
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.ع.

 وشركاتها التابعة

 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 وتقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل 

 2021مارس   31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.ع.

 وشركاتها التابعة 

 

 

 الصفحة            المحتويات 

 

 1                      تقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل

 

 2                  مدقق( بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع )غير 

 

 3                    بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

 

 4                  بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

 

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

 

 6                  التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( بيان 

 

 15 - 7              إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(







 شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.ع.

 وشركاتها التابعة 

 
 2021مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  -بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

 

3 

 دينار كويتي  

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31

 إيضاح 
2021 

 )غير مدققة( 

 2020 

 )غير مدققة( 

     

 42,027,296  36,402,564  إيرادات 

 (38,606,520)  (33,676,538)  المبيعاتتكلفة 

 3,420,776  2,726,026  مجمل الربح 

 35,169  59,471  إيرادات أخرى 

 (1,030,291)  (727,949)  مصاريف عمومية وإدارية 

 112,384  112,308  إيرادات استثمار

 (117,494)  (72,267)  الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية 

 (270,750)  (278,400)  تكاليف تمويل

 (72,842)  (11,754)  صرف عمالت أجنبية  خسارة  

 2,076,952  1,807,435  الربح قبل االستقطاعات الضريبية  

 (18,198)  (20,771)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (35,857)  (43,317)  ضريبة دعم العمالة الوطنية  

 (14,343)  (17,327)  مصروف الزكاة 

 2,008,554  1,726,020  صافي ربح الفترة 

     

     العائد لـ: 

 2,008,506  1,726,226  مساهمي الشركة األم 

 48  (206)  حصص غير مسيطرة 

  1,726,020  2,008,554 

     

 11.14  9.58 9 ربحية السهم )فلس(  

 

 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. إن اإليضاحات المرفقة 
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 دينار كويتي  

  
 المنتهية في الثالثة أشهر 

 مارس  31

  
2021 

  )غير مدققة( 

2020 

 )غير مدققة( 

     

 2,008,554  1,726,020  صافي ربح الفترة 

     الحقًا إلى الربح أو الخسارة   اي لن يتم تصنيفهتالاألخرى  ةالخسارة الشامل

 (287,554)  (3,423)  التغيرات في القيمة العادلة الستثمار في أوراق مالية 

 1,721,000  1,722,597  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

     

     العائد لـ: 

 1,720,952  1,722,803  مساهمي الشركة األم 

 48  (206)  حصص غير مسيطرة 

  1,722,597  1,721,000 

 

 المرحلية المكثفة المجمعة. إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية 
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 دينار كويتي 

  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم  
الحصص غير  

 المسيطرة 
 اإلجمالي  

 
 رأس 

 المال 
 

 احتياطي 

 قانوني 
  احتياطي عام  

احتياطي  

 القيمة العادلة 
     أرباح مرحلة  

              

 66,072,757  3,048  28,110,117  927,704  8,739,315  10,268,421  18,024,152 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 1,722,597  (206)  1,726,226  (3,423)  -  -  - الدخل الشامل للفترة)الخسارة الشاملة( / 

 67,795,354  2,842  29,836,343  924,281  8,739,315  10,268,421  18,024,152 2021مارس  31الرصيد في 

              

 62,300,816  3,917  26,287,627  907,164  7,774,425  9,303,531  18,024,152 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 1,721,000  48  2,008,506  (287,554)  -  -  - الدخل الشامل للفترة)الخسارة الشاملة( / 

 64,021,816  3,965  28,296,133  619,610  7,774,425  9,303,531  18,024,152 2020مارس  31الرصيد في 

 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 

 

 



 شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.ع.

