
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   المشاريع المتحدة للخدمات الجوية شركة

 تها التابعة اوشركش.م.ك.ع. 
 

   المجمعة  المكثفة المرحلية المعلومات المالية

 )غير مدققة( 

 2021 سبتمبر 30



 

 المجمعة المكثفة مرحليةحول المعلومات المالية ال قرير المراجعةت

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

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

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

الدخل   يوبيان  2021  سبتمبر  30كما في    المجموعة"("بـ  )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً    ش.م.ك.ع.

الشاملو المجمعييالمرحلي  الدخل  المكثفين  به  ن  ن  أشهر    تيلفترالمتعلقين  الم  والتسعةالثالثة  التاري  تيننتهيأشهر   ،خبذلك 

 أشهر المنتهية  التسعةلفترة    به  ينالمتعلق   ينالمجمع  ينالمكثف  ينمرحليلاة  حقوق الملكي  يف  والتغيراتالتدفقات النقدية    يبيانو

لمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها  األم هي المسؤولة عن إعداد هذه ا  ركةشلإن إدارة ابذلك التاريخ.  

  نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات تعبير عن  يتنا هي اللوؤس . إن مالتقرير المالي المرحلي  :34الدولي    وفقاً لمعيار المحاسبة

  .مجمعةالمكثفة المالية المرحلية  ال
 

 نطاق المراجعة
قم الدولي  بمر  انلقد  للمعيار  وفقاً  قبل    2410اجعتنا  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحسابات "مراجعة   مراقب 

المر  "للمجموعة  مستقلال ا  مراجعة  مثلتتاجعة.  المتعلق بمهام  المرحلية  المعلومات  جيه االستفسارات بصفة  تو  فيلمالية 

الموظف رئيسية   المسؤولإلى  األين  عن  الماين  والمحيلمور  واإلجراءات  ة  التحليلية  اإلجراءات  وتطبيق  األخرى  اسبية 

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

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

 بالتدقيق. 
 

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

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

   تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

إباإل مرالى ذضافة  إلى  واستناداً  المرحليةلك،  المالية  المعلومات  فإن  ماال  المكثفة  جعتنا،  مع  متفقة  وار  مجمعة  في  هو  د 

واعتقادنال  المحاسبيةفاتر  دال علمنا  إليه  وصل  حسبما  وأنه  األم.  أي  لم،  لشركة  وجود  علمنا  إلى  لقانون  مخالفات    ةيرد 

لنظام  لأو  عقد التأسيس  لأو    ،ايالت الالحقة لهوالتعد ئحته التنفيذيةوال  والتعديالت الالحقة له  2016لسنة    1رقم  الشركات  

األم  اسياألس الالحالتعديال و  للشركة  لهمات  فترة    ،قة  في  التسعةخالل  المنتهية  قد على وجه    2021  سبتمبر  30  أشهر 

ً مادي اً يكون له تأثير  أو مركزها المالي. الشركة األمعلى نشاط  ا
 

أنه اجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون مر  خالل  ،نبين أيضاً 

المتعلقة به خالل    2010لسنة    7رقم   المال والتعليمات  المنتهية في    التسعةفترة  في شأن هيئة أسواق    سبتمبر   30أشهر 

 أو مركزها المالي.  م له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األ على وجه قد يكون 2021

 

 

 

 
 

  

  العصيميهللابدعوليد 

 فئة أ   68ي الحسابات رقم سجل مراقب

 إرنست ويونغ  

 عصيمي وشركاهم وال عيبانال
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمعالدخل بيان 

  2021  رسبتمب 30تهية في للفترة المن

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في  التسعة 
 سبتمبر 30

 
 2021 2020  2021 2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات 

  
     

 إيرادات 
 

2,028,998 1,826,564  5,469,787 5,046,163 

 شغيل تتكاليف 
 

(308,105) (202,975)  (830,825) (770,959) 
  

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

 مجمل الربح
 

1,720,893 1,623,589  4,638,962 4,275,204 
       

 وإدارية مصروفات عمومية
 

(364,175) (295,027)  (1,001,599) (1,188,509) 

 رواتب ومزايا موظفين
 

(279,290) (310,851)  (870,795) (928,151) 

 زميلة   شركةنتائج  يفحصة 
 

(36,555) (17,403)  (101,710) (1,008,843) 

 2,090 1,066,775  500 1,200 4 أخرى إيرادات 
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 اء فطإلستهالك وائب واالقبل الفائدة والضرا الربح
 

1,042,073 1,000,808  3,731,633 1,151,791 

 ك  الهاالست
 

(7,036) (7,119)  (21,089) (112,294) 

 اإلطفاء 
 

(492,312) (522,696)  (1,522,017) (3,865,366) 
  

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

 الضرائبقبل الفائدة و(  الخسارة)الربح 
 

542,725 470,993  2,188,527 (2,825,869) 

 ائد إيرادات فو
 

9,553 3,109  14,965 7,551 

 تكلفة تمويل 
 

(503,491) (539,404)  (1,521,047) (1,648,920) 
  

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

 الربح )الخسارة( قبل الضرائب  
 

48,787 (65,302)  682,445 (4,467,238) 

     - (7,812)      - (3,915) 11 الضرائب 
  

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

 (4,467,238) 674,633  (65,302) 44,872  الفترة  (خسارةربح )
  

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
       

مخففة لالسهم األساسية وا (خسارةحية )رب

 سلف  ( 15.23)  سلف  2.79  سلف  ( 0.31)  سلف  0.16 3 األم مي الشركة الخاصة بمساه

  

═══════ ═══════ 
 

══════ ═══════ 

       الخاصة بــ: 

 (3,650,680) 684,897  (73,219) 40,238  الشركة األم مساهمي 

 (816,558) (10,264)  7,917 4,634  الحصص غير المسيطرة
  

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

  44,872 (65,302)  674,633 (4,467,238) 
  

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
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 ق(قدم ريالمرحلي المكثف المجمع )غ ل الشاملخدالبيان 

  2021  سبتمبر 30ة في تهينمللفترة ال

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30
 أشهر المنتهية في  التسعة 

 سبتمبر 30

 2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  تييوكدينار  

      

 (4,467,238) 674,633  (65,302) 44,872 الفترة   (خسارة)ح رب
 

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

      شاملة أخرى:   (خسائرإيرادات )

 ىلإ ايتم إعادة تصنيفه قدملة أخرى شا ر(ئاس)خ إيرادات
      حقة:رات الفت يفخسائر لاح أو ابرألا

