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 المكثفة المجمعةتقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة 
 
 

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

 الكویـتدولـة 
 

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

لیین المكثفین المجمعین المرح وكذلك بیاني األرباح أو الخسائر والدخل الشامل 2020یونیو  30(یشار إلیھا معًا بـ "المجموعة")، كما في 
لیین المكثفین المتعلقتین بھ لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین بذلك التاریخ وبیاني التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة المرح

ة المجمعة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم المكثفالمجمعین لفترة الستة أشھر المنتھیة آنذاك. إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة 
المكثفة "التقریر المالي المرحلي" من مسؤولیة إدارة الشركة األم. إن مسؤولیتنا ھي التعبیر عن نتیجة حول ھذه المعلومات المالیة المرحلیة  34

 المجمعة بناًء على مراجعتنا.
 

 نطاق المراجعة
"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل المدقق المستقل للشركة". إن  2410لي لمھام المراجعة رقم لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدو
المكثفة المجمعة تشتمل مبدئیاً على توجیھ استفسارات للموظفین المسؤولین عن المعلومات المالیة والمحاسبیة مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة 

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

  نبدي رأیاً یتعلق بالتدقیق. علیھ فإننا ال
 

 أساس النتیجة المتحفظة
حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة، قامت الشركة الزمیلة بطلب تحكیم یتعلق بأحد استثماراتھا. لم  (ب) 4إیضاح كما ھو مبین في 

الزمیلة یتمكن مدققو الشركة الزمیلة من الحصول على ادلة تدقیق كافیة ومناسبة حول االستثمار وامكانیة استرداد القرض الممنوح من قبل الشركة 
ً للطبیعة وعدم التأكد الجوھري حول االستثمار ونتائج2020یونیو  30ثمر فیھا ذات الصلة كما في إلى الشركة المست التحكیم.  ، وذلك نظرا

 وبالتالي، فإننا لم نتمكن من تحدید ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعدیل على القیمة المدرجة بالدفاتر لالستثمار في شركة زمیلة.
 

 النتیجة المتحفظة
أن المعلومات استنادا إلى مراجعتنا، باستثناء اآلثار المحتملة لألمر الموضح في فقرة أساس النتیجة المتحفظة، لم یرد إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد ب

 .34المرفقة لم تعد، من جمیع النواحـي المادیـة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم المجمعة المكثفة المالیـة المرحلیة 
 
 تأكید على أمرال

المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة والذي یبین أن الشركة الزمیلة طرفاً في عدد من القضایا  (أ) حول 4نود أن نلفت االنتباه إلى اإلیضاح 
المعلومات القانونیة. ال یمكن تحدید النتیجة النھائیة لھذه القضایا حالیًا. وبناء علیھ لم یتم احتساب مخصص یتعلق باآلثار التي قد تنعكس على 

 المجمعة للشركة الزمیلة. إن نتیجتنا غیر متحفظة فیما یتعلق بھذا األمر. المالیة المرحلیة المكثفة
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 تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى
أعاله، فإن المعلومات  "التأكید على أمرو"باإلضافة إلى ذلك، واستنادا إلى مراجعتنا، باستثناء تأثیر األمر المبین في "أساس النتیجة المتحفظة" 

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 2020یونیو  30الستة أشھر المنتھیة في 

 ھا.د التأسیس والنظام األساسي للشركة األم والتعدیالت الالحقة علیھما، على وجھ یؤثر مادیاً في المركز المالي للمجموعة أو نتائج أعمالأو لعق
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  .) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة15) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (

 
 

 
 
 
 
 
 

 المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)بیان األرباح أو الخسائر 
 2020 یونیو 30للفترة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

  یونیو 30أشھر المنتھیة في  للستة   یونیو 30للثالثة أشھر المنتھیة في   إیضاح 
   2020  2019  2020  2019 

 3,878,748  2,276,584  1,904,136  1,102,987   بیع مخزون عقارات
 4,576,533  3,627,304  2,305,101  1,061,285   إیرادات إیجارات

   2,164,272  4,209,237  5,903,888  8,455,281 
 )2,952,286(  )1,528,261(  )1,251,025(  )408,356(   تكالیف بیع مخزون عقارات

 5,502,995  4,375,627  2,958,212  1,755,916   مجمل الربح
 9,915,645  3,999,941  5,034,508  1,675,466  4 حصة من نتائج أعمال شركة زمیلة

 686,014  725,784  495,442  384,075   حصة من نتائج أعمال شركات محاصة
 468,773  228,596  179,728  127,085   إیرادات أخرى
 111,518  122,716  57,976  63,066   إیرادات فوأئد

 )5,072,208(  )4,275,215(  )2,589,688(  )2,152,675(   تمویلتكالیف 
 )1,612,562(  )1,540,275(  )836,587(  )744,372(   تكالیف موظفین

 )1,826,677(  )1,693,973(  )1,068,123(  )651,082(   مصروفات عمومیة و إداریة
 )1,382,832(  )1,414,072(  )1,113,511(  )585,138(   صافي خسائر استثمار

 -  )166,148(  -  )166,148(   قیمةالخسائر إنخفاض في 
 -  )709,373(  -  )709,373(   مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة

 )56,612(  )137,117(  12,831  )68,658(   إطفاء موجودات حق إستخدام 
 )49,339(  )59,729(  )24,906(  )27,742(   استھالك ممتلكات ومعدات

 ربح الفترة قبل الضرائب ) ة(خسار
  أعضاء مجلس اإلدارةمكافأة و

 
)1,099,580(  3,105,882  )543,238(  

 
6,684,715 

 )37,399(  )12,552(  )34,189(  21,228   الشركات األجنبیة التابعة  عنالضرائب 
 )75,000(  -  )37,500(  -  9 أعضاء مجلس االدارة ةمكافأ

 6,572,316  )555,790(  3,034,193  )1,078,352(   الفترةربح (خسارة) 
          

          الخاص بـ :
 6,673,320  )454,099(  3,047,370  )1,027,721(   مساھمي الشركة األم

 )101,004(  )101,691(  )13,177(  )50,631(   الحصص غیر المسیطرة
   )1,078,352(  3,034,193  )555,790(  6,572,316 
          

ربحیة السھم األساسیة والمخففة (خسارة) 
 8 الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس)

 
)0.72( 

 
2.13  )0.32(  4.67 
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 .) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة15) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
 
 
 

 
 
 

 المجمع (غیر مدقق) المكثفبیان الدخل الشامل المرحلي 
 2020 یونیو 30للفترة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

  یونیو 30أشھر المنتھیة في  للستة   یونیو 30للثالثة أشھر المنتھیة في   
  2020  2019  2020  2019 

 6,572,316  )555,790(  3,034,193  )1,078,352(  ربح الفترة(خسارة) 
         

         :الخسارة الشاملة األخرى
         

مكن أن یعاد تصنیفھا الحقا إلي بیان یبنود 
 األرباح أو الخسائر

 
       

 )652,539(  )1,407,092(  )626,267(  )2,110,534(  لشركة زمیلة الخسارة الشاملة األخرى حصة من
 435,117  2,531,532  )43,831(  )3,415,049(  جنبیةاألفروقات تحویل عملة من العملیات 

الخسارة الشاملة ( الدخل الشامل األخر حصة من
 لشركات محاصة )األخرى

 
884,899  )2,140,167(  )4,588,402(  )3,167,784( 

         
بنود لن یعاد تصنیفھا الحقا إلي بیان األرباح أو 

 الخسائر
 

       
ألدوات ملكیة بالقیمة التغیر في القیمة العادلة 

 العادلة من خالل بیان الدخل الشامل اآلخر
 

200,783  )159,713(  84,420  
 
)107,236( 

 -  61,758  -  -  لشركة زمیلة احتیاطیات أخرىحصة من 
 )3,492,442(  )3,317,784(  )2,969,978(  )4,439,901(  خرى للفترةاأل الخسارة الشاملة

