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 المكثفة المجمعة تقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة 
 

 السادة / أعضاء مجلس اإلدارة المحترمین 
 وشركاتھا التابعة  ش.م.ك.ع.  - الوطنیة العقاریة  الشركة 

 دولـة الكویـت 
 

 مقدمة 
ش.م.ك.ع. ("الشركة األم") وشركاتھا التابعة    - الوطنیة العقاریة    للشركة لـقد راجعـنا بیان الـمركز الـمالي الـمرحلي الـمكثف المجمع الـمرفق  

ً                          (یشار إلیھا مع ا بـ "المجموعة")، كما في   بیانات األرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغیرات في حقوق المل  2022یونیو    30               كیة  وكذلك 
المكثفة المجمعة  أشھر المنتھیة آنذاك. إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة  ستةوالتدفقات النقدیة المرحلیة المكثفة المجمعة لفترة ال

عن نتیجة حول ھذه    "التقریر المالي المرحلي" من مسؤولیة إدارة الشركة األم. إن مسؤولیتنا ھي التعبیر  34    ً                             وفقا  لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
ً               المكثفة المجمعة بناء  على مراجعتنا. المعلومات المالیة المرحلیة                       

 
 نطاق المراجعة 

"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل المدقق المستقل للشركة". إن   2410                     ً                                    لقد تمت مراجعتنا وفقا  للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم  
والمحاسبیة                              ً                                                              المكثفة المجمعة تشتمل مبدئیا  على توجیھ استفسارات للموظفین المسؤولین عن المعلومات المالیة  مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة  

التدقیق                                                                                                                   ً          وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة الفعلیة أقل مما ھو مطبق في عملیة التدقیق وفقا  لمعاییر  
ً  عملیة التدقیق، وبناء     الدولیة وھي بالتالي ال تمكننا من الحصول على تأكید بأننا على علم بكافة األحداث الھامة التي من الممكن تحدیدھا خالل                     

                       ً                  علیھ فإننا ال نبدي رأیا  یتعلق بالتدقیق.  
 

 النتیجة المتحفظة   أسس
ضد اإلدارة    التمییز                                              ً                          المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ووفق ا للحكم الصادر عن محكمة    حول )  2  -   (أ   3في اإلیضاح    مبینكما ھو   -1

في المعلومات    2022یونیو    30النتیجة النھائیة كما في  ب العامة للجمارك في الكویت، لم تسجل الشركة الزمیلة أي تعدیالت ذات صلة  
اإلدارة العامة  إمكانیات الدخول في مفاوضات مع    إدارة الشركة الزمیلة، حیث تستكشف  یلةللشركة الزم  المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة

مدینة. نتیجة لذلك، تم تخفیض ربح فترة الستة    وأرصدة لتسویة التعویض الممنوح، والذي كان ینبغي، في رأینا، تسجیلھ كإیرادات    للجمارك
دینار   ألف  12,874بمبلغ    2022یونیو    30كما في    المرحلة واألرباح    كة الزمیلة االستثمار في الشرو  2022یونیو    30أشھر المنتھیة في  

% على  7والمتعلق بحصة االستثمار في الشركة الزمیلة. باإلضافة إلى ذلك، استحقت فوائد قانونیة لصالح الشركة الزمیلة بواقع    كویتي
 . ومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للشركة الزمیلةمبلغ التعویض، لم یتم إحتساب األثر المالي لتلك الفوائد في المعل

 
تحكیم یتعلق بأحد  برفع دعوي  (ب) حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة، قامت الشركة الزمیلة    3كما ھو مبین في إیضاح   -2

یة ومناسبة حول االستثمار وامكانیة استرداد القرض  الشركة الزمیلة من الحصول على ادلة تدقیق كاف  راقبي حساباتاستثماراتھا. لم یتمكن م
           ً                              ، وذلك نظرا  للطبیعة وعدم التأكد الجوھري  2022یونیو    30الممنوح من قبل الشركة الزمیلة إلى الشركة المستثمر فیھا ذات الصلة كما في  

اتر  حول االستثمار ونتائج التحكیم. وبالتالي، فإننا لم نتمكن من تحدید ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعدیل على القیمة المدرجة بالدف
 زمیلة. الشركة ال لالستثمار في 

 
 النتیجة المتحفظة 

في فقرة أسس النتیجة المتحفظة، لم یرد إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد بأن المعلومات    ةر الموضح ولمحتملة لألماستنادا إلى مراجعتنا، باستثناء اآلثار ا
 . 34                                                               ً                            المكثفة المجمعة المرفقة لم تعد، من جمیع النواحـي المادیـة، وفقا  لمعیار المحاسبة الدولي رقم المالیـة المرحلیة 

 
 التأكید على أمر 

                                                                                  ً            ) حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة والذي یبین أن الشركة الزمیلة طرفا  في عدد من  1 -  (أ  3نود أن نلفت االنتباه إلى اإلیضاح 
د تنعكس على                                                                  ً                                                      القضایا القانونیة. ال یمكن تحدید النتیجة النھائیة لھذه القضایا حالی ا. وبناء علیھ لم یتم احتساب مخصص یتعلق باآلثار التي ق

 المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للشركة الزمیلة. إن نتیجتنا غیر متحفظة فیما یتعلق بھذا األمر. 



 

 

 
 
 
 

-2 - 
 

 
 تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى 

في "أسس النتیجة المتحفظة" و"التأكید على أمر" أعاله، فإن المعلومات    ةر المبین ومراجعتنا، باستثناء تأثیر األمباإلضافة إلى ذلك، واستنادا إلى  
المكثفة المجمعة متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الشركة األم، وحسب ما ورد إلیھ علمنا واعتقادنا، لم یرد إلى علمنا خالل فترة  المالیة المرحلیة  

والئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما   2016لسنة    1، أیة مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  2022یونیو    30المنتھیة في    أشھر الستة  
 ھا.أعمال                                                                                      ً                                    أو لعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة األم والتعدیالت الالحقة علیھما، على وجھ یؤثر مادیا  في المركز المالي للمجموعة أو نتائج

 
لسنة    7برأینا كذلك، انھ من خالل تدقیقنا وحسب ما ورد إلیھ علمنا واعتقادنا، لم یرد الى علمنا وجود أیة مخالفات مادیة ألحكام قانون رقم  

یونیو    30المنتھیة في    الستة أشھر  فترةبشأن ھیئة أسواق المال وتنظیم األوراق المالیة والتعدیالت الالحقة واللوائح ذات الصلة خالل    2010
 على وجھ یؤثر مادیا في نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي.  2022

 
 
 

 

 
 

 
 

 د. شعیب عبد هللا شعیب   
 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم    دولة الكویت 

 البزیع وشركاھم  RSM  2022 أغسطس  14
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 المجمع (غیر مدقق) بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف 
 2022یونیو  30للفترة المنتھیة في 

 )(جمیع المبالغ بالدینار الكویتي

 
 

   .) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 16) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
 

 یونیو  30للستة أشھر المنتھیة في   یونیو  30أشھر المنتھیة في  ثالثةلل  إیضاح  
   2022  2021  2022  2021 

 5,687,134  9,767,692  3,166,817  3,718,463   بیع مخزون عقارات 
 6,401,617  4,468,278  3,234,034  2,230,044   إیرادات إیجارات 

   5,948,507  6,400,851  14,235,970  12,088,751 
 (4,377,745)  (7,104,018)  (2,282,157)  (2,487,761)   تكالیف بیع مخزون عقارات 

 7,711,006  7,131,952  4,118,694  3,460,746   مجمل الربح 
)1,989,372(  (2,311,814)   مصروفات عمومیة و إداریة    (4,467,421)  )3,978,169(  

)93,585(  (90,314)   استھالك ممتلكات ومعدات    (183,028)  )187,637 (  
 -  (596,543)  -  55,264   خسائر ائتمان المتوقعة  )مخصصرد (

غیر محققة من التغیرات في   )خسائرأرباح (
القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة 

  (1,537,950)  38,438  10 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 
 

(336,903)  
 

(3,192,514) 
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة 

 12,120,913  8,088,329  8,934,792  3,855,000  3 زمیلة
المجموعة من نتائج أعمال شركات  حصة 

  (25,762)  (455,663)   محاصة 
 

(337,758)  (213,871) 
 31,156  49,913  15,471  25,232   إیرادات فوائد 
 (3,461,573)  (3,383,802)  (1,727,304)  (1,754,959)   تكالیف تمویل 

 313,022  438,187  99,027  267,063   إیرادات أخرى 

ربح الفترة قبل العملیات غیر المستمرة  
  6,402,926  7,794,011  3,088,993   ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والضرائب 

 
 
 9,142,333  

 14,561  -  6,914  -  8 العملیات غیر المستمرة 
ربح الفترة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء  

  6,402,926  7,800,925  3,088,993   مجلس اإلدارة 
 
 9,156,894  

 (35,469)  (366,464)  (33,821)  (416,081)   الضرائب عن الشركات األجنبیة التابعة 
 -   (405,000)  -  (405,000)  15 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 9,121,425  5,631,462  7,767,104  2,267,912   ربح الفترة 
          

          الخاص بـ : 
 9,101,655  5,417,841  7,727,016  2,144,651   مساھمي الشركة األم 

 19,770  213,621  40,088  123,261   الحصص غیر المسیطرة 
 9,121,425  5,631,462  7,767,104  2,267,912   ربح الفترة 

          
ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة 

 5.09  3.06  4.34  1.21  9 بمساھمي الشركة األم (فلس) 
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 . المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ) تشكل جزءا من 16) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
 
 

 

 
 

 المجمع (غیر مدقق)  بیان الدخل الشامل المرحلي المكثف 
 2022یونیو  30للفترة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 یونیو  30للستة أشھر المنتھیة في   یونیو  30للثالثة أشھر المنتھیة في   إیضاح  
   2022  2021  2022  2021 

  9,121,425  5,631,462   7,767,104   2,267,912   ربح الفترة 
          

          الدخل الشامل اآلخر:(الخسارة الشاملة األخرى) 
          

تصنیفھا الحقا إلي بیان األرباح أو مكن أن یعاد یبنود 
 الخسائر

  
 

 
   

 
 

حصة المجموعة من الخسارة الشاملة األخرى لشركة  
 3 زمیلة 

 
(10,603,158) 

 
(879,762)  (14,601,303)  (2,861,295) 

 ) 2,103,695(  (1,928,307)  170,850  1,145,722    فروقات تحویل عملة من العملیات أجنبیة
  الدخل الشامل اآلخر  المجموعة منحصة 

  لشركات محاصة   
 

 757,560 
 

261,387   3,794,001 
 

 1,757,273 
          

بنود لن یعاد تصنیفھا الحقا إلي بیان األرباح أو 
  الخسائر

 
 

