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 المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة جعة مراحسابات المستقل حول مراقب التقرير 

  ش.م.ك.ع. الشركة المتكاملة القابضةإدارة لى حضرات السادة أعضاء مجلس إ
 

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

المرحليين المكثفين  امل خل الشوالد  خسائررباح أو الاأل يوبيان 2020 يونيو 30المجموعة"( كما في “بـ يشار إليها معًا التابعة )

والتدفقات ية ملكال ات في حقوقالتغيرتعلقين به لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ، وبياني المجمعين الم

لة عن  سؤوة األم هي المشركالة دارإن إ. ه لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخالمرحليين 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   لالمستق مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

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

ألمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن  المسؤولين عن ان إلى الموظفي رئيسية

 دالدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكي قاً لمعايير التدقيقالتدقيق الذي يتم وفنطاق من نطاق المراجعة أقل بشكل كبير 

 ي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.ور الهامة التاألم فةكام ببأننا على عل
 

 آخرمر أ
لبيانات المالية وا 2019 يونيو 30ة المنتهية في فترللمجموعة لل كثفة المجمعةية المت المالية المرحللوماالمعدقيق وتمراجعة تم 

غير  مراجعة نتيجة عبر عن والذيآخر حسابات  مراقبمن قبل  التواليعلى  2019ديسمبر  31 هية فيالمجمعة للسنة المنت

يتعلق بهذا عدلة فيما إن نتيجتنا غير م. على التوالي 2020مارس  23و 2019 أغسطس 19بتاريخ غير معدل  تدقيق يرأو ةمعدل

 األمر. 
 

 النتيجة 
ن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم جب االعتقاد بأتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوإلى مراجع ااستنادً 

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

  رقابية األخرىتقرير حول المتطلبات القانونية وال

متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المجمعة المكثفة  فإن المعلومات المالية المرحلية مراجعتنا، إلى ضافة إلى ذلك، واستناداً باإل

لقانون الشركات رقم  إليه علمنا واعتقادنا، أنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات . نبين أيضاً، حسبما وصلاألم المحاسبية للشركة

 األم  التأسيس أو للنظام األساسي للشركة ، أو لعقد التعديالت الالحقة لهاو لتنفيذيةوالئحته ا قة له والتعديالت الالح 2016لسنة  1

ركة على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الش 2020 يونيو 30ة في يشهر المنتهأ الستة ل فترةالوالتعديالت الالحقة لهما، خ

 أو مركزها المالي.األم 

 

 

 

 

 

 

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ  207حسابات رقم مراقبي ال سجل

 نغ إرنست ويو

 لعيبان والعصيمي وشركاهما

  

 

 2020 أغسطس 15 

 الكويت 



 بضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة القاة المتكاملة لشركا
 

 

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

  2020 يونيو 30المنتهية في  للفترة
 

  
 أشهر المنتهية في الثالثة

 يونيو 30
 أشهر المنتهية في ستةلا 

 يونيو 30

  2020 2019  2020 2019 

 
اإيضاح

 دينار كويتي دينار كويتي ت
 

 دينار كويتي دينار كويتي

 
   

   

 15,575,643 9,869,875  7,014,324 3,698,415 3 عمالءالعقود مع المن  يراداتاإل

 (10,251,687) (8,421,627)  (5,188,790) (3,995,605)  خدمات تقديم  تكلفة

 (21,803) (3,063)  (10,453) (1,206)  عة عة مباتكلفة بضا

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 5,302,153 1,445,185  1,815,081 (298,396)  لربحا /)الخسارة( إجمالي

       

 455,984 323,085  186,991 230,309  أخرى  إيرادات

 (1,375,964) (1,248,589)  (706,856) (678,578)   ريةمصروفات عمومية وإدا

 276,210 12,459  4,718 (399,774)  جنبيةأرباح تحويل عمالت أ)خسائر( ي صاف

 (214,889) (1,434,484)  (95,908) (987,291)  متوقعةالئتمان االمخصص خسائر 

 (234,130) (327,757)  (140,143) (166,465)  تكاليف تمويل

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 4,209,364 (1,230,101)                             1,063,883 (2,300,195)  قبل الضرائب بحرال /)الخسارة( 

 (42,117)     -  (10,639) 10,701  ة مؤسسة الكويت للتقدم العلميصح

 (105,296) (8,350)  (26,595) 18,396  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (44,237) (3,341)  (12,156) 7,360   زكاةلا

  ─────── ────────  ─────── ─────── 

 4,017,714 (1,241,792)  1,014,493 (2,263,738)  الفترة ربحسارة(/)خ

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

فة فخملربحية السهم األساسية وا)خسارة(/ 

 (10.29) 4   ركة األمالخاصة بمساهمي الش
              

4.61 
 

(5.64) 
               

18.26 

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

  



 بضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة القاة المتكاملة لشركا
 

 

 المجمعة.ة المكثفة لمرحليا المالية لوماتعلماه من هذ اتشكل جزءً  13 إلى  1مرفقة من ن اإليضاحات الإ
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 الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الدخلبيان 

