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   المشاريع المتحدة للخدمات الجوية شركة

 ش.م.ك.ع. 

 تها التابعة اوشرك

 

   المجمعة المكثفة المرحلية المعلومات المالية

 )غير مدققة( 

 2020  يونيو  30



 المجمعة المكثفة المالية المرحليةتقرير المراجعة حول المعلومات 

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

  ش.م.ك.ع.شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية 
 

 مقدمة
 ات الجويةمريع المتحدة للخدلقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة المشا

وبياني الدخل  2020 يونيو 30كما في  المجموعة"("بـ ا معاً م"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليهش.م.ك.ع. )

والدخل الشامل المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ، 

لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. المرحليين المكثفين المجمعين لكية ي حقوق المفالتغيرات ودية التدفقات النقوبياني 

إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا لمعيار 

لهذه المعلومات المالية بير عن نتيجة مراجعتنا . إن مسؤوليتنا هي التعحليالتقرير المالي المر: 34المحاسبة الدولي 

 المرحلية المكثفة المجمعة.
 

 نطاق المراجعة
ً للمعيار الدولي   مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

جيه االستفسارات بصفة تو فيلية ومات المالية المرحتتمثل مراجعة المعلاجعة. مرلام الق بمهالمتع "مجموعةلل لمستقال

األخرى مور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات إلى الموظفين المسؤولين عن األرئيسية 

يمكننا للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال 

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

 بالتدقيق.
 

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

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

  تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

هو وارد في   مجمعة متفقة مع ماال المكثفة جعتنا، فإن المعلومات المالية المرحليةلى ذلك، واستناداً إلى مراضافة إباإل

نبين أيضاً، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، أنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لشركة األم. ل المحاسبيةدفاتر ال

الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد التأسيس أو  والتعديالت 2016لسنة  1لقانون الشركات رقم 

على وجه قد  2020يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  شركة األم والتعديالت الالحقة لهما خالل فترةللنظام األساسي لل

 يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمعالدخل بيان 

  2020 يونيو 30تهية في للفترة المن
 

  
 الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30 
 الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30 

  2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح 

       
 6,677,503 3,219,599  3,386,692 522,422  يراداتإلا

 (596,304) (567,984)  (298,753) (292,999)  تشغيلالتكاليف 

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

 6,081,199 2,651,615  3,087,939 229,423  مجمل الربح

       

 (1,263,026) (893,482)  (678,019) (357,194)  وإدارية مصروفات عمومية

 (661,130) (617,300)  (340,703) (288,357)  رواتب ومزايا موظفين

 (66,816) (991,440)  (30,570) (21,514)  زميلة اتشركج ائحصة في نت

 (85,313)     -  (135,725)     -  شركة زميلة إلىقرض إعادة تقييم خسارة 

 (26,710) 1,590  7,777     -  أخرى( خسائر)إيرادات 

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

ئب ائدة والضراالربح قبل الف( رةالخسا)

 1,910,699 (437,642)  اءفطك واإلهالتسواال

 

150,983 3,978,204 

 (36,985) (105,175)  (18,413) (90,995)  االستهالك 

 (1,359,857) (3,342,670)  (720,864) (1,670,940)  اإلطفاء

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

 2,581,362 (3,296,862)  1,171,422 (2,199,577)  الضرائبقبل الفائدة والربح ( الخسارة)

 2,601,552 4,442  1,421,242 870  إيرادات فوائد 

 (747,134) (1,109,516)  (298,775) (539,333)  تكلفة تمويل 

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

 4,435,780 (4,401,936)  2,293,889 (2,738,040)  الربح قبل الضرائب( الخسارة)

 (207,395)    -  (110,136)    - 10 ب ائالضر

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

 4,228,385 (4,401,936)  2,183,753 (2,738,040)  ربح الفترة)خسارة( 

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

       

والمخففة  ربحية السهم األساسية )خسارة( 

  فلس 14.39 ( فلس14.3) 3 م األاهمي الشركة الخاصة بمس

 

  لسف 27.74   ( فلس22.4)

 

 

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

 الخاصة بــ: 
 

  

 

  

 4,233,739 (3,577,461)  2,195,910 (2,283,180)   األممساهمي الشركة 

 (5,354) (824,475)  (12,157) (454,860)  الحصص غير المسيطرة 

 

 

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

 

 

(2,738,040) 2,183,753  (4,401,936) 4,228,385 

 

 

═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 ق(مدقير المرحلي المكثف المجمع )غ الدخل الشاملبيان 

  2020 يونيو 30ة في تهينمللفترة ال
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو 30 

 ة فييتهنالستة أشهر الم 
 يونيو 30 

 
2020 2019  2020 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي

      

 4,228,385 (4,401,936)  2,183,753 (2,738,040) ربح الفترة )خسارة( 

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

      

 شاملة أخرى:  خسائر
  

 

  

يتم إعادة تصنيفها  قدرى أخ ملةشا إيرادات )خسائر(
  حقة:رات الفت يفرباح أو الخسائر ألا إلى

  

 

  

 (13,089) 93,314  (18,267) (110,199) بيةتعديل تحويل عمالت أجن

الشاملة األخرى   (الخسائر) اإليراداتحصة في  

 (253,151) 90,268 لشركة زميلة

 

(532,769) (370,923) 

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

 (384,012) (439,455)  (271,418) (19,931) شاملة أخرى للفترة  خسائر

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

 3,844,373 (4,841,391)  1,912,335 (2,757,971) لة للفترةاإليرادات الشام)الخسائر(  إجمالي

 
══════ ══════  ══════ ══════ 

      الخاص بــ: 