 3,079,874  )3,873,574(  64,215  )5,518,253(  الدخل الشامل للفترة الشاملة)(الخسارة مجموع 
         

         الخاص بـ:
 3,107,837  )3,916,784(  109,270  )5,171,692(  مساھمي الشركة األم

 )27,963(  43,210  )45,055(  )346,561(  الحصص غیر المسیطرة
 3,079,874  )3,873,574(  64,215  )5,518,253(  الدخل الشامل للفترة (الخسارة الشاملة) مجموع
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 المكثف المجمع (غیر مدقق) بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي
 2020 یونیو 30للفترة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

     األم الشركة بمساھمي الخاصة الملكیة حقوق 
         إحتیاطیات        

  أسھم خزانة  عالوة إصدار  رأس المال 
احتیاطي 
  اجباري

في  تغیرات أثر
الشامل  الدخل
لشركة  األخر

  زمیلة

حصة 
احتیاطیات 

لشركة  أخرى
  زمیلة

 أخرى احتیاطیات
  الجزئي المجموع  مرحلة أرباح  )7(إیضاح 

 الحصص غیر
  المسیطرة

مجموع حقوق 
 الملكیة

 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 2019دیسمبر  31الرصید في 
 )3,873,574(  43,210  )3,916,784(  )454,099(  )2,117,351(  48,756  )1,394,090(  -  -  -  - للفترةالدخل الشامل  (الخسارة الشاملة)مجموع 

 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 2020 یونیو 30الرصید في 
                      

 267,851,826  10,024,541  257,827,285  99,194,382  )14,285,848(  )5,881,127(  )2,983,754(  48,239,204  )7,864,846(  5,266,764  136,142,510 2018دیسمبر  31الرصید في 
 3,079,874  )27,963(  3,107,837  6,673,320  )2,912,944(  )230,768(  )421,771(  -  -  -  - للفترةالدخل الشامل  (الخسارة الشاملة)مجموع 
 -  -  -  )13,614,251(  -  -  -  -  -  -  13,614,251 )14أسھم منحة (ایضاح إصدار 

 270,931,700  9,996,578  260,935,122  92,253,451  )17,198,792(  )6,111,895(  )3,405,525(  48,239,204  )7,864,846(  5,266,764  149,756,761 2019 یونیو 30الرصید في 
 
 

 .) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة15) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 (غیر مدقق) المجمع المكثف المرحلي بیان التدفقات النقدیة
 2020 یونیو 30المنتھیة في  للفترة

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

  یونیو 30أشھرالمنتھیة في  للستة  إیضاح 
   2020  2019 

      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:
 6,684,715  )543,238(   أعضاء مجلس اإلدارةمكافأة وربح الفترة قبل الضرائب (خسارة) 
      تسویات:

 )9,915,645(  )3,999,941(  4 حصة من نتائج أعمال شركة زمیلة
 )686,014(  )725,784(   حصة من نتائج أعمال شركات محاصة

 )111,518(  )122,716(   إیرادات فوائد
 5,072,208  4,275,215   تكالیف تمویل

 1,382,832  1,414,072   صافي خسائر استثمار
 -  709,373   مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة

 56,612  137,117   حق إستخدام األصول إطفاء
 49,339  59,729   استھالك ممتلكات ومعدات

 72,059  55,893   مخصص مكافأة نھایة الخدمة
    1,259,720  2,604,588 

      التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
 )428,724(  400,441   مدینون وأرصدة مدینة أخرى

 -  1,024,735   مخزون عقارات
 -  )100,786(   أدوات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان األرباح أو الخسائر

 1,272,571  )408,499(   عقارات قید التطویر
 )8,544,955(  2,223,697   دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 )5,096,520(  4,399,308   العملیات (المستخدم في) الناتج من النقد
 )136,920(  -   مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة

 )5,233,440(  4,399,308   األنشطة التشغیلیة صافي النقد الناتج من (المستخدم في)
      

      التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة:
 )36,620(  )3,415(   شراء ممتلكات ومعدات

 -  47,309   المحصل من بیع ممتلكات ومعدات
 19,943,523  -   متعلقة بالعملیات غیر المستمرة موجوداتالمحصل من بیع 

 )159,411(  -   المدفوع الضافات على عقارات استثماریة
 5,136,947  -   توزیعات نقدیة مستلمة
 111,518  122,716   إیرادات فوائد مستلمة

 24,995,957  166,610   صافي النقد الناتج من األنشطة االستثماریة 
      

      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة:
 475,399  )161,795(   صافي الحركة على قروض وسلفیات

 )9,068,157(  -   صلةسداد قرض من طرف ذي 
 -  )116,633(   ةمدفوع إیجار عقودمطلوبات 

 )5,072,208(  )4,302,536(   تكالیف تمویل مدفوعة
 )13,664,966(  )4,580,964(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

      
 6,097,551  )15,046(   الزیادة في النقد والنقد المعادل) النقص(صافي 

 )1,854,814(  )219,238(   األجنبیةأثر تغیرات أسعار الصرف على نقد ونقد معادل بالعمالت 
 6,252,271  12,269,261   نقد ونقد معادل في بدایة الفترة
 10,495,008  12,034,977   نقد ونقد معادل في نھایة الفترة

 
 .) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة15) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (

 
 



 
 
 

 
 المجمعة (غیر مدققة)المكثفة إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 

 2020 یونیو 30
  المبالغ بالدینار الكویتي)(جمیع 
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 األنشطة الرئیسیة تأسیس -1
إدارة التسجیل العقاري  -بموجب عقد تأسیس موثق لدى وزارة العدل  ،شركة مدرجة كویتیة عامة )"الشركة األم"شركة الوطنیة العقاریة (ال

. 19628وتعدیالتھ الالحقة وآخرھا ما تم التأشیر علیھ بالسجل التجاري تحت رقم  1973 نوفمبر 15بتاریخ  19628والتوثیـق تحت رقـم 
 .1984سبتمبر  29إن الشركة األم مدرجة في بورصة الكویت منذ 

 
 :كما یلي رئیسیة للشركة األم ھيإن األنشطة ال

 الشركة في الكویت وفي الخارج.تملك وبیع وشراء أسھم وسندات الشركات العقاریة لحساب  •
 العقارات. في مجال یةاستشارخدمات اعداد الدراسات وتقدیم  •
للغیر بما في ذلك اعمال الصیانة وتنفیذ االعمال المدنیة  وأ االم القیام باعمال الصیانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة •

 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  •
 العقاریة وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة. إقامة المزادات  •
 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 ل للشركةإن العنوان المسج
 

 . 2020 أغسطس 13مجلس 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 
إیضاح كما ھو مبین في  تطبیق معاییر جدیدة الناتجة عنفیما عدا التغیرات في السیاسات المحاسبیة  2019دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

 .)3(رقم 
 

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.2020األخرى التي تتطبق ألول مرة في 

 
المجمعة ال تتضمن جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبیانات مالیة كاملة وفقاً للمعاییر الدولیة  المكثفة إن المعلومات المالیة المرحلیة

عرض للتقاریر المالیة. في رأي اإلدارة أنھ قد تم إدراج جمیع التعدیالت المتمثلة في االستحقاقات العادیة المتكررة والتي تعتبر ضروریة ل
ال تعتبر بالضرورة  2020 یونیو 30. إن نتائج األعمال للفترة المنتھیـة فـي حلیة المكثفة المجمعة المرفقةضمن المعلومات المالیة المر عادل

. للحصول على معلومات إضافیة یمكن الرجوع إلى 2020دیسمبر  31مؤشراً عـن نتائج األعمال التي یمكن توقعھا للسنة المنتھیة في 
 .2019دیسمبر  31متعلقة بھا للسنة المنتھیة في البیانات المالیة المجمعة واإلیضاحات ال

 
دیسمبر  31من التقدیرات مماثلة للبیانات المالیة المجمعة السنویة المدققة للمجموعة للسنة المنتھیة في  التیقنإن المصادر الرئیسیة لعدم 

