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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 

والتغیرات في حقوق الملكیة  األرباح أو الخسائر والدخل الشاملبیانات وكذلك  2020 مارس 31(یشار إلیھا معًا بـ "المجموعة")، كما في 
المكثفة المجمعة . إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة آنذاك المجمعة والتدفقات النقدیة المرحلیة المكثفة
إن مسؤولیتنا ھي التعبیر عن نتیجة حول ھذه  "التقریر المالي المرحلي" من مسؤولیة إدارة الشركة األم. 34وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

 المكثفة المجمعة بناًء على مراجعتنا.المعلومات المالیة المرحلیة 
 

 نطاق المراجعة
"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل المدقق المستقل للشركة". إن  2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم 

المكثفة المجمعة تشتمل مبدئیاً على توجیھ استفسارات للموظفین المسؤولین عن المعلومات المالیة والمحاسبیة عة المعلومات المالیة المرحلیة مراج
التدقیق وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة الفعلیة أقل مما ھو مطبق في عملیة التدقیق وفقاً لمعاییر 

تمكننا من الحصول على تأكید بأننا على علم بكافة األحداث الھامة التي من الممكن تحدیدھا خالل عملیة التدقیق، وبناًء  الدولیة وھي بالتالي ال
 علیھ فإننا ال نبدي رأیاً یتعلق بالتدقیق. 

 
 أساس النتیجة المتحفظة

ت الشركة الزمیلة بطلب تحكیم یتعلق بأحد استثماراتھا. حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة، قام (ب) 4إیضاح كما ھو مبین في 
كة لم یتمكن مدققو الشركة الزمیلة من الحصول على ادلة تدقیق كافیة ومناسبة حول االستثمار وامكانیة استرداد القرض الممنوح من قبل الشر

ً ل2020 مارس 31الزمیلة إلى الشركة المستثمر فیھا ذات الصلة كما في   لطبیعة وعدم التأكد الجوھري حول االستثمار ونتائج، وذلك نظرا
 زمیلة. التحكیم. وبالتالي، فإننا لم نتمكن من تحدید ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعدیل على القیمة المدرجة بالدفاتر لالستثمار في شركة

 
 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  (أ) حول 4نود أن نلفت االنتباه إلى اإلیضاح 
عكس على القضایا القانونیة. ال یمكن تحدید النتیجة النھائیة لھذه القضایا حالیًا. وبناء علیھ لم یتم احتساب مخصص یتعلق باآلثار التي قد تن

 المجمعة للشركة الزمیلة. إن نتیجتنا غیر متحفظة فیما یتعلق بھذا األمر. المعلومات 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" 
علمنا خالل فترة  المكثفة المجمعة متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الشركة األم، وحسب ما ورد إلیھ علمنا واعتقادنا، لم یرد إلىالمالیة المرحلیة 

والئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة  2016لسنة  1، أیة مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم 2020 مارس 31أشھر المنتھیة في  الثالثة
للمجموعة أو نتائج  علیھما أو لعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة األم والتعدیالت الالحقة علیھما، على وجھ یؤثر مادیاً في المركز المالي

 أعمالھا.
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 بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 (الكويتي)جميع المبالغ بالدينار 

 

 

  .( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة15( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
 

 

 مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في   إيضاح 

   2020  2019 

 1,974,612  1,215,299   بيع مخزون عقارات
 2,271,432  2,524,317   إيرادات إيجارات

   3,739,616  4,246,044 
 (1,701,261)  (1,119,905)   تكاليف بيع مخزون عقارات

 2,544,783  2,619,711   مجمل الربح
 4,881,137  2,324,475  4 حصة من نتائج أعمال شركة زميلة

 190,572  341,709   حصة من نتائج أعمال شركات محاصة
 289,045  163,793   إيرادات أخرى
 53,542  59,650   إيرادات فوأئد
 (2,482,520)  (2,122,540)   تكاليف تمويل

 (775,975)  (795,903)   تكاليف موظفين
 (758,554)  (1,105,173)   مصروفات عمومية و إدارية

 (269,321)  (828,934)   صافي خسائر استثمار
 (69,443)  (68,459)   ستخدام االحق موجودات  إطفاء

 (24,433)  (31,987)   استهالك ممتلكات ومعدات

 3,578,833  556,342   ربح الفترة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 (3,210)  (33,780)   التابعة األجنبية  الشركات عنالضرائب 

 (37,500)  -  9 أعضاء مجلس االدارة ةمكافأ

 3,538,123  522,562   ربح الفترة

      
      الخاص بـ :

 3,625,950  573,622   مساهمي الشركة األم
 (87,827)  (51,060)   الحصص غير المسيطرة

   522,562  3,538,123 

      
 2.53  0.40  8 )فلس( الخاصة بمساهمي الشركة األم المخففةواألساسية  ربحية السهم
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 .( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة15( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )إن 
 
 

 

 
 

 المجمع )غير مدقق( بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف
 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في   

  2020  2019 

 3,538,123   522,562  ربح الفترة

     
     :(الخسارة الشاملة األخرى)الدخل الشامل اآلخر 

     
     الحقا إلي بيان األرباح أو الخسائر مكن أن يعاد تصنيفهايبنود 

 (26,272)  703,442  لشركة زميلة (الخسارة الشاملة األخرى)الدخل الشامل اآلخر  حصة من
 478,948   5,946,581  فروقات تحويل عملة من العمليات أجنبية

 (1,027,617)  (5,473,301)  الخسارة الشاملة األخرى لشركات محاصةحصة من 
     

     بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلي بيان األرباح أو الخسائر
 52,477   (116,363)  التغير في القيمة العادلة ألدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

 -  61,758  لشركة زميلة احتياطيات أخرىحصة من 

 (522,464)  1,122,117  للفترة (اآلخرى الخسارة الشاملة)الدخل الشامل اآلخر 

 3,015,659   1,644,679  مجموع الدخل الشامل للفترة

     
     الخاص بـ: 
 2,998,567   1,254,908  مساهمي الشركة األم 
 17,092   389,771  الحصص غير المسيطرة 

 3,015,659   1,644,679  الدخل الشامل للفترة مجموع 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 بالدينار الكويتي()جميع المبالغ 

 
     األم الشركة بمساهمي الخاصة الملكية حقوق 

         إحتياطيات        

  أسهم خزانة  عالوة إصدار  رأس المال 
احتياطي 
  اجباري

في  تغيرات أثر
الشامل  الدخل
لشركة  األخر

  زميلة

حصة 
احتياطيات 

لشركة  أخرى
  زميلة

 أخرى احتياطيات
  الجزئي المجموع  مرحلة أرباح  (7)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 
 1,644,679  389,771  1,254,908  573,622  (83,914)  48,757  716,443  -  -  -  - للفترةمجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( 

 284,086,793  10,203,705  273,883,088  96,430,751  (16,160,681)  (118,343)  (2,824,938)  49,397,620  (7,864,846)  5,266,764  149,756,761 2020مارس  31الرصيد 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 2018ديسمبر  31الرصيد في 

 3,015,659  17,092  2,998,567  3,625,950  (601,111)  (153,372)  127,100  -  -  -  - للفترةمجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( 

 270,867,485  10,041,633  260,825,852  102,820,332  (14,886,959)  (6,034,499)  (2,856,654)  48,239,204  (7,864,846)  5,266,764  136,142,510 2019مارس  31الرصيد في 

 
 

 .( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة15( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 )غير مدقق( المجمع المكثف المرحلي بيان التدفقات النقدية
 2020مارس  31المنتهية في  للفترة

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 مارس  31أشهرالمنتهية في  للثالثة  إيضاح 

   2020  2019 

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
 3,578,833   556,342   أعضاء مجلس اإلدارة ةربح الفترة قبل الضرائب ومكافأ

      تسويات:
 (4,881,137)  (2,324,475)  4 حصة من نتائج أعمال شركة زميلة

 (190,572)  (341,709)   حصة من نتائج أعمال شركات محاصة
 (53,542)  (59,650)   إيرادات فوائد 
 2,482,520   2,122,540   تكاليف تمويل

 269,321   828,934   صافي خسائر استثمار
 69,443  68,459   ستخدام اإلحق  موجودات إطفاء

 24,433   31,987   استهالك ممتلكات ومعدات
 30,976   29,202   مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  ¤  911,630   1,330,275 
      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (568,960)  (1,078,402)   مدينون وأرصدة مدينة أخرى
 1,733,447   629,398   مخزون العقارات

 (762,574)  -   أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر
 (1,078,202)  -   عقارات قيد التطوير