 3,849,727 (4,016,916)  1,924,492 (2,303,111)  األمالشركة ي ممساه

 (5,354) (824,475)  (12,157) (454,860) الحصص غير المسيطرة 

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

 
(2,757,971) 1,912,335  (4,841,391) 3,844,373 

 
══════ ══════  ══════ ══════ 
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  قق(مدالمجمع )غير ثف كمالمرحلي اللنقديـة بيان التدفقات ا

  2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 
 

 إيضاح 
 المنتهية في  أشهر الستة

 يونيو 30

  

2020 
 دينار كويتي  

2019 
 دينار كويتي

    

     التشغيلأنشطة 

 4,435,780 (4,401,936)  رة قبل الضرائب لفتح ابر )خسارة(

    :لـتعديالت 

 36,985 105,175  استهالك 

 1,359,857 3,342,670   ءافطإ

 45,259 40,421  ة نهاية الخدمة للموظفينأفمخصص مكا

 (2,601,552) (4,442)  إيرادات فوائد 

 66,816 991,440  حصة في نتائج شركة زميلة 

 85,313      -  شركة زميلة إلىقرض يم تقي دةإعائر خسا

 410,913 224,030  متوقعةائتمان  خسائرمخصص 

 747,134 1,109,516  ويل ة تملفتك

  ───────── ───────── 

  1,406,874 4,586,505 

    التغيرات في رأس المال العامل:  

 (484,484) (76,764)  مدينون وموجودات أخرى 

 (1,047,332) 2,010,508  رى أخت دائنون ومطلوبا

  ───────── ───────── 

 3,054,689 3,340,618   لناتجة من العملياتالتدفقات النقدية ا

 (5,696) (401)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  

  ───────── ───────── 

 3,048,993 3,340,217  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

  ───────── ───────── 

    ثمارستالأنشطة ا

 (7,055) (444)  داتلكات ومعشراء ممت

 (313,570) (8,209)  موسة ر ملغي داتوجوم إلىإضافات 

 (21,242,067) (14,294,609)  شركة زميلة إلىقرض  إلىإضافات 

 144,245 5,190  إيرادات فوائد مستلمة 

  ───────── ───────── 

 (21,418,447) (14,298,072)  االستثمارة شطدفقات النقدية المستخدمة في أنتلاي صاف

  ───────── ───────── 

    ل  ويالتم أنشطة

 18,012,500      - 8 صدار رأس المال  إ

 2,500,000 10,843,308  متحصالت من قروض وسلف

 (3,400,000) (200,000)  سداد قروض وسلف 

 (3,353,190)      -  ةتوزيعات أرباح مدفوع

 (61,426) (405,217)  ة وعدفتكلفة تمويل م

  ───────── ───────── 

 13,697,884 10,238,091  يلالناتجة من أنشطة التموصافي التدفقات النقدية 

  ───────── ───────── 

 (4,671,570) (719,764)  في النقد والنقد المعادل النقص صافي

    

 10,211,760 1,511,414  يناير 1ي ادل كما فمعالالنقد والنقد 

  ───────── ───────── 

 5,540,190 791,650   يونيو 30النقد والنقد المعادل كما في 

  ═════════ ═════════ 
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 المجمع )غير مدقق(ي المكثف رحلالم الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 
 

  األمالشركة  اهميمسب اصالخ 

 
 رأس 
  المال

 ةوعال
 إصدار أسهم

 احتياطي 
 ريإجبا

 أسهم
 خزينة 

 احتياطي 
 آخر

ويل طي تحاحتيا
 عمالت أجنبية

 أرباح 
 مرحلة

  اليجماإل
 فرعيلا

 حصص لا
 جمالياإل غير المسيطرة

 يتير كودينا دينار كويتي دينار كويتي كويتير دينا دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يتير كودينا 

           

 77,689,708 1,746,146 75,943,562 12,644,385 (9,541) (661,746) (1,544,594) 7,000,058 42,065,000 16,450,000  2020 يناير 1كما في 

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

 (439,455)      - (439,455)        - 93,314 (532,769)      -      -      -      -  شاملة أخرى للفترةإيرادات )خسائر( 

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

ملة إليرادات الشا ا ر(ائ)الخس إجمالي

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

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

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

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

 
  األمركة مساهمي الشب الخاص 

 
 رأس 
 المال 

 وةعال
 همر أساإصد

 احتياطي 
 إجباري

 أسهم
 ةينخز 

 احتياطي 
 آخر

احتياطي تحويل 
 مالت أجنبيةع

 أرباح 
 مرحلة

  ليجمااإل
 الفرعي

 الحصص 
 جمالياإل غير المسيطرة

 يكويت دينار دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يتير كودينا كويتيدينار  يتيكوار ندي دينار كويتي دينار كويتي 

           

 54,461,495 2,129,295 52,332,200 7,644,805 5,208 (297,587) (1,544,594) 6,021,868 27,327,500 13,175,000  2019يناير  1كما في 

 4,228,385 (5,354) 4,233,739 4,233,739      -      -      -      -      -      - ربح الفترة

 (384,012)      - (384,012)      - (13,089) (370,923)      -      -      -      - رة شاملة أخرى للفت خسائر

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

اإليرادات الشاملة  (خسائرلا) لياإجم

 3,844,373 (5,354) 3,849,727 4,233,739 (13,089) (370,923)      -      -      -      - للفترة

 18,012,500      - 18,012,500      -      -      -      -      - 14,737,500 3,275,000 (8)إيضاح رأس المال  دةزيا

 (3,353,190)      - (3,353,190) (3,353,190)      -      -      -      -      -      - (8إيضاح دفوعة )زيعات أرباح متو

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

 72,965,178 2,123,941 70,841,237 8,525,354 (7,881) (668,510) (1,544,594) 6,021,868 42,065,000 16,450,000  2019 يونيو 30كما في 

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

 

 

 



 .ع. وشركاتها التابعة ع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.كشركة المشاري
 

 )غير مدققة( ت المالية المرحلية المكثفة المجمعةل المعلوماإيضاحات حو

 2020 يونيو 30 نتهية فيوللفترة الم ا فيكم
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 معلومات حول الشركة 1
  

