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 المجمع )غير مدقق(المكثف المرحلي األرباح أو الخسائر بيان 
 2018يونيو  30للفترة المنتهية في 

 ()جميع المبالغ بالدينار الكويتي

 

 

 

  .المجمعة المكثفة ( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية16( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة  يونيو 30أشهر المنتهية في  للثاثة   

 2017  2018  2017  2018  اتإيضاح 

          

 3,785,029   8,346,837   1,553,894   5,368,073    مخزون عقاراتبيع 
 5,817,492   5,677,334   2,894,291   2,720,023    إيرادات إيجارات

    8,088,096   4,448,185   14,024,171   9,602,521 
 (4,189,639)  (7,855,633)  (1,823,232)  (4,637,820)   تكاليف بيع مخزون عقارات

 5,412,882   6,168,538   2,624,953   3,450,276    مجمل الربح
 7,392,559   9,206,303   3,965,835   4,731,980   6 حصة من نتائج أعمال شركة زميلة

 (137,200)  140,541   1,877   40,235    حصة من نتائج أعمال شركات محاصة
 (2,089,283)  (1,848,575)  (1,122,079)  (964,133)   تكاليف مويفين

 (1,908,696)  (1,812,171)  (1,287,370)  (1,042,692)   مصروفات عمومية و إدارية
مالية التغير في القيمة العادلة لموجودات 

بالقيمة العادلة من خال األرباح أو 
 -  (331,207)  -  (331,207)   الخسائر

أرباح بيع عقارات محتفي بها لغر  
 -  157,500   -  -   البيع

 163,747   259,699   97,397   140,837    إيرادات أخرى

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
 8,834,009   11,940,628   4,280,613   6,025,269    واإلستهالك واإلطفاء

 (60,797)  (60,481)  (30,597)  (30,032)   استهاك ممتلكات ومعدات
 (1,474,924)  (5,777,301)  (727,511)  (3,454,352)   تكاليف تمويل

 241,603   808,243   125,291   384,373    ئد أإيرادات فو

ومكافأت الضرائب  قبل الفترة ربح
 7,539,891   6,911,089   3,647,796   2,925,285    ضاء مجلس االدارةأع

 (42,304)  (38,328)  (4,963)  (39,913)   الضرائب
 (42,500)  (42,500)  ¤ (21,250)  (21,250)   مكافنت أعضاء مجلس ابدارة

 7,455,087   6,830,261   3,621,583   2,864,122    ربح الفترة

          
          الخاص بـ :

 7,458,387   6,765,340   3,671,655   2,726,678    مسا مي الشركة األم
 (3,300)  64,921   (50,072)  137,444    الحصا غير المسيطرة

    2,864,122   3,621,583   6,830,261   7,455,087 

          
ربحية السهم األساسية الخاصة بمسا مي 

 7.24  6.57  3.56  2.64  9 م )فلس(الشركة األ

ربحية السهم المخففة الخاصة بمسا مي 
 6.67  6.08  3.28  2.53  9 الشركة األم )فلس(
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 .المجمعة المكثفة ( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية16( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 المجمع )غير مدقق( ل اآلخر المرحلي المكثفبيان األرباح أو الخسائر والدخل الشام
 2018يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة  يونيو 30أشهر المنتهية في  للثاثة  

  2018  2017  2018  2017 

 7,455,087   6,830,261   3,621,583   2,864,122   ربح الفترة

         
         الدخل الشامل اآلخر:)الخسارة الشاملة األخرى( 

         مكن أن يعاد تصنيفها بحقا إلي بيان األرباح أو الخسائريبنود 
         

 -  (4,238,774)  -  (2,980,813)  حصة من الخسارة الشاملة األخرى لشركة زميلة
 250,978   -  -  -  جودات المالية المتاحة للبيعالتغير في القيمة العادلة للمو

 582,025   337,062   1,037,349   20,680   عملة من العمليات أجنبية تحويلفروقات 
         

         بنود لن يعاد تصنيفها بحقا إلي بيان األرباح أو الخسائر 
خال من  عادلةبالقيمة ال دوات ملكيةالتغير في القيمة العادلة أل

  بيان الدخل الشامل اآلخر
 
 835,290 

  
-   118,862  - 

لشركة ( الخسارة الشاملة األخرى) األخر الدخل الشامل حصة من
 (452,277)  1,848,235   (232,208)  1,867,888   زميلة

 380,726   (1,934,615)  805,141   (256,955)  للفترة األخر الدخل الشامل (اآلخرى الخسارة الشاملة)

 7,835,813   4,895,646   4,426,724   2,607,167   ¤ للفترة الدخل الشامل  مجموع

         
         الخاا بـ:

 7,999,708   4,815,535   4,578,184   2,400,995   مسا مي الشركة األم
 (163,895)  80,111   (151,460)  206,172   الحصا غير المسيطرة

 7,835,813   4,895,646  4,426,724   2,607,167   ل الشامل للفترةالدخ  مجموع



 

6 

 
 
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
 2018يونيو  30المنتهية في  للفترة