 ).15في إیضاح رقم ( على المجموعة المبین بالتفاصیل 19 -، بإستثناء تأثیر تفشي فیروس كوفید 2019
 

 من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة تطبیق معاییر جدیدة الناتجة عنالتغیرات في السیاسات المحاسبیة  -3
 

 الخاص بترتبیات االمتیاز – 19) كوفید 16تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 جـ، (أ) 60، (ب) 46، (أ) 46تم إضافة فقرات  االمتیاز، إیجار بترتیباتالخاص  19 – الكوفیدتم إصدار تعدیل  ،2020 مایوكما في 

. یسمح بالتطبیق 2020 ونیوی 1المستأجر تلك التعدیالت على فترات التقریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  یطبٍق(ب).  20(أ) وجـ  20
 .2020 مایو 28 بعد أو فيالمالیة الصادرة  البیانات ذلك في بما ،المبكر

 
الخاص بترتبیات إیجار االمتیاز بطریقة األثر الرجعي، ویتم اإلعتراف بإجمالي التأثیر  19 –َوجب على المستأجر تطبیق تعدیل الكوفید 

ایة فترة للتطبیق المبدئي كتعدیل على الرصید اإلفتتاحي لألرباح المرحلة (أو أي من عناصر حقوق الملكیة األخرى، كما ھو مناسب) في بد
 .للمجموعةتأثیر مادي على البیانات المالیة لھ یكن  لمالتعدیل  ھذاإن التقریر السنویة التي تم فیھا التطبیق المبدئي للتعدیل. 

 
  )8() و1تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم (

المحاسبة الدولیة أسھل للفھم ولیس المقصود منھا تغییر المفھوم من معاییر  1تھدف التعدیالت إلى جعل تعریف األھمیة النسبیة في المعیار 
األساسي المعلومات الجوھریة في المعاییر الدولیة للتقریر المالي. تم إدراج مفھوم "حجب" المعلومات المادیة بمعلومات غیر جوھریة 

 .كجزء من التعریف الجدید
 

 ."المستخدمین من "یمكن التأثیر" إلى "یمكن توقع التأثیر بشكل معقولتم تغییر أساس األھمیة النسبیة التي تؤثر على 
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. باإلضافة إلى 1بتعریف األھمیة النسبیة في معیار المحاسبة الدولي رقم  8تم استبدال تعریف األھمیة النسبیة في معیار المحاسبة الدولي 
واإلطار المفاھیمي الذي یتضمن تعریفًا لألھمیة النسبیة أو یشیر إلى ذلك ، قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتعدیل المعاییر األخرى 

 .مصطلح " األھمیة النسبیة " لضمان االتساق
 

إن تلك التعدیالت  .، مع السماح بالتطبیق المبكر 2020ینایر  1یتم تطبیق التعدیالت بأثر مستقبلي للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
 .المجمعة على البیانات المالیةتأثیر مادي لھا  لیس

 
 استثمار في شركة زمیلة -4

%) في 23.668: 2019 یونیو 30% 23.668: 2019دیسمبر  31% (23.668 إن الشركة األم تمتلك حصة ملكیة فعلیة بنسبة
بورصة الكویت شركة أجیلیتي للمخازن العمومیة ش.م.ك.ع. "شركة زمیلة" وھي شركة مساھمة عامة مسجلة في الكویت ومدرجـة في 

وسوق دبي المالي. تمارس الشركة الزمیلة أنشطة تخزین البضائع وإدارة وتأجیر المخازن وأنشطة النقل والتوزیع والمناولة والتخلیص 
 الجمركي للبضائع.

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

 یونیو 30
2019 

 دیسمبر 31 
 2019 

 (مدقق)

 
  یونیو 30

2020 

 

 الرصید في بدایة الفترة / السنة 250,435,898  215,219,929  215,219,929
 زمیلة ةحصة المجموعة من نتائج أعمال شرك 3,999,941  20,534,478  9,915,645

 الزمیلة ةتوزیعات نقدیة مستلمة من الشرك -  )5,136,947(  )5,136,947(

)421,771(  )834,785(  )1,394,090( 
 ةلشرك ىاآلخر ةالشامل الخسارةحصة المجموعة من 

 زمیلة
 زمیلة ةلشرك ىاآلخر االحتیاطیاتحصة المجموعة من  48,756  5,991,185  )230,768(

 *خسائر انخفاض في قیمة عكس -  14,662,038  -
 / السنة الرصید في نھایة الفترة 253,090,505  250,435,898  219,346,088

 
بمبلغ  2020 یونیو 30شركة االم في الشركة الزمیلة بناًء على سعر السوق المعلن لالستثمار كما في لاإن القیمة السوقیة العادلة لحصة 

 دینار كویتي). 302,069,613: 2019 یونیو 30دینار كویتي  321,761,243: 2019دیسمبر  31دینار كویتي ( 289,073,137
 
وإستناداً إلى اختبار انخفاض القیمة الذي أجرتھ إدارة الشركة األم، قامت اإلدارة بتقییم عكس ، 2019دیسمبر  31خالل السنة المنتھیة في  *

دینار كویتي. یستند العكس إلى تقدیر إذا كانت القیمة  14,662,038خسائر انخفاض في القیمة المحسوبة في السنوات السابقة إلى حد 
 "االستثمار في شركات زمیلة وشركات محاصة". 28لالسترداد على أساس القیمة المستخدمة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم القابلة 

 
 تتلخص المطلوبات المحتملة والدعاوى القضائیة المتعلقة بالشركة الزمیلة فیما یلي:  )أ(
 

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

بأنھ ال یجوز للحكومة األمریكیة أن األمریكیة بمصادرتھ من قبل (كما ورد بمزید من الوصف أدناه) وكذلك تطلب إعالن حكم 
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  17وكما أشرنا آنفًا، قامت الحكومة األمریكیة بمصادرة 
DDKS مطالبة مصادق علیھا بموجب عقد  الشركة الزمیلة، قدمت 2017یولیو  3). وبتاریخDDKS  تطلب دفع مبلغ مقاصة
DDKS أنھا أوقفت المطالبة  الشركة الزمیلة، أبلغت مسؤولة التعاقدات 2017سبتمبر  1خ باإلضافة إلى الفوائد. وفي خطاب بتاری

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

 
الشركة ، قدمت 2018دیسمبر  3. بتاریخ DDKS 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 الزمیلةطلب ، استجابت المحكمة ل2018دیسمبر  6النظر فیھا والمشار إلیھا أعاله. بتاریخ 
 الشركة الزمیلة، قدمت 2018دیسمبر  28. وبتاریخ DDKS، قدمت حكومة الوالیات المتحدة اقتراًحا برد دعوى 2018دیسمبر 

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

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

، علما أن الطعن اآلن 2020فبرایر   5، وتم سماع المرافعة الشفویة بتاریخ 2019سبتمبر  16موجز االستئناف قد اكتمل بتاریخ 
 قید التقدیم وینتظر قرار اللجنة.

 
دعوى تتعلق بمكتب المشاریع والتعاقدات بموجب قانون اإلجراءات اإلداریة  الشركة الزمیلة، أقامت 2016سبتمبر  14بتاریخ 

 في المحكمة الجزئیة األمریكیة لقسم كولومبیا. وال زالت ھذه الدعوى عالقة.
 

المجمعة. وبعد استشارة  وعلى الرغم من الشكوك التي تحیط بالقضایا، لم تقم اإلدارة بقید أي مخصصات في البیانات المالیة
 المستشار القانوني الخارجي، ال یمكن للشركة األم التعلیق على النتائج المحتملة للقضایا.