 
   

 
 

   لشركة  الخسارة الشاملة األخرى حصة المجموعة من
 3 زمیلة    

 
(61,053,372) 

 
-  (107,802,385)  - 

 التغیر في القیمة العادلة ألدوات ملكیة بالقیمة العادلة من  
  خالل بیان الدخل الشامل اآلخر    

 
(1,129,402) 

 
1,003,913  (992,505)   990,223 

 26,272   7,688   26,272   16  3 حصة المجموعة من االحتیاطیات األخرى لشركة زمیلة 
(الخسارة الشاملة اآلخرى)  الدخل الشامل اآلخر   

 للفترة
  

(70,882,634) 
 

582,660  (121,522,811) 
 

)2,191,222 ( 
 6,930,203   (115,891,349)  8,349,764  (68,614,722)   مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة 

          
          الخاص بـ: 

 7,007,977   (115,575,428)  8,345,251  (68,624,330)   مساھمي الشركة األم
 (77,774)  (315,921)  4,513  9,608    الحصص غیر المسیطرة 

 6,930,203   (115,891,349)  8,349,764  (68,614,722)   للفترة  مجموع (الخسارة) الدخل الشامل 
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 بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
 2022یونیو  30للفترة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

     األم الشركة بمساھمي الخاصة الملكیة حقوق 
         إحتیاطیات        

  احتیاطي اجباري   أسھم خزانة   عالوة إصدار  رأس المال  

في   تغیرات أثر
الشامل   الدخل

  لشركة زمیلة  األخر

حصة 
من المجموعة 

احتیاطیات 
لشركة   أخرى

  زمیلة 
 أخرى  احتیاطیات

  الجزئي المجموع  مرحلة  أرباح  )7(إیضاح 
 الحصص

  المسیطرة  غیر 
 مجموع  

 حقوق الملكیة 
 283,398,996  9,790,664  273,608,332  88,768,083  ) 17,757,201(  1,528,751  ) 3,019,748(  49,441,930  ) 7,864,846(  5,266,764  157,244,599 2021ینایر  1الرصید في 

مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل  
 6,930,203  (77,774)  7,007,977  9,101,655  741,345  26,272  (2,861,295)  -  -  -  - الشامل للفترة 

 (14,036,220)  -  (14,036,220)  -  -  -  -  -  (14,036,220)  -  - انة سھم خزأشراء  
 9,308,719  -  9,308,719  -  (93,727)  -  -  -  9,402,446  -  - بیع أسھم خزانة

 -  -  -  (7,862,230)  -  -  -  -  -  -  7,862,230 )15(إیضاح  – أصدار أسھم منحة
 285,601,698  9,712,890  275,888,808  90,007,508  )17,109,583(  1,555,023  (5,881,043)  49,441,930  (12,498,620)  5,266,764  165,106,829 2021یونیو  30الرصید في 

                      

 2022ینایر  1الرصید في 
 

165,106,829  5,266,764  )14,348,295 (  
 

69,404,474  )26,366,835 (  
 

8,434,319 
 
)15,331,438 (  

 
256,044,491   448,210,309  

 
5,779,340  453,989,649 

مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل  
  1,402,731  7,688  (122,403,688)  -  -  -  - الشامل للفترة 

 
5,417,841  (115,575,428)  (315,921)  (115,891,349) 

 (11,534,237)  -  (11,534,237)  -  -  -  -  -  (11,534,237)  -  - شراء أسھم خزانة 
 10,843,322  -  10,843,322  -  2,171,711  -  -  -  8,671,611  -  - بیع أسھم خزانة

 -  -  -  (33,021,366)  -  -  -  -  -  -  33,021,366 )15(إیضاح  – أصدار أسھم منحة
 337,407,385  5,463,419   331,943,966   228,440,966  (11,756,996)  8,442,007  (148,770,523)  69,404,474  (17,210,921)   5,266,764   198,128,195 2022یونیو  30الرصید في 

 
 

 . ) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 16) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 (غیر مدقق) المجمع المكثف المرحلي بیان التدفقات النقدیة
 2022یونیو  30للفترة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 یونیو 30في  للستة أشھر المنتھیة  إیضاح 
   2022  2021 

      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:
ومكافأة أعضـاء مجلس  ربح الفترة قبل العملیات غیر المسـتمرة والضـرائب  

 اإلدارة
  

6,402,926   9,142,333 
 14,561   -   العملیات غیر المستمرة 

 9,156,894   6,402,926   ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةربح الفترة قبل الضرائب 
      تسویات: 

 188,394   183,028   استھالك ممتلكات ومعدات 
 -  596,543   المتوقعة  االئتمانمخصص خسائر 

 76,957   59,774   مخصص مكافأة نھایة الخدمة 
خسائر غیر محققة من التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة  

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  

336,903   3,192,514 
 (12,120,913)  (8,088,329)  3 أعمال شركة زمیلة حصة من نتائج 

 213,871   337,758   حصة من نتائج أعمال شركات محاصة 
 (31,156)  (49,913)   إیرادات فوائد 
 3,461,573   3,383,802   تكالیف تمویل

  ¤  3,162,492   4,138,134 
      التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 

 (754,474)  2,635,817   مدینون وأرصدة مدینة أخرى 
 4,094,037   6,634,705   مخزون عقارات 

 (65,740)  -   موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان األرباح أو الخسائر
 (1,837,978)  (1,593,817)   عقارات قید التطویر  علىإضافات 

 (6,228,986)  (15,788,247)   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 ) 655,007(  (4,949,050)   النقد المستخدم في العملیات 

 -  (200,000)   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
 ) 655,007(  (5,149,050)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة 

      
      االستثماریة: التدفقات النقدیة من األنشطة 

 (1,638)  (32,350)   شراء ممتلكات ومعدات 
 4,529,072   9,973,337  3 توزیعات أرباح نقدیة مستلمة من شركة زمیلة 

 230,302   -   توزیعات أرباح نقدیة مستلمة من شركة محاصة 
  31,156  49,913   إیرادات فوائد مستلمة 

 4,788,892   9,990,900   صافي النقد الناتج من األنشطة االستثماریة  
      

      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة: 
 (690,833)  3,482,559   صافي الحركة على قروض وسلفیات 

 ) 129,869(  (130,233)   مدفوعة ال اإلیجارمطلوبات عقود 
 (14,036,220)  (11,534,237)   شراء أسھم خزانة 

 9,308,719   10,843,322   المحصل من بیع أسھم خزانة 
 215,669   (65,013)   صافي الحركة على حسابات بنكیة محتجزة 

 (3,738,098)  (3,427,033)   تكالیف تمویل مدفوعة 
 )9,070,632(  (830,635)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة  

      
 )4,936,747(  4,011,215   في النقد والنقد المعادل   (النقص) صافي الزیادة

 2,196,627   1,459,451   أثر تغیرات أسعار الصرف على نقد ونقد معادل بالعمالت األجنبیة 
 8,705,329   9,036,524   بدایة الفترة نقد ونقد معادل في 

 5,965,209   14,507,190   نقد ونقد معادل في نھایة الفترة * 
 

  ، یتكون النقد والنقد المعادل مما یلي: التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع لغرض بیان * 
   10,392,118  17,220,572  المركز المالي المرحلي المكثف المجمع نقد ونقد معادل كما في بیان 

 )4,426,909(   (2,713,382)  ناقصا: حسابات بنكیة  محتجزة 
   5,965,209  14,507,190  التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمعنقد ونقد معادل كما في بیان 

 
 .المرحلیة المكثفة المجمعة) تشكل جزءا من المعلومات المالیة 16) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 األنشطة الرئیسیةو تأسیسال -1

إدارة التسجیل العقاري    - بموجب عقد تأسیس موثق لدى وزارة العدل    ، شركة مدرجة كویتیة عامة  ) "الشركة األم"شركة الوطنیة العقاریة (ال
  وتعدیالتھ الالحقة وآخرھا ما تم التأشیر علیھ بالسجل التجاري تحت رقم   1973  یونیو  24بتاریخ    2جلد    /   701والتوثیـق تحت رقـم  

 .1984سبتمبر   29. إن الشركة األم مدرجة في بورصة الكویت منذ ) 15(إیضاح  –  2022 یونیو 21بتاریخ  19628
 

 : كما یلي رئیسیة للشركة األم ھيإن األنشطة ال 
  .تملك وبیع وشراء أسھم وسندات الشركات العقاریة لحساب الشركة في الكویت وفي الخارج 
  العقارات.  في مجال   یةاستشارخدمات اعداد الدراسات وتقدیم 
   للغیر بما في ذلك اعمال الصیانة وتنفیذ االعمال المدنیة    و أ  االم  باعمال الصیانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة القیام

 والمیكانیكیة والكھربائیة والمصاعد واعمال تكییف الھواء بما یكفل المحافظة على المباني وسالمتھا.  
 وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة.   االم شركة تنظیم المعارض العقاریة الخاصة بمشاریع ال 
   .إقامة المزادات العقاریة وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة 
 وادارتھا.  ألسواق التجاریة والمجمعات السكنیةتملك ا 
   حویل (لمشاریع السكنیة والتجاریة والصناعیة بنظام البناء والتشغیل والت ل  التحتیةوضع البنیة  تطویرBOT  المتعلقة  ) وإدارة المرافق

 بتلك المشاریع.
 

 ، دولة الكویت. 13087، الصفاة 22644ص.ب.  ھو  األم  إن العنوان المسجل للشركة 
 
  أغسطس   14بتاریخ    إدارة الشركة األممجلس    من قبل المجمعة للمجموعة  المكثفة  إصدار المعلومات المالیة المرحلیة    موافقة علىال  تتم

2022  . 
 

