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 المكثفة المجمعة تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية 

 

 

 السادة / أعضاء مجلس اإلدارة المحترمين 

 وشركاتها التابعة  .ش.م.ك.ع  - شركـة الوطنية العقارية 

 دولـة الكويـت 

 

 مقدمة 

ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة    - لـقد راجعـنا بيان الـمركز الـمالي الـمرحلي الـمكثف المجمع الـمرفق لـشركـة الوطنية العقارية  

بـ "المجموعة"(، كما في   لكية  والتغيرات في حقوق الم  األرباح أو الخسائر والدخل الشامل بيانات  وكذلك    2021يونيو    30)يشار إليها معًا 

المكثفة المجمعة  . إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية أشهر المنتهية آنذاك ستةلفترة ال المجمعة والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة

ر عن نتيجة حول هذه  "التقرير المالي المرحلي" من مسؤولية إدارة الشركة األم. إن مسؤوليتنا هي التعبي   34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

 المكثفة المجمعة بناًء على مراجعتنا. المعلومات المالية المرحلية 

 

 نطاق المراجعة 

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للشركة". إن   2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  

والمحاسبية  المكثفة المجمعة تشتمل مبدئياً على توجيه استفسارات للموظفين المسؤولين عن المعلومات المالية  مراجعة المعلومات المالية المرحلية  

التدقيق  وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة الفعلية أقل مما هو مطبق في عملية التدقيق وفقاً لمعايير  

عملية التدقيق، وبناًء    الدولية وهي بالتالي ال تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خالل

 عليه فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.  

 

 أساس النتيجة المتحفظة 

في   مبين  هو  الزميلة    )ب(   3إيضاح  كما  الشركة  قامت  المجمعة،  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  بأحد  دعوي    رفعب حول  يتعلق  تحكيم 

الشركة الزميلة من الحصول على ادلة تدقيق كافية ومناسبة حول االستثمار وامكانية استرداد القرض    راقبي حساباتاستثماراتها. لم يتمكن م

، وذلك نظراً للطبيعة وعدم التأكد الجوهري  2021يونيو    30الممنوح من قبل الشركة الزميلة إلى الشركة المستثمر فيها ذات الصلة كما في  

بالدفاتر  التحكيم. وبالتالي  حول االستثمار ونتائج المدرجة  القيمة  تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديل على  نتمكن من  لم  فإننا   ،

 زميلة. الشركة ال لالستثمار في 

 

 النتيجة المتحفظة 

أن المعلومات  استنادا إلى مراجعتنا، باستثناء اآلثار المحتملة لألمر الموضح في فقرة أساس النتيجة المتحفظة، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد ب 

 . 34المرفقة لم تعد، من جميع النواحـي الماديـة، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم المجمعة المكثفة الماليـة المرحلية 

 

 تأكيد على أمر ال

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والذي يبين أن الشركة الزميلة طرفاً في عدد من   )أ( حول  3نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح  

يتم احتساب مخصص يتعلق باآل النهائية لهذه القضايا حاليًا. وبناء عليه لم  النتيجة  القانونية. ال يمكن تحديد  ثار التي قد تنعكس على القضايا 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للشركة الزميلة. إن نتيجتنا غير متحفظة فيما يتعلق بهذا األمر. 
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 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

أعاله، فإن المعلومات    "التأكيد على أمر و"باإلضافة إلى ذلك، واستنادا إلى مراجعتنا، باستثناء تأثير األمر المبين في "أساس النتيجة المتحفظة"  

المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة األم، وحسب ما ورد إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا خالل فترة  المالية المرحلية  

والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة عليهما   2016لسنة    1، أية مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  2021يونيو    30المنتهية في    الستة أشهر 

 ها.د التأسيس والنظام األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة عليهما، على وجه يؤثر مادياً في المركز المالي للمجموعة أو نتائج أعمالأو لعق

 

لسنة    7برأينا كذلك، انه من خالل تدقيقنا وحسب ما ورد إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد الى علمنا وجود أية مخالفات مادية ألحكام قانون رقم  

يونيو    30المنتهية في    الستة أشهر  فترةبشأن هيئة أسواق المال وتنظيم األوراق المالية والتعديالت الالحقة واللوائح ذات الصلة خالل    2010

 على وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.  2021

 
 

 

 
 

 
 

 د. شعيب عبد هللا شعيب   
 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم    دولة الكويت 

 البزيع وشركاهم  RSM  2021 أغسطس  12
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 بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
 2021یونیو  30للفترة المنتھیة في 

 )(جمیع المبالغ بالدینار الكویتي

 
 

  .) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة14) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
 

 

 یونیو 30المنتھیة في للستة أشھر   یونیو 30المنتھیة في أشھر  ثالثةلل  إیضاح 
   2021  2020  2021  2020 

 2,276,584  5,687,134  1,102,987  3,166,817   بیع مخزون عقارات
 3,627,304  6,442,016  1,061,285  3,258,230   إیرادات إیجارات

   6,425,047  2,164,272  12,129,150  5,903,888 
 (1,528,261)  (4,377,745)  (408,356)  (2,282,157)   تكالیف بیع مخزون عقارات

 4,375,627  7,751,405  1,755,916  4,142,890   مجمل الربح
 (1,540,275)  (1,527,368)  (744,372)  (817,747)   تكالیف موظفین

 (1,693,973)  (2,475,882)  (651,082)  (1,188,529)   مصروفات عمومیة و إداریة
 (59,729)  (52,081)  (27,742)  (25,875)   استھالك ممتلكات ومعدات

 (137,117)  (136,313)  (68,658)  (68,088)   إطفاء موجودات حق االستخدام 
 (709,373)  -  (709,373)  -   المتوقعة مخصص خسائر ائتمان

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

 (1,537,950)   خالل األرباح أو الخسائر

 

(585,138) 

 
 

(3,192,514)  (1,414,072) 
 3,999,941  12,120,913  1,675,466  8,934,792  3 من نتائج أعمال شركة زمیلةالمجموعة حصة 
من نتائج أعمال شركات  المجموعةحصة 

 (25,762)   محاصة
 

384,075 
 

(213,871)  725,784 
 (166,148)  -  (166,148)  -   في القیمة خسائر أنخفاض

 122,716  31,156  63,066  15,471   ئداإیرادات فو
 (4,275,215)  (3,461,573)  (2,152,675)  (1,727,304)   تكالیف تمویل

 228,596  313,022  127,085  99,027   إیرادات أخرى

الفترة قبل الضرائب ومكافأة  (خسارة) ربح
 7,800,925   أعضاء مجلس اإلدارة

 

(1,099,580) 

  
 

9,156,894  

 
 

(543,238) 
 (12,552)  (35,469)  21,228  (33,821)   الشركات األجنبیة التابعة  عنالضرائب 

 (555,790)  9,121,425  (1,078,352)  7,767,104   الفترة (خسارة) ربح
          

          الخاص بـ :
 (454,099)  9,101,655  (1,027,721)  7,727,016   مساھمي الشركة األم

 (101,691)  19,770  (50,631)  40,088   الحصص غیر المسیطرة
 (555,790)  9,121,425  (1,078,352)  7,767,104   الفترة (خسارة) ربح

          
 المخففةواألساسیة  السھم (خسارة) ربحیة

 5.20  7 (فلس) الخاصة بمساھمي الشركة األم
 

)0.68( 
 

6.09  )0.30( 
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 .) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة14) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
 
 
 

 
 

 المجمع (غیر مدقق) بیان الدخل الشامل المرحلي المكثف
 2021یونیو  30للفترة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 یونیو 30المنتھیة في للستة أشھر   یونیو 30المنتھیة في أشھر  ثالثةلل  إیضاح 
   2021  2020  2021  2020 

 (555,790)  9,121,425  (1,078,352)  7,767,104   الفترة (خسارة) ربح
          

          :)الخسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل اآلخر
          

تصنیفھا الحقا إلي بیان مكن أن یعاد یبنود 
 األرباح أو الخسائر

  
 

 
   

 
 

من الخسارة الشاملة األخرى  المجموعةحصة 
 3 لشركة زمیلة

 
(879,762) 