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 

 حقوق الملكية الخاصة بمسا مي الشركة األم 

  أسهم خزانة  رأس المال 
 احتياطى
  اجباري

 احتياطى
  أسهم خزانة

رات في أثر تغي
الدخل الشامل 

 األخر لشركة
  زميلة

حصة 
احتياطيات 

أخري لشركة 
  زميلة

احتياطي 
لملكية حصة ا

المتعلقة بخيار 
القر  القابل 

  للتحويل

التغيرات 
التراكمية 
في القيمة 

  العادلة
 تحويلاحتباطي 

  المجموع الجزئي  أرباح مرحلة  عمات أجنبية
 الحصا

  غير المسيطرة
 مجموع

 حقوق الملكية  

كما تم  2017ديسمبر  31الرصيد في 
 248,470,408   22,300,382   226,170,026   102,748,132   (23,740,413)  250,978  1,546,764  (5,683,472)  78,230   12,857,601  47,011,134  (7,864,846)  98,965,918 عرضت سابقا

ر تطبيق المعيار الدولي للتقارير ينثت
 2018يناير  1في ( 9المالية رقم )

 (2,633,936)  (185,038)  (2,448,898)  (582,414)  -  -  -  (1,945,299)  78,815   -  -  -  - أ( - 3)إيضاح 

ر تطبيق المعيار الدولي للتقارير ينثت
 2018يناير  1في ( 15المالية رقم )

 (9,311,533)  (1,862,307)  (7,449,226)  (4,335,101)  (3,114,125)  -  -  -  -  -  -  -  - (ب - 3)إيضاح 

 236,524,939   20,253,037   216,271,902   97,830,617   (26,854,538)  250,978  1,546,764  (7,628,771)  157,045   12,857,601  47,011,134  (7,864,846)  98,965,918 2018يناير  1في  المعاد ادراجة الرصيد

 6,830,261  ¤ 64,921   6,765,340   6,765,340   -  -  -  -  -  -  -  -  - ربح الفترة

الدخل الشامل  األخرى( )الخسارة الشاملة
 (1,934,615)  15,190   (1,949,805)  -  321,872   118,862  -  1,848,235    (4,238,774)  -  -  -  - للفترة راآلخ

الدخل الشامل  مجموع )الخسارة الشاملة(
 4,895,646   80,111   4,815,535   6,765,340   321,872   118,862  -  1,848,235    (4,238,774)  -  -  -  - للفترة

 -  -  -  (9,896,592)  -  -  -  -  -  -  -  -  9,896,592 (15)إيضاح  اسهم منحةتوزيعات 

 241,420,585   20,333,148  221,087,437   ¤ 94,699,365   (26,532,666)  369,840  1,546,764  (5,780,536)  (4,081,729)  12,857,601  47,011,134  (7,864,846)  108,862,510 2018يونيو  30الرصيد في 

                          

 241,615,240   31,714,932   209,900,308   93,237,265   (26,283,272)  -  -  (8,331,325)  1,290,884   12,857,601  45,944,927  (7,781,690)  98,965,918  2016 رديسمب 31في  الرصيد

 7,455,087   (3,300)  7,458,387   7,458,387   -  -  -  -  -  -  -  -  - ربح الفترة

الدخل الشامل  (الخسارة الشاملة األخرى)
 380,726   (160,595)  541,321   -  742,620   250,978  -  (9,228)  (443,049)  -  -  -  - اآلخر للفترة

مجموع )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل 
 7,835,813   (163,895)  7,999,708   7,458,387   742,620   250,978  -  (9,228)  (443,049)  -  -  -  - للفترة

 (83,156)  -  (83,156)  -  -  -  -  -  -  -  -  (83,156)  - (15)إيضاح  شراء أسهم خزانة

 249,367,897   31,551,037   217,816,860   100,695,652   (25,540,652)  250,978  -  (8,340,553)  847,835   12,857,601  45,944,927  (7,864,846)  98,965,918 2017يونيو  30الرصيد في 

 
 

 .المجمعةالمكثفة المعلومات المالية المرحلية ( تشكل جزءا من 16( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ر مدقق()غي المجمع المكثف المرحلي بيان التدفقات النقدية
 2018 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 يونيو 30أشهرالمنتهية في  للستة  إيضاح 

   2018  2017 

      األنشطة التشغيلية:
 7,539,891   6,911,089    الضرائب ومكافنت أعضاء مجلس ابدارةربح الفترة قبل 

      التسويات:
 (7,392,559)  (9,206,303)  6 ائج أعمال شركة زميلةحصة من نت

 137,200   (140,541)   محاصة اتحصة من نتائج أعمال شرك
 60,797   60,481    استهاك ممتلكات ومعدات

 77,678   54,273    مخصا مكافنة نهاية الخدمة
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خال 

 األرباح أو الخسائر
  

 331,207  - 
 -  (157,500)   محتفي بها لغر  البيععقارات  أرباح بيع

 1,474,924   5,777,301    تكاليف تمويل
 (241,603)  (808,243)   ئد اإيرادات فو

  ¤   2,821,764   1,656,328 
      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

 (664,350)  3,290,853    ة مدينة أخرىوأرصدمدينون 
 4,042,737  7,847,516    مخزون العقارات

 (2,644,729)  (4,580,108)   إضافات على عقارات قيد التطوير
 (2,997,303)  (9,624,823)   وأرصدة دائنة أخرىدائنون 

 (607,317)  (244,798)   النقد المستخدم في العمليات
 -  (322,111)   دمة المدفوعةمكافنة نهاية الخ