 اإلعدادأسس  -2
. إن السیاسات  التقریر المالي المرحلي" "  )34(            ً                             المجمعة طبقا  لمعیار المحاسبة الدولي رقم    المكثفة  لقد أعدت ھذه المعلومات المالیة المرحلیة

المالیة المجمعة  المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البیانات    المكثفة   المعلومات المالیة المرحلیة  ھذهالمحاسبیة المستخدمة في إعداد  
 . 2021دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

 
لم تقوم المجموعة بتطبیق مبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى تم إصدارھا وغیر جاریة التأثیر. إن التعدیالت والتفسیرات  

 ، لیس لھا أي تأثیر مادي على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة. 2022األخرى التي تتطبق ألول مرة في  
 

                                                                          ً                   المجمعة ال تتضمن جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبیانات مالیة كاملة وفقا  للمعاییر الدولیة   المكثفة یة المرحلیة إن المعلومات المال
عرض  للتقاریر المالیة. في رأي اإلدارة أنھ قد تم إدراج جمیع التعدیالت المتمثلة في االستحقاقات العادیة المتكررة والتي تعتبر ضروریة ل

ال تعتبر بالضرورة    2022یونیو    30للفترة المنتھیة في  . إن نتائج األعمال  علومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة المرفقةضمن الم  عادل
. للحصول على معلومات إضافیة یمكن الرجوع إلى  2022دیسمبر    31     ً                                                      مؤشرا  عـن نتائج األعمال التي یمكن توقعھا للسنة المنتھیة في  

 . 2021دیسمبر  31البیانات المالیة المجمعة واإلیضاحات المتعلقة بھا للسنة المنتھیة في 
 
 استثمار في شركة زمیلة -3

یونیو    30% و23.668:  2021دیسمبر    31% (23.668  بنسبةومن خالل أطراف ذات صلة   إن الشركة األم تمتلك حصة ملكیة فعلیة  
الكویت  23.668:  2021 العمومیة ش.م.ك.ع. "شركة زمیلة" وھي شركة مساھمة عامة مسجلة في  للمخازن  %) في شركة أجیلیتي 

ومدرجـة في بورصة الكویت وسوق دبي المالي. تمارس الشركة الزمیلة أنشطة تخزین البضائع وإدارة وتأجیر المخازن وأنشطة النقل  
 خلیص الجمركي للبضائع. والتوزیع والمناولة والت 

 
 :  كالتالي إن الحركة في القیمة الدفتریة لالستثمار في شركة زمیلة خالل الفترة / السنة

 یونیو  30
2021 

 دیسمبر 31 
 2021 

 (مدقق)

 
 یونیو  30

2022 

 

 الرصید في بدایة الفترة / السنة  466,738,019   260,524,902  260,524,902 
 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة زمیلة  8,088,329   231,707,970  12,120,913 

 توزیعات أرباح نقدیة مستلمة من الشركة الزمیلة  (9,973,337)  (4,529,073)  (4,529,072)
 أثر االستحواذ على حصص شركات تابعة إضافیة لشركة زمیلة  -   26,272  -

 حصة المجموعة من الخسارة الشاملة األخرى اآلخر لشركة زمیلة  (122,403,688)  (21,587,796)  (2,861,295)
 حصة المجموعة من االحتیاطیات اآلخرى لشركة زمیلة  7,688   595,744  26,272 
 الرصید في نھایة الفترة / السنة  342,457,011  466,738,019   265,281,720 
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ً                                       إن القیمة السوقیة العادلة لحصة الشركة االم في الشركة الزمیلة بناء  على سعر السوق المعلن لالستثمار كما في   بمبلغ   2022یونیو    30                                                                

 دینار كویتي).   456,349,597:  2021یونیو    30دینار كویتي و  468,804,553:  2021دیسمبر    31دینار كویتي (  486,499,364
 
 القضائیة المتعلقة بالشركة الزمیلة فیما یلي:  يالمطلوبات المحتملة والدعاوتتلخص  ) أ(

 
 PCOعقد مكتب المشاریع والتعاقدات  )1

، نفذت الشركة الزمیلة عقد مكتب المشاریع والتعاقدات القائم على أساس التكلفة باإلضافة إلى أتعاب محددة  2008حتى    2004من  
 .وجستیة التي تدعم إعادة إعمار العراق بما في ذلك التخزین والقوافل واألمنمع سلطة التحالف المؤقت للخدمات الل

   
ملیون دوالر تدین بھا الحكومة األمریكیة للشركة    47، أرسلت الشركة الزمیلة مطالبة موثقة بحوالي  2011أبریل    23وبتاریخ  

  15فیما یتعلق بعقد مكتب المشاریع والتعاقدات. ورفض مسؤول التعاقدات المطالبة المقدمة من الشركة الزمیلة بتاریخ    الزمیلة
الزمیلة قرار الرفض أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش. وبصفة منفصلة، ادعت الحكومة    واستأنفت الشركة   2011دیسمبر  

ملیون دوالر تتعلق بعقد مكتب المشاریع والتعاقدات وطلبت سداد المبلغ. وطعنت    80األمریكیة أن الشركة الزمیلة مدینة لھا بمبلغ  
 ام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش وتم ضم االستئنافین.الشركة الزمیلة بمطالبة الحكومة األمریكیة لدفع المبلغ أم

 
ً                                                  ، تحركت الحكومة األمریكیة طالبة  رفض االستئنافات أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش  2013أغسطس    26وبتاریخ                                 

  9لعدم االختصاص. ووافقت محكمة طعون مجلس خدمات الجیش الحكومة األمریكیة على الطلب ورفضت االستئناف بتاریخ  
أبریل    8. طعنت الشركة الزمیلة على قرار المجلس أمام الدائرة الفیدرالیة بمحكمة االستئناف األمریكیة بتاریخ  2014دیسمبر  
قرار محكمة طعون مجلس خدمات الجیش الذي رفض استئناف    الفیدرالیة، أكدت ھیئة الدائرة  2018أبریل    16. وبتاریخ  2015

 .الشركة الزمیلة لعدم االختصاص
 

، تقدمت الشركة الزمیلة بشكوى معدلة في أمر معلق یخص عقد مكتب  2018سبتمبر    21، وبتاریخ  الفیدرالیةوبعد قرار الدائرة  
ملیون دوالر قامت الحكومة    17المشاریع والتعاقدات أمام محكمة الدعاوى الفیدرالیة تطلب، من بین أمور أخرى، إعادة مبلغ  

إعالن حكم بأنھ ال یجوز للحكومة األمریكیة أن  ب  للمطالبةورد بمزید من الوصف أدناه) وكذلك األمریكیة بمصادرتھ من قبل (كما  
       ً                                                   استنادا  إلى احتمال وجود دین على الشركة الزمیلة بموجب عقد   الزمیلة تحجز مبالغ مستحقة قانونا من الحكومة األمریكیة للشركة 
 المبین أدناه.   DDKSمرالمتعلق بعقد مكتب المشاریع والتعاقدات. وقد تم ضم ھذا األمر مع األ

 
بمصادرة   األمریكیة  الحكومة  قامت  آنف ا،  أشرنا  (عقد    17             ً                                   وكما  والتعاقدات  المشاریع  بمكتب  یرتبط  آخر  ملیون دوالر من عقد 

DDKS  قدمت الشركة الزمیلة مطالبة مصادق علیھا بموجب عقد  2017یولیو    3). وبتاریخ ،DDKS    تطلب دفع مبلغ مقاصة
DDKS   أبلغت مسؤولة التعاقدات الشركة الزمیلة أنھا أوقفت المطالبة  2017سبتمبر    1خ  باإلضافة إلى الفوائد. وفي خطاب بتاری ،

 DDKSتطلب إعادة مبلغ مقاصة  شكوىالمشار إلیھا أعاله، قدمت الشركة الزمیلة  الفیدرالیةالمصادق علیھا. وبعد قرار الدائرة 
 "). DDKSباإلضافة إلى الفوائد ("قضیة 

 
، قدمت الشركة  2018دیسمبر   3. بتاریخ DDKS ، قدمت الشركة الزمیلة شكوى معدلة في قضیة 2018سبتمبر  21وبتاریخ 
التي ال زالت قید   COFC مع قضیة   DDKSلضم قضیة    دعوى إلصدار الحكم بشأن المرافعات، باإلضافة إلى    دعوىالزمیلة  

 17، استجابت المحكمة لطلب الشركة الزمیلة بضم القضیتین. بتاریخ  2018دیسمبر    6النظر فیھا والمشار إلیھا أعاله. بتاریخ  
، قدمت الشركة الزمیلة  2018دیسمبر    28. وبتاریخ  DDKSبرد دعوى    مذكرة ، قدمت حكومة الوالیات المتحدة  2018دیسمبر  

وتم عقد جلسة    2019فبرایر    14الحكومة األمریكیة وقد ورد رد حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة بتاریخ    دعوىردھا على  
                                     ً                                    ، أصدرت محكمة المطالبات الفیدرالیة رأی ا بمنح حكومة الوالیات المتحدة حكما  2019مایو    9. وبتاریخ  2019فبرایر    28بتاریخ  

بسبب عدم اختصاصھا. ھذا، وقامت الشركة الزمیلة    DDKSلة ورفضت قضیة في شكوى عقد مكتب المشاریع والتعاقدات المعد
حیث قامت المحكمة بضمھما لبعض، علما بأن   2019مایو    14بالطعن باالستئناف على كال القرارین أمام الدائرة الفیدرالیة في  

 . 2020فبرایر  5اریخ ، وتم سماع المرافعة الشفویة بت 2019سبتمبر  16بتاریخ  ت االستئناف قد اكتمل مذكرة
 

  الفیدرالیة   المطالبات  محكمة  إلى  والتعاقدات  المشاریع  مكتب  شكوى  بإعادة      ً رأیا    الفیدرالیة  الدائرة  أصدرت،  2020  أغسطس  12  في
  اإلجراءات   اتباع  تم  قد  كان   إذا  ما  تحدید  وكذلك  المتحدة  الوالیات  حكومة  أصدرتھ  الذي(االوفسیت)    التعویض  قرار  مزایا  لتقییم

 . القانون یقتضیھ  لما وفقا  المناسبة
 

 وبتاریخ .  الھیئة  رفضتھ   ما  وھو  ثانویة  فنیة   نقطة   حول   استماع  جلسة   إعادة   إلىالزمیلة    شركة ال ، سعت  2020أغسطس    31  في
  االستماع   جلسة   إلعادة   الھیئة   قبل   مشترك   التماس   لتقدیم   األجل  بتمدید  طلبا   المتحدة   الوالیات   حكومة   قدمت ،  2020  سبتمبر  18

 . 2020 سبتمبر  21 في  الطلب  ھذا على  المحكمة ووافقت  ھذا . 2020 نوفمبر 12 حتى إلیھا االستماع  وإعادة
 

، وفي األسبوع  2020نوفمبر    12بحلول    الھیئةبالتماس إلعادة االستماع إلى    مرلم تتقدم حكومة الوالیات المتحدة في نھایة األو
 إلى محكمة المطالبات الفیدرالیة.  قضیة بإعادة ال ا، أصدرت الدائرة الفیدرالیة تفویض2020نوفمبر  19التالي، في 
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ٍ       بمجرد إعادة القضیة إلى محكمة المطالبات الفیدرالیة، تم تحویل القضیة إلى قاض  جدید  و   تطورات   لبحث  موعد  حدیدقام بت   حیث                                                                          
من    زمیلة محامي حكومة الوالیات المتحدة مع محامي الشركة ال، تواصل  المذكور  الموعدقبل  و .  2020دیسمبر    17في    قضیةال