 
(2,110,534)  (2,861,295)  (1,407,092) 

 2,531,532  )2,103,695(  (3,415,049)  170,850   فروقات تحویل عملة من العملیات أجنبیة
 الدخل الشامل اآلخر منالمجموعة حصة 

  لشركات محاصة )الخسارة الشاملة األخرى(
 

261,387 
 

884,899  1,757,273 
 

(4,588,402) 
          

بنود لن یعاد تصنیفھا الحقا إلي بیان األرباح أو 
  الخسائر

 
 

 
   

 
 

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

 
1,003,913 

 
200,783  990,223  

 
84,420 

لشركة  األخرى االحتیاطیاتمن  المجموعةحصة 
 3 زمیلة

 
26,272 

 
-  26,272  61,758 

(الخسارة الشاملة اآلخرى) الدخل الشامل اآلخر 
 للفترة

  
582,660 

 
(4,439,901)  )2,191,222( 

 
(3,317,784) 

 (3,873,574)  6,930,203  (5,518,253)  8,349,764   للفترة )الخسارة الشاملة(الدخل الشامل مجموع 
          

          الخاص بـ:
 (3,916,784)  7,007,977  (5,171,692)  8,345,251   مساھمي الشركة األم

 43,210  (77,774)  (346,561)  4,513   الحصص غیر المسیطرة
 (3,873,574)  6,930,203  (5,518,253)  8,349,764   للفترة )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل  مجموع
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  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
  2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
  

      األم الشركة بمساهمي الخاصة الملكية حقوق  
          إحتياطيات        

احتياطي اجباري  أسهم خزانة عالوة إصدار  المالرأس   

في  تغيرات أثر
الشامل  الدخل
لشركة  األخر

  زميلة

حصة 
من المجموعة 

احتياطيات 
لشركة  أخرى

  زميلة
 أخرى احتياطيات

  الجزئي المجموع  مرحلة أرباح  )6(إيضاح 
 الحصص غير

  المسيطرة
مجموع حقوق 

  الملكية
  282,442,114 9,813,934  272,628,180  95,857,129 )16,076,767(  )167,100( )3,541,381( 49,397,620  )7,864,846( 5,266,764 149,756,761  2019ديسمبر  31الرصيد في 

الدخل الشامل  (الخسارة الشاملة) مجموع
  (3,873,574)  43,210  (3,916,784)  (454,099)  (2,117,351)  48,756 (1,394,090)  -  -  -  -  للفترة

  278,568,540 9,857,144  268,711,396  95,403,030 (18,194,118)  (118,344) (4,935,471) 49,397,620  (7,864,846) 5,266,764 149,756,761  2020يونيو 30الرصيد في 
                        

  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  2020ديسمبر  31الرصيد في 
مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل 

  6,930,203  (77,774)  7,007,977  9,101,655  741,345  26,272 (2,861,295)  -  -  -  -  للفترة
  (93,727)  -  (93,727)  -  (93,727)  -  -  -  -  -  -  ةانخسارة من بيع أسهم خز

 (14,036,220)  -  (14,036,220)  -  -  -  -  - (14,036,220)  -  -  انةسهم خزأشراء 
  9,402,446  -  9,402,446  -  -  -  -  -  9,402,446  -  -  انةبيع أسهم خز

  -  -  -  (7,862,230)  -  -  -  -  -  -   7,862,230  أصدار أسهم 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  2021يونيو  30الرصيد في 

                        
  
  

  .جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة) تشكل 14) إلى (1إن اإليضاحات المرفقة من (
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 (غیر مدقق) المجمع المكثف المرحلي بیان التدفقات النقدیة
 2021یونیو  30المنتھیة في  للفترة

 الكویتي) (جمیع المبالغ بالدینار
 

 یونیو 30في  للستة أشھر المنتھیة  إیضاح 
   2021  2020 

      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:
 (543,238)  9,156,894   أعضاء مجلس اإلدارة ةالفترة قبل الضرائب ومكافأ (خسارة) ربح

      تسویات:
 59,729  52,081   استھالك ممتلكات ومعدات

 137,117  136,313   موجودات حق اإلستخدامإطفاء 
 709,373  -   مخصص خسائر ائتمان المتوقعة

 55,893  76,957   مخصص مكافأة نھایة الخدمة
 خسائر غیر محققة من التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  

3,192,514  1,414,072 
 (3,999,941)  (12,120,913)  3 حصة من نتائج أعمال شركة زمیلة

 (725,784)  213,871   حصة من نتائج أعمال شركات محاصة
 (122,716)  (31,156)   إیرادات فوائد
 4,275,215  3,461,573   تكالیف تمویل

    4,138,134  1,259,720 
      التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 400,441  (754,474)   مدینون وأرصدة مدینة أخرى
 1,024,735  4,094,037   عقاراتمخزون 

 (100,786)  (65,740)   مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان األرباح أو الخسائر موجودات
 (408,499)  (1,837,978)   قید التطویرعقارات 

 2,223,697  (6,228,986)   دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 4,399,308  )655,007(   الناتج من األنشطة التشغیلیة (المستخدم في) صافي النقد

      
      األنشطة االستثماریة:التدفقات النقدیة من 

 (3,415)  (1,638)   شراء ممتلكات ومعدات
 47,309  -   المحصل من بیع ممتلكات ومعدات

 -  4,529,072   شركة زمیلةنقدیة مستلمة من  أرباحتوزیعات 
 -  230,302   محاصة شركةنقدیة مستلمة من  أرباحتوزیعات 

 122,716  31,156   إیرادات فوائد مستلمة
 166,610  4,788,892   صافي النقد الناتج من األنشطة االستثماریة 

      
      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة:

 (161,795)  (690,833)   صافي الحركة على قروض وسلفیات
 (116,633)  )129,869(   مدفوعة األیجارمطلوبات عقود 
 -  (14,036,220)   انةشراء أسھم خز

 -  9,308,719   انةالمحصل من بیع أسھم خز
 1,783,058  215,669   ةمحتجز بنكیة حسابات علىصافي الحركة 
 (4,302,536)  (3,738,098)   مدفوعةتكالیف تمویل 

 (2,797,906)  )9,070,632(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 
      

 1,768,012  )4,936,747(   في النقد والنقد المعادلالزیادة  )النقص( صافي
 (219,238)  2,196,627   بالعمالت األجنبیةأثر تغیرات أسعار الصرف على نقد ونقد معادل 

 7,883,873  8,705,329   نقد ونقد معادل في بدایة الفترة
 9,432,647  5,965,209   * نقد ونقد معادل في نھایة الفترة

 
 مما یلي: المعادل والنقدنقد ال، یتكون التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع لغرض بیان * 
 

 12,034,977  10,392,118  المرحلي المكثف المجمع المالي مركزالنقد ونقد معادل كما في بیان 
 )2,602,330(  )4,426,909(  محتجزةناقصا: حسابات بنكیة  

 9,432,647  5,965,209  التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمعنقد ونقد معادل كما في بیان 
 

 .المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة) تشكل جزءا من المعلومات 14) 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  2 جلد / 701والتوثیـق تحت رقـم 
 .1984سبتمبر  29. إن الشركة األم مدرجة في بورصة الكویت منذ 2021 مایو 20 بتاریخ 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  وأ االم للشركةالقیام باعمال الصیانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة  •

 والمیكانیكیة والكھربائیة والمصاعد واعمال تكییف الھواء بما یكفل المحافظة على المباني وسالمتھا. 
 وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة.  االمتنظیم المعارض العقاریة الخاصة بمشاریع الشركة  •
 إقامة المزادات العقاریة وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة.  •
 وادارتھا. ألسواق التجاریة والمجمعات السكنیةتملك ا •
المتعلقة ) وإدارة المرافق BOTلمشاریع السكنیة والتجاریة والصناعیة بنظام البناء والتشغیل والتحویل (ل التحتیةوضع البنیة تطویر  •

 بتلك المشاریع.
 