 (12,807,291)  1,788,199   دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 (12,153,305)  2,250,825   العمليات )المستخدم في( الناتج من النقد
 (118,176)  -   مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 (12,271,481)  2,250,825   األنشطة التشغيلية )المستخدم في(الناتج من صافي النقد 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 (9,217)  (3,410)   شراء ممتلكات ومعدات
 -  47,309   ومعداتالمحصل من بيع ممتلكات 

 19,943,523   -   متعلقة بالعمليات غير المستمرة موجوداتالمحصل من بيع 
 (63,004)  -   المدفوع الضافات على عقارات استثمارية

 53,542   59,650   إيرادات فوائد مستلمة

 19,924,844   103,549   صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 (1,165,447)  466,666   صافي الحركة على قروض وسلفيات

 -  (63,863)   مطلوبات عقود ايجار مدفوعة
 (1,607,811)  (2,329,507)   تكاليف تمويل مدفوعة

 (2,773,258)  (1,926,704)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

      
 4,880,105  427,670   صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

 (866,903)  (956,377)   أثر تغيرات أسعار الصرف على نقد ونقد معادل بالعمالت األجنبية
 6,252,271  12,269,261   نقد ونقد معادل في بداية الفترة

 10,265,473  11,740,554   نقد ونقد معادل في نهاية الفترة

 
 .( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة15( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

 

 



 

 

 
 

 المجمعة )غير مدققة(المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 2020مارس  31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 األنشطة الرئيسية تأسيس -1
إدارة التسجيل العقاري  -بموجب عقد تأسيس موثق لدى وزارة العدل  ،شركة مدرجة كويتية عامة ("الشركة األم"شركة الوطنية العقارية )ال

. 19628وتعديالته الالحقة وآخرها ما تم التأشير عليه بالسجل التجاري تحت رقم  1973 نوفمبر 15بتاريخ  19628والتوثيـق تحت رقـم 
 .1984سبتمبر  29منذ  إن الشركة األم مدرجة في بورصة الكويت

 
 :كما يلي رئيسية للشركة األم هيإن األنشطة ال

 .تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة في الكويت وفي الخارج 
  العقارات. في مجال يةاستشارخدمات اعداد الدراسات وتقديم 
  للغير بما في ذلك اعمال الصيانة وتنفيذ االعمال المدنية  وأ االم المملوكة للشركةالقيام باعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات

 والميكانيكية والكهربائية والمصاعد واعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسالمتها. 
  وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة.  االمتنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة 
  .إقامة المزادات العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة 
 وادارتها. ألسواق التجارية والمجمعات السكنيةتملك ا 
  ل التحتيةوضع البنية تطوير( لمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويلBOT وإدارة المرافق ) المتعلقة

 بتلك المشاريع.
 

 ، دولة الكويت.13087، الصفاة 22644ص.ب.  هو األم إن العنوان المسجل للشركة
 
 . 2020 أغسطس 13مجلس اإلدارة بتاريخ  من قبلالمجمعة للمجموعة المكثفة إصدار المعلومات المالية المرحلية  موافقة علىال تتم

 

 اإلعدادأسس  -2
. إن السياسات التقرير المالي المرحلي"" (34)المجمعة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المكثفة هذه المعلومات المالية المرحليةلقد أعدت 

المالية المجمعة المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات  المكثفة المعلومات المالية المرحلية ههذالمحاسبية المستخدمة في إعداد 
إيضاح كما هو مبين في  تطبيق معايير جديدة الناتجة عنفيما عدا التغيرات في السياسات المحاسبية  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 .(3)رقم 
 

لم تقوم المجموعة بتطبيق مبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى تم إصدارها وغير جارية التأثير. إن التعديالت والتفسيرات 
 ، ليس لها أي تأثير مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.2020األخرى التي تتطبق ألول مرة في 

 
المجمعة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقاً للمعايير الدولية  المكثفة ية المرحليةإن المعلومات المال

عرض للتقارير المالية. في رأي اإلدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديالت المتمثلة في االستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية ل
ال تعتبر  2020مارس  31. إن نتائج األعمال للفترة المنتهيـة فـي ضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة عادل

. للحصول على معلومات إضافية يمكن 2020ديسمبر  31بالضرورة مؤشراً عـن نتائج األعمال التي يمكن توقعها للسنة المنتهية في 
 .2019ديسمبر  31الية المجمعة واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في الرجوع إلى البيانات الم

 
ديسمبر  31من التقديرات مماثلة للبيانات المالية المجمعة السنوية المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في  التيقنإن المصادر الرئيسية لعدم 

 (.15في إيضاح رقم ) ة المبين بالتفاصيلعلى المجموع 19 -، بإستثناء تأثير تفشي فيروس كوفيد 2019
 

 من المعايير الدولية للتقارير المالية تطبيق معايير جديدة الناتجة عنالتغيرات في السياسات المحاسبية  -3
 

 الخاص بترتبيات االمتياز – 19( كوفيد 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 جـ، )أ( 60، )ب( 46، )أ( 46تم إضافة فقرات  االمتياز، إيجار بترتيباتالخاص  19 – الكوفيدتم إصدار تعديل  ،2020 مايوكما في 

. يسمح بالتطبيق 2020 ونيوي 1المستأجر تلك التعديالت على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد  يطبٍق)ب(.  20)أ( وجـ  20
 .2020 مايو 28 بعد أو فيلية الصادرة الما البيانات ذلك في بما ،المبكر

 

الخاص بترتبيات إيجار االمتياز بطريقة األثر الرجعي، ويتم اإلعتراف بإجمالي التأثير  19 –َوجب على المستأجر تطبيق تعديل الكوفيد 
للتطبيق المبدئي كتعديل على الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المرحلة )أو أي من عناصر حقوق الملكية األخرى، كما هو مناسب( في بداية فترة 

 .للمجموعةتأثير مادي على البيانات المالية له يكن لم التعديل  هذاإن لتعديل. التقرير السنوية التي تم فيها التطبيق المبدئي ل
 

  )8(( و1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )
من معايير المحاسبة الدولية أسهل للفهم وليس المقصود منها تغيير المفهوم  1تهدف التعديالت إلى جعل تعريف األهمية النسبية في المعيار 

األساسي المعلومات الجوهرية في المعايير الدولية للتقرير المالي. تم إدراج مفهوم "حجب" المعلومات المادية بمعلومات غير جوهرية 
 .كجزء من التعريف الجديد

 

 ."تم تغيير أساس األهمية النسبية التي تؤثر على المستخدمين من "يمكن التأثير" إلى "يمكن توقع التأثير بشكل معقول
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. باإلضافة إلى 1بتعريف األهمية النسبية في معيار المحاسبة الدولي رقم  8تم استبدال تعريف األهمية النسبية في معيار المحاسبة الدولي 
ى ذلك ، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل المعايير األخرى واإلطار المفاهيمي الذي يتضمن تعريفًا لألهمية النسبية أو يشير إل

 .مصطلح " األهمية النسبية " لضمان االتساق
 

إن تلك التعديالت  .، مع السماح بالتطبيق المبكر 2020يناير  1يتم تطبيق التعديالت بأثر مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 .المجمعة لها تأثير مادي على البيانات الماليةليس 

 

 استثمار في شركة زميلة -4
%( في 23.668: 2019مارس  31% و23.668: 2019ديسمبر  31% )23.668 تمتلك حصة ملكية فعلية بنسبة إن الشركة األم

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. "شركة زميلة" وهي شركة مساهمة عامة مسجلة في الكويت ومدرجـة في بورصة الكويت 
البضائع وإدارة وتأجير المخازن وأنشطة النقل والتوزيع والمناولة والتخليص وسوق دبي المالي. تمارس الشركة الزميلة أنشطة تخزين 

 الجمركي للبضائع.
 

 إن الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في شركة زميلة خالل الفترة / السنة: 

 مارس  31
2019 

 ديسمبر 31 
 2019 

 )مدقق(

 
 مارس  31

2020 

 

 الرصيد في بداية الفترة / السنة 250,435,898  215,219,929  215,219,929
 زميلة ةحصة المجموعة من نتائج أعمال شرك 2,324,475  20,534,478  4,881,137

 الزميلة ةتوزيعات نقدية مستلمة من الشرك -  (5,136,947)  -

127,100  (834,785)  716,443 
)الخسارة الشاملة  حصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر

 زميلة ةلشرك األخرى(
 زميلة ةلشرك ىاآلخر االحتياطياتحصة المجموعة من  48,757  5,991,185  (153,372)

 *خسائر انخفاض في قيمة عكس -  14,662,038  -

 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 253,525,573  250,435,898  220,074,794

 
بمبلغ  2020مارس  31شركة االم في الشركة الزميلة بناًء على سعر السوق المعلن لالستثمار كما في لاإن القيمة السوقية العادلة لحصة 

دينار  300,340,174: 2019مارس  31ودينار كويتي  321,761,243: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 224,484,588
تاريخ الموافقة على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة الحظت اإلدارة أن االنخفاض في القيمة العادلة مؤقت. كما في  كويتي(.

