم لقانون الش علمنا وجود أية مخالفات إلىإليه علمنا واعتقادنا، أنه لم يرد  . نبين أيضاً، حسبما وصلاألم المحاسبية للشركة

 األم  كة للشر يالتأسيس أو للنظام األساس، أو لعقد التعديالت الالحقة لهاو لتنفيذيةوالئحته ا قة له والتعديالت الالح 2016لسنة  1

ً على نشاط  2020 سبتمبر 30ة في يشهر المنتهأ لتسعةا ل فترةالوالتعديالت الالحقة لهما، خ على وجه قد يكون له تأثيراً ماديا

 أو مركزها المالي. ألم اركة الش
 

ً أنه خالل   7ألحكام القانون رقم  تامراجعتنا، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفنبين أيضا

على وجه   2020سبتمبر  30في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في ، 2010لسنة 

 ألم أو مركزها المالي.قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة ا

 

 

 

 

 

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ  207حسابات رقم مراقبي ال سجل
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 ة وشركاتها التابعبضة ش.م.ك.ع. القاة المتكاملة لشركا
 

 

 المجمعة.ة المكثفة لمرحليا المالية لوماتعلماه من هذ اتشكل جزءً  13 إلى  1ة من قمرفن اإليضاحات الإ
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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف  الخسائر أواألرباح يان ب

  2020 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة
 

  
 أشهر المنتهية في الثالثة

 سبتمبر 30
 أشهر المنتهية في التسعة 

 سبتمبر 30

  2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي يدينار كويت  دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح 

 
   

   

 22,506,862 14,657,392  6,931,219 4,787,517 3 عمالءالعقود مع المن  إيرادات

 (13,394,398) (12,725,867)  (3,142,711) (4,304,240)  خدمات تقديم  تكلفة

 (21,803) (3,949)  - (886)  عة عة مباتكلفة بضا

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

 9,090,661 1,927,576  3,788,508 482,391  لربحا إجمالي

       

  728,317 575,479  272,333 252,394  أخرى  إيرادات

 (2,011,546) (2,042,177)  (635,582) (793,588)   ريةمصروفات عمومية وإدا

 371,662 (123,218)  95,452 (135,677)  جنبيةأيل عمالت أرباح تحو)خسائر( ي صاف

 (443,384) (1,407,115)  (228,495) 27,369  ، بالصافي متوقعةالئتمان االمخصص خسائر 

 (377,073) (508,779)  (142,943) (181,022)  تكاليف تمويل

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

 7,358,637 (1,578,234)  3,149,273 (348,133)  بقبل الضرائ بحرالالخسارة( )

 (73,618) -  (31,501) -  ة مؤسسة الكويت للتقدم العلميصح

 (196,133) -  (90,837) 8,350  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (78,454) (4,628)  (34,217) (1,287)    زكاةلا

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

 7,010,432 (1,582,862)  2,992,718 (341,070)  الفترة ربح سارة()خ

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

فة فخملربحية السهم األساسية وا )خسارة(

 (1.55) 4   ركة األمالخاصة بمساهمي الش
              

13.60 
 

(7.19) 
               

31.87 

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

  



 ة وشركاتها التابعبضة ش.م.ك.ع. القاة المتكاملة لشركا
 

 

 المجمعة.ة المكثفة لمرحليا المالية لوماتعلماه من هذ اتشكل جزءً  13 إلى  1ة من قمرفن اإليضاحات الإ
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 مدقق(ر غيف المجمع )الشامل المرحلي المكث لدخالان يب

 2020 سبتمبر 30هية في المنتفترة لل
 

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

 سبتمبر 30
 أشهر المنتهية في التسعة 

 سبتمبر 30

 2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي يتيدينار كو  دينار كويتي ر كويتينادي 

      

 7,010,432 (1,582,862)  2,992,718 (341,070) ةالفتر ربحسارة( )خ

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

       شاملة أخرى (خسائر)إيرادات 

 إلىتصنيفها ى قد يتم إعادة ة أخرملشاإيرادات  (خسائر)
    ة: فترات الحق فيالخسائر  أو رباحاأل

  

ت عمليا حويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويلق تفرو

 (4,440) 33,391  (798) (8,935)  يةأجنب

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

 إلىصنيفها يعاد تشاملة أخرى  إيرادات( رائسخ)

  (798) (8,935) ترات الحقةفي ف  لخسائراألرباح أو ا

      
33,391 

 
(4,440) 

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

 (4,440) 33,391  (798) (8,935)  ةرللفت أخرى شاملة إيراداتئر( سا)خ

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

 7,005,992 (1,549,471)  2,991,920 (350,005) الشاملة للفترة داتراياإل )الخسائر( إجمالي

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

  





 

 ها التابعة كاتضة ش.م.ك.ع. وشرة القابالشركة المتكامل
 

 

 

 معة.المجمكثفة المرحلية ال ةلياالم المعلوماتمن هذه  اتشكل جزءً  13 إلى  1 ت المرفقة منضاحاإن اإلي
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 (المجمع )غير مدققحلي المكثف مرالوق الملكية بيان التغيرات في حق

  2020 سبتمبر 30 تهية فيمنال ةترلفل
 

 
 رأس 
 المال

 ة عالو
 أسهم دارإص

 احتياطي
 اريإجب 

 احتياطي تحويل
 أجنبية عمالت

 أرباح
  ماليجاإل  حلةمر

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي نار كويتييد ويتيك دينار 

       