 2020 يونيو 30هية في المنتفترة لل
 

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

 يونيو 30
 أشهر المنتهية في ستةال 

 يونيو 30

 2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي يتيدينار كو  دينار كويتي ر كويتينادي 

      

 4,017,714 (1,241,792)  1,014,493 (2,263,738) ةالفتر ربحسارة( )خ

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

      شاملة أخرىإيرادات  (خسائر) 

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

 (3,642) 42,326  (2,916) (52,762)  عمليات أجنبية حويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويلق تفرو

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

صنيفها إلى األرباح أو يعاد تشاملة أخرى  إيرادات( رائسخ) 

  (2,916) (52,762) ترات الحقةفي ف  لخسائرا
      

42,326 
 

(3,642) 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (3,642) 42,326  (2,916) (52,762) ة رشاملة أخرى للفت إيراداتئر( سا)خ

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 4,014,072 (1,199,466)  1,011,577 (2,316,500) الشاملة للفترة داتراياإل )الخسائر( إجمالي

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

  





 

 كاتها التابعة ضة ش.م.ك.ع. وشرة القابالشركة المتكامل
 

 

 

 معة.المجالمرحلية المكثفة  ةاليالم المعلوماتمن هذه  اتشكل جزءً  13 لى إ  1 ت المرفقة منضاحاإن اإلي
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 المجمع )غير مدقق(حلي المكثف مرالبيان التغيرات في حقوق الملكية 

  2020 يونيو 30 المنتهية في ةترلفل
 

 
 رأس 
 أسهم دارة إصعالو المال

 احتياطي
 اريإجب 

 احتياطي تحويل
 أجنبية عمالت

 أرباح
  ماليجاإل  حلةمر

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

       

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

 (1,241,792) (1,241,792)     -     -     -     -  الفترة   ربح 

 42,326     - 42,326     -     -     - شاملة أخرى للفترة   يرادات إ 

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

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

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

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  2020  يونيو  30في  

 22,000,000 -     9,494,240 12,064 29,290,982 60,797,286 

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

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

 4,017,714 4,017,714     -     -     -     - الفترة   ربح 

 (3,642)    - (3,642)     -     -     - شاملة أخرى للفترة  خسائر 

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

 4,014,072 4,017,714 (3,642)     -     -     - للفترة ملة  الشا  يرادات اإل(  ائرخس ال )   إجمالي 

 8,800,000 8,800,000     ( 13توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

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

 64,728,459 32,628,348 (17,583) 8,654,694 1,463,000 22,000,000 2019  يو يون  30في  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة   ضةبالشركة المتكاملة القا
 

 

 لية المرحلية المكثفة المجمعة.ت الماالمعلوما ههذ من جزًءاتشكل  13 إلى  1اإليضاحات المرفقة من إن 
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 مرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(ال ةيدلنقت ابيان التدفقا

  2020 يونيو 30المنتهية في رة لفتل

 
 في تهيةنالم أشهر ستةال 

 يونيو 30

 2019 2020 إيضاحات 

 دينار كويتي ار كويتيندي  

 
 

  

 التشغيلأنشطة 
 

  

 4,017,714  ( 1,241,792)   الفترة ربح)خسارة(/ 

     دفقات النقدية:ي التافصب الفترة ربح)خسارة( لمطابقة تعديالت 

 5,535,936 3,994,305  ومعداتومنشآت ممتلكات استهالك 

 29,947 33,700  ستخدامدات حق االجوك مواستهال

 234,130 327,757  يلتكاليف تمو

 157,486 148,758  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (90,728)    -  انتفت الحاجة إليه  نة الخدمة للموظفيمخصص مكافأة نهاي

 214,889 1,434,484  خصص خسائر االئتمان المتوقعةم

 (276,210) 113,335  ويل عمالت أجنبيةحتأرباح (/ خسائر)

 (170,370) (222,877)  تمعداو تآشممتلكات ومنمن بيع ح رب

  ──────── ──────── 

  4,587,670 9,652,794 

    رأس المال العامل:  تعديالت على

 585,431   2,430,761  ى مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخر

 (10,429,550) 1,812,309   رىرصدة دائنة أخوأدائنون تجاريون 

 (16,991) (28,721)  مخزون 

  ──────── ──────── 

 (208,316) 8,802,019  العمليات (المستخدمة فيالناتجة من ) النقدية فقاتالتد

 (70,051) (19,053)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

  ──────── ──────── 

 (278,367) 8,782,966  ل يأنشطة التشغ (مستخدمة فيلا) منة تجالنا ديةالنق دفقاتالت صافي
  ──────── ──────── 

    تثمار االسأنشطة 

 (4,735,337) (7,846,568)  ومعدات ومنشآت ممتلكات بنود شراء

 256,920 236,049  ومعدات ومنشآتلكات تممبنود ع ن بيمتحصالت م

    - (295,415) 10 عة ركة تابحيازة شاتجة من التدفقات النقدية الن فيصا
  ──────── ──────── 