 ، دولة الكویت.13087، الصفاة 22644ص.ب.  ھو األم إن العنوان المسجل للشركة
 

 . 2021أغسطس  12مجلس اإلدارة بتاریخ  من قبلالمجمعة للمجموعة المكثفة إصدار المعلومات المالیة المرحلیة  موافقة علىال تتم
 

 اإلعدادأسس  -2
. إن السیاسات التقریر المالي المرحلي"" )34(المجمعة طبقاً 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 هھذالمحاسبیة المستخدمة في إعداد 
 .2020دیسمبر  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.2021األخرى التي تتطبق ألول مرة في 
 

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

ال تعتبر بالضرورة  2021یونیو  30. إن نتائج األعمال للفترة المنتھیـة فـي ن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة المرفقةضم عادل
. للحصول على معلومات إضافیة یمكن الرجوع إلى 2021دیسمبر  31مؤشراً عـن نتائج األعمال التي یمكن توقعھا للسنة المنتھیة في 

 .2020دیسمبر  31یة المجمعة واإلیضاحات المتعلقة بھا للسنة المنتھیة في البیانات المال
 

 استثمار في شركة زمیلة -3
 30% و23.668: 2020دیسمبر  31% (23.668 بنسبة  صلة ذات أطراف خالل ومنملكیة فعلیة إن الشركة األم تمتلك حصة 

ش.م.ك.ع. "شركة زمیلة" وھي شركة مساھمة عامة مسجلة في الكویت %) في شركة أجیلیتي للمخازن العمومیة 23.668: 2020یونیو
ومدرجـة في بورصة الكویت وسوق دبي المالي. تمارس الشركة الزمیلة أنشطة تخزین البضائع وإدارة وتأجیر المخازن وأنشطة النقل 

 والتوزیع والمناولة والتخلیص الجمركي للبضائع.
 

 : كالتالي ثمار في شركة زمیلة خالل الفترة / السنةإن الحركة في القیمة الدفتریة لالست

 یونیو 30
2020 

 دیسمبر 31 
 2020 

 (مدقق)

 
 یونیو 30

2021 

 

 الرصید في بدایة الفترة / السنة 260,524,902  250,435,898  250,435,898
 زمیلة ةحصة المجموعة من نتائج أعمال شرك 12,120,913  9,840,683  3,999,941

 الزمیلة ةنقدیة مستلمة من الشركأرباح توزیعات  (4,529,072)  )1,969,163(  -

(1,394,090)  798,791  (2,861,295) 
) الدخل األخرى الشاملةحصة المجموعة من (الخسارة 

 زمیلة ةالشامل اآلخر لشرك
 زمیلة ةلشرك ىاآلخر االحتیاطیاتحصة المجموعة من  26,272  1,418,693  48,756

 الرصید في نھایة الفترة / السنة 265,281,720  260,524,902  253,090,505
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بمبلغ  2021یونیو  30إن القیمة السوقیة العادلة لحصة الشركة االم في الشركة الزمیلة بناًء على سعر السوق المعلن لالستثمار كما في 

 .دینار كویتي) 289,073,137: 2020یونیو 30دینار كویتي و 305,259,657: 2020دیسمبر  31دینار كویتي ( 456,349,597
 
 القضائیة المتعلقة بالشركة الزمیلة فیما یلي: يتتلخص المطلوبات المحتملة والدعاو )أ(
 

 PCO اتلتعاقدوا یعرلمشاا مكتب عقد )1
عقد مكتب المشاریع والتعاقدات القائم على أساس التكلفة باإلضافة إلى أتعاب محددة  الشركة الزمیلة، نفذت 2008حتى  2004من 

 .مع سلطة التحالف المؤقت للخدمات اللوجستیة التي تدعم إعادة إعمار العراق بما في ذلك التخزین والقوافل واألمن
  

ملیون دوالر تدین بھا الحكومة األمریكیة للشركة  47مطالبة موثقة بحوالي  الشركة الزمیلة، أرسلت 2011أبریل  23وبتاریخ 
دیسمبر  15بتاریخ  الشركة الزمیلةاألم فیما یتعلق بعقد مكتب المشاریع والتعاقدات. ورفض مسؤول التعاقدات المطالبة المقدمة من 

الجیش. وبصفة منفصلة، ادعت الحكومة  قرار الرفض أمام محكمة طعون مجلس خدمات الشركة الزمیلةواستأنفت  2011
ملیون دوالر تتعلق بعقد مكتب المشاریع والتعاقدات وطلبت سداد المبلغ. وطعنت  80مدینة لھا بمبلغ  الشركة الزمیلةاألمریكیة أن 

 فین.بمطالبة الحكومة األمریكیة لدفع المبلغ أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش وتم ضم االستئنا الشركة الزمیلة
 

، تحركت الحكومة األمریكیة طالبةً 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  8مجلس أمام الدائرة الفیدرالیة بمحكمة االستئناف األمریكیة بتاریخ على قرار ال الشركة الزمیلة. طعنت 2014دیسمبر 
، أكدت ھیئة الدائرة االتحادیة قرار محكمة طعون مجلس خدمات الجیش الذي رفض استئناف 2018أبریل  16. وبتاریخ 2015

 .لعدم االختصاص الشركة الزمیلة
 

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

كیة أن األمریكیة بمصادرتھ من قبل (كما ورد بمزید من الوصف أدناه) وكذلك تطلب إعالن حكم بأنھ ال یجوز للحكومة األمری
بموجب عقد  الشركة الزمیلةتحجز مبالغ مستحقة قانونا من الحكومة األمریكیة للشركة األم استناداً إلى احتمال وجود دین على 

 المبین أدناه.  DDKSمكتب المشاریع والتعاقدات. وقد تم ضم ھذا األمر مع األمرالمتعلق بعقد 
 

ملیون دوالر من عقد آخر یرتبط بمكتب المشاریع والتعاقدات (عقد  17درة وكما أشرنا آنفًا، قامت الحكومة األمریكیة بمصا
DDKS مطالبة مصادق علیھا بموجب عقد  الشركة الزمیلة، قدمت 2017یولیو  3). وبتاریخDDKS  تطلب دفع مبلغ مقاصة
DDKS  أنھا أوقفت المطالبة  ة الزمیلةالشرك، أبلغت مسؤولة التعاقدات 2017سبتمبر  1باإلضافة إلى الفوائد. وفي خطاب بتاریخ

 DDKSدعوى تطلب إعادة مبلغ مقاصة  الشركة الزمیلةالمصادق علیھا. وبعد قرار الدائرة االتحادیة المشار إلیھا أعاله، قدمت 
 ").DDKSباإلضافة إلى الفوائد ("قضیة 

 
الشركة ، قدمت 2018دیسمبر  3یخ . بتارDDKS شكوى معدلة في قضیة  الشركة الزمیلة، قدمت 2018سبتمبر  21وبتاریخ 
التي ال زالت قید  COFC مع قضیة DDKSاقتراًحا إلصدار الحكم بشأن المرافعات، باإلضافة إلى اقتراح لضم قضیة  الزمیلة

 17بضم القضیتین. بتاریخ  الشركة الزمیلة، استجابت المحكمة لطلب 2018دیسمبر  6النظر فیھا والمشار إلیھا أعاله. بتاریخ 
 الشركة الزمیلة، قدمت 2018دیسمبر  28. وبتاریخ DDKS، قدمت حكومة الوالیات المتحدة اقتراًحا برد دعوى 2018سمبر دی

وتم عقد جلسة  2020فبرایر  14ردھا على اقتراح الحكومة األمریكیة وقد ورد رد حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة بتاریخ 
، أصدرت محكمة المطالبات الفیدرالیة رأیًا بمنح حكومة الوالیات المتحدة حكما 2020مایو  9. وبتاریخ 2020فبرایر  28بتاریخ 

  الشركة الزمیلةبسبب عدم اختصاصھا. ھذا، وقامت  DDKSفي شكوى عقد مكتب المشاریع والتعاقدات المعدلة ورفضت قضیة 
حیث قامت المحكمة بضمھما لبعض، علما بأن  2020مایو  14الیة في بالطعن باالستئناف على كال القرارین أمام الدائرة الفیدر

 .2020فبرایر 5، وتم سماع المرافعة الشفویة بتاریخ 2019سبتمبر  16موجز االستئناف قد اكتمل بتاریخ 
 