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

 (1,582,862) (1,582,862)     -     -     -     -  الفترة   خسارة 

 33,391     - 33,391     -     -     - شاملة أخرى للفترة   يرادات إ 

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

 (1,549,471) (1,582,862) 33,391     -     -     - للفترة ملة  الشا  ( ئرسا خ )ال  يرادات اإل  إجمالي 

 (6,600,000) (5,137,000)     -     - (1,463,000)     - ( 13إيضاح دفوعة ) أرباح م توزيعات  

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

 60,447,281 28,949,912 3,129 9,494,240     - 22,000,000  2020 سبتمبر   30  في 

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

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

 7,010,432 7,010,432     -     -     -     - الفترة   ربح 

 (4,440)     - (4,440)     -     -     - رة فت لل   شاملة أخرى  خسائر 

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

 7,005,992 7,010,432 (4,440)     -     -     - للفترة ملة  الشا  يرادات اإل(  ائرخس ال )   إجمالي 

 (8,800,000) (8,800,000)     -     -     -     - ( 13اح ض ح مدفوعة )إي توزيعات أربا 

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

 67,720,379 35,621,066 (18,381) 8,654,694 1,463,000 22,000,000 2019 سبتمبر   30في  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ركاتها التابعة ش.م.ك.ع. وش  ضةبالشركة المتكاملة القا
 

 

 لية المرحلية المكثفة المجمعة.ت الماالمعلوما ههذ من جزًءاتشكل  13 ى إل 1المرفقة من يضاحات اإلإن 
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 مكثف المجمع )غير مدقق(ي المرحلال ةيدقلنت ابيان التدفقا
  2020 سبتمبر 30المنتهية في رة لفتل
 

 
 في تهيةنالم أشهر التسعة 

 سبتمبر 30

  2020 2019 

 دينار كويتي ار كويتيندي إيضاحات 

 
 

  

 غيلالتشأنشطة 
 

  

 7,010,432  (1,582,862)   الفترة ربحة(/ )خسار

     دفقات النقدية:الت يافصب رةفتلا ربح)خسارة( لمطابقة تعديالت 

 6,062,303 6,007,889  ومعداتومنشآت ممتلكات استهالك 

 44,918 50,439  ستخدامدات حق االجوك مواستهال

 377,073 508,779  يلتكاليف تمو

 120,385 236,946  ة للموظفينخدمة نهاية المخصص مكافأصافي 

 443,384 1,407,115 5   اريينين التجنيدملل ص خسائر االئتمان المتوقعةصخم صافي

 (138,007) 123,218  ويل عمالت أجنبيةحت (أرباح) /خسائر

 (355,370) (319,901)  تمعداو تآشممتلكات ومنمن بيع ح رب

  ──────── ──────── 

  6,431,623 13,565,118 

    ل العامل: رأس الما تعديالت على

 573,482 2,963,627  ى خرأمدينون تجاريون وأرصدة مدينة 

 (10,517,777) (359,854)   رىرصدة دائنة أخوأدائنون تجاريون 

 32,481 (16,179)  مخزون 

  ──────── ──────── 

 3,653,304 9,019,217  العملياتالناتجة من  النقدية فقاتالتد

 (80,607) (49,006)  ة فين مدفوعمكافأة نهاية الخدمة للموظ

  ──────── ──────── 

 3,572,697 8,970,211  ل يأنشطة التشغ منة تجالنا ديةالنق دفقاتالت فياص
  ──────── ──────── 

    

    تثمار االسطة أنش

 (8,278,135) (9,937,140)  ومعدات ومنشآت ممتلكات بنود شراء

 441,920 333,009  ومعدات آتنشوملكات تممبنود ع ن بيمتحصالت م

     - (295,415) 10 عة ركة تابحيازة شاتجة من نلاقدية لنا  تالتدفقا فيصا
  ──────── ──────── 

 (7,836,215) (9,899,546)  ستثمار أنشطة اال ة فيالمستخدملنقدية صافي التدفقات ا
  ──────── ──────── 

    

    يل التموطة أنش

 (351,826) (483,702)   مدفوعة لتمويتكاليف 

 13,706,599 12,327,120  وسلفض روقمتحصالت من 

 (8,800,000) (6,600,000) 13 مدفوعة  أرباحزيعات وت

 (38,827) (39,017)  تأجير المطلوبات  اددس

 (2,900,114) (4,321,339)    سلفقروض و مدفوعات
  ──────── ──────── 

 1,615,832 883,062  التمويلأنشطة  اتجة منالن ةلنقديصافي التدفقات ا
  ──────── ──────── 
    

 (23,632) 55,121  مالت أجنبية صافي فروق تحويل ع
  ──────── ──────── 
    

 (2,671,318) 8,848  في النقد والنقد المعادل (النقصزيادة )لاصافي 
 4,769,603 1,787,949  يناير  1في كما  عادللما النقد والنقد

  ──────── ──────── 
 2,098,285 1,796,797    يونيو 30في كما ل دعاالم قدلناالنقد و

  ════════ ════════ 



 .م.ك.ع. وشركاتها التابعة ابضة شركة المتكاملة القالش
 

 ير مدققة( ة المجمعة )غفالمرحلية المكثالمالية  ضاحات حول المعلوماتإي

  2020 سبتمبر 30 فينتهية للفترة المو ا فيكم
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 الشركة  ات حولممعلو 1
 