 
 تسییل كفالة )2

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

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

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

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  9,138بالتزاماتھا بموجب العقد، ومبلغ 

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

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

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

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

للتعقیب من الجمارك وبھذه الجلسة طلب الحاضر عن  2019فبرایر 13جلوبال كلیرنج دفاعھا وقررت المحكمة التأجیل لجلسة 
 26تأجلت لجلسة  وفیھا 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. 
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وتقدمت ضمن إحدى مطالبتھا بطلب لمحكمة  كما قامت شركة جلوبال كلیرنج برفع دعوى قضائیة ضد اإلدارة العامة للجمارك
االستئناف بوقف اإلدارة العامة للجمارك من تسییل الكفاالت البنكیة المتبقیة المقدمة من شركة جلوبال كلیرنج. وأصدرت محكمة 

للجمارك، وتقدمت  االستئناف حكما لصالح شركة جلوبال كلیرنج بوقف تسییل الكفاالت البنكیة التي ال تزال بحوزة اإلدارة العامة
 ھذه األخیرة بالطعن بالتمییز على حكم االستئناف القاضي بوقف تسییل الكفاالت وقضى بإلغائھ من  محكمة التمییز.

 
باإلضافة إلى ما سبق، یوجد نزاعات قانونیة بین شركة جلوبال كلیرنج واإلدارة العامة للجمارك وقام كال الطرفین برفع دعاوى 

بلة مختلفة منظورة حالیًا أمام المحاكم. ویرى المستشار القانوني الداخلي للمجموعة أنھ لن یكون لھذه القضایا قضائیة ودعاوى مقا
 تأثیر مادي سلبي على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة.

 
  للمراحل األولى والثانیة والثالثة من قسیمة في منطقة جنوب أمغرة 157العقد رقم  )3

ألف دینار كویتي یمثل قطعة أرض تقع جنوب أمغرة تم الحصول  28,000تتضمن العقارات االستثماریة عقار بقیمة دفتریة بمبلغ 
 علیھا من الھیئة العامة للصناعة بموجب عقد إیجار. 

 
 30ا بانتھاء سریانھ في بعزمھا إنھاء عقد االیجار المشار الیھ أعاله لزعمھ الشركة الزمیلة، أخطرت الھیئة 2018یولیو  3في 

بتسلیم قطعة األرض. استنادا الى الرأي القانوني للمستشار القانوني الخارجي للشركة  الشركة الزمیلة، وطالبت الھیئة 2018یونیو 
رقم اإلجراءات القانونیة الالزمة وقامت برفع دعوى ب الشركة الزمیلةاألم، فإن إخطار إنھاء العقد مخالف للقانون، وقد اتخذت 

 4522 حكومي ودعوى رقم -عام-تجاري- 2018لسنة  3686ودعوى برقم   24حكومي/-عام-تجاري -2018لسنة  2587
عقد االیجار المذكور أعاله الضمني لبطلب الحكم بندب خبیر إلبداء الرأي حول ثبوت التجدید حكومي  -عام -تجاري– 2018لسنة 

الشركة ) وطعنت علیھ 129/2018صدر قرار اإلخالء اإلداري رقم (ھـ.ع.ص  2018سبتمبر  9بتاریخ بموجب القانون. و
 .12إداري/ 5600/2018أمام القضاء بالدعوى رقم  الزمیلة

 
یونیو  30اعتباراً من  157بانتھاء عقد التخصیص رقم  الشركة الزمیلةضد  314/2019الحكم رقم  2019إبریل  25وبتاریخ 
 1بأداء الریع ابتداًء من  الشركة الزمیلةللقسیمة وطردھا واسترداد الھیئة لحیازة األرض وإلزام  الشركة الزمیلةالء وبإخ 2018
 .وھذا الحكم صادر من محكمة أول درجة وغیر نھائي -دینار كویتي عن كل یوم تأخیر حتى تسلیم القسیمة  80بمبلغ  2018یولیو 

الشركة إجراءات الطعن على ھذا الحكم باالستئناف وطلبت وقف تنفیذ الحكم. إضافة إلى ذلك، طالبت  الشركة الزمیلةوقد اتخذت 
) لمدة 157المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف علیھ و القضائ برفع الدعوى بإثبات امتداد وتجدید العالقة التعاقدیة للعقد رقم ( الزمیلة

 .2018یولیو  1سنة بدًء من  20أخرى قدرھا 
 

، صدر القرار من محكمة االستئناف في االستئناف أعاله بوقف شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتم تأجیلھ 2019یولیو  14وبتاریخ 
 .2019نوفمبر  17لجلسة 

 
) فیما 314/2019بإلغاء الحكم المستأنف رقم ( الشركة الزمیلةصدر الحكم في االستئنافات المقامة من  2019دیسمبر  8وبتاریخ 

بھ في الدعوى األصلیة والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعھا من غیر ذي صفة وبتأیید الحكم المستأنف فیما عدا ذلك، قضى 
. غیر أن الحكم قابل للطعن علیھ بالتمییز الشركة الزمیلةومؤدى ھذا الحكم النھائي ھو بقاء القسائم موضوع العقد حتى االن بحیازة 

تمییز  562/2020،  186/2020،  3900/2019ت الشركة على ھذا الحكم بالتمییزات أرقام من أطراف الخصومة وقد طعن
وما  4تمییز تجاري/ 2020لسنة  561،  560، كما طعنت الھیئة العامة للصناعة على ذات الحكم بالتمییزین رقمي  4تجاري/

 زالت الطعون متداولة ولم یفصل فیھا حتى اآلن.
 

ً إشكاالً لوقف تنفیذ الحكم  الشركة الزمیلةكما أقامت  لحین الفصل في االستئناف،  2019لسنة  314المستشكل فیھ رقم  أیضا
وطعنت الھیئة على ھذا  2019لسنة  314، صدر الحكم في اإلشكال المذكور بوقف تنفیذ الحكم رقم 2019سبتمبر  2وبتاریخ 

الحكم المستأنف من الھیئة و رفض اإلشكال تاسیسا على حكم صدر الحكم بإلغاء  2020 فبرایر 16الحكم باالستئناف وبتاریخ 
 .2019 دیسمبر 8االستئناف أعاله الصادر بتاریخ 

 
 ولم تتمكن الشركة الزمیلة بعد التشاور مع المستشار القانوني الخارجي من التعلیق على نتائج القضیة.

 
  قضایا شركة كي جي إل )4

وبعض شركاتھا التابعة من قبل شركة  الشركة الزمیلة، تم رفع دعاوى مدنیة على 2012دیسمبر  31خالل السنة المنتھیة في 
رابطة الكویت والخلیج للنقل ("كي جي إل") وشركاتھا التابعة في ثالثة دوائر قضائیة مختلفة في الوالیات المتحدة وذلك بشأن 

 .الشركة الزمیلةعقود شركة كي جي إل مع حكومة الوالیات المتحدة من قبل موظف سابق في  أمور تتعلق بالتشھیر والتدخل في
 

، وافقت 2018یولیو  6طلب إصدار حكم مستعجل. في  الشركة الزمیلة، الحقاً النتھاء كافة التحقیقات، قدمت 2018یونیو  4في 
 و أسقطت الدعوى. الشركة الزمیلةالمحكمة على طلب 
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، استأنفت شركة "كي جي إل" الحكم المستعجل امام محكمة بنسلفانیا العلیا، وقدمت شركة كي جي إل 2018أغسطس  1في 
. كما قدمت شركة كي جي ال تعقیبھا 2018دیسمبر  20. وقدمت المجموعة ردھا في 2018نوفمبر  8مذكرتھا االفتتاحیة في 

مذكرتھا النھائیة  الشركة الزمیلة. قدمت 2019فبرایر  12لالستئناف في  ومالحقھا 2019ینایر  17على مذكرة المجموعة في 
 .2019فبرایر  26، وقدمت شركة كي جي ال مذكرتھا النھائیة في 2019فبرایر  25في 

 
 12. في 2019مارس  7، رفضت المحكمة العلیا التماس كي جي ال بختم أجزاء مستنسخة من السجل في 2019فبرایر  28في 

 وافقت المحكمة على التزام كي جي ال بختم أجزاء مستنسخة من السجل. 2019ابریل 
 

. 2019یونیو  26، حددت المحكمة العلیا موعد للمرافعة الشفھیة في االستئناف واستمعت المحكمة إلیھا في 2019مایو  15في 
، 2019سبتمبر  3جي ال. بتاریخ  أصدرت المحكمة العلیا قرارھا برفض االستئناف المقدم من قبل كي 2019أغسطس  1و في 