 المرفقة، سعر السوق المدرج لالستثمار أعلى من قيمته الدفترية.
 
وإستناداً إلى اختبار انخفاض القيمة الذي أجرته إدارة الشركة األم، قامت اإلدارة بتقييم عكس ، 2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  *

دينار كويتي. يستند العكس إلى تقدير إذا كانت القيمة  14,662,038انخفاض في القيمة المحسوبة في السنوات السابقة إلى حد  خسائر
 "االستثمار في شركات زميلة وشركات محاصة". 28القابلة لالسترداد على أساس القيمة المستخدمة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 حتملة والدعاوى القضائية المتعلقة بالشركة الزميلة فيما يلي: تتلخص المطلوبات الم (أ)
 

 PCOات لتعاقدوايع رلمشااعقد مكتب  (1
عقد مكتب المشاريع والتعاقدات القائم على أساس التكلفة باإلضافة إلى أتعاب محددة  الشركة الزميلة، نفذت 2008حتى  2004من 

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

مليون دوالر تدين بها الحكومة األمريكية للشركة  47مطالبة موثقة بحوالي  الشركة الزميلة، أرسلت 2011أبريل  23وبتاريخ 
ديسمبر  15بتاريخ  الشركة الزميلةاألم فيما يتعلق بعقد مكتب المشاريع والتعاقدات. ورفض مسؤول التعاقدات المطالبة المقدمة من 

الجيش. وبصفة منفصلة، ادعت الحكومة  قرار الرفض أمام محكمة طعون مجلس خدمات الشركة الزميلةواستأنفت  2011
مليون دوالر تتعلق بعقد مكتب المشاريع والتعاقدات وطلبت سداد المبلغ. وطعنت  80مدينة لها بمبلغ  الشركة الزميلةاألمريكية أن 
 فين.بمطالبة الحكومة األمريكية لدفع المبلغ أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجيش وتم ضم االستئنا الشركة الزميلة

 
، تحركت الحكومة األمريكية طالبةً رفض االستئنافات أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجيش 2013أغسطس  26وبتاريخ 

 9لعدم االختصاص. ووافقت محكمة طعون مجلس خدمات الجيش الحكومة األمريكية على الطلب ورفضت االستئناف بتاريخ 
أبريل  8على قرار المجلس أمام الدائرة الفيدرالية بمحكمة االستئناف األمريكية بتاريخ  الشركة الزميلة. طعنت 2014ديسمبر 
، أكدت هيئة الدائرة االتحادية قرار محكمة طعون مجلس خدمات الجيش الذي رفض استئناف 2018أبريل  16. وبتاريخ 2015

 .لعدم االختصاص الشركة الزميلة
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بشكوى معدلة في أمر معلق يخص عقد مكتب  الشركة الزميلة، تقدمت 2018سبتمبر  21يخ وبعد قرار الدائرة االتحادية، وبتار
مليون دوالر قامت الحكومة  17المشاريع والتعاقدات أمام محكمة الدعاوى الفيدرالية تطلب، من بين أمور أخرى، إعادة مبلغ 

ب إعالن حكم بأنه ال يجوز للحكومة األمريكية أن األمريكية بمصادرته من قبل )كما ورد بمزيد من الوصف أدناه( وكذلك تطل
بموجب عقد  الشركة الزميلةتحجز مبالغ مستحقة قانونا من الحكومة األمريكية للشركة األم استناداً إلى احتمال وجود دين على 

 المبين أدناه.  DDKSمكتب المشاريع والتعاقدات. وقد تم ضم هذا األمر مع األمرالمتعلق بعقد 
 

مليون دوالر من عقد آخر يرتبط بمكتب المشاريع والتعاقدات )عقد  17شرنا آنفًا، قامت الحكومة األمريكية بمصادرة وكما أ
DDKS مطالبة مصادق عليها بموجب عقد  الشركة الزميلة، قدمت 2017يوليو  3(. وبتاريخDDKS  تطلب دفع مبلغ مقاصة
DDKS  أنها أوقفت المطالبة  الشركة الزميلة، أبلغت مسؤولة التعاقدات 2017سبتمبر  1باإلضافة إلى الفوائد. وفي خطاب بتاريخ

 DDKSدعوى تطلب إعادة مبلغ مقاصة  الشركة الزميلةالمصادق عليها. وبعد قرار الدائرة االتحادية المشار إليها أعاله، قدمت 
 "(.DDKSباإلضافة إلى الفوائد )"قضية 

 
الشركة ، قدمت 2018ديسمبر  3. بتاريخ DDKS شكوى معدلة في قضية  الشركة الزميلة، قدمت 2018سبتمبر  21وبتاريخ 
التي ال زالت قيد  COFC مع قضية DDKSاقتراًحا إلصدار الحكم بشأن المرافعات، باإلضافة إلى اقتراح لضم قضية  الزميلة

 17بضم القضيتين. بتاريخ  الشركة الزميلة، استجابت المحكمة لطلب 2018ديسمبر  6اريخ النظر فيها والمشار إليها أعاله. بت
 الشركة الزميلة، قدمت 2018ديسمبر  28. وبتاريخ DDKS، قدمت حكومة الواليات المتحدة اقتراًحا برد دعوى 2018ديسمبر 

وتم عقد جلسة  2019فبراير  14األمريكية بتاريخ  ردها على اقتراح الحكومة األمريكية وقد ورد رد حكومة الواليات المتحدة
، أصدرت محكمة المطالبات الفيدرالية رأيًا بمنح حكومة الواليات المتحدة حكما 2019مايو  9. وبتاريخ 2019فبراير  28بتاريخ 

  ركة الزميلةالشبسبب عدم اختصاصها. هذا، وقامت  DDKSفي شكوى عقد مكتب المشاريع والتعاقدات المعدلة ورفضت قضية 
حيث قامت المحكمة بضمهما لبعض، علما بأن  2019مايو  14بالطعن باالستئناف على كال القرارين أمام الدائرة الفيدرالية في 

، علما أن الطعن اآلن 2020فبراير   5، وتم سماع المرافعة الشفوية بتاريخ 2019سبتمبر  16موجز االستئناف قد اكتمل بتاريخ 
 نتظر قرار اللجنة.قيد التقديم وي

 
دعوى تتعلق بمكتب المشاريع والتعاقدات بموجب قانون اإلجراءات اإلدارية  الشركة الزميلة، أقامت 2016سبتمبر  14بتاريخ 

 في المحكمة الجزئية األمريكية لقسم كولومبيا. وال زالت هذه الدعوى عالقة.
 

رة بقيد أي مخصصات في البيانات المالية المجمعة. وبعد استشارة وعلى الرغم من الشكوك التي تحيط بالقضايا، لم تقم اإلدا
 المستشار القانوني الخارجي، ال يمكن للشركة األم التعليق على النتائج المحتملة للقضايا.

 
 تسييل كفالة (2

المصرفية المقدمة  ألف دينار كويتي من الكفالة 10,092صدر قرار عن اإلدارة العامة للجمارك بدولة الكويت بتسييل جزء بمبلغ 
من شركة جلوبال كليرنج هاوس سيستمز ش.م.ك. )مقفلة( ،)"شركة جلوبال كليرنج"( وهي شركة تابعة للشركة األم، لصالح 
نة اإلدارة العامة للجمارك فيما يتعلق بتنفيذ عقد. طبقًا لهذا القرار، قامت اإلدارة العامة للجمارك بتسييل الكفالة المذكورة خالل الس

 .2007ديسمبر  31نتهية في الم
 

وقد تقدمت شركة جلوبال كليرنج بالطعن على القرار المذكور أعاله أمام محكمة أول درجة، وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها 
ألف دينار كويتي كتعويض مقابل عدم الوفاء  58,927لصالح شركة جلوبال كليرنج، وألزمت اإلدارة العامة للجمارك بسداد مبلغ 

ألف دينار كويتي السترداد مبلغ الكفالة التي تم تسييلها سابقًا، باإلضافة إلى احتساب فائدة  9,138تزاماتها بموجب العقد، ومبلغ بال
 % سنوياً على هذه المبالغ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.7بنسبة 

 
الستئناف، طالبة زيادة قيمة التعويض. كما تقدمت ثم قامت شركة جلوبال كليرنج بالطعن باالستئناف على هذا الحكم أمام محكمة ا