( "مالشركة األ") قابضة ش.م.ك.ع.لملة ااكشركة المتللالمجمعة  مرحلية المكثفةمات المالية الإصدار المعلوب تم التصريح

لس إدارة ار مجوفقاً لقر 2020 سبتمبر 30في  يةالمنتهأشهر  للتسعة ("ةالمجموع" ـا معًا بميشار إليهلتابعة )اتها اوشرك

 .2020نوفمبر  9 تاريخبم ألا الشركة
 

مكتب في بورصة الكويت. يقع  جةوهي مدر ةكويتيلشركات الوفقًا لقانون ا 2005يونيو  4 يخبتارالشركة األم  سيتأستم 

 .ويتالك، 15458ان سمد ،750 بص.  ي،دحماألشرق  ،6 قطعة ،7 رقم في المبنى  لالمسج األم لشركةا
 

 :ما يليلشركة األم هي كل سيةئيلراألنشطة ان إ
 

 ولية ة أو أجنبية ذات مسؤأسهم في شركات كويتي كملت إلىباإلضافة  ةأجنبيكويتية أو  أسهم في شركات مساهمة لكمت

 و ؛الغير ىدلا الشركات وإدارتها وضمانه ن النوعين منيس هذيفي تأسمحدودة أو المشاركة 

 مال الشركة ة األم في رأسكالشرل حصة ال تق الحالة،هذه ثل م فيو فيها. ك أسهمتمتلالتي  شركاتض الإقرا  

 و ؛%20 ةنسب عنالمقترضة 

 ة أو الرسومات لصناعيمات اوالعال والعالمات التجاريةا في ذلك براءات االختراع ق الملكية الصناعية بمقوح حيازة

أو  تالكويدولة داخل ا مهخدااستغرض ركات أخرى للشا جيرهة بها وتأتعلقالم حقوقالن ا مالصناعية أو غيره

 و ؛اخارجه

 ؛ والقانون اي يسمح بهتلا  ودحدال منضسة أعمالها  لة الالزمة لمماروقولة وغير المنقالممتلكات المن تملك 

 ت كاشرقبل تدار من  اليةفظ ممحا فيا ارهة لدى الشركة األم من خالل استثمرفومتلية الض المااالستفادة من الفوائ

 .متخصصة جهاتو
 

ة جمعالبيانات المالية الم 2020أبريل  15 خاريبت المنعقد ةيلعمومية السنوالجمعية ا عفي اجتما مشركة األمساهمو ال تمدعا

 تهيةالمنسنة للم األالمعلنة والمدفوعة من قبل الشركة  األرباح تتوزيعاتم عرض  .2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 .  13إيضاح  في ريخلتاك اذلب
 

 ةللمجموعاسات المحاسبية سيالفي  يراتالتغأساس اإلعداد و 2
 

 دادس اإلعأسا 2.1
 

ً عة للمجموثفة المجمكة الملمالية المرحليا لوماتمعالتم إعداد    المرحلي  رير الماليالتق 34ي دولاسبة المعيار المحل عة وفقا
 . ("34 يوللداسبة عيار المحام")
 

ية مجمعة عداد بيانات مالإلة الزمات المات واإلفصاحة المعلوافك مكثفة المجمعةحلية اللومات المالية المرمعال نضمتتال 

للسنة  للمجموعة السنويةية المجمعة المال البياناتب مقترنة هايلع العطاالويجب  تقارير الماليةلليير الدولية عاقًا للمفو كاملة

 . 2019بر ديسم 31 في المنتهية
 

ً يض، الذي يمثل أنار الكويتيمعة بالديجمالمرحلية المكثفة ال ةيالمعلومات المال عرضتم ي  . للشركة األمسية ية الرئ العملا
 

راء بعض عمليات رة السابقة. تم إجبالفت يتعلق مقارنة فيما معلومات ة المكثفة المجمعة تقدميلمرحلة االيمومات اللمعلإن ا

 . ترة الحاليةالف مع عرضحولها ت حاابقة واإليضالية للفترة الست المامعلوماال طابقتتيف لصنلتة اإعاد
  

 المجموعة  قة منالمطب دةالجديتعديالت والات ريتفسوال اييرالمع 2.2
 

د  إعداي ف بعةالمتتلك ل ثلةمماالمجمعة  المكثفةلية المرح لماليةفي إعداد المعلومات ا ةطبقالم إن السياسات المحاسبية

التي   دةديلجا اييرالمع قتطبي ءباستثنا ،2019ر مبسيد 31في  ةالمنتهي للسنة  موعةمجلل ةالسنوي المجمعةلية ت المااالبيان

لم   ولكن صادر خرآ ليتعد أو تفسير أور ايمعألي  لمبكرلم تقم المجموعة بالتطبيق ا. 2020يناير  1 ا منبارً اعتتسري 

 سر بعد. ي
 

لية  ية المرحالمال بياناتاللى ع يس لها تأثيرا لنهإ الإ 2020ل مرة في سنة ويرات ألت والتفسعدياللتا  من سري العديدت

 عة. مجموة للة المجمعثفمكال
 

 

 

 

 