تقدمت شركة كي جي أل بالتماس للموافقة على تقدیم االستئناف أمام محكمة التمییز في والیة بنسلفانیا، وطلبت من محكمة التمییز 
، 2020فبرایر  20. وفي 2019سبتمبر  17ردھا على االلتماس بتاریخ  الشركة الزمیلةمراجعة قرار المحكمة العلیا. وقدمت 

رفضت محكمة التمییز التماس شركة كي جي ال وتقاعست ھذه األخیرة في تقدیم التماس الستصدار أمر إحالة خالل المیعاد 
الشركة القانوني، وعلیھ، تم اآلن إنھاء حق شركة كي جي أل باالستئناف في ھذه المسألة وأضحت ھذه المسألة منتھیة بنجاح لصالح 

 .الزمیلة
 

  قضیة كوریك )ب(
من اتفاقیة تسویة منازعات  36، قدمت المجموعة طلب تحكیم ضد حكومة جمھوریة العراق استناداً إلى المادة 2017فبرایر في 

من االتفاقیة الثنائیة بین حكومة دولة الكویت وحكومة  10االستثمار بین الدول ومواطني الدول األخرى ("اتفاقیة اإلكسید") وإلى المادة 
"). ویتعلق طلب التحكیم بمجموعة من 2015الترویج والحمایة المتبادلة لالستثمارات ("االتفاقیة الثنائیة لعام جمھوریة العراق بشأن 

التصرفات واالمتناع عن اتخاذ ما یلزم من جانب حكومة جمھوریة العراق بما فیھا ھیئتھا الرقابیة التابعة لھا وھي ھیئة األعالم 
صدوره من قبل ھیئة اإلعالم واالتصاالت بإبطال موافقتھا الكتابیة المسبقة الصادرة بشأن  واالتصاالت، فیما یتعلق بقرار مزعوم

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 2019فیذه في مارس إلى المساھمین العراقیین األصلیین (األمر الذي تم تن

ملیون دوالر أمیركي بشكل عادل  380أمور أخرى، على إخفاق الحكومة العراقیة في معاملة استثمار المجموعة بقیمة أكثر من 
أیضا المصادرة غیر المباشرة لالستثمار ومنصف، وإخفاقھا في إخطارھا بما یتم اتخاذه من إجراءات وحرمانھا من حق الدفاع، و

، تم قید طلب التحكیم من المجموعة لدى مركز تسویة منازعات 2017فبرایر  24. في 2015بالمخالفة ألحكام االتفاقیة الثنائیة لعام 
 .2018ر ینای 31. حیث انعقدت جلسة إجرائیة أولیة في 2017دیسمبر  20االستثمار وتم تشكیل ھیئة التحكیم رسمیاً في 

 
، أودعت جمھوریة العراق اعتراضھا على االختصاص 2018أغسطس  6. وبتاریخ 2018أبریل  30وتم إیداع مذكرة المجموعة في 

وطلبت النظر في االعتراض للبت فیھ كمسألة تمھیدیة قبل النظر في موضوع وأساس النزاع. وقامت المحكمة بتشعیب اإلجراءات في 
. وقد ورد رد المدعى علیھم 2019ینایر  10المجموعة مذكرتھا المضادة بشأن االختصاص الوالئي في ، وقدمت 2018أكتوبر  31
. 2019أبریل  25و 24. ھذا، وقد انعقدت الجلسات بتاریخ 2019مارس  21، فیما ردت المجموعة بتاریخ 2019فبرایر  25في 

قضائي و خلصت فیھ إلى أن لدیھا والیة قضائیة على بعض ، أصدرت المحكمة قرارھا بشأن االختصاص ال2019یولیو  9وبتاریخ 
(ولیس كل) مطالبات المجموعة. وسیتم البت اآلن في الدعوى على أساس المطالبات التي یتحقق للمحكمة الوالیة القضائیة بشأنھا. . 

على مذكرة المدعى علیھا بتاریخ وقد تقدمت المجموعة بردھا  2020مارس  13وقد تقدمت المدعى علیھا بمذكرتھا الدفاعیة بتاریخ 
.  ھذا، وال یمكن في الوقت الحالي تقییم 2020فیما تقرر میعاد الجلسة للبت في أساس الدعوى في شھر أكتوبر  2020یولیو  17

 االثر المالي المتوقع حیث ما یزال النزاع قائما دون حسمھ قانونا وعدم اتضاح األمور.
 

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

 
  التحكیم بشأن اتفاقیة االكتتاب في األسھم •

ت تحكیم أمام غرفة التجارة الدولیة ضد كل من شركة كورك الدولیة ، بدأت شركة تیلیكوم العراق إجراءا2017یونیو 29في 
(لإلدارة) المحدودة ("كورك الدولیة") والسید/ سروان صابر مصطفى. وقد نشأ النزاع بسبب مبالغ مستحقة من كورك الدولیة 

ورك تیلیكوم. ویقدر المبلغ بكفالة السید سروان صابر مصطفى بموجب اتفاقیة اكتتاب تتعلق باستثمار المجموعة في شركة ك
قامت ، والتي 2018فبرایر  2ملیون دوالر أمریكي (بخالف الفوائد).وقد تم تشكیل ھیئة التحكیم في  75المتنازع علیھ بما یقارب 

 القواعد اإلجرائیة  والجدول الزمني لنظر التحكیم. بإصدار
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 .2018سبتمبر  12. وتم إیداع مذكرة الدفاع بتاریخ 2018مایو  17وقد تم إیداع مذكرة طلبات شركة تیلیكوم العراق في 
 

. وقد انعقدت 2019مایو  3، فیما تقدم المدعى علیھم بردھم في 2019مارس  8وقدمت شركة تیلیكوم العراق ردھا بتاریخ 
علیھم ، أصدرت المحكمة قرارھا النھائي لصالح المدعى 2020أبریل  1 بتاریخ 2019سبتمبر  17و  16جلسات بتاریخ 

 .شركة تیلیكوم  العراقورفض جمیع مطالبات 
 

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

في شركة  الشركة الزمیلةالمساھمین المتعلقة باستثمار النزاع بسبب مخالفات تعاقدیة مختلفة من قبل المدعى علیھم ألحكام اتفاقیة 
وتم تقدیم  2018یونیو  4كورك تیلیكوم. یتم تحدید المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات. وتم إرسال طلب التحكیم بتاریخ 

. وتم 2019ینایر  15یم في . قدمت شركة تیلیكوم العراق طلباً معدالً لطلب التحك2018سبتمبر  10رد المدعى علیھم بتاریخ 
. قدمت شركة 2019أغسطس  28وقد قدمت شركة تیلیكوم العراق مطالبتھا بتاریخ  2019مارس  29تشكیل ھیئة التحكیم في 

 .بتحفظّ ، أوقفت شركة تیلیكوم العراق اإلجراءات  2020یولیو  10في و ..2020ینایر  22سي اس لیمتد دفاعھا بتاریخ 
 

شركة انترناشونال  نیابة عن نفسھا وبالنیابة عن تیلیكوم العراق إجراءات جدیدة مع مطالبات مماثلة رفعتھا شركةع في وشُرتم الوقد 
أبریل  14تم تقدیم طلب تحكیم في ، وضد كورك الدولیة والسید/ سروان صابر مصطفىشركة كورك تیلیكوم و ھولدینج المحدودة

 .في طور التشكیلحالیا لمحكمة علما بان ا 2020
 

 التحكیم بشأن اتفاقیة تبعیة بنك انتركونتیننتال لبنان •
إجراءات التحكیم ضد بنك انتركونتیننتال لبنان ش.م.ل وشركة كورك تیلیكوم وشركة انترناشونال ھولدینج المحدودة. یتعلق ھذا 

