
إعالن إدراج
املوجودات 

ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات غير متداولة 

مخزون
مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى 

النقد والنقد املعادل 
موجودات متداولة

إجمالي املوجودات 

املطلوبات

مكافات نهاية اخلدمة للموظفني
دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى

قروض
مطلوبات غير متداولة

دائنون جتاريون وارصدة دائنة أخرى 
قروض 

مطلوبات متداولة
إجمالي املطلوبات 

حقوق امللكية

رأس املال
عالوة إصدار

 احتياطي قانوني
احتياطي حتويل عمالت أجنبية 

أرباح مرحلة 
حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة األم

احلصص غير املسيطرة 
إجمالي حقوق امللكية 

إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات 

 69,997,217

 711,146

 70,708,363

 990,989

 15,849,327

 7,662,168

 24,502,484

 95,210,847

 1,268,653

 2,924,971

 10,738,697

 14,932,321

 12,548,539

 3,882,583

 16,431,122

 31,363,443

 22,000,000

 1,463,000

 6,871,285

(9,782)

 33,522,901

 63,847,404

-                       

 63,847,404

 95,210,847

 70,526,563

 711,277

 71,237,840

 864,024

 16,383,401

 3,845,412

 21,092,837

 92,330,677

 1,196,351

 2,896,325

 12,020,380

 16,113,056

 11,145,404

 5,906,244

 17,051,648

 33,164,704

 22,000,000

 1,463,000

 6,871,285

(3,772)

 28,835,460

 59,165,973

-                       

 59,165,973

 92,330,677

 73,754,524

 711,677

 74,466,201

 761,719

 15,167,194

 1,422,182

 17,351,095

 91,817,296

 1,002,889

 7,804,011

 16,679,474

 25,486,374

 3,173,312

 13,105,051

 16,278,363

 41,764,737

 20,900,000

 1,463,000

 5,508,697

 6,917

 22,156,332

 50,034,946

 17,613

 50,052,559

 91,817,296

 60,144,199

 711,291

 60,855,490

 870,635

 11,727,975

 1,440,653

 14,039,263

 74,894,753

 773,265

-                       

 6,073,810

 6,847,075

 9,885,889

 15,003,240

 24,889,129

 31,736,204

 19,000,000

 1,463,000

 4,506,915

 39,953

 18,131,485

 43,141,353

 17,196

 43,158,549

 74,894,753

بيان املركز املالي (د.ك.)  
الربع األول

2018201720162015

الشـــركة املتكاملة القابضة تأسســـت عام 2005,  وهي ¦ـــركة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وتعمل من 
خـــالل ¦ـــركاتها التابعة في مجال تأجير وتشـــغيل الرافعات واملعدات الثقيلة, وذلك فـــي قطاعات النفط والغاز 
والطاقة والبنية الت¶تية بشـــكل أساســـي. ويبلغ رأســـمال ¦ـــركة املتكاملة القابضة املدفوع 22,000,000 د.ك. 

مقسمة على 220,000,000 سهم. 

بنـــاء علـــى موافقـــة هيئـــة أســـواق املال 
وبورصة الكويت, سوف يتم تداول أسهم 
¦ـــركة املتكاملـــة القابضـــة فـــي بورصة 
الكويـــت (الســـوق األول) ابتـــداء من يوم 

األحد املوافق 15 يوليو 2018.

الشركة المتكاملة القابضة
Integrated Holding Company

تاريخ اإلدراج

15 يولیو 2018 

قطاع

صناعیة

رمز التداول باللغة العربية

المتكاملة 

رمز التداول باللغة اإلجنليزية

Integrated

اإليرادات (باملليون د.ك.)

الربع األول

معدل النمو

الربع األول

25.7

2015

30.6

2016

39.9

2017

9.0

%28

2017

11.5

2018

صافي األرباح (باملليون د.ك.)

الربع األول

معدل النمو

الربع األول

7.0

2015

9.8

2016

13.3

2017

3.3

%50

2017

5.0

2018

 22595279 - 22595118 :(NBK Capital) لالستفسار الرجاء االتصال على األرقام التالية:     �ركة املتكاملة القابضة: 1820018     -     �ركة الوطني لالستثمار

مستشار اإلداراج
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22,000
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9,777

44.4

20,900

100
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7,041
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الربع األول
املؤ�رات املالية

القيمة اإلسمية للسهم
(فلس)

القيمة الدفترية للسهم
(فلس)

رب¤ية السهم
(فلس)

صافي الربح املتاح للمساهمني
(ألف د.ك)

رأس املال
(ألف د.ك)

مت إحتساب القيمة الدفترية ورب�ية السهم على أساس 220,000,000 سهم كما هو في 31 مارس 2018 *

*

*