 (42,304)  -   ضرائب مدفوعة

 (649,621)  (566,909)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

      
      األنشطة االستثمارية:

 (31,814)  (13,250)   شراء ممتلكات ومعدات
 -  20,765,000    محتفي بها لغر  البيععقارات المحصل من 

 (3,283,009)  (82,062)   عقارات استثمارية اءشر
 -  4,466,911    توزيعات أرباح نقدية مستلمة

 241,603   808,243    إيرادات فوائد مستلمة

 (3,073,220)  25,944,842    صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة ابستثمارية 

      
      األنشطة التمويلية:

 3,424,380   (19,356,668)   وسلفياتقرو  ركة على صافي الح
 (83,156)  -   شراء أسهم خزانة

 (2,966,953)  (3,617,059)   تمويل مدفوعة تكاليف

 374,271  (22,973,727)   صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة التمويلية 

      
 (3,348,570)  2,404,206    دل)النقا( في النقد والنقد المعا الزيادة صافي

 (75,746)  157,198    تعديات ترجمة عمات أجنبية
 9,664,222   4,010,240    نقد ونقد معادل في بداية الفترة

 6,239,906   6,571,644    نقد ونقد معادل في نهاية الفترة

 
 

 .المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات ا( تشكل جزءا من 16( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )



 

 

 
 

 المجمعة )غير مدققة(المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 2018 يويون 30

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 األنشطة الرئيسية تنسيس  - 1

إدارة التسجيل العقاري والتوثيـق تحت  -بموجب عقد تنسيس موثق لدى وزارة العدل  ( الشركة األم)وطنية العقارية الشركة التنسست 
. إن الشركة 19628عليت بالسجل التجاري تحت رقم ونخر ا ما تم التنشير وتعدياتت الاحقة  1973 نوفمبر 15بتاريخ  19628رقـم 

 .1984سبتمبر  29منذ  الكويت بورصةاألم مدرجة في 
 

 :كما يلي رئيسية للشركة األم  يإن األنشطة ال

 .تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة في الكويت وفي الخارج 
  العقارات. مجال في يةاستشارخدمات اعداد الدراسات وتقديم 
 وللغير بما في ذلك اعمال الصيانة وتنفيذ ابعمال المدنية أ ابم القيام باعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة

 والميكانيكية والكهربائية والمصاعد واعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافية على المباني وسامتها. 
 وذلك حسب األنيمة المعمول بها في الوزارة.  ابمارية الخاصة بمشاريع الشركة تنييم المعار  العق 
  .إقامة المزادات العقارية وذلك حسب األنيمة المعمول بها في الوزارة 
 وادارتها.  ألسواق التجارية والمجمعات السكنيةتملك ا 
  لمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنيل التحتيةوضع البنية تطوير( ام البناء والتشغيل والتحويلBOT وإدارة المرافق ) المتعلقة

 بتلك المشاريع.
 

   دولة الكويت. 13087  الصفاة 22644ا.ب.   و األم إن العنوان المسجل للشركة
 

 . 2018 طسأغس 13مجلس اإلدارة بتاريخ  من قبلالمجمعة للمجموعة المكثفة إصدار المعلومات المالية المرحلية  موافقة علىال تتم
 

 أسس العر   - 2
. إن السياسات التقرير المالي المرحلي"" (34)المجمعة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المكثفة لقد أعدت  ذه المعلومات المالية المرحلية

المالية طبقة في إعداد البيانات المجمعة للفترة مماثلة لتلك الم المكثفة المعلومات المالية المرحلية ذة المحاسبية المستخدمة في إعداد 
كما  و مبين  تطبيق معايير جديدة الناتجة عنفيما عدا التغيرات في السياسات المحاسبية  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في المجمعة 

 .(3)إيضاح في 
 

ة التنثير. إن التعديات والتفسيرات بتطبيق مبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديات أخرى تم إصدار ا وغير جاريالمجموعة لم تقوم 
 .المجمعة للمجموعة على المعلومات المالية المرحلية المكثفةمادي   ليس لها أي تنثير 2018األخرى التي تتطبق ألول مرة في 

 
املة وفقاً للمعايير الدولية المجمعة ب تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية ك المكثفة إن المعلومات المالية المرحلية

عر  للتقارير المالية. في رأي اإلدارة أنت قد تم إدراج جميع التعديات المتمثلة في ابستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية ل
ب تعتبر  2018 يونيو 30يـة فـي . إن نتائج األعمال للفترة المالية المنتهالمرفقة المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحليةضمن  عادل

. للحصول على معلومات إضافية 2018ديسمبر  31بالضرورة مؤشراً عـن نتائج األعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 
 .2017ديسمبر  31يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 

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

( والمعيار الدولي 9إن التغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية الشركة الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 ملخصة أدناه:  ي (15)للتقارير المالية رقم 

 
 األدوات المالية -( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (أ

 1بتطبيق يسري من بداية  2014"األدوات المالية" الصادر في يوليو  –( 9بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )المجموعة قامت 
( األدوات 39تمثل تغيير جو ري عن معيار المحاسبة الدولي رقم ) (9. إن متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )2018يناير 

المالية: ابعتراف والقياس. يقدم المعيار الجديد تغيرات جو رية على محاسبة الموجودات المالية وبع  جوانب المحاسبة عن 
 المطلوبات المالية.