 (4,478,417) (7,905,934)  أنشطة االستثمار  المستخدمة فيلنقدية صافي التدفقات ا
  ──────── ──────── 

    يل التموطة أنش

 (217,246) (310,927)   مدفوعةل تمويتكاليف 

 11,206,599 9,887,120  متحصالت من قروض وسلف

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

 (25,886) (26,075)  مطلوبات تأجير ل مدفوعات

 (1,190,880) (3,055,116)  سلف قروض ول سداد
  ──────── ──────── 

 972,587 (104,998)  التمويلأنشطة  اتجة منالنالمستخدمة في( )لنقدية صافي التدفقات ا
  ──────── ──────── 

 (22,263) (133,346)  مالت أجنبية صافي فروق تحويل ع

  ──────── ──────── 

 (3,806,460) 638,688  في النقد والنقد المعادل (النقصالزيادة )صافي 

 4,769,603 1,787,949  يناير  1في كما  عادللما النقد والنقد

  ──────── ──────── 

 963,143 2,426,637    يويون 30في كما ل النقد والنقد المعاد

  ════════ ════════ 



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

 ير مدققة( ة المجمعة )غالمرحلية المكثفالمالية  ضاحات حول المعلوماتإي

  2020 يونيو 30 نتهية فيللفترة المو ا فيكم
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 الشركة  ات حولممعلو 1
 

( "الشركة األم") قابضة ش.م.ك.ع.لملة ااكشركة المتللالمجمعة  مرحلية المكثفةمات المالية الإصدار المعلوتم التصريح ب

ً لقر 2020 يونيو 30في  يةالمنتهأشهر  ستةل( ل"المجموعة" ـيشار إليها مًعا بوشركاتها التابعة ) لس إدارة ار مجوفقا

 .2020أغسطس  15 تاريخبم ألا الشركة
 

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

 .ويتالك، 15458ان سمد ،750 بص.  األحمدي،شرق  ،6 قطعة ،7 رقم في المبنى  لالمسج لشركة األما
 

 :ما يليلشركة األم هي كل سيةئيلراألنشطة ان إ
 

 ولية ة أو أجنبية ذات مسؤأسهم في شركات كويتي كملت باإلضافة إلى ةأجنبيأسهم في شركات مساهمة كويتية أو  لكمت

 و ؛الغير لدىمحدودة أو المشاركة في تأسيس هذين النوعين من الشركات وإدارتها وضمانها 

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

 و ؛%20 نسبة المقترضة عن

 والعالمات التجارية والعالمات الصناعية أو الرسومات ا في ذلك براءات االختراع ق الملكية الصناعية بمقوح حيازة

أو  تالكويدولة داخل ا مهخدااستغرض ركات أخرى للشا جيرهة بها وتأالصناعية أو غيرها من الحقوق المتعلق

 و ؛اخارجه

 ؛ والقانون اي يسمح بهتلا  ودحدال منضسة أعمالها  الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الالزمة لممار تملك 

 ت كاشرقبل تدار من  ة لدى الشركة األم من خالل استثمارها في محافظ ماليةرفواالستفادة من الفوائض المالية المت

 .متخصصة جهاتو
 

ة جمعالبيانات المالية الم 2020أبريل  15 اريخبت المنعقد ةلعمومية السنويالجمعية ا عفي اجتما مشركة األمساهمو ال تمدعا

 سنة المنتهيةم للالمعلنة والمدفوعة من قبل الشركة األ األرباحتم عرض توزيعات  .2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 . 13اإليضاح رقم   في ريخلتاك افي ذل
 

 للمجموعةاسات المحاسبية سيالفي  يراتالتغأساس اإلعداد و 2
 

 س اإلعدادأسا 2.1
 

ً عة للمجموثفة المجمكة الملمالية المرحليا لوماتمعالتم إعداد    المرحلي  رير الماليالتق 34ي اسبة الدولمعيار المحل عة وفقا
 . ("34 يوللدسبة اعيار المحام")
 

إلعداد بيانات مالية مجمعة ة الزمات المات واإلفصاحة المعلوافك مكثفة المجمعةحلية اللومات المالية المرمعال نضمتتال 

للسنة  للمجموعة السنويةية المجمعة البيانات المالب مقترنة هايلع العطاالويجب  تقارير الماليةلليير الدولية عاقًا للمفو كاملة

 . 2019بر ديسم 31 المنتهية في
 

ً ، الذي يمثل أيضنار الكويتيمعة بالديجمالمرحلية المكثفة ال ةيالمعلومات المال عرضتم ي  . للشركة األمسية ة الرئي العملا
 

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

 . ترة الحاليةالف مع عرضحولها ت حاابقة واإليضالية للفترة الست المامعلوماال طابقتتإعادة التصنيف ل
  

 المجموعة  قة منالمطب دةالجديات والتعديالت ريتفسوالالمعايير  2.2
 

د  في إعدا المتبعةتلك ل ثلةمماالمجمعة  المكثفةفي إعداد المعلومات المالية المرحلية  ةطبقالم إن السياسات المحاسبية

