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 المكثفة المجمعة  ة حول المعلومات المالية المرحلي مراقب الحسابات المستقل مراجعةتقرير 

  أعضاء مجلس اإلدارةالسادة  تارضحإلى 

  شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(
 

  مقدمة

ة األم"( )"الشرك جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(  لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة

والتغيرات في حقوق    الشاملوالدخل  وبيانات الدخل    2021  يونيو  30ي  ف  امك (  "المجموعة"  ـا بمع  ا  تها التابعة )يشار إليهاوشرك

أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي   الستةالمرحلية المكثفة المجمعة المتعلقة به لفترة    والتدفقات النقديةالملكية  

التقرير المالي   :34ها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  عرضو  ةعممرحلية المكثفة المجالمسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية  ال
 . إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. المرحلي

 

 نطاق المراجعة
وف بمراجعتنا  قمنا  الدولي  لقد  للمعيار  المعلوم  2410قا   المرحلية  ات"مراجعة  قبل  ة  فذنملا  المالية  الحساباتمن  المستقل   مراقب 

المرحلية  "للمنشأة المالية  المعلومات  مراجعة  تتمثل  المراجعة.  بمهام  المجمعة  المتعلق  بصفة   المكثفة  االستفسارات  توجيه  في 

جعة. إن  واإلجراءات األخرى للمرا  يةطبيق اإلجراءات التحليلإلى الموظفين المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وت  رئيسية

التدقيق الذي يتم وفقا  لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد   نطاق  اجعة أقل بشكل كبير منمرال  قانط

 تدقيق.الال نبدي رأيا  يتعلق ب  بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا

 

 أمر آخر
لم   بإننا  الشامل  بيتجميع    أو ة  مراجع  اوقيق  تدنقم  والدخل  الدخل  المرحلية  انات  النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات 

 نتيجة او رأي  أي  فإننا ال نعبر عن  ، وبالتالي2020  يونيو  30المنتهية في    أشهر   الستةحات حولها لفترة  المكثفة المجمعة وااليضا

 . شكل من أشكال التأكيد حولها أيو ا
 

 ة يجتنال
منا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم نه لم يرد إلى علفإ،  اتنإلى مراجعا   استناد

 .34معيار المحاسبة الدولي  لإعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقا  
 

 

 

 
 

 

 
 

  فليج لا عدنانشيخه 

 أ ة فئ 289الحسابات رقم سجل مراقبي 

 إرنست ويونغ  

 كاهملعصيمي وشراو انالعيب
 

  2021 أغسطس 30

 الكويت 



 ةشركاتها التابعو. )مقفلة(  ركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.كش
 

 
 

 .معةمجمكثفة اللا المرحلية  المالية المعلومات من هذها ء  ل جزتشك 14 إلى  1المرفقة من  إن اإليضاحات
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 )غير مدقق( المجمع بيان الدخل المرحلي المكثف

 2021 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 يونيو  30أشهر المنتهية في  الستة  

   2021 

 غير مدققة )
 (وغير مراجعة

2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي  ح إيضا 
    

 10,904,936 10,652,014  3 ت ادا ر ي إ 

 (6,886,711) (8,187,078)   لي غ شت ت ا وف مصر 

  

─────────── ─────────── 

 4,018,225 2,464,936  مجمل الربح
    

 233,450 148,244   ى إيرادات أخر 

 (1,112,833) (1,286,118)   مصروفات إدارية 

 (56,348) (59,679)  تمويل  ليف ا ك ت 

  

─────────── ─────────── 

 3,082,494 1,267,383  لعلمي والزكاة دم ا ة الكويت للتقمخصص حصة مؤسس قبل   ح رب ل ا 

 (30,655) (12,556)  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  حصة  

 (30,655) (12,556)  لزكاة ا 

 (17,000) (12,000)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  

─────────── ─────────── 

  3,004,184  1,230,271   ربح الفترة 

  

════════ ════════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ةشركاتها التابعو. )مقفلة(  ركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.كش
 

 
 

 .معةمجمكثفة اللا المرحلية  المالية المعلومات من هذها ء  ل جزتشك 14 إلى  1المرفقة من  إن اإليضاحات
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 )غير مدقق(  بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع

  2021 يونيو 30للفترة المنتهية في 
 يونيو  30أشهر المنتهية في  الستة  

   2021 

  دققةم غير)
 (مراجعة يروغ
 2020 

 يتي  ر كونادي دينار كويتي   
    

 3,004,184 1,230,271  ترةلفا حرب
  

─────────── ─────────── 

    ملة أخرى:ات شاإيراد

    بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقا  إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع: 

 1,968 (1,114)  فروق تحويل عمالت أجنبية 
    

    ثف المجمع:مكال  ا  إلى بيان الدخل المرحليحقبنود لن يتم إعادة تصنيفها ال

لة من خالل اإليرادات الشاملة رجة بالقيمة العاد ة من موجودات مالية مد ق قح م  غير   خسائر 

 (11,211) (46,646)  األخرى
  

─────────── ─────────── 

 (9,243) (47,760)  شاملة أخرى للفترة  خسائر
  

─────────── ─────────── 

 2,994,941 1,182,511  الشاملة للفترة اداتاإلير ليإجما

  

════════ ════════ 

 

 





 

 وشركاتها التابعةقفلة(  ة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مركش
 

 
 

ا م 14إلى  1المرفقة من  إن اإليضاحات  معة.ية المكثفة المجلحرالمومات المالية المعل ن هذهتشكل جزء 
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 )غير مدقق( جمعلما المكثف لمرحليا ة يلكلما ات في حقوقبيان التغير

  2021 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 
 رأس 

 لمال ا
 احتياطي  
 إجباري 

 ئض  اف
 إعادة التقييم 

 احتياطي  
 القيمة العادلة 

 احتياطي تحويل 
 ية بعمالت أجن

 باح رأ
 المجموع  مرحلة

 ي دينار كويت كويتي  ارندي ي يتدينار كو دينار كويتي  يتي وكار نيد دينار كويتي  دينار كويتي  

        
 44,162,933 13,338,430 (9,660) 147,357 9,575,000 6,111,806 15,000,000 (دراجه إ كما سبق )  2021  يناير  1كما في  

 (731,150)     -     -     - (731,150)     -     - (13  إيضاح طاء ) األخ ثير تصحيح  تأ 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 43,431,783 13,338,430 (9,660) 147,357 8,843,850 6,111,806 15,000,000 *   2021يناير    1الرصيد المعاد ادراجه كما في  
 1,230,271 1,230,271     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (47,760)     - (1,114) (46,646)     -     -     - فترةلل رىأخخسائر شاملة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,182,511 1,230,271 (1,114) (46,646)     -     -     - الشاملة للفترة  ت ا اإليراد   (الخسائر اجمالي ) 
 (3,000,000) (3,000,000)     -     -     -     -     - ( 6 إيضاح) أرباحتوزيعات 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 41,614,294 11,568,701 (10,774) 100,711 8,843,850 6,111,806 15,000,000  2021  يونيو   30ي  كما ف 