 62,260 (74,584)  (31,054) 3,272 ة يبتعديل تحويل عمالت أجن

الشاملة األخرى لشركة   (الخسائراإليرادات )حصة في  

 (469,103) 274,271  63,666 77,480 زميلة
 

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

 (406,843) 199,687  32,612 80,752 رة  ترى للفأخ ملةاش خسائر(إيرادات )
 

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

 (4,874,081) 874,320  (32,690) 125,624 لة للفترة الشام (الخسائر) اإليرادات إجمالي

 
══════ ══════  ══════ ══════ 

      الخاص بــ:  

 (4,057,523) 884,584  (40,607) 120,990  األم ةكالشري مساهم

 (816,558) (10,264)  7,917 4,634 الحصص غير المسيطرة 
 

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

 
125,624 (32,690)  874,320 (4,874,081) 

 
══════ ══════  ══════ ══════ 
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  قق(مدالمجمع )غير ثف كملالمرحلي النقديـة بيان التدفقات ا

  2021  سبتمبر 30 في  هيةنتللفترة الم

  
 المنتهية في  أشهر التسعة

  سبتمبر 30

  2021 2020 

 تي دينار كوي تيدينار كوي  
    

     التشغيلأنشطة 

 (4,467,238) 674,633  الفترة  (خسارة) ربح

    : لـتعديالت 

 112,294 21,089  استهالك   

 3,865,366 1,522,017   ءافطإ 

 57,902 60,406  نفيخدمة للموظال ايةنهة أفمخصص مكا 

 (7,551) (14,965)  فوائد ت ادإيرا 

 1,008,843 101,710  حصة في نتائج شركة زميلة  

 275,140 206,465  متوقعةائتمان  خسائرص مخص 

 1,648,920 1,521,047  ويل ة تملفتك 
  ────────── ────────── 

  4,092,402 2,493,676 

    العامل:   لاالتغيرات في رأس الم

 (155,170) 573,740  ت أخرى وموجودان ينودم

 (1,096,907) (432,702)  دائنون ومطلوبات أخرى  
  ────────── ────────── 

 1,241,599 4,233,440   لناتجة من العملياتالتدفقات النقدية ا

 (8,300) (36,788)  موظفين مدفوعة  ة الخدمة للمكافأة نهاي
  ────────── ────────── 

 1,233,299 4,196,652  جة من أنشطة التشغيلناتنقدية الدفقات التصافي ال
  ────────── ────────── 

    رالستثماأنشطة ا

 (939) (1,557)  داتلكات ومعمتشراء م

 (15,494) (5,122)  موسة لمر غي داتوجوم إلىإضافات 

 (24,111,411) (38,993,214)  شركة زميلة إلىقرض  إلىإضافات 

 8,270 9,340  مستلمة فوائد  تإيرادا
  ────────── ────────── 

 (24,119,574) (38,990,553)  ارطة االستثمدمة في أنشدية المستخنقلاصافي التدفقات 
  ────────── ────────── 

    ل  ويالتم أنشطة

 13,750,000 39,135,326  قةذي عال ق إلى طرفمبلغ مستح 

 10,843,308     -    سلفو متحصالت من قروض

 (200,000) (1,121,600)  وسلف  قروضسداد 

 (1,070,766) (1,165,183)  ة تمويل مدفوعة لفتك
  ────────── ────────── 

 23,322,542 36,848,543  يلالناتجة من أنشطة التموة صافي التدفقات النقدي
  ────────── ────────── 

 436,267 2,054,642  د المعادل قفي النقد والنالزيادة   صافي

 1,511,414 1,813,086  يناير 1النقد والنقد المعادل كما في 
  ────────── ────────── 

 1,947,681 3,867,728   سبتمبر 30د والنقد المعادل كما في قنال
  ═════════ ═════════ 

 
 



 ابعة لتشركاتها اك.ع. وش.م. الجويةشركة المشاريع المتحدة للخدمات 
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 قق()غير مد المجمعي المكثف رحلالم ملكيةلا قوفي حق  بيان التغيرات

 2021  سبتمبر 30نتهية في مرة الفتلل
 

   األم بمساهمي الشركة  ةالخاص  
 

 رأس
 المال 

 وةالع
 إصدار أسهم 

 احتياطي 
 إجباري 

 أسهم 
 ة ينزخ

 احتياطي 
 آخر

ويل طي تحيا احت
 عمالت أجنبية 

 أرباح
 مرحلة

 الي جماإل
 فرعيلا

 حصص لا
  مالي جاإل طرة غير المسي

 يتي ر كودينا ي تير كودينا يتي ر كودينا يتي ر كودينا يتي ر كودينا يتي ر كودينا يتي ر كونايد يتي كو ردينا يتي كو ردينا يتي ر كودينا 
           

 101,576,689 925,350 100,651,339 9,374,447 27,301 (1,060,873) (1,544,594) 7,000,058 48,605,000 38,250,000   2021ير ناي 1كما في 

 674,633 (10,264) 684,897 684,897  -     -     -     -     -     -    فترة  لا (خسارةح )رب

 199,687  -    199,687  -    (74,584) 274,271  -     -     -     -    للفترة   شاملة أخرىئر( سا)خات إيراد
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

الشاملة )الخسائر( اإليرادات  إجمالي

 874,320 (10,264) 884,584 684,897 (74,584) 274,271  -     -     -     -    ترة للف
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 102,451,009 915,086 101,535,923 10,059,344 (47,283) (786,602) (1,544,594) 7,000,058 48,605,000 38,250,000 2021 سبتمبر 30كما في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
   م ألاركة لشي ا مهاسمب ةخاص لا 
 

 سأر
 المال 

 عالوة
 إصدار أسهم 

 احتياطي 
 إجباري 

 أسهم 
 ة ينخز

 احتياطي 
 آخر

احتياطي تحويل 
 ة بي نجت أمالع

 أرباح
 مرحلة

 لي جمااإل
 الفرعي

 الحصص 
 جمالي اإل غير المسيطرة 

 

 نار كويتي يد دينار كويتي  ر كويتي نادي يتي ر كواندي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
 

          

 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   2020ناير ي 1كما في 

 (4,467,238) (816,558) (3,650,680) (3,650,680)  -     -     -     -     -     -    الفترة خسارة

 (406,843)  -    (406,843)  -    62,260 (469,103)  -     -     -     -    رة  للفتإيرادات شاملة أخرى ( خسائر)
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

ة لامدات الشاإليرا (ئراسخال) إجمالي

 (4,874,081) (816,558) (4,057,523) (3,650,680) 62,260 (469,103)  -     -     -     -    رةللفت
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 72,815,627 929,588 71,886,039 8,993,705 52,719 (1,130,849) (1,544,594) 7,000,058 42,065,000 16,450,000   2020 سبتمبر 30كما في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 