 ع.ك..م.وية شلجالمتحدة للخدمات ا يعحلية المكثفة المجمعة لشركة المشارتم التصريح بإصدار المعلومات المالية المر

ً تها التابعة )يكاشر"( واألم)"الشركة  من قبل مجلس  2020 يونيو 30 ية فلمنتهيفترة ال"المجموعة"( ل بـشار إليها معا

  .2020طس أغس 13بتاريخ  اإلدارة
  

  ، يوللكويت الدهو مطار ا المسجل  ها، وعنوان2000ديسمبر  4 يخبتاركشركة مساهمة كويتية  األم الشركة  سيتأستم 

 يلي:  ما كهي  األملشركة ل الرئيسية غراضاألإن . يتكوال، 13131الصفاة  27068 .ب.ص
 

 تموينها؛تزويد الطائرات بالماء و إلىاإلضافة يف للطائرات، بة وخدمات التنظاألرضي تماخدم التقدي 

 خدمة تأجير الطائرات؛ 

  ة والسفر والشحن؛ السياحخدمات 

 اريع؛  إدارة المش 

 متخصصة؛ و مؤسساتبل قن م تدار استثماريةي محافظ الية فض المائالفو مارتثاس 

 الكويت دولة ساعدها على تحقيق أهدافها في لتي تأو تلك المجال س انف في ى تعملالحق في المشاركة في شركات أخر

 في حقوق ملكيتها.أو خارجها وشراء هذه الشركات أو المشاركة 

 ة.قاريت العمات االستشاراديم خدلك تقذ ما فينشطة العقارية بإدارة وتطوير األ 

 .التجارة العامة لمواد البناء والمعدات والعقارات 

 ت.راضي والعقاراواستئجار األير تأجك وتمل 

 البناء  ألنظمةالمنشآت العقارية طبقا  المشاركة في تنفيذ البنية التحتية للمشروعات السكنية والتجارية والصناعية وإدارة

 .للتحويشغيل واوالت
 

 .عية ش.م.ك.ومعملخازن اهي شركة تابعة لشركة أجيليتي للمق الكويت لألوراق المالية، ووس في  ةمدرج األمالشركة  نإ

 في سوق الكويت لألوراق المالية.أيًضا الكبرى"(، وهي شركة مدرجة  األم)"الشركة 
 

جتماع ا فيمين المساه من قبل 2019ديسمبر  31ي هية فللسنة المنت موعةللمج المجمعةالمالية على البيانات تمت الموافقة 

 .2020نيو يو 29 بتاريخعقد منال السنوية لجمعية العموميةا
 

 محاسبية الهامة اسات الد والسيأساس اإلعدا 2
 

 د أساس اإلعدا 2.1
 

ً لمعياالمعلومات المالية المرحلية المك دادعتم إ   لي رير الماالتق" 34 المحاسبة الدولي رثفة المجمعة للمجموعة وفقا

 ". المرحلي
 

بيانات مالية مجمعة  الزمة إلعدادصاحات الإلفوا علوماتالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المالم اتوملمعلإن ا 

للسنة   عةجموللمالسنوية  جمعةالم يانات الماليةيها مقترنةً بالبويجب االطالع عل لدولية للتقارير الماليةوفقاً للمعايير اكاملة 

ضمن   عادلالعرض للة ضروري التي تعتبرى اإلدارة أنه قد تم إدراج كافة التعديالت ترو .2019بر ديسم 31هية في لمنتا

يمكن نتائج التي ضرورة عن الال تعبر بالالمرحلية للفترة التشغيل  نتائج. إن ية المرحلية المكثفة المجمعةومات المالالمعل

 . 2020يسمبر د 31ي المنتهية فسنة لل توقعها
 

ً يمثل ألية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي الذي مالية المرحالت لوماتم عرض المعي  .األملشركة لعملة الرئيسية ل ايضا
 

  السياسات المحاسبية الهامة 2.2
 

تخدمة في تلك المسل ثلةمماكثفة المجمعة المعلومات المالية المرحلية المهذه اد إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعد

 .2019ديسمبر  31جمعة السنوية للسنة المنتهية في ملية الت الماياناإعداد الب
 

   المجموعةفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من معايير والتلا 2.3
 

ية  لية المرحلماال على المعلومات ا أي تأثيرإال أنه ليس له 2020سنة والتفسيرات ألول مرة في تسري العديد من التعديالت 

 ة.موعجملل المجمعةالمكثفة 
 

 آخر صادر ولكن لم يسر بعد.   ديلتع سير أولم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تف



 .ع. وشركاتها التابعة ع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.كشركة المشاري
 

 )غير مدققة( ت المالية المرحلية المكثفة المجمعةل المعلوماإيضاحات حو

 2020 يونيو 30 نتهية فيوللفترة الم ا فيكم
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  ربحية السهم األساسية والمخففة( خسارة)  3
 

 األم ساهمي الشركة اص بملخة افترربح ال( ةخسار)عن طريق قسمة  ربحية السهم األساسية والمخففة( خسارة)يتم احتساب 

 لي: الل الفترة كما ية خالقائمعادية م اللعدد األسه المرجح على المتوسط
 

 
 ثة أشهر المنتهية فيثالال

  يونيو 30
 الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30

 
2020 2019  2020 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي  ويتيار كدين كويتيدينار 

 
     

اهمي الخاص بمس رةلفتربح ا / )خسارة(

 4,233,739 (3,577,461)  2,195,910 (2,283,180)   األم الشركة
 ────────── ──────────  ────────── ────────── 

 
 همس سهم  همس سهم

      