سبتمبر  13أمام محكمة االستئناف. وأصدرت محكمة االستئناف في  4إداري  2014/  1955اإلدارة العامة للجمارك بالطعن رقم 
للجمارك بالطعن  حكمها بتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة. ثم قامت كل من شركة جلوبال كليرنج واإلدارة العامة 2015

 2017مارس  15، وبتاريخ 1تمييز إداري /  2015لسنة  1487, 148على هذا الحكم أمام محكمة التمييز بالطعنين رقمي 
 الشركة الزميلة، أصدرت لجنة الخبراء تقرير يؤكد أحقية 2018مايو  7قضت محكمة التمييز بإحالة الطعن إلدارة الخبراء. وفي 

قدمت شركة  2019يناير  23. وبجلسة 2018أكتوبر  3ه. وتم نظر الدعوى أمام محكمة التمييز في في التعويض المطالب ب
للتعقيب من الجمارك وبهذه الجلسة طلب الحاضر عن  2019فبراير 13جلوبال كليرنج دفاعها وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 

 26وفيها تأجلت لجلسة  2019مايو  1للحكم لجلسة  ، تم حجز الدعوى2019مارس  6الجمارك أجالً وتم منحه أجالً لجلسة 
وبتلك الجلسة قضت محكمة التمييز بإحالة الدعوى إلى إدارة  2019سبتمبر  25ثم تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة   2019يونيو 

 الخبراء، وال زالت الدعوى محل بحث أمام إدارة الخبراء. 
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ائية ضد اإلدارة العامة للجمارك وتقدمت ضمن إحدى مطالبتها بطلب لمحكمة كما قامت شركة جلوبال كليرنج برفع دعوى قض
االستئناف بوقف اإلدارة العامة للجمارك من تسييل الكفاالت البنكية المتبقية المقدمة من شركة جلوبال كليرنج. وأصدرت محكمة 

ي ال تزال بحوزة اإلدارة العامة للجمارك، وتقدمت االستئناف حكما لصالح شركة جلوبال كليرنج بوقف تسييل الكفاالت البنكية الت
 هذه األخيرة بالطعن بالتمييز على حكم االستئناف القاضي بوقف تسييل الكفاالت وقضى بإلغائه من  محكمة التمييز.

 
ن برفع دعاوى باإلضافة إلى ما سبق، يوجد نزاعات قانونية بين شركة جلوبال كليرنج واإلدارة العامة للجمارك وقام كال الطرفي

قضائية ودعاوى مقابلة مختلفة منظورة حاليًا أمام المحاكم. ويرى المستشار القانوني الداخلي للمجموعة أنه لن يكون لهذه القضايا 
 تأثير مادي سلبي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

 
  جنوب أمغرةللمراحل األولى والثانية والثالثة من قسيمة في منطقة  157العقد رقم  (3

ألف دينار كويتي يمثل قطعة أرض تقع جنوب أمغرة تم الحصول  28,000تتضمن العقارات االستثمارية عقار بقيمة دفترية بمبلغ 
 عليها من الهيئة العامة للصناعة بموجب عقد إيجار. 

 
 30أعاله لزعمها بانتهاء سريانه في  بعزمها إنهاء عقد االيجار المشار اليه الشركة الزميلة، أخطرت الهيئة 2018يوليو  3في 

بتسليم قطعة األرض. استنادا الى الرأي القانوني للمستشار القانوني الخارجي للشركة  الشركة الزميلة، وطالبت الهيئة 2018يونيو 
برفع دعوى برقم  اإلجراءات القانونية الالزمة وقامت الشركة الزميلةاألم، فإن إخطار إنهاء العقد مخالف للقانون، وقد اتخذت 

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

الشركة ( وطعنت عليه 129/2018صدر قرار اإلخالء اإلداري رقم )هـ.ع.ص  2018سبتمبر  9بتاريخ بموجب القانون. و
 .12إداري/ 5600/2018أمام القضاء بالدعوى رقم  الزميلة

 
يونيو  30اعتباراً من  157بانتهاء عقد التخصيص رقم  الشركة الزميلةضد  314/2019الحكم رقم  2019إبريل  25وبتاريخ 
 1بأداء الريع ابتداًء من  الشركة الزميلةللقسيمة وطردها واسترداد الهيئة لحيازة األرض وإلزام  الشركة الزميلةالء وبإخ 2018
 .وهذا الحكم صادر من محكمة أول درجة وغير نهائي -دينار كويتي عن كل يوم تأخير حتى تسليم القسيمة  80بمبلغ  2018يوليو 

الشركة إجراءات الطعن على هذا الحكم باالستئناف وطلبت وقف تنفيذ الحكم. إضافة إلى ذلك، طالبت  الشركة الزميلةوقد اتخذت 
( لمدة 157المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف عليه و القضائ برفع الدعوى بإثبات امتداد وتجديد العالقة التعاقدية للعقد رقم ) الزميلة

 .2018يوليو  1سنة بدًء من  20أخرى قدرها 
 

، صدر القرار من محكمة االستئناف في االستئناف أعاله بوقف شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتم تأجيله 2019يوليو  14وبتاريخ 
 .2019نوفمبر  17لجلسة 

 
( فيما 314/2019بإلغاء الحكم المستأنف رقم ) الشركة الزميلةصدر الحكم في االستئنافات المقامة من  2019ديسمبر  8وبتاريخ 
به في الدعوى األصلية والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، قضى 

. غير أن الحكم قابل للطعن عليه بالتمييز الشركة الزميلةومؤدى هذا الحكم النهائي هو بقاء القسائم موضوع العقد حتى االن بحيازة 
تمييز  562/2020،  186/2020،  3900/2019ت الشركة على هذا الحكم بالتمييزات أرقام من أطراف الخصومة وقد طعن

وما  4تمييز تجاري/ 2020لسنة  561،  560، كما طعنت الهيئة العامة للصناعة على ذات الحكم بالتمييزين رقمي  4تجاري/
 زالت الطعون متداولة ولم يفصل فيها حتى اآلن.

 
ً إشكاالً لوقف تنفيذ الحكم  الشركة الزميلةكما أقامت  لحين الفصل في االستئناف،  2019لسنة  314المستشكل فيه رقم  أيضا
وطعنت الهيئة على هذا  2019لسنة  314، صدر الحكم في اإلشكال المذكور بوقف تنفيذ الحكم رقم 2019سبتمبر  2وبتاريخ 

الحكم المستأنف من الهيئة و رفض اإلشكال تاسيسا على حكم صدر الحكم بإلغاء  2020 فبراير 16الحكم باالستئناف وبتاريخ 
 .2019 ديسمبر 8االستئناف أعاله الصادر بتاريخ 

 
 ولم تتمكن الشركة الزميلة بعد التشاور مع المستشار القانوني الخارجي من التعليق على نتائج القضية.

 
  قضايا شركة كي جي إل (4

وبعض شركاتها التابعة من قبل شركة  الشركة الزميلةتم رفع دعاوى مدنية على ، 2012ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
رابطة الكويت والخليج للنقل )"كي جي إل"( وشركاتها التابعة في ثالثة دوائر قضائية مختلفة في الواليات المتحدة وذلك بشأن 

 .ميلةالشركة الزأمور تتعلق بالتشهير والتدخل في عقود شركة كي جي إل مع حكومة الواليات المتحدة من قبل موظف سابق في 
 

، وافقت 2018يوليو  6طلب إصدار حكم مستعجل. في  الشركة الزميلة، الحقاً النتهاء كافة التحقيقات، قدمت 2018يونيو  4في 
 و أسقطت الدعوى. الشركة الزميلةالمحكمة على طلب 
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مت شركة كي جي إل ، استأنفت شركة "كي جي إل" الحكم المستعجل امام محكمة بنسلفانيا العليا، وقد2018أغسطس  1في 
. كما قدمت شركة كي جي ال تعقيبها 2018ديسمبر  20. وقدمت المجموعة ردها في 2018نوفمبر  8مذكرتها االفتتاحية في 

مذكرتها النهائية  الشركة الزميلة. قدمت 2019فبراير  12ومالحقها لالستئناف في  2019يناير  17على مذكرة المجموعة في 
 .2019فبراير  26دمت شركة كي جي ال مذكرتها النهائية في ، وق2019فبراير  25في 
 

 12. في 2019مارس  7، رفضت المحكمة العليا التماس كي جي ال بختم أجزاء مستنسخة من السجل في 2019فبراير  28في 
 وافقت المحكمة على التزام كي جي ال بختم أجزاء مستنسخة من السجل. 2019ابريل 

 
. 2019يونيو  26المحكمة العليا موعد للمرافعة الشفهية في االستئناف واستمعت المحكمة إليها في  ، حددت2019مايو  15في 