 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية: (1
( تقييم جميع الموجودات 9ت والمطلوبات المالية  يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )لتحديد تصنيف وقياس الموجودا

المالية  باستثناء أدوات الملكية والمشتقات  على أساس مزيج من نموذج أعمال المنشنة إلدارة الموجودات وصفات التدفقات النقدية 
 التعاقدية لتلك األدوات.

 

 تقييم نموذج األعمال
دد المجموعة نموذج أعمالها على المستوى الذي يعكس بشكل أفضل كيفية إدارة مجموعة الموجودات المالية لتحقيق أ داف تح

أعمالها وتوليد التدفقات النقدية التعاقدية  أي ما إذا كان  دف المجموعة فقط  و تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات 
عن بيع تلك الموجودات. إذا لم يكن أياً  تجةعاقدية والتدفقات النقدية النا من التدفقات النقدية التأو كانت تهدف إلى تحصيل كاً 

كجزء  منهما قابل للتطبيق )على سبيل المثال  الموجودات المالية المحتفي بها بغر  المتاجرة(  يتم تصنيف الموجودات المالية
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سها بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر. ب يتم تقييم نموذج األعمال ويتم قيالبيع" "اهدف بمن نموذج األعمال الذي 
 .ستثماريةالمحافي ابمجموع الخاا بالمجموعة على أساس كل أداة على حدة  ولكن على مستوى أعلى من 

 
رباح أو الخسائر  لة من خال األ( للموجودات المالية )القيمة العاد39تم استبدال فئات القياس بالمعيار المحاسبي الدولي رقم )

 المتاحة للبيع  المحتفي بها حتى ابستحقاق  القرو  والذمم المدينة( بالفئات التالية:
 

 أدوات الدين بالتكلفة المطفنة. -
ح أو   مع إعادة تصنيف أرباح أو خسائر البيع إلى بيان األرباخال بيان الدخل الشامل اآلخرأدوات الدين بالقيمة العادلة من  -

 .ابستبعاد عند المجمعالمرحلي المكثف الخسائر 
   مع عدم إعادة تصنيف أرباح أو خسائر البيع إلى بيان األرباح خال بيان الدخل الشامل اآلخرأدوات الملكية بالقيمة العادلة من  -

 .عند ابستبعاد المجمعالمرحلي المكثف أو الخسائر 
 األرباح أو الخسائر. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال -

 

(  باستثناء معاملة 39كما كانت إلى حد كبير في يل معيار المحاسبة الدولي رقم ) ي نفسها المحاسبة عن المطلوبات المالية  تيل
رباح األرباح أو الخسائر الناشئة عن مخاطر ابئتمان الخاصة بالمنشنة والمتعلقة بالمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خال األ

فها إلى بيان وبحقا ب يتم إعادة تصنيالمجمع المرحلي المكثف أو الخسائر. يتم عر  مثل  ذه التغيرات في الدخل الشامل اآلخر 
 المجمع.المرحلي المكثف األرباح أو الخسائر

 

 أدوات الدين بالتكلفة المطفنة
 ن التاليين:يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفنة إذا استوفت الشرطي

 ي بالموجودات ضمن نموذج عمل يهدف إلى جمع التدفقات النقدية التعاقدية.حتفي -
دفعات من أصل المبلغ  الشروط التعاقدية للموجودات المالية  ي أن تستلم تدفقاتها النقدية في تواريخ محددة عن طريق ذه  -

 المستحق باإلضافة إلى الفوائد على أصل المبلغ المستحق القائم.
 

خسائر ابنخفا  في معدل الفائدة الفعلي المعدل ليعكس يتم قياس أدوات الدين بالتكلفة المطفنة بتكلفتها المطفنة باستخدام   بحقا
 القيمة  إن وجدت.

 

دفقات عمال الغر  منت تحصيل التاألوالنقد والنقد المعادل المحتفي بها ضمن نموذج  التجاريينمثل المدينين إن الموجودات المالية 
والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل في مدفوعات المبالغ األساسية والفوائد على المبلغ األساسي القائم فحسب  -النقدية التعاقدية 

 .سها بحقاً وفقا للتكلفة المطفنةسيتم قيا
 

 خال بيان الدخل الشامل اآلخرأدوات الدين بالقيمة العادلة من 
( الخاا بندوات الدين بالقيمة العادلة من 9تصنيف الجديد بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تقوم المجموعة بتطبيق ال

 عند استيفاء الشرطين التاليين: خال بيان الدخل الشامل اآلخر
 

 الية.ابحتفاي باألداة ضمن نموذج أعمال يحقق أ دافت من خال جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األداة الم -
 الشروط التعاقدية لألصل المالي تتوافق مع تحليل مدفوعات المبلغ المستحق باإلضافة إلى الفوائد. -

 

بالقيمة العادلة مع ابعتراف باألرباح والخسائر  خال بيان الدخل الشامل اآلخريتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من   بحقا
. تدرج إيرادات المرحلي المكثف المجمع الدخل الشامل اآلخربيان األرباح أو الخسائر و ة فيالناتجة عن التغيرات في القيمة العادل

المجمع. عند ابستبعاد  يتم إعادة المرحلي المكثف الفوائد وأرباح وخسائر تحويل العمات األجنبية في بيان األرباح أو الخسائر 
المرحلي المكثف اً في الدخل الشامل اآلخر إلى بيان األرباح أو الخسائر تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابق

 المجمع.
 

