




 

Financial Results Form 
Kuwaiti Company (KWD) 2  

  املالية البيانات نتائج نموذج
ية (د.ك.) و ات ال   للشر

 

 

 التغي (%) ي املقارن  ا  الرع الثا ي ا   الرع الثا
البيان

StatementChange (%) 
 Second quarter 
Comparative Period 

Second quarter Current 
Period

2019‐06‐30  2020‐06‐30 

(133.7)%  3,047,370  (1,027,721)

سارة) صا  اص بمسا الشركة األم(ا   الرح ا
Net (Loss) Profit represents the amount 
attributable to the owners of the parent 

Company

(103.4)%  2.13  (0.72) 
ففة م األساسية وا حية (خسارة) الس  ر

Basic & Diluted Earnings per Share

(48.6)%  4,209,237  2,164,272
شغيلية  إجما اإليرادات ال

Total Operating Revenue

(40.6)%  2,958,212  1,755,916
شغيلية  صا الرح ال

Net Operating Profit 

 Not Applicable for first Quarter   األول  الرع ع ينطبق ال  
 

Decrease in Net Profit is due to ب انخفاض صا الرح    س

Decrease in net profit is due to decrease in 
operating revenues due to the impact of virus 
COVID‐19 during the current year  

يجة  شغيلية ن يرجع اإلنخفاض  صا الرح ا انخفاض اإليرادات ال
وس كوفيد  ور ف ا البالد والناجمة عن ظ نة ال تمر   -للظروف الرا
19  

Total Revenue realized from dealing with related 
parties (value, KWD) 

الصلة (املبلغ بلغ إجما اإليرادات من التعامالت مع األطراف ذات 
 د.ك.)

230,295  230,295 

Total Expenditures incurred from dealing with 
related parties (value, KWD) 

بلغ إجما املصروفات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة (املبلغ 
 د.ك.)

55,014  55,014 
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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