، 2019سبتمبر  3أصدرت المحكمة العليا قرارها برفض االستئناف المقدم من قبل كي جي ال. بتاريخ  2019أغسطس  1و في 
مام محكمة التمييز في والية بنسلفانيا، وطلبت من محكمة التمييز تقدمت شركة كي جي أل بالتماس للموافقة على تقديم االستئناف أ

، 2020فبراير  20. وفي 2019سبتمبر  17ردها على االلتماس بتاريخ  الشركة الزميلةمراجعة قرار المحكمة العليا. وقدمت 
أمر إحالة خالل الميعاد رفضت محكمة التمييز التماس شركة كي جي ال وتقاعست هذه األخيرة في تقديم التماس الستصدار 

الشركة القانوني، وعليه، تم اآلن إنهاء حق شركة كي جي أل باالستئناف في هذه المسألة وأضحت هذه المسألة منتهية بنجاح لصالح 
 .الزميلة

 
  قضية كوريك (ب)

اتفاقية تسوية منازعات من  36، قدمت المجموعة طلب تحكيم ضد حكومة جمهورية العراق استناداً إلى المادة 2017في فبراير 
من االتفاقية الثنائية بين حكومة دولة الكويت وحكومة  10االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى )"اتفاقية اإلكسيد"( وإلى المادة 

حكيم بمجموعة من "(. ويتعلق طلب الت2015جمهورية العراق بشأن الترويج والحماية المتبادلة لالستثمارات )"االتفاقية الثنائية لعام 
التصرفات واالمتناع عن اتخاذ ما يلزم من جانب حكومة جمهورية العراق بما فيها هيئتها الرقابية التابعة لها وهي هيئة األعالم 
واالتصاالت، فيما يتعلق بقرار مزعوم صدوره من قبل هيئة اإلعالم واالتصاالت بإبطال موافقتها الكتابية المسبقة الصادرة بشأن 

ثمار المجموعة في شركة كورك تيليكوم، باإلضافة إلى أمر هيئة األعالم واالتصاالت بإعادة األسهم التي استحوذت عليها المجموعة است
(. وتتعلق مطالبات المجموعة في طلب التحكيم، من بين 2019إلى المساهمين العراقيين األصليين )األمر الذي تم تنفيذه في مارس 

مليون دوالر أميركي بشكل عادل  380الحكومة العراقية في معاملة استثمار المجموعة بقيمة أكثر من  أمور أخرى، على إخفاق
ومنصف، وإخفاقها في إخطارها بما يتم اتخاذه من إجراءات وحرمانها من حق الدفاع، وأيضا المصادرة غير المباشرة لالستثمار 

، تم قيد طلب التحكيم من المجموعة لدى مركز تسوية منازعات 2017فبراير  24. في 2015بالمخالفة ألحكام االتفاقية الثنائية لعام 
 .2018يناير  31. حيث انعقدت جلسة إجرائية أولية في 2017ديسمبر  20االستثمار وتم تشكيل هيئة التحكيم رسمياً في 

 
العراق اعتراضها على االختصاص  ، أودعت جمهورية2018أغسطس  6. وبتاريخ 2018أبريل  30وتم إيداع مذكرة المجموعة في 

وطلبت النظر في االعتراض للبت فيه كمسألة تمهيدية قبل النظر في موضوع وأساس النزاع. وقامت المحكمة بتشعيب اإلجراءات في 
. وقد ورد رد المدعى عليهم 2019يناير  10، وقدمت المجموعة مذكرتها المضادة بشأن االختصاص الوالئي في 2018أكتوبر  31
. 2019أبريل  25و 24. هذا، وقد انعقدت الجلسات بتاريخ 2019مارس  21، فيما ردت المجموعة بتاريخ 2019فبراير  25في 

، أصدرت المحكمة قرارها بشأن االختصاص القضائي و خلصت فيه إلى أن لديها والية قضائية على بعض 2019يوليو  9وبتاريخ 
اآلن في الدعوى على أساس المطالبات التي يتحقق للمحكمة الوالية القضائية بشأنها. .  )وليس كل( مطالبات المجموعة. وسيتم البت

وقد تقدمت المجموعة بردها على مذكرة المدعى عليها بتاريخ  2020مارس  13وقد تقدمت المدعى عليها بمذكرتها الدفاعية بتاريخ 
.  هذا، وال يمكن في الوقت الحالي تقييم 2020شهر أكتوبر  فيما تقرر ميعاد الجلسة للبت في أساس الدعوى في 2020يوليو  17

 االثر المالي المتوقع حيث ما يزال النزاع قائما دون حسمه قانونا وعدم اتضاح األمور.
 
تي بموازاة المطالبات المذكورة أعاله بشأن شركة كورك تيليكوم، قامت شركة تيليكوم العراق المحدودة )"شركة تيليكوم العراق "( )ال

 %( ببدء اإلجراءات التالية:54تملك المجموعة بشكل غير مباشر في رأسمالها حصة 

 

 التحكيم بشأن اتفاقية االكتتاب في األسهم  
، بدأت شركة تيليكوم العراق إجراءات تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية ضد كل من شركة كورك الدولية 2017يونيو 29في 

)لإلدارة( المحدودة )"كورك الدولية"( والسيد/ سروان صابر مصطفى. وقد نشأ النزاع بسبب مبالغ مستحقة من كورك الدولية 
اتفاقية اكتتاب تتعلق باستثمار المجموعة في شركة كورك تيليكوم. ويقدر المبلغ بكفالة السيد سروان صابر مصطفى بموجب 

قامت ، والتي 2018فبراير  2مليون دوالر أمريكي )بخالف الفوائد(.وقد تم تشكيل هيئة التحكيم في  75المتنازع عليه بما يقارب 
 القواعد اإلجرائية  والجدول الزمني لنظر التحكيم. بإصدار

 
 .2018سبتمبر  12. وتم إيداع مذكرة الدفاع بتاريخ 2018مايو  17داع مذكرة طلبات شركة تيليكوم العراق في وقد تم إي

 
. وقد انعقدت 2019مايو  3، فيما تقدم المدعى عليهم بردهم في 2019مارس  8وقدمت شركة تيليكوم العراق ردها بتاريخ 

، أصدرت المحكمة قرارها النهائي لصالح المدعى عليهم 2020أبريل  1 بتاريخ 2019سبتمبر  17و  16جلسات بتاريخ 
 .شركة تيليكوم  العراقورفض جميع مطالبات 
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 التحكيم بشأن اتفاقية المساهمين  
، بدأت شركة تيليكوم العراق إجراءات التحكيم ضد شركة سي اس ليمتد والسيد سروان صابر مصطفى. نشأ 2018يونيو  4في 

في شركة  الشركة الزميلةالنزاع بسبب مخالفات تعاقدية مختلفة من قبل المدعى عليهم ألحكام اتفاقية المساهمين المتعلقة باستثمار 
وتم تقديم  2018يونيو  4كورك تيليكوم. يتم تحديد المبلغ المتنازع عليه أثناء سير اإلجراءات. وتم إرسال طلب التحكيم بتاريخ 

. وتم 2019يناير  15. قدمت شركة تيليكوم العراق طلباً معدالً لطلب التحكيم في 2018سبتمبر  10رد المدعى عليهم بتاريخ 
. قدمت شركة 2019أغسطس  28وقد قدمت شركة تيليكوم العراق مطالبتها بتاريخ  2019مارس  29م في تشكيل هيئة التحكي

 .بتحفظ  ، أوقفت شركة تيليكوم العراق اإلجراءات  2020يوليو  10في و ..2020يناير  22سي اس ليمتد دفاعها بتاريخ 
 

شركة انترناشونال  نيابة عن نفسها وبالنيابة عن تيليكوم العراق ع في إجراءات جديدة مع مطالبات مماثلة رفعتها شركةوشُرتم الوقد 
أبريل  14تم تقديم طلب تحكيم في ، وضد كورك الدولية والسيد/ سروان صابر مصطفىشركة كورك تيليكوم و هولدينج المحدودة

 في طور التشكيل.حاليا لمحكمة علما بان ا 2020
 

 ننتال لبنانالتحكيم بشأن اتفاقية تبعية بنك انتركونتي 
إجراءات التحكيم ضد بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل وشركة كورك تيليكوم وشركة انترناشونال هولدينج المحدودة. يتعلق هذا 
النزاع، باالحتيال المزعوم المدبر من قبل بعض أصحاب المصلحة في شركة كورك تيليكوم بمعرفة وتعاون بنك انتركونتيننتال 