 وشركاتها التابعة 

 
 2021مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  -بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

 

6 

 دينار كويتي  

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31

 إيضاح 
2021   

 مدققة( )غير 

 2020   

 )غير مدققة( 

     األنشطة التشغيلية 

 2,008,554  1,726,020  صافي ربح الفترة 

     تسويات لـ: 

 2,216,775  1,908,828 3 استهالك

 12,988  12,988  إطفاء أصول حق استخدام 

 (112,384)  (112,308)  إيرادات استثمار

 117,494  72,267  الموجودات المالية الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 270,750  278,400  تكاليف تمويل

 (16,002)  (17,872)  ربح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

 915,602  737,878  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المستحقة 

 5,413,777  4,606,201  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل 

 (1,260,816)  2,049,688  المخزون 

 (9,835,630)  8,448,463  عقدالأصول  

 9,139,469  (3,723,619)  ذمم تجارية مدينة وأخرى  

 6,026,875  (3,552,915)  ذمم تجارية دائنة وأخرى 

 (811,398)  82,785  عقدالالتزامات 

 (1,434,724)  (772,152)  المدفوع لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 7,237,553  7,138,451  من األنشطة التشغيليةالناتج صافي النقد 

     

     األنشطة االستثمارية 

 (408,632)  (150,444) 3 شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 403,320  50,739  متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

 112,968  112,968  توزيعات مستلمة 

 107,656  13,263  األنشطة االستثماريةالناتج من صافي النقد 

     

     األنشطة التمويلية 

 (6,003,725)  (5,237,193)  بنوكلصافي المسدد  

 (270,750)  (208,059)  تكاليف تمويل مدفوعة 

 (15,087)  (36,233)  توزيعات مدفوعة 

 (6,289,562)  (5,481,485)  األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 

     

 1,055,647  1,670,229  الزيادة في النقد والنقد المعادل 

 5,253,243  4,216,678  النقد والنقد المعادل في بداية الفترة 

 6,308,890  5,886,907 5 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 

 

 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. إن اإليضاحات المرفقة 
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 التأسيس واألنشطة  .1

الكويت وتأسست في سنة  إن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.ع )"الشركة األم"( هي شركة مساهمة مسجلة في 

 . إن األنشطة الرئيسية للشركة األم هي كما يلي: 1974

 بناء وإصالح السفن؛   •

ن القيام باألعمال البحرية بكافة أنواعها والقيام باألعمال الصناعية وأعمال التركيبات وصيانة معدات المنشآت الصناعية المتعلقة بالسف •

حرية وأعمال المقاوالت الصناعية المماثلة أو المكملة لها أو المرتبطة بها والدخول في  والممرات المائية والموانئ واألعمال الب 

 مناقصاتها مع الشركات العالمية والتجارة في المعدات وقطع الغيار والمستهلكات الصناعية؛ 

تيش الصناعي والخدمات  العمل كوكيل لوكاالت تجارية خاصة بهذه المعدات وقطع الغيار والمستهلكات الصناعية وأعمال التف •

 اإلشعاعية المتعلقة بأغراض الشركة األم؛

القيام بأعمال الصيانة واإلصالح والخدمات العامة المختلفة لخطوط النقل وناقالت النفط والغاز والمصافي والمصانع والمالحق   •

 المرتبطة بها والتي تخص هذا القطاع؛ 

والدورية والخدمات العامة المختلفة والخاصة بمشاريع ومحطات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية القيام بأعمال الصيانة الجذرية  •

 وكذلك مشاريع مصادر المياه وسالمة منشآت الكهرباء والماء؛ 

توريد وتركيب وصيانة معدات السالمة وأنظمة األمن وتزويد وتركيب وصيانة المنشآت والمعدات واآلالت وجميع األجهزة   •

عملة في مجاالت الكهرباء والماء والنفط سواء كانت ثابتة أو متنقلة والقيام كوسطاء لكافة العمليات األخرى التي تستلزمها المست 

 الشركات المختلفة من أعمال ومصالح وأغراض متنوعة في كافة المجاالت النفطية الرئيسية للقطاع النفطي؛   

زمة لألعمال الخاصة بقطاع الكهرباء والماء والنفط والبيئة المحيطة بتلك المواقع والقيام القيام بتوريد العمالة الفنية المتخصصة الال •

كوسطاء لكافة العمليات األخرى التي تستلزمها الشركات المختلفة من أعمال ومصالح وأغراض متنوعة في كافة مجاالت الكهرباء  

 والماء؛

واآلالت وجميع األجهزة المستعملة في مجال الكهرباء والماء إما لحسابها أو القيام بالمساهمة أو المشاركة في المنشآت والمعدات  •

 باالشتراك مع الدول والعمالء والشركات المماثلة؛

 القيام بعمليات مقاوالت مد األنابيب وتركيبها بجميع أشكالها وأعمال القطع الدقيق باستخدام البالزما والماء وخالفة؛   •

 فح الرملي والطالء والسقاالت الثابتة والمتحركة ومقاوالت اللحيم الخاصة بأغراض الشركة؛ القيام بعمليات مقاوالت الس •

تمثيل شركات المقاوالت الميكانيكية واالستشارات العالمية واإلقليمية بجميع اختصاصاتها ومقاوالت الصيانة الميكانيكية والكهربائية  •

الحديدية والمباني الحديدية والخزانات بجميع أنواعها وأشكالها أو استخداماتها وأعمال  واإلنشائية بجميع أنواعها ومقاوالت األعمال 

 الصيانة الخاصة بها؛

 القيام بأعمال الجلفنة واالستعانة بالخبرات الخاصة بأغراض الشركة سواء كانوا من داخل أو خارج الكويت؛  •

 د المسموح بها وفقاً للقانون؛تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمزاولة نشاطها في الحدو •

تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات االختراع والعالمات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق   •

 المعنوية واستغاللها وتأجيرها للشركات التابعة أو لغيرها سواء في داخل الكويت أو خارجها؛ 

 التها لدى الغير؛ إقراض الشركات التابعة وكف •

يكون للشركة األم مباشرة األعمال السابق ذكرها بصفة أصلية أو بالوكالة. ويجوز للشركة األم أن تكون لها مصلحة أو أن تشارك بأي  

وز  وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت أو في الخارج. ويج

 للشركة األم أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها.

 الكويت.  13080الصفاة   21998إن عنوان مكتب الشركة األم المسجل هو ص ب 

)يشار إليهم مجتمعين بـ  ةالتالي  ةالتابع وشركاتهاتتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات المالية للشركة األم 

"المجموعة"(. 
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 الدولة   نسبة الملكية  اسم الشركة 

    

 الكويت   % 99.96 شركة الخليج لإلنشاءات واألعمال البحرية والمقاوالت العامة ش.م.ك.م. 

 الكويت   % 80 الشركة الكويتية الدولية للخدمات البيئية والتفتيش الصناعي ذ.م.م. 

 الكويت   % 80 العمالة الفنية المتخصصة ذ.م.م. الستقدام  هايسكوشركة 

 تمثل حصة ملكية غير مسيطرة.   شركة الخليج لإلنشاءات واألعمال البحرية والمقاوالت العامة ش.م.ك.م.إن حصة الملكية المتبقية في 

شركة هايسكو الستقدام العمالة الفنية و الشركة الكويتية الدولية للخدمات البيئية والتفتيش الصناعي ذ.م.م.إن حصة الملكية المتبقية في 

 شركة الخليج لإلنشاءات واألعمال البحرية والمقاوالت العامة ش.م.ك.م.محتفظ بها من خالل  المتخصصة ذ.م.م

تعمل الشركات التابعة بشكل رئيسي في مجال حفر الممرات المائية واألعمال البحرية ذات الصلة وأعمال اإلنشاءات البحرية واإلنشاءات  

 . الفنية المتخصصة  العمالة  باستقداموتقديم الخدمات المتعلقة    المدنية وتقديم الخدمات المتعلقة بفحص المواد ومراقبة الجودة والخدمات البيئية

 في  2021مارس  31وافق مجلس اإلدارة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 . 2021مايو  11

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2

 أساس اإلعداد  .2.1

"التقارير المالية المرحلية". وبالتالي،   34للمجموعة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي المكثفة المجمعة تم إعداد المعلومات المالية المرحلية 

 كاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. مجمعة فإنها ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية 

ات ن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع تلك المستخدمة في إعداد البيان إ

 . 2020ديسمبر  31المالية المجمعة السنوية المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

للتقارير المالية والتي يسري مفعولها على الفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ لم ينتج عن التعديالت التي أجريت على المعايير الدولية 

 أي أثر مادي على السياسات المحاسبية أو أداء المجموعة أو مركزها المالي.  2021يناير  1اعتباًرا من 

 ترى اإلدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديالت )المتمثلة في االستحقاقات العادية المتكررة(، والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. إن نتائج

 ال تعتبر بالضرورة مؤشًرا على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة التي تنتهي في  2021مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة واإليضاحات حولها المتضمنة في  2021ديسمبر  31

 . 2020ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة األم. يتم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي وهو 

 األحكام والتقديرات  .2.2

إن إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة يتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام ووضــع تقديرات وافتراضــات قد تؤثر على تطبيق 

ــروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن  ــح عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصـ ــبية والمبالع المفصـ ــات المحاسـ ــياسـ  تلكالسـ

ــاد التقديرات. ــنة المنتهية في إن مصـ ــنوية المجمعة المدققة للمجموعة للسـ ــية متفقة مع البيانات المالية السـ  ر التقديرات واألحكام الرئيسـ

 .19-باستثناء أي تغييرات ناتجة عن أثر تفشي جائحة كوفيد، 2020ديسمبر  31

واألنـشطة االقتـصادية وـسادت حالة عدم التأكد ( في جميع أرجاء العالم في تعطل األعمال 19  -تـسبب تفـشي وباء فيروس كورونا )كوفيد  

الـتالي، ال يمكن تـقدير األثر على  ة وـب ة المترتـبة على ـهذا الـحد  ال تزال غير معروـف ــادي الـعالمي. إن النـتائج الـكامـل في المـنا  االقتصــ

دارة بتقييم أثر الجائحة المترتب على المجموعة بشـكل كامل في تاريخ إصـدار هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. قامت اإل

التقديرات واألحكام الرئيســية التي طبقتها في ســبيل الوقوف على مبالع الموجودات المالية وغير المالية المفصــح عنها للمجموعة كما في 

 ولة.أن المجموعة لديها من السيولة ما يكفي لتسوية التزاماتها المتدااإلدارة أيًضا  . وارتأت2021مارس  31

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

ــهرة، وذلك من خالل مقارنة نتائج فترة الثالثة وكميًا أجرت المجموعة تقييًما نوعيًا  ــتثمارها في وحدات توليد النقد، بما في ذلك الشـ السـ

مع الميزانية والمعايير القياســية لمجال األعمال. اســتنادًا إلى هذه المقارنة وإجراءات تقييم المخاطر   2021مارس   31أشــهر المنتهية في 

ــت   ــرات على االنخـفاض في القيـمة أو ـحاالت ـعدم ـتأـكد جوهرـية تتعلق إلى أـنه ال توـجد األخرى التي ـقاـمت بـها اإلدارة، فـقد خلصــ مؤشــ

 . الخاصة بها لممتلكات واآلالت والمعداتالقيمة الدفترية لب 
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 الخسائر االئتمانية المتوقعة

 إعادة تقييم المدخالت واالفتراضــــات المســــتخدمة لتحديد الخســــائر االئتمانية المتوقعة كما في ب المجموعة  على االقتصــــاد واألســــواق، قامت   المترتبواألثر  19  –كوفيد وباء  حاالت عدم التأكد الناتجة عن نظًرا ل

 . 19 –ى وباء كوفيد واستنادًا إلى إعادة التقييم وإجراءات تقييم المخاطر التي أجرتها، خلصت اإلدارة إلى أنه ال يوجد أثر مادي مترتب عل. 2021مارس  31

 مبدأ االستمرارية 

المعلومات المتاحة حاليًا حول المخاطر وحاالت عدم التأكد المســـتقبلية. أيجريت  باســـتخدامضـــوء الظروف االقتصـــادية الحالية    قامت المجموعة بتقييم ما إذا كانت تزاول أعمالها على أســـاس مبدأ االســـتمرارية في

ــمل األداء   غم األثر المالتوقعات لتش ــتخدام التقديرات المنقحة للتدفقات النقدية. ري ــيولة باس ــتقبلي للمجموعة ورأس المال والس ــير إلى أن المجموعة لديها موارد 19 –كوفيد  وباء لتفاقم المس ، إال أن التوقعات الحالية تش

. ونتيجة لذلك، فقد أيعدت هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة 2020ديســمبر   31تمرارية لم يتأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ كافية لالســتمرار في مزاولة عملياتها التشــغيلية فضــالً عن أن موقفها المتعلق باالـسـ 

 أساس مبدأ االستمرارية.بما يتالءم مع المكثفة 

 ما ييستجد من أحدا .تقوم اإلدارة بتعديل افتراضاتها وتقديراتها وأحكامها باستمرار كما تراقب مركز السيولة حسب 

 ممتلكات وآالت ومعدات  .3

 دينار كويتي 

 
  مباني   أرض مستأجرة   أرض ملك حر 

حوض عائم  

 ورافعات 

 

 
 آالت ومعدات 

 

 

 أخرى

 الموجودات 

 

 

موجودات قيد  

 اإلنشاء 

 

 
 اإلجمالي 

                التكلفة

 148,584,941  31,961  68,678,970  33,743,474  16,225,996  24,449,722  1,915,000  3,539,818 2020ديسمبر  31كما في 

 150,444  52,876  55,150  40,780  -  1,638  -  - إضافات 

 (256,337)  -  (229,038)  (9,512)  -  (17,787)  -  - استبعادات

 148,479,048  84,837  68,505,082  33,774,742  16,225,996  24,433,573  1,915,000  3,539,818 2021مارس  31كما في 

                االستهالك 

 87,328,418  -  41,990,763  20,197,830  12,607,822  12,532,003  -  - 2020ديسمبر  31كما في 

 1,908,828  -  1,212,297  361,388  176,817  158,326  -  - المحمل على الفترة 

 (223,470)  -  (196,205)  (9,487)  -  (17,778)  -  - استبعادات

 89,013,776  -  43,006,855  20,549,731  12,784,639  12,672,551  -  - 2021مارس  31كما في 

                صافي القيمة الدفترية 

 59,465,272  84,837  25,498,227  13,225,011  3,441,357  11,761,022  1,915,000  3,539,818 2021مارس  31كما في 

 61,256,523  31,961  26,688,207  13,545,644  3,618,174  11,917,719  1,915,000  3,539,818 2020ديسمبر  31كما في 

 65,104,281  27,377  28,596,258  14,480,262  4,137,462  12,408,104  1,915,000  3,539,818 2020مارس  31كما في 
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 المكثف المجمع كما يلي:تم توزيع االستهالك في بيان الدخل 

 دينار كويتي 

 الثالثة أشهر المنتهية في   
 مارس  31

 2021  2020 

 2,156,749  1,857,162 تكلفة المبيعات

 60,026  51,666 وإدارية مصاريف عمومية  

 1,908,828  2,216,775 

رفضت محكمة االستئناف الدعوى المرفوعة من قبل المجموعة على الحكم الصادر لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية فيما يتعلق بإنهاء عقد 

المجموعة بالطعن بالتمييز على ذلك الحكم وقبلت  . قامت  2010ديسمبر    14تأجير عقار في ميناء الشويخ وإخالء هذا العقار وذلك بتاريخ  

 المحكمة هذا الطعن وأوقفت تنفيذ الحكم الصادر من محكمة االستئناف. وحتى اآلن لم تصدر المحكمة حكمها النهائي.

بتمديد عقود اإليجار لكافة  ، صدر قرار وزاري من قبل األمانة العامة للشؤون االقتصادية بمجلس الوزراء 2013يونيو  10غير أنه في 

 الشركات المتواجدة في مينائي الشويخ والشعيبة بأسعار جديدة. 

(، قررت مؤسسة الموانئ الكويتية )"المؤسسة"( إبرام عقود جديدة 843مجلس الوزراء )القرار رقم أعاله الصادر عن قرار البناًء على 

إلى المجموعة من أجل سداد   2020مايو  21يه، أصدرت المؤسسة كتاب بتاريخ مع جميع الشركات المعنية بناًء على تعريفة جديدة. وعل

.  2019ديسمبر  31حتى  2013يونيو  10من خالل تطبيق التعريفة الجديدة على الفترة من  2019ديسمبر  31المبالع المستحقة حتى 

  2020جلت المجموعة مخصصات كافية بداية من يناير س .سددت المجموعة المبلع المستحق للمؤسسة. سيتم إبرام عقد إيجار جديد قريبًا

 استناداً إلى التعريفة الجديدة.

 ذمم تجارية مدينة وأخرى  .4

 دينار كويتي 

 مارس  31 
2021 

 )غير مدققة( 
 

 ديسمبر   31
2020 
 )مدققة( 

 
 مارس  31

2020 
 )غير مدققة( 

 38,068,123  40,236,485  42,905,401 ذمم تجارية مدينة

 (1,749,488)  (1,893,357)  (1,877,645) الخسائر االئتمانية المتوقعة ناقًصا: مخصص 

 41,027,756  38,343,128  36,318,635 

      

 14,607,639  16,247,994  16,720,056 محجوزات ضمان عقود 

 523,490  224,683  540,975 ذمم مدينة أخرى 

 (94,094)  (348,917)  (446,283) االئتمانية المتوقعة الخسائر ناقًصا: مخصص 

 16,814,748  16,123,760  15,037,035 

      

 2,053,346  1,529,355  1,449,687 دفعات مقدمة لمقاولين من الباطن

 1,638,007  1,064,912  1,410,929 دفعات مسددة مقدًما

 60,703,120  57,061,155  55,047,023 

 نقد وأرصدة بنكية  .5

 دينار كويتي 

 مارس  31 
2021 

 )غير مدققة( 
 

 ديسمبر   31
2020 
 )مدققة( 

 
 مارس  31

2020 
 )غير مدققة( 

 383,534  385,184  381,436 نقد بالصندوق

 5,925,356  3,831,494  5,505,471 أرصدة لدى بنوك

 6,308,890  4,216,678  5,886,907 النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية 
 200,709  200,709  200,709 ودائع لدى بنوك ذات آجال استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر 

 6,509,599  4,417,387  6,087,616 نقد وأرصدة بنكية

 كودائع مالية هامشية مقابل تسهيالت خطابات ضمان تسهيالت من بنوك تجارية محلية. يتم االحتفاظ بالودائع لدى البنوك 
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 التوزيعات  .6

   في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في دينار كويتي  3,604,830فلس لكل سهم بمبلع  20تم اعتماد توزيعات نقدية بواقع 

 . 2021 مايو 17كما في  المساهمين المسجلينعلى  2021أبريل  21

 مستحق لشركة  .7

يمثل هذا البند قرض بدون فائدة من طرف غير ذي صلة بموجب "برنامج التوازن"، المعتمد من قبل هيئة تشجيع االستثمار المباشر في 

سنوات   5سنوية متساوية بعد فترة سماح لمدة دولة الكويت. إن القرض مقوم بالدينار الكويتي، ويستحق السداد على أربعة أقساط نصف 

  .2017يوليو  24تبدأ من تاريخ سريان اتفاقية برنامج التوازن اعتباراً من 

 مستحق لبنوك  .8

 دينار كويتي 

 مارس  31 

2021 

 )غير مدققة( 

 

 ديسمبر   31

2020 

 )مدققة( 

 

 مارس  31

2020 

 )غير مدققة( 

      متداول 

 3,556,945  3,838,001  4,188,000 قروض ألجل 

 7,773,920  7,043,339  4,985,596 دفعة مقدمة مقابل سندات إذنية 

 2,647,310  5,670,496  5,685,373 دائنو وكالة 

 12,223,193  16,558,080  12,915,323 سحب بنكي على المكشوف  

 27,774,292  33,109,916  26,201,368 

      

      متداول غير 

 8,574,069  6,587,163  6,840,164 قروض ألجل 

 1,203,026  689,620  506,915 دائنو وكالة 

 7,347,079  7,276,783  9,777,095 

 35,978,463  40,386,699  35,121,371 اإلجمالي  

 دينار كويتي،  10,425,164:  2020ديسمبر    31دينار كويتي )  11,028,164تسهيالت قرض بالدينار الكويتي بمبلع  تمثل القروض ألجل  

  2021مارس  31على هذه القروض كما في  ةدينار كويتي( من بنوك محلية. إن معدل الفائدة الفعلي  12,131,014: 2020مارس  31

  31دينار كويتي ) 3,064,163إن القرض ألجل البالع  %( سنوياً.3: 2020مارس  31%، 3.13: 2020ديسمبر  31% )3.09يبلع 

ضمن  مصنع الجلفنة المرسملن مقابل اضمب دينار كويتي(  3,563,068: 2020مارس  31دينار كويتي،  3,674,163: 2020ديسمبر 

 ممتلكات وآالت ومعدات. 

على هذه  ةتسهيالت بالدينار الكويتي ممنوحة من قبل بنوك تجارية محلية. إن معدل الفائدة الفعلي تمثل الدفعات المقدمة مقابل سندات إذنية 

 %( سنوياً.3.75: 2020مارس  31%، 3: 2020 ديسمبر  31% )3بلع  2021مارس  31التسهيالت كما في 

دينار كويتي   5,000,000  لعمب ب   دائنو وكالةيمثل  حلي.  يمثل دائنو الوكالة تسهيالت ائتمانية بالدينار الكويتي ممنوحة من قبل بنك إسالمي م

تسهيالت رأس المال العامل الممنوحة  دينار كويتي(  2,000,000: 2020مارس  31دينار كويتي،  5,000,000: 2020ديسمبر  31)

مارس  31دينار كويتي،  1,360,116: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 1,192,288بمبلع  دائنو وكالةمن قبل بنك إسالمي محلي. إن 

 دينار كويتي  7,149,902رهن أرض ومبنى بصافي قيمة دفترية تبلع مضمون مقابل دينار كويتي(  1,850,336: 2020

تراوحت التكلفة الفعلية لدائني الوكالة   دينار كويتي(. 7,319,665: 2020مارس  31دينار كويتي،  7,192,308: 2020ديسمبر  31)

: تراوحت  2020مارس    31%،  3.75% إلى  2.75: تراوحت من  2020ديسمبر    31% )3.75% إلى  2.75من    2021مارس    31كما في  

 %( سنوياً.  3.75% إلى 2.75من 

 كما في   ةالطلب. إن معدل الفائدة الفعلي إن عمليات السحب البنكي على المكشوف مقّومة بالدينار الكويتي وتستحق السداد عند 

 %( سنوياً. 3.25:  2020مارس  31%،  3.22: 2020ديسمبر  31% )3.20يبلع تقريباً  2021مارس  31
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 ربحية السهم  .9

 العادية القائمة خالل الفترة كما يلي: يتم احتساب ربحية السهم عن طريق تقسيم صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس  31

 2021  2020 

 2,008,506  1,726,226 )دينار كويتي(العائد لمساهمي الشركة األم  صافي ربح الفترة 

 180,241,517  180,241,517 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 

 11.14  9.58 )فلس( ربحية السهم 

 معامالت مع أطراف ذات صلة  .10

 أبرمت المجموعة معامالت مع أطراف ذات صلة وفقاً للشروط المعتمدة من قبل اإلدارة.  

 فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات الصلة: 

 دينار كويتي  

 الثالثة أشهر المنتهية في   

 مارس  31

  2021  2020 

     العليا: مكافأة اإلدارة 

 49,800  49,800  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين

 5,178  5,007  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 17,711  16,416  منافع أخرى 

  71,223  72,689 
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 قطاعات األعمال  .11

 هي كما يلي:   2020مارس    31و  2021مارس    31في    تينالثالثة أشهر المنتهي   تيرئيسية: الصناعية والنفط والغاز وحوض السفن واألعمال البحرية.  إن معلومات القطاع لفترتتمثل المجموعة في ثالثة أقسام تشغيلية       

  ألف دينار كويتي 
 اإلجمالي   أعمال بحرية   حوض السفن   الصناعية والنفط والغاز 

 مارس  31المنتهية في الثالثة أشهر 
 2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020 

                اإليرادات والنتائج 

 42,027  36,403  4,362  2,155  2,725  2,852  34,940  31,396 إيرادات 

 3,421  2,726  246  (364)  521  525  2,654  2,565 مجمل الربح

 148  172             وزعة إيرادات غير م

 (1,560)  (1,172)             مصاريف غير موزعة 

 2,009  1,726             صافي ربح الفترة 
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  ألف دينار كويتي 
 اإلجمالي   أعمال بحرية   حوض السفن   الصناعية والنفط والغاز 

 في كما  

مارس   31 

2021 
ديسمبر   31 

2020 
مارس   31 

2020 
مارس   31 

2021 
ديسمبر   31 

2020 
مارس   31 

2020 
مارس   31 

2021 
ديسمبر   31 

2020 
مارس   31 

2020 
مارس   31 

2021 
ديسمبر   31 

2020 
مارس   31 

2020 

                        الموجودات 

 62,672  58,945  57,224  2,613  2,508  2,450  4,963  4,333  4,154  55,096  52,104  50,620 ممتلكات وآالت ومعدات 