ً                بناء  على المحادثة،  و  ،من الدائرة الفیدرالیة  االحالة  قرارأجل مناقشة تسویة محتملة في ضوء   تقریر حالة   مجتمعینالطرفان    قدم    
، وافقت المحكمة  2020دیسمبر   14في و في إمكانیة التوصل إلى تسویة.  بحثانبینما ی  المحكمة اجراءات وقفیطالبان المحكمة ب 

التماسا    2021مایو    17وللسبب نفسھ، قدم الطرفان بتاریخ  .2021  مایو  17حتى    اإلجراءاتوأمرت بوقف    لطرفینعلى طلب ا
.  2022أغسطس    15فة حتى  وطبقا لآلجال المختلفة ستبقى القضیة موقو لمواصلة وقف االجراءات، وافقت المحكمة على طلب  

المقترح،   التسویة  اتفاق  مسودات  تبادل  عملیة  بصدد  اآلن  واألطراف  التسویة  بشأن  المناقشات  استمرت  الوقف،  فترة  خالل 
الموافقات   على  للحصول  المتحدة  الوالیات  حكومة  محامي  سیسعى  ذلك  وبعد  النھائیة  الشروط  على  التفاوض  في  وسیستمران 

 ستستغرق بعض الوقت حتى تكتمل. المطلوبة، وھي عملیة 
 

، رفعت الشركة الزمیلة دعوى قضائیة بشأن عقد مكتب المشاریع والتعاقدات وفقا  2016سبتمبر    14باإلضافة إلى ذلك، بتاریخ  
                                   ً   ")، وھذه القضیة ما زالت موقوفة وفق ا DDCلقانون اإلجراءات اإلداریة أمام محكمة مقاطعة كولومبیا في الوالیات المتحدة ("

الصادر في   المحكمة  أمام محكمة  2021مایو    14ألمر  الصلة  ذات  اإلجراءات  انتظار حل  بالقضیة في  السیر  أوقف  ، والذي 
 الدعاوى الفیدرالیة. 

 
إدارة   تقم  لم  القضایا،  بھذه  تحیط  التي  الشكوك  الرغم من  الزمیلة  وعلى  في    بتسجیل الشركة  المالیة    المعلومات أي مخصصات 

للشركة   یمكن  ال  الخارجي،  القانوني  المستشار  استشارة  وبعد  المجمعة.  المكثفة  المحتملة    الزمیلة المرحلیة  النتائج  على  التعلیق 
 للقضایا.

 
 تسییل كفالة  )2

المصرفیة المقدمة  ألف دینار كویتي من الكفالة    10,092صدر قرار عن اإلدارة العامة للجمارك بدولة الكویت بتسییل جزء بمبلغ  
، لصالح  الزمیلةمن شركة جلوبال كلیرنج ھاوس سیستمز ش.م.ك. (مقفلة) ،("شركة جلوبال كلیرنج") وھي شركة تابعة للشركة  

المذكورة خالل      ً                                                           . طبق ا لھذا القرار، قامت اإلدارة العامة للجمارك بتسییل الكفالة  أحد العقوداإلدارة العامة للجمارك فیما یتعلق بتنفیذ  
 . 2007دیسمبر  31السنة المنتھیة في 

 
وقد تقدمت شركة جلوبال كلیرنج بالطعن على القرار المذكور أعاله أمام محكمة أول درجة، وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمھا  

یض مقابل عدم الوفاء  ألف دینار كویتي كتعو  58,927لصالح شركة جلوبال كلیرنج، وألزمت اإلدارة العامة للجمارك بسداد مبلغ  
                                                        ً                              ألف دینار كویتي السترداد مبلغ الكفالة التي تم تسییلھا سابق ا، باإلضافة إلى احتساب فائدة    9,138بالتزاماتھا بموجب العقد، ومبلغ  

 الحكم نھائیا. دور        ً                            % سنویا  على ھذه المبالغ من تاریخ ص7بنسبة 
 

ذا الحكم أمام محكمة االستئناف، طالبة زیادة قیمة التعویض. كما تقدمت  ثم قامت شركة جلوبال كلیرنج بالطعن باالستئناف على ھ
سبتمبر   13أمام محكمة االستئناف. وأصدرت محكمة االستئناف في    4إداري    2014/    1955اإلدارة العامة للجمارك بالطعن رقم  

لیرنج واإلدارة العامة للجمارك بالطعن  حكمھا بتأیید الحكم الصادر عن محكمة أول درجة. ثم قامت كل من شركة جلوبال ك  2015
قضت محكمة التمییز   2017مارس    15، وبتاریخ  2015لسنة    1487,  148على ھذا الحكم أمام محكمة التمییز بالطعنین رقمي  

الب  في التعویض المط  الشركة الزمیلة، أصدرت لجنة الخبراء تقریر یؤكد أحقیة  2018مایو    7بإحالة الطعن إلدارة الخبراء. وفي  
 بھ.  

 
  2014لسنة    1923و    1955                           ً                                  ، تم حسم ھذا الموضوع نھائیا  بصدور ھذا الحكم في الطعون أرقام    2022مایو    11وبتاریخ  

ألف دینار كویتى لشركة جلوبال    5,561من محكمة التمییز، حیث قضت بإلزام اإلدارة العامة للجمارك برد مبلغ قدره    4إداري/
غ الكفالة المسیلة، وانتھت الطعون أعاله فیما عدا ذلك إلى تأیید الحكم المستأنف والذي قضى  كلیرینج ھاوس سستمز من أصل مبل

                                                                                                                        ً  بإلزام المدعى علیھ الثاني "مدیر عام اإلدارة العامة للجمارك بصفتھ" بأن یؤدي إلى الشركة المدعیة "شركة جلوبال كلیرینج" مبلغا   
         ً        ً                                 ً % سنویا  اعتبارا  من تاریخ صیرورة ھذا الحكم نھائیا  7ألف دینار كویتى باإلضافة إلى الفوائد القانونیة بواقع    58,927مقداره  

 ). 2015سبتمبر  13(
 

لصالح مساھمین  بھدف إتمام تلك المفاوضات  مفاوضات مع اإلدارة العامة للجمارك  ب                              ً    إدارة شركة جلوبال كلیرینج حالی ا    دخلت 
ً                   ج ، وبناء  علیھ قررت الشركة  شركة جلوبال كلیرین    تتعلق بالحكم أعاله   وشركة جلوبال كلیرینج عدم االعتراف بأي تعدیالت  الزمیلة          

 مفاوضات. النتیجة  حیث أنھا بانتظار المرحلیة المكثفة المجمعة للشركة الزمیلة  المالیة  معلوماتفي ال
 

باإلضافة إلى ما سبق، یوجد نزاعات قانونیة أخرى بین شركة جلوبال كلیرنج واإلدارة العامة للجمارك وقام كال الطرفین برفع  
أنھ لن یكون    للشركة الزمیلة                                             ً                                                 دعاوى قضائیة ودعاوى مقابلة مختلفة منظورة حالی ا أمام المحاكم. ویرى المستشار القانوني الداخلي  

 لھذه األمور تأثیر مادي سلبي على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للشركة الزمیلة. 
 

 المستشار  رىی . ھذا وة ی العرض  ةی من المطالبات والدعاوى القضائ   د ی طرف في العد  الشركة الزمیلةإلى ما تقدم، فإن    باإلضافة 
 .المجمعة  المكثفة  ةی المرحل  ةی جوھري سلبي على المعلومات المال  ری لھا أي تأث   كونی مور لن  بأن األ  للشركة الزمیلةالداخلي    القانوني
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  قضیة كوریك ) ب (

من اتفاقیة تسویة منازعات    36                                         ً             طلب تحكیم ضد حكومة جمھوریة العراق استنادا  إلى المادة    الشركة الزمیلة، قدمت  2017في فبرایر  
من االتفاقیة الثنائیة بین حكومة دولة الكویت وحكومة    10االستثمار بین الدول ومواطني الدول األخرى ("اتفاقیة اإلكسید") وإلى المادة  

بشأن   العراق  اجمھوریة  االستثمارات  وحمایة  لعام    لمتبادلةتشجیع  الثنائیة  من  2015("االتفاقیة  بمجموعة  التحكیم  طلب  ویتعلق   .("
األعالم   ھیئة  وھي  لھا  التابعة  الرقابیة  ھیئتھا  فیھا  بما  العراق  جمھوریة  حكومة  جانب  من  یلزم  ما  اتخاذ  عن  واالمتناع  التصرفات 

تصاالت بإبطال موافقتھا الكتابیة المسبقة الصادرة بشأن استثمار  واالتصاالت، فیما یتعلق بقرار مزعوم صدوره من قبل ھیئة اإلعالم واال
إلى    الشركة الزمیلةالمجموعة في شركة كورك تیلیكوم، باإلضافة إلى أمر ھیئة األعالم واالتصاالت بإعادة األسھم التي استحوذت علیھا  

لق مطالبات المجموعة في طلب التحكیم، من بین أمور ). وتتع2019المساھمین العراقیین األصلیین (األمر الذي تم تنفیذه في مارس  
ملیون دوالر أمیركي بشكل عادل ومنصف،    380بقیمة أكثر من    الشركة الزمیلة أخرى، على إخفاق الحكومة العراقیة في معاملة استثمار  

المباشرة لالستثمار بالمخالفة ألحكام  وإخفاقھا في إخطارھا بما یتم اتخاذه من إجراءات وحرمانھا من حق الدفاع، وأیضا المصادرة غیر 
لدى مركز تسویة منازعات االستثمار وتم   الشركة الزمیلة ، تم قید طلب التحكیم من 2017فبرایر  24. في 2015االتفاقیة الثنائیة لعام 

 . 2018ینایر  31. حیث انعقدت جلسة إجرائیة أولیة في 2017دیسمبر   20                        ً    تشكیل ھیئة التحكیم رسمیا  في 
 

في    وتم الزمیلة  الشركة  مذكرة  وبتاریخ  2018أبریل    30إیداع  على  2018أغسطس    6.  اعتراضھا  العراق  جمھوریة  أودعت   ،
المحكمة   قامت  النزاع.  وأساس  موضوع  في  النظر  قبل  تمھیدیة  كمسألة  فیھ  للبت  االعتراض  في  النظر  وطلبت    بتقسیم االختصاص 

وقد ورد   . 2019ینایر  10زمیلة مذكرتھا المضادة بشأن االختصاص الوالئي في ، وقدمت الشركة ال2018أكتوبر  31اإلجراءات في 
  24. ھذا، وقد انعقدت الجلسات بتاریخ  2019مارس    21، فیما ردت الشركة الزمیلة بتاریخ  2019فبرایر    25رد المدعى علیھم في  

القضائي وخلصت فیھ إلى أن لدیھا والیة  ، أصدرت المحكمة قرارھا بشأن االختصاص  2019یولیو    9. بتاریخ  2019أبریل    25و
قضائیة على بعض (ولیس كل) مطالبات الشركة الزمیلة. وسیتم البت اآلن في الدعوى على أساس المطالبات التي یتحقق للمحكمة الوالیة  

ركة الزمیلة على مذكرة  . وقد تم تقدیم رد الش 2020 مارس   13القضائیة بشأنھا. وقد تقدمت المدعى علیھا بمذكرتھا الدفاعیة بتاریخ  
وتم تقدیم المذكرات   2020. فیما انعقدت الجلسات للبت في أساس الدعوى في شھر أكتوبر  2020یولیو    17المدعى علیھا بتاریخ  

 . 2020الختامیة في شھر نوفمبر 
 

، أصدرت ھیئة التحكیم قرارھا برفض جمیع مطالبات الشركة الزمیلة وقررت إلزام الشركة الزمیلة بمصاریف  2021فبرایر    22بتاریخ  
، تقدمت الشركة الزمیلة بطلب الغاء القرار  2021مایو  28ملیون دوالر أمریكي لصالح المدعى علیھا. بتاریخ  5التحكیم بقیمة حوالي 
، قام مركز تسویة منازعات  2021سبتمبر   22. بتاریخ  2021یونیو   4زعات االستثمار وقد سجل الطلب بتاریخ  قبل مركز تسویة منا

ً      ً وأصدرت جدوال  زمنیا    2021نوفمبر    22االستثمار بتشكیل لجنة للفصل في طلب الشركة الزمیلة إللغاء القرار، وقد اجتمعت اللجنة في              
  2021دیسمبر    22     ً                                                         ووفقا  للجدول الزمني اإلجرائي ، قدمت الشركة الزمیلة مذكرتھا في  ،  2021نوفمبر    24       ً              إجرائیا  لإلجراءات في  

 . 2022نوفمبر  16و   15وستعقد جلسات المحكمة في  ،2022أبریل  22وقامت جمھوریة العراق بتقدیم مذكرة دفاعھا في 
 

ھیئة اإلعالم واالتصاالت بمصادرة استثمار الشركة  أسباب القرار التنظیمي نفسھ الصادرعن    البت في    ً                        ونظر ا ألن ھیئة التحكیم رفضت  
ً                                             الزمیلة في كوریك تلكوم بدعوى عدم االختصاص القضائي، فإن الشركة الزمیلة أیض ا بصدد إعداد مطالبة جدیدة ضد جمھوریة العراق.                                                                           

 
، بدعوى في الكویت ضد حكومة  للشركة الزمیلة، تقدمت شركة الكازار كابیتال المحدودة ، وھي شركة تابعة    2021مایو    31بتاریخ  

.  الشركة الزمیلة إقلیم كردستان، وھي وحدة سیاسیة تابعة لحكومة العراق ، وذلك سندا لبنود ضمان سیادي وذلك فیما یتعلق باستثمارات 
كن شركة  لكازار على سند أنھ ، ومن بین أسباب أخرى ، لم تتما ، رفضت المحكمة الكلیة مطالبات شركة    2022ینایر    24وبتاریخ  

ً         لكازار من إثبات أنھا منحت قرض ا بقیمة  ا ملیون دوالر أمریكي إلى كورك والذي كانت تسعى بشأنھ للحصول على تعویضات    250                             
  19، استأنفت شركة الكازار الحكم أمام محكمة االستئناف الكویتیة، وبتاریخ    2022فبرایر    16بموجب الضمان السیادي. وبتاریخ  

ملیون دوالر أمریكي ضد حكومة   490                 ً                                         كمة االستئناف حكما  لصالح شركة الكازار بمنحھا تعویضات بقیمة ، أصدرت مح2022أبریل 
 ٪ حتى تاریخ الدفع الفعلي، علما بأن الشركة الزمیلة بصدد تنفیذ ھذا الحكم. 7إقلیم كردستان ، باإلضافة إلى فائدة سنویة قدرھا 

 
 ني وعدم التوصل إلى قرار نھائي، فقد ال یتم تقییم التأثیر المالي لھذه القضیة.    ً                      ً               نظر ا ألن النزاع ال یزال معلق ا دون حل قانو

 
بموازاة المطالبات المذكورة أعاله بشأن شركة كورك تیلیكوم، قامت شركة تیلیكوم العراق المحدودة ("شركة تیلیكوم العراق") (التي  

 دء اإلجراءات التالیة: %) بب 54بشكل غیر مباشر في رأسمالھا حصة  الشركة الزمیلةتملك 
 

 التحكیم بشأن اتفاقیة المساھمین  
، بدأت شركة تیلیكوم العراق إجراءات التحكیم ضد شركة سي اس لیمتد والسید سروان صابر مصطفى. نشأ  2018یونیو    4في  

في شركة    زمیلة المتعلقة باستثمار الشركة الالنزاع بسبب مخالفات تعاقدیة مختلفة من قبل المدعى علیھم ألحكام اتفاقیة المساھمین  
 یتم تحدید المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات. وسوف كورك تیلیكوم. 

 
. قدمت شركة تیلیكوم  2018سبتمبر    10وتم تقدیم رد المدعى علیھم بتاریخ    2018یونیو    4وتم إرسال طلب التحكیم بتاریخ  

ً                العراق طلبا  معدال  لطلب التحكیم ف  تیلیكوم    2019مارس    29. وتم تشكیل ھیئة التحكیم في  2019ینایر    15ي             ً      وقدمت شركة 
. وفي  2020ینایر    22مذكرة دفاعھا بتاریخ    كورك الدولیة . وقدمت شركة  2019أغسطس    28العراق مذكرة مطالبتھا بتاریخ  

 . عي بھدون المساس بأصل حق المد، أوقفت شركة تیلیكوم العراق اإلجراءات 2020یولیو  10
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وقد تم الشروع في إجراءات جدیدة مع مطالبات مماثلة رفعتھا شركة تیلیكوم العراق نیابة عن نفسھا وبالنیابة عن شركة انترناشونال  

قدمت    2020أغسطس    25ھولدینج المحدودة وشركة كورك تیلیكوم، ضد كورك الدولیة والسید سروان صابر مصطفى، وفي  
لمعدل (والحالي) للتحكیم عن نفسھا وباسم ونیابة عن شركة انترناشونال ھولدینج المحدودة.  شركة تیلیكوم العراق طلبھا الثاني ا

ھذا، وتم تشكیل ھیئة التحكیم وتم تقدیم طلب شركة تیلیكوم العراق للسیر بمطالبات فرعیة نیابة عن شركة انترناشونال ھولدینج  
 .  2020المحدودة وشركة كورك تیلیكوم في دیسمبر 

 
فبرایر    أولیةالمحكمة جلسة  وقد عقدت   نیابة عن شركة    2021في  لمطالبات فرعیة  العراق  تیلیكوم  في طلب شركة  للفصل 

مارس    16انترناشونال ھولدینج (بما في ذلك ما إذا كان للمحكمة اختصاص للنظر في مثل ھذا الطلب). وبموجب أمر مؤرخ في  
قدمت    2021أبریل    23معظم الطلبات الفرعیة محل الخالف وبتاریخ                                         ً        منحت المحكمة شركة تیلیكوم العراق إذنا  لتقدیم  2021

وعقد الطرفان جلسات استماع بشأن أساس الدعوى في  الشركة المذكورة صحیفة الدعوى بشأن األسس الموضوعیة للمطالبة.  
ر من المتوقع  ، وبعد بضعة أشھ2022أغسطس    3و  2، وتم عقد جلسات استماع أخرى في  2022مایو    16و  8الفترة ما بین  

 أن تعقد المحكمة مداوالتھا وتصدر حكمھا النھائي.
 

  لبنك انتركونتیننتال لبنان: إجراءات التحكیم ضد بنك انتركونتیننتال لبنان ش.م.ل وشركة  الحقوق التبعیة بشأن اتفاقیة التحكیم
 كورك تیلیكوم وشركة انترناشونال ھولدینج المحدودة 

یتعلق ھذا النزاع، باالحتیال المزعوم المدبر من قبل بعض أصحاب المصلحة في شركة كورك تیلیكوم بمعرفة وتعاون من بنك  
                    ّ                      ملیون دوالر أمریكي قد مھ بنك انتركونتیننتال   150انتركونتیننتال لبنان فیما یتعلق باتفاقیة الحقوق التبعیة ذات الصلة بقرض بقیمة  

  26یلیكوم. وسوف یتم تحدید المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات. وأرسل طلب التحكیم بتاریخ  لبنان إلى شركة كورك ت 
. ومن الطلبات الواردة بدعوى التعویض  2018أكتوبر    8وتم تقدیم رد المدعى علیھم والدعوى المقابلة بتاریخ    2018یونیو  

عم المدعى علیھم أنھا طالت سمعتھم ووضعھم. تم إیداع رد ودعوى بنك  المقابلة عن الخسائر (التي ال زالت بدون تحدید) التي یز
بتاریخ   المقابلة  لبنان  بتاریخ  2018نوفمبر    8انتركونتیننتال  انترناشونال ھولدینج  تیلیكوم وشركة  كورك  شركة  رد    14   ُ                                                          . ق دم 

نوفمبر    22ة شركة تیلیكوم العراق بتاریخ      ً                    علما  أنھ تم تقدیم مطالب   2019مایو    15. تم تشكیل ھیئة التحكیم بتاریخ  2018دیسمبر  
یولیو   22، وقامت شركة تیلیكوم العراق بالرد بتاریخ 2020فبرایر   21       ّ                                   فیما قد مت مذكرات دفاع المدعى علیھم بتاریخ   2019
ة شركة كورك  . تم تقدیم مذكرة رد من قبل بنك انتركونتیننتال لبنان ش.م.ل. والرد على الدفاع على الدعوى المقابلة ومذكر 2020

 .  2021. وعقدت جلسات االستماع في فبرایر 2020أكتوبر  23تیلیكوم وشركة انترناشونال ھولدینج بالمطالبة بالتعویض في 
 

، أصدرت ھیئة التحكیم قرارھا بسماع مطالبة شركة عراق تیلیكوم إللغاء وابطال اتفاقیة الحقوق التبعیة  2021سبتمبر  24في  
ملیون دوالر أمریكي الذي قدمھ بنك انتركونتیننتال لبنان إلى كورك تیلیكوم. اتفقت ھیئة التحكیم مع    150غ  المتعلقة بالقرض البال

عراق تیلیكوم بأن جمیع المدعى علیھم ، بما في ذلك بنك انتركونتیننتال لبنان، قد تورطوا في احتیال متعمد ضد شركة عراق  
مة من المدعى علیھم باإلضافة إلى إبطال اتفاقیة الحقوق التبعیة، فضال عن منح  تیلیكوم، وتم رفض كامل الدعاوى الفرعیة المقد

ملیون دوالر أمریكي. وفي ضوء ھذا القرار، قدمت شركة عراق    3شركة عراق تیلیكوم حق الحصول على رسوم قانونیة بمبلغ  
ملیون دوالر    285ا بالدیون التي تزید عن  طلب تحكیم ضد كورك تیلیكوم بھدف تنفیذ مطالبتھ  2021نوفمبر    12تیلیكوم بتاریخ  

مبلغ   المطالبة  قیمة  مجموعة  أصبح  بحیث  القانونیة)  الفوائد  الى  (باإلضافة  شركة    828أمریكي  ضد  أمریكي  دوالر  ملیون 
في                                            ً                                                                      انترناشونال ھولدینج المحدودة، بصفتھا مدین ا ، وشركة كورك تیلیكوم ، بصفتھا الكفیل. وقدمت شركة كورك تیلیكوم ردھا

                           ً                                           ، قدمت شركة كورك تیلیكوم طلب ا لوقف اإلجراءات في انتظار الفصل في طلبھا  2022یونیو    17وبتاریخ  .  2022ینایر    24
، قدمت شركة عراق تیلیكوم  2022یولیو    1أمام المحاكم اللبنانیة إللغاء قرار التحكیم الذي یبطل اتفاقیة الحقوق التبعیة، وفي  

، قدمت شركة كورك تیلیكوم ردھا لدعم    2022یولیو    15كوم بوقف االجراءات البقاء وبتاریخ  ردھا على طلب شركة كورك تیلی 
، قدمت شركة عراق تیلیكوم مذكرة تعقیبیة ردا على طلب شركة كورك    2022یولیو    29اقتراحھا بوقف االجراءات، وبتاریخ  

ن طلب وقف االجراءات في شھر أغسطس أو سبتمبر تیلیكوم بوقف االجراءات، ومن المتوقع أن تحدد المحكمة موعد جلسة بشأ
2022 . 

 
قدمت شركة تیلیكوم العراق طلب تحكیم ضد بنك انتركونتیننتال لبنان للمطالبة بتعویض عن االحتیال    2022ینایر    7ھذا، وبتاریخ  

علما بأن ھیئة    2022أبریل    7الذي تم الفصل فیھ في إجراءات التحكیم السابقة، ھذا، وتم تقدیم رد بنك انتركونتیننتال لبنان في  
اآلن بصدد    شركة تیلیكوم العراق . و2022یولیو    20تعیین رئیس المحكمة بموجب الكتاب المؤرخ في    قد تشكلت وتم التحكیم  

 . الحصول على حكم یقضي بوقف اإلجراءات 
 

  مطالبات مدیر مركز دبي المالي العالمي 
، بدأت شركة تیلیكوم العراق دعوى أمام مركز دبي المالي العالمي ("مركز دبي") ضد ریمون زینھ رحمھ.  2018مارس    12في  

وتم اعالنھ اعالنا  واالدعاء بتعدد أشكال التالعب،  ویرتكز موضوع الدعوى على إخالل مدراء انترناشونال ھولدینج لیمتد بمھامھم  
وصدرت شھادة باالعالن من محكمة مركز دبي    2020فبرایر    6في لبنان بتاریخ    CFI-019-2018صحیحا في الدعوى  

 . 2020فبرایر   13المالي العالمي في 
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اإلذن لشركة تیلیكوم العراق لتقدیم مطالبة فرعیة من قبل شركة    2020مایو    11منحت محكمة مركز دبي المالي العالمي في  

بالمخالفة والخسارة والرابطة  انترناشونال ھولدینج ونیابة   تیلیكوم العراق جدول  عنھا ضد السید رحمة، بشرط أن تقدم شركة 
                                    ُ                                                                            السببیة (االمر الذي لم یحصل). ھذا، وب ذلت جھود إلعالن السید رحمة بجدول الجزئیات والمستندات الحدیثة األخرى عبر االعالن  

ا ألوامر المحكمة، یجب إعالن جدول الجزئیات قبل اتخاذ خطوات أخرى                                                   ً  الدبلوماسیة، لكنھا باءت بالفشل في نھایة األمر، ووفق  
على إذن إلعالن    2021یونیو    17في اإلجراءات، وعلیھ، تقدمت شركة تیلیكوم العراق بطلب للحصول على إذن وحصلت في  

ریع لمختلف الشركات التابعة  السید رحمة بجدول الجزئیات والمستندات األخرى بوسائل بدیلة (كالبرید اإللكتروني والبرید الس
، صدر حكما ضد السید رحمة بمبلغ  2021دیسمبر    16واالعالن بالطرق البدیلة قد حصل، وعلیھ، بتاریخ  للسید رحمة). ھذا،  

، منحت محكمة مركز دبي المالي  2021دیسمبر    27ملیون دوالر أمریكي باإلضافة الى الفوائد والمصاریف. وبتاریخ    71.3
بالطرق البدیلة قد حصلت وشركة تلیكوم  بإعالن السید رحمة بالحكم بموجب طریق بدیل، علما بأن مھمة اإلعالن  العالمي إذنا  

 . باإلضافة إلى المصاریفالعراق ھى األن في طور تنفیذ الحكم 
 

قارات ذ.م.م  ، قامت شركة مودرن العالمیة للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والع2017سبتمبر    5وفي سیاق منفصل، في  
(شركة تابعة مملوكة بالكامل من الشركة الزمیلة) ببدء إجراءات تحكیم ضد شركة كورك تیلیكوم بشأن إخالل كورك تیلیكوم في  

، تم منح شركة مودرن  2019مارس  20سداد رسوم الخدمات المستحقة لشركة مودرن العالمیة بموجب اتفاقیة خدمات. بتاریخ 
ملیون دوالر أمریكي. ھذا، وقد بدأت الشركة    4.5مل والفائدة والمصاریف القانونیة والتي بلغت حوالي  العالمیة مطالبتھا بالكا

الزمیلة إجراءات التنفیذ ضد شركة كورك تیلیكوم. وكجزء من إجراءات التنفیذ، سعت شركة مودرن العالمیة إلى الحصول على  
ُ            إذن إلعالن كورك تیلیكوم بطریقة بدیلة وع قدت جلسة اس تماع أمام محكمة مركز دبي المالي العالمي للنظر بأمر اإلعالن بطریقة                                       

والذي بموجبھ فازت    2021مایو   9أصدرت محكمة مركز دبي المالي العالمي حكمھا في  .2021فبرایر  9بدیلة وذلك بتاریخ 
ً                     شركة مودرن العالمیة باالستئناف، وبناء  علیھ، الشركة اآلن بص ملیون دوالر    5بقیمة  د اتخاذ خطوات جادة لتنفیذ الحكم الصادر  د                                     

  1.1، تم الحصول على مبلغ یقارب  2022وبشھر أبریل    .أمریكي ضد شركة كورك في اإلمارات العربیة المتحدة والعراق
 مستمرة.  إنفاذ القانون ، وال تزال جھود ملیون دوالر أمریكي من بعض أصول كورك في اإلمارات العربیة المتحدة

 
ً                                                                                                                     وبناء  علیھ، ونتیجة النزاع المستمر المتعلق بشركة كورك تیلیكوم، لم تتمكن إدارة الشركة الزمیلة من تحدید القیمة العادلة لھذا        

، وبالتالي  2020یونیو  30و  2020دیسمبر    31و  2022یونیو    30االستثمار وإمكانیة استرداد القرض الذي یحمل فائدة كما في  
  ألف   111,173ملیون دوالر أمریكي بما یعادل مبلغ    359بمبلغ    2013دیسمبر    31تم إدراج االستثمار بالقیمة العادلة كما في  

   ألف دینار كویتي). 108,624: 2021یونیو 30ألف دینار كویتي، و  109,293:  2021دیسمبر  31دینار كویتي (
 
 قروض وسلفیات -4

بإجمالي مبلغ    ةمحلی   وكمع بن التسھیالت البنكیة الحالیة    أحدقامت الشركة األم بإعادة تمویل    ،2022یونیو    30المنتھیة في  خالل الفترة  
وتستحق السداد على   زيفوق سعر الخصم المعلن من بنك الكویت المرك%  1.65، والتي تتحمل تكلفة بمعدل  دینار كویتي  73,000,000

 . 2029 مایو  31دفعات أخرھا بتاریخ 
 

 رأس المال -5
بمبلغ المدفوع  تم تحدید رأس المال  فلس للسھم الواحد،    100سھم بقیمة اسمیة    2,500,000,000یتكون رأس المال المصرح بھ من  

 . ً  ا  نقدمدفوعة وجمیع األسھم  فلس للسھم الواحد 100سھم بقیمة إسمیة  1,981,281,949دینار كویتي موزعة على  198,128,195
 

 
 یونیو  30
 2022 

  2021دیسمبر  31 
 (مدقق) 

 یونیو 30 
 2021 

 250,000,000  250,000,000  250,000,000 رأس المال المصرح بھ 
) 84,893,171(  (51,871,805) رأس المال غیر المدفوع    (84,893,171) 

 165,106,829  165,106,829  198,128,195 المال المدفوع رأس 
 

 أسھم خزانة -6

 
 یونیو  30
 2022 

  2021دیسمبر  31 
 (مدقق) 

 یونیو 30 
 2021 

 96,952,888  101,015,352  122,954,623 األسھم  عدد
 6.17  6.12  6.21 المدفوعة %  األسھم إلى النسبة
 18,227,143  22,324,393  19,672,740 كویتي)  السوقیة (دینار القیمة

 12,498,620  14,348,295  17,210,921 كویتي)  التكلفة (دینار
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 احتیاطیات أخرى -7

  
احتیاطي أسھم  

  الخزانة 

التغیرات  
التراكمیة بالقیمة  

  العادلة 
احتیاطي ترجمة  

  عمالت اجنبیة

المجموعة حصة 
من الخسارة  

الشاملة األخرى  
 المجموع   محاصة اتلشرك

) 22,433,557(  ) 4,346(   12,857,601  2021ینایر  1الرصید في    )8,176,899 (   )17,757,201 (  
(الخسارة  الدخل الشامل مجموع  

) 2,006,151(   990,223  -  الشاملة) للفترة    1,757,273   741,345  
) 93,727(  -  -  -  ) 93,727(  خسارة بیع أسھم خزانة   

) 24,439,708(  985,877  12,763,874   2021یونیو  30الرصید في    )6,419,626 (   )17,109,583 (  
           

) 25,274,387(   1,202,630  13,600,729   2022ینایر  1الرصید في    )4,860,410 (   )15,331,438 (  
الدخل   مجموع (الخسارة الشاملة) 

 1,402,731  3,794,001  (1,398,765)  (992,505)  -  للفترة  الشامل 
 2,171,711  -  -  -   2,171,711  بیع أسھم خزانة ربح

 (11,756,996)  (1,066,409)  (26,673,152)  210,125   15,772,440  2022یونیو  30الرصید في 
 

 العملیات غیر المستمرة -8
المحدودة    –، قامت المجموعة باستبعاد حصص ملكیتھا في شركة كریدكو العقاریة  2021دیسمبر    31المنتھیة في  خالل السنة المالیة  

 دینار كویتي.  4,536,117نقدي  (كریدكو) الكائنة بالعراق مقابل مبلغ
 

 یونیو  30للستة أشھر المنتھیة في   یونیو  30للثالثة أشھر المنتھیة في  
 2022  2021  2022  2021 

 40,399   -  24,196  - إیرادات ایجارات 
 (25,081)  -  (16,904)  - مصاریف عمومیة وإداریة 

 (757)  -  (378)  - استھالك 
 14,561   -  6,914  - صافي الدخل المتعلق بالعملیات غیر المستمرة  

 
 والمخففة ربحیة السھم األساسیة -9

ً                                            بناء  على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل    والمخففة   ربحیة السھم األساسیة إن المعلومات الضروریة الحتساب   كما  ھي    الفترة     
 یلي:

 یونیو  30للستة أشھر المنتھیة في   یونیو  30للثالثة أشھر المنتھیة في  
 2022  2021  2022  2021 

  9,101,655  5,417,841   7,727,016  2,144,651 ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم 
        عدد األسھم القائمة: 

 مضافا إلیھا   عدد األسھم المصدرة في بدایة الفترة
 1,981,281,949  1,981,281,949  1,981,281,949  1,981,281,949 أسھم المنحة  

 (99,421,320)  (118,309,099)  (106,205,941)  (118,319,109) ناقصا: المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزانة
 ناقصا: أسھم الخزانة المتعلقة بالملكیة المتبادلة مع 

  (94,054,001)  (94,054,001)  (94,054,001) الشركة الزمیلة   
 

(94,054,001) 
 1,787,806,628  1,768,918,849  1,781,022,007  1,768,908,839 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

 5.09  3.06  4.34  1.21 ربحیة السھم األساسیة والمخففة (فلس) 
 

  30ولفترة الستة أشھر المنتھیة في فلس  5.20 –  2021یونیو  31المنتھیة في  الثالثة أشھر لفترة  والمخففة السھم األساسیة ربحیة بلغت 
 . )15یضاح إ( احتسابھا بتأثیر إصدار أسھم المنحة قبل إعادة فلس    6.09 – 2021یونیو 

 
 .نظرا لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحیة السھم األساسیة والمخففة متطابقة 

 
 اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة -10

وشركة  مساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العلیا والشركة الزمیلة  الك صلة  ذات  أطراف  مع متنوعة  بمعامالت  المجموعة  قامت 
 یتم  المعامالت بھذه المتعلقة  الدفع وشروط  األسعار  إن  . األخرى الصلة ذات  األطراف  وبعضوشركات تحت السیطرة المشتركة  المحاصة  

 یلي:  كما ھي صلة  ذات  أطراف  مع  تمت التي المعامالت الھامة األرصدة و إن  .المجموعة إدارة  قبل من علیھا الموافقة 
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 كز المالي المرحلي المكثف المجمع بیان المراألرصدة المتضمنة 

 یونیو  30
 2021  

 دیسمبر  31
2021 
  (مدقق)

 یونیو 30
2022  

زمیلة  شركة 
  شركات محاصةو

مساھمون 
  رئیسیون 

 مدینون وأرصدة مدینة أخرى 831,306  941,052  1,772,358  1,778,312  791,913

14,605,259  15,436,335  15,997,272  15,997,272  - 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة  
من خالل بیان األرباح أو 

 الخسائر* 

2,144,726  2,361,479  1,368,974  -  1,368,974 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة  
من خالل بیان الدخل  

 الشامل اآلخر 
 

معدل فائدة ویمكن  یحمل  . ھذا المبلغ  بقرار من المقرض  قابل للتحویل  شركة محاصة  الى نابلس توبكو لیمتد ("نابلس")     ً  مقدما   قرض  یمثل  *
  . ملكیة في المشروع عند انتھاء اعمال االنشاء وفقا لتحقیق المشروع اھداف تشغیلیة معینة قوق تحویلھ الى ح

 
 المجمع المرحلي المكثف بیان األرباح أو الخسائر في  المتضمنة  المعامالت

شركة زمیلة /    یونیو  30للستة أشھر المنتھیة في 
 شركات محاصة 

 
 مساھمون رئیسیون

 
2021  2022    
 إیرادات إیجارات  352,965  9,706  362,671  230,295

(3,192,514)  (336,903)  (336,903) 

 

- 

خسائر غیر محققة من التغیرات في القیمة العادلة  
للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر
 مصروفات عمومیة و إداریة  (678,519)  (95,538)  (774,057)  (68,955)

 
 مزایا اإلدارة العلیا 

  یونیو  30للستة أشھر المنتھیة في 
2021  2022  
 مزایا قصیرة األجل  412,337  928,512
 نھایة الخدمة  مكافأة مزایا  47,676  15,712
 )15إیضاح (مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   405,000  -

944,224  865,013  
 

 قضائیةدعاوى  -11
 فیما یلي الدعاوى القضائیة الرئیسیة للمجموعة: 

 
على أرض مستأجرة من حكومة دولة الكویت    أصدرت وزارة المالیة قرارا بإلغاء العقود المتعلقة ببعض العقارات التي تم إنشاءھا -أ

، اصدرت محكمة  2016مایو    11أحد العقارات، وبتاریخ  فیما یتعلق ب سنة. وقد استأنفت الشركة االم ھذا القرار.    25بانتھاء مدة  
 دینار كویتي.    11,711,060التمییز حكمھا لصالح وزارة المالیة مع تعویض بمبلغ 

 
مارس    31آخر قسط في  قد تم دفع  ، و 2019إلى    2017  الفترة منزارة المالیة على أقساط في  سددت الشركة األم التعویض لو - ب

األخر، فقد حكمت محكمة  لعقار. وقد طعنت الشركة األم على الحكم في محكمة التمییز وال تزال القضیة قید النظر. أما بالنسبة ل2019
ً                                         االستئناف أیض ا لصالح وزارة المالیة وحصلت على تعویض بم یولیو    9دینار كویتي. كما قامت الشركة األم في    6,597,527بلغ              

 بالطعن على الحكم في محكمة التمییز. القضیة قید النظر حتى اآلن ولم تسدد الشركة األم أي مبلغ حتى اآلن.  2017
 

للمطالبة بقیمة االیجارات المستحقة عن  النقلیات قامت الشركة األم برفع دعوى قضائیة ضد مؤسسة الموانئ الكویتیة وإحدى شركات  - ج
استغاللھما لبعض القسائم في المنطقة التجاریة الحرة بالكویت، حیث قضت محكمة اإلستئناف بتأیید االستئناف بإلزام مؤسسة الموانئ  

دینار كویتي للشركة األم. وقد قامت الشركة األم بإستالم المبلغ المنصوص    6,956,416متضامنین بدفع مبلغ  نقلیات  الالكویتیة وشركة  
. وقامت مؤسسة الموانئ الكویتیة وشركة النقلیات بالطعن مجددا على ھذا  2011أكتوبر    11علیھ في حكم محكمة اإلستئناف بتاریخ  
منظورا أمام القضاء حالیا في انتظار الحكم النھائي. لم تقم الشركة االم بعكس المخصصات  الحكم بمحكمة التمییز والذي ال یزال  

كما قامت الشركة األم برفع دعوى ضد مؤسسة الموانيء    .المسجلة سابقا وذلك من باب الحیطة والحذر لحین صدور الحكم النھائي
ة الحرة، والتي قامت المحكمة بإحالتھا إلى إدارة الخبراء وال تزال  ی منطقة التجارالالكویتیة للتعویض عن قیمة إستغالل مواقع أخرى ب 

 قید النظر حتى تاریخھ. 
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                                                                                            ً                           ھناك بعض القضایا األخرى المرفوعة ضد المجموعة، والتي ال یمكن تقییم نتائجھا حتى یتم إجازتھا نھائی ا من قبل المحكمة. في رأي  

المجمعة للمجموعة،  المرحلیة المكثفة  المالیة    المعلوماتالمستشار القانوني الداخلي للمجموعة، لن یكون ھناك أي تأثیر سلبي جوھري على  
 .  المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة تاریخ  كما في لم یتم تسجیل أي مخصصات في سجالت المجموعة  وبالتالي،

 
 معلومات القطاعات -12

 ألغراض اإلدارة، تم تصنیف األقسام الرئیسیة التالیة كقطاعات تشغیلیة وبیانھا كالتالي:
 

 الوصف   القطاع التشغیلي 
 تتضمن التطویر والمتاجرة في العقارات وكذلك تأجیرھا وإدارتھا باإلضافة إلى أنشطة أخرى.  أخرى عملیاتو اتعقارعملیات 
 . موجودات مالیةتتضمن االستثمار في الشركة الزمیلة وشركات المحاصة و  یةاستثمارعملیات 

 
كما    ھي  2021و  2022یونیو    30المنتھیة في  للستة أشھر  المعلومات المتعلقة بالقطاعات  إن  ال توجد أي معامالت فیما بین القطاعات.  

 :یلي
 مجموع ال  عملیات استثماریة   عملیات عقارات وعملیات أخرى  

 
 یونیو 30
 2022 

 یونیو  30 
 2021 

 یونیو  30 
2022 

   یونیو 30 
2021 

 یونیو 30 
 2022 

 یونیو  30 
 2021 

 24,349,214  22,424,728  11,907,042  7,750,571  12,442,172  14,674,157 إیرادات  
 (11,747,166)  (12,862,483)  (3,192,514)  (336,903)  (8,554,652)  (12,525,580) مصروفات 
 12,602,048  9,562,245  8,714,528  7,413,668  3,887,520  2,148,577 ربح القطاع 

 (3,430,417)  (3,333,889)         صافي الفوائد
مصاریف غیر 

 (50,206)  (596,894)         موزعة
 9,121,425  5,631,462         الفترة   ربح

            
مجموع  

 486,420,575  526,691,486  365,225,977  429,340,753  121,194,598  97,350,733 الموجودات 
مجموع  

 (200,818,877)  (189,284,101)  -  -  (200,818,877)  (189,284,101) المطلوبات 
صافي  

 285,601,698  337,407,385  365,225,977  429,340,753  (79,624,279)  (91,933,368) الموجودات 
 

 قیاس القیمة العادلة -13
 إن تفاصیل مستویات قیاس القیمة العادلة ھي كما یلي: 

 
 المستوى األول: ویشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات المتماثلة. 

أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة متاحا إما بشكل مباشر أو  المستوى الثاني: ویشمل أسس التقییم التي یكون فیھا  
 غیر مباشر. 

 المستوى الثالث: ویشمل أسس التقییم التي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة غیر متاح. 
 