مليون دوالر قد مه بنك انتركونتيننتال لبنان إلى شركة كورك تيليكوم.  150باتفاقية تبعية ذات الصلة بقرض بقيمة لبنان فيما يتعلق 
وتم تقديم رد المدعى عليهم  2018يونيو  26يتم تحديد المبلغ المتنازع عليه أثناء سير اإلجراءات. وأرسل طلب التحكيم بتاريخ 

. ومن طلبات الدعوى المقابلة التعويض عن الخسائر )التي ال زالت بدون تحديد( التي 2018أكتوبر  8والدعوى المقابلة بتاريخ 
نوفمبر  8يزعم المدعى عليهم أنها طالت سمعتهم ووضعهم. ان جواب ودعوى بنك انتركونتيننتال لبنان المقابلة قد أودعت بتاريخ 

. تم تأسيس هيئة التحكيم بتاريخ 2018ديسمبر  14بتاريخ . قُدم رد شركة كورك تيليكوم وشركة انترناشونال هولدينج 2018
فيما قد مت مذكرات دفاع المدعى  2019نوفمبر  22علماً أنه تم تقديم مطالبة شركة تيليكوم العراق بتاريخ  2019مايو  15

قد جلسات المحاكمة ، على أن تنع2020يوليو  22، وقامت شركة تيليكوم العراق بالرد يتاريخ 2020فبراير  21عليهم بتاريخ 
 .2020في شهري نوفمبر وديسمبر من عام 

 

 مطالبات مدير مركز دبي المالي العالمي 
، بدأت شركة تيليكوم العراق دعوى أمام مركز دبي المالي العالمي )"مركز دبي"( ضد مدراء شركة 2018مارس  12في 

% من راس المال(. 44ك فيها شركة تيليكوم العراق نسبة انترناشونال هولدينج ليمتد )الشركة المالكة لشركة كورك التي تمل
والمدراء المدعى عليهم هم كل من عبدالحميد أجراوي، نوزاد جندي، وريمون زينه رحمه. ويرتكز موضوع الدعوى على إخالل 

 ان والعراق.مدراء انترناشونال هولدينج ليمتد بمهامهم علما بأن شركة تيليكوم العراق بصدد اعالن مطالباتها في لبن
 

 لشركة" مفوضين ممثلين" تعيين بطلب المستعجلة األمور لقاضي العراق تيليكوم شركة تقدمت ،2019 فبراير 20 وبتاريخ
 شركة) ليمتد هولدينج انترناشونال لشركة التابعة الشركة شؤون لتقصي الكافية بالصالحيات يتمتعون ليمتد هولدينج انترناشونال

 7 في الحارس تعيين طلب برفض العالمي المالي دبي مركز محكمة وقضت"(. حارس تعيين طلب.( )"م.م.ذ تيليكوم كوريك
 .2019 أغسطس

 
 ، قامت شركة مودرن العالمية للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات ذ.م.م2017سبتمبر  5وفي سياق منفصل، في 

ببدء إجراءات تحكيم ضد شركة كورك تيليكوم بشأن إخالل كورك تيليكوم في ( الشركة الزميلة)شركة تابعة مملوكة بالكامل من 
، تم منح شركة مودرن 2019مارس  20سداد رسوم الخدمات المستحقة لشركة مودرن العالمية بموجب اتفاقية خدمات. بتاريخ 

ن دوالر أمريكي. هذا، وقد بدأت المجموعة مليو 4.5العالمية مطالبتها بالكامل، والفائدة والمصاريف القانونية والتي بلغت حوالي 
 إجراءات التنفيذ ضد شركة كورك تيليكوم.

 
ونتيجة النزاع المستمر المتعلق بشركة كورك تيليكوم، لم تتمكن إدارة المجموعة من تحديد القيمة العادلة لهذا االستثمار  وبناًء عليه،

، تم إدراج االستثمار 2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31، 2020مارس  31وإمكانية استرداد القرض ذي الفوائد كما في 
ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 112,977مليون دوالر أمريكي بما يعادل  359بقيمة  2013ديسمبر  31بالقيمة العادلة كما في 

 ألف دينار كويتي(. 109,331: 2019 مارس 31ألف دينار كويتي و 109,183: 2019
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 رأس المال -5
بمبلغ المدفوع تم تحديد رأس المال فلس للسهم الواحد،  100سهم بقيمة اسمية  1,500,000,000يتكون رأس المال المصرح به من 

 .اً نقدمدفوعة وجميع األسهم  فلس للسهم الواحد 100سهم بقيمة إسمية  1,497,567,610دينار كويتي موزعة على  149,756,761
 

 
 مارس 31
 2020 

 2019ديسمبر  31 
 )مدقق(

 مارس  31 
2019 

 150,000,000  150,000,000  150,000,000 رأس المال المصرح به

 (13,857,490)  (243,239)  (243,239) رأس المال غير المدفوع

 136,142,510  149,756,761  149,756,761 رأس المال المدفوع

 
 أسهم خزانة -6

 
 مارس 31
 2020 

 2019ديسمبر  31 
 )مدقق(

 مارس  31 
2019 

 58,365,097  64,203,679  64,203,679 األسهم عدد
 4.29  4.29  4.29 المدفوعة % األسهم إلى النسبة
 5,235,349  5,868,216  4,128,296 كويتي( السوقية )دينار القيمة

 7,864,846  7,864,846  7,864,846 كويتي( التكلفة )دينار
 
 احتياطيات أخرى -7

  
 احتياطي أسهم
  الخزانة

التغيرات التراكمية 
  بالقيمة العادلة

احتياطي ترجمة 
  عمالت اجنبية

حصة من الخسارة 
الشاملة األخرى 

 المجموع  محاصة اتلشرك

 (16,076,767)  (4,630,518)  (24,315,476)  11,626  12,857,601  2019 ديسمبر 31الرصيد في 
مجموع )الخسارة الشاملة( الدخل 

 (83,914)  (5,473,301)  5,505,750  (116,363)  -  للفترةالشامل 

 (16,160,681)  (10,103,819)  (18,809,726)  (104,737)  12,857,601  2020 مارس 31الرصيد في 

           
 (14,285,848)  (1,563,430)  (25,614,461)  34,442  12,857,601  2018ديسمبر  31الرصيد في 

مجموع الدخل الشامل )الخسارة 
 (601,111)  (1,027,617)  374,029  52,477  -  للفترةالشاملة( 

 (14,886,959)  (2,591,047)  (25,240,432)  86,919  12,857,601  2019مارس  31الرصيد في 

 
 والمخففة ربحية السهم األساسية -8

كما هي  الفترةبناًء على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  والمخففة إن المعلومات الضرورية الحتساب ربحية السهم األساسية
 يلي:

 
 مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 2020  2019 

 3,625,950  573,622 الخاص بمساهمي الشركة األمربح الفترة 

    عدد األسهم القائمة:
 1,572,445,991  1,572,445,991 عدد األسهم المصدرة في بداية الفترة

 (67,413,864)  (67,413,864) ناقصا: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزانة
 (74,575,685)  (74,575,685) المتعلقة بالملكية المتبادلة مع الشركة الزميلة ناقصا: أسهم الخزانة

 1,430,456,442  1,430,456,442 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 2.53  0.40 )فلس( المخففةو ربحية السهم األساسية

 
فلس قبل إعادة احتسابها بتأثير إصدار أسهم  2.93 - 2019 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية  والمخففة بلغت ربحية السهم األساسية

 (.14المنحة )إيضاح 
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 اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة -9
كمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا والشركة الزميلة وشركات  صلة ذات أطراف مع متنوعة بمعامالت المجموعة قامت

 من عليها الموافقة يتم المعامالت بهذه المتعلقة الدفع وشروط األسعار إن .األخرى الصلة ذات األطراف وبعضتحت السيطرة المشتركة 
 يلي: كما هي صلة ذات أطراف مع تمت التي المعامالت الهامةاألرصدة و إن .المجموعة إدارة قبل
 

 كز المالي المرحلي المكثف المجمعبيان المرالمتضمنة األرصدة 

 مارس  31
2019  

 ديسمبر 31
2019 
  )مدقق(

 مارس 31
2020  

زميلة شركة 
شركات و

  محاصة
مساهمون 
  رئيسيون

1,403,791  914,755  652,643  477,718  174,925 
مدينون وأرصدة مدينة 

 أخرى

17,032,797  17,798,053  18,061,232  18,061,232  - 

موجودات مالية بالقيمة 
 بيان العادلة من خالل

 األرباح أو الخسائر*

1,245,768  1,170,475  1,054,112  -  1,054,112 

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل بيان 
 الدخل الشامل اآلخر

 
. يحمل هذا المبلغ معدل فائدة ويمكن بقرار من المقرض قابل للتحويل شركة محاصة الى نابلس توبكو ليمتد )"نابلس"(قرض يمثل *