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

دعى علیھم وتم تقدیم رد الم 2018یونیو  26یتم تحدید المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات. وأرسل طلب التحكیم بتاریخ 
. ومن طلبات الدعوى المقابلة التعویض عن الخسائر (التي ال زالت بدون تحدید) التي 2018أكتوبر  8والدعوى المقابلة بتاریخ 

نوفمبر  8یزعم المدعى علیھم أنھا طالت سمعتھم ووضعھم. ان جواب ودعوى بنك انتركونتیننتال لبنان المقابلة قد أودعت بتاریخ 
. تم تأسیس ھیئة التحكیم بتاریخ 2018دیسمبر  14ركة كورك تیلیكوم وشركة انترناشونال ھولدینج بتاریخ . قُدم رد ش2018

فیما قّدمت مذكرات دفاع المدعى  2019نوفمبر  22علماً أنھ تم تقدیم مطالبة شركة تیلیكوم العراق بتاریخ  2019مایو  15
، على أن تنعقد جلسات المحاكمة 2020یولیو  22عراق بالرد یتاریخ ، وقامت شركة تیلیكوم ال2020فبرایر  21علیھم بتاریخ 

 .2020في شھري نوفمبر ودیسمبر من عام 
 

 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). 44ھولدینج لیمتد (الشركة المالكة لشركة كورك التي تملك فیھا شركة تیلیكوم العراق نسبة انترناشونال 
والمدراء المدعى علیھم ھم كل من عبدالحمید أجراوي، نوزاد جندي، وریمون زینھ رحمھ. ویرتكز موضوع الدعوى على إخالل 

 ن شركة تیلیكوم العراق بصدد اعالن مطالباتھا في لبنان والعراق.مدراء انترناشونال ھولدینج لیمتد بمھامھم علما بأ
 

 لشركة" مفوضین ممثلین" تعیین بطلب المستعجلة األمور لقاضي العراق تیلیكوم شركة تقدمت ،2019 فبرایر 20 وبتاریخ
 شركة( لیمتد ھولدینج انترناشونال لشركة التابعة الشركة شؤون لتقصي الكافیة بالصالحیات یتمتعون لیمتد ھولدینج انترناشونال

 7 في الحارس تعیین طلب برفض العالمي المالي دبي مركز محكمة وقضت"). حارس تعیین طلب.) ("م.م.ذ تیلیكوم كوریك
 .2019 أغسطس

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

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

ملیون دوالر أمریكي. ھذا، وقد بدأت المجموعة  4.5لفائدة والمصاریف القانونیة والتي بلغت حوالي العالمیة مطالبتھا بالكامل، وا
 إجراءات التنفیذ ضد شركة كورك تیلیكوم.

 
ونتیجة النزاع المستمر المتعلق بشركة كورك تیلیكوم، لم تتمكن إدارة المجموعة من تحدید القیمة العادلة لھذا االستثمار  وبناًء علیھ،

، تم إدراج االستثمار 2018دیسمبر  31و 2019دیسمبر  31، 2020یونیو  30وإمكانیة استرداد القرض ذي الفوائد كما في 
دیسمبر  31ألف دینار كویتي ( 110,536ملیون دوالر أمریكي بما یعادل  359بقیمة  2013دیسمبر  31بالقیمة العادلة كما في 

 ألف دینار كویتي). 109,205: 2019یو یون 30ألف دینار كویتي و 109,183: 2019
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 رأس المال -5
بمبلغ المدفوع تم تحدید رأس المال فلس للسھم الواحد،  100سھم بقیمة اسمیة  1,500,000,000یتكون رأس المال المصرح بھ من 

 .مدفوعة نقداً وجمیع األسھم  فلس للسھم الواحد 100سھم بقیمة إسمیة  1,497,567,610دینار كویتي موزعة على  149,756,761
 

 
 یونیو 30
 2020 

 2019دیسمبر  31 
 (مدقق)

 یونیو 30 
2019 

 150,000,000  150,000,000  150,000,000 رأس المال المصرح بھ
 )243,239(  )243,239(  )243,239( رأس المال غیر المدفوع

 149,756,761  149,756,761  149,756,761 رأس المال المدفوع
 

 أسھم خزانة -6

 
 یونیو 30
 2020 

 2019دیسمبر  31 
 (مدقق)

 یونیو 30 
2019 

 64,203,679  64,203,679  64,203,679 األسھم عدد
 4.29  4.29  4.29 المدفوعة % األسھم إلى النسبة
 4,783,174  5,868,216  4,815,276 كویتي) السوقیة (دینار القیمة

 7,864,846  7,864,846  7,864,846 كویتي) التكلفة (دینار
 
 احتیاطیات أخرى -7

  
احتیاطي أسھم 

  الخزانة
التغیرات التراكمیة 

  بالقیمة العادلة
احتیاطي ترجمة 

  عمالت اجنبیة

حصة من الخسارة 
الشاملة األخرى 

 المجموع  محاصة اتلشرك
 )16,076,767(  )4,630,518(  )24,315,476(  11,626  12,857,601  2019 دیسمبر 31الرصید في 

(الخسارة الدخل الشامل مجموع 
 )2,117,351(  )4,588,402(  2,386,631  84,420  -  للفترةالشاملة) 

 )18,194,118(  )9,218,920(  )21,928,845(  96,046  12,857,601  2020 یونیو 30الرصید في 
           

 )14,285,848(  )1,563,430(  )25,614,461(  34,442  12,857,601  2018دیسمبر  31الرصید في 
الدخل (الخسارة الشاملة) مجموع 

 )2,912,944(  )3,167,784(  362,076  )107,236(  -  للفترةالشامل 
 )17,198,792(  )4,731,214(  )25,252,385(  )72,794(  12,857,601  2019یونیو  30الرصید في 

 
 والمخففة األساسیةربحیة السھم (خسارة)  -8

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

 
 یونیو 30أشھر المنتھیة في  للستة  یونیو 30أشھر المنتھیة في  للثالثة  
  2020  2019  2020  2019 

الخاص بمساھمي ربح الفترة (خسارة) 
 الشركة األم

 
)1,027,721(  3,047,370 

 
)454,099(  6,673,320 

         عدد األسھم القائمة:
 1,572,445,991  1,572,445,991  1,572,445,991  1,572,445,991  عدد األسھم المصدرة في بدایة الفترة
ناقصا: المتوسط المرجح لعدد أسھم 

 الخزانة
 

)67,413,864(  )67,413,864(  )67,413,864(  )67,413,864( 
المتعلقة بالملكیة  ناقصا: أسھم الخزانة

 المتبادلة مع الشركة الزمیلة
 

)74,575,685(  )74,575,685(  )74,575,685(  )74,575,685( 
 1,430,456,442  1,430,456,442  1,430,456,442  1,430,456,442  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

ربحیة السھم األساسیة خسارة) (
  2.13  )0.72(  والمخففة (فلس)

 
)0.32(  

 
4.67 

 
یونیو  30فلس ولفترة الستة أشھر المنتھیة  2.24 - 2019یونیو  30لفترة الثالثة أشھر المنتھیة  والمخففة بلغت ربحیة السھم األساسیة

 ).14فلس قبل إعادة احتسابھا بتأثیر إصدار أسھم المنحة (إیضاح  4.90 - 2019
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 اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة -9
كمساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العلیا والشركة الزمیلة وشركات  صلة ذات أطراف مع متنوعة بمعامالت المجموعة قامت

 من علیھا الموافقة یتم المعامالت بھذه المتعلقة الدفع وشروط األسعار إن .األخرى الصلة ذات األطراف وبعضتحت السیطرة المشتركة 
 یلي: كما ھي صلة ذات أطراف مع تمت التي المعامالت الھامةاألرصدة و إن .المجموعة إدارة قبل

 
 كز المالي المرحلي المكثف المجمعبیان المرالمتضمنة األرصدة 

  یونیو 30
2019  

 دیسمبر 31
2019 
  (مدقق)