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

 45,906,351 15,684,705  (1,246) 105,068 9,425,000 5,692,824 15,000,000 ( كما سبق ادراجه )  2020يناير    1 كما في 
 (731,150)     -     -     - (731,150)     -     - (13  إيضاح )   اء ط األخ تأثير تصحيح  

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 45,175,201 15,684,705 (1,246) 105,068 8,693,850 5,692,824 15,000,000  *  2020يناير   1كما في  ادراجه  المعاد  الرصيد  

 3,004,184 3,004,184 - -     -     -     - ربح الفترة 
 (9,243) - 1,968 (11,211)     -     -     - للفترة  أخرىشاملة  ( إيراداتخسائر)
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 2,994,941 3,004,184 1,968 (11,211)     -     -     - الشاملة للفترة  اإليرادات خسائر(  اجمالي )ال 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 48,170,142 18,688,889 722 93,857 8,693,850 5,692,824 15,000,000 2020  ويوني  30في كما  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

. 13ينة في االيضاح المبوؤها إجرام التي ت تيالعدتالتعكس و 2020ديسمبر  31الية المجمعة كما في  تتوافق مع البيانات المالمعروضة اللمبالغ ا* بعض 



 بعةالتا وشركاتهاقفلة(  م)ات والمناولة ش.م.ك. شركة جاسم للنقلي
 

 

 

ا م 14إلى  1من ات المرفقة احإن اإليض  معة.مرحلية المكثفة المجلية الن هذه المعلومات الماتشكل جزء 
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 جمع )غير مدقق( حلي المكثف الملمرا ةييان التدفقات النقدب

  2021 يونيو 30رة المنتهية في فتلل
 يونيو  30أشهر المنتهية في  الستة  

   2021 

 )غير مدققة 
 عة(وغير مراج

2020 

ت احا ايض   دينار كويتي   دينار كويتي  

    أنشطة التشغيل 

 3,004,184 1,230,271  ة ترفلا ربح
    

    دية: نقالدفقات في التاصب الفترةمطابقة ربح  تعديالت غير نقدية ل

 (1,214) (82,259)  بيع ممتلكات ومعدات من ربح 

 (25,136) (1,461)  ربح من انهاء عقد ايجار    

 2,011,480 2,084,430 4 استهالك    

 293,230 345,230  إطفاء موجودات حق االستخدام

    107,244 82,847  تجاريينلاين نيدملمتوقعة لالئتمان الخسائر ا مخصص

 123,490 171,782  الخدمة للموظفين   ةفأة نهايكامخصص م

 (45,307) (14,441)  إيرادات فوائد 

 56,348 59,679  تكاليف تمويل 

  ──────── ──────── 

  3,876,078 5,524,319 

    ل: العامال الم أسررات في التغي

 15,571 (119,694)  مخزون

 (924,236) (4,196,034)  ا  مات مقد ومدفوع ريونتجا مدينون

 89,331 (891,792)  ةحقومصروفات مست تجاريون ندائنو

  ──────── ──────── 

 4,704,985 (1,331,442)  العمليات نالتدفقات النقدية الناتجة م

    - 33,870   ةرلفتا لمنحة حكومية مستلمة خال

 (33,855) (43,625)  ين مدفوعة مكافأة نهاية الخدمة للموظف

  ──────── ──────── 

 4,671,130 (1,341,197)  اتجة من أنشطة التشغيلنال )المستخدمة في( ديةصافي التدفقات النق

  ──────── ──────── 

    أنشطة االستثمار

 (1,942,295) (2,555,503) 4 شراء ممتلكات ومعدات 

 2,423  147,471  ممتلكات ومعداتن بيع متحصالت م

 1,000,000 500,000   أشهر   3  من   أكثر ذات فترات استحقاق اصلية   ة ت بثا ل صافي الحركة في الودائع ا 

 45,307 14,441  مةإيرادات فوائد مستل 

  ──────── ──────── 

 (894,565) (1,893,591)  ارمثستاال تخدمة في أنشطةالمس ةديقلنا اتصافي التدفق

  ──────── ──────── 

    ويل التم أنشطة

    - (3,000,000)  فوعة ت أرباح مدا توزيع

    - 4,624,590 8  ةاألجل مستلم ةض محددوقر

 (24,971) (27,574)  فوعة مويل مدتكايف ت 

 (31,377) (32,105)  اللتزام تأجير تكايف تمويل مدفوعة 

 (261,428) (334,480)  مبلغ االيجار  أصل اتعمدفو

  ──────── ──────── 

 (317,776) 1,230,431  يلمولتأنشطة ا )المستخدمة في( من اتجة نالصافي التدفقات النقدية 

  ──────── ──────── 

 3,458,789 (2,004,357)  دل  عالمافي النقد والنقد  الزيادة )النقص( صافي
    

 (121,773) 55,034  نبيةأجالت عم تأثير تحويل

 4,541,676 3,426,777 5 ير  ينا 1النقد والنقد المعادل في 

  ──────── ──────── 

 7,878,692 1,477,454 5  يونيو 30النقد والنقد المعادل في 
  ═════════ ═════════ 

    قديةمعامالت غير ن

 911,461 384,306  جودات حق االستخدام  مو ىل ا تإضافا

 (911,461) (384,306)  الى مطلوبات التأجير   اتإضاف
  ──────── ──────── 

  -     -     
  ═════════ ═════════ 



بعة لتاوشركاتھا ا) ةلف(مقناولة ش.م.ك. نقلیات والمللشركة جاسم
  

ة)ققلمجمعة (غیر مداالمرحلیة المكثفةالمالیة ل المعلوماتحات حوإیضا 
2021یونیو30
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التأسیس واألنشطة1

كة("الشر(مقفلة) اولة ش.م.ك.منالوقلیات  جاسم للنكة  رشل عةمالمج ثفةیة المكالمرحلالمالیةالمعلوماتبإصدار  صریحالتمت
التاا ركوش)"مألا إلیھبعة  تھا  مًعا  (یشار  ع2021یونیو30في  المنتھیةفترة  للبالمجموعة")  "بـ  ا  صادر  قرار  ن  بموجب 
. 2021أغسطس 19بتاریخ الشركة األم دارة جلس إم

واننععیق.1979مایو  25خریا تبتالكویدولةتأسیسھا فيیلھا وتم تسج مقفلةمساھمة كویتیةھي شركة  ماألالشركةنإ
،  2لح سلیمان الجراح العقاري، مكتب  ، مجمع صا 8، مبنى رقم  1المرقاب، منطقة رقم  فيللشركة  یسي المسجلئراللمكتبا
الا لطا الصفاة  22801. ب.صخامس،بق  تابعلاإن  ت. الكوی،  13089،  شركة  ھي  األم  لشركة  شركة  صناعة لن  القریة 
.لیةما ألوراق الیت لالكوي سوق فةج رمدة  ، وھي شركع..م.كش.ة یكیماویات البترولال

یلي: ما أنشطة الشركة األم طبقا للنظام األساسيتشمل

الب. 1 النقل  عملیات  بجمیع  الريالقیام  األخص  وعلى  الكویت  دولة  بنقالمتعلیات  عمخارج  من  لقة  وسیلة  بأیة  الركاب  ل 
البریة.توسائل المواصال