 خال بيان الدخل الشامل اآلخرأدوات الملكية بالقيمة العادلة من 
خال بيان عند التحقق المبدئي  يجوز للمجموعة اختيار تصنيف بع  أو جميع استثماراتها كندوات ملكية بالقيمة العادلة من 

( األدوات المالية: "العر " 32عندما تستوفي تعريف أدوات الملكية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم ) ل الشامل اآلخرالدخ
 إضافة إلى عدم كونها محتفي بها بغر  المتاجرة. يتم تحديد  ذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

 

المجمع. يتم إثبات توزيعات المرحلي المكثف إلى بيان األرباح أو الخسائر  ب يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر من تلك األدوات
المجمع عندما يثبت حق المجموعة في استام الدفعات. إن أدوات الملكية المرحلي المكثف األرباح في بيان األرباح أو الخسائر 

  القيمة. عند البيع  يتم إعادة تصنيف األرباح أو ب تخضع لتقديرات انخفا خال بيان الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من 
 المرحلي المكثف الخسائر المتراكمة من التغير التراكمي في القيمة العادلة إلى األرباح المرحلة في بيان التغيرات في حقوق الملكية

 المجمع.
 

عادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى نيراً إن الموجودات المالية مثل ابستثمارات في األسهم سيتم قياسها بحقاً بالقيمة ال
 ألن المجموعة حددت ابختيار/التصنيف غير القابل لإللغاء في تاريخ التطبيق المبدئي.
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر
في من أجل تحقيق أرباح  اقتنائها أساساها أو لمتاجرة عند شرائبغر  اتقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية المحتفي بها 

مدارة ولها اتجاه فعلي حالي نحو تحقيق مالية جزًءا من محفية استثمارات  إذا كانتأنشطة التداول أو  المن خالمدى القصير 
لمرحلي المكثف ا لمتاجرة في بيان المركز الماليبغر  االموجودات المحتفي بها  وقياس أرباح في المدى القصير. يتم تسجيل

األصل  تصنف بشكل غير قابل لإللغاءأن يمكن للمجموعة   ئيدلمبا رافعتبا عند  باإلضافة إلى ذلكبالقيمة العادلة.  المجمع
كما في القيمة العادلة من  خال بيان الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من أو  المالي الذي يلبي متطلبات القياس بالتكلفة المطفنة

الذي قد ينشن بخاف  المحاسبةإذا كان ذلك التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير عدم التوافق في طريقة  ل األرباح أو الخسائرخا
 .ذلك

 

المجمع طبقاً  الملرحلي المكثف في بيان األرباح أو الخسائرالفوائد وتوزيعات األرباح يتم إثبات التغير في القيمة العادلة وإيرادات 
 قدية أو عند إثبات حق المجموعة في إستام تلك الدفعات. للشروط التعا

 

لم يكن  ناك أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية اختارت المجموعة تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خال األرباح أو 
ذي عاقة المدرج ضمن موجودات   باستثناء قر  الى طرف 9الخسائر في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 

مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال األرباح او الخسائر في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع  والذي ب يستوفي 
 معايير مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة والمدرج بالقيمة العادلة من خال األرباح او الخسائر.

 
 ت المالية:انخفا  قيمة الموجودا (2

( قد غير بشكل جو ري طريقة محاسبة المجموعة عن خسائر ابنخفا  في 9إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
نهج "الخسارة م( 39معيار المحاسبة الدولي رقم )نهج "الخسارة المتكبدة" في مقيمة الموجودات المالية عن طريق استبدال 

 ابئتمانية المتوقعة".
  

( من المجموعة أن تقوم بتسجيل مخصا للخسائر ابئتمانية المستقبلية لجميع أدوات 9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 الدين التي ب يحتفي بها بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر.

 
التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي  إن الخسائر ابئتمانية المتوقعة مبنية على الفرق بين التدفقات النقدية

 ألصول العقود تتوقع المجموعة استامها  ويتم تخفي  العجز الناتج عن  ذا الفرق باستخدام معدل الفائدة الفعلي لألصل.بالنسبة
الخسائر ابئتمانية المتوقعة على أساس األخرى  قامت المجموعة بتطبيق النهج المبسط للمعيار واحتسبت  ونمدينين والمدينوال

. قامت المجموعة بإنشاء بئحة للمخصصات تستند إلى خسائر ابئتمان التاريخية للمجموعة  مدى الحياةالخسائر ابئتمانية المتوقعة 
 مع األخذ في اإلعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة ابقتصادية المحيطة.