  .تحويله الى حصة ملكية في المشروع عند انتهاء اعمال االنشاء وفقا لتحقيق المشروع اهداف تشغيلية معينة
 

 المجمع المرحلي المكثف الخسائربيان األرباح أو  في المتضمنة المعامالت
مارس   31

2019  
 مارس 31

2020  
مساهمون 
  رئيسيون

 إيرادات إيجارات 115,148  115,148  115,148

 مصروفات إدارية 37,704  37,704  41,727
 

 مزايا اإلدارة العليا
مارس   31

2019  

 مارس  31

2020 

 

 مزايا قصيرة األجل 235,210  205,419
 مزايا نهاية الخدمة  12,041  10,170
 (14)إيضاح  أعضاء مجلس اإلدارة ةمكافأ -  37,500

253,089  247,251  

 
 دعاوى قضائية -10

 فيما يلي الدعاوى القضائية الرئيسية للمجموعة:
 

أصدرت وزارة المالية قرارا بإلغاء العقود المتعلقة ببعض العقارات التي تم إنشاءها على أرض مستأجرة من حكومة دولة الكويت  -أ
 التمييزاصدرت محكمة ، 2016مايو  11وبتاريخ سنة. وقد استأنفت الشركة االم هذا القرار. بالنسبة ألحد العقارات،  25بانتهاء مدة 

  .دينار كويتي 11,711,060حكمها لصالح وزارة المالية مع تعويض بمبلغ 
 

مارس  31، وآخر قسط تم دفعه في 2019إلى  2017سددت الشركة األم التعويض لوزارة المالية على أقساط في خالل عامي 
ما بالنسبة للممتلكات األخرى ، فقد حكمت . وقد طعنت الشركة األم على الحكم في محكمة التمييز وال تزال القضية قيد النظر. أ2019

 9في  دينار كويتي. كما قامت الشركة األم 6,597,527محكمة االستئناف أيًضا لصالح وزارة المالية وحصلت على تعويض بمبلغ 
 اآلن. بالطعن على الحكم في محكمة التمييز. القضية قيد النظر حتى اآلن ولم تسدد الشركة األم أي مبلغ حتى 2017يوليو 

 
للمطالبة بقيمة االيجارات المستحقة عن النقليات قامت الشركة األم برفع دعوى قضائية ضد مؤسسة الموانئ الكويتية وإحدى شركات  -ب

استغاللهما لبعض القسائم في المنطقة التجارية الحرة بالكويت، حيث قضت محكمة اإلستئناف بتأييد االستئناف بإلزام مؤسسة الموانئ 
بإستالم المبلغ المنصوص  دينار كويتي للشركة األم. وقد قامت الشركة األم 6,956,416متضامنين بدفع مبلغ النقليات الكويتية وشركة 

. وقامت مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات بالطعن مجددا على هذا 2011أكتوبر  11عليه في حكم محكمة اإلستئناف بتاريخ 
ت الحكم بمحكمة التمييز والذي ال يزال منظورا أمام القضاء حاليا في انتظار الحكم النهائي. لم تقم الشركة االم بعكس المخصصا

كما قامت الشركة األم برفع دعوى ضد مؤسسة الموانيء  .المسجلة سابقا وذلك من باب الحيطة والحذر لحين صدور الحكم النهائي
ة الحرة، والتي قامت المحكمة بإحالتها إلى إدارة الخبراء وال تزال يمنطقة التجارالالكويتية للتعويض عن قيمة إستغالل مواقع أخرى ب

 ريخه.قيد النظر حتى تا
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هناك بعض القضايا األخرى المرفوعة ضد المجموعة، والتي ال يمكن تقييم نتائجها حتى يتم إجازتها نهائيًا من قبل المحكمة. في رأي 
المجمعة للمجموعة، المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتالمستشار القانوني الداخلي للمجموعة، لن يكون هناك أي تأثير سلبي جوهري على 

 التالي، لم يتم تسجيل أي مخصصات في سجالت المجموعة اعتباًرا من تاريخ التقرير. وب
 

 معلومات القطاعات -11
 ألغراض اإلدارة، تم تصنيف األقسام الرئيسية التالية كقطاعات تشغيلية وبيانها كالتالي:

 
 الوصف  القطاع التشغيلي 

 في العقارات وكذلك تأجيرها وإدارتها باإلضافة إلى أنشطة أخرى. تتضمن التطوير والمتاجرة  أخرى عملياتو اتعقارعمليات 
 تتضمن االستثمار في الشركة الزميلة وشركات المحاصة واألسهم ملكية.  يةاستثمارعمليات 

 
كما  هي 2019و 2020مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثةال توجد أي معامالت فيما بين القطاعات. المعلومات المتعلقة بالقطاعات 

 :يلي
 مجموع  عمليات استثمارية  عمليات عقارات وعمليات أخرى 

 

 مارس 31
 2020 

 مارس 31 
 2019 

مارس  31 
2020 

مارس  31 
2019 

مارس  31 
2020 

 مارس 31 
 2019 

 9,524,741   6,544,499  5,071,709   2,666,184   4,453,032   3,878,315 إيرادات 
 (3,598,987)  (3,913,173)  (269,321)  (828,934)  (3,329,666)  (3,084,239) مصروفات 

 5,925,754   2,631,326  4,802,388   1,837,250  1,123,366   794,076 ربح القطاع
 (2,428,978)  (2,062,890)         صافي الفائدة
إيرادات )مصاريف( 

 41,347   (45,874)         غير موزعة

 3,538,123   522,562         صافي ربح الفترة 

            

  352,279,826  133,396,360   134,411,972 مجموع الموجودات
 

335,442,916  486,691,798   468,839,276 
 (197,971,791)  (202,605,005)  -  -  (197,971,791)  (202,605,005) مجموع المطلوبات

 270,867,485   284,086,793  335,442,916  352,279,826  (64,575,431)  (68,193,033) صافي الموجودات

 

 قياس القيمة العادلة -12
 إن تفاصيل مستويات قياس القيمة العادلة هي كما يلي:

 

 المستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات المتماثلة.
القيمة العادلة متاحا إما بشكل مباشر أو  المستوى الثاني: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس

 غير مباشر.
 المستوى الثالث: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح.

 

 :بالقيمة العدلةللموجودات المالية والموجودات غير المالية التي يتم قياسها بيين الجدول التالي القيمة العادلة 
 

  2020مارس  31
  األول المستوى  الثاني المستوى  الثالث المستوى  المجموع

18,061,232  18,061,232  -  - 
 بيان موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

 األرباح أو الخسائر

1,054,112  -  -  1,054,112 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 الشامل اآلخر الدخل
 *عقارات استثمارية -  8,288,311  -  8,288,311

 المجموع 1,054,112  8,288,311  18,061,232  27,403,655

 
  )مدقق( 2019ديسمبر  31

  األول المستوى  الثاني المستوى  الثالث المستوى  المجموع

17,798,053  17,798,053  -  - 
 بيان من خاللموجودات مالية بالقيمة العادلة 

 األرباح أو الخسائر

1,170,475  -  -  1,170,475 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 الدخل الشامل اآلخر

 *عقارات استثمارية -  7,957,182  -  7,957,182

 المجموع 1,170,475  7,957,182  17,798,053  26,925,710
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  2019مارس  31

  األول المستوى  الثاني المستوى  الثالث المستوى  المجموع

17,032,797  17,032,797  -  - 
 بيان موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

 األرباح أو الخسائر

1,245,768  -  -  1,245,768 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 الدخل الشامل اآلخر

 *عقارات استثمارية -  8,071,331  3,720,110  11,791,441

 المجموع 1,245,768  8,071,331  20,752,907  30,070,006
 

دينار  10,580,095 :2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 10,927,069بالنسبة للعقارات االستثمارية قيد األنشاء المدرجة بمبلغ  *
العادلة بشكل موثوق بسبب الطبيعة الفريدة لهذه (، ال يمكن قياس القيمة دينار كويتي 10,616,8021: 2019 مارس 31 كويتي

 العقارات االستثمارية وبسبب نقص نشاط المعامالت في السوق.
 

