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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 


	Q1 Boursa1
	FORM disclosure March 2020
	تقرير المراجعة عن المعلومات الماليـة لشركة الوطنية العقارية 31 مارس 2020
	الشركة الوطنية العقارية و شركالفترة المنتهية في 31 مارس 2020 5
	الشركة الوطنية العقارية و شركالفترة المنتهية في 31 مارس 2020 6
	الشركة الوطنية العقارية و شركالفترة المنتهية في 31 مارس 2020 7