ً  الفیدرالیة الدائرة أصدرت، 2020 أغسطس 12 في  الفیدرالیة المطالبات محكمة إلى والتعاقدات المشاریع مكتب شكوى بإعادة رأیا
 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  شركةال، 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
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، وفي األسبوع 2020نوفمبر  12بحلول  الھیئةبالتماس إلعادة االستماع إلى  مرالوالیات المتحدة في نھایة األلم تتقدم حكومة و

 إلى محكمة المطالبات الفیدرالیة. قضیةبإعادة ال ا، أصدرت الدائرة الفیدرالیة تفویض2020نوفمبر  19التالي، في 
 
 تطورات لبحث موعد حدیدقام بت حیثبمجرد إعادة القضیة إلى محكمة المطالبات الفیدرالیة، تم تحویل القضیة إلى قاٍض جدید و
من  زمیلة، تواصل محامي حكومة الوالیات المتحدة مع محامي الشركة الالمذكور الموعدقبل و. 2020دیسمبر  17في  قضیةال

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

التماسا  2021مایو  17سبب نفسھ، قدم الطرفان بتاریخ ولل .2021 مایو 17حتى  اإلجراءاتوأمرت بوقف  لطرفینعلى طلب ا
. خالل فترة 2021أغسطس  17لمواصلة وقف االجراءات، ووافقت المحكمة على طلب الطرفین على أن یستمر الوقف حتى 

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

 ستستغرق بعض الوقت حتى تكتمل.
 

المالیة  المعلوماتأي مخصصات في  بتسجیلالشركة الزمیلة وعلى الرغم من الشكوك التي تحیط بھذه القضایا، لم تقم إدارة 
 التعلیق على النتائج المحتملة للقضایا. زمیةالمرحلیة المكثفة المجمعة. وبعد استشارة المستشار القانوني الخارجي، ال یمكن للشركة ال

 
 تسییل كفالة )2

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

نة اإلدارة العامة للجمارك فیما یتعلق بتنفیذ عقد. طبقًا لھذا القرار، قامت اإلدارة العامة للجمارك بتسییل الكفالة المذكورة خالل الس
 .2007دیسمبر  31المنتھیة في 

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

ألف دینار كویتي كتعویض مقابل عدم الوفاء  58,927لصالح شركة جلوبال كلیرنج، وألزمت اإلدارة العامة للجمارك بسداد مبلغ 
ألف دینار كویتي السترداد مبلغ الكفالة التي تم تسییلھا سابقًا، باإلضافة إلى احتساب فائدة  9,138موجب العقد، ومبلغ بالتزاماتھا ب

 % سنویاً على ھذه المبالغ من تاریخ صیرورة الحكم نھائیا.7بنسبة 
 

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

الطعن حكمھا بتأیید الحكم الصادر عن محكمة أول درجة. ثم قامت كل من شركة جلوبال كلیرنج واإلدارة العامة للجمارك ب 2015
 2017مارس  15، وبتاریخ 1تمییز إداري /  2015لسنة  1487, 148على ھذا الحكم أمام محكمة التمییز بالطعنین رقمي 

 الشركة الزمیلة، أصدرت لجنة الخبراء تقریر یؤكد أحقیة 2018مایو  7قضت محكمة التمییز بإحالة الطعن إلدارة الخبراء. وفي 
قدمت شركة  2019ینایر  23. وبجلسة 2018أكتوبر  3الدعوى أمام محكمة التمییز في  في التعویض المطالب بھ. وتم نظر

للتعقیب من الجمارك وبھذه الجلسة طلب الحاضر عن  2019 فبرایر 13جلوبال كلیرنج دفاعھا وقررت المحكمة التأجیل لجلسة 
 26وفیھا تأجلت لجلسة  2019مایو  1، تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 2019مارس  6الجمارك أجالً وتم منحھ أجالً لجلسة 

وبتلك الجلسة قضت محكمة التمییز بإحالة الدعوى إلى إدارة  2019سبتمبر  25ثم تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة   2019یونیو 
 الخبراء، وال زالت الدعوى محل بحث أمام إدارة الخبراء. 

 
ج برفع دعوى قضائیة ضد اإلدارة العامة للجمارك وتقدمت ضمن إحدى مطالبتھا بطلب لمحكمة كما قامت شركة جلوبال كلیرن

االستئناف بوقف اإلدارة العامة للجمارك من تسییل الكفاالت البنكیة المتبقیة المقدمة من شركة جلوبال كلیرنج. وأصدرت محكمة 
ت البنكیة التي ال تزال بحوزة اإلدارة العامة للجمارك، وتقدمت االستئناف حكما لصالح شركة جلوبال كلیرنج بوقف تسییل الكفاال

 محكمة االستئناف وقضت محكمة التمییز برفض الطعن.ھذه األخیرة بالطعن بالتمییزعلى 
 

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

 .شركة الزمیلةاألمور تأثیر مادي سلبي على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة لل
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  قضیة كوریك )ب(

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

"). ویتعلق طلب التحكیم بمجموعة من 2015أن الترویج والحمایة المتبادلة لالستثمارات ("االتفاقیة الثنائیة لعام جمھوریة العراق بش
التصرفات واالمتناع عن اتخاذ ما یلزم من جانب حكومة جمھوریة العراق بما فیھا ھیئتھا الرقابیة التابعة لھا وھي ھیئة األعالم 

عوم صدوره من قبل ھیئة اإلعالم واالتصاالت بإبطال موافقتھا الكتابیة المسبقة الصادرة بشأن واالتصاالت، فیما یتعلق بقرار مز
استثمار المجموعة في شركة كورك تیلیكوم، باإلضافة إلى أمر ھیئة األعالم واالتصاالت بإعادة األسھم التي استحوذت علیھا المجموعة 

). وتتعلق مطالبات المجموعة في طلب التحكیم، من بین 2019تنفیذه في مارس  إلى المساھمین العراقیین األصلیین (األمر الذي تم
ملیون دوالر أمیركي بشكل عادل  380أمور أخرى، على إخفاق الحكومة العراقیة في معاملة استثمار المجموعة بقیمة أكثر من 

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

 .2018نایر ی 31. حیث انعقدت جلسة إجرائیة أولیة في 2017دیسمبر  20االستثمار وتم تشكیل ھیئة التحكیم رسمیاً في 
 

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

وقد ورد  .2019ینایر  10االختصاص الوالئي في ة مذكرتھا المضادة بشأن الزمیل شركة، وقدمت ال2018أكتوبر  31اإلجراءات في 
 24. ھذا، وقد انعقدت الجلسات بتاریخ 2019مارس  21بتاریخ  الزمیلة شركة، فیما ردت ال2019فبرایر  25رد المدعى علیھم في 

یھا والیة ، أصدرت المحكمة قرارھا بشأن االختصاص القضائي وخلصت فیھ إلى أن لد2019یولیو  9. بتاریخ 2019أبریل  25و
. وسیتم البت اآلن في الدعوى على أساس المطالبات التي یتحقق للمحكمة الوالیة الزمیلة شركةقضائیة على بعض (ولیس كل) مطالبات ال

 مذكرة على الزمیلة الشركة رد تقدیم تم وقد. 2020 مارس 13 بتاریخ الدفاعیة بمذكرتھا علیھا المدعى تتقدم وقدالقضائیة بشأنھا. 
 المذكرات تقدیم وتم 2020. فیما انعقدت الجلسات للبت في أساس الدعوى في شھر أكتوبر 2020 یولیو 17 بتاریخ علیھا ىالمدع

 .2020 نوفمبر شھر في الختامیة
 

 5وقررت منح مصاریف بقیمة حوالي  شركة الزمیلة، أصدرت ھیئة التحكیم قرارھا برفض جمیع مطالبات ال2021فبرایر  22بتاریخ 
، تقدمت 2021مایو  28بتاریخ  ة امكانیة طلب إلغاء الحكم.شركة الزمیلملیون دوالر أمریكي لصالح المدعى علیھا. ھذا، وتدرس اآلن ال

تسویة منازعات  . ومركز2021یونیو  4المجموعة بطلب الغاء القرار قبل ا مركز تسویة منازعات االستثمار وقد سجل الطلب بتاریخ 
 االستثمار حالیا بصدد تشكیل لجنة للفصل في طلب المجموعة إللغاء القرار.  