 تها التابعة وشركا.ع. ش.م.ك ةلجويا اتخدمدة للحع المتشركة المشاري
 

 قة(قمد)غير  المجمعةة فكثمالمرحلية ال ةماليت الوماضاحات حول المعلإي

 2021 سبتمبر 30 للفترة المنتهية فيو كما في
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 لشركةمعلومات حول ا 1
  

المال المعلومات  بإصدار  التصريح  الالمرح  ةيتم  لشركة  ةمكثفلية  ش.م.  يعارالمش  المجمعة  الجوية  للخدمات   ع.ك.المتحدة 

واألم  ةشرك)"ال التابعة  كارش"(  إليها  )يتها  ً عم شار  ل  بـ  ا فيل"المجموعة"(  المنتهية  مجلس    2021  سبتمبر  30  فترة  قبل  من 

   .2021نوفمبر  8 بتاريخاإلدارة 
  

  . ب.ص  ،ولي لكويت الدهو مطار ا  جلالمس  هانوان، وع2000  ديسمبر  4  خيبتاركشركة مساهمة كويتية    األم الشركة    سيسأتتم  

 يلي: ما كهي  مألا لشركةل ئيسيةلرا  غراضاألإن . يتوكال، 13131الصفاة  27068
 

 تموينها؛ء وامرات بالتزويد الطائ إلىاإلضافة يف للطائرات، بة وخدمات التنظتقديم الخدمات األرضي 

 خدمة تأجير الطائرات؛ 

  ن؛ والشح سفروالياحة سلاخدمات 

 اريع؛ و مشإدارة ال 

 متخصصة؛ و مؤسساتبل قن م اردت ريةثماتساي محافظ الفوائض المالية ف مارتثاس 

 و أ الكويت دولةساعدها على تحقيق أهدافها في لتي تأو تلك المجال ي المشاركة في شركات أخرى تعمل في نفس اف قالح  

 يتها. حقوق ملك يفرجها وشراء هذه الشركات أو المشاركة خا

 ة.رياقت العراشا مات االستما في ذلك تقديم خدنشطة العقارية ب ألوتطوير ارة إدا 

 والمعدات والعقارات. ءالبنامة لمواد االتجارة الع 

 ت.راضي والعقاراتملك وتأجير واستئجار األ 

 ظام  ن  ا لتعليماتقبعقارية طمنشآت اللا   ية والصناعية وإدارةالسكنية والتجاروعات  رشتية للمالمشاركة في تنفيذ البنية التح

 .شغيل والتحويلالبناء والت
 

الكويت  في  ةمدرج  ماألالشركة    نإ الكة أجيليتشرل  هي شركة تابعةو  بورصة  للمخازن    األم )"الشركة    .ععمومية ش.م.ك.ي 

 .بورصة الكويتجة في شركة مدرأيًضا الكبرى"(، وهي 
 

  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  البيانات المالية المجمعة  اد  العتمألم  للشركة ا  ةيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنو

 . 2021مايو  11 يخبتار
 

 ة ممحاسبية الهااسات الد والسيأساس اإلعدا 2
 

 د عداأساس اإل 2.1
 

 . "ليمرحال ليالمارير قت"ال  34المحاسبة الدولي  ارالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقاً لمعي  دادعإ مت
 

 ةبيانات مالية مجمع  الزمة إلعداداحات الفصإلافة المعلومات واة المكثفة المجمعة ال تتضمن كلمرحليالية االم  اتوملمعلإن ا

لملة  كا الماليةا  لمعاييروفقاً  للتقارير  المالية  لدولية  بالبيانات  لوللمجمالسنوية    جمعةلما  ويجب االطالع عليها مقترنةً  نة سلعة 

فلمنتا اإلدارة  ترو  . 2020بر  يسمد  31ي  هية  تم  ى  قد  التعديالت  أنه  تالتإدراج كافة  ضمن    عادلالض  رعللعتبر ضرورية  ي 

المالالمعل المرحليومات  إن  عةالمجممكثفة  ال  ةية  التي  المرحلية  للفترة  التشغيل    ائجتن.  النتائج  عن  بالضرورة  تعبر  يمكن  ال 

 .  2021ر ديسمب 31ي ف سنة التي تنتهيلل هاتوقع
 

ً يتي الذي يمثل أيلية المكثفة المجمعة بالدينار الكوحمالية المرالت لومالمعرض اتم عي  .األملشركة العملة الرئيسية ل ضا
 

  الهامة ات المحاسبيةسايالس 2.2
 

ا المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  في  المستخدمة  المحاسبية  السياسات  المجمعة  لمإن  في  المس  كلتل  ةمماثلكثفة  إعداد  تخدمة 

  معايير الجديدة التي تسري ثناء تطبيق الستبا 2020ديسمبر    31  للسنة المنتهية فيللمجموعة  ية  السنوجمعة  ملية الت الماياناالب

  لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صادر ولكن لم يسر بعد.. 2021يناير  1 ا منبارً عتا
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 )تتمة(  محاسبية الهامةاسات اليد والسعدااإل ساأس 2
 

  المجموعة قبل نم المطبقةلتعديالت فسيرات واوالت الجديدة المعايير  2.3
 

كثفة لمالمعلومات المالية المرحلية ادي على  ، ولكن ليس لها تأثير ما2021  سنةة األولى في  ر مللديد من التعديالت  العتسري  

 .للمجموعة المجمعة
 

لي  دوال، ومعيار المحاسبة  9  : تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية2المرحلة    -الفائدة  تري لمعدالايالمعالح  صاإل
  16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4ية والمعيار الدولي للتقارير المال 7 ةي، والمعيار الدولي للتقارير المال39

ال إعفاءات مؤقتة  تقدم  الماليةقارالتت على  ارأثيبالت  قتتعلتعديالت  بين    ير  فيما  المعروض  عندما يتم استبدال معدل )اإليبور( 
 قريباً من المخاطر.  ت ليلبنوك بمعدل فائدة خاا
 

 التالية:   ررات العمليةمبلاتتضمن التعديالت 
 

 ب مطلوبة  تكون  التي  النقدية  التدفقات  على  تغيرات  أو  تعاقدية  تغيرات  يستلزم  عملي  مباشصمبرر  لعملية   ةرورة 
 دة السوقية. ائلفسعر ا ادل الحركة فيالتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعإلصالح، وا

 بال الوثائق    تيلاتغييرات  السماح  وتحوط  التصنيفات  لتحوط  اإليبور  معدل  إصالح  متطلبات  بموجب  إجراؤها  يتعين 
 دون توقف عالقة التحوط.

 إعفاء للشركقؤم  تقديم  استات مت  األداةيفاء  ن  يتم تصنيف  يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما  التي  التي    المتطلبات 
 المخاطر.  ندب لحوط فائدة خالي تقريباً من المخاطر كت دلمعتحمل 

 

المجموع تعتزم  للمجموعة.  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  على  تأثير  أي  التعديالت  لهذه  يكن  تخدام  سا  ةلم 
 ت المستقبلية عندما تصبح سارية المفعول. لعملية في الفتراا لمبرراتا
 

  عد.ر ولكن لم يسر بادص تفسير أو تعديل آخر  لمبكر ألي معيار أوا يقطبجموعة بالتلم تقم الم
 

  مخففةالسهم األساسية وال خسارةربحية/  3
 

الخاصال  رةخساح/ربة  سمق قطرين  عالسهم األساسية والمخففة    (خسارة)  /يةربح   يتم احتساب الشركة  بم  ةفترة    األم ساهمي 

 ي: يلا  ل الفترة كمالة خالقائمعادية ال ماألسهلعدد   المرجح على المتوسط
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في  التسعة 
 سبتمبر 30

  
2021 2020  2021 2020 

 
 تي كويدينار  ويتيار كدين  دينار كويتي  ار كويتيدين

      

 بمساهمي الشركة ةالخاص ةرتالف (خسارة) ربح

 (3,650,680) 684,897  (73,219) 40,238  األم

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

 
 سهم مه س   سهم مه س 

      

 244,568,398 250,614,715  244,568,398 250,614,715 عة المدفو األسهم المتوسط المرجح لعدد

 (4,824,307) (4,824,307)  (4,824,307) (4,824,307) رجح لعدد أسهم الخزينةالم متوسطلا صا:ناق

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

د األسهم العادية القائمة  دعل لمرجحالمتوسط ا

 239,744,091 245,790,408  239,744,091 245,790,408 خالل الفترة

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

 سلف  ( 15.23)  سلف  2.79  سلف  ( 0.31)  سلف  0.16  ةفوالمخفساسية  السهم األ (خسارةة )ربحي

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

 

  2020  نة ل سر خالحقوق اإلصدا  سكعت  لكي  2020  سبتمبر  30المنتهية في    للفترة  ةفوالمخفساسية  األ  لسهمديل خسارة اتم تع

 (. 9ح )إيضا
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   ىإيرادات أخر          4

 

 

 ية في ر المنتهأشه التسعة
 سبتمبر 30

 2021 2020 

 تي كوي ردينا يدينار كويت 

   

 -  569,800   المستحقة ونترالكا لرسومائر االئتمان المتوقعة رد خس

 -   484,223   مدنين اليراالعامة للط ةاإلدارمستلمة من إضافية  كاونتر رسومإيرادات 

 2,090 12,752   ىإيرادات أخر
 ────────── ────────── 

 1,066,775 2,090 
 

═════════ ═════════ 

 

ر وم أجهزة الكاونترسبشأن دفع  العامة للطيران المدني في الكويت    اإلدارة، أبرمت الشركة األم اتفاقية تسوية مع  خالل الفترة

على  يثح  القائمة الطرفان  نه  اتفق  وتسوية  ا  اإلدارةتلزم  مة  حاسائية  للطيران  بالعامة  دينار    2,024,222غ  مبل  دفعلمدني 

وافقت شركةكويتي بينما  للخد  ،  المتحدة  الفوائد    الجوية  اتمالمشاريع  التنازل عن  حكمعلى  بها  قبل  الصادر  المحكمة.   من 

للخد، سجلت شركة  تاليالوب المتحدة  المرحلي    ناي ب  في  كويتي  دينار  1,054,023مبلغ    الجوية  اتمالمشاريع  المكثف الدخل 

  ئتمان المتوقعة في الفترات السابقة واإليرادات اإلضافية.ئر االلخسا ردالذي يمثل والمجمع 
 

 موجودات غير ملموسة   5
 

 ة الشيخ سعد صال
الموج التتضمن  يمثل  والذي    (ال شيء:  2020  سبتمبر  30و  ال شيء  :2020ديسمبر    31)  ال شيءملموسة مبلغ  ودات غير 

 17في "(. ة صالالالشيخ سعد )" ةصالإلنشاء مشروع  و هو والتحويل ليشغوالتالبناء   امنظلى ع ئمالقامشروع للة الدفتريالقيمة 

  ، تم 2021ناير  ي  24في  و  .2020مبر  سيد  27ة حتى  صالللمجموعة على تمديد لمدة ستة أشهر لتسليم اا  تلحص،  2020مايو  

  تجري.  2021يونيو    27  ىتح  المتعلق بصالة الشيخ سعد  والتحويل  يلشغوالتناء  الب  امنظلى  ع  ئمالقا  عقدالتمديد    اقتراحم  تالاس

 .اإلضافيمن التمديد  لتسهيل االنتهاء بنودوال بتعان النطاق واألبشأ حاليًا مناقشات لمجموعةا
 

 المجمع التجاري بمطار الكويت الدولي 
المو الم  تداجوتتضمن  )يتوكنار  يد  1,354,476مبلغ    ةوسملغير  كويتي  2,135,544:  2020ديسمبر    31ي   30و  دينار 

القيمةالذي    ي(كويتدينار    2,378,948:  2020  ربتمبس علىالقائللمشروع  فترية  الد  يمثل  وال  م  البناء  والتحويل    لتشغينظام 

مشرو تجاريإلوع  هو  ومجمع  سيارات  انتظار  ساحة  الدوليل  نشاء  الكويت  إ  .مطار  متم  أرض  على  من نشاؤهما  ستأجرة 

   . 2023 سنةفي والتي ستنتهي  سنة 20حكومة دولة الكويت لمدة 
 

 ي ار الكويت الدولفي مط  4 بصالة رقمسيارات  ساحات انتظار مشروع 

يت الكوولة دفي  ييران المدنلطالعامة ل اإلدارةمع خدمات امتياز وق حقية اتفاق مبإبراالمجموعة  قامت، 2018فمبر نو 25في 

 دوليالالكويت  ة بمطار  يدالجد 4رقم    ةبالصال لة  والمرافق ذات الص   مسبقًا  ةسيارات موجود  اتساح"( لتشغيل  ةالمانحالجهة  )"

 )"المرافق"(.
 

 .2019 فبراير 9تبدأ من  سنوات،لمدة خمس  ةملعال مرافقلا ريتوف وتشغيل في المجموعة  بدأست االتفاقية،موجب شروط ب
 

ف الموجودت  ،2021  سبتمبر  30  يكما  )  دينار  2,289,210مبلغ  الملموسة  غير    اتتضمن  :  2020  ديسمبر  31كويتي 

كو  3,265,650:  2020  سبتمبر  30وكويتي  دينار    3,025,037 يتعلق  دينار  فيما   بمبلغ  التزامو  بيالترت  بهذايتي( 

  ي يتدينار كو   4,035,985:  2020  سبتمبر  30وي  كويت  اردين  3,671,484:  2020ديسمبر    31)  تيكوي   دينار  3,794,966

يمثل المدفوعات  والذي  من  األدنى  الت  الحد  ال هددسست  يالثابتة  ترتيب  ا  مدة  مدى  على  المانحة  الجهة  إلى  حقوق  مجموعة 

     %.6مخصومة بنسبة ، االمتياز
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  قةعالف ذات طرامع أوأرصدة  تمعامال 6
 

لة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي  الزمي والشركةيين لرئيسن اهميالمسا أي عالقة راف ذاتاألط  المعامالت مع هذه تلك ثل مت

لل  اإلدارة المويسالتي  ركات  شالوعة ومجمالعليا  يتم  ملموساً.  تأثيراً  أو  أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة  افقة يطرون عليها 

 . األم الشركةمن قبل إدارة   التمعامه الهذوشروط ات تسعير لى سياسع
 

 ا يلي: ت عالقة هي كمف ذاأطرا لدىدة ت واألرصلمعامالإن ا

 

   

 شهر المنتهية في أ  التسعة
  سبتمبر 30

 
 األم شركة ال
 كبرىال

 أطراف أخرى
 2020 2021 ذات عالقة 

 ي كويت دينار دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     ع:المجم كثفلمارحلي الدخل المبيان 

 200 8,719 8,719    -  يرادات اإل

 (193,504) (231,765) (231,765)    -  يل تشغالليف اتك

 (35,167) (35,715) (35,715)    -  اريةمصروفات عمومية وإد

 (1,008,843) (101,710) (101,710)    -  ة في نتائج شركة زميلة حص

 (129,323) (129,971)    - (129,971) ويلتكلفة تم
 

 

   األمكة لشرا
ألم  اة الشرك )
  كبرى ال

 ( والوسطى
 رى  أطراف أخ

 ذات عالقة  

   سبتمبر 30

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
  سبتمبر 30

2020 

 ر كويتي دينا ر كويتي دينا ر كويتيدينا ر كويتيدينا ر كويتيدينا 

لمكثف حلي امالي المربيان المركز ال
        مجمع:ال

 4,591,978 4,617,461 4,715,438 4,715,438    -  يلةاستثمار في شركة زم

 122,843,556 136,233,725 175,226,939 175,226,939    -  1كة زميلة  شر إلىقرض 

أطراف ذات   إلىمبالغ مستحقة 

 ينائندة ضمن عالقة )مدرج

 (14,866,305) (1,163,969) (40,573,359) (74,756) (40,498,603) أخرى(  باتومطلو
 

مقدم عين  مقرض  باستثناء    عند الطلباد  القبض/ السد  تحقتسو ال تحمل فائدة  ت عالقة  اأطراف ذ  إلىالمستحقة من/    إن المبالغ

 مشتركة. العة للسيطرة الخاض الشركاتتتضمن األطراف ذات العالقة األخرى   .ةلزمية شرك إلى
 

كز تجاري في رم  وتطوير  اءإنشغرض  لموعة  لمجلتابعة    شركة  ن قبلمة  ع يمثل المبالغ المدفو  لةمية زشرك  إلىالقرض    إن   1

لتقدير وفقًا  ،ويمكن فقا التفاقية القرضو بةمركة ائدة سنويت فمعدال . يحمل هذا المبلغ وع"(رلمش )"ا العربية المتحدة إلماراتا

انتهاءع عروالمشبكية  حقوق مل  إلى  لقرضا تحويل    ،األم وحدها  لشركةا هداف قيق بعض األوء تحفي ض  شاءنل اإلعماأ  ند 

ي  دينار كويت  6,580,301:  2020ديسمبر    31تي )كويار  دين  6,580,301قد ساهمت المجموعة بمبلغ  وة للمشروع.  تشغيليال

في حقوق    6,580,301  :2020  سبتمبر   30و األم  المشروع.ملكية  دينار كويتي(  الشركة  استثمرت  في    كما  وق  حقالكبرى 

 .المشروعهذا كية مل
 

للتأثيتجاسا االقتصادي  بة  ت 19-دكوفيجائحة  لر  لم  األم    لسج،  الفوائدالشركة  المن  إيرادات    2021  سبتمبر  30في    ةتهيللفترة 

ر دينا  7,071,746  :2020  سبتمبر  30وكويتي    دينار  9,698,503:  2020يسمبر  د  31)  يتيكو  دينار  9,584,198بمبلغ  

  .لمستقبلااب الفوائد في الحق في إعادة احتسبم األ الشركة وتحتفظمؤقت  بشكل إيرادات الفوائد متوقفةو .كويتي(

 



 تها التابعة وشركا.ع. ش.م.ك ةلجويا اتخدمدة للحع المتشركة المشاري
 

 قة(قمد)غير  المجمعةة فكثمالمرحلية ال ةماليت الوماضاحات حول المعلإي

 2021 سبتمبر 30 للفترة المنتهية فيو كما في
 

 

11 

 

 مة()تت قةعال ف ذاتطرامع أوأرصدة  تمعامال 6
 

 ا في اإلدارة العليموظ أةمكاف 

 اإلدارة العليا خالل الفترة: موظفي فأةكام يما يليف
 

 

 

 ر المنتهية في أشه الثالثة
 سبتمبر 30

 ر المنتهية في أشه التسعة 
 سبتمبر 30

 2021 2020  2021 2020 

 تي كوي ردينا يدينار كويت  تي كوي ردينا ييتدينار كو 

      

 348,694 338,051  121,927 105,819 ة األجلرصيقمزايا 

 19,898 25,005  6,821 6,110 موظفيننهاية الخدمة لل ةمكافأ

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

 111,929 128,748  363,056 368,592 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

 خزينة  أسهم  7

 
  )مدققة( 

 

 سبتمبر  30
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 سبتمبر 30
2020 

 

    