 
 تقالية:المرحلة ابن (3

 :( كما  و موضح أدناه9تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

  لم يتم تعديل أرقام المقارنة حية تم إثبات الفروق في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار
. وبناًء على ذلك  فإن المعلومات 2018يناير  1كما في ات واحتياطي ( في األرباح المرحلة9قارير المالية رقم )الدولي للت

بالمعلومات المالية  2017 يونيو 30والفترة المالية المنتهية في  2017ديسمبر  31المدرجة للسنة المالية المنتهية في 
(  وإنما تعكس متطلبات 9كل عام متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )المجمعة المرفقة ب تعكس بش المكثفة المرحلية

المجمعة للفترة المالية  المكثفة (  وبالتالي فإن المعلومات المالية المرحلية39معيار المحاسبة الدولي للتقارير المالية رقم )
 2017ديسمبر  31علومات المدرجة للسنة المالية المنتهية في مقارنة بالنسبة للمقابلة للب تعتبر  2018 يونيو 30المنتهية في 

 من حية متطلبات  ذه المعايير. 2017 يونيو 30والفترة المالية المنتهية في 
 

 :تم إجراء التقديرات التالية على أساس الحقائق واليروف القائمة في تاريخ التطبيق المبدئي لذلك المعيار 
 وجبت ابحتفاي باألصل المالي.تحديد نموذج العمل الذي يتم بم -
 بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر.كما تم قياسها المالية الموجودات ع  ب تصنيف -
تصنيف بع  ابستثمارات في أدوات الملكية غير المحتفي بها بغر  المتاجرة ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة  -

 .خال بيان الدخل الشامل اآلخرمن 
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 :كما يلي و  2018يناير  1في كما أثر  ذا التغيير في السياسة المحاسبية  إن

  

 األرباح المرحلة

 

رات في أثر تغي
الدخل الشامل 

 ةاألخر لشرك
  زميلة

حصة 
احتياطيات 

أخري لشركة 
 زميلة

 
 
 
 

حصا غير 
 مسيطرة

  
 
 
 
 

 اإلجمالي

رصيد ابقفال تحت معيار 
 ( كما39المحاسبة الدولي رقم )

 .2017ديسمبر  31في 

 

 102,748,132  78,230  

 
 
(5,683,472)  

 
 

 22,300,382  

 
 

 119,443,272 
           

أثر إعادة التصنيف وإعادة 
 القياس:

          

 ةمالي موجوداتلل القيمة العادلة
بالقيمة العادلة من خال األرباح 

 والخسائر

 

 157,737  -  
 

-  
 
- 

  
  
 157,737 

ل األنتقال عند تطبيق المعيار تعدي
( 9الدولي للتقارير المالية رقم )

 لشركة زميلة

 

-  78,815 

  
 
(1,945,299) 

  
 

- 

  
 
(1,866,484) 

نهج خسائر ف باابعتر أثر
المدنيين ابئتمان المتوقعة 

 التجاريين

 

   

      

خسائر ابئتمان المتوقعة طبقا 
للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 التجاريين نيمدينلل( 9) رقم

 

(740,151) 

 

- 

  
 

- 

  
 
(185,038)  

 
 
(925,189) 

الرصيد ابفتتاحي بعد تعديات 
المعيار الدولي للتقارير المالية 

( في تاريخ التطبيق 9رقم )
 2018يناير  1المبدئي في 

 

 102,165,718 

 

157,045 

  
 
 
(7,628,771) 

  
 
 

 22,115,344 

  
 
 

 116,809,336 
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 (9تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ بداية التطبيق للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

( وفئات القياس الجديدة وفقاً 39يوضح الجدول التالي التسوية بين فئات القياس األصلية والقيمة الدفترية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 :2018يناير  1( للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في 9لتقارير المالية رقم )للمعيار الدولي ل

 

التصنيف األصلي   
وفقاً لمعيار 

المحاسبة الدولي 
  (39رقم )

التصنيف الجديد وفقاً 
للمعيار الدولي للتقارير 

  (9رقم ) المالية

القيمة الدفترية وفقا 
لمعيار المحاسبة 

  (39الدولي رقم )

القيمة الدفترية الجديدة 
وفقاً للمعيار الدولي 

 للتقارير المالية
 (9رقم )

         الموجودات المالية:
         

 4,010,240  4,010,240  التكلفة المطفنة  قرو  ومدينون  نقد ونقد معادل

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
  ومدينون قرو   من خال األرباح أو الخسائر

 من خال ة العادلةبالقيم
  الخسائر األرباح أو

 
17,420,623  

 
17,578,360 

 38,604,342  39,529,531  التكلفة المطفنة  ومدينون قرو   مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 موجودات مالية متاحة للبيع

 
موجودات مالية 

 متاحة للبيع

موجودات مالية بالقيمة  
 العادلة من خال الدخل

 *الشامل اآلخر 

 

1,409,826  1,409,826 
         

 61,602,768  62,370,220      مجموع الموجودات المالية

 
الملكية استنادا إلى الحقائق واليروف القائمة في تاريخ التطبيق المبدئي  توصلت اإلدارة إلى أنت لم يتم ابحتفاي بابستثمار في أدوات حقوق * 

غرا  استراتيجية متوسطة إلى طويلة األجل. وبالتالي  اختارت اإلدارة تصنيف  ذه ابستثمارات في لغر  المتاجرة وتم ابحتفاي بت أل
حية إنها ترى أن تحقق التقلبات قصيرة األجل خال بيان الدخل الشامل اآلخرأدوات حقوق الملكية كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

رباح او الخسائر لن يتفق مع استراتيجية المجموعة لاحتفاي بهذه ابستثمارات ألغرا  متوسطة إلى في القيمة العادلة لاستثمارات ضمن األ
 طويلة األجل وتحقيق إمكانيات األداء على المدى الطويل.