 .المختلفة في قياس القيمة العادلةلم تتم أي تحويالت ما بين المستويات ، 2020مارس  31خالل الفترة المنتهية في 
 

 االرتباطات واألحداث المحتملة -13
 4,269,828: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 3,966,695، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبلغ 2020مارس  31في  -أ

 دينار كويتي(. 1,536,6794: 2019 مارس 31دينار كويتي و
 

مارس  31و% 0.5: 2019ديسمبر  31)% 0.5بالنسبة اللتزامات عقود التأجير التشغيلي، قدمت الشركة األم ضمان بنكي بنسبة  -ب
 .من إجمالي قيمة المشروع الرأسمالي ذي الصلة لخدمات الصيانة المقدمة من المؤجر النهائي( 0.5%: 2019

 

ديسمبر  31دينار كويتي ) 2,701,041من التزام محتمل بمبلغ  2020 مارس 31تتكون المطلوبات المحتملة لدى المجموعة في   -ج
 ( تتعلق بالضمانات المقدمة.دينار كويتي 2,514,690 :2019مارس  31و دينار كويتي 2,701,041: 2019

 

لبناء ريم  )شركة محاصة( أصدرت المجموعة ضمانًا تجاريًا للحصول على تسهيالت قروض ألجل حصلت عليها شركة نابلس توبكو -د
 45,344,991: 2019ديسمبر  31) دينار كويتي 45,344,991بمبلغ  2020 مارس 31مول، والرصيد المستحق للتسهيالت في 

 .(الشيء: 2019 مارس 31و دينار كويتي
 

)شركة محاصة(،  أبرمت المجموعة اتفاقية ضمان مؤسسي مع شركائها في االستثمار في شركة المحاصة المتوسط لإلستثمار القابضة -هـ 
 31حيث قدم الشريك ضمانًا كامالً لحاملي السندات للتجديد واإلصدار الجديد للسندات في شركة المحاصة، بلغت قيمة السندات في 

 .(الشيء: 2019 مارس 31و دينار كويتي 8,212,663: 2019ديسمبر  31) دينار كويتي 8,212,663ما قيمته  2020 مارس
 

 السنوية  الجمعية العامة -14
على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسننننننة  2020 يوليو 1وافقت الجمعية العامة السننننننوية لمسننننناهمي الشنننننركة األم المنعقدة بتاريخ 

دينار كويتي وذلك عن السنننة المنتهية في  7,487,838سننهم بإجمالي  100أسننهم منحة لكل  5وتوزيع  2019ديسننمبر  31المنتهية في 
دينار كويتي من قبل المسننناهمين عن السننننة المنتهية في  148,750تم رفض مكافأة أعضننناء مجلس اإلدارة البالغة  .2019ديسنننمبر  31
 .2019ديسمبر  31
 

على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المالية  2019 ابريل 16وافقت الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة األم المنعقدة بتاريخ 
عضاء مجلس ألومكافأة  دينار كويتي 13,614,251سهم بإجمالي  100أسهم منحة لكل  10وتوزيع  2018ديسمبر  31المنتهية في 
 .2018ديسمبر  31وذلك عن السنة المنتهية في  دينار كويتي 125,000اإلدارة بمبلغ 

 
 أحداث هامة -15

سرعة إلى  ونظراً  ( يعتبر جائحة عالمية.19 -، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد )كوفيد 2020مارس  11في 
نتيجة للتدابير ك اليقينفي جميع أنحاء العالم ، واجهت االقتصادات والقطاعات المختلفة اضطرابات كبيرة وعدم  19 -كوفيد فيروس  إنتشار

 .الحكومات الحتواء أو تأخير انتشار الفيروسالتي اتخذتها 
 

والتقديرات وإدارة المخاطر والتي يتعين أخذها في االعتبار واالفصاح عنها  األراءتحققت المجموعة من وجود أي تسويات وتغيرات في 
مماثلة للبيانات المالية المجمعة السنوية  من التقديرات اليقينإن المصادر الرئيسية لعدم  المجمعة.المكثفة ضمن المعلومات المالية المرحلية 

على المجموعة المبين بالتفاصيل  19 -، بإستثناء تأثير تفشي فيروس كوفيد 2019ديسمبر  31المدققة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
 :2020 مارس 31المنتهية في  للفترةوكما في  أدناه

  



 

 

 
 

 المجمعة )غير مدققة(المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 2020مارس  31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 ماليةالغير انخفاض قيمة الموجودات  (1
 موجودات عقارية - أ

على القيمة الدفترية لممتلكاتها  جوهري، لم تحدد المجموعة أي تأثير استناًدا إلى تقييمات داخلية، 2020مارس  31كما في 
تحديد توقعات المشاركين في السوق للسعر اعتماًدا على الطريقة المستخدمة عليه  يحتويالذي  اليقينالعقارية، بسبب حالة عدم 

 لتلك العقارات. القيمة البيعيةفي تحديد صافي 
 

 استيفاح مزيد منتدرك المجموعة أن بعض المناطق الجغرافية والقطاعات التي تتواجد فيها هذه العقارات قد تأثرت سلبًا ، ومع 
قيم هذه العقارات بشكل مناسب  في إدراجالوضع، تراقب المجموعة باستمرار توقعات السوق وتستخدم االفتراضات ذات الصلة 

 .المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة في
 

 استثمار في شركات محاصة - ب
على القيمة  جوهريالقيمة، لم تحدد المجموعة أي تأثير في نخفاض لال داخلية ، استناًدا إلى تقييمات2020مارس  31 في كما

عليه تحديد التأثير على التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن هذه  يحتويالذي  التأكدبسبب عدم  لشركاتها المحاصةالدفترية 
 .الموجودات غير المالية

 
بشكل الموجودات غير المالية قيم هذه  في ادراجتراقب المجموعة باستمرار توقعات السوق وتستخدم االفتراضات ذات الصلة 

 .المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة فيمناسب 
 

بالموجودات غير المالية كما تحققت المجموعة من وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة وأي حاالت عدم يقين جوهرية فيما يتعلق 
الخاصة بها وخصوصاً حاالت عدم اليقين الناتجة عن أي تغير في فترات عقود اإليجار المرتبطة بحق استخدام موجودات، وخلصت 

 .19 -كوفيد الى انه ال يوجد أثر مادي مترتب على وباء 
 

 دوات الماليةلأل قياس القيمة العادلة (2
الحالي لتعديل، إذا لزم األمر، القيمة  الوضعاألسواق والمعامالت التجارية بين المشاركين في السوق في تراقب المجموعة باستمرار 

 العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة.
 

درجة وغير المدرجة االعتبار التأثيرات المحتملة لتقلبات السوق الحالية في تحديد المبالغ المعلنة لألدوات المالية الم أخذت المجموعة في
، تحدد المجموعة القيمة العادلة باستخدام أسعار الشراء لألدوات المالية المدرجة باإلضافة 19 -كوفيد للمجموعة. بالنظر إلى تأثير 

ر المسعرة. ال يمكن مالحظة أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة بالنسبة ألدواتها المالية غي للذيالتقييم  أساسإلى 
شهدت المجموعة انخفاًضا في القيمة العادلة لموجوداتها المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والموجودات المالية 

للفترة المنتهية  على التوالي دينار كويتي 828,934دينار كويتي و  116,363بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بمبلغ 
 .2020مارس  31في 

 
 بالتكلفة المطفأةللموجودات المالية  ةالخسائر االئتمانية المتوقع (3

من خالل تطبيق السيناريوهات المرجحة ئتمانية المتوقعة تقديرية على النماذج القائمة للخسائر االطبقت المجموعة افتراضات إضافية 
الذي تزاول فيه أنشطتها. كما قامت المجموعة بالمناخ االقتصادي للسوق باالحتماالت على عوامل االقتصاد الكلي ذات الصلة المتعلقة 

بتقييم التعرضات في القطاعات المحتمل تأثرها لتحديد وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة، وخلصت الى انه ال يوجد أثر مادي 
 .19 -د كوفيمترتب على وباء 

 
 المطلوبات وااللتزامات المحتملة (4

، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في األعمال والعالقات قامت المجموعة بتقييم األثر المترتب على تعطيل أي أنشطة تشغيلية
وااللتزامات المحتملة، ولم يتم استعراض الزيادة المحتملة في المطلوبات التجارية بين المجموعة والعمالء والموردين، فضالً عن 

 مالحظة أي مشكالت.
 
 مبدأ االستمرارية (5

المعلومات المتاحة على االستمرار كمنشأة مستمرة في ظل الظروف االقتصادية الحالية وكافة  أجرت المجموعة تقييماً حول قدرتها
المجموعة لديها موارد ، إال انه في الوقت الراهن، 19 -كوفيد  رغم األثر المتفاقم لوباءالمستقبلية.  التيقنحول المخاطر وحاالت عدم 

 31موقفها المتعلق باالستمرارية لم يتأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ لالستمرار في مزاولة عمليتها التشغيلية فضالً عن أن كافية 
 مع أساس مبدأ االستمرارية.المجمعة بما يتوافق  المطثفة هذه المعلومات المالية المرحلية. ونتيجة لذلك، فقد أعدت 2019ديسمبر 

 
 
 
 