ديدة التي  لجا اييرالمع تطبيق ءباستثنا ،2019ر مبسيد 31في  ةالمنتهي للسنة  موعةمجلل ةالسنوي المجمعةلية ت المااالبيان

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

 سر بعد. ي
 

لية ية المرحمات المالولمعلى الع يس لها تأثيرا لنهإ الإ 2020ل مرة في سنة ويرات ألت والتفسسري العديد من التعديالت

 عة. ة للمجموة المجمعالمكثف
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 )تتمة(  للمجموعةالسياسات المحاسبية في التغيرات عداد وأساس اإل 2
 

 )تتمة( المجموعةالمطبقة من  الجديدةوالتفسيرات والتعديالت المعايير  2.2
 

  مالعاألتعريف  :3المالية  ر الدولي للتقاريرعيالى المتعديالت ع

ألنشطة والموجودات ملة من اأية مجموعة متكا م تصنيفأنه لكي يت 3الية الم ار الدولي للتقاريريل على المعيالتعديوضح 

.  مخرجاتول على التتحقق قدرة الحصيتجمعان معاً ل ةجوهري اتدخالت وإجراءال، ال بد وأن تتضمن كحد أدى معمكأ

جراءات المطلوبة كافة المدخالت واإل ون أن تشتمل علىد قققد تتح لمااألعن ضح التعديل أأوضافة إلى ذلك، باإل

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةلى ع يرأثم يكن لها أي تيالت لالتعد إن هذهالمخرجات. ول إلى للوص

 ل. ماأع في أية عمليات دمج ة وعة دخول المجمفي حالقبلية رات المستد تؤثر على الفتولكنها ق وعةمجملل
 

 ةريهولجمعلومات اف التعري: 8عيار المحاسبة الدولي وم 1حاسبة الدولي ملت على معيار ايالتعد

ً هذه التعديالت تعريف متقد   أو حذفها  "المعلومات تعتبر جوهرية في حالة إذا كانذي يبين أن رية الجوهال اتعلومللم اً جديد ا

ون ستخدما المت التي يتخذهار يؤثر على القران ة معقولة أ ائها من المتوقع بصورخفإ أوعنها عبير حة التعدم ص

ية عن جهة محددة  ات ماللوممع ا يقدمت المالية بمام استنادا إلى تلك البياناعال ضغرذات ال ماليةلايانات األساسيون للب

 إلعداد التقارير". 
 

 ت امع المعلوم ندماجباال أو ية سواء بصورة فرد معلوماتوحجم ال ةطبيع مد علىية تعتأن الجوهرتوضح التعديالت 

قولة وقع بصورة معمات جوهريا إذا كان من المتعلوملا عنحة التعبير م صن عدويكولبيانات المالية. األخرى في سياق ا

مالية  ت اللوماالمع ر علىي تأثييالت أهذه التعد. لم يكن لرات التي يتخذها المستخدمون األساسيونالقرا على  ؤثرأن ي

 .  موعةالمجثير مستقبلي على أتأي ع أن يكون لها وليس 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 ال يمثل اإلطار الم

  على  ينمئقاعدة المسار، والمعايية الدولية في إعداد سبحامجلس معايير الم مفاهيمي هو مساعدةاإلطار ال الغرض من

ى  ناك أي معيار ساري، وكذلك لمساعدة جميع األطراف علال يكون ه عندماات محاسبية متسقة اإلعداد على تطوير سياس

  .هاوتفسيرعايير فهم الم
 

اف محدثة ومعايير االعتر ة، ويقدم تعريفاتبعض المفاهيم الجديدت مراجعته لمفاهيمي الذي تمطار اضمن اإلتي

المعلومات المالية لى ير علم يكن لهذه التعديالت أي تأث. وضح بعض المفاهيم الهامةي ماك تاطلوبوجودات والمبالم

    .للمجموعة المكثفة المجمعة المرحلية
 

 العمالء معن العقود م يراداتاإل 3
 

 : ةعمومجال اتإيراد وزيعفيما يلي ت
 

 2020  يونيو   30في   المنتهية أشهر    ستة لل

 

 اإلجمالي بيع بضاعة نقل اتير معدتأج

 

 تيدينار كوي دينار كويتي كويتير دينا تيدينار كوي

     غير مدققة  

     :الخدمات أونوع البضاعة 

 9,866,329 - 993,767 8,872,562 تقديم خدمات  الناتجة من   ادات اإلير 

 3,546 3,546 - - بيع بضاعة 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 8,872,562 993,767 3,546 9,869,875 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     ة:الجغرافي األسواق  

 7,888,332 3,546 955,193 6,929,593 الكويت 

 1,981,543 - 38,574 1,942,969 قطر 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 8,872,562 993,767 3,546 9,869,875 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     ت:يرادا باإل  العتراف توقيت ا 

 3,546 3,546 - - عينة منية م رة ز فت في    ة م قدبضاعة م 

 9,866,329 - 993,767 8,872,562 ر الوقتة على مدا قدم ت م خدما 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 8,872,562 993,767 3,546 9,869,875 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة( العمالء ود معلعقن ام يراداتاإل 3
 

 2019  يونيو  30في    ة المنتهيأشهر   ستة لل  

 اإلجمالي بيع بضاعة لنق ير معداتتأج 

 تيدينار كوي كويتيدينار  كويتير دينا يتدينار كوي غير مدققة

     : الخدمات أونوع البضاعة 

 15,550,388 - 1,077,655 14,472,733 تقديم خدماتناتجة من  ال  اإليرادات 

 25,255 25,255 - - ة بضاع بيع  

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

 14,472,733 1,077,655 25,255 15,575,643 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     األسواق الجغرافية:

 13,081,032 25,255 1,031,327 12,024,450 الكويت 

 2,494,611 - 46,328 2,448,283 قطر 

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

 14,472,733 1,077,655 25,255 15,575,643 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     ت:يرادا إلتوقيت االعتراف با 

 25,255 25,255 - - فترة زمنية معينة في    ة م قدبضاعة م 

 15,550,388 - 1,077,655 14,472,733 ة على مدار الوقتقدم ت م خدما 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 14,472,733 1,077,655 25,255 15,575,643 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

  ربحية السهم(/ )خسارة       4
 

العاديين لشركة األم مساهمي االخاص ب الفترة ربح)خسارة(  ربحية السهم األساسية عن طريق قسمةمبالغ ـاب احتسيتم 

 الربح ـمة ففة بقسخلمم االسه ربحية)خسارة( . يتم احتساب لفترةاالل القائمة خ األسهم العادية ددلعح لمرجعلى المتوسط ا

لمتوسط اً ازائد الفترةدية القائمة خالل عالمتوسط المرجح لعدد األسهم العلى ان العادييكة األم شـرالخـاص بمسـاهمي ال

اخذا في   أسهم عادية. إلىففة لمخادية المحتملة اكافة األسهم الع ليحوت ارها عنداألسهم العادية التي سيتم إصدالمرجح لعدد 

 والمخففة متماثلة.  األساسيةم ة( ربحية السهة قائمة، فإن )خسارففوجود أي أدوات مخم داالعتبار ع

   

 
 تهية فيمنأشهر ال الثالثة

 يونيو 30
 تهية فيمنأشهر ال ستةال

 يونيو 30

 2020 2019 2020 2019 

   

  

 4,017,714 (1,241,792) 1,014,493 (2,263,738) ي()دينار كويتة الفتر ربح /)خسارة( 

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

 القائمةعادية لاالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 الل الفترة خ

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

 ربحية السهم األساسية والمخففة)خسارة(/ 

 )فلس(
 

(10.29) 
 

4.61 (5.64) 18.26 

 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 
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  وأرصدة مدينة أخرى تجاريون مدينون 5
 

 
 يونيو 30

2020 
 ر يسمبد 31

2019 
 يونيو 30

2019 

 كويتي دينار  ر كويتي دينا دينار كويتي  

 (مدققةغير ) (مدققة) (غير مدققة) 

    

 15,130,488   15,934,470 15,993,406 ريونمدينون تجا 

 (2,822,847)  (4,407,633)  (5,885,643) ئتمان المتوقعة سائر االا: مخصص خناقصً 

 ────────── ──────────    ───────── 

 10,107,763 11,526,837  12,307,641 

 268,188      123,896 144,063 مدينة محتجزات 

 37,639    77,551      172,387 (8ضاح  إي اف ذات عالقة ) ستحق من أطر م  غ مبل 

 215,053   219,011    227,515 ائعود 

 608,989  467,164       963,652 ظفيندفعة مقدًما إلى موردين ومو 

 227,877   220,825       278,120 مصروفات مدفوعة مقدًما

 1,675,637  3,969,123    1,034,354 رونأخ مدينون  
 ────────── ────────── ────────── 
 12,927,854 16,604,407    15,341,024 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 :ريينالتجان المتوقعة للمدينين فيما يلي الحركات في مخصص خسائر االئتما
 

 
 يونيو 30

2020 
  ريسمبد 31

2019 
 يونيو 30

2019 

 دينار كويتي  يتي ار كوندي دينار كويتي  

 (مدققةغير ) (ققةمد) (غير مدققة) 

    

 2,604,549     2,604,549   4,407,633 فتتاحياال رصيد  ال 

 214,889    2,193,160 1,434,484 خسائر االئتمان المتوقعة    مخصص 

 -                    (99,904)   - رد مخصص

 -                    (288,636)       - مشطوبال 

 3,409     (1,536)   43,526 تحويل عمالت أجنبية فروق  
 ────────── ────────── ────────── 
 5,885,643  4,407,633    2,822,847 
 ════════════ ════════════ ════════════ 

 

  قروض وسلف 6
 

 
 يونيو 30

2020 
  ريسمبد 31

2019 
 يونيو 30

2019 

 دينار كويتي  يتي نار كودي دينار كويتي  

 (مدققةغير ) (دققةم) (غير مدققة) 

    

 4,361,170 3,961,195 2,036,782 ألجلحدد ا قرض م 

 9,772,605 9,524,713 17,769,465 دائنو تورق

 1,930,000 1,930,000 2,555,000 دائنو مرابحة 

 ───────── ───────── ───────── 

 22,361,247 15,415,908 16,063,775 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( قروض وسلف 6
 

لمستحق ويتم تسوية المبلغ اسنوات.  5ب اتفاقيات مرابحة وتورق تستحق خالل سنة واحدة إلى ستحقة بموجغ المإن المبال
 30%، و 3.75% إلى 3.50: 2019ديسمبر  31% )2.75 ىلإ %2.25بمعدل ربح فع المؤجل ويحمل على أساس الد

 .%(4.5% إلى 0.9: 2019 يونيو
 

 سنوات.  5% وتستحق خالل 0.75بمعدل ايبور +  تمويلل تحمل معدالت القروض محددة األجإن 
 

 العمالت:ب حس روض والسلففيما يلي الق

 
 يونيو 30

2020 
 ر يسمبد 31

2019 
 يونيو 30

2019 

 دينار كويتي  نار كويتي دي يتي ودينار ك 

 (مدققةغير ) (مدققة) (دققةغير م) 

    العملة

 11,702,605 12,315,141 20,324,465 يتيكو دينار 

 4,361,170 3,100,767 2,036,782 وروي 

 ───────── ───────── ───────── 

 22,361,247 15,415,908 16,063,775 

 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 
 يونيو 30

2020 
 ر يسمبد 31

2019 
 يونيو 30

2019 

 ي كويتدينار  دينار كويتي  دينار كويتي  

 (قةمدقغير ) (مدققة) (غير مدققة) 

    

 10,201,762 9,288,487 13,918,602 داولة مت غير  

 5,862,013 6,127,421 8,442,645 متداولة
 ───────── ───────── ───────── 

 22,361,247 15,415,908 16,063,775 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

  خرىائنة أددة ن وأرصن تجاريودائنو 7
 

 
 يونيو 30

2020 
  ريسمبد 31

2019 
 يونيو 30

2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

 (مدققةغير ) (مدققة) (غير مدققة) 
    

 1,339,007 1,321,152 1,620,941 دائنون تجاريون 

 2,965,704 2,675,439 3,705,096  دفع دائنة   أوراق 

 61,780  50,321     64,399 (8)إيضاح عالقة  ذات  ف  ا طر ا  الى مبلغ مستحق  

 2,472,433      1,250,298  1,290,256 مصروفات مستحقة 

 1,147,485      1,119,694  1,586,450 ندائنو موظفي 

 353,396 453,896 540,398 أخرى   أرصدة دائنة 
 ────────── ────────── ────────── 
 8,807,540 6,870,800      8,339,805 
 ════════════ ════════════ ════════════ 

 

  اف ذات عالقةطراأل إفصاحات 8
 

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

  ة الشركة إدار وافقت تأثيراً ملموساً. أو مشتركةً  ا سيطرةً يمارسون عليه أو هاعلي ونريسيط التي اتشركالواألم ة شركلل

 . طراف ذات عالقةاألمع  تلك المعامالتط ووشر تسعيرسياسات على  ماأل
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 )تتمة(  طراف ذات عالقةاأل إفصاحات 8
 

 ية المكثفة المجمعة هي كما يلي:المرحلالمعلومات المالية  العالقة المدرجة في األطراف ذاتمع  معامالتالصدة وراألإن 
 

 شريك  أخرى   

الستتتتتتة أشتتتتتهر 
 30المنتهيتتة فتتي 

  2020يونيو 

الســــتة أشـــــهر 
 30المنتهيـة فـي 

  2019يونيو 

 ينار كويتي د ينار كويتي د كويتي  دينار دينار كويتي   

 (قةمدقغير ) (مدققةغير ) (غير مدققة)   
      

       قة معامالت مع أطراف ذات عال

 37,639 187,988 - 187,988  مالء جة من عقود مع العاتالن   اإليرادات 

 
 

 الشريك   أخرى  
 يونيو 30

2020 
 ر يسمبد 31

2019 
 يونيو 30

2019 

 دينار كويتي  ينار كويتي د دينار كويتي  دينار كويتي  ار كويتي دين 

 (مدققةغير ) (دققةم) (غير مدققة)   
      

      ات عالقة ذ أطراف لدى   األرصدة 

 37,639    77,551      172,387 - 172,387 ات عالقة  اف ذ مبلغ مستحق من أطر 

 61,780 50,321 64,399 64,399 - لى طرف ذي عالقة  مبلغ مستحق إ 
 

 دارة العليااإلمكافأة موظفي 
توجيه والسيطرة الط وتخطيالية ولئسمسلطة وممن لديهم اإلدارة  الرئيسيين في ضاءعألارة العليا من ايتألف موظفو اإلد

 مجموعة.أنشطة العلى 
 

 :كما يلي كان دارة العليااإلبموظفي المتعلقة األرصدة القائمة قيمة  إجماليإن 
 لفترة الستة أشهر  قيمة المعامالت 

 المنتهية في 
  يونيو 30

 2020   2019   

 دينار كويتي  تي دينار كوي 
   

 475,121 475,000 األجل يرة فين قصرواتب ومزايا موظ

 24,809 24,121 نهاية الخدمة   مكافأة
 ─────── ─────── 

 499,121 499,930 
 ═══════ ═══════ 

 

 قطاعات اللومات مع 9
 

جلس التي قام مشغيلية القرارات التمسئول اتخاذ من المعروضة التشغيل بناءا على المعلومات  قطاعات اإلدارةحددت 
بتنظيم المنشأة بناءا على  مسئول اتخاذ القرارات التشغيليةيقوم  .ألداءاتقييم لغرض توزيع الموارد واجعتها بمر رةاإلدا

ول التالي  اء معامالت بين القطاعات. يعرض الجدإجر لم يتمج دولة الكويت. المختلفة داخل وخارغرافية المناطق الج
ديسمبر  31و 2020 يونيو 30في  المنتهية للفترةربح المجموعة وادات لموجودات والمطلوبات وااليرلالجغرافي  للتحلي

 . 2019 يونيو 30و 2019
 

يع الموارد وتقييم األداء. يتم حول توزت بغرض اتخاذ القرارا أعمالها بصورة منفصلة ت تراقب اإلدارة نتائج تشغيل وحدا 
 .عائد على االستثماراتال   إلىداً ناتاس اتطاعلقداء اتقييم أ
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 )تتمة(قطاعات الات ملومع 9
 

 عة: موجلدى المقطاعات األعمال قطاعات فيما يتعلق بنتائج المعلومات حول إيرادات ولتالي لجدول ايعرض ا
 

   2020يونيو  30 

 المجموع  خارج الكويت  داخل الكويت  

 تي دينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 9,869,875 1,981,543 7,888,332 القطاع  إيرادات

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 ( 1,241,792) 176,040 (1,417,832) القطاع نتائج 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 (4,028,005) (625,530) (3,402,475) استهالك 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 (327,757) (35,525) (292,232) لفة تمويل تك

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 94,438,096 15,877,212 78,560,884 موجودات ال

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 33,640,810 14,444,203 19,196,607 المطلوبات 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 7,846,568 667,140 7,179,428 نفقات رسمالية 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

   2019 ديسمبر 31 

 المجموع  خارج الكويت  لكويت داخل ا 

 تي دينار كوي دينار كويتي  تي دينار كوي 
    

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

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 24,592,975 13,992,502 10,600,473 المطلوبات 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 9,217,049 4,018,412 5,198,637 ة ينفقات رسمال

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
   2019يونيو  30 

 المجموع  خارج الكويت  داخل الكويت  

 تي دينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 15,575,643 2,494,611 13,081,032 القطاع  إيرادات

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 4,017,714 421,472 3,596,242 قطاع لانتائج 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 (5,565,883) (672,770) (4,893,113) استهالك 

 ════════ ════════ ════════ 

 (234,130) (21,155) (212,975) تكلفة تمويل 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 91,330,532 14,543,397 76,787,135 موجودات ال

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 26,602,073 13,997,903 12,604,170 المطلوبات 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 4,735,337 819,474 3,915,863 نفقات رسمالية 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 األعمال  ج دم 10
 

 يازة خالل الفترة الح

ذ.م.م.  تكنو سيرفيس للتجارة العامة كة في شر% 100ملكية بنسبة وعة بحيازة حصة مج ، قامت الم2020بريل أ 5في 

ها وتأسيسها في دولة الكويت وتعمل في شركة محدودة المسئولية تم تسجيلنو سيرفيس(. إن شركة تكنو سيرفيس هي )تك

  .في دولة الكويت ةمتخصص لا تالصناعاوالصيانة واللحام وخدمات  صالحواإلالحراري بالرش  خدمات الطالءتقديم 
 

مؤقتة للموجودات والمطلوبات المحددة في تاريخ  العادلة ال ن حيازة شركة تكنو سيرفيس على أساس القيمةتم المحاسبة ع 

جدول التالي ملخص  ض اليعرازتها. وبات التي تم حيت والمطلعلى تحديد القيمة العادلة للموجودا اإلدارةالحيازة، وتعمل 

 : المطلوبات المسجلة في تاريخ الحيازةوع والقيمة العادلة المؤقتة للموجودات وفالمقابل المد

 ينار كويتي د  
  الموجودات 

 55,865 ممتلكات ومعدات

 83,600 مخزون 

 188,692 رصدة مدينة أخرى  وأمدينون تجاريون 

 54,586 ل  المعادالنقد والنقد 

 ───────── 
 382,743 
 ───────── 

  ت االمطلوب

 24,392 ة نهاية الخدمة للموظفين مكافأ

 124,431 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

 ───────── 
 148,823 
 ───────── 

 233,920 الموجودات التي تم حيازتها من قبل المجموعة  القيمة العادلة لصافي 

 ═════════ 

 350,000 المدفوع  المقابل

 (233,920) تم حيازتها من قبل المجموعةي تناقصا: صافي الموجودات ال
 ───────── 

 116,080 سة(ودات غير الملموالموج ة ضمنالمدرجالشهرة )
 ═════════ 

 (350,000) المقابل الذي تم تسويته نقداً 

 54,585 لتي تم حيازتها النقد والنقد المعادل في الشركة التابعة ا
 ─────────── 

 (295,415) درة عند الحيازة اتدفقات النقدية الصال
 ═════════ 
 

 ومطلوبات محتملة التزامات 11
 

 ت رأسمالية التزاما

 39,326: 2019ديسمبر  31تي )دينار كوي 27,196 بلية بمبلغقات رأسمالية مستقزامات تتعلق بنفلدى المجموعة الت

 ينار كويتي(. د 152,928 :2019 يويون 30كويتي، و دينار 
 

 ملة تت محمطلوبا

 2,749,323 ن وائتمان بمبلغمع المجموعة خطابات ضمامتعاملة لمصرفية اللدى المؤسسات ا، 2020 يونيو 30في 

داء دينار كويتي( أل 4,716,262 :2019 يونيو 30دينار كويتي، و  4,417,710: 2019ديسمبر  31نار كويتي )دي

 ة في المستقبل. يماد مطلوبات أيوليس من المتوقع أن ينشأ عنها بعض العقود 
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  19-دكوفي وسفير رتأثي        12
 

مع وقوع عدد كبير من حاالت العدوى. وقد أثرت  2020ورات متسارعة في سنة تط 19-شي فيروس كوفيدشهد تف

 ة.بعدة طرق جوهري المجموعة القتصادي وأعمالااط لنشلى اع واء الفيروسمختلف الحكومات الحت ر التي اتخذتهاالتدابي
 

 :ا يليهو كم عةجموالمعلى  19-معروف حاليًا لفيروس كوفيدالتأثير ال إن
 

  مقارنة بنفس الفترة من سنة   2020من سنة  األولىللستة أشهر التأجير وعمليات االستئجار  إيرادات صافي انخفاض

 مليات.ئر الع% نظرا لخسا37بنسبة  2019

 ينار كويتي. د 1,434,484بمبلغ  2020يونيو  30ية في هأشهر المنت الستةئر االئتمان المتوقعة لفترة مخصص خسا 

  دينار كويتي   ,241,7921سائر بمبلغ سجلت المجموعة خ، االئتمان المتوقعةلخسائر  اإلضافي نظرا للمخصص

 . 2020يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 
 

م  فإن حالة عد جة ذلك، نتيالمتخذة حكومية لوالتدابير ا 19-روس كوفيدفي تفشيل علبالف ةوفالتأثيرات المعر باإلضافة إلى

ل جلمعروف ما قد يكون مدى التأثير طويل األشاط االقتصادي، ومن غير اي النتسبب تعطل ف يالتيقن بشأن االقتصاد الكل

   .المجموعة لى أعمالع
 

-لفيروس كوفيد لااألعموض المجتمع الة تعرح لفة. فيتمخاتجاهات في  19-روس كوفيدوضع في أن يتفاقممن المحتمل 

 .المجموعةلى السيولة لدى ضغط عدوث حقد يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية مطولة و، فنية أطوللفترة زم 19
 

ً لإلطار الزمني أل زيد للم عةالمجموعرض فقد تت على النشاط االقتصادي، المستمري ، والتأثير السلب19-كوفيد زمةوفقا

. نظًرا لحالة عدم  2020داتها في سنة موجوفي قيمة  تتكبد انخفاضات جديدةوقد  لقيود على السيولة،لبية واسلنتائج المن ا

لمتبقية من سنة االفترة ي ف المجموعةالتأثير الفعلي على أنشطة  عستمرة بشأن الوضع االقتصادي، ال يمكن توقن المالتيق

 .لمرحلةا في تلك اما بعدهو 2020
 

 ات مؤداة ومقترحةتوزيع        13
 

لسهم بإجمالي فلس ل 30نقدية بمبلغ  أرباحبتوزيع  2020مارس  23في اجتماعه المنعقد بتاريخ  اإلدارةس لأوصى مج

ينار د 8,800,000بإجمالي م فلس للسه 40: 2019) 2019ديسمبر  31دينار كويتي للسنة المنتهية في  6,600,000

حلة كما في المر األرباحوالرصيد المتبقي من لكامل اار األسهم بعالوة إصداحتياطي ستخدام ن خالل ايتي( يتم دفعها مكو

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

فلس  30نقدية بمبلغ  أرباح سداد توزيعاتعلى  2020أبريل  16لمنعقدة في وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين ا

لي س للسهم بإجمافل 40: 2018) 2019ديسمبر  31دينار كويتي للسنة المنتهية في  6,600,000للسهم بإجمالي 

 31واالرباح المرحلة بالكامل كما في  األسهمإصدار عالوة  دينار كويتي( يتم سدادها من خالل استخدام 8,800,000

الكامل من بيتم سدادها : 2018ي )والدينار كويتي على الت 5,137,000ينار كويتي ود 1,463,000مبلغ ب 2019ديسمبر 

 المرحلة(.  األرباح خالل
 

 