 
بقا لمعيار المحاسبة مطفنة طبالقيمة اللم يلحي أي تغيرات جو رية في المطلوبات المالية حية قامت المجموعة بتصنيف كافة مطلوباتها المالية 

 .أعمالها استنادا إلى نموذج 9وتم ترحيل التصنيف نفست طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  39الدولي 
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 ابيرادات الناتجة من العقود مع العماء –( 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (ب

  والذي يحدد إطاراً موحداً وشاماً لكيفية وتوقيت وأحقية 2018يناير  1بعد  يسري  ذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو
( "عقود 11( "اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي رقم )18يحل  ذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم )تحقق اإليرادات. 

ً جديداً من خمس خطوات للمحاسبة عن  اإلنشاء" وبع  التفسيرات األخرى المتعلقة باإليرادات. كما يطرح  ذا المعيار نموذجا
 ء.اإليرادات الناتجة عن جميع العقود مع العما

 

 في  ذا النموذج  ي كالتالي: الخمس خطواتالإن 
 تحديد العقد مع العميل. -
 تحديد اإللتزامات التعاقدية. -
 تحديد سعر الصفقة الناتج من العقد. -
 توزيع سعر الصفقة على اإللتزامات التعاقدية. -
 .تحقق اإليراد عندما )أو كلما( تفي المجموعة بنداء إلتزاماتها التعاقدية -

 
 

(  ستقوم المجموعة بتطبيق نهج التنثير التراكمي عن طريق إعادة تعديل رصيد 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )ق عند تطبي
 بنثر رجعي مع عدم تعديل رصيد الفترات السابقة.  2018يناير  1األرباح المرحلة كما في 

 

 
األرباح على بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع وبيان  15 تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية أثريلخا الجدول التالي 

 لكل بند من البنود المتنثرة:  2018يناير  1المرحلي المكثف المجمع للمجموعة كما في  أو الخسائر
 

 المرحلي المكثف المجمع األرباح أو الخسائربيان 
المبالغ بعد تطبيق 

المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 

(15) 

 

 التعديات

المبالغ دون تطبيق  
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
(15) 

 

 اتاإليراد 26,908,419  247,124  27,155,543

27,155,543  247,124  26,908,419  
 

 المرحلي المكثف المجمع المركز الماليبيان 
المبالغ بعد تطبيق 

المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 

(15) 

 

 التعديات

المبالغ دون تطبيق  
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
(15) 

 

 الموجودات     
 عقارات قيد التطوير 76,727,236   3,249,047   79,976,283 
 وأرصدة مدينة أخرىمدينون  39,529,531   (8,090,811)  31,438,720 

 لموجوداتمجموع ا 116,256,767   (4,841,764)  111,415,003 

      
 المطلوبات وحقوق الملكية     

 أرباح مرحلة 102,748,132   (4,335,101)  98,413,031 
 عمات أجنبية حويلاطي تياحت (23,740,413)  (3,114,125)  (26,854,538)
 الحصا غير المسيطرة 22,300,382   (1,862,307)  20,438,075 

 مجموع حقوق الملكية 101,308,101   (9,311,533)  91,996,568 

      
 المطلوبات     

 وأرصدة دائنة أخرىدائنون  79,053,464   4,222,645   83,276,109 

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 180,361,565   (5,088,888)  175,272,677 

(63,857,674)   247,124  (64,104,798)  
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 خال بيان الدخل الشامل اآلخرالعادلة من موجودات مالية بالقيمة    - 4
 

غير محتفي بها للمتاجرة واختارت ملكية  أسهممن  خال بيان الدخل الشامل اآلخرتتكون الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من 
وليس  ال بيان الدخل الشامل اآلخرخالمجموعة على نحو غير قابل لالغاء عند التحقق المبدئي تسجيل التغيرات في القيمة العادلة من 

ان  ذه الطريقة في المحاسبة  ي  إلى مجموعةوانتهت ال .جيةتابسهم تمثل استثمارات استرامن خال األرباح او الخسائر حية ان  ذه 
ة تصنيف استثمارات بمبلغ   اختارت المجموعة إعاد9  ونتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 2018يناير  1الطريقة األمثل. في 

 (.5دينار كويتي من الموجودات المالية المتاحة للبيع )إيضاح  1,409,826
 

 يونيو 30
2017 

 ديسمبر 31 
 2017 

 )مدقق(

 
 يونيو 30

2018 

 

 ملكية أسهم 1,528,688  -  -

-  -  1,528,688  
 
 

 موجودات مالية متاحة للبيع   - 5

 يونيو 30
2017 

 ديسمبر 31 
 2017 

 )مدقق(

 
 يونيو 30

2018 

 

 ملكيةأسهم  -  1,409,826  1,562,696

1,562,696  1,409,826  -  

 
  اختارت المجموعة إعادة تصنيف الموجودات المالية المتاحة للبيع 2018يناير  1في  9نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

. خال بيان الدخل الشامل اآلخركموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  كويتي دينار 1,409,826بقيمة مدرجة بالدفاتر بمبلغ 
 (. 4)ايضاح 

 
 

 استثمار في شركة زميلة   - 6
 

%( في 23.668: 2017 يونيو 30% و23.668: 2017ديسمبر  31% )23.668إن الشركة األم تمتلك حصة ملكية فعلية بنسبة 
م.ك.ع. "شركة زميلة" و ي شركة مسا مة عامة مسجلة في الكويت ومدرجـة في بورصة الكويت شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.