 157,437,280 164,500,000 األسهم المدفوعة  المتوسط المرجح لعدد
 

164,500,000 157,437,280 

سهم أ ددجح لعناقصا: المتوسط المر

 (4,824,307) (4,824,307) الخزينة
 

(4,824,307) (4,824,307) 
 ────────── ────────── 

 
────────── ────────── 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 152,612,973 159,675,693 القائمة خالل الفترة
 

159,675,693 152,612,973 
 ────────── ────────── 

 
────────── ────────── 

  فلس 14.39 ( فلس14.3)  فةوالمخفساسية ربحية السهم األ( خسارة)
 

  فلس 27.74 لس( ف22.4)
 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 
 

 موجودات غير ملموسة   4
 

  التجاري ديسكفريمركز 
 يونيو 30و يتير كودينا شيء : ال2019ديسمبر  31ر ملموس مطفأ بالكامل )تتضمن الموجودات غير الملموسة أصال غي

مركز ديسكفري  إنشاءشروع و موه لوالتحوي شغيللتاوء انبنظام القائم على ع مشرويمثل ( يتيدينار كو شيءال  :2019

 تبلغ ةة مبدئيفترشركة المشروعات السياحية لعلى أرض مستأجرة من  ء هذا المركزتم إنشاالتجاري )"المركز التجاري"(. 

  ات من شركة المشروع خطاب مرسلا إلى ستنادً ا 2014يناير  28 حتى تاريخ  ر أخرىهوش ةسبعل سنوات تم مدها 10

 فقد نتجرة من الشركة، الم األرض المستأجفي است تأخيراتالعديد من الوجود ل نظًرا. 2013براير ف 20بتاريخ ة يحياالس

 رفع بلمدة إضافية، وقامت الحقا لعقد ديد اتج األم أجل االستثمار، فقد طلبت الشركةب ا يتعلقفيم عكسي تأثير حدوث ذلك عن

  األم لمطالبة الشركة  قضائيةدعوى  رفعسياحية بالت المشروعا  ركةمت شقا، لكمع ذو. تعويضالبة بللمطدعوى 

لصالح   امً حك محكمة أول درجة ، أصدرت2015فبراير  11في تاريخ و إليها.ته وإعاد تجاريمركز الباالنسحاب من ال

 األمة شركال فتأنتسا ك،ذلومع . 2013يونيو  30تباًرا من اع لعقدالمبدئي ل باإلنهاءة وأقرت حيسياال روعاتشركة المش

 10في  .2015نيو يو 24 بتاريخ التمييزبتعليق تنفيذ الحكم المذكور أعاله والذي قبلته محكمة  طعنتو م حكالهذا  دض

  األم شركة وطلبت من ال شروعات السياحيةالم شركة الحلص جةول درأمحكمة حكم  محكمة االستئناف دتأي، 2018أكتوبر 

في و. التمييزالحكم أمام محكمة  على األم. طعنت الشركة ةكة المشروعات السياحيرش ىه إليملتجاري وتسلالء المركز اإخ

. ةاحيالسي شركة المشروعاتهذا القرار وحكمت لصالح أن شفي  األمطعن الشركة  التمييزرفضت محكمة  ،2020يناير  8

أيًضا  احيةالمشروعات السي ةركوش مألاكة شرال فقتوا أعاله،المذكور  للحكم حقًاالو 2020براير ف 13 بتاريخ ذلك،ع وم

مقابل دفعة   2020أغسطس  12حتى  2020فبراير  12على تأجيل تسليم المركز التجاري لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من 

إخطاًرا  األمالشركة  استلمت ،2020يوليو  29. في ت السياحيةمشروعاة الكرش إلىد تسدألف دينار كويتي  75لغ بمبثابتة 

 فترة التمديد. اكتمالإخالء المركز التجاري عند ب احيةات السيوعالمشر كةشر نا ميً مرس
 

 ة الشيخ سعد صال
 يونيو 30و، كويتيار دين 2,298,629: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) شيء التتضمن الموجودات غير الملموسة مبلغ 

مشروع و هو والتحويل يلشغوالتالبناء  امنظ لى عئم اقلامشروع لل ة الدفتريالقيمة يمثل  كويتي(دينار  3,840,816: 2019

ة  صالحصلت المجموعة على تمديد لمدة ستة أشهر لتسليم ال ،2020مايو  17في "(. ةصالالالشيخ سعد )" ةصالإلنشاء 

لتسهيل االنتهاء من التمديد  بنودوال تعابن النطاق واألبشأ حاليًا مناقشات لمجموعة. تجري ا2020ديسمبر  27حتى 

 المقترح أعاله.
 



 .ع. وشركاتها التابعة ع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.كشركة المشاري
 

 )غير مدققة( ت المالية المرحلية المكثفة المجمعةل المعلوماإيضاحات حو

 2020 يونيو 30 نتهية فيوللفترة الم ا فيكم
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 )تتمة( موسة مل موجودات غير 4
 

 المجمع التجاري بمطار الكويت الدولي 
 30و ار كويتي،يند 3,193,156: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 2,648,681تتضمن الموجودات غير الملموسة مبلغ 

وهو والتحويل  تشغيلنظام البناء والالقائم على للمشروع فترية الد يمثل القيمة ي(دينار كويت 3,742,749: 2019 يونيو

تم إنشاؤهما على أرض مستأجرة من حكومة  .مطار الكويت الدوليإلنشاء ساحة انتظار سيارات ومجمع تجاري لمشروع 

 . 2023نة في ستنتهي س والتي سنة 20دولة الكويت لمدة 
 

 ار الكويت الدولي مط في  4 بصالة رقمسيارات ظار ساحات انتمشروع 

"( ةالمانحالجهة الكويت )"ولة دالعامة للطيران المدني في  اإلدارةمع خدمات امتياز حقوق اتفاقية  بإبرامالمجموعة  قامت

 مرافق"(. )"ال دوليالالكويت ة بمطار يدالجد  4رقم  بالصالةت الصلة المرافق ذاو سيارات موجود مسبقًا اتساحلتشغيل 
 