وتأجیر. 2 وبیع  ج ستواشراء  واستیراد  واوالمعاراتیسوالناتح ا الشعاونأع  میئجار  ومكائنلدات  والثقیلة  يأالخفیفة 
ت. دولة الكویرجداخل وخاابحرً وابرً ونقل الموادلة  وسیلة الزمة للمناو

الھیئة العامة للصناعة).ة موافقى علصولالح صلة (بعد لھا بھا أيبري أو قل البالنإنشاء أي صناعة خاصة. 3
ف البضائع بكافة أنواعھا.مصدرة وتغلیالواردة والئع ا ض البىة عللوا نمالویص والشحنالتخلاتلیمع. 4
شاط.ا النة بھذة والبریة ومحطات الحاویات المتعلقریوإنشاء الموانئ البح ة وتشغیل وصیانة المشاركة في إدار. 5
قا لنشاط الشركة.طبااللكترونیة سة جمیع أنشطة التجارةارمم. 6
لة والنقل البري والبحري.عمال المناوالمرتبطة بأ رف ح لواتا لخدماضار غألمةالمباني الالزر جی أ إقامة وت. 7
.  للشركاتلبواخر اتموین البواخر ووكالء ة أنواع السفن والشحن وخدمات كاف. 8
لمتعلقة ائعا ندة للركاب والطائرات والبض ا سرضیة الماأل التي تشمل الخدماتطارات مارة الل وإدالنق تقدیم كافة خدمات. 9

ن. بالطیرا
وفقا للقانون.الحدود المسموح بھا إطارالالزمة لمباشرة نشاطھا فيات قاروالعةولنقلمت اا كلمتلماكلتم. 10
الما . 11 الفوائض  الشركة  لیاستغالل  لدى  المتوفرة  طریاألم  ة  استعن  مح ثق  في  ج مارھا  قبل  من  تدار  مالیة  ھات افظ 

صة. خصمتوشركات 
بحري.لالقلنوال وتفریغ السفن میتح ومات المناولة م خددیتق. 12
عملیجمب امالقی. 13 البريالیاتع  داخ اونقلنقل  أنواعھا  بمختلف  والمواد  الكویتلبضائع  دولة  وخارج  األخص ،  ل  على 

النقل. ئلسیلة من وسا الثمینة بأي و والمواد الكیماویة میاهوالالسائبدلوقواوالبضائع العامة ات المتعلقة بنقللیالعم
لحسا م  سھألاتملك  . 14 بأي  أماألكة  للشرزویجوفقط (األمةكرشالب  والسندات  أو تشترك  مصلحة  تكون لھا  مع  وجھن 

خارج ولھا لا بالكویت أو  دولة  قد تعاونھا على تحقیق أغراضھا في  تيشبیھة بأعمالھا أو الي تزاول أعماال  الھیئات الت 
ل  خداأعالهرة  مذكوطة الاألنشةرشا مبم  یجوز للشركة األ.  ا)ھتلحقھا بن  ھذه الھیئات أو أشارك أو تشتريأن تنشأ أو ت

خارج دولة الكویت كشركة قانونیة أو كوكیل. أو 

ة.رئیسیة أو مكملة أو ذات صلة بأنشطتھا الثلركة األم القیام بأنشطة أخرى مما للشیجوز

جمعةلمالیة الماتنا ا بیلا2021مارس31خ  ریا لمنعقد بتاالسنویةالعمومیة الجمعیة  تماع  الشركة األم خالل اج ھمو  مسا اعتمد
. 2020دیسمبر 31المنتھیة في سنةللعةللمجمو

جموعةمللالتغیرات في السیاسات المحاسبیةواإلعداداس سأ2

أساس اإلعداد 2.1

المكثفة المات المالیلومالمعتم إعداد ة بسحا مالارمعیلوفقاً  2021یونیو 30المنتھیة في  أشھرالستة  لفترة  ة  جمعة المرحلیة 
. "لمرحليمالي ا یر التقرلا"34لي ودلا

ویة السنلبیانات المالیةي ا ففصاحات المطلوبة  المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلإن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة  
باینبغيو مقترنة  السنویة للمجموعة  مال البیانات الالطالع علیھا  المجمعة  ، كلذىلإفةا ضاإلب.  2020دیسمبر  31ي  فما ك یة 
فنإنف المستةلاترة  تائج  في  أشھر  بالضر2021یونیو 30نتھیة  تعبر  النتائجال  عن  للسورة  توقعھا  یمكن  المالیةة نالتي 

.  2021دیسمبر 31المنتھیة في 
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 ()تتمة جموعةللم يةالمحاسبلسياسات التغيرات في او دادعاإلاس سأ 2
 

 عة ومجملا بل من ق بقة المطت يالعدالتتفسيرات ووالالجديدة ير ايمعلا    2.2
 

 ةعب المتمكثفة المجمعة مماثلة لتلك  ال  ةالمعلومات المالية المرحلي  في إعداد  المطبقةوطرق المحاسبة  لسياسات المحاسبية  ا  إن
 يدة جدالير  المعاييق  تطبباستثناء    2020  رديسمب  31للسنة المنتهية في  للمجموعة  السنوية  مجمعة  المالية  ال  ناتبياالداد  إع  في
لم   ولكن  رداصتعديل آخر  ألي معيار أو تفسير أو    لمجموعة بالتطبيق المبكرقم الم ت  .2021ير  ناي   1من    اعتبارا  ري  تس  يلتا
 بعد.  سري
 

من   العديد  اسيوالتفيالت  التعدتسري  مرة  رات  ألول  ولكن 2021سنة  في  ألخرى  على  ل  يسل  ،  تأثير  مالية الت  االمعلومها 
 وعة. للمجم ةمعمجال ة المكثفةالمرحلي

 

عيار المحاسبة الدولي  م، و9لمعيار الدولي للتقارير المالية  : تعديالت على ا2المرحلة    -معدالت الفائدة  لمعياري لاإلصالح ا
 16رير المالية قالت لالدولي ، و المعيار 4ية لدولي للتقارير المال، والمعيار ا7لمالية قارير ا ي للتالدول، والمعيار 39

م استبدال معدل الفائدة المعروض مجمعة عندما يتمع التأثيرات على البيانات المالية القتة تتعامل  ت مؤاإعفاء  تيالتعدتقدم ال

 ر. لمخاطمن ا  لبنوك بالمعدل البديل الخالي تقريباابين 
 

 تية: مبررات العملية اآلن تلك التعديالت الضمتت
 

 ة اإلصالح ة المطلوبة مباشرة خالل عمليفقات النقديالتديرات في  غتلاو  أ  عاقديةالتغيرات الت  بطليت  لي الذيالمبرر العم

 سوق. ة بالتغير بما يعادل الحركة في سعر الفائدمامل معها كتغييرات في سعر الفائدة البحيث يتم التع

 التحوط.  ون وقف عالقة دق ثيوات والتالتصنيف لتحوطح ايبور ة في إطار إصالييرات المطلوببالتغ السماح 