 
 شركةواالتصاالت بمصادرة استثمار ال اإلعالمصادرعن ھیئة الالقرار التنظیمي نفسھ  أسبابالتحكیم رفضت معالجة  ھیئةنظًرا ألن و

 أیًضا بصدد إعداد مطالبة جدیدة ضد جمھوریة العراق. زمیلةبدعوى عدم االختصاص القضائي، فإن الشركة ال تلكوم كوریكفي  الزمیلة
 

 نظًرا ألن النزاع ال یزال معلقًا دون حل قانوني وعدم التوصل إلى قرار نھائي، فقد ال یتم تقییم التأثیر المالي لھذه القضیة.
 

شركة كورك تیلیكوم، قامت شركة تیلیكوم العراق المحدودة ("شركة تیلیكوم العراق") (التي بموازاة المطالبات المذكورة أعاله بشأن 
 %) ببدء اإلجراءات التالیة:54تملك المجموعة بشكل غیر مباشر في رأسمالھا حصة 

 
  التحكیم بشأن اتفاقیة المساھمین •

، بدأت شركة تیلیكوم العراق إجراءات التحكیم ضد شركة سي اس لیمتد والسید سروان صابر مصطفى. نشأ 2018 یونیو 4في 
في شركة  زمیلةالنزاع بسبب مخالفات تعاقدیة مختلفة من قبل المدعى علیھم ألحكام اتفاقیة المساھمین المتعلقة باستثمار الشركة ال

 ع علیھ أثناء سیر اإلجراءات.كورك تیلیكوم. یتم تحدید المبلغ المتناز
 

. قدمت شركة تیلیكوم 2018سبتمبر  10وتم تقدیم رد المدعى علیھم بتاریخ  2018 یونیو 4وتم إرسال طلب التحكیم بتاریخ 
ً معدالً لطلب التحكیم في  وقدمت شركة تیلیكوم  2019مارس  29. وتم تشكیل ھیئة التحكیم في 2019ینایر  15العراق طلبا

 وفي. 2020ینایر  22. وقدمت شركة سي اس لیمتد مذكرة دفاعھا بتاریخ 2019أغسطس  28كرة مطالبتھا بتاریخ العراق مذ
 .التحفظّ  عدم أساس على اإلجراءاتشركة تیلیكوم العراق  أوقفت، 2020یولیو  10

 
نفسھا وبالنیابة عن شركة انترناشونال تم الشروع في إجراءات جدیدة مع مطالبات مماثلة رفعتھا شركة تیلیكوم العراق نیابة عن  وقد

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

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 
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نیابة عن شركة  فرعیةمطالبات  ھاللفصل في طلب شركة تیلیكوم العراق تقدیم 2021المحكمة جلسة أولیة في فبرایر  عقدت وقد

 مارس 16 في الصادر القرار بموجبانترناشونال ھولدینج (بما في ذلك ما إذا كان للمحكمة اختصاص للنظر في مثل ھذا الطلب). 
، 2021 ابریل 23 في. اإلصدار عند المشتقات مطالبات أغلب بتقدیم تریح المحدودة العراق تیلیكوم شركة المحكمة منحت، 2021
حول  تالیةسیقوم الطرفان بعد ذلك بتقدیم سلسلة من الطلبات المتو. النزاع موضوع حول الدعوى بیان العراق تیلیكوم شركة قدمت

 .2022بموضوع النزاع مقرر عقدھا في أواخر مارس / أوائل أبریل  النظرجلسة  بأن علما فصاح،في اال بدءوال النزاع موضوع
 

تبعیة لبنك انتركونتیننتال لبنان: إجراءات التحكیم ضد بنك انتركونتیننتال لبنان ش.م.ل وشركة  التحكیم بشأن اتفاقیةالتحكیم  •
 كورك تیلیكوم وشركة انترناشونال ھولدینج المحدودة

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

وتم  2018یونیو  26إلجراءات. وأرسل طلب التحكیم بتاریخ إلى شركة كورك تیلیكوم. یتم تحدید المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر ا
. ومن الطلبات الواردة بالدعوى المقابلة التعویض عن الخسائر 2018أكتوبر  8تقدیم رد المدعى علیھم والدعوى المقابلة بتاریخ 

ودعوى بنك انتركونتیننتال لبنان (التي ال زالت بدون تحدید) التي یزعم المدعى علیھم أنھا طالت سمعتھم ووضعھم. تم إیداع رد 
. تم تأسیس 2018دیسمبر  14. قُدم رد شركة كورك تیلیكوم وشركة انترناشونال ھولدینج بتاریخ 2018نوفمبر  8المقابلة بتاریخ 

ت مذكرات فیما قّدم 2019نوفمبر  22علماً أنھ تم تقدیم مطالبة شركة تیلیكوم العراق بتاریخ  2019مایو  15ھیئة التحكیم بتاریخ 
، جلسات. تم تقدیم 2020یولیو  22، وقامت شركة تیلیكوم العراق بالرد بتاریخ 2020فبرایر  21دفاع المدعى علیھم بتاریخ 

التعویضیة في  IH / Korekمذكرة رد من قبل بنك انتركونتیننتال لبنان ش.م.ل. والرد على الدفاع على الدعوى المضادة ومذكرة 
 . ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمھا في أي وقت.2021جلسات االستماع في فبرایر . وعقدت2020أكتوبر  23

 
 مطالبات مدیر مركز دبي المالي العالمي •

، بدأت شركة تیلیكوم العراق دعوى أمام مركز دبي المالي العالمي ("مركز دبي") ضد مدراء شركة 2018مارس  12في 
% من راس المال). 44المالكة لشركة كورك التي تملك فیھا شركة تیلیكوم العراق نسبة انترناشونال ھولدینج لیمتد (الشركة 

والمدراء المدعى علیھم ھم كل من عبدالحمید أجراوي، نوزاد جندي، وریمون زینھ رحمھ. ویرتكز موضوع الدعوى على إخالل 
 بصدد اعالن مطالباتھا في لبنان والعراق.مدراء انترناشونال ھولدینج لیمتد بمھامھم علما بأن شركة تیلیكوم العراق 

 
، وصل لعلم شركة تیلیكوم العراق خبر وفاة أحد المدعى علیھم، عبد الحمید أجراوي. لذلك، قررت الشركة 2021في فبرایر 

 وقف المطالبات ضد السادة عقراوي وجندي وتركیز مطالبھا بوجھ السید رحمة.
 

ن حاالت  تعاقد حقق فیھا منفعتھ الشخصیة . وتم اعالنھ اعالنا صحیحا في الدعوى ُرفِعَت دعوى منفصلة ضد السید رحمة بشأ
CFI-019-2018  13وصدرت شھادة باالعالن من محكمة مركز دبي المالي العالمي في  2020فبرایر  6في لبنان بتاریخ 

 .2020فبرایر 
 

یلیكوم العراق لتقدیم مطالبة فرعیة من قبل شركة اإلذن لشركة ت 2020مایو  11منحت محكمة مركز دبي المالي العالمي في 
انترناشونال ھولدینج ونیابة عنھا ضد السید رحمة، بشرط أن تقدم شركة تیلیكوم العراق جدول بالمخالفة والخسارة والرابطة 

ة األخرى عبر االعالن السببیة (االمر الذي لم یحصل). ھذا، وبُذلت جھود إلعالن السید رحمة بجدول الجزئیات والمستندات الحدیث
الدبلوماسیة، لكنھا باءت بالفشل في نھایة األمر، ووفقًا ألوامر المحكمة، یجب إعالن جدول الجزئیات قبل اتخاذ خطوات أخرى 

على إذن إلعالن  2021یونیو  17في اإلجراءات، وعلیھ، تقدمت شركة تیلیكوم العراق بطلب للحصول على إذن وحصلت في 
ل الجزئیات والمستندات األخرى بوسائل بدیلة (كالبرید اإللكتروني والبرید السریع لمختلف الشركات التابعة السید رحمة بجدو

للسید رحمة). ھذا، واالعالن بالطرق البدیلة قید التنفیذ حالیًا، وبمجرد حدوث ذلك، یمكن لشركة تیلیكوم العراق أن تطلب صدور 
 حضوره جلسات المحكمة).حكًما ضد السید رحمة (بشرط / مع مراعاة 

 
، قامت شركة مودرن العالمیة للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات ذ.م.م 2017سبتمبر  5وفي سیاق منفصل، في 

) ببدء إجراءات تحكیم ضد شركة كورك تیلیكوم بشأن إخالل كورك تیلیكوم في زمیلة(شركة تابعة مملوكة بالكامل من الشركة ال
، تم منح شركة مودرن 2019مارس  20الخدمات المستحقة لشركة مودرن العالمیة بموجب اتفاقیة خدمات. بتاریخ سداد رسوم 

شركة ملیون دوالر أمریكي. ھذا، وقد بدأت ال 4.5العالمیة مطالبتھا بالكامل والفائدة والمصاریف القانونیة والتي بلغت حوالي 
كوم. وكجزء من إجراءات التنفیذ، سعت شركة مودرن العالمیة إلى الحصول على إجراءات التنفیذ ضد شركة كورك تیلی الزمیلة

إذن إلعالن كورك تیلیكوم بطریقة بدیلة وُعقدت جلسة استماع أمام محكمة مركز دبي المالي العالمي للنظر بأمر اإلعالن بطریقة 
والذي بموجبھ فازت  2021مایو  9حكمھا في أصدرت محكمة مركز دبي المالي العالمي  .2021فبرایر  9بدیلة وذلك بتاریخ 

ملیون  4.5د اتخاذ خطوات جادة لتنفیذ الحكم الصادر بقیمة دشركة مودرن العالمیة باالستئناف، وبناًء علیھ، الشركة اآلن بص
 دوالر أمریكي ضد شركة كورك في اإلمارات العربیة المتحدة والعراق.
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من تحدید القیمة العادلة لھذا الزمیلة  شركةلمتعلق بشركة كورك تیلیكوم، لم تتمكن إدارة الوبناًء علیھ، ونتیجة النزاع المستمر ا

، وبالتالي 2020یونیو 30و 2020دیسمبر  31و 2021یونیو  30كما في  ةاالستثمار وإمكانیة استرداد القرض الذي یحمل فائد
ألف  108,624ملیون دوالر أمریكي بما یعادل مبلغ  359بمبلغ  2013دیسمبر  31تم إدراج االستثمار بالقیمة العادلة كما في 

  ألف دینار كویتي). 110,930: 2020یونیو 30ألف دینار كویتي، و  110,078: 2020دیسمبر  31دینار كویتي (
 

% 100ببیع حصة ملكیتھا بنسبة  زمیلةعلى معاملة بیع، حیث تقوم الشركة ال زمیلةإدارة الشركة ال، وافق مجلس 2021أبریل  27في  )ج(
ملیار دوالر أمریكي  4.1لقاء مقابل بیع مقدر بمبلغ  DSV Panalpina A/S في قطاع التشغیل "جلوبال انتجریتد لوجیستكس" إلى

سیتم سداد  .أستثنائي، وافق مساھمو الشركة الزمیلة على صفقة البیع في اجتماع عام  2021مایو  23في ملیار دینار كویتي).  1.2(
نسبة بعلى ملكیة  زمیلة. من المتوقع أن تحصل الشركة الزمیلةإلى الشركة ال DSV مقابل البیع في صورة تخصیص أسھم في شركة

  .بعد تنفیذ المعاملة DSV % من أسھم شركة8
 

رك والكویت، والجھات األخرى ذات الصلة اء المعاملة المبینة أعاله یخضع لموافقة الجھات الرقابیة في كل من دولتي الدانمإن إنھا
 ، والمتوقع أن تنعقد في الربح الثالث من ھذه السنة.زمیلةباإلضافة إلى موافقة الجمعیة العمومیة غیر العادیة لمساھمي الشركة ال

 
 رأس المال -4

بمبلغ المدفوع تم تحدید رأس المال فلس للسھم الواحد،  100سھم بقیمة اسمیة  2,500,000,000یتكون رأس المال المصرح بھ من 
 .اً نقدمدفوعة وجمیع األسھم  فلس للسھم الواحد 100سھم بقیمة إسمیة  1,651,068,291دینار كویتي موزعة على  165,106,829

 

 
 یونیو 30
 2021 

 2020دیسمبر  31 
 (مدقق)

 یونیو 30 
 2020 

 150,000,000  250,000,000  250,000,000 رأس المال المصرح بھ
 (243,239)  )92,755,401(  (84,893,171) رأس المال غیر المدفوع

 149,756,761  157,244,599  165,106,829 رأس المال المدفوع
 

 أسھم خزانة -5

 
 یونیو 30
 2021 

 2020دیسمبر  31 
 (مدقق)

 یونیو 30 
 2020 

 64,203,679  67,413,863  96,952,888 األسھم عدد
 4.29  4.29  6.17 المدفوعة % األسھم إلى النسبة
 4,815,276  5,083,005  18,227,143 كویتي) السوقیة (دینار القیمة

 7,864,846  7,864,846  12,498,620 كویتي) التكلفة (دینار
 

 احتیاطیات أخرى -6

  
أسھم  احتیاطي

  الخزانة
التغیرات التراكمیة 

  بالقیمة العادلة
احتیاطي ترجمة 

  عمالت اجنبیة

المجموعة حصة 
من الخسارة 

الشاملة األخرى 
 المجموع  محاصة اتلشرك

 (16,076,767)  (4,630,518)  (24,315,476)  11,626  12,857,601  2019دیسمبر  31الرصید في 
(الخسارة الدخل الشامل مجموع 

 (2,117,351)  (4,588,402)  2,386,631  84,420  -  الشاملة) للفترة
 (18,194,118)  (9,218,920)  (21,928,845)  96,046  12,857,601  2020یونیو  30الرصید في 

           
 (17,757,201)  (8,176,899)  (22,433,557)  (4,346)  12,857,601  2020دیسمبر  31الرصید في 

(الخسارة  الدخل الشامل مجموع
 741,345  1,757,273  )2,006,151(  990,223  -  الشاملة) للفترة

 (93,727)  -  -  -  (93,727)  انةخسارة من بیع أسھم خز
 )17,109,583(  (6,419,626)  )24,439,708(  985,877  12,763,874  2021 یونیو 30الرصید في 
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 والمخففة ربحیة السھم األساسیة -7

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

 یونیو 30للستة أشھر المنتھیة في   یونیو 30أشھر المنتھیة في  ثالثةلل 
 2021  2020  2021  2020 

  (1,027,721)  7,727,016 بمساھمي الشركة األم الخاصالفترة  (خسارة) ربح
 

9,101,655  
 

(454,099) 
        عدد األسھم القائمة:

 1,651,068,291  1,651,068,291  1,651,068,291  1,651,068,291 عدد األسھم المصدرة في بدایة الفترة
 )72,034,932(  )78,894,937(  )72,034,932(  )85,679,558( ناقصا: المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزانة

ناقصا: أسھم الخزانة المتعلقة بالملكیة المتبادلة مع 
  (78,304,685) الشركة الزمیلة

 
(78,304,470)  

 
(78,304,685)  

 
(78,304,470) 

 1,500,728,889  1,493,868,669  1,500,728,889  1,487,084,048 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
 (0.30)  6.09  (0.68)  5.20 السھم األساسیة والمخففة (فلس)(خسارة) ربحیة 

 

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

 یونیو 30المنتھیة في  أشھر الستة فترةل وفلس  0.72 ،2020 مارس 31المنتھیة في  أشھر الثالثة فترةبلغت خسارة السھم األساسیة ل
 .)13(أیضاح  قبل إعادة احتسابھا بتأثیر إصدار أسھم المنحةفلس  0.32 ،2020

 
 اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة -8

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 الھامةاألرصدة و إن .المجموعة إدارة قبل من علیھا الموافقة
 

 كز المالي المرحلي المكثف المجمعبیان المرالمتضمنة األرصدة 

 یونیو 30
 2020  

 دیسمبر 31
2020 
  (مدقق)