 اتها التابعة م.ك.ع. وشرك.كاملة القابضة شركة المتالش
 

 ر مدققة( ي)غالمالية المرحلية المكثفة المجمعة  معلوماتاحات حول الإيض

 2020 سبتمبر 30ي منتهية فوللفترة ال ا فيكم

 

 

8 
 

 

 

 )تتمة(  للمجموعةالسياسات المحاسبية في التغيرات عداد وأساس اإل 2
 

 (مةتت) ةالمجموعالمطبقة من  الجديدةالتعديالت يرات ووالتفسالمعايير  2.2
 

  مالعاألتعريف  :3المالية  ر الدولي للتقاريرعيالى المديالت ععت

ألنشطة والموجودات ملة من اأية مجموعة متكا م تصنيفأنه لكي يت 3ية لاالم اريرلي للتقار الدويل على المعيالتعديوضح 

. مخرجاتول على الصالح ة درق قتتحقيتجمعان معاً ل ةجوهري  اتدخالت وإجراءم ىند أدال، ال بد وأن تتضمن كحعمكأ

لمطلوبة ات اجراءواإل لمدخالتكافة ا ون أن تشتمل علىد قققد تتح لمااألعن ضح التعديل أأوذلك،  إلىضافة باإل

 فة المجمعةلمكثحلية اة المرالمعلومات الماليلى ع يرأثم يكن لها أي تيالت لالتعد إن هذهالمخرجات.  إلىول للوص

 ل. ماأع في أية عمليات دمج ة وعة دخول المجمفي حالقبلية رات المستتالفى علثر د تؤولكنها ق وعةمجملل
 

 ةريهولجمعلومات اف التعري: 8سبة الدولي المحاعيار وم 1 الدوليحاسبة ملت على معيار ايالتعد
ً هذه التعديالت تعريف متقد   أو حذفها  كان ذاإ الة"المعلومات تعتبر جوهرية في حذي يبين أن ال ريةجوهال اتعلومللم اً جديد ا

ون ستخدما الميتخذه ت التيار يؤثر على القران ة معقولة أ ائها من المتوقع بصورخفإ أوعنها عبير حة التعدم ص
ية عن جهة محددة  مالات لوممع ا يقدمت المالية بمتلك البيانا إلىام استنادا عال ضغرذات ال ماليةلايانات األساسيون للب

 إلعداد التقارير". 
 

 ت امع المعلوم ندماجباال أو ية سواء بصورة فرد معلوماتوحجم ال ةطبيع مد علىية تعتأن الجوهر التديتعال توضح
قولة وقع بصورة معمات جوهريا إذا كان من المتعلوملا عنحة التعبير م صن عدويكومالية. ات اللبيانياق اى في ساألخر
مالية  ت اللوماالمع ر علىي تأثييالت أهذه التعدكن لي لم. نرات التي يتخذها المستخدمون األساسيوالقرا ى عل ؤثرأن ي
 .  موعةالمجبلي على مستقثير أتأي ون لها ع أن يكوليس من المتوق عةجمكثفة المحلية المالمر

 

 2018مارس  29ارير المالية الصادر في لتقل يمهيالمفااإلطار 
معيار. إن   أي لواردة فيالمتطلبات ا أويم يه المفاهأي من المفاهيم الواردة ف يتجاوز والفاهيمي معياًرا إلطار المال يمثل ا

  على  ينمئقاعدة المسار، والمعاييلية في إعداد لدوة اسبحالمعايير امجلس م مفاهيمي هو مساعدةاإلطار ال الغرض من
ى  ك لمساعدة جميع األطراف علناك أي معيار ساري، وكذلال يكون ه اعندمات محاسبية متسقة اإلعداد على تطوير سياس

  .هاوتفسيرعايير فهم الم
 

اف ايير االعترمحدثة ومع عريفاتة، ويقدم تبعض المفاهيم الجديدت مراجعته لمفاهيمي الذي تمطار اضمن اإلتي
المعلومات المالية لى ير عت أي تأثعدياللم يكن لهذه الت. وضح بعض المفاهيم الهامةي ماك تاطلوبوجودات والمبالم

    .للمجموعة المكثفة المجمعة المرحلية
 

 العمالء معن العقود م يراداتاإل 3
 

 : ةعمومجال اتإيراد وزيعفيما يلي ت

 

 تهية فيمنأشهر ال الثالثة
 سبتمبر 30

 تهية فيمنأشهر ال التسعة 
 سبتمبر 30

 

2020 2019  2020 2019 

 يتيدينار كو دينار كويتي  ينار كويتيد تيدينار كوي   غير مدققة 
      

 :ةخدمال أونوع البضاعة 
  

 

  

 خدماتتقديم   من   ادات إير 
  

 

  

 20,927,203 13,004,563  6,454,470 4,132,001 استئجار معدات
 1,554,404 1,398,218  476,749 404,451 نقل

 25,255 254,611  - 251,065 بيع بضاعة 
 ──────── ────────  ──────── ──────── 
 4,787,517 6,931,219  14,657,392 22,506,862 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

      ة:الجغرافي األسواق  
 18,984,553 11,404,288  5,903,521 3,515,956 الكويت 
 3,522,309 3,253,104  1,027,698 1,271,561 قطر 

 ──────── ────────  ──────── ──────── 
 4,787,517 6,931,219  14,657,392 22,506,862 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