ممتلكات وآالت ومعدات  

 غير موزعة 
                  

2,241  2,311  2,432 

                   59,465  61,256  65,104 

                        

 115,820  120,236  113,331  22,406  20,409  17,927  3,753  3,657  3,715  89,661  96,170  91,689 موجودات أخرى 

موجودات أخرى غير  

 موزعة 
                  

8,391  6,679  8,624 

                   121,722  126,915  124,444 

 189,548  188,171  181,187                   مجموع الموجودات 

                        

 77,789  69,194  66,239  14,214  13,381  13,012  10,046  7,586  7,419  53,529  48,227  45,808 المطلوبات 

 47,737  52,905  47,153                   مطلوبات غير موزعة 

 125,526  122,099  113,392                   مجموع المطلوبات 

                        

 300  2,586  144  4  193  41  104  142  35  192  2,251  68 مصاريف رأسمالية 

مصاريف رأسمالية غير 

 موزعة 
                  

6  160  109 

                   150  2,746  409 

                        

 2,157  7,957  1,857  103  394  99  243  914  217  1,811  6,649  1,541 استهالك

 60  219  52                   استهالك غير موزع

                   1,909  8,176  2,217 
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 العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة مستويات قياس القيمة   .12

ق في  إن القيمة العادلة لألداة المالية هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السو

 م إما:تاريخ القياس. يفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تت 

 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو •

 في حال غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر ربحاً لألصل أو االلتزام. •

 تقارب القيم العادلة المقدرة للموجودات والمطلوبات المالية صافي قيمها الدفترية كما في تاريخ التقرير.

 1المالية التي يتم قياسها الحقاً لالعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، والتي يتم تصنيفها إلى المستويات من  يقدم الجدول التالي تحليل لألدوات  

 استناداً إلى الدرجة التي يمكن معها مالحظة القيمة العادلة.  3إلى 

 (. 1األسعار المعلنة )غير المعدلة( في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المتماثلة )المستوى  •

والتي تكون ملحوظة لألصل أو االلتزام، سواء بشكل مباشر   1خالت بخالف األسعار المعلنة المندرجة ضمن المستوى مد •

 (. 2)كاألسعار( أو غير مباشر )مشتق من األسعار( )المستوى 

 . (3مدخالت لألصل أو االلتزام ال تستند إلى معلومات سوق يمكن مالحظتها )أي مدخالت غير ملحوظة( )المستوى  •

تعتبر يتم تحديد مستوى قياس القيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياسات القيمة العادلة بمجملها استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت التي  

 جوهرية لقياس القيمة العادلة بمجملها.

 دينار كويتي 

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى  

        )غير مدققة(  2021مارس  31

        استثمارات في أوراق مالية 

 2,071,074  -  -  2,071,074 أوراق مالية محلية مسعرة 

        

        )مدققة(  2020ديسمبر  31

        استثمارات في أوراق مالية: 

 2,074,497  -  -  2,074,497 أوراق مالية محلية مسعرة 

        

        )غير مدققة(  2020مارس  31

        استثمارات في أوراق مالية: 

 1,766,403  -  -  1,766,403 أوراق مالية محلية مسعرة 

 لم يكن هناك أي تحويالت بين المستويات خالل الفترة.  

 التقرير السابقة.لم تتغير طرق وأساليب التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة مقارنة بفترة 

 المطلوبات المحتملة وااللتزامات  .13

 دينار كويتي 

 

 مارس  31

2021 

 )غير مدققة( 

 
 2020ديسمبر  31

 )مدققة( 
 

 مارس  31

2020 

 )غير مدققة( 

      المطلوبات المحتملة 

 70,030,294  73,757,814  74,369,812 خطابات ضمان

      

      التزامات رأسمالية 

 12,027,410  12,095,425  11,655,008 مستندياعتماد 

 


	HEISCO - FS Q1 2021 Arabic
	20210511100715
	arabic
	HEISCO - FS Q1 2021 Arabic