 لإعفاء مؤ  يمتقد المحددلشركات من ضقت  المتطلبات  الخالية   ة بصورة منفصلة عندمارورة استيفاء  يتم تصنيف األداة 

 المخاطر كبند تغطية المخاطر.  تقريبا من
 

التإن هذ تأثير على المعديالت لم يكه  للمعلون لها  المكثفة المجمعة  المالية المرحلية  م  وتنوي المجموعة استخدا   .عةموجمات 

 لية عندما تصبح سارية المفعول. مستقبترات ت في فمليارات العبرلما
 

 ةالجديد اثدحالسياسات المحاسبية للمعامالت واال صملخ     2.3
 

 تكاليف االقتراض  

يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة  بحيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل يستغرق بالضرورة فترة زمنية جوهرية ليكون  

فة تكاليف االقتراض األخرى جيل كايتم تسللبيع كجزء من تكلفة الموجودات ذات الصلة.    وأ منه  مقصود  م الالستخدال  ااهز  ج

ة فيما يتعلق باقتراض نشأمن الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها الم  وفات في فترة تكبدها. تتكون تكاليف االقتراضركمص

 وال.األم
 

 المالية   األدوات
 

   ماليةالت باطلوالم

 ير.  ت التأجاومطلوب األخرىن واالرصدة الدائنة رييتجاالقروض والسلف والدائنين الالمالية للمجموعة  اتوبلن المطضمتت
 

با  افةكل  سجت   مبدئي ا  المالية  العاالمطلوبات  حالة  لة  دلقيمة  والسلففي  ات  بعد  بالصافي  ،القروض  المعاملة  بهالمكاليف    تعلقة 

   .مباشرة  
 

 لالحق ا اسقيلا
 فئتين:إلى  المطلوبات الماليةالحق، يتم تصنيف ياس الض القغراأل
 

 الخسائرأو  رباحلقيمة العادلة من خالل األية مدرجة بامطلوبات مال 

   مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 

األرباح خالل  من  العادلة  للقيمة  وفقا  مالية  مطلوبات  أي  بتصنيف  المجموعة  تقم  وتعتبرئساالخأو    لم  الماالم  ر  لية طلوبات 

 األكثر ارتباطا  بالمجموعة.المدرجة بالتكلفة المطفأة 
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 ()تتمة جموعةللم يةالمحاسبلسياسات االتغيرات في و دادعاإلاس سأ 2
 

 )تتمة( ةحداث الجديدص السياسات المحاسبية للمعامالت واالملخ     2.3
 

 ( )تتمةالمالية  األدوات
 

 )تتمة(  يةالالمالمطلوبات 
 

 بالتكلفة المطفأة الية المدرجة لوبات الممطال
 القروض والسلف 

الحق ا بالتكلفة المطفأة    يتم إدراج القروض  المعاملة المتكبدة.ف  افي بعد تكاليالعادلة، بالصا بالقيمة  لقروض مبدئي  يتم تسجيل ا

وقيمة المعاملة(  تكاليف  بعد  )بالصافي  المتحصالت  بين  فرق  أي  في  ترساال  ويدرج  أوا  بيانداد  المرحلي    الخسائر  ألرباح 

للحصول على    لمدفوعةلرسوم اجيل اتس  يتم  .طريقة معدل الفائدة الفعليخدام  باست  على مدى فترة القروض  المجمع  ثفالمك

ه ي هذ. وفجزئي ا أو كلي اللقرض إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل سحب التسهيل    تالقروض كتكاليف معامال  تسهيالت

المحتمل سحب جزء من التسهيل أو فيه دليل على أنه من  يحدث السحب. وإلى الحد الذي ال يكون الرسوم حتى ؤجل ، تحالة ال

ا لخدمات السيولة وتطفأ على مدى فترة التسهيل الذي تتعلق به.رسمتم يه، يل بأكملالتسه  لة الرسوم كمدفوعات مقدم 
 

أو   ؤهاإلغأو    زام المحدد في العقدلتمن اال  إلعفاءا  ندع  جمعالمثف  المكالمرحلي    ليالمان بيان المركز  م  القروض  اداستبعيتم  

الدفتريلقيما  الفرق بيناف بتر. يتم االعانهسري  هاءانت طرف آخر والمقابل إلى    تحويلهأو    ؤهي تم إطفاذلا   يالمال  لتزامال ة لة 

م  المدفوع، نقدية  أي موجودات غير  ذلك  في  الخربألا  بيانفي    ،رةقدم  تمطلوبا أو    قدمةبما  أو  المك  سائراح   ثفالمرحلي 

 . ليوتكاليف تمأو  تمويل تاإيرادك المجمع
 

تي ي  ة ماولكمطلوبات متدا  القروضصنيف  تم  لكلم  تأجيل توجموعة حق غير مشرلمن  في  لمدة  يسوط  االلتزام  ا    12ة  شهر 

 .جمعةالمالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتفترة على األقل بعد 
 

 يرادات اإل 3
 

 :ات والمعداتمدالخ نوع د ا إلىاستناء العمالمع  من العقودإيرادات المجموعة  وزيعلي تا يفيم
 

 يو يون 30ي تهية فنمأشهر ال الستة 

  
 )غير مدققة 
   (ةعوغير مراج

 
2021 

 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي

   

 1,108,513 1,798,876 نقل  

 4,532,523 3,726,486 مناولة 

 4,823,451 4,799,059   عداتتأجير م

 440,449 327,593 تخزين 

 

──────── ──────── 

 

10,652,014 10,904,936 
 

═════════ ═════════ 

    باإليرادات اف االعتر توقيت  

 6,213,184 6,050,664 ة في فترة زمنية معينة دم ق م  ت ام ضاعة وخد ب 

 4,691,752 4,601,350 قت ر الو ا مد   ى ل ع ة  م قد م  مات خد و   اعة ض ب 
 ──────── ──────── 

 10,904,936 10,652,014 لعمالء مع اقود  من الع   دات يرا اإل جمالي  إ 
 ═════════ ═════════ 

   ية  الجغراف   ق ا و س األ 

 10,121,975 9,493,977 دولة الكويت 

 536,810  771,625 دولة قطر 

 246,151  386,412  السعودية   ربية لكة العمم ال 
 ──────── ──────── 

 10,904,936 10,652,014 عقود مع العمالء الالناتجة من    اإليرادات اجمالي  
 ═════════ ═════════ 
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 ات دعومات ممتلك 4

 
  سيارات
 ومعدات 

 أرض  
 مستأجرة 

   ات علىتحسين
 ة جرمستأ  ضرأ

 مباني
 زتجهيسابقة ال

 اثأث
 وتركيبات

 ت أدوا
 كائنوم

 سمالية أعمال رأ 
 المجموع  قيد التنفيذ

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي تيكوي ردينا 

         :تقييمال  إعادةالتكلفة او 

 80,824,978 90,171 167,043 1,094,164 1,250,764 1,236,155 10,306,150 66,680,531 (هجرادسبق ا )كما 2021يناير  1في 