      ت:يرادا باإل  العتراف توقيت ا 
 25,255 254,611  - 251,065 عينة منية م رة ز فت في    ة م قدبضاعة م 

 22,481,607 14,402,781  6,931,219 4,536,452 ر الوقتة على مدا قدم ت م خدما 
 

──────── ────────  ──────── ──────── 

 

4,787,517 6,931,219  14,657,392 22,506,862 

 

════════ ════════  ════════ ════════ 
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  ة السهمربحي (/)خسارة       4
 

ركة األم لشمساهمي االخاص ب الفترة ربح/)خسارة( ربحية السهم األساسية عن طريق قسمة( خسارة)مبالغ ـاب احتسيتم 

ففة خلمم االسه ربحية)خسارة( حتساب . يتم الفترةاالل لقائمة خ ا األسهم العادية ددلعح جلمرعلى المتوسط العاديين ا

دية القائمة خالل  عالمتوسط المرجح لعدد األسهم العلى ا ن العاديي األم  كةشـرمسـاهمي الالخـاص ب الربح(/الخسارة)ـمة بقس

 إلى ففة خلمادية المحتملة اسهم العكافة األ ليحوت ارها عندصدسهم العادية التي سيتم إاألجح لعدد لمتوسط المراً ازائد الفترة

 والمخففة متماثلة.  األساسيةم ة السهربحي ة(مة، فإن )خسارة قائففوجود أي أدوات مخم دعل نظًرا أسهم عادية.
   

 

 تهية فيمنأشهر ال الثالثة
 سبتمبر 30

 يتهية فمنأشهر ال التسعة 
 سبتمبر 30

 2020 2019  2020 2019 
      

  2,992,718 (341,070) ي()دينار كويتة رالفت ربح /)خسارة( 
(1,582,862) 7,010,432 

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

الل  خ القائمةعادية لاالمتوسط المرجح لعدد األسهم 
 220,000,000 220,000,000 الفترة 

 

220,000,000 220,000,000 
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
      

  13.60 (1.55)  )فلس( ية السهم األساسية والمخففةربح)خسارة(/ 
(7.19) 31.87 

 ══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 
 

 يون وأرصدة مدينة أخرىمدينون تجار       5
 

 
 سبتمبر 30

2020 
 ر يسمبد 31

2019 
 سبتمبر 30

2019 

 كويتي دينار  ر كويتي دينا دينار كويتي  

 (مدققةغير ) (قةمدق) (غير مدققة) 

    

 15,202,668 15,934,470 14,648,410 ريونمدينون تجا 
 (3,051,326) (4,407,633)  (5,844,138) ئتمان المتوقعة سائر االا: مخصص خناقصً 
 ───────── ───────── ───────── 
 8,804,272 11,526,837 12,151,342 

 133,006 123,896 209,758 مدينة محتجزات 
 69,898 77,551 177,027 (8ضاح  إي قة ) اف ذات عالستحق من أطر م  غ مبل 
 225,867 219,011 159,781 ائعود 

 587,614 467,164 820,459 ظفينموردين ومو  إلى دفعة مقدًما  
 137,047 220,825 203,682 قدًمامصروفات مدفوعة م

 1,628,632 3,969,123 1,953,551 رونأخ نون  مدي
 ───────── ───────── ───────── 
 12,328,530 16,604,407 14,933,406 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 :نةوالمحتجزات المدي ريينالتجان المتوقعة للمدينين فيما يلي الحركات في مخصص خسائر االئتما
 

 
 سبتمبر 30

2020 
  ريسمبد 31

2019 
 سبتمبر 30

2019 

  دينار كويتي يتي ار كوندي دينار كويتي  

 (مدققةر غي) (ققةمد) (غير مدققة) 

    

 2,604,549 2,604,549 4,407,633 فتتاحياال رصيد  ال 
 443,384 2,193,160 1,421,406 خسائر االئتمان المتوقعة    مخصص 

 - (99,904) (14,291) رد مخصص
 - (288,636) - مشطوبال 

 3,393 (1,536) 29,390 ة ويل عمالت أجنبي تح فروق  
 ───────── ───────── ───────── 
 5,844,138 4,407,633 3,051,326 
 ════════ ════════ ════════ 
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  قروض وسلف 6
 

 
 سبتمبر 30

2020 
  ريسمبد 31

2019 
 سبتمبر 30

2019 

 تي دينار كوي يتي ار كوندي دينار كويتي  

 (مدققةر غي) (دققةم) (ةغير مدقق) 

    

 3,700,242 3,961,195 1,801,048 ألجلا   حدد قرض م 
 11,171,209 9,524,713 16,803,908 دائنو تورق
 1,930,000 1,930,000 4,995,000 دائنو مرابحة 

 ───────── ───────── ───────── 

 23,599,956 15,415,908 16,801,451 
 ════════ ════════ ════════ 

 

ويتم سنوات.  5 إلىسنة واحدة  فترة تتراوح ما بين ت مرابحة وتورق تستحق خاللب اتفاقياستحقة بموجغ المإن المبال
: 2019ديسمبر  31% )2.75 إلى %2.25بمعدل ربح المؤجل ويحمل  سدادلمستحق على أساس التسوية المبلغ ا

 .%(4.5 إلى% 0.9 :2019 سبتمبر 30و%، 3.75 إلى% 3.50
 

 سنوات.  5خالل  دادالس قستح% وت  0.75معدل ايبور + ب تمويل رسومل تحمل  ددة األجالقروض مح إن
 

 العمالت:ب حس روض والسلففيما يلي الق
 

 
 سبتمبر 30

2020 
 ر يسمبد 31

2019 
 سبتمبر 30

2019 

 دينار كويتي  نار كويتي دي يتي ودينار ك 

 (ةمدققغير ) (مدققة) (قةدقغير م) 

    العملة

 13,101,209 12,315,141 22,404,446 يتيكو دينار 

 3,700,242 3,100,767 1,195,509 وروي 

 ───────── ───────── ───────── 

 23,599,956 15,415,908 16,801,451 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 
 سبتمبر 30

2020 
 ر يسمبد 31

2019 
 سبتمبر 30

2019 

 ي كويتدينار  تي نار كويدي ويتي دينار ك 

 (قةمدقير غ) (مدققة) (غير مدققة) 

    

 11,283,433 9,288,487 21,130,976 لة داو مت غير  
 5,518,018 6,127,421 2,468,980 متداولة

 ───────── ───────── ───────── 

 23,599,956 15,415,908 16,801,451 
 ════════ ════════ ════════ 
 

  خرىأائنة ددة ن وأرصاريوجن تدائنو 7
 

 
 سبتمبر 30

2020 
  رسمبيد 31

2019 
 سبتمبر 30

2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

 (مدققةغير ) (مدققة) (غير مدققة) 

    

 1,343,828 1,321,152 1,953,766 دائنون تجاريون 

 2,650,975 2,675,439 932,217 مستحقةدفع    أوراق 

 58,011  50,321     39,476 (8)إيضاح قة  عال ذات    ف أطرا   إلى حق  ت مبلغ مس

 2,687,895      1,250,298  1,261,439 ة مصروفات مستحق 

 1,121,186      1,119,694  1,801,256 ندائنو موظفي 

 390,158 453,896 647,223  آخرون دائنون  

 ────────── ───────── ───────── 

 6,635,377 6,870,800      8,252,053 

 ════════ ════════ ════════ 
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  اف ذات عالقةطراأل فصاحاتإ 8
 

العليا وموظفي اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة الرئيسيين مين هالمساطراف ذات عالقة األ مثلي

ً رتأثي أو مشتركةً  طرةً سي امارسون عليهي أو هاعلي ونريسيط التي اتشركالواألم ة شركلل   ة الشركة إدار وافقت .اً ملموسا

   .طراف ذات عالقةاألمع  تلك المعامالت تسعيرط ووشرسياسات على  ماأل
 

 كما يلي:ثفة المجمعة هي ية المكالمرحلالمعلومات المالية  العالقة المدرجة في األطراف ذاتمع  معامالتالصدة وراألإن 

 

 أخرى  
  سبتمبر 30

2020   
 سبتمبر 30

2019   

 ينار كويتي د ر كويتي يناد كويتي دينار  

 (قةمدقغير ) (مدققةغير )  

قةطراف ذات عالمعامالت مع أ      

 99,369 316,592 316,592 مالء قود مع الع ع المن    ات إيراد 
 

   أخرى  
 سبتمبر 30

2020 
 ر يسمبد 31

2019 
 سبتمبر 30

2019 

 ي دينار كويت كويتي  ينارد دينار كويتي  ار كويتي دين 

 (مدققةغير ) (دققةم) (غير مدققة)  

      ات عالقة ذ ف أطرا لدى    أرصدة

 69,898 77,551      177,027 177,027 قة  ات عالاف ذ تحق من أطر مبلغ مس

 58,011 50,321 39,476 39,476 عالقة    ات ف ذ ا طر أ  إلى مبلغ مستحق  
 

 دارة العليااإلمكافأة موظفي 

رة لسيطتوجيه واالط وطيتخالة يولئسمسلطة وممن لديهم اإلدارة  يين فيالرئيس ضاءعألان رة العليا ماو اإلديتألف موظف

 مجموعة.أنشطة العلى 
 

 :كما يلي كان دارة العليااإلبموظفي المتعلقة األرصدة القائمة قيمة  إجماليإن 

 قيمة المعامالت 
  سبتمبر 30المنتهية في فترة لل 

 2020   2019   

 ار كويتي دين تي دينار كوي 

   

 714,549 699,227 األجل يرة فين قصواتب ومزايا موظر

 33,752 35,346 ة  الخدمنهاية  مكافأة

 ───────── ───────── 

 734,573 748,301 

 ════════ ════════ 

 

 قطاعات اللومات مع 9
 

القرارات سئول اتخاذ مويمثلها اجعتها بمر رةاإلداجلس م مالتي قاالتشغيل بناءا على المعلومات  قطاعات اإلدارةحددت 

بتنظيم المنشأة بناءا على المناطق  مسئول اتخاذ القرارات التشغيليةيقوم  .اءألداتقييم و توزيع المواردض اغرألشغيلية الت

  ل يتحلالول التالي لجدمعامالت بين القطاعات. يعرض اأي اء إجر لم يتمج دولة الكويت. المختلفة داخل وخارغرافية الج

ديسمبر  31و 2020 سبتمبر 30في  هيةالمنت للفترةعة موربح المجوادات جودات والمطلوبات وااليرلمولالجغرافي 

  . 2019 سبتمبر 30و 2019
 

يع الموارد وتقييم األداء. يتم حول توزت بغرض اتخاذ القرارا أعمالها بصورة منفصلة ت تراقب اإلدارة نتائج تشغيل وحدا 

 .عائد على االستثماراتل ا  إلىداً ناتاس تاطاعلقداء اتقييم أ
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 )تتمة(عات قطاالات ملومع 9
 
   2020 سبتمبر 30 
 المجموع  خارج الكويت  داخل الكويت  
 تي دينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 14,657,392 3,253,104 11,404,288 ات القطاع إيرادات
 ════════ ════════ ════════ 

 (1,582,862) 263,563 (1,846,425)  اتقطاعالنتائج 
 ════════ ════════ ════════ 

 (6,058,328) (1,035,911) (5,022,417) استهالك 
 ════════ ════════ ════════ 

 (508,779) (44,232) (464,547) لفة تمويل تك
 ════════ ════════ ════════ 

 93,194,019 24,039,406 69,154,613 ت موجوداال
 ════════ ════════ ════════ 

 32,746,738 1,290,241 31,456,497 المطلوبات 
 ════════ ════════ ════════ 

 9,937,140 5,395,642 4,541,498  رأسماليةنفقات 
 ════════ ════════ ════════ 

 
   2019 ديسمبر 31 
 المجموع  ارج الكويت خ لكويت داخل ا 
 تي كوي دينار نار كويتي دي تي ينار كويد 
    

 93,189,727 15,091,500 78,098,227 موجودات ال

 ════════ ════════ ════════ 

 24,592,975 1,139,704 23,453,271 المطلوبات 

 ════════ ════════ ════════ 

 9,217,049 4,018,412 5,198,637  رأسماليةنفقات 

 ════════ ════════ ════════ 

 
   2019 سبتمبر 30 
 المجموع  خارج الكويت  داخل الكويت  
 تي دينار كوي  دينار كويتي دينار كويتي  
    

 22,506,862 3,522,309 18,984,553   اتالقطاع إيرادات

 ════════ ════════ ════════ 

  7,010,432  714,756  6,295,676  اتقطاعلانتائج 
 ════════ ════════ ════════ 

 (6,107,221) (822,699) (5,284,522) استهالك 
 ════════ ════════ ════════ 

 (377,073) (31,682) (345,391) تمويل  تكلفة
 ════════ ════════ ════════ 

 95,010,769 15,960,107 79,050,662 موجودات ال
 ════════ ════════ ════════ 

 27,290,390 1,944,673 25,345,717 المطلوبات 
 ════════ ════════ ════════ 

 8,278,135 2,261,441 6,016,694  رأسماليةنفقات 
 ════════ ════════ ════════ 
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 األعمال  ج دم 10
 

 يازة خالل الفترة الح

ذ.م.م.  العامة  سيرفيس للتجارةتكنو كة في شر% 100بنسبة  ملكيةحيازة حصة وعة بمج ، قامت الم2020بريل أ 5في 

في دولة الكويت وتعمل ها وتأسيسها تم تسجيلدودة مح مسئوليةذات شركة ركة تكنو سيرفيس هي و سيرفيس(. إن شن)تك

   .في دولة الكويت ةمتخصصلا تالصناعاوالصيانة واللحام وخدمات  صالحواإلالحراري بالرش  خدمات الطالءتقديم في 
 

ريخ  قتة للموجودات والمطلوبات المحددة في تامؤالعادلة ال مةيرفيس على أساس القيشركة تكنو سن حيازة تم المحاسبة ع 

جدول التالي  ض اليعرازتها. وبات التي تم حيت والمطلتحديد القيمة العادلة للموجودا بصدد رةاإلداكما إن الحيازة، 

 :في تاريخ الحيازة ت المسجلةالمطلوبامؤقتة للموجودات وقيمة العادلة الوع والفالمقابل المدملخص 
  

 ينار كويتي د

  الموجودات 

 55,865 ممتلكات ومعدات

 83,600 خزون م

 188,693 رصدة مدينة أخرى  وأيون مدينون تجار

 54,585 ل  المعادالنقد والنقد 
 

────────── 
 

382,743 
 

────────── 

  ت االمطلوب

 24,392 دمة للموظفين ة نهاية الخكافأم

 124,431 أخرى ريون وأرصدة دائنة نون تجادائ
 

────────── 
 

148,823 
 

────────── 

 233,920 ات التي تم حيازتها من قبل المجموعة  الموجوديمة العادلة لصافي الق
 

════════ 
 

 

 350,000 المدفوع  المقابل

 (233,920) لمجموعةيازتها من قبل اتم حي تناقصا: صافي الموجودات ال

 ────────── 

 116,080 (سةملموودات غير موج ة ضمنمدرج)الشهرة 
 

════════ 
 

 

 (350,000) نقداً  المسدد المقابل

 54,585  مشتراةتابعة شركة النقد والنقد المعادل في 
 

────────── 

 (295,415) الحيازة  مندرة اتدفقات النقدية الصال
 

════════ 

دينار كويتي  126,052 قدرهايرادات بإ .نو سيرفيس للتجارة العامة ذ.م.مساهمت شركة تك ،حيازةالمن تاريخ بدًء 

  ، 2020 سنة . إذا تم الدمج في بداية دينار كويتي 13,035 مبلغب المستمرة للمجموعة العمليات منئب قبل الضرا ةخسارو

من  ائبخسارة قبل الضرال قدروست   يكويت دينار 169,326 بمبلغ إيرادات المجموعة من العمليات المستمرة قدرفست  

 .كويتي دينار 41,911 بمبلغ تمرةالعمليات المس
 

 .حيازةال القيمة العادلة لعمليات التآزر المتوقعة الناتجة عن ر كويتي يناد 116,080بمبلغ لشهرة ا ضمنتت
 

 ومطلوبات محتملة تزاماتال 11
 

 لية ت رأسماالتزاما

دينار  39,326: 2019ديسمبر  31)تي دينار كوي 2,536 بلية بمبلغمستق قات رأسماليةزامات تتعلق بنفلدى المجموعة الت

    .الجارية اإلنشاء قيدالمتعلقة بالمشاريع  نار كويتي(يد 81,773 :2019 سبتمبر 30وكويتي، 
 

 ملة تت محمطلوبا

 31ار كويتي )ندي 8,889,743 بمبلغ اتوائتمان اتنضما موعة خطابالمجب الخاصة البنوكلدى ، 2020 سبتمبر 30ي ف

وليس ض العقود داء بعدينار كويتي( أل 1,981,815 :2019 سبتمبر 30ودينار كويتي،  4,417,710: 2019ديسمبر 

 المستقبل. ة في يجوهر مطلوبات أيمن المتوقع أن ينشأ عنها 
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  19-دكوفي وسفير رتأثي        12
 

ثرت وع عدد كبير من حاالت العدوى. وقد أمع وق 2020ورات متسارعة في سنة تط 19-فيروس كوفيد شيشهد تف

 ة.بعدة طرق جوهري المجموعة القتصادي وأعمالااط نشللى اع واء الفيروسالحت مختلف الحكومات ر التي اتخذتهاالتدابي
 

 :يليا هو كم عةجموالمعلى  19-ا لفيروس كوفيدمعروف حاليً ير الالتأث إن
 

  فيمقارنة بنفس الفترة  2020من سنة  األولىأشهر  للتسعة جاراالستئوعمليات  التأجير إيراداتصافي انخفاض 

  مليات.ئر العنظرا لخسا %35بنسبة  2019سنة 

 ينار د 1,407,115بمبلغ  2020 سبتمبر 30في ية هأشهر المنت التسعةفترة في ئر االئتمان المتوقعة مخصص خسا

 ي. كويت
 

م  فإن حالة عد جة ذلك، نتي ذةالمتخحكومية لوالتدابير ا 19-كوفيد روسفي تفشيل علبالف ةوفالتأثيرات المعر إلىإلضافة با

ل جلمعروف ما قد يكون مدى التأثير طويل األشاط االقتصادي، ومن غير اي النف تسبب تعطل يقتصاد الكلالبشأن ا التيقن

 لااألعمولمجتمع ض االة تعرح لفة. فيتمخاتجاهات في  19-روس كوفيدفيوضع  أن يتفاقم . يمكنالمجموعة لى أعمالع

 . المجموعةى السيولة لدى لضغط عدوث حبية مطولة ول نتائج س إلىذلك قد يؤدي ، فنية أطولترة زملف 19-لفيروس كوفيد
 

للمزيد  المجموعةتعرض ت فقد ،تصاديالنشاط االق ىلع  بي المستمرثير السل، والتأ19-كوفيد زمةألللمدى الزمني  ًراظن

لة عدم  لحا . نظًرا2020موجوداتها في سنة في قيمة  يدةعلى السيولة، وقد تتكبد انخفاضات جدلقيود لبية وان النتائج السم

بقية من سنة تمالفي الفترة  لمجموعةا علي على أنشطة ير الفالتأث توقع ال يمكنمرة بشأن الوضع االقتصادي، التيقن المست

 .ها في تلك المرحلةعدما بو 2020
 

 ترحةة ومقدفوعات متوزيع        13
 

 مبلغ سهم بلفلس ل 30 قيمةنقدية ب حأربابتوزيع  2020مارس  23المنعقد بتاريخ  اجتماعهفي  اإلدارةس لجأوصى م

 8,800,000 مبلغ بإجماليم فلس للسه 40: 2018) 2019ديسمبر  31دينار كويتي للسنة المنتهية في  6,600,000

حلة المر األرباحمتبقي من ال والرصيدلكامل ابار األسهم وة إصدعالاحتياطي ستخدام ن خالل اها مسداديتي( يتم ار كويند

 دينار كويتي على التوالي.  5,137,000ار كويتي ودين 1,463,000بمبلغ  2019 رديسمب 31في كما 
 

 أرباح سداد توزيعاتعلى  2020أبريل  16 بتاريخ لمنعقداجتماعها في اوافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين 

لسهم  س لفل 40: 2018) 2019 ربديسم 31ويتي للسنة المنتهية في دينار ك 6,600,000 مبلغفلس للسهم ب 30 قيمةة بنقدي

 رباح المرحلة بالكامل واأل األسهمإصدار عالوة  دينار كويتي( يتم سدادها من خالل استخدام 8,800,000 مبلغ ليبإجما

سدادها يتم : 2018ي )ال ودينار كويتي على الت 5,137,000تي وينار كويد 1,463,000مبلغ ب 2019ديسمبر  31كما في 

  لمرحلة(.ا رباحاأل الكامل من خاللب
 

 