 .2019فبراير  9تبدأ من  سنوات،لمدة خمس  ةلعامل مرافقال ريتوفوتشغيل في المجموعة  بدأست فاقية،االتبموجب شروط 
 

: 2019مبر ديس 31يتي )كو دينار 3,511,328مبلغ الملموسة غير  تضمن الموجوداتت ،2020 يونيو 30كما في 

 بمبلغ التزامو يبالترت بهذاعلق دينار كويتي( فيما يت4,486,932 : 2019 يونيو 30وكويتي دينار  4,002,685

مجموعة إلى الجهة المانحة على  ها السددالحد األدنى من المدفوعات الثابتة التي ست والذي يمثل كويتي دينار 3,931,815

 %.6سبة مخصومة بن، زياتاالمحقوق مدى مدة ترتيب 
 

   عالقةف ذات طرامع أ تمعامال 5
 

الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة  لرئيسيين والشركةن االمساهمي أيعالقة  المعامالت مع األطراف ذات هذه تلكمثل ت

لموساً. يتم م يطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً يسالتي شركات الوموظفي اإلدارة العليا للمجموعة و

 . األمالشركة إدارة  من قبل هذه المعامالتوشروط ات تسعير لى سياسعافقة المو
 

 أطراف ذات عالقة هي كما يلي:  لدىلمعامالت واألرصدة إن ا

 

  األمالشركة 
 كبرىال

 أطراف أخرى
 ذات عالقة

 أشهر المنتهية في الستة
 يونيو 30

2020 2019 

 

 يكويت اردين ار كويتييند دينار كويتي دينار كويتي

     لمكثف المجمع:رحلي االدخل المبيان 

 111,311 200 200      - يرادات اإل

 (133,868) (145,622) (145,622)      - يلتشغالتكاليف 

 (9,363) (31,693) (31,693)      - مصروفات عمومية وإدارية

 (66,817) (991,440) (991,440)      - حصة في نتائج شركة زميلة 

 (261,049) (86,205)      - (86,205) ويلتمتكلفة 

 2,437,615      -      -      - ات فوائد ادإير
 

 
 األمكة لشرا

 الكبرى
أطراف أخرى ذات 

 2020 يونيو 30 عالقة 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 
 يونيو 30

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ر كويتيدينا 

حلي مرمالي المركز اللا بيان
 مجمع: لمكثف الا

 

    

أطراف ذات   منقة لغ مستحمبا

ن يمدينرجة ضمن عالقة )مد

      - 103,213      -      -      - (وموجودات أخرى

أطراف ذات   إلىمبالغ مستحقة 

ن يعالقة )مدرجة ضمن دائن

 (617,443) (819,683) (4,236,369) (16,893) (4,219,476)  أخرى(  باتومطلو

 65,648,382 98,732,145 113,026,754 113,026,754      -  1لة  شركة زمي إلىقرض 
 



 .ع. وشركاتها التابعة ع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.كشركة المشاري
 

 )غير مدققة( ت المالية المرحلية المكثفة المجمعةل المعلوماإيضاحات حو
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 )تتمة(  طراف ذات عالقةأ مع معامالت 5
 

شركة  إلىمقدم عين مقرض باستثناء  تحق القبض/ السداد عند الطلبأطراف ذات عالقة تس إلىإن المبالغ المستحقة من/ 

 .زميلة
 

كز تجاري في مر وتطوير ءإنشاغرض لمجموعة للعة بتا شركة من قبلة يمثل المبالغ المدفوع لةة زميشرك إلىالقرض  إن   1

وفقًا  ،ويمكن فقا التفاقية القرضو مركبةائدة سنوية معدالت ف. يحمل هذا المبلغ )"المشروع"( العربية المتحدة اإلمارات

بعض  يققوء تحنشاء في ضل اإلعماأ ع عند انتهاءالمشروبكية حقوق مل إلى تحويل القرض ،وحدها األم لتقدير الشركة

إيرادات الفوائد للفترة  األمالشركة  سجل، لم ت19-كوفيدفيروس ر االقتصادي لاستجابة للتأثي للمشروع. تشغيليةالهداف ألا

 6,580,301: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 6,580,301. وقد ساهمت المجموعة بمبلغ 2020 يونيو 30المنتهية في 

 شروع.ملاملكية كويتي( في حقوق  ردينا 6,580,301: 2019 يونيو 30وكويتي  دينار

 

 موظفي اإلدارة العليا أةمكاف 

 :كانت كما يلي اإلدارة العليا خالل الفترة موظفي فأةمكا إن

 

 أشهر المنتهية في الستة
 يونيو 30

 
 2020 2019 

 
 تيكوي دينار يدينار كويت

 
  

 111,049 109,713 ألجلرة اقصيمزايا 

 16,045 12,331 نموظفيللمكافأة نهاية الخدمة 
 

──────── ──────── 

 
122,044 127,094 

 
═════════ ═════════ 

 

 أسهم خزينة   6
 

 
  )مدققة( 

 

 يونيو  30
2020 

 ديسمبر  31
2019 

 يونيو 30
2019 

    

 4,824,307 4,824,307 4,824,307 (أسهمعدد أسهم الخزينة )
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 %3           %3            %3         هم المصدرة )%(ساأل نسبة
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 2,002,087 2,470,045 2,243,303 قية )دينار كويتي(القيمة السو
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 1,544,594 1,544,594 1,544,594 تي(لتكلفة )دينار كويا
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع.  أسهمتكلفة ل المكافئةياطيات إن االحت
 

 وض وسلفقر 7
 

 
  )مدققة( 

 

 يونيو  30
2020 

 ديسمبر  31
2019 

 يونيو 30
2019 

 
 دينار كويتي ويتيدينار ك يتيدينار كو

 

   