 (731,150)     -     -     -     -     - (731,150)     - ( 13 ضاح إي )  ء ااخط تأثير تصحيح  

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

 80,093,828 90,171 167,043 1,094,164 1,250,764 1,236,155 9,575,000 66,680,531 *   2020اير ين 1في  اكمه ج ادراالرصيد المعاد 

 2,555,503 739,979 19,956 30,794 55,770 27500    -  1,681,504    فاتإضا  

 (1,039,406)    -     -     -     -     -     -  (1,039,406)  استبعادات    

    - (10,495) (3,631)    - 3,631    -    - 10,495 تحويالت    

 (113,535)     -  (34)  (321)  (201)     -     -  (112,979)  نبية  ت اجعمالل تحوي تعديل  

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

 81,496,390  819,655 183,334 1,124,637  1,309,964  1,263,655  9,575,000  67,220,145    2021 يونيو 30في 

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

         ك: االستهال

 43,203,225    -  137,838  936,294  1,021,394  716,397     -  40,391,302  ( مدقق) 2021يناير  1في  

 2,084,430    -  6,122 30,795 22,460 58,970    -  1,966,083  للفترة  المحمل 

 (974,194)     -     -     -     -     -     -  (974,194)  استبعادات   

 (57,327)     -  (26)  (263)  (146)     -     -  (56,892)  تحويل عمالت اجنبية   تعديل 

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

 44,256,134     -  143,934  966,826  1,043,708  775,367     -  41,326,299    2021 يونيو 30في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

         صافي القيمة الدفترية: 

 37,240,256 819,655 39,400  157,811  266,256  488,288  9,575,000  25,893,846    2021 يونيو 30في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(   اتومعدممتلكات  4
 

التأجير، ترى   التعاقدية لعقود  المدة  النظر عن  اتفابغض  المستاإلدارة أن  للتقجرة  أقيات األرض  أية عالوة مستيجار األرض  ماثلة إلبمعدالت اسمية مصورة غير محددة  ديد بجابلة  حقة ودون 

رات  تلى فعجرة بصورة دورية  يم األرض المستأتقوم اإلدارة بإعادة تقي   ة عن عقود التأجير كأرض ملك حر. لمحاسبتم ا  الكويت  ولةد  المتعارف عليها في  سياساتلل  ا  وطبق  ، وبالتاليلعقودلتجديد ا

 ة منتظمة كل ثالث سنوات. فاصل ةزمني
 

موقع وفئة األراضي المستأجرة لة وخبرة حديثة في  وذات صقيمين مستقلين يتمتعان بمؤهالت مهنية معترف بها  العادل من قبل مقييم  تم إجراء الت  ، 2020ديسمبر    31ي  ة المنتهية فبة للسنبالنس

والتي   القطاعها من قبل  تقييم المعترف برق اللألرض المستأجرة بالرجوع إلى ط  قيمة العادلةإلى ال  التوصلاس أدنى القيمتين. يتم  أسلى  ة عة العادلمقيلاحتساب التغير في اتم تقييمها. تم  التي ي

المماثلة. تم تحديد  بما فيتعتمد على بيانات السوق   للعقارات  المبيعات األخيرة  العادلة  ذلك قيمة  المبيعنارقبناء  على طريقة م  القيمة  من  ضالعادلة  للقيمة  الهرمي    للجدولقياسها وفق ا  م  ويتات  ة 

ستخدم  الم  الجوهريراض  كفائض إعادة التقييم. كان االفت  الملكيةمباشرة  في حقوق  قيدها  و  األخرىالشاملة    اإليراداتدينار كويتي في    150,000  ييم البالغةالتق  إعادة  أرباح. تم إدراج  2لمستوى  ا

 دينار كويتي.  515,308 غفاض القيمة بمبلى انخ)للمتر المربع( إل %5قدر بنسبة عر السوق المنخفاض سالسوق )لكل متر مربع(. سيؤدي ا سعرهو العادلة  مةيفي تحديد الق
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 ة( ومعدات )تتمممتلكات      4

 
  سيارات
 ومعدات

 أرض 
 مستأجرة 

   تحسينات على
 ة أرض مستأجر

 مباني 
 ز تجهيسابقة ال 

 أثاث 
 ت وتركيبا

 وات دأ
 ئنكاوم

 سمالية رأ أعمال
 ع المجمو قيد التنفيذ 

 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي  دينار نار كويتي دي دينار كويتي  دينار كويتي  ار كويتي دين كويتي  ردينا 

         :تقييمال  إعادةالتكلفة او 

 77,188,781 232,504 174,734 1,183,360 1,242,942 1,174,190 10,156,150 63,024,901 2020يناير  1في 

 (731,350)     -     -     -     -     - (731,350)     - ( 13 إيضاح )  أخطاء تأثير تصحيح  

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

 76,457,631 232,504 174,734 1,183,360 1,242,942 1,174,190 9,425,000 63,024,901 *   2020اير ين 1الرصيد المعاد ادراجه كما في 

 4,363,973 90,171 8,658 58,665 21,744 61,965     - 4,122,770   إضافات  

 150,000        -     -     -     -     - 150,000        - م تقيي إعادة  

 (686,536)     -     -     -     -     -     - (686,536) استبعادات  

 (186,078)     - (19,978) (147,860) (10,272)     -     - (7,968) مشطوبات    

     - (232,504)     -     -     -     -     - 232,504   تحويالت  

 (5,162)     - 3,629 (1) (3,650)     -     - (5,140) تحويل عمالت اجنبية   تعديل  

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

 80,093,828 90,171 167,043 1,094,164 1,250,764 1,236,155 9,575,000 66,680,531   2020يسمبر د 31في 

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

         االستهالك: 

 39,980,396     - 140,496 1,026,225 994,884 600,271     - 37,218,520 2020يناير  1في   

 4,064,108     - 13,691 57,931 40,425 116,126     - 3,835,935   لسنةل المحمل  

 (653,292)     -     -     -     -     -     - (653,292) بعادات  است  

 (185,064)     - (19,978) (147,860) (10,272)     -     - (6,954) مشطوبات   

 (2,923)     - 3,629 (2) (3,643)     -     - (2,907) تحويل عمالت اجنبية   لتعدي  
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 43,203,225     - 137,838 936,294 1,021,394 716,397     - 40,391,302 2020ديسمبر  31 في
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

         ة الدفترية: صافي القيم

 36,890,603 90,171 29,205 157,870 229,370 519,758 9,575,000 26,289,229 2020ديسمبر  31في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 تمة(ومعدات )تلكات تمم 4
 

 ف المجمع كما يلي:المرحلي المكث  يان الدخلفي ب المحمل ستهالكاال تم توزيع
 

 يونيو  30هية في أشهر المنت لستةا 

 2021 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي  
   

 1,897,895 1,966,083 مصروفات تشغيل 

 113,585 118,347 إدارية  مصروفات

 

──────── ──────── 
 2,084,430 2,011,480 

 

═════════ ═════════ 
 

المبالغ بعض  إن  مع    *  تتوافق  المالالمعروضة ال  في    ةيالبيانات  كما  المبينة    2020ديسمبر    31المجمعة  التعديالت  وتعكس 