 یونیو 30
2020  

زمیلة شركة 
شركات و

  محاصة
مساھمون 
  رئیسیون

917,563  914,755  616,820  441,895  174,925 
مدینون وأرصدة مدینة 

 أخرى

16,363,057  17,798,053  17,584,891  17,584,891  - 

موجودات مالیة بالقیمة 
 بیان العادلة من خالل

 األرباح أو الخسائر*

1,086,055  1,170,475  1,254,895  -  1,254,895 

موجودات مالیة بالقیمة 
العادلة من خالل بیان 

 الدخل الشامل اآلخر
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -  -  -  -  66,916

 
. یحمل ھذا المبلغ معدل فائدة ویمكن بقرار من المقرض قابل للتحویل شركة محاصة الى نابلس توبكو لیمتد ("نابلس")قرض یمثل *

  .تحویلھ الى حصة ملكیة في المشروع عند انتھاء اعمال االنشاء وفقا لتحقیق المشروع اھداف تشغیلیة معینة
 

 المجمع المرحلي المكثف الخسائربیان األرباح أو  في المتضمنة المعامالت
 یونیو 30

 2019  
 یونیو 30

2020  
مساھمون 
  رئیسیون

 إیرادات إیجارات 230,295  230,295  230,295
 مصروفات إداریة 55,014  55,014  82,981

 
 مزایا اإلدارة العلیا

یونیو  30
2019  

 یونیو 30
2020 

 

 مزایا قصیرة األجل 454,119  416,967
 مزایا نھایة الخدمة  24,083  21,342
 )14إیضاح ( اإلدارةأعضاء مجلس مكافأة  -  75,000

513,309  478,202  
 

 دعاوى قضائیة -10
 فیما یلي الدعاوى القضائیة الرئیسیة للمجموعة:

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

 التمییزاصدرت محكمة ، 2016مایو  11وبتاریخ سنة. وقد استأنفت الشركة االم ھذا القرار. بالنسبة ألحد العقارات،  25بانتھاء مدة 
  .دینار كویتي 11,711,060لمالیة مع تعویض بمبلغ حكمھا لصالح وزارة ا

 
مارس  31، وآخر قسط تم دفعھ في 2019إلى  2017سددت الشركة األم التعویض لوزارة المالیة على أقساط في خالل عامي 

األخرى ، فقد حكمت  . وقد طعنت الشركة األم على الحكم في محكمة التمییز وال تزال القضیة قید النظر. أما بالنسبة للممتلكات2019
 9 في دینار كویتي. كما قامت الشركة األم 6,597,527محكمة االستئناف أیًضا لصالح وزارة المالیة وحصلت على تعویض بمبلغ 

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

للمطالبة بقیمة االیجارات المستحقة عن النقلیات األم برفع دعوى قضائیة ضد مؤسسة الموانئ الكویتیة وإحدى شركات قامت الشركة  -ب
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  6,956,416نین بدفع مبلغ متضامالنقلیات الكویتیة وشركة 
. وقامت مؤسسة الموانئ الكویتیة وشركة النقلیات بالطعن مجددا على ھذا 2011أكتوبر  11علیھ في حكم محكمة اإلستئناف بتاریخ 

القضاء حالیا في انتظار الحكم النھائي. لم تقم الشركة االم بعكس المخصصات الحكم بمحكمة التمییز والذي ال یزال منظورا أمام 
كما قامت الشركة األم برفع دعوى ضد مؤسسة الموانيء  .المسجلة سابقا وذلك من باب الحیطة والحذر لحین صدور الحكم النھائي

والتي قامت المحكمة بإحالتھا إلى إدارة الخبراء وال تزال ة الحرة، یمنطقة 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 نھائیًا من قبل المحكمة. في رأي 
، المجمعة للمجموعةالمرحلیة المكثفة المالیة  المعلوماتسلبي جوھري على المستشار القانوني الداخلي للمجموعة، لن یكون ھناك أي تأثیر 

 وبالتالي، لم یتم تسجیل أي مخصصات في سجالت المجموعة اعتباًرا من تاریخ التقریر.
 

 معلومات القطاعات -11
 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.  أخرىات وعملیات عقارعملیات 
 تتضمن االستثمار في الشركة الزمیلة وشركات المحاصة واألسھم ملكیة.  یةاستثمارعملیات 

 
 :كما یلي ھي 2019و 2020یونیو  30أشھر المنتھیة في  للستةال توجد أي معامالت فیما بین القطاعات. المعلومات المتعلقة بالقطاعات 

 مجموع  عملیات استثماریة  عملیات عقارات وعملیات أخرى 

 
 یونیو 30
 2020 

 یونیو 30 
 2019 

 یونیو 30 
 2020 

 یونیو 30 
 2019 

 یونیو 30 
 2020 

 یونیو 30 
 2019 

 19,369,613  10,692,061  10,601,659  4,559,577  8,767,954  6,132,484 إیرادات 
 )7,880,308(  )7,082,800(  )1,382,832(  )1,414,072(  )6,497,476(  )5,668,728( مصروفات 
 11,489,305  3,609,261  9,218,827  3,145,505  2,270,478  463,756 ربح القطاع

 )4,960,690(  )4,152,499(         صافي الفائدة
إیرادات (مصاریف) 
 43,701  )12,552(         غیر موزعة

 6,572,316  )555,790(         ربح الفترة (خسارة) 
            

 465,857,232  481,101,270  332,322,673  351,591,614  133,534,559  129,509,656 مجموع الموجودات
 )194,925,532(  )202,532,730(  -  -  )194,925,532(  )202,532,730( المطلوباتمجموع 

 270,931,700  278,568,540  332,322,673  351,591,614  )61,390,973(  )73,023,074( صافي الموجودات
 

 قیاس القیمة العادلة -12
 إن تفاصیل مستویات قیاس القیمة العادلة ھي كما یلي:

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

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

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

 :بالقیمة العدلةللموجودات المالیة والموجودات غیر المالیة التي یتم قیاسھا بیین الجدول التالي القیمة العادلة 
 

  2020 یونیو 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
 

  (مدقق) 2019دیسمبر  31
  األول المستوى  الثاني المستوى  الثالث المستوى  المجموع

17,798,053  17,798,053  -  - 
 بیان العادلة من خاللموجودات مالیة بالقیمة 

 األرباح أو الخسائر

1,170,475  -  -  1,170,475 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان 

 الدخل الشامل اآلخر
 *عقارات استثماریة   7,957,182  -  7,957,182

 المجموع 1,170,475  7,957,182  17,798,053  26,925,710
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  2019یونیو  30
  األول المستوى  الثاني المستوى  الثالث المستوى  المجموع

16,363,057  16,363,057  -  - 
 بیان موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل

 األرباح أو الخسائر

1,086,055  -  -  1,086,055 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان 

 الدخل الشامل اآلخر
 *عقارات استثماریة -  8,066,891  3,816,517  11,883,408
 المجموع 1,086,055  8,066,891  20,179,574  29,332,520

 
دینار  10,580,095 :2019دیسمبر  31دینار كویتي ( 10,723,305بالنسبة للعقارات االستثماریة قید األنشاء المدرجة بمبلغ  *

قیاس القیمة العادلة بشكل موثوق بسبب الطبیعة الفریدة لھذه )، ال یمكن دینار كویتي 10,589,415: 2019یونیو  30و كویتي
 العقارات االستثماریة وبسبب نقص نشاط المعامالت في السوق.