 3,500,000 25,752,074 36,395,382 ضقر سهيلت
 

══════════ ══════════ ══════════ 

  

مع بنك محلي  يشمل تسهيلينقرض مشترك اتفاقية ى عل األمالشركة  وقعت، 2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

، المشروع حدةالمت العربية إلماراتافي تجاري  كزروتطوير م تاإنشاءيل أعمال دينار كويتي لتمو 50,100,000 مبلغب

فوق معدل الخصم  % 3تكلفة تمويل بنسبة سهيل القرض يحمل ت. األمكة للشرمل بات رأس المال العالط(، ومت5)إيضاح 

 . 2022 ديسمبر  31داد في سنوياً ويستحق الس الكويت المركزي من بنك الصادر
 

 

 

 

 

 



 .ع. وشركاتها التابعة ع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.كشركة المشاري
 

 )غير مدققة( ت المالية المرحلية المكثفة المجمعةل المعلوماإيضاحات حو

 2020 يونيو 30 نتهية فيوللفترة الم ا فيكم
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 أسهم وة إصداروعالالمال  رأس 8
 

 
  )مدققة( 

 

 يو يون 30
2020 

 ديسمبر  31
2019 

 يونيو 30
2019 

 
 أسهم أسهم مسهأ

    ارح بهأسهم مص

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

══════════ ══════════ ══════════ 

 

  )مدققة(  

 
 يو يون 30

2020 
 ديسمبر  31

2019 
 يونيو 30

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  

    ملبالكا أسهم عادية مصدرة ومدفوعة

 131,750,000 131,750,000 164,500,000 ير اين 1كما في 

 32,750,000 32,750,000      - سهم(لل فلس 100 بقيمة :2019خالل الفترة ) ةمصدر
 

───────── ───────── ───────── 

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

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 

 :ييل كما مساهميهاى لر األسهم إإصداحقوق  األمالشركة  منحت

 
  ة()مدقق 

 

 يونيو  30
2020 

 ديسمبر  31
2019 

 يونيو 30
2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي ر كويتيدينا

  فلس 550بقيمة حقوق إصدار األسهم 
   

 3,275,000 3,275,000      - (فلس 100سهًما بقيمة  32,750,000)ال رأس الم

 14,737,500 14,737,500      - (فلس 450ًما بقيمة سه 32,750,000عالوة إصدار أسهم )
 

───────── ───────── ───────── 
 

-      18,012,500 18,012,500 
 

═════════ ═════════ ═════════ 

 

على توزيع  2020 يونيو 29 بتاريخالمنعقد  األموافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة 

ديسمبر  31للسنة المنتهية في كويتي دينار ال شيء مبلغ ( بمهسلل فلس 21: 2018هم )فلس للس ال شيءبمبلغ نقدية باح أر

 .الموافقة الرقابية المناسبةالمساهمين المسجلين في تاريخ  إلى (دينار كويتي 3,353,190: 2018) 2019
 



 

 بعة التا شركاتها.ك.ع. و.مية شمات الجوللخدتحدة المشركة المشاريع 
 

 المكثفة المجمعة )غير مدققة(ول المعلومات المالية المرحلية إيضاحات ح

 2020 يونيو 30 لمنتهية فيوللفترة ا يكما ف
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 التشغيل  معلومات قطاعات 9
 

عمليات ( 2تثمارية، وفي محافظ اس والاألمض ائوف" وريتجاالريم مركز في " استثمار نتتألف م: االستثمارات( 1 :وهما قطاعي تشغيل إلى ةالمجموعتم تنظيم ألغراض اإلدارة، 

 الخدمات. سهيالتتلطائرات وغيرها من رضية وخدمات التنظيف لمن إدارة المشروعات وتوفير الخدمات األتتألف : الخدمات
 

 
 استثمارات

 
الخدماتيات عمل  

 
 المجموع

 

 المنتهية في  رأشه لستةا
 يونيو 30

 

  هية فيالمنت أشهر الستة
 يونيو 30

 

 ية في المنته أشهر الستة
 يونيو 30

 
2020 2019 

 
2020 2019 

 
2020 2019 

 
 تيدينار كوي دينار كويتي

 
 دينار كويتي دينار كويتي

 
 دينار كويتي يتيدينار كو

   مكثف المجمع: المرحلي ال   الدخل بيان  
 

  
 

  

اتاع قط رادات ال إي   - 2,601,552 
 

3,225,631 6,650,793 
 

3,225,631 9,252,345 

 ═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 

   
 

  
 

  

اتح القطاع ا رب أ )خسائر(    (1,988,759) 1,967,001 
 

(2,413,177) 2,468,779 
 

(4,401,936) 4,435,780 

 ═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 

موزعة  غير ات  مصروف   
      

-    (207,395) 

 
      

  ─────────   ───────── 

 ربح الفترة)خسارة(  
      

(4,401,936) 4,228,385 
       

═════════ ═════════ 

وإطفاءاستهالك   
   

3,447,845 1,396,842 
 

3,447,845 1,396,842 
 

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
 

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



 

 بعة التا شركاتها.ك.ع. و.مية شمات الجوللخدتحدة المشركة المشاريع 
 

 المكثفة المجمعة )غير مدققة(ول المعلومات المالية المرحلية إيضاحات ح

 2020 يونيو 30 لمنتهية فيوللفترة ا يكما ف
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 ()تتمةالتشغيل  معلومات قطاعات 9
 

 المجموع  عمليات الخدمات  استثمارات 

            

 
 يونيو  30

2020 

 ققة()مد
 ديسمبر  31

2019 
 يونيو 30 

2019  
 يونيو  30

2020 

 )مدققة(
 مبر ديس 31

2019 
 ويوني 30 

2019  
 يونيو  30

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2019 
 يونيو 30 

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  يدينار كويت دينار كويتي دينار كويتي 