 .13ح بالتفصيل في االيضا
 

  31ي )دينار كويت  22,878  بقيمة  2021يونيو    30الستة أشهر المنتهية في  فترة  المرسملة خالل    مبلغ تكاليف االقتراضإن  

 : ال شيء(. 2020 يونيو 30و: ال شيء  2020ديسمبر 
 

 النقد والنقد المعادل  5
 

 من المبالغ التالية:  المجمعلمكثف رج في بيان التدفقات النقدية المرحلي المدعادل اد المقناليتكون النقد و
 

 

 (ةمدققغير )
  ونيوي 30 

2021 

 (ة)مدقق
 ديسمبر  31

2020 

 ة )غير مدقق
 (ر مراجعةوغي
  يونيو 30

2020 

 ار كويتي  دين ويتي  نار كدي ار كويتي دين 
    

 4,328,692 876,777  1,427,454  نوك ونقد ب ل ا دى  أرصدة ل 

 3,550,000 3,050,000  50,000  ودائع ثابتة 
 ──────── ──────── ──────── 

 ي المكثفلالمرح لنقد المعادل وفقا  لبيان المركز الماليد واقالن

 7,878,692 3,926,777 1,477,454 المجمع 
    

     - (500,000)     - ة أشهر  ث كثر من ثالأل صلية  ات استحقاق أودائع ثابتة ذات فتر 
 ──────── ──────── ──────── 

لنقدية المرحلي المكثف التدفقات ا عادل وفقا  لبياند المالنقد والنق

 7,878,692 3,426,777 1,477,454 المجمع 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
  

  30و  %،3.5ى  % ال1:  2020ديسمبر    31)  %1.5ى  % إل1.0  منلي يتراوح  متوسط معدل فائدة فع  درتإن الودائع الثابتة  

 . سنويا   (%3.5% الى 1.125: 2020 يونيو
 

ال بالودائع  : 2020  يونيو  30و،  دينار كويتي  50,000:  2020ديسمبر    31دينار كويتي )  50,000  ة بمبلغتابثيتم االحتفاظ 

 (.9ان أخرى ممنوحة إلى المجموعة )إيضاح ( كضمانات مقابل تسهيالت ائتمدينار كويتي 50,000
 

 لكية  وق المحق 6
 

 المال سرأ (أ
 

األارأسميتكون   الشركة  بالكل  والمدفوع  والمصدر  به  المصرح    :2020ديسمبر    31)سهم    150,000,000  نم  لامم 

،  سفل  100:  2020بر  ديسم  31)  فلس  100بقيمة  سهم    (سهم   150,000,000:  2020  يونيو  30و،  سهم  150,000,000

 كامل.للسهم، مدفوعة نقدا  بال( فلس 100: 2020 يونيو 30و
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 تمة()تية لكوق المحق 6
 

 وزيعات األرباح ت (ب

مبلغ جمالي  إبفلس للسهم    20قدية بمبلغ  ن  رباحأبتوزيع    2021مارس    21بتاريخ    في اجتماعه المنعقد  اإلدارةمجلس    أوصى

كويتي    3,000,000 المنتهيدينار  في  للسنة  توزيعات  2019)  2020ديسمبر    31ة  بمبلغ    أرباح:  للسهم    40نقدية  فلس 

 مرحلة.  ال األرباح استغالل من خاللنار كويتي( يتم دفعها  دي 6,000,000 مبلغ يلجماإب
 

فلس للسهم    20قدية بمبلغ  ن  أرباحعلى توزيع    2021  رسما  31خ  نوية للمساهمين المنعقدة بتاريية السموعملالجمعية اوافقت  

فلس    40نقدية بمبلغ    رباحأ: توزيعات  2019)  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  ي  دينار كويت  3,000,000مبلغ  جمالي  إب

 حلة.  المر األرباح خالل استغالل دينار كويتي( يتم دفعها من 6,000,000مبلغ لي اللسهم بإجم
 

 قروض وسلف         7
 

  

 ( ةمدقق )غير 
   يونيو 30

 ( ةمدقق)
 بر ديسم 31

 ة )غير مدقق
   (وغير مراجعة

  يونيو 30

 دينار كويتي   يتي  دينار كو دينار كويتي   
     

     -     - 4,624,590  دائنو مرابحة  
  ──────── ──────── ──────── 

  4,624,590 -     -     
  ═════════ ═════════ ═════════ 
 

المرابحة  المباإن   اتفاقيات  بموجب  المستحقة  من  خاللالسداد    تستحقلغ  تتراوح  المبلغ   5إلى    1  فترة  تسوية  يتم    سنوات. 

ا بنسبة اس الالمستحق على أس  .: ال شيء(2020يونيو  30 شيء،: ال  2020ديسمبر  31)  %2.625دفع المؤجل ويحمل ربح 
 

 :حسب العملة  لفوالسض لقروا تحليلفيما يلي 
 

  

 ( ةمدقق )غير 
 2021 يونيو 30

 ( ةمدقق)
 2020بر ديسم 31

 ة )غير مدقق
   (وغير مراجعة

 2020 يونيو 30

 كويتي  ينار د يتي  دينار كو دينار كويتي   
     

     العملة

     -     - 4,624,590   دينار كويتي  

  
──────── ──────── ──────── 

  4,624,590 -     -     
  ═════════ ═════════ ═════════ 
 

  

 ( ةمدقق )غير 
 2021 يونيو 30

 ( ةمدقق)
 2020بر ديسم 31

 ة )غير مدقق
   (وغير مراجعة

 2020 نيووي 30

 دينار كويتي   يتي  دينار كو ويتي نار كدي  
     

     العملة

     -     - 4,624,590       ة غير متداول 

  ═════════ ═════════ ═════════ 
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 قة عال اتذطراف األمعامالت  8
 

أو األطراف عليها  ؤالء  ه  يسيطرت التي  لشركااألم وا  لعليا للشركةت عالقة المساهمين وموظفي اإلدارة ايمثل األطراف ذا

ل إدارة  على سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قب  افقةوتم المي  .ركة أو تأثيرا  ملموسا  عليها سيطرة مشتيمارسون  

 ركة األم. الش
 

 القة: ت مع أطراف ذات عامالمعلا يفيما يل
 

  

 زميلةشركات 
  أخرى 

 ( ةمدقق )غير 
   يونيو 30

2021   

 ة دقق)غير م
   (جعةوغير مرا

  يونيو 30
2020   

 دينار كويتي   يتي دينار كو دينار كويتي   
     

     : المرحلي المكثف المجمع   ل بيان الدخ 

 99,155 231,383 231,383  إيرادات 

 (1,174) (351) (351)  مصروفات تذاكر

 (14,948) (25,940) (25,940)  صروفات أخرىم 

 (13,600) (12,000) (12,000)  ارة د مجلس اإل   أعضاء مكافأة  
 

 المساهمون   

 ( ة)غير مدقق 
   يونيو 30

2021 

 (ة)مدقق
 بر  مديس 31 

2020 

 ة )غير مدقق
   (مراجعة وغير
  يونيو 30

2020 

 يتي  دينار كو كويتي   دينار يتي دينار كو دينار كويتي   
      

رحلي المكثف  الي الم لما بيان المركز  
     المجمع:

 

 45,676 61,151 80,977 80,977  عالقة  ف ذي  لغ مستحق من طر مب 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       أخرى معامالت  

 (13,748) (185,881) (62,479) (62,479)  قطع غيار ومواد استهالكية   شراء 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 يا لعلافآت موظفي اإلدارة امك

حية والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة صالالذين يتمتعون بال  العليا  أعضاء اإلدارة  دارة العليااإلو  شمل موظف ي

 . المجموعة
 

 :كما يلي الفترةعليا للمجموعة خالل وظفي اإلدارة الكانت مكافأة م
 

 
 يونيو 30تهية في  أشهر المن الستة 

 
2021 

   مدقق غير  ) 
 ( وغير مراجعة 

2020 

 
 يتي ر كو ا ن ي د  يتي كو دينار 

   

 161,555 157,455 قصيرة األجل  تب ومزايا أخرىروا

 75,068 94,270 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة
 

──────── ──────── 

 251,725 236,623 
 

═════════ ═════════ 
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 تملةمح التزامات ومطلوبات 9
 

 لية:  التا ملةمحتلاالمطلوبات ات ووعة االلتزاملدى المجم
 

 

   ( ة ق ق )غير مد 
 2021  يونيو   30

 (  ة )مدقق 
 2020ديسمبر    31

  ة مدقق )غير  
 ( ة مراجع وغير  
 2020  يونيو   30

 ويتي دينار ك  دينار كويتي  دينار كويتي   

    التزامات 

 1,162,848 5,101,401 5,657,401 خطابات ائتمان 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

    ة مل ت ح م وبات  مطل 

 2,584,783 1,888,153 4,396,158 خطابات ضمان 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 (.5يضاح إ) مصدرن مقابل خطاب ضمان تفظ بها كضماالثابتة محن بعض الودائع إ
 

 ت المالية االقيمة العادلة لألدو 10
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة 

  30خرى كما في  رادات الشاملة األر األجنبي المدرج بالقيمة العادلة من خالل اإليمسعالدلة لالستثمار  عالا  يف القيمةتم تصن

)ينار  د   207,391  بمبلغ  2021  يونيو  200,537:  2020  يونيو  30،  ويتيكر  دينا  254,037  :2020ديسمبر    31كويتي 

 ة العادلة.الهرمي للقيممن الجدول   1( ضمن المستوى ار كويتيدين
 

أمالاللنسبة لألدوات  اب إلى  العادلة بالرجوع  القيمة  المسعرة في سوق نشط، يتم تحديد  المعلنة.ية  السوق  تم استخدام وي  سعار 

 لوبات. للمط  ضعرلار االشراء للموجودات بينما يتم استخدام أسع سعارأ
 

لية والمطلوبات المالية  لماا   نسبة للموجوداتلابالدفترية.    ية عن قيمتهالألدوات المالية ال تختلف بصورة مادادلة  إن القيمة الع

استحقاق قصيرة   فترة  ذات  تلك  أو  اثني  السائلة  )أقل من  ا  عشراألجل  القيمة  لمفتشهرا ( من  تعادل  الدفترية  القيمة  أن  رض 

 با .يقرتدلة العا
 

 السهم ربحية       11
 

بقسمة  يتم األساسية  السهم  ربحية  بمساه  الفترةربح    احتساب  المرلع ن  دييعاال  األمالشركة    يمالخاص  المتوسط  لى  عدد  جح 

االفترةلقائمة خالل  ادية العا  مسهاأل ساهمي خاص بمالالربح    )الخسارة(  ق قسمةم المخففة عن طريلسه. يتم احتساب ربحية 

المالعاديين    ماأل  كةشرال المتوسط  لعلى  األرجح  خالل    سهمعدد  القائمة  الم  زائدا    فترةالالعادية  األ  حجرالمتوسط   سهملعدد 

وجود   عدم  أخذا في االعتبارة.  عادي  أسهم  إلىادية المحتملة المخففة  لعا  سهمافة األل كإصدارها عند تحوية التي سيتم  اديلعا

 ساسية والمخففة متماثلة.ألا ملسها يةإن ربحئمة، فاأدوات مخففة ق
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في   ة الست  

 2021 2020 

 كويتي  ر ا ن دي  نار كويتي دي  
   

 3,004,184 1,230,271   ويتي( كرة )دينار لفتا بحر
 

═════════ ═════════ 

 150,000,000 150,000,000 ل الفترةالقائمة خال سهمد األلمتوسط المرجح لعدا
 ═════════ ═════════ 

 20 8 )فلس(  والمخففةية اساألس السهمربحية 
 ═════════ ═════════ 

 

بهذه وتاريخ التصريح    ومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةالمعلعادية بين تاريخ    همأستتضمن    تالمعامأي    جراءإ  لم يتم

  دراج ربحية السهم.إادة لب إعيتط امم معةلمجافة المرحلية المكث المالية المعلومات
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 ت اطاع قمات المعلو 12
 

التشغيل  بتحديداإلدارة    قامت مسؤول دارة الذي يمثله  إلا  من قبل مجلس  هاعتراجالتي تمت م  بناء  على المعلومات  قطاعات 

ينظم    توزيعلغرض    ةالرئيسي  ةالتشغيلي  اتالقرار  اتخاذ األداء.  وتقييم  اتخاذالموارد   ةالرئيسي  ةالتشغيلي  اتالقرار  مسؤول 

مختلفة  المنشأة جغرافية  مناطق  أساس  داعلى  وخا،  ا رخل  يعرضلج  التال  كويت.  ال  ي الجدول  لموجوداجغرالتحليل  ت افي 

 . 2020 يونيو 30و 2021 يونيو 30عة للفترة المنتهية في ومجت وأرباح المومصروفالوبات وإيرادات ومط
 

 رافيةات الجغالمعلوم

إطار  الجغرافية  في  المعلومات  واس  ،عرض  إيرادات  الج  وموجوداتنتائج  تندت  الموقع  إلى  منه    ينتجذي  ال   غرافي القطاع 

 .موجوداتلجغرافي للع اوقع إلى المقطاال وجوداتمت الدخل واستند
 

 
 يونيو 30في    ة يأشهر المنته  الستة 

 
2021 

   ة غير مدقق ) 
 ( ة وغير مراجع 

2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي 

   

     اإليرادات

 10,121,975 9,493,977     الكويت

 782,961 1,158,037 لتعاون الخليجيباقي دول مجلس ا

 

──────── ──────── 

 

10,652,014 10,904,936 
 

═════════ ═════════ 

   سارة( الفترة  )خ  ربح - نتائجال

 3,207,144  1,247,798    الكويت 

 (202,960)  (17,527) باقي دول مجلس التعاون الخليجي
 ──────── ──────── 
 1,230,271 3,004,184 
 ═════════ ═════════ 
 

 