 یونیو 30
2021  

زمیلة شركة 
شركات و

  محاصة
مساھمون 
  رئیسیون

616,820  1,212,485  791,913  618,988  172,925 
مدینة مدینون وأرصدة 

 أخرى

17,584,891  17,117,076  14,605,259  14,605,259  - 

موجودات مالیة بالقیمة 
 بیان العادلة من خالل

 األرباح أو الخسائر*

1,254,895  1,154,503   2,144,726  -  2,144,726 

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")مقدماً قرض یمثل *
  .ملكیة في المشروع عند انتھاء اعمال االنشاء وفقا لتحقیق المشروع اھداف تشغیلیة معینة قوقتحویلھ الى ح

 
 المجمع المرحلي المكثف الخسائربیان األرباح أو  في المتضمنة المعامالت

 یونیو 30
2020  

 یونیو 30
2021  

/  زمیلةشركة 
 شركات محاصة

 
  مساھمون رئیسیون

 إیرادات إیجارات 230,295  -  230,295  230,295

1,414,072  3,192,514  3,192,514 

 

- 

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

 األرباح أو الخسائر
 مصروفات إداریة 68,955  -  68,955  55,014

 
 مزایا اإلدارة العلیا

 یونیو 30
2020  

 یونیو 30
2021 

 

 مزایا قصیرة األجل 928,512  848,012
 مزایا نھایة الخدمة  15,712  12,115

860,127  944,224  
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 دعاوى قضائیة -9

 القضائیة الرئیسیة للمجموعة:فیما یلي الدعاوى 
 

أصدرت وزارة المالیة قرارا بإلغاء العقود المتعلقة ببعض العقارات التي تم إنشاءھا على أرض مستأجرة من حكومة دولة الكویت  -أ
اصدرت محكمة ، 2016مایو  11وبتاریخ أحد العقارات، ب فیما یتعلقسنة. وقد استأنفت الشركة االم ھذا القرار.  25بانتھاء مدة 

  .دینار كویتي 11,711,060حكمھا لصالح وزارة المالیة مع تعویض بمبلغ  التمییز
 

. 2019یونیو 30آخر قسط في قد تم دفع ، و2019إلى  2017 الفترة منسددت الشركة األم التعویض لوزارة المالیة على أقساط في 
األخر، فقد حكمت محكمة االستئناف لعقارتزال القضیة قید النظر. أما بالنسبة لوقد طعنت الشركة األم على الحكم في محكمة التمییز وال 

 2017یولیو  9في  دینار كویتي. كما قامت الشركة األم 6,597,527أیًضا لصالح وزارة المالیة وحصلت على تعویض بمبلغ 
 ة األم أي مبلغ حتى اآلن.بالطعن على الحكم في محكمة التمییز. القضیة قید النظر حتى اآلن ولم تسدد الشرك

 
للمطالبة بقیمة االیجارات المستحقة عن النقلیات قامت الشركة األم برفع دعوى قضائیة ضد مؤسسة الموانئ الكویتیة وإحدى شركات  -ب

استغاللھما لبعض القسائم في المنطقة التجاریة الحرة بالكویت، حیث قضت محكمة اإلستئناف بتأیید االستئناف بإلزام مؤسسة الموانئ 
بإستالم المبلغ المنصوص  دینار كویتي للشركة األم. وقد قامت الشركة األم 6,956,416متضامنین بدفع مبلغ النقلیات الكویتیة وشركة 

. وقامت مؤسسة الموانئ الكویتیة وشركة النقلیات بالطعن مجددا على ھذا 2011أكتوبر  11علیھ في حكم محكمة اإلستئناف بتاریخ 
ت الحكم بمحكمة التمییز والذي ال یزال منظورا أمام القضاء حالیا في انتظار الحكم النھائي. لم تقم الشركة االم بعكس المخصصا

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 یمنطقة التجارالالكویتیة للتعویض عن قیمة إستغالل مواقع أخرى ب

 ریخھ.قید النظر حتى تا
 

ھناك بعض القضایا األخرى المرفوعة ضد المجموعة، والتي ال یمكن تقییم نتائجھا حتى یتم إجازتھا نھائیًا من قبل المحكمة. في رأي 
المجمعة للمجموعة، المرحلیة المكثفة المالیة  المعلوماتالمستشار القانوني الداخلي للمجموعة، لن یكون ھناك أي تأثیر سلبي جوھري على 

 تاریخ التقریر.  كما فيالتالي، لم یتم تسجیل أي مخصصات في سجالت المجموعة وب
 

 معلومات القطاعات -10
 ألغراض اإلدارة، تم تصنیف األقسام الرئیسیة التالیة كقطاعات تشغیلیة وبیانھا كالتالي:

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

 
كما  ھي 2020و 2021یونیو  30المنتھیة في للستة أشھر المعلومات المتعلقة بالقطاعات إن ال توجد أي معامالت فیما بین القطاعات. 

 :یلي
 مجموعال  عملیات استثماریة  عملیات عقارات وعملیات أخرى 

 
 یونیو 30
 2021 

 یونیو 30 
 2020 

 
 2021یونیو  30

  یونیو 30 
2020 

 یونیو 30 
 2021 

 یونیو 30 
 2020 

 10,692,061  24,349,214  4,559,577  11,907,042  6,132,484  12,442,172 إیرادات 
 (7,082,800)  (11,747,166)  (1,414,072)  (3,192,514)  (5,668,728)  (8,554,652) مصروفات 
 3,609,261  12,602,048  3,145,505  8,714,528  463,756  3,887,520 ربح القطاع

 (4,152,499)  (3,430,417)         وائدصافي الف
غیر مصاریف 
 (12,552)  (50,206)         موزعة

 (555,790)  9,121,425         الفترة  (خسارة) ربح
            

 481,101,270  486,420,575  351,591,614  365,225,977  129,509,656  121,194,598 مجموع الموجودات
 (202,532,730)  (200,818,877)  -  -  (202,532,730)  (200,818,877) مجموع المطلوبات

 278,568,540  285,601,698  351,591,614  365,225,977  (73,023,074)  (79,624,279) الموجودات صافي
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 قیاس القیمة العادلة -11

 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.

 
 :دلةاوالموجودات غیر المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العللموجودات المالیة بیین الجدول التالي القیمة العادلة 

 
  2021یونیو  30

  األول المستوى  الثاني المستوى  الثالث المستوى  المجموع

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

 األرباح أو الخسائر

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

  (مدقق) 2020دیسمبر  31
  األول المستوى  الثاني المستوى  الثالث المستوى  المجموع

17,117,076  17,117,076  -  - 
 بیان موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل

 األرباح أو الخسائر

1,154,503  -  -  1,154,503 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان 

 الدخل الشامل اآلخر
 *عقارات استثماریة -  7,820,145  -  7,820,145

 المجموع 1,154,503  7,820,145  17,117,076  26,091,724
 

  2020یونیو 30
  األول المستوى  الثاني المستوى  الثالث المستوى  المجموع

17,584,891  17,584,891  -  - 
 بیان موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل

 األرباح أو الخسائر

1,254,895  -  -  1,254,895 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان 

 الدخل الشامل اآلخر
 *عقارات استثماریة -  8,097,594  -  8,097,594

 المجموع 1,254,895  8,097,594  17,584,891  26,937,380
 

دینار  10,611,172 :2020دیسمبر  31دینار كویتي ( 10,514,110بالنسبة للعقارات االستثماریة قید األنشاء المدرجة بمبلغ  *
)، ال یمكن قیاس القیمة العادلة بشكل موثوق بسبب الطبیعة الفریدة لھذه العقارات دینار كویتي 10,723,305: 2020یونیو 30 كویتي

 االستثماریة وبسبب نقص نشاط المعامالت في السوق.
 

ً  شيء الالعقارات االستثماریة المدرجة بالقیمة العادلة عقارات استثماریة تبلغ  تتضمن ً  دینار كویتي والتي تمثل مشروعا إلنشاء  تعاقدیا
ً  15و 20 لمدةعلى أرض مستأجرة من وزارة المالیة  العقارینتم بناء و") ومنتزه الجون ("الجون"). المجمعوتشغیل سوق شرق ("  عاما

، تم دفع 2021یونیو  30 في كماجون والمجمع على التوالي. لل اإلیجاریة المدةھت تان 2020وأغسطس  2017. في یولیو التوالي على
الشركة األم بتكوین مخصص احترازي  قامت ،2020دیسمبر  31كما في  على التوالي. 2022مارس و 2022یونیو  حتيجار العقارات یإ

 .المتعلقة بالعقارات االستثماریة العقودلمصاریف تجدید 
 

 .القیمة العادلة المختلفة في قیاسلم تتم أي تحویالت ما بین المستویات ، 2021یونیو  30خالل الفترة المنتھیة في 
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 الحالیة والسابقة: الفترةفیما یلي بیان الحركات في الموجودات المقاسة كمستوى ثالث خالل 

 

 
 

 

 

 
 :المقاسة كمستوى ثالثفیما یلي بیان بالمدخالت غیر الملحوظة وتحلیل حساسیة الموجودات والمطلوبات 

 
 موجودات مالیة:

 
 المحتملة لتزاماتواالاالرتباطات  -12

  3,106,427: 2020دیسمبر  31دینار كویتي ( 1,538,724، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالیة بمبلغ 2021یونیو  30في  -أ
 دینار كویتي). 4,212,677: 2020یونیو 30دینار كویتي و

 
 30و% 0.5: 2020دیسمبر  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: 2020یونیو
 

: 2020دیسمبر  31دینار كویتي ( 2,701,041محتملة بمبلغ ، تعترف المجموعة باأللتزامات 2021یونیو  30في كما   -ج
 ) تتعلق بالضمانات المقدمة.دینار كویتي 2,701,041 :2020یونیو 30و دینار كویتي 2,701,041

  

 2021یونیو  30

موجودات مالیة بالقیمة  
العادلة من خالل بیان 

 األرباح أو الخسائر
 17,117,076  2021 ینایر 1الرصید كما في 

 (3,192,514)  األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمعبیان  الخسائر المعترف بھا في
 680,697  خالل الفترة اإلضافات

 14,605,259  2021یونیو  30الرصید كما في 

 (مدققة) 2020 دیسمبر 31

موجودات مالیة بالقیمة  
العادلة من خالل بیان 

 األرباح أو الخسائر
 17,798,053  2020 ینایر 1الرصید كما في 

 )2,748,811(  بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع الخسائر المعترف بھا في
 2,067,834  خالل الفترة اإلضافات

 17,117,076  2020 دیسمبر 31الرصید كما في 

 2020یونیو 30

موجودات مالیة بالقیمة  
العادلة من خالل بیان 

 األرباح أو الخسائر
 17,798,053  2020 ینایر 1الرصید كما في 

 (1,414,072)  بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع الخسائر المعترف بھا في
 1,200,910  خالل الفترة اإلضافات

 17,584,891  2020یونیو 30الرصید كما في 

 

 
 القیمة العادلة

 30كما في 
  2021یونیو 

القیمة العادلة 
 31كما في 

  2020 دیسمبر

القیمة العادلة 
 30كما في 

  2020یونیو

 المدخالت
 الھامة
غیر 

 الملحوظة

 
 

 لمدخالتل تحلیل الحساسیة
 للقیمة العادلة غیر الملحوظة

مالیة  موجودات
بالقیمة العادلة من 

بیان أألرباح خالل 
 أو الخسائر

 

14,605,259  17,117,076  17,584,891 

 
معدل 

السیولة 
25% 

مع����دل   ل لنقص)  لزی����ادة (ا ا
% سیزید 10بنسبة  السیولة

القیمة العادلة بمبلغ  )ینقص(
 دینار كویتي. 1,460,526
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لبناء ریم  (شركة محاصة) أصدرت المجموعة ضمانًا تجاریًا للحصول على تسھیالت قروض ألجل حصلت علیھا شركة نابلس توبكو -د

 45,344,991: 2020دیسمبر  31( دینار كویتي 45,344,991 2021یونیو  30في كما مول، والرصید المستحق للتسھیالت 
 .)45,344,991: 2020یونیو 30و دینار كویتي

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

یونیو  30قدم الشریك ضمانًا كامالً لحاملي السندات للتجدید واإلصدار الجدید للسندات في شركة المحاصة، بلغت قیمة السندات في 
 .)8,212,663: 2020یونیو 30و دینار كویتي 8,212,663: 2020دیسمبر  31( دینار كویتي 8,212,663 2021

 
 السنویة  الجمعیة العامة -13

على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للس����نة  2021 مایو 20وافقت الجمعیة العامة الس����نویة لمس����اھمي الش����ركة األم المنعقدة بتاریخ 
مجلس ل انعقاد وال مكاقأة .تيدینار كوی 7,862,230س����ھم بإجمالي  100أس����ھم منحة لكل  5وتوزیع  2020دیس����مبر  31المنتھیة في 

 2020دیسمبر  31عن السنة المنتھیة في  االدارة
 

على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للس�����نة  2020 یولیو 1وافقت الجمعیة العامة الس�����نویة لمس�����اھمي الش�����ركة األم المنعقدة بتاریخ 
دینار كویتي وذلك عن الس��نة المنتھیة في  7,487,838س��ھم بإجمالي  100أس��ھم منحة لكل  5وتوزیع  2019دیس��مبر  31المنتھیة في 

دینار كویتي من قبل المساھمین عن السنة المنتھیة في  148,750 والتي تبلغتم رفض مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  .2019دیسمبر  31
 .2019دیسمبر  31

 
 ") Covid– 19األثر المترتب على وباء (" -14

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

المجموعة  آلثار السلبیة المحتملة. یبین ھذا اإلیضاح تأثیر تفشي الوباء على عملیاتعن تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة ا
 . 2021یونیو  30والتقدیرات واألحكام الھامة التي تطبقھا اإلدارة في تقییم الموجودات والمطلوبات كما في 

 
 إدارة مخاطر االئتمان )أ(

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

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

. بالنسبة 2021یونیو  30االقتصاد الكلي المستقبلیة التي تم أخذھا في االعتبار وذلك لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما في 
 لعملیاتھا الدولیة، قامت المجموعة بتحدیث المعلومات التطلعیة ذات الصلة المستخدمة والمتعلقة ببیئة االقتصاد الكلي لتحدید احتمالیة

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

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

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

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

 حالي.المشاركین في السوق في الوضع ال
 

بالقیمة العادلة من خالل موجوداتھا المالیة لدینار كویتي كخسائر في القیمة العادلة  3,192,514بتسجیل مبلغ المجموعة وعلیھ، قامت 
 .األرباح أو الخسائر

 
 ).11لمزید من المعلومات حول سیاسة المجموعة فیما یتعلق بقیاسات القیمة العادلة، یرجى اإلشارة إلى (إیضاح 
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غیر المالیة (ممتلكات ومعدات، موجودات حق االستخدام، عقارات استثماریة، استثمار في شركات  للموجوداتقیاس القیم العادلة  )د(

 زمیلة وشركات محاصة)
") على القیمة الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة كما Covid - 19، قامت المجموعة بتحدید تأثیر تفشي وباء ("التقریركما في تاریخ 

سلباً، ومع . تدرك المجموعة أن بعض المناطق الجغرافیة والقطاعات التي توجد فیھا ھذه الموجودات قد تأثرت 2021یونیو  30في 
استمرار الوضع في التطور واالنتشار، تراقب المجموعة باستمرار توقعات السوق وتستخدم االفتراضات ذات الصلة لتعكس قیمة ھذه 

 .المرحلیة المكثفة المجمعةالمالیة معلومات بشكل مناسب في الالموجودات غیر المالیة 
 

على االقتصاد العالمي واألسواق المالیة في التطور  ")Covid - 19من المتوقع أن تستمر اآلثار الحالیة والمتوقعة لتفشي تأثیر وباء ("
واالنتشار، كما ال یزال حجم ومدة ھذه التطورات غیر مؤكد في ھذه المرحلة ولكن یمكن أن یؤثر سلباً على األداء المالي للمجموعة 

 والتدفقات النقدیة والمركز المالي في المستقبل. 
 

یث االفتراضات والتوقعات الخاصة بھ حیث قد یكون لذلك تأثیر كبیر على البیانات ستواصل المجموعة مراقبة توقعات السوق وتحد
 المالیة في المستقبل.
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