 
 .المختلفة في قیاس القیمة العادلةلم تتم أي تحویالت ما بین المستویات ، 2020یونیو  30خالل الفترة المنتھیة في 

 
 االرتباطات واألحداث المحتملة -13

 4,269,828: 2019دیسمبر  31دینار كویتي ( 4,212,677، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالیة بمبلغ 2020یونیو  30في  -أ
 دینار كویتي). 2,147,720: 2019یونیو  30ودینار كویتي 

 
یونیو  30و% 0.5: 2019دیسمبر  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) يءالش: 2019
 

دیسمبر  31دینار كویتي ( 2,701,041من التزام محتمل بمبلغ  2020یونیو  30تتكون المطلوبات المحتملة لدى المجموعة في   -ج
 ) تتعلق بالضمانات المقدمة.دینار كویتي 2,514,690 :2019یونیو  30و دینار كویتي 2,701,041: 2019

 
لبناء ریم  (شركة محاصة) أصدرت المجموعة ضمانًا تجاریًا للحصول على تسھیالت قروض ألجل حصلت علیھا شركة نابلس توبكو -د

 45,344,991: 2019دیسمبر  31( دینار كویتي 45,344,991بمبلغ  2020یونیو  30مول، والرصید المستحق للتسھیالت في 
 .)الشيء: 2019یونیو  30و دینار كویتي

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

 30حیث قدم الشریك ضمانًا كامالً لحاملي السندات للتجدید واإلصدار الجدید للسندات في شركة المحاصة، بلغت قیمة السندات في 
 .)الشيء: 2019یونیو  30و دینار كویتي 8,212,663: 2019دیسمبر  31( دینار كویتي 8,212,663ما قیمتھ  2020یونیو 

 
 السنویة  الجمعیة العامة -14

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 المس���اھمین عن الس���نة المنتھیة في  148,750تم رفض مكافأة أعض���اء مجلس اإلدارة البالغة  .2019دیس���مبر  31
 .2019دیسمبر  31
 

على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للسنة المالیة  2019 ابریل 16وافقت الجمعیة العامة السنویة لمساھمي الشركة األم المنعقدة بتاریخ 
عضاء مجلس ألومكافأة دینار كویتي  13,614,251سھم بإجمالي  100أسھم منحة لكل  10وتوزیع  2018دیسمبر  31المنتھیة في 

 .2018دیسمبر  31وذلك عن السنة المنتھیة في دینار كویتي  125,000اإلدارة بمبلغ 
 

 أحداث ھامة -15
سرعة إلى  ونظراً  ) یعتبر جائحة عالمیة.19 -، أعلنت منظمة الصحة العالمیة أن فیروس كورونا المستجد (كوفید 2020مارس  11في 

نتیجة للتدابیر ك الیقینفي جمیع أنحاء العالم ، واجھت االقتصادات والقطاعات المختلفة اضطرابات كبیرة وعدم  19 -كوفید فیروس  إنتشار
 .مات الحتواء أو تأخیر انتشار الفیروسالتي اتخذتھا الحكو

 
والتقدیرات وإدارة المخاطر والتي یتعین أخذھا في االعتبار واالفصاح عنھا  األراءتحققت المجموعة من وجود أي تسویات وتغیرات في 

لة للبیانات المالیة المجمعة السنویة من التقدیرات مماث الیقینإن المصادر الرئیسیة لعدم  المجمعة.المكثفة ضمن المعلومات المالیة المرحلیة 
على المجموعة المبین بالتفاصیل  19 -، بإستثناء تأثیر تفشي فیروس كوفید 2019دیسمبر  31المدققة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 

 :2020یونیو  30المنتھیة في  وللفترةكما في  أدناه
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 مالیةغیر الانخفاض قیمة الموجودات  )1
 عقاریة موجودات - أ

على القیمة الدفتریة لممتلكاتھا  جوھري، لم تحدد المجموعة أي تأثیر استناًدا إلى تقییمات داخلیة، 2020 یونیو 30كما في 
تحدید توقعات المشاركین في السوق للسعر اعتماًدا على الطریقة المستخدمة علیھ  یحتويالذي  الیقینالعقاریة، بسبب حالة عدم 

 لتلك العقارات. القیمة البیعیةفي تحدید صافي 
 

 استیفاح مزید منتدرك المجموعة أن بعض المناطق الجغرافیة والقطاعات التي تتواجد فیھا ھذه العقارات قد تأثرت سلبًا ، ومع 
 قیم ھذه العقارات بشكل مناسب في إدراجالوضع، تراقب المجموعة باستمرار توقعات السوق وتستخدم االفتراضات ذات الصلة 

 .المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة في
 

 استثمار في شركات محاصة - ب
على القیمة  جوھريالقیمة، لم تحدد المجموعة أي تأثیر في نخفاض لال داخلیة ، استناًدا إلى تقییمات2020 یونیو 30 في كما

علیھ تحدید التأثیر على التدفقات النقدیة المتوقعة الناتجة عن ھذه  یحتويالذي  التأكدبسبب عدم  لشركاتھا المحاصةالدفتریة 
 .الموجودات غیر المالیة

 
بشكل الموجودات غیر المالیة قیم ھذه  في ادراجتراقب المجموعة باستمرار توقعات السوق وتستخدم االفتراضات ذات الصلة 

 .المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة فيمناسب 
 

 بالموجودات غیر المالیةكما تحققت المجموعة من وجود أي مؤشرات على انخفاض القیمة وأي حاالت عدم یقین جوھریة فیما یتعلق 
، وخلصت بحق استخدام موجوداتالمرتبطة  الناتجة عن أي تغیر في فترات عقود اإلیجار حاالت عدم الیقینالخاصة بھا وخصوصاً 

 .19 -كوفید تب على وباء الى انھ ال یوجد أثر مادي متر
 

 لألدوات المالیة قیاس القیمة العادلة )2
الحالي لتعدیل، إذا لزم األمر، القیمة  الوضعاألسواق والمعامالت التجاریة بین المشاركین في السوق في تراقب المجموعة باستمرار 

 العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة.
 

االعتبار التأثیرات المحتملة لتقلبات السوق الحالیة في تحدید المبالغ المعلنة لألدوات المالیة المدرجة وغیر المدرجة  أخذت المجموعة في
، تحدد المجموعة القیمة العادلة باستخدام أسعار الشراء لألدوات المالیة المدرجة باإلضافة 19 -كوفید للمجموعة. بالنظر إلى تأثیر 

ال یمكن مالحظة أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة بالنسبة ألدواتھا المالیة غیر المسعرة.  للذيالتقییم  أساسإلى 
ً شھدت المجموعة  دینار  84,420بمبلغ  في القیمة العادلة لموجوداتھا المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرارتفاعا

للفترة المنتھیة  دینار كویتي 1,414,072بمبلغ  المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات في انخفاًضا وكویتي 
 .2020یونیو  30في 

 
 الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة )3

طبقت المجموعة افتراضات إضافیة تقدیریة على النماذج القائمة للخسائر االئتمانیة المتوقعة من خالل تطبیق السیناریوھات المرجحة 
باالحتماالت على عوامل االقتصاد الكلي ذات الصلة المتعلقة بالمناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فیھ أنشطتھا. كما قامت المجموعة 

ات في القطاعات المحتمل تأثرھا لتحدید وجود أي مؤشرات على انخفاض القیمة، وخلصت الى انھ ال یوجد أثر مادي بتقییم التعرض
 .19 -كوفید مترتب على وباء 

 
 المطلوبات وااللتزامات المحتملة )4

وتغییرات في األعمال والعالقات قامت المجموعة بتقییم األثر المترتب على تعطیل أي أنشطة تشغیلیة، بما في ذلك أي تحدیات تعاقدیة 
التجاریة بین المجموعة والعمالء والموردین، فضالً عن استعراض الزیادة المحتملة في المطلوبات وااللتزامات المحتملة، ولم یتم 

 مالحظة أي مشكالت.
 
 مبدأ االستمراریة )5

وف االقتصادیة الحالیة وكافة المعلومات المتاحة أجرت المجموعة تقییماً حول قدرتھا على االستمرار كمنشأة مستمرة في ظل الظر
، إال انھ في الوقت الراھن، المجموعة لدیھا موارد 19 -كوفید المستقبلیة. رغم األثر المتفاقم لوباء  التیقنحول المخاطر وحاالت عدم 

 31لم یتأثر إلى حد كبیر ولم یتغیر منذ كافیة لالستمرار في مزاولة عملیتھا التشغیلیة فضالً عن أن موقفھا المتعلق باالستمراریة 
 . ونتیجة لذلك، فقد أعدت ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المطثفة المجمعة بما یتوافق مع أساس مبدأ االستمراریة.2019دیسمبر 
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