 : دلة اللموجودات المالیة والموجودات غیر المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العبیین الجدول التالي القیمة العادلة 
 

  2022یونیو  30
  األول  المستوى  الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 

15,997,272  15,997,272  -  - 
خالل   من  العادلة  بالقیمة  مالیة  بیان  موجودات 

 األرباح أو الخسائر

1,368,974  -  -  1,368,974 
بیان   خالل  من  العادلة  بالقیمة  مالیة  موجودات 

 الدخل الشامل اآلخر 
 عقارات استثماریة  -  7,278,478  -  7,278,478

 المجموع  1,368,974  7,278,478  15,997,272  24,644,724
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  (مدقق)   2021دیسمبر  31

  األول  المستوى  الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 

15,436,335  15,436,335  -  - 
بیان   العادلة من خالل  بالقیمة  مالیة  موجودات 

 األرباح أو الخسائر

2,361,479  -  -  2,361,479 
بیان   العادلة من خالل  بالقیمة  مالیة  موجودات 

 الدخل الشامل اآلخر 
 عقارات استثماریة  -  7,146,183  -  7,146,183

 المجموع  2,361,479  7,146,183  15,436,335  24,943,997
 

  2021یونیو  30
  األول  المستوى  الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 

14,605,259  14,605,259  -  - 
بیان   خالل  من  العادلة  بالقیمة  مالیة  موجودات 

 األرباح أو الخسائر

2,144,726  -  -  2,144,726 
بیان   خالل  من  العادلة  بالقیمة  مالیة  موجودات 

 الدخل الشامل اآلخر 
 عقارات استثماریة*  -  7,756,327  -  7,756,327

 المجموع  2,144,726  7,756,327  14,605,259  24,506,312
 

دینار كویتي، ال یمكن قیاس القیمة العادلة    10,514,110، توجد عقارات استثماریة قید األنشاء مدرجة بمبلغ  2021یونیو    30كما في   *
 لتلك العقارات بشكل موثوق بسبب الطبیعة الفریدة لھذه العقارات االستثماریة وبسبب نقص نشاط المعامالت في السوق. 

 
 . المختلفة في قیاس القیمة العادلةلم تتم أي تحویالت ما بین المستویات ، 2022یونیو   30خالل الفترة المنتھیة في 

 
 المحتملةوااللتزامات االرتباطات  -14

    2,585,999:  2021دیسمبر    31دینار كویتي (  4,630,632لدى المجموعة التزامات رأسمالیة بمبلغ    یوجد ،  2022یونیو    30في   -أ
 دینار كویتي).  1,538,724: 2021یونیو  30دینار كویتي و

 
یونیو    30و%  0.5:  2021دیسمبر    31(%  0.5بالنسبة اللتزامات عقود التأجیر التشغیلي، قدمت الشركة األم ضمان بنكي بنسبة   - ب

 .من إجمالي قیمة المشروع الرأسمالي ذي الصلة لخدمات الصیانة المقدمة من المؤجر النھائي) % 0.5: 2021
 

في    - ج باإل2022  یونیو   30كما  المجموعة  تعترف  بمبلغ  لتزامات  ،  (  2,701,041محتملة  كویتي  :  2021دیسمبر    31دینار 
 ) تتعلق بالضمانات المقدمة. دینار كویتي 2,701,041 : 2021یونیو  30و دینار كویتي 2,701,041

 
 
ً                                               أصدرت المجموعة ضمان ا تجاری ا للحصول على تسھیالت قروض ألجل حصلت علیھا شركة   - د لبناء ریم    (شركة محاصة)   نابلس توبكو                   ً       

  45,344,991: 2021دیسمبر  31( دینار كویتي 45,344,991 :2022یونیو  30في كما مول، والرصید المستحق للتسھیالت 
 ). 45,344,991: 2021یونیو  30دینار كویتي و

 
(شركة محاصة)، حیث   المتوسط لإلستثمار القابضةأبرمت المجموعة اتفاقیة ضمان مؤسسي مع شركائھا في االستثمار في شركة    -ھـ  

ً                                                                                      قدم الشریك ضمان ا كامال  لحاملي السندات للتجدید واإلصدار الجدید للسندات في شركة المحاصة، بلغت قیمة السندات في   یونیو    30              ً       
 ). 8,212,663: 2021یونیو  30دینار كویتي و 8,212,663: 2021دیسمبر  31( دینار كویتي 8,212,663 :2022

 
 السنویة  الجمعیة العامة -15

ــركة األم المنعقدة بتاریخ  ــاھمي الشـ ــنویة لمسـ ــنة    2022 مایو 23وافقت الجمعیة العامة السـ على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للسـ
ــمبر   31المنتھیة في   ــھم 20توزیع  كما وافقت على و 2021دیس ــھم بإجمالي   100منحة لكل    س   أةفومكا دینار كویتي  33,021,366س

 .2021دیسمبر  31عن السنة المنتھیة في 405,000 بمبلغ  مجلس االدارةأعضاء 
 

اھمي الـشركة األم المنعقدة بتاریخ   اـسي    )47(على تغییر مادة رقم    2022مایو   30وافقت الجمعیة العامة الغیر عادیة لمـس من النظام األـس
 ).1(إیضاح  – 2022 یونیو 21بتاریخ  19628، تم التأشیر علي ھذة التغییرات بالسجل التجاري تحت رقم للشركة األم

 
ــركة األم المنعقدة بتاریخ وافقت الجمعیة العامة   ــاھمي الشـ ــنویة لمسـ ــنة    2021مایو  20السـ على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للسـ

 عدم توزیعدینار كویتي. و  7,862,230ـسھم بإجمالي   100أـسھم منحة لكل   5توزیع  كما وافقت على و 2020دیـسمبر   31المنتھیة في  
 .2020دیسمبر  31ھیة في عن السنة المنت  مجلس االدارةعضاء ألمكاقأة 
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 ") Covid– 19األثر المترتب على وباء (" -16

") عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم إلى تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة،  Covid - 19أدى تفشي فیروس كورونا ("
المالیة والنقدیة في جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الكویت،  حیث أعلنت منظمة الصحة العالمیة أنھ وباء عالمي، كما أعلنت السلطات  

المجموعة   عن تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة اآلثار السلبیة المحتملة. یبین ھذا اإلیضاح تأثیر تفشي الوباء على عملیات 
 .  2022یونیو  30ات والمطلوبات كما في والتقدیرات واألحكام الھامة التي تطبقھا اإلدارة في تقییم الموجود

 
 إدارة مخاطر االئتمان  ) أ(

                                                                                                            ً             اتخذت إدارة المجموعة العدید من اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحدید القطاعات األكثر ضعفا  التي تأثرت  
ٍ              في المقام األول ووضع تدابیر إضافیة لضمان مستوى عال  من إدارة تلك   المخاطر.                                                  

 
") من المجموعة أن تأخذ في االعتبار تأثیر التقلبات العالمیة في عوامل  Covid - 19تطلبت حاالت عدم الیقین الناجمة عن وباء ("

المتوقعة كما في   الخسائر االئتمانیة  لتحدید  تم أخذھا في االعتبار وذلك  التي  المستقبلیة  الكلي  بالنسبة  2022یونیو    30االقتصاد   .
اتھا الدولیة، قامت المجموعة بتحدیث المعلومات التطلعیة ذات الصلة المستخدمة والمتعلقة ببیئة االقتصاد الكلي لتحدید احتمالیة  لعملی 

 الخسائر االئتمانیة فیما یتعلق بالمناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فیھ المجموعة أنشطتھا. 
 

 .دینار كویتي كمخصص إضافي لخسائر االئتمان المتوقعة  596,543 مبلغباالعتراف ب وعلیھ، قامت المجموعة 
 

 إدارة مخاطر السیولة  ) ب(
")، تقوم المجموعة بتقییم السیولة ووضع التمویل بعنایة واتخاذ اإلجراءات والتدابیر المناسبة.  Covid - 19استجابة لتفشي وباء ("

 خالل مراقبة تدفقاتھا النقدیة وتوقعاتھا بعنایة.ستواصل المجموعة تقییم مركز السیولة لدیھا وذلك من  
 

 قیاس القیم العادلة للموجودات المالیة ) ج(
بین  للمعامالت  تحقیقھ  یمكن  الذي  السعر  تمثل  المالیة  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القیمة  كانت  إذا  ما  بتقییم  المجموعة  قامت 

 المشاركین في السوق في الوضع الحالي. 
 

بالقیمة العادلة من خالل  لموجوداتھا المالیة  دینار كویتي كخسائر في القیمة العادلة    336,903بتسجیل مبلغ  جموعة  الموعلیھ، قامت  
 دینار كویتي كخسائر في القیمة العادلة لموجوداتھا المالیة من خالل بیان الدخل الشامل األخر.  992,505ومبلغ  األرباح أو الخسائر

 
 ). 13لمزید من المعلومات حول سیاسة المجموعة فیما یتعلق بقیاسات القیمة العادلة یرجى اإلشارة إلى (إیضاح  

 
قیاس القیم العادلة للموجودات غیر المالیة (ممتلكات ومعدات، موجودات حق االستخدام، عقارات استثماریة، استثمار في شركات   ) د (

 زمیلة وشركات محاصة) 
.  2022یونیو    30") على القیمة الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة كما في  Covid - 19د تأثیر تفشي وباء ("قامت المجموعة بتحدی 

                                                                                           ً                        تدرك المجموعة أن بعض المناطق الجغرافیة والقطاعات التي توجد فیھا ھذه الموجودات قد تأثرت سلبا ، ومع استمرار الوضع في  
وقعات السوق وتستخدم االفتراضات ذات الصلة لتعكس قیمة ھذه الموجودات غیر  التطور واالنتشار، تراقب المجموعة باستمرار ت 

ال بشكل مناسب في  المجمعةالمالیة  معلومات  المالیة  المكثفة  تأثیر   . المرحلیة  أي  العوامل  ینتج عن ھذه  لم  أنھ  المجموعة  وخلصت 
 غیر المالیة.  للموجوداتجوھري على القیم العادلة 

 
على االقتصاد العالمي واألسواق المالیة في التطور    ") Covid - 19من المتوقع أن تستمر اآلثار الحالیة والمتوقعة لتفشي تأثیر وباء ("

                                                           ً                            ھذه التطورات غیر مؤكد في ھذه المرحلة ولكن یمكن أن یؤثر سلبا  على األداء المالي للمجموعة  واالنتشار، كما ال یزال حجم ومدة  
والتدفقات النقدیة والمركز المالي في المستقبل. ستواصل المجموعة مراقبة توقعات السوق وتحدیث االفتراضات والتوقعات الخاصة  

 في المستقبل.   یر كبیر على البیانات المالیةبھ حیث قد یكون لذلك تأث 