 4,824,307 4,824,307 4,824,307 (أسهمة )نيعدد أسهم الخز
 

═════════ ═════════ ═════════ 

 %3 %1 %1 %( نسبة األسهم المصدرة )
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 2,243,303 1,399,049 1,153,009 ر كويتي( قية )ديناسوالقيمة ال
 

═════════ ═════════ ═════════ 

 1,544,594 1,544,594 1,544,594 تي( دينار كوي )ة لفلتكا
 

═════════ ═════════ ═════════ 

 

  ع.الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزي أسهمتكلفة ل المكافئةالحتياطيات ن اإ
 

 وض وسلفقر 8

 
  )مدققة( 

 

 سبتمبر  30
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 تمبرسب 30
2020 

 

 
 كويتي دينار  يتي وك دينار يتيدينار كو

    

 36,395,382 35,115,382 33,993,782 ضسهيل قرت
 ═════════ ═════════ ═════════ 

  

  مبلغ بنك محلي ب   مع  هيلينيشمل تسقرض مشترك  ة  اتفاقيى  عل  األمالشركة    وقعت،  2017ديسمبر    31في    سنة المنتهيةخالل ال

، المشروع )إيضاح  دةحربية المتالع  راتااإلمي  فجاري  ت  كزروير موتط  تاإنشاءيل أعمال  دينار كويتي لتمو   50,100,000

 :2020ديسمبر    31)%  4.50نسبة  بمتوسط تكلفة تمويل  سهيل القرض  تيحمل  .  األمكة  رللشمل  ال العاالم  أس(، ومتطلبات ر6

 .  2022 ديسمبر 31داد في وياً ويستحق السنس%( 5: نسبةمتوسط  ب: 2020 سبتمبر 30% و4.75 نسبةمتوسط ب
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 مسهأ صداروة إوعالالمال  رأس 9

 
 سبتمبر  30

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 سبتمبر 30

2020 

 
   كويتي دينار تي  يكودينار  دينار كويتي 

 100بقيمة  مسه 382,500,000 لعدد وعرأس المال المصدر والمدف

فلس  100بقيمة  سهم 382,500,000: 2020ديسمبر  31) فلس للسهم

فلس  100بقيمة  سهم 164,500,000: 2020 بتمبرس 30و للسهم

 16,450,000 38,250,000 38,250,000 (سهملل

 
═════════ ═════════ ═════════ 

    

 
  مدققة() 

 

 سبتمبر  30
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 سبتمبر 30
2020 

 
   

 
 أسهم  أسهم  أسهم 

    رح بهاأسهم مص

 382,500,000 382,500,000 1,132,500,000 فلس للسهم 100سهم عادية بقيمة أ
 

══════════ ══════════ ══════════ 

    ملبالكا ة مصدرة ومدفوعةيأسهم عاد

 164,500,000 164,500,000 382,500,000   رايين 1 في كما

      -  218,000,000      -  السنة  /خالل الفترة ةمصدر
 

────────── ────────── ───────── 

 
382,500,000 382,500,000 164,500,000 

 
══════════ ══════════ ══════════ 

 

دينار كويتي    0.130مة  ميها بقيمساههم إلى  ألسا  دارإص  حقوقألم  االشركة    منحت،  2020  ديسمبر  31في    المنتهية ةالسنخالل  

. تم إصدار األسهم دينار كويتي  0.030ر أسهم بقيمة  وعالوة إصداكويتي  دينار    0.100والتي تتكون من رأسمال بقيمة  للسهم  

عدد   المسهم    218,000,000بإجمالي  زيادة رأس  إلى  أدى  بمبلغ  امما  كويتي  21,800,000ل    ة عالوزيادة حساب  و دينار 

 . دينار كويتي 6,540,000بمبلغ دار األسهم إص
 

على  2021 يناير 28لمنعقد بتاريخ ه ا ألم في اجتماعمجلس إدارة الشركة ا، وافق 2021 سبتمبر 30لفترة المنتهية في ا خالل

افقة عليها تي تمت المووال، مسه 1,132,500,000صبح تسهم ل 750,000,000بعدد لشركة األم ل ح بهارمصال سهماألزيادة 

 . 2021مايو  11 لمنعقد بتاريخا عاديةالغير  عموميةالجمعية ال جتماعا في من قبل المساهمين
 

   ومطلوبات أخرى دائنون 10

 
  قة(مدق) 

 

 سبتمبر  30
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 سبتمبر 30
2020 

 

 
 كويتي دينار  ويتي دينار ك يتيدينار كو

    

 15,882,519 2,246,347 41,840,760  دائنون

 2,068,943 1,419,348 1,852,544   مستحقة مصروفات

 5,032,165 4,617,680 3,742,926   مطلوبات عقود

 138,903 146,555 149,420   موظفين زةإجا مخصص

 1,641,820 1,744,355 1,528,111   ؤجرينلم مستردة تأمينات

 4,035,985 3,674,823 3,793,835   مطلوبات أخرى

 ────────── ────────── ────────── 

 52,907,596 13,849,108 28,800,335 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
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 مة()تت ومطلوبات أخرى دائنون 10

 

 
 

  )مدققة( 
 

 سبتمبر  30
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 سبتمبر 30
2020 

 

 
 كويتي دينار  ويتي دينار ك يتيدينار كو

    

    كـ: مصنفة

 7,365,116 6,630,890 6,156,080 متداولة  مطلوبات غير

 21,435,219 7,218,218 46,751,516 مطلوبات متداولة 

 ────── ────── ────── 

 52,907,596 13,849,108 28,800,335 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 الضرائب       11

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في  التسعة 
 سبتمبر 30

 2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار 
      

      -  4,695       -  2,760 لوطنية ة اضريبة دعم العمال

      -  1,237       -  50  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

      -  1,880       -  1,105 الزكاة 

 
────── ──────  ────── ────── 

 
3,915  -       7,812  -      

 
══════ ══════  ══════ ══════ 
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 غيل  التش لومات قطاعاتمع 12
 

: لخدماتات  ا( عملي2ية، وتثمارفي محافظ اس  والاألمض  ائوف" ورياجالتريم  مركز  في "  استثمار  نتتألف م  :ماراتاالستث (  1  :اقطاعي تشغيل وهم  إلى  ةالمجموعظيم  تم تنض اإلدارة،  راألغ

 ات. دمالخ هيالتست ئرات وغيرها من لطاالتنظيف لرضية وخدمات رة المشروعات وتوفير الخدمات األامن إدلف تتأ
 

ارات استثم  الخدمات يات عمل    المجموع   

 
 ي تهية فالمن أشهر ةالتسع

  سبتمبر 30

  يفالمنتهية   أشهر التسعة
  سبتمبر 30

 ية في المنته أشهر التسعة
 سبتمبر 30

 2021 2020  2021 2020  2021 2020 

 تي كويار دين دينار كويتي  تي دينار كوي دينار كويتي  تي دينار كوي دينار كويتي 

         مكثف المجمع:رحلي ال الم   الشامل   لدخل ا بيان  

اتاع إيرادات القط   14,965 -     6,536,562 5,055,804  6,551,527 5,055,804 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

         

اعح القط ا رب أ )خسائر(    (1,484,309) (2,495,488)  2,166,754 (1,971,750)  682,445 (4,467,238) 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

     - (7,812)      -     -      -     - مصروفات غير موزعة 

       ────────── ────────── 

 (4,467,238) 674,633      -     -      -     - الفترة  (ارة خسربح ) 
         

         أخري: علومات  م 

زميلة اتشرك ئجفي نتا حصة  (101,710) (1,008,843)  -     -      (101,710) (1,008,843) 
 

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 

طفاء وإاستهالك   -    -      1,543,106 (3,977,660)  1,543,106 (3,977,660) 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 (المجمعة )غير مدققةثفة المكرحلية مة الليماال لوماتمعول الإيضاحات ح

 2021 سبتمبر 30 يفهية لمنت ارة وللفت كما في
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 ()تتمةتشغيل لا طاعاتت ق ومالمع 12
 

 المجموع   عمليات الخدمات   استثمارات  

            

 
 سبتمبر  30

2021 

 ققة(مد)
 ديسمبر 31

2020 
 سبتمبر 30

2020  

 سبتمبر  30
2021 

 ة(دقق)م
 مبرديس 31

2020 
 برسبتم 30

2020  

 سبتمبر  30
2021 

 ة()مدقق
 ديسمبر 31

2020 
 برسبتم 30

2020 
 ي دينار كويت دينار كويتي  دينار كويتي  ي دينار كويت دينار كويتي  ار كويتيدين  ي كويت ارنيد ار كويتي دين ر كويتيدينا 

ف المكثلي المرح  ان المركز الماليبي
            المجمع:

 138,597,123 151,138,274 189,973,100  10,853,479 9,079,361 7,367,040  127,743,644 142,058,913 182,606,060 وداتموجال
 ══════════ ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ ══════════ 

 65,781,496 49,561,585 87,522,091  29,386,114 14,446,203 14,392,983  36,395,382 35,115,382 73,129,108 المطلوبات 
 ══════════ ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ ══════════ 

               لموسةمغير  موجودات إلىإضافات 
 -    -     -      5,122 56,806 15,494  5,122 56,806 15,494    

 ══════════ ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ ══════════ ت ومعداتا لك ت م م  لىإإضافات 
 -    -     -      1,557 1,687 939  1,557 1,687 939     

 ══════════ ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ ══════════  شركة زميلة مار فياستث
   4,715,438 4,617,461 4,591,978  -    -     -     4,715,438 4,617,461 4,591,978 
 ══════════ ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ ══════════ 

  -     -      -    -     -     -    -    -    

 ══════════ ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ ══════════ 
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 ة حتملمبات طلومالتزامات و  13
 

 يةمالالتزامات رأس
: 2020  سبتمبر  30وشيء  ال  :  2020ر  ديسمب  31)  ال شيء  مات بمبلغلتزاكان لدى المجموعة ا  ،2021  سبتمبر  30كما في  

  اري في اإلمارات العربية المتحدة.جوتطوير مركز ت اتشاءنإ لماأع تعلق بتمويلت ي( ويتر كيناد 12,889,000
 

 محتملة   اتبطلوم
في   كان  2021  سبتمبر  30كما  المجموعة،  )  دينار  850,245  مبلغب  محتملةمطلوبات    لدى    : 2020ر  ديسمب  31كويتي 

 ،الطبيعي  لامعاأل  اقسيضمن  ة  بنكي  بضمانات  لقعتت كويتي(    ردينا  853,745  :2020  سبتمبر  30كويتي ودينار    853,745

 . ةهريجو مطلوباتالمتوقع أن ينشأ عنها  وليس من
 

   لقيمة العادلة لألدوات المالية ا  14
 

 المالية.  وباتطلات المالية والملموجودات المالية من اتتكون األدو
 

الماالمو  تتكون منجودات  األخرى،  لية  والموجودات  وا  المدينين  و  نقدلوالنقد  تتكون و.  ةليمز  ركةش  إلىقرض  الالمعادل 

دارة اإل  شير تقديراتت  .اتلم مقدمً باستثناء اإليجار المس  ات األخرىطلوبوالم  نينالدائالقروض والسلف و  المالية من  المطلوبات

 .يبًا بصورة معقولةتقر ةالعادل ةقيمال دلعاتة المالي لألدواتة لدفترياأن القيمة إلى 
 

   .3ى ستوضمن الم شركة زميلة لىإض رنيف القصت تمي
 

 ادلة:  بالقيمة الع المدرجة 3ت المالية ضمن المستوى جوداللمو اميابقة الرصيد االفتتاحي والختي مطلض الجدول التاعري
 

 

 سبتمبر  30
2021 

 )مدققة( 
 سمبردي  31

2020 
 سبتمبر 30

2020 

 
 دينار كويتي  ار كويتي دين  دينار كويتي 

 
   

 98,732,145 98,732,145 136,233,725 سنة ال /ترةية الفافي بد

 24,111,411 37,501,580 38,993,214 إضافية مساهمة 
 ───────── ───────── ───────── 

 122,843,556 136,233,725 175,226,939 السنة /ةهاية الفتر ن في
 

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

   19-كوفيدفيروس تأثير    15
 

في   تسببمما    ،االميً ع  نه وباءً وتم إعال  2020  سنةسرعة في  بجغرافية  مناطق  ة  عدتشر عبر  وان   19-كوفيد  فيروس  فشيت  متفاق

ار انتشالحتواء  بير  اتد  عدة  اتمكولحا  مند  يت العدقتصادية. اتخذاألنشطة اال  حول  تيقنحاالت عدم ال  تعطيل األعمال وزيادة

 اإلدارة   أعلنت  ،2021  ريناي  22في    عليه،. وبناًء  حيالص  ءات الحجرفيذ إجرانبت   قامتور  سفعلى ال   الفيروس وفرضت قيودًا

للطالعا المدني يرا مة  الجو  ن  للخطوط  جديدة  تعليمات  الدولي  بم  العاملةة  يإصدار  الكويت  شغيل تالسعة    تعديلقرار    لمدطار 

ينببالذي   القادمين    عدد  يتجاوزال  أ  غيموجبه  أعلنت  2021براير  ف  5في  و.  ايوميً   راكب  1000الركاب  مة  العا  ارةإلدا، 

المدني الكويتي م  للطيران  غير  المسافرين  دخنع  من  إش ا  دولةول  ين  لحين  آخر.لكويت  كان    عار  على   مباشر  تأثير  لهذاوقد 

  عمليات المجموعة.
 

حقيقغم  الر  على تتجاوز  من  المتداولة  المطلوبات  أن  بمبلغ  الم  وداتموجالة  ك  40,401,327تداولة  كما  ويتدينار    30في  ي 

 لغ مبيث إن  ح  يولة،السط على  وغض  وثدأو ح  جلألسلبي طويل ا  تأثير  هذا  نه لن ينتج ععة أنلمجموا  ىرت  ،2021  سبتمبر

  على مدار   ات تأجيرادكإير  سجيلهتمستلم مقدًما والذي سيتم  ر اليجااإل  لداولة يمثمن المطلوبات المتي  نار كويتدي  2,998,456

المبلد  39,135,326ومبلغ    سنةال يمثل  المتداولة  المطلوبات  من  كويتي  المستينار  إلىغ  ذ  حق  إنشاء طرف  مقابل  عالقة  ي 

تسوقويوتط مركز  العربية    ر  اإلمارات  في  والاتجاري  ب  ذيلمتحدة  تسويته  يتم  السنسوف  فال  ةحلول  ديسمبر    31ي  منتهية 

، نظًرا  2022ديسمبر    31سنة المنتهية في  ال  خالل  لها  زيادة رأس مال المجموعة المخطط  منمن خالل المتحصالت    2022

 لها  المخطط  مالالدة رأس  ازيلشركة األم من أجل بدء  صرح به للم  ل اماال  افق على زيادة رأسم واألة الشركة لس إدارجألن م

ا التي  طتهخمن خالل    وتلبيتهاالسيولة والتمويل  بات  متطل  جميع  ل المجموعة مراقبةتواص  زمة،األذه  ه  ولمواجهة  .(9)إيضاح  

ال  حد منلبير لالمجموعة تداتخذت  لية. االحا  يةادقتصت االالسيناريوها  تعكس الت  لةسيومخاطر  ير األساسية. كاليف غوتأجيل 

في   أ  رىت  ،2021  سبتمبر  30كما  لالسيومركز    ن المجموعة  أرصدتها    هايدلة  وأن  ومستقر  النقد  من    المعادل قد  لناالحالية 

   لسيولة الخاصة بها.ت امتطلباب لوفاءكافية لستكون 
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 )تتمة(  19-كوفيدفيروس تأثير    15
 

تأثر  . يتفشي الفيروسيجة  نت  هاديل  ينةالمد ةرصداأل  على شكل جوهري  بتمان  اطر االئلمخ  ال تتعرضت المجموعة إلى أنها  نتها

التع ائتماجمومرض  لمخاطر  المستأعة  ركبش  ينجرن  بالئيسل  الفردي  مستأجر.ية  خصائص  إدا  لكل   ائتمان   طرخام  ةرتتم 

المستأجرين   وبالتالي  بسداد  المستأجرين من خالل مطالبة  اإليجار مقدًما،  االئتمانير من  الحد بشكل كبدفعات  ت  ذا  مخاطر 

دى الي ستحدد موبالتا  كيدً أأكثر ت   ر بياناتل فردي حيث تتوفبشك  الوضعتقييم    تمر المجموعة فيستس  .مجموعةدى اللصلة ل ا

 .حقةلية المكثفة المجمعة الالية المرحر االئتمان المتوقعة في فترات المعلومات المالى خسائلع يلعدت إجراء أيالحاجة إلى 
 

 زميلةشركات في ار ة زميلة واستثمشركلى إقرض 

 يفالحالية  ل للتقلبات  حتمالمالتأثير  رها  اعتبي افمجموعة  ال  أخذت  ،المجمعةلمكثفة  ة ايلمرحلمالية ا يخ المعلومات التار  كما في

الم  عند  ياداالقتص  ضعلوا المبالغ  إلى شركة  سجلةتحديد  اأأفضل تقييم    عتبرتي  تزميلة وال  للقرض  إاستنا  إلدارةجرته  لى دًا 

في  ت  لباتقلل  اسة حس  ةالمسجل  المبالغ  ال تزال و  ةمتقلب  يةدقتصااالوضاع  األال األسواق و تزال  ذلك،   . ومعملحوظةال  ماتالمعلو

 السوق.
 

ا بأن  لمجمتقر  الجامنالض  عبوعة  الموجوداطق  هذه  فيها  توجد  التي  والقطاعات  ومع  غرافية  سلبًا،  تأثرت  قد    استيضاح ت 

تست  ،لوضعا المسوف  مراقمر  في  لتبتهجموعة  اواستخ  السوق  وقعاتا  ذات  دام  فيالفتراضات  هذه    قيم  عكس  الصلة 

 .حدوثهاور وعند فالموجودات 
 

 ملموسةغير ال  الموجوداتة قيماض خفان

 ده داكن استرممالالمبلغ  وتم تحديد    .2021  سبتمبر  30كما في  لموسة  غير الم  الموجوداتعة بتقييم انخفاض قيمة  جمومقامت ال

إلوحمقاس  ال انتادات  القإ  ادًااستن  لنقدج  قبل  مدة  المعت  ةدينقال  تاالتدفق  توقعات  دامباستخ  تسبةالمح  دامالستخا  ءاأثنيمة  لى  من 

يمة قة إلى أن الالمجموع انتهت القيمة،نخفاض لى تقييم اا إاستنادً  .شغيل والتحويلاء والتالبن ماظ نب  تفاقياتاالإبرام اإلدارة لفترة 

  .يةة الدفترالقيمتجاوز توسة ملمالير للموجودات غ هااسترداد الممكن
 

التلحاال  ارً ظن عدم  ال  ةالمستمر  يقنت  اجوهريالخاطر  مل وا  يادتصاالقوضع  حول  علىة  تؤثر  قد  التي  ف األ  لمحتملة  ي  عمال 

تنعكس    المستقبل، ال  المالي  علىمل  بالكا   19-كوفيد  فيروس  تأثيراتفقد  للمجالنتائج  الفترات  موعة  ة  تتحتى  ذ  خالمستقبلية. 

 لطويل. لمدى اا ى علا لهرية أعمااستمرا رات لدعمديها من قدا لأفضل مبع ضلورة ااقبة وإداية لمردابير استباقتوعة لمجما