 ان المركز الماليبي
            ف المجمع: المكثالمرحلي 

 93,254,061   119,547,047   128,103,791  18,041,195 14,153,989 10,158,445  75,212,866 105,393,058 117,945,346 الموجودات
 ════════ ════════   ═══════  ════════ ════════   ═══════  ════════ ════════ ════════ 

 20,288,883   41,857,339    55,255,474   20,288,883 16,105,265 18,860,092     - 25,752,074  36,395,382 المطلوبات
 ════════ ════════   ═══════  ════════ ════════  ═══════  ════════ ════════ ════════ 

إضافات إلى الموجودات  
               ولة: اغير المتد

غير ز تياامموجودات 
    - 4,594,327          -      -   4,594,327        -                   -     -     - ملموسة

 ════════ ════════   ═══════  ════════ ════════  ═══════  ════════ ════════ ════════ 
موسة موجودات غير مل

    - 369,303             -      - 369,303     -                   -     -     - خرى أ
 ════════ ════════   ═══════  ════════ ════════  ═══════  ════════ ════════ ════════ 

   6,088,517 6,007,664      4,576,769      -      -     -                  6,088,517 6,007,664 4,576,769  استثمار في شركة زميلة
 ════════ ════════   ═══════  ════════ ════════  ═══════  ════════ ════════ ════════ 

 313,570           -              8,209  313,570     - 8,209      -     -     - رأسماليةمصروفات 
 ════════ ════════   ═══════  ════════ ════════  ═══════  ════════ ════════ ════════ 

 



 بعة اع. وشركاتها التة للخدمات الجوية ش.م.ك.المشاريع المتحدشركة 
 

 غير مدققة(عة )ة المجمة المكثفيالمرحللمالية ت اعلوماالم إيضاحات حول

 2020يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 ضرائبال  10
 

 

 منتهية فيالثالثة أشهر ال
 يويون 30

 شهر المنتهية فيالستة أ 
 ويوني 30

 
2020 2019  2020 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي  ويتيار كدين كويتيدينار 

 
     

 113,918    -  60,999    - ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 46,570    -  24,400    - مؤسسة الكويت للتقدم العلميحصة 

 46,907    -  24,737    - كاةزال

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 
-    110,136  -    207,395 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 ة محتملمطلوبات والتزامات   11
 

 يةمالالتزامات رأس
 37,000,000: 2019ر ديسمب 31دينار كويتي ) 23,150,000 لتزامات بمبلغلدى المجموعة ا ، كان2020 يونيو 30كما في 

 اإلماراتجاري في وتطوير مركز ت اتإنشاءمال أعيل تعلق بتموتكويتي( ينار د 66,600,000: 2019 ونيوي 30وويتي دينار ك

 المتحدة.العربية 
 

 محتملة اتبمطلو
 868,245 :2019ر ديسمب 31ر كويتي )دينا 868,245 مبلغب محتملةعة مطلوبات ، كان لدى المجمو2020 يونيو 30كما في 

وليس من  ،الطبيعي األعمال سياقضمن تجة ناة بنكي بضمانات علقتتر كويتي( دينا 868,245 :2019 يونيو 30دينار كويتي و

 .جوهرية باتمطلوالمتوقع أن ينشأ عنها 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   12
 

 وبات المالية. لية والمطلوات المالية من الموجودات الماتتكون األد
 

تتكون المطلوبات و. زميلة شركة إلىقرض لانقد المعادل ولواألخرى، والنقد ن والموجودات االمديني منتتكون الموجودات المالية 

القيمة  أن إلى اإلدارة  شير تقديراتت .اباستثناء اإليجار المستلم مقدمً  طلوبات األخرىالدائنين والموالقروض والسلف  المالية من

 .ا بصورة معقولةيبً تقر دلةالعا ةقيمال عادلتالمالية  لألدواتالدفترية 
 

 .  3ى ضمن المستو لةشركة زمي إلىض رلقنيف اصتم تي
 

 عادلة:  المدرجة بالقيمة ال 3جودات المالية ضمن المستوى والختامي للمو ابقة الرصيد االفتتاحيي مطض الجدول التالعري
 

 
 يونيو  30

2020 

 ة()مدقق
 ديسمبر  31

2019 
 يونيو 30 

2019 

 دينار كويتي نار كويتيدي دينار كويتي 

    ميلة شركة ز إلىرض ق

 42,054,013 42,054,013 98,732,145 الفترةفي بداية 

 23,679,682 56,809,836 14,294,609 التسوياتت والتحويالت وصافي المشتريات والمبيعا

 (85,313) (131,704)      - المجمعخل  في بيان الد  ةالمسجل خسارةال

 ───────── ───────── ───────── 

 65,648,382 98,732,145 113,026,754 ةية الفترهافي ن
   ════════   ════════   ════════ 

 

  19-كوفيدفيروس تأثير   13
 

مما تسبب في  ،اعالميً  اوباءً وتم إعالنه  2020 سنةفي بسرعة جغرافية مناطق ة عدبر وانتشر ع 19-كوفيد فيروس تفشي تفاقم

الحتواء انتشار بير تدا عدة كوماتادية. اتخذت العديد من الحقتصاألنشطة اال حول نتيقاالت عدم الحال وزيادة عطيل األعمت

 اإلدارةقررت  ،2020مارس  13في  عليه،وبناًء . فيذ إجراءات الحجر الصحيبتنقامت وسفر على ال س وفرضت قيودًاالفيرو

. الءجاء رحالت الشحن واإلستثنويت بادولة الك نم ةدرغاوالملى إ القادمةة حالت الجويجميع الر يقتعل للطيران المدنيالعامة 

 يات المجموعة.ير مباشر على إيرادات وعملكان لهذا تأثو



 بعة اع. وشركاتها التة للخدمات الجوية ش.م.ك.المشاريع المتحدشركة 
 

 غير مدققة(عة )ة المجمة المكثفيالمرحللمالية ت اعلوماالم إيضاحات حول

 2020يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة( 19-كوفيدفيروس تأثير  13
 