 (  ة )غير مدقق 
 2021  يونيو   30

 
 *ا إدراجه معاد  
 (  ة )مدقق 
 2020ديسمبر    31

  إدراجها معاد  
  ة )غير مدقق 

  *   ( ة وغير مراجع 
 2020  يونيو   30

 تي وي ك دينار  دينار كويتي  دينار كويتي   

    موجودات القطاع  

  44,583,138  40,538,464 42,694,979    الكويت 

  9,830,170  10,098,670 10,018,951 ليجيلخان جلس التعاومول باقي د
 ──────── ──────── ──────── 
 52,713,930 50,637,134 54,413,308 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    ع  بات القطامطلو

 5,698,623  6,142,760 10,446,055    الكويت 

 544,543 1,062,591 653,581 ون الخليجيل مجلس التعاباقي دو
 ──────── ──────── ──────── 
 11,099,636 7,205,351 6,243,166 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

إن بعض   تتوافق مع  بالغ  الم*  في  المعروضة ال  المجمعة كما  المالية  التوتع  2020ديسمبر    31البيانات  تم    عديالتكس  التي 
 .  13ح ضايالبالتفصيل في ا المبينةها وؤإجرا

 

 يراج بأثر رجع دإعادة اإل      13
 

الشركة  2016سنة  في   قامت  الخطأ  ألا،  بطريق  في  أم  يتقي   إعادةفائض من  ربح    عنبالمحاسبة  م  كما    31رض مستأجرة 

في  أدىا  مم  2016ديسمبر   المبالغة  ق  إلى  واحتياطي    األرض  ةميإدراج  دينار   731,150بمبلغ  التقييم    إعادةالمستأجرة 

خالل  ت  . تييكو من  الخطأ  هذا  تصحيح  ا  دةعاإم  من  بند  كل  فادراج  المتأثرة  المرحلية  لبنود  المالية  المعلومات  لمكثفة اي 

 ت السابقة. االمجمعة للفتر



 

 كاتها التابعةوشر(  ش.م.ك. )مقفلة ةلالمناوشركة جاسم للنقليات و
 

  المكثفة المجمعة )غير مدققة( الية المرحليةاحات حول المعلومات الميضإ
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 . عةوجممفة المجمعة للالمكثمرحلية علومات المالية الالتأثيرات على المالجداول التالية  لخصت
 

 :  معجبيان المركز المالي الم
 

 االدراج   ةإعاد بعد  ج  االدرا إعادةتأثير   اكما سبق ادراجه   2020  يونيو   30في  

 ينار كويتي د  دينار كويتي  دينار كويتي  

 36,530,580 (731,150) 37,261,730 ممتلكات ومعدات 

 ════════ ════════ ════════ 

  8,693,850  (731,150) 9,425,000 التقييم   ة د إعا ض  فائ 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 االدراج   إعادةبعد  ج  االدرا عادةإتأثير   اكما سبق ادراجه   2020ديسمبر  31في  

  ي دينار كويت  دينار كويتي  كويتي   دينار  

 36,890,603 (731,150) 37,621,753 ممتلكات ومعدات 

 ════════ ════════ ════════ 

 8,843,850 (731,150) 9,575,000 التقييم   إعادة ض  ئ ا ف 
 ════════ ════════ ════════ 
 

  يونيو  30فترة المنتهية في  لل المرحلية المكثفة المجمعة  دية  التدفقات النقوالدخل الشامل  والدخل    اتيانتأثير على ب  أيال يوجد  

2020.  
 

   19-يدف كوجائحة تأثير        14
 

تفع  نعالاإل  مت تح  الوقت،ذلك    في  .2019  سنة  يةنها  من  قرببالمرة  ألول    19-فيدكو  سروفي  شين  ديد مجموعة من تم 

صينية. ال   ة مقاطعة هوبياصمع  ي وه  انووه  في "  سببلامجهول  ليها أعراض "التهاب رئوي  عتظهر  لتي  ا  عدوىال  حاالت

، أعلنت لجنة  2020يناير    30في  .  يددلج وس اا الفيرهذ  نأبشة العالمية  نظمة الصح م  نبهت الصين  ،2019بر  ديسم  31في  

اارلطوا للوائح  التابعي لصحئ  الدولية  لمنظة  العالمية  الصحة  ذات أهيشك  رضالم  أن تفشيبة  مة  ية ملمية عا ل "حالة طارئة 

ا  منذو،  ة" العام  للصحة  الحين،  في نتشذلك  الفيروس  ا  جميع  ر  في  أنحاء  منظمةأعلن  ،2020مارس    11لعالم.  ة  لصح ا  ت 

 .جائحة يعتبر 19-يدكوف شيتف أنمية العال
 

 التالي:  على المجموعة هو ك 19-فيدكوجائحة ل ليالمعروف حار ثيالتأإن 
 

 رة المنتهية في تدينار كويتي خالل الف  82,847غ  الئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين بمبلخسائر ا  اتتحميل مخصص

   2020 يونيو 30
 

اء  ميع أنحمات في جكوفرضت الححيث    ،د العالميعلى االقتصا  يرأثير كبت  19-كوفيد  فيروس  ارشتنت إبطاء اراءاكان إلج

الالم حظر  الع التوريد  سوتعطل    اتديرااإل  لخسارةكات  الشر  عرضتوت  ،صارمةاءات حجر صحي  رإجر وسفا على  السل 

 ريجي ا. دت يفتخفكان ال ،لألعمالل اماف الكيقاإلتخفيف  د فيت البالبدأ  بينماو المعطلة.
 

اعليجب   كم  تالشركى  إذا  ما  عليهاراعاة  عن  ان  الصحة  الت  الكشف  منظمة  توصيات  مع  يتوافق  بما  اتخذتها،  التي  دابير 

مثل  والتشغيلية،   داريةإلا حة موظفيها ودعم الوقاية من العدوى في مجاالتها صلى نية، للحفاظ عهيئات الصحة الوطالعالمية و

المنزل وتقليل   العابنوالعمل من  العملل  لتشغيال  طقمنا  مل فيت  الذينحد من عدد  الدقة ألماكن  والتيتنقلون    ال  نظيف شديد 

 س درجة حرارة الجسم.اوقيالمشتبه فيها  ار حاالت العدوى العمل وتوزيع معدات الحماية الشخصية واختب
 

. في ةمعمجالالمكثفة ية حلالمالية المرت امالمعلو دإعدا عند 19-يدفوك جائحة تأثير  هااراعتب يف مجموعةال أخذتنتيجة لذلك، 

  ن األحكام داخل تلك مزيد مالتطبيق  إلى    أدى  19-دوفيك  ةحجائ   رثيتأ  فإن  ير،تتغة قد ال  ددمحلم ااحكاألاتخاذ  ت  االحين أن مج

 الت.جاالم
 

الحخبروالالمتفاقمة    19-كوفيد  بيعةطل  اظر  ن التأباالمحدودة  ديثة  ة  قدةجائحال  هذهلوالمالية    قتصاديةالثيرات  جراء  إزم  يل  ، 

 ل.قبفي المست وعةجمملموجودات ومطلوبات ا اسقي عندديرات تقاللى يرات عتغي 