وسوق دبي المالي. تمارس الشركة الزميلة أنشطة تخزين البضائع وإدارة وتنجير المخازن وأنشطة النقل والتوزيع والمناولة والتخليا 
 الجمركي للبضائع.

 
 ار في شركة زميلة خال الفترة / السنة: الحركة في القيمة الدفترية لاستثم إن

 يونيو 30
2017 

 ديسمبر 31 
 2017 

 )مدقق(

 
 يونيو 30

2018 

 

 الفترة / السنةالرصيد في بداية  205,912,558   192,323,026   192,323,026 
 

- 
  

- 
  

(1,866,484) 
تعديات األنتقال عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

 2018يناير  1ي ( ف9رقم ) المالية
 )المعاد إدراجت( الفترةفي بداية الرصيد  204,046,074   192,323,026   192,323,026 
 حصة من نتائج 9,206,303   16,215,161   7,392,559 

 مستلمة أرباح نقديةتوزيعات  (4,466,911)  (4,060,828)  -
 زميلة ةقوق ملكية شركحأثر التغير في  (4,238,774)  (1,212,654)  (1,436,960)
 زميلة ةشركأثر التغير في ابحتياطيات األخرى لل 1,848,235   2,647,853   984,683 
 الفترة / السنةالرصيد في نهاية  206,394,927   205,912,558   199,263,308 

 

 
بمبلغ  2018 يونيو 30ق المعلن لاستثمار كما في على سعر السو شركة ابم في الشركة الزميلة بناءً لاإن القيمة السوقية العادلة لحصة 

دينار  221,991,920 :2017 يونيو 30ودينار كويتي  238,830,820: 2017ديسمبر  31دينار كويتي ) 269,518,491
 كويتي(. 
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  :متعلقة بالشركة الزميلة فيما يلي)أ( تتلخا المطلوبات المحتملة والدعاوى القضائية ال
 

 (DCAAود الدفاع األميركية )وكالة تدقيق عق  (1
( أن طلبات رد التكاليف DCAAوفيما يتعلق بعقود رد التكاليف  وجدت وكالة تدقيق عقود الدفاع األميركية ) 2009في العام 

مليون دينار كويتي من الشركة  23 ي غير صحيحة وطلبت رّد حوالي  زميلةبالنسبة إلى بع  التكاليف المتكبدة من الشركة ال
مليون دينار كويتي من  ذا المبلغ من خال خصم المبالغ المستحقة  4.7  استردت الحكومة األميركية 2011عام في . لةزميال

 .   الشركة الزميلةمن مستحقات عقود الحكومة األميركية األخرى المبرمة مع 
 

(. ASBCAدمات الجيش )بطعن في القضية لدى محكمة طعون مجلس خ زميلة  تقدمت الشركة ال2010في شهر نوفمبر 
 .لزميلةبعدم ابختصاا الموضوعي في النير بالطعن المقدم من الشركة ا ASBCA  حكمت 2014ديسمبر  10وبتاريخ 

بطعن على الحكم الصادر عن أمام محكمة ابستئناف الفدرالية. وكجزء من العقد  الزميلة  تقدمت الشركة 2015أبريل  8بتاريخ 
مليون دينار كويتي عن تكاليف غير مستردة. تّم رف   ذه المطالبة من قبل  13مطالبتها بقيمة  يلةزمنفست  أكدت الشركة ال

مليون دينار كويتي.  23محكمة طعون مجلس خدمات الجيش وتم ضّمها مع المطالبة المذكورة من حكومة الوبيات المتحدة بقيمة 
  قضت محكمة ابستئناف الفدرالية بتنكيد 2018أبريل  16لية. في وتم الطعن في كا الدعوتين أمام محكمة ابستئناف الفدرا

 حكم محكمة طعون مجلس خدمات الجيش بعدم ابختصاا. 
 

على أساس اختصاا قضائي  2015أبريل  7بشكوى منفصلة أمام محكمة ابستئناف الفدرالية بتاريخ  زميلةتقدمت الشركة ال
مليون دينار كويتي منها من قبل حكومة الوبيات  4.7تّم إجراء مقاصة على مليون دينار كويتي  13مختلف مطالبة بمبلغ 

مليون دينار كويتي من قبل حكومة الوبيات  23المتحدة كما  و مذكور ننفا  فضا عن طلب ابقرار بعدم صحة المطالبة بمبلغ 
بيات المتحدة "بإعادة ملف الدعوى للمحكمة قضت الدائرة ابتحادية بمحكمة ابستئناف بالو 2016مارس  10بتاريخ  المتحدة. 

 لغر  تحديد الطرف الحقيقي المستفيد صاحب المصلحة.  (ASBCAاألدنى"  ي محكمة طعون مجلس خدمات الجيش )
 

بمحكمة ابستئناف بالوبيات المتحدة احتفيت لنفسها بحق  وعلى الرغم من أمر اإلعادة المذكور  إب أن الدائرة الفدرالية
  أصدرت محكمة طعون مجلس خدمات الجيش قراراً قضت 2017فبراير  14في  صاا القضائي لنير ابستئناف.ابخت

بشنن عدم  زميلةبموجبت بنن  وية الطرف ذات المصلحة الفعلي لم تؤثر على قرارا ا السابق برف  ادعاءات الشركة ