
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ( عامةش.م.ك. )  -أسيكو للصناعات  شركة 
 وشركاتها التابعة
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   المجمعة  المكثفة  لومات الماليـة المرحليةالمع
 2021يونيو  30للفترة المنتهية في 
  مدققة( )غير 

 مــع
 المجمعة  المكثفة  المرحليةمعلومات المالية ال عن تقرير المراجعة 
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 1 المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلومات تقرير المراجعة عن 
 2 المجمع )غير مدقق(  المكثفالمرحلي  بيان المركز المالي

 3 المكثف المجمع )غير مدقق( بيان األرباح أو الخسائر المرحلي 
 4 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

 5 )غير مدقق( المجمع   المكثف المرحلي التغيرات في حقوق الملكية بيان 
 6 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

 13 – 7 )غير مدققة(  المجمعة المكثفة  المرحليةمالية إيضاحات حول المعلومات ال
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 المجمعة المكثفة  تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية

 
 السادة / أعضاء مجلس اإلدارة المحترمين

 ش.م.ك. )عامة(  -شركة أسيكو للصناعات 
 دولـة الكويـت

 
 مقدمة

)الشـركة األم( وشـركاتها التابعة   ش.م.ك. )عامة(  -أسـيكو للصـناعات  لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشـركة  
األرباح أو الخســائر والدخل  ،  رباح أو الخســائرالمالية لأل بيانــــــاتالوكذلك   2021يونيو   30( كما في  يشــار إليهم مجتمعين " لالمجموعةل)

إن إعداد وعرض هذه   آنذاك.المنتهية  السـتة أشـهر  لفترة   المجمعة  التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة،  الشـامل اآلخر
ــة إدارة الشركة  ل التقرير المالي المرحليل    34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم    المكثفة المجمعة  المعلومات المالية المرحلية ــن مسوولي   األم.م

 نا.على مراجعت  المجمعة بناءً  المكثفة إن مسووليتنا هي التعبير عن نتيجة حول هذه المعلومات المالية المرحلية
 

 نطاق المراجعة
ام المراجـعة رقم   ار اـلدولي لمـه اً للمعـي ا وفـق د تـمت مراجعتـن ة المرحلـية  2410لـق الـي ة المعلوـمات الـم ة  لمراجـع ل   المكثـف من قـبل الـمدقق المســــتـق

ــركةل. إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية ً   المكثفة  للش ــتمل مبدئيا ــوولين عن المعلومات المالية إعلى توجيه   تش ــارات للمو فين المس ــتفس س
ً هو مإلبق  مـماإن نإـلاق المراجـعة الفعلـية أـقل   األخرى.والمـحاســــبـية وتإلبيق اإلجراءات التحليلـية وإجراءات المراجـعة     في عملـية الـتدقيق وفـقا

،  ممكن تـحدـيدـها خعل عملـية الـتدقيق لمـعايير الـتدقيق اـلدولـية وهي ـبالـتالي ن تمكنـنا من الـت كـيد على أنـنا على علم بـكاـفة األـحدا  الـهاـمة التي من ال
ً  وبناءً    بالتدقيق.يتعلق  عليه فإننا ن نبدي رأيا
 

 النتيجة
المجمـعة المرفـقة لم تـعد، من جميع النواحي   المكثـفة علمـنا ـما يجعلـنا نعتـقد ـب ن المعلوـمات الـمالـية المرحلـيةلم يرد إلى  ،  اســــتـناداً إلى مراجعتـنا

 .34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم المادية، 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
ــالية المرحلية المكثفة ال ركة األم،باإلضـافة إلى ذلك، فإن المعلومات المــــ وحـس" ما ورد إليه علمنا   مجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الـش

وعـقد  والتـعديعت العحـقة عليهـما ونئحـته التنفـيذـية ،2016لســـــنة   1أـية مـخالـفات ألحـكام ـقانون الشــــرـكات رقم إعتـقادـنا، لم يرد إلى علمـنا و
على وجه كان من   2021يونيو  30المنتهية في  الســتة أشــهر  خعل فترة   والتعديعت العحقة عليهما  األم  الت ســيس والن ام األســاســي للشــركة

 .الممكن أن يوثر مادياً على نشاإل الشركة األم أو مركزها المالي
 

يشــير إلى وجود أي مخالفات مادية ألحكام القانون   علمنا خعل مراجعتنا ماععوة على ذلك، وحســ" ما ورد إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى  
ــنة    7رقم   ــواق  2010لس ــ ن هيئة أس ــاإل    وتن يم  المال  في ش ــتة  خعل فترة   عليهماوالتعديعت العحقة   ونئحته التنفيذية  المالية  األوراقنش الس
 ر مادياً على نشاإل الشركة األم أو مركزها المالي. على وجه كان من الممكن أن يوث  2021يونيو  30المنتهية في أشهر 
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  تها التابعةاوشرك( عامةش.م.ك. ) -أسيكو للصناعات شركة 
 )غير مدقق( المجمع المكثف ألرباح أو الخسائر المرحليابيان 
 2021يونيو  30المنتهية في  للفترة

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثعثة أشهر المنتهية في    

 2020  2021  2020  2021  إيضاح  
 26,188,807   34,425,347   6,252,463   15,937,133   إيرادات العمليات 

 ( 24,850,428)  ( 29,800,896)  (7,360,000)  ( 14,819,886)   تكاليف العمليات 

 1,123,158   1,470,863   ( 134,176)  630,901    صافي إيرادات عقارات 

قيمة عقارات محتف  بها لغرض  اإلنخفاض في  

 المتاجرة 

   
- 

  
- 

  
- 

  
(1,489,984) 

 ( 17,941,301)  (24,732)  -  (24,732)   في القيمة العادلة لعقارات استثمارية  ات التغير

 ( 16,969,748)  6,070,582   (1,241,713)  1,723,416    العمليات )خسائر( مجمل أرباح 

 (3,205,747)  (3,160,936)  (1,528,782)  (1,582,694)   عمومية وإدارية   اريفمص

 ( 395,504)  ( 704,337)  ( 131,590)  ( 329,768)   بيعية   اريفمص

 ( 332,292)  (260,806)  ( 164,374)  (128,862)   وإإلفاءات  إستهعكات

 ( 696,603)  (232,306)  -  (232,306)   صافي مخصصات محملة 

 ( 21,599,894)  1,712,197   (3,066,459)  (550,214)   العمليات  من  أرباح )خسائر(

 ( 1,274)  (31,250)  4,299   (11,262)   حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة 

 -  1,308,309   -  -  (( i) -)"  9 مخصص دعوى قضائية لم يعد له ضرورة

 (5,575,288)  (4,299,091)  (2,513,503)  (2,154,353)   أعباء تمويلية 

 298,346   268,114   165,250   151,326    إيرادات أخرى 

الفترة قبل ضريبة دعم العمالة الوإلنية   رةخسا

 وحصة الزكاة 

  

(2,564,503) 

  
(5,410,413) 

 

(1,041,721) 

  
(26,878,110 ) 

 -  -  -  2,536    ضريبة دعم العمالة الوإلنية 

 -  -  -  1,015    حصة الزكاة 

 ( 26,878,110)  (1,041,721)  (5,410,413)  (2,560,952)   الفترة   رة خسا

          

          بـ:  ةالخاص 

 ( 26,213,182)  (818,702)  (4,836,555)  (2,144,719)   مساهمي الشركة األم 

 ( 664,928)  (223,019)  ( 573,858)  (416,233)   الحصص غير المسيإلرة 

 ( 26,878,110)  (1,041,721)  (5,410,413)  (2,560,952)   الفترة  رة خسا

          

 فلس   فلس   فلس   فلس    

بمساهمي   الخاصةالسهم األساسية والمخففة   خسارة

 الشركة األم 
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(6.51) 

  
(14.64 ) 

 

(2.49) 

  
(79.34 ) 

 
 

 المجمعة.  المكثفة المرحلية  علومات الماليةمن الم ( تشكل جزءاً 14( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )إن 
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 ( وشركاتها التابعةعامةش.م.ك. ) -أسيكو للصناعات شركة 
 )غير مدقق(  المجمع المكثف المرحليخر األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلبيان 
 2021يونيو  30المنتهية في  للفترة 

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(  

 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثعثة أشهر المنتهية في   

  2021  2020  2021  2020 

 ( 26,878,110)  (1,041,721)  (5,410,413)  (2,560,952)  الفترة  رةخسا 

         
         :  )الخسارة الشاملة األخرى(الدخل الشامل اآلخر 

         و الخسائر أ حبنود ممكن أن يعاد تصنيفها نحقاً إلى األربا
 254,098   647,770   ( 276,503)  819,716   فروقات ترجمة عملة من العمليات األجنبية 

  من شركات (الخسارة الشاملة األخرىاآلخر )الدخل الشامل 
  61,524   زميلة

 
(3,608 )   56,170  

 
(70,272) 

 183,826   703,940   ( 280,111)  881,240   ( للفترة الخسارة الشاملة األخرى ) الدخل الشامل اآلخر

 ( 26,694,284)  (337,781)  (5,690,524)  (1,679,712)  للفترة  الخسارة الشاملة مجموع 

         
         بـ:  ةالخاص 

 ( 26,029,356)  (120,783)  (5,116,666)  (1,297,747)  مساهمي الشركة األم 
 ( 664,928)  (216,998)  ( 573,858)  (381,965)  الحصص غير المسيإلرة 

 ( 26,694,284)  (337,781)  (5,690,524)  (1,679,712)  للفترة  الخسارة الشاملة  مجموع 

 
 

 المجمعة.  المكثفة المرحلية  من المعلومات المالية ( تشكل جزءاً 14( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
.  
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 تها التابعةاوشرك( عامةش.م.ك. ) -أسيكو للصناعات شركة 
 )غير مدقق( المجمع المكثف المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 2021يونيو  30المنتهية في  للفترة
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
     بمساهمي الشركة األم  الخاصةحقوق الملكية      

 
 

  رأس المـال

 
 

  ععوة إصدار 

 
 إحتياإلي
  إجباري 

 
 

  أسهم خزانة

 
 إحتياإلى 
  أسهم خزانة 

أثر التغير في  
الخسائر الشاملة  
األخرى لشركات  

  زميلة 

 
 
 فائض
 تقييمالإعادة 

  
 

القيمة   حتياإليإ
 العادلة

 

  احتياإلي آخر 
ترجمة   تعديعت

  عمعت أجنبية 

 
 

(  خسائر متراكمة )
  المجموع الجزئي   أرباح مرحلة 

 الحصص غير 
 المسيإلرة 

 
 
 

 حقوق مجموع
 الملكية  

1,650,648   ( 95,391)   64,739   ( 129,449)   2,568,207    ( 803,064)   13,119,257  24,426,446   33,340,009  ( )مدقق 2020ديسمبر  31في كما الرصيد      9,876,907   (8,994,164 )    75,024,145    17,506,991 ¤    92,531,136 
 190,744    -  190,744    -  -  -  -  -  -  (76,763)   267,507    -  -  - أسهم خزانةبيع 

 ( 1,370,272)   ( 1,370,272)   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - أثر التغير في حقوق ملكية شركة تابعة   
 ( 337,781)   ( 216,998)   ( 120,783)   ( 818,702)     641,749    -  -  -  56,170    -  -  -  -  - للفترة  الشاملة( رة)الخسا الدخل الشاملمجموع 

1,650,648  ( 95,391)   64,739   ( 73,279)   2,491,444    ( 535,557)   13,119,257   24,426,446   33,340,009  2021يونيو  30في كما الرصيد         10,518,656   (9,812,866 )    75,094,106    15,919,721    91,013,827 

                            
19,716,189    8,294,464    1,650,648  28,959    64,739   ( 194,733)   2,589,875    ( 574,362)   13,119,257  24,426,446   33,340,009  )مدقق(  2019ديسمبر  31في كما الرصيد      102,461,491      18,338,295     120,799,786 
( 165,699)   -  -  -  -  -  -  -  ( 165,699)   -  -  - أسهم خزانةشراء    -   (165,699 ) 

254,098    -  -  -  ( 70,272)   -  -  -  -  -   الدخل الشامل للفترة الشاملة( رة)الخسامجموع     (26,213,182 )    (26,029,356 )    (664,928 )    (26,694,284 )  

( 6,496,993)   8,548,562  1,650,648  28,959    64,739   ( 265,005)   2,589,875    ( 740,061)   ¤ 13,119,257  24,426,446   33,340,009  2020يونيو  30في  كما الرصيد       76,266,436     17,673,367     93,939,803 

 
 

   .المجمعة  المكثفة المرحلية لومات الماليةمن المع   ( تشكل جزءاً 14( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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  تها التابعةاوشرك( عامةش.م.ك. ) -أسيكو للصناعات شركة 
 )غير مدقق( المجمع المكثف المرحلي بيان التدفقات النقدية

 2021يونيو  30المنتهية في للفترة 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 المنتهية في الستة أشهر   

 يونيو  30 

  2021  2020 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية : 
 ( 26,878,110)  (1,041,721)  قبل ضريبة دعم العمالة الوإلنية وحصة الزكاة الفترة  خسارة 

     التسويــات: 
 1,489,984   -  اإلنخفاض في قيمة عقارات محتف  بها لغرض المتاجرة 

 17,941,301   24,732   لعقارات استثماريةالتغيرات في القيمة العادلة 
 696,603   232,306   صافي مخصصات محملة 

 454,170   477,785   مخصص مكاف ة نهاية الخدمة  
 2,153,308   2,434,221   إستهعكات وإإلفاءات 

 1,274   31,250   حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة 
 -  (1,308,309)  له ضرورة مخصص دعوى قضائية لم يعد 

 29,439   (410,995)  )ربح( خسارة من بيع عقارات محتف  بها لغرض المتاجرة 
 20,550   (1,930)  )ربح( خسارة من بيع عقارات استثمارية

 -  (16,563)  ممتلكات وعقارات ومعدات ربح من بيع 

 5,575,288   4,299,091   أعباء تمويلية

   4,719,867   1,483,807 
     التغيرات في الموجودات والمإللوبات التشغيلية :  
 362,546   (1,186,073)  مدينون وأرصدة مدينة أخرى  

 442,559   (20,730)  موجودات عقود  

 2,628,153   (3,493,977)  مستحق من أإلراف ذات صلة  

 ( 573,270)  5,539,531   مخزون  
 542,522   ¤ 794,571   عقارات محتف  بها لغرض المتاجرة صافي الحركة على  

 ( 177,591)  (837,748)     دائنون وأرصدة دائنة أخرى  

 ( 530,256)  153,938   مإللوبات عقود  

 ( 4,015)  70,643   مستحق إلى أإلراف ذات صلة  

 4,174,455   5,740,022   التشغيلية  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات 

 ( 349,160)  (292,600)  مكاف ة نهاية الخدمة المدفوعة   

 3,825,295   5,447,422   صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشإلة التشغيلية  

     
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:  
 (1,232,245)  (71,038)  المدفوع لشراء عقارات استثمارية 

 1,336,120   153,392   المحصل من بيع عقارات استثمارية  

 (2,882,809)  (1,306,336)  المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات  

 -  490,904   وعقارات ومعدات المحصل من بيع ممتلكات  

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشإلة انستثمارية     (733,078)  (2,778,934) 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:  
 (1,455,679)  (1,527,300)  مستحق للبنوكصافي الحركة على  

 5,319,901   (115,967)  قروض ألجل صافي الحركة على   

 ( 839,217)  (18,792)  مرابحات دائنة  صافي الحركة على 

 ( 652,558)  (702,558)  المدفوع لعقود اإليجار  

 (3,549,192)  (4,886,030)  أعباء تمويلية مدفوعة  

 ( 165,699)  -  شراء أسهم خزانة  

 -  190,744   بيع أسهم خزانة 

 ( 2,139)  (2,936)  توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة األم  

 (1,344,583)  (7,062,839)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشإلة التمويلية 

 ( 298,222)  (2,348,495)  صافي النقص في النقد والودائع القصيرة األجل  

 201,023   1,679,613   تعديعت ترجمة عمعت أجنبية  

 10,796,649   7,355,098   نقد وودائع قصيرة األجل في بداية الفترة 

 10,699,450   6,686,216   نقد وودائع قصيرة األجل في نهاية الفترة  

 
 

   .المجمعة  المكثفة المرحلية  الماليةعلومات من الم ( تشكل جزءاً 14( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 الخاصة بالشركة األم األنشإلة الرئيسيةالت سيس و - 1

  16540)الشركة األم( هي شركة مساهمة كويتية عامة ت سست بموج" عقد الت سيس رقم    ش.م.ك. )عامة(  -إن شركة أسيكو للصناعات  
وهي مدرجة في بورصة الكويت. وقد تم قيد الشركة األم بالسجل التجاري    2019أبريل    8  بتاريخوآخرتعديعته    1990يونيو    23بتاريخ  