 لي:كما ي 2020 ويوني 30في ية ترة المنتهفدى إلى خسارة العلى المجموعة هو ما أ 19-كوفيد فيروسعروف حاليًا للمإن التأثير ا
 

 اتامتيازبب بس %52بنسبة  2019 سنة فيرة ارنة بنفس الفتمق 2020 سنة األولى من  ةالست يرادات لألشهر انخفاض اإل 

 قتًا.العمليات مؤ يقافإلالمتخذة المقدمة للمستأجرين واإلجراءات الحكومية  لتأجيرا

 4,626,989لغ وائد بمبف إيرادات هن ينتج عنأ مكنمن المي كان والذ زميلة،ى شركة لإلقرض ا منوائد الف إيرادات تعليق 

 .2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةويتي لفترة دينار ك
 

 يونيو 30دينار كويتي كما في  6,435,887تداولة بمبلغ الم الموجوداتمن حقيقة أن المطلوبات المتداولة تتجاوز على الرغم 

  2,686,996مبلغ حيث إن  السيولة،على ط وضغ وثأو حد جلاأل سلبي طويل  ثيرتأ هذا تج عن لن ين ه المجموعة أن ىرت ،2020

 . استجابةسنةال على مدار  كإيرادات تأجير سجيلهتر المستلم مقدًما والذي سيتم مثل اإليجانار كويتي من المطلوبات المتداولة يدي

 كسخطتها التي تعخالل  جابة لها منستوالتمويل وااليولة ع متطلبات السيجم جموعة مراقبةتواصل الم األزمة،لهذه 

ن خالل الجمع بين تخفيض الرواتب السيولة م مخاطر لحد منتخذت المجموعة تدابير لقتصادية الحالية. االسيناريوهات اال

تقر وأن مس اديهز السيولة لكمر نالمجموعة أ  رىت، 2020 يونيو 30ا في كمير األساسية. لتكاليف غوالمخصصات وتأجيل ا 

 صة بها.متطلبات السيولة الخاب لوفاءكافية لير المسحوبة ستكون إلى جانب القروض غ دلالمعاقد النالنقد و  الحالية منتها أرصد
 

 . يتأثرالفيروس نتيجة تفشي هالدي لمدينةا األرصدة علىشكل جوهري باطر االئتمان لمخ ال تتعرضت المجموعة إلى أنها نتها

 ائتمانلكل مستأجر. تتم إدارة مخاطر ية درئيسي بالخصائص الفربشكل  ينجرمستأطر ائتمان اللمخاجموعة تعرض الم

ة  مخاطر االئتمان ذات الصل دفعات اإليجار مقدًما، وبالتالي الحد بشكل كبير من بسداد رين المستأجرين من خالل مطالبة المستأج

الحاجة إلى  دى موبالتالي ستحدد دًا أكثر تأكي اناتحيث تتوفر بيردي بشكل فالوضع م يالمجموعة في تقيستستمر  .لدى المجموعة

 .لية المكثفة المجمعة الالحقةية المرحومات المالر االئتمان المتوقعة في فترات المعلى خسائإجراء أي تعديل عل
 

 ات زميلةة زميلة واستثمار في شركشركإلى قرض 

الحالية في  ل للتقلبات حتممالالتأثير رها اعتبافي مجموعة ال تأخذ  ،المجمعةثفة ة المكالمرحلي ة لمعلومات الماليتاريخ اكما في 

لى دًا إاستناإلدارة أجرته اأفضل تقييم  عتبريي ذزميلة وال ض إلى شركةللقر سجلةتحديد المبالغ الم عند ياداالقتصالوضع 

في ت تقلبالساسة ل حالمسجلة  بالغالمال تزال و ةلبمتق يةاالقتصاد األوضاعألسواق وال تزال ا ذلك، . ومع وظةالملحالمعلومات 

 سوق.ال
 

الوضع  استيضاحت قد تأثرت سلبًا، ومع ه الموجوداغرافية والقطاعات التي توجد فيها هذطق الجلمجموعة بأن بعض المناتقر ا

عند فور و وجودات الم قيم هذه في عكس راضات ذات الصلةات السوق واستخدام االفتجموعة في مراقبتها لتوقعسوف تستمر الم

 .حدوثها
 

 ملموسةغير ال  تالموجوداقيمة نخفاض ا

غير  الموجوداتمجموعة بتقييم انخفاض قيمة قامت ال ت،العملياوتعليق  19-كوفيد بسبب وباء نظًرا النخفاض اإليرادات

 أثناءيمة ى القلاستنادًا إ نقدلوحدات إنتاج ال مقاسال دهدااسترالممكن تم تحديد المبلغ . و2020 يونيو 30كما في الملموسة 

 .شغيل والتحويلاء والتالبن اقياتاتفإبرام مدة من قبل اإلدارة لفترة المعت ةالنقدي اتالتدفق توقعات باستخدام تسبةدام المحاالستخ

لغ الممكن لمبملموسة تتجاوز ال ير اللموجودات غإلى أن القيمة الدفترية المجموعة  انتهت لقيمة،الى تقييم انخفاض ا إاستنادً 

   ه.ترداداس
 

ي  األعمال ف  ة المحتملة التي قد تؤثر علىجوهريالوالمخاطر  االقتصاديحول الوضع  ةالمستمر ت عدم التيقنلحاالا نظرً 

خذ تتات المستقبلية. الية للمجموعة حتى الفترالنتائج الم على بالكامل 19-كوفيدفيروس  تأثيراتفقد ال تنعكس  المستقبل،

 لطويل. استمرارية أعمالها على المدى ا رات لدعما من قدا لديهبأفضل مالوضع رة مراقبة وإداستباقية لر االمجموعة تدابي