 . 1991 يوليو 17بتاريخ  41903تحت رقم 
 

 جلها الشركة األم هي القيام بما يلي: إن األغراض التي أسست من أ
ييدها وإـستيراد وتـصدير كافة   - إنـشاء مـصنع إلنتاا الخرـسانة الخلوية المـسلحة وغير المـسلحة بجميع أنواعها وأحجامها وكافة لوازم تـش

  عالمية.المواد ولوازم وتركيبات البناء وتعتبر الشركـة الوكيل الوحيد في منإلقة الشرق األوسإل لتصنيع منتجات هيبل 
وكذلك إدارة أمعك الغير وكل ذلك بما ن    ،تملك وبيع وشـراء العقارات واألراضـي وتإلويرها لحسـا" الشـركة داخل وخارا الكويت -

يخالف األحكام المنصــوص عليها في القوانين القائمة وما ح رته من انتجار في قســائم الســكن الخاص على النحو الذي نصــت عليه  
 هذه القوانين.

 .خارا الكويتالتعامل في أسهم وسندات الشركات الصناعية المتعلقة بالنشاإل األساسي لحسا" الشركة فقإل داخل و -
اريع الـشركة واقامة المزادات الخاصـة بها وفقا   - ارات وكذلك تن يم المعارض الصـناعية الخاصـة بمـش تـش ات واإلـس إعداد وتقديم الدراـس

  الغرض.للقرارات وانن مة لهذا 
 .المقاونت العامة وإدارة الصناديق العقارية -
 

ب ي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمان شبيهة ب عمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق  ن تكون لها مصلحة أو تشترك  أ  األم  ويجوز للشركة
  .ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها ، أغراضها في الكويت وفي الخارا

 
 . مدرجةاألم يتم تن يمها واإلشراف عليها من قبل هيئة أسواق المال كشركة  الشركة إن 
 

  24079وعنوانها المسجل هو صندوق بريد رقم    –   34الدور    –شرق  ال منإلقة    –  التجاريإن العنوان المسجل للشركة األم هو برا الحمرا  
   الكويت. دولة  -  13101 الصفاة،

 
 . 2021 أغسإلس  12بتاريـخ   الشركة األم   المجمعة من قبـل مجلـس إدارة المكثفة  المعلومات المالية المرحليةتـمت الموافقة علـى إصدار 

 
 أسس العرض - 2

لالتقرير المالي المرحليل. إن السياسات    34لقد أعدت هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إلبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
لية المجمعة  المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة مماثلة لتلك المإلبقة في إعداد البيانات الما

  .2020 ديسمبر 31السنوية للسنة المنتهية في 
 

صاحات المإللوبة لبيانات مالية كاملة وفقاً للمعايير الدولية  المجمعة ن تتضمن جميع المعلومات واإلف   المكثفة  إن المعلومات المالية المرحلية 
في رأي اإلدارة أنه قد تم إدراا جميع التعديعت المتمثلة في انستحقاقات المتكررة العادية والتي تعتبر ضرورية لعرض    المالية.للتقارير  

ن تعتبر بالضرورة   2021يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  فترةلإن نتائج األعمال  المجمعة.  المكثفة  عادل في المعلومات المالية المرحلية 
المنتهية في   للسنة  توقعها  يمكن  التي  نتائج األعمال  إلى  2021  ديسمبر  31موشراً عن  الرجوع  يمكن  للحصول على معلومات إضافية   .

 . 2020ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 
 

 الجديدة والمعدلة المالية للتقارير الدوليةالمعايير  تإلبيق
إصــدارها وغير جارية الت ثير. إن تعديعت وتفســيرات أخرى تتإلبق لم تقم المجموعة بتإلبيق مبكر ألي معايير أو تفســيرات أو تعديعت تم 

 على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. مادي ، ولكن ليس لها أي ت ثير2021ألول مرة في 
 
 الصلة ذات باألإلراف اإلفصاحات المتعلقة - 3

العليا   اإلدارة  أفراد اإلدارة،  أعضاء مجلس    الرئيسيين،  كالمساهمين صلة  ذات  أإلراف  مع  متنوعة  بالدخول في معامــعت المجموعـة  قامت 
 إدارة  قبل من  عليها الموافقة  تمي  المعامعت  بهذه المتعلقة  الدفع  وشروإل  األسعار  . إن خرىاألصلة  الذات    إلراف األ وبعض   الزميلة  والشركات 
 ذات  أإلراف مع تمت التي الهامة والمعامعت األرصدة إن .الجمعية العامة السنويةوتخضع لموافقة مساهمي الشركة األم في    المجموعة

 : يلي كما هي صلة 
 

األرصدددة المتضددمنة في بيان المركز المالي  (1)
 المرحلي المكثف المجمع:

مساهمون 
  رئيسيون 

أإلراف ذات  
  صلة أخرى 

 يونيو  30
2021 

 )مدقق( 
ديسمبر   31

2020  
 يونيو  30

2020 

3,576,985     7,067,587    6,401,593   665,994  أإلراف ذات صلة تحق من سم    6,141,729  

(1,865,590)  (1,862,215)  (1,621,478)  (240,737) مخصص خسائر انئتمان المتوقعة   (2,491,600)  

  425,257   4,780,115  5,205,372     1,711,395    3,650,129  

67,602   -    70,643  70,643   - مستحق إلى أإلراف ذات صلة  

 
 . تحمل أية فوائد كما أنه نتوجد تواريخ محددة للسداد إن المستحق من )إلى( أإلراف ذات صلة ن 
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 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30الثعثة أشهر المنتهية في   

 2020  2021  2020  2021  مزايا أفراد اإلدارة العليا  (2)

 141,324  129,130  70,662  64,565  ومزايا أخرى قصيرة األجلروات" 
 9,054  8,242  4,527  4,121  مزايا مكاف ة نهاية الخدمة

 
  ألجل قروض - 4

  %، 2.50% إلى  1.25  من  : تتراوح 2020ديسمبر    31% )2.50% إلى  1.25  تراوح منت سنوية  تحمل معدل فائدة    إن القروض ألجل
 . يالمركزسعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت  فوق  )%2.50% إلى 1.25 منتتراوح  : 2020يونيو  30

 
 : كالتاليمضمونة بضمانات من المرتبة األولى  ألجل إن القروض 

 . )شركة تابعة للمجموعة(  ش.م.ك.)مقفلة(   سهم من أسهم المجموعة المملوكة في شركة أسيكو لإلنشاءات  30,225,000 عدد رهن (1)
ً ديناراً كويت   88,476,179:  2020ديسمبر    31)ديناراً كويتياً   92,090,076 بقيمة دفترية تبلغ  عقارات استثماريةرهن   (2) يونيو   30،  يا

ً كويتي اً دينار 91,768,873: 2020  .(ا
ً كويتي   اً دينار   12,942,126  بقيمة دفترية تبلغمعدات  الو عقارات  الممتلكات وبعض الرهن   (3)   13,198,373:  2020ديسمبر    31)  ا

ً ديناراً كويت  ً كويتي  اً دينار 13,689,365: 2020يونيو  30، يا  . (ا
 

 مرابحات دائنة  - 5
  %، 1.75% إلى  1.5  : تتراوح من2020ديسمبر    31)  %1.75إلى    %1.5من  الدائنة    اتمرابحبال  الخاص معدل الربح السنوي    يتراوح
 فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي.  )%1.75% إلى 1.5من تتراوح  : 2020يونيو  30
 

الدائنةإن   استثمارية  المرابحات  عقـارات  رهن  مقابل  تبلغ  مضمونة  دفترية  كويتياً  26,713,743   بقيمة  :  2020ديسمبر    31)ديناراً 
ً ديناراً كويت  28,192,404  . كويتي( دينار 27,288,500: 2020يونيو   30، يا

 
 خزانةسهم أ  - 6

  
 يونيو  30
 2021 

 )مدقق(  
 ديسمبر 31

2020 

  
 يونيو 30

2020 
 3,952,011  4,813,915  3,210,360 عدد أسهم الخزانة 
 % 1.19  % 1.44  %0.96 نسبة الملكية 
 430,769  432,771  410,926 القيمة السوقية )بالدينار الكويتي( 
 740,061  803,064  535,557 التكلفة )بالدينار الكويتي( 
 

المكثفة  كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية    جبارياإلحتياإلي  اإلمن    يساوي رصيد أسهم الخزانة   مبلغ بتجميد    الشركة األمقامت إدارة  
 إن أسهم الخزانة غير مرهونة.  ب سهم الخزانة.  زيع إلوال فترة انحتفا  إن هذا الرصيد غير قابل للتو . المجمعة

 

 الخاصة بمساهمي الشركة األم األساسية والمخففة السهمخسارة   - 7
بمساهمي الشركة    ة الخاص  الفترة خسارة  بقسمة    األساسية والمخففة  السهم   خسارةليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع إصدارها. يتم إحتسا"        

 : الفترةاألم على المتوسإل المرجح لعدد األسهم القائمة خعل 
 

 
 
  

 الثعثة أشهر المنتهية في
  يونيو   30

 الستة أشهر المنتهية في  
 يونيو   30

  2021   2020  2021   2020 

 ( 26,213,182)  )818,702)  ( 4,836,555)  ( 2,144,719)  الخاصة بمساهمي الشركة األم   الفترة رةخسا

         

 أسهـــم   أسهدددم   أسهـــم   أسهدددم   

 333,400,090   333,400,090   333,400,090   333,400,090   الفترةعدد األسهم المصدرة في بداية 

 ( 2,994,302)  ( 4,101,100)  ( 2,994,302)  ( 4,101,100)    الخزانةناقصاً : المتوسإل المرجح ألسهم 

في نهاية  المتوســـإل المرجح لعدد األســـهم القائمة  

  الفترة

 
 329,298,990  

 
 330,405,788  

  
329,298,990  

 
 330,405,788 

         

 فلس   فلس  فلس   فلس  

ــارة  ــهمخسـ ــية والمخففة  السـ ــاسـ ــة   األسـ الخاصـ

  بمساهمي الشركة األم

 
(6.51 )  

 
(14.64 )  

 
(2.49 )  

 
(79.34 ) 

 

 السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم متإلابقة. خسارة ن راً لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن 
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  امةالجمعية الع -  8   

 : على 2021 مايو 30جتماعها المنعقد بتاريخ إالجمعية العامة السنوية للمساهمين في  وافقت 
 ،2020 ديسمبر 31عن السنة المالية المنتهية في البيانات المالية المجمعة  -1
 ،2020 ديسمبر 31عن السنة المالية المنتهية في  توزيع أرباح نقدية عدم -2
 . 2020 ديسمبر 31مكاف ة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  صرفعدم  -3

 
 9    -  اإللتزامات المحتملة  والقضايا القانونية

 
 محتملة كما يلي:  ت لتزاماإيوجد على المجموعة  ( أ)

  
 يونيو  30
 2021 

 )مدقق(  
 ديسمبر 31

2020 

  
 يونيو 30

2020 
 5,341,692  5,341,692  3,852,052 خإلابات ضمان

 18,676,058  16,576,658  4,689,255 إعتمادات مستندية
   8,541,307  21,918,350  24,017,750 

 
 : هي كما يلي المكثف المجمع  المرحليإن القضايا القائمة للمجموعة كما في تاريخ بيان المركز المالي  ( " )

 
لتجاري    1252/2013تحت رقم    للمقاونت ذ.م.م. )لالمدعيةل( برفع دعوى قـضائية، قامت ـشركة كيلي 2013يوليو   28بتاريخ  

ــيكو للصــناعات  ــيكو للصــناعات  ىفرع دبي )حالياً( )لالمدع  –كليل  ضــد شــركة أس ، عليهال( لتتبع اموال مدينها لدى شــركة أس
  27% ســــنوياً. بتاريخ  9فوائد بواقع  درهم إماراتي ومايســــتجد من   68,252,151عليها بدبي ب ن تودي مبلغ  ىالمدع مإلالبةو

ــدرت، 2013نوفمبر   ــي التنفيذ    ل بدبي حكمهاالمحكمة انبتدائيةل  أصـ ــاص قاضـ ــها نوعياً بن ر الدعوى وإختصـ ــاصـ بعدم إختصـ
  .2018/    321  تحت رقمعليها  ىقامت شــــركة كيلي ذات الدعوى بذات الإلالبات ضــــد المدعأ  ،2018وفي عام   بمحكـمة دبي.

  62,126,172لزام المدعي عليها ب ن تودي للمدعية مبلغ إب   حكمها بدبي  لالمحكمة انبتدائيةأصدرت ل،  2020فبراير    26بتاريخ 
تحقاق في  9درهم إماراتي باإلضـافة إلى الفوائد القانونية بواقع  نوياً من تاريخ انـس داد، قامت   2010مايو   30% ـس وحتى تمام الـس

ــتئناف ا ىالمدع ــتئناف رقم  عليها باسـ ــتئنافللدى    1083/2020لحكم من خعل انسـ ــإلس  12  . بتاريخبدبي  لمحكمة انسـ   أغسـ
درهم إماراتي   62,126,172  بدفع مبلغ ابإلزام المدعى عليهوذلك    ةلصـالح المدعي  هال حكممحكمة انسـتئناف، أصـدرت ل2020

ـست نف المدعى عليه  إ  وحتى تمام الـسداد.  2010مايو  30في  % ـسنوياً من تاريخ انـستحقاق  9باإلـضافة إلى الفوائد القانونية بواقع  
ــتئناف رقم   ، أصــدرت المحكمة حكمها لصــالح المدعى 2020ديســمبر   16بتاريخ   .2020لســنة    900/916الحكم بموج" انس

، أصـدرت  2021مايو   5  بتاريخ.  لن رها بدائرة مشـكلة من قضـاه آخرين  لسـتئنافبإحالة الدعوى القضـائية إلى لمحكمة اإل اعليه
ً كويتي  اً دينار  1,308,309مبلغ ب حكمها لصالح المجموعة. وبناًء على ذلك، قامت المجموعة بعكس مخصص    لستئنافلمحكمة اإل  ا

يونيو   30للفترة المنتهية في  بيان األرباح أو الخســائر المرحلي المكثف المجمع  في  كمخصــص دعوى قضــائية لم يعد له ضــرورة  
ً نحـق.  2021 ة المجمـعةلـتاريخ ال  ا الـية المرحلـية المكثـف ـجدـيدة أـمام محكـمة أخرى في  برفع دعوي  ل(الـمدعـية)لـقاـمت   معلوـمات الـم

 محاكم دبي.
 

(i)   إلبقاً  2021يونيو   30باإلضـافة إلى ما سـبق، يوجد قضـايا مرفوعة من المجموعة ضـد الغير ومن الغير ضـد المجموعة كما في .
للمعلوـمات المتوفرة ـحالـياً ـفإـنه ليس ـباإلمـكان تـقدير القيـمة التي ســــوف تترـت" نتيـجة ـهذه القضـــــاـيا إلى أن يتم الـبت فيهم من قـبل  

 المجمعة.المرحلية المكثفة  المعلومات الماليةأي مخصصات عن تلك القضايا في هذه القضاء، وعليه، لم يتم تكوين 
 

 العادلة قياس القيمة  - 01 
 :العادلة هي كالتالي  القيمة قياس مستويات إن تفاصيل      

 
 المماثلة. المستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشإل المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمإللوبات  -
المستوى الثاني: ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخعت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحاً إما بشكل مباشر   -

 أو غير مباشر. 
 متاح.المستوى الثال : ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخعت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير  -

 الثاني.م تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخر ضمن قياس المستوى  يت 
 

   . تقار" قيمتها الدفترية األخرى  ، إن القيمة العادلة لألدوات المالية يونيو 30كما في 
 

 . المستويات المختلفـة لقيــاس القيمــة العادلـة، لم يكن هناك تحويعت بين 2021يونيو   30خعل الفترة المنتهية في 
 

بالنسبة للموجودات والمإللوبات التي يتم اإلعتراف بها في البيانات المالية على أساس دوري، تحدد المجموعة ما إذا كانت هناك تحويعت  
دا إلى أقل مستوى مدخعت جوهري نسبة  قد تمت لهم بين مستويات القياس المتسلسل وذلك عن إلريق إعادة تقدير أساس التصنيف )إستنا

 إلى قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية. 
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 معلومات القإلاع  - 11 

  القإلاع  أداء  تقييم  يتم.  األداء  وتقييم  الموارد   توزيع  حول  القرارات   اتخاذ   لغرض  منفصلة  بصورة  لقإلاعاتها  التشغيل  نتائجاإلدارة    تراق"
 المبينة في الجدول أدناه:  للقإلاعات المجمع الدخل  بيان إلى استناداً 

 

 تتضمن نتائج القإلاع اإليرادات والمصروفات المتعلقة مباشرة بقإلاع: 
 

 .وتركيبات البناء المسلحة تصنيع وإنتاا الخرسانة الخلويةب  في األنشإلة المتعلقةبشكل رئيسي  تتمثل: العمليات الصناعية -
الشــركات  تقوم بها التي  وبيع وشــراء األراضــي والعقارات  المتمثلة في  األنشــإلة العقارية    بشــكل رئيســي في  تمثل: ت العمليات العقارية -

 التابعة.
 الشركات التابعة.   تي تقوم بهاالفلل والمشاريع األخرى ال ببناء المتعلقةنشإلة األ تتمثل بشكل رئيسي في : مقاوالت عمليات ال -
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  :يونيو 30كما في  المذكورة أععه والتي تشكل معلومات قإلاعات التشغيل للمجموعةتفاصيل القإلاعات فيما يلي 
 

 
 

 اإلجمالدددي 

 قيود  
 إستبعاد المعامالت 

المتبادلة /  
الحصص  

 غيرالمسيطرة 

 

 
 

 اإلجمالدددي 

 

 
 عمليات 

 المقدداوالت 

 

 
 العمليات 

 رية العقا

 
 
 

 العمليات 
 الصناعية 

 
 
 
 

2021 

 إيرادات العمليات    39,103,515   -  4,222,140   43,325,655   (8,900,308)  34,425,347 

 تكاليف العمليات  (34,139,291)  -  (3,574,745)  (37,714,036)  7,913,140   ( 29,800,896)

 صافي إيرادات عقارات  -  1,470,863   -  1,470,863   -  1,470,863 

 التغيرات في القيمة العادلة لعقارات استثمارية  -  (24,732)  -  (24,732)  -  (24,732)

 إستهالكات وإطفاءات  (179,623)  (3,017)  (78,166)  (260,806)  -  (260,806)

 أعباء تمويلية  (4,299,091)  -  -  (4,299,091)  -  (4,299,091)

  الفترة  ربح  )خسارة( (2,766,602)  1,446,131   278,750   (1,041,721)  223,019   (818,702)

 مجموع الموجودات  197,259,899   ¤ 161,991,524   31,034,503   390,285,926   576,393   390,862,319 

 مجموع المطلوبات  101,428,641   180,168,787   18,251,064   299,848,492   -  299,848,492 

 
 

 
 

 اإلجمالـــي 

 قيود  
 إستبعاد المعامعت 
المتبادلة /  
الحصص  
 غيرالمسيإلرة 

 

 
 

 اإلجمالـــي 

 

 
 عمليات 
 المقــاونت 

 

 
 العمليات 
 العقارية 

 
 
 

ت العمليا    
 الصناعية 

 
 
 
 

2020 

 إيرادات العمليات  28,420,095   655,561   2,306,928   31,382,584   (5,193,777)  26,188,807 

 تكاليف العمليات  ( 27,086,600)  ( 626,299)  (2,009,028)  ( 29,721,927)  4,871,499   ( 24,850,428)

 صافي إيرادات عقارات  -  1,123,158   -  1,123,158   -  1,123,158 

 اإلنخفاض في قيمة عقارات محتف  بها لغرض المتاجرة  -  (1,489,984)  -  (1,489,984)  -  (1,489,984)

 عقارات استثمارية لالتغيرات في القيمة العادلة   -  ( 17,941,301)  -  ( 17,941,301)  -  ( 17,941,301)

 إستهعكات وإإلفاءات  ( 316,968)  ( 1,705)  (13,619)  ( 332,292)  -  ( 332,292)

 أعباء تمويلية  (5,575,288)  -  -  (5,575,288)  -  (5,575,288)

  الفترة  )خسارة( ربح (8,216,864)  ( 18,637,761)  (23,485)  ( 26,878,110)  664,928   ( 26,213,182)

 مجموع الموجودات  288,964,826   ¤ 173,503,153   6,292,730   468,760,709   ( 62,948,832)  405,811,877 

 مجموع المإللوبات  119,685,107   186,818,195   5,368,772   311,872,074   -  311,872,074 
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 استحقاقات الموجودات والمإللوبات  جدول  -  21

 كالتالي :  هي 2021يونيو  30استحقاقات الموجودات والمإللوبات كما في  جدولإن 
 

 المجموع 
 1 - 5   

  سنوات 
3 - 12    

  شهر 
1 - 3     

 شهر 
 

 الموجودات:       

 نقد وودائع قصيرة األجل  6,266,216  420,000  -  6,686,216

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى   6,978,180  13,964,244  3,006,350  23,948,774

 موجودات عقود  -  107,423  -  107,423

 مستحق من أإلراف ذات صلة  -  5,205,372  -  5,205,372

 مخزون  13,684,848  11,439,476  -  25,124,324

 غرض المتاجرة محتف  بها لعقارات  -  940,742  -  940,742

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخر  -  -  683,767  683,767

 استثمار في شركات زميلة   -  -  2,016,652  2,016,652

 عقارات استثمارية -  -  152,319,326  152,319,326

 ممتلكات وعقارات ومعدات  -  -  144,232,108  144,232,108

 أصول حق اإلستخدام  -  -  2,784,664  2,784,664

 شهرة  -  -  26,812,951  26,812,951

390,862,319  331,855,818  32,077,257  26,929,244  

 
 المطلوبات:       

 مستحق للبنوك -  8,429,074  -  8,429,074

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   1,364,783  17,787,039  2,575,834  21,727,656

 مستحقة للمساهمينأرباح توزيعات  -  2,006,410  -  2,006,410

 مإللوبات عقود  -  1,585,831  -  1,585,831

 مستحق إلى أإلراف ذات صلة  -  -  70,643  70,643

 اإليجارإلتزامات عقود  -  997,129  1,840,096  2,837,225

 قروض ألجل  -  21,834,078  177,914,100  199,748,178

 مرابحات دائنة -  30,719,408  28,496,628  59,216,036

 مخصص مكاف ة نهاية الخدمة  -  -  4,227,439  4,227,439

299,848,492  215,124,740  83,358,969  1,364,783  

 
 العامل  رأس المال  -  31

ً كويتي   اً دينار  25,717,251  بمبلغ  المتداولة  عن موجوداتها، تجاوزت المإللوبات المتداولة للمجموعة   2021يونيو    30كما في     31)  ا
ً كويتي   اً دينار  9,496,786:  2020ديسمبر   ً كويتي   اً دينار    26,629,377:  2020يونيو    30،  ا (. تم إعداد المعلومات المالية المرحلية  ا

. والذي يفترض قدرة المجموعة على تحقيق موجوداتها وسداد  ستمرارية المجموعة في أعمالهاإ على أساس افتراض  المكثفة المجمعة  
 وتعزيز تدفقاتها النقدية في المستقبل.ستمرارية المجموعة تعتمد على قدرتها على تحسين الربح  إالتزاماتها من خعل نشاإلها انعتيادي. إن  

 
  اً دينار  8,881,415  بالحصول على شرائح تسهيعت ائتمانية إضافية بمبلغ ، 2021يونيو    30خعل الفترة المنتهية في  قامت المجموعة  

ً كويتي  ً كويتي  اً دينار 9,016,174كما قامت بتسديد مبلغ ، ا    من التسهيعت انئتمانية القائمة.  ا
 

برأي إدارة المجموعة أن الموسسات المالية المقرضة سوف تستمر بتقديم وتجديد التسهيعت انئتمانية ن راً لجودة أصول المجموعة  
 واألرباح المحققة كل سنة مالية.   

 
 ل( 19-كورونا )لكوفيداألثر المترت" على وباء  -  41

فيروس كورونااستمرار  أدى   واألنشإلة    ل( 19-)لكوفيد    تفشي  األعمال  تعإليل  إلى  العالم  عبر مناإلق جغرافية مختلفة على مستوى 
ك  انقتصادية، حي  أعلنت من مة الصحة العالمية أنه وباء عالمي، كما أعلنت السلإلات المالية والنقدية في جميع أنحاء العالم، بما في ذل

اء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة. يبين هذا اإليضاح ت ثير تفشي الوباء على دولة الكويت، عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنح
 .   2021يونيو  30عمليات المجموعة والتقديرات واألحكام الهامة التي تإلبقها اإلدارة في تقييم الموجودات والمإللوبات كما في 

 
 إدارة مخاطر االئتمان (أ )

العديد من اإلجراءات إلدارة المخاإلر المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحديد القإلاعات األكثر ضعفاً التي ت ثرت في    إدارة المجموعة   تتخذإ
 المقام األول ووضع تدابير إضافية لضمان مستوى عاٍل من إدارة تلك المخاإلر. 

 
وباء الناجمة عن  اليقين  في عوامل  ت أن    المجموعة   ل( من19  -كوفيد  )ل  تإللبت حانت عدم  العالمية  التقلبات  ت ثير  انعتبار   خذ في 

 ها عمليات ل  بالنسبة   . 2021يونيو    30انقتصاد الكلي المستقبلية التي تم أخذها في انعتبار وذلك لتحديد الخسائر انئتمانية المتوقعة كما في  
الصلة    التإللعيةالمعلومات  بتحدي   المجموعة    قامت الدولية،   وذات  لتحديد  بب لقة  المتعالمستخدمة  الكلي  انقتصاد  حتمالية  إيئة 

 . الذي تزاول فيه المجموعة أنشإلتهاالمناخ انقتصادي للسوق ب  فيما يتعلق الخسائرانئتمانية المتوقعة 
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 تكاليف العمليات (ب )

ً كويتي  اً دينار 899,756 بمبلغ مستغلة  غير إنتاجية  لإلاقة صناعية مصاريف  المجموعة  تكبدت   509,115 :  2020يونيو    30كما في  ) ا
ً كويتي  اً دينار  .(ا

 
 إدارة مخاطر السيولة)جد( 
واصل  ت تخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة. سإبتقييم السيولة ووضع التمويل بعناية والمجموعة    قومت ل(،  19  -كوفيد  )ل  ستجابة لتفشي وباءإ

اإلستحقاقات للموجودات  جدول  تحليل  إن    بعناية.  االنقدية وتوقعاته  اوذلك من خعل مراقبة تدفقاته  اتقييم مركز السيولة لديهالمجموعة  
 (. 12في )إيضاح   مفصح عنهوالمإللوبات 

 
 مبدأ االستمرارية  (د)

المعلومات المتاحة حول  أجرت المجموعة تقييماً حول قدرتها على انستمرار كمنشاة مستمرة في  ل ال روف انقتصادية الحالية وكافة  
 .  (13كما هو موضح في )إيضاح  المخاإلر وحانت عدم الت كد المستقبلية

 
على انقتصاد العالمي واألسواق المالية في التإلور واننتشار،    ( ل19-كوفيد ل)  من المتوقع أن تستمر اآلثار الحالية والمتوقعة لتفشي ت ثير وباء

التإلورات غير موكد في هذه المرحلة ولكن يمكن أن يوثر سلباً على األداء المالي للمجموعة والتدفقات النقدية  كما ن يزال حجم ومدة هذه  
والمركز المالي في المستقبل. ستواصل المجموعة مراقبة توقعات السوق وتحدي  انفتراضات والتوقعات الخاصة به حي  قد يكون لذلك  

 في المستقبل.  جمعةالم ت ثير كبير على البيانات المالية
 

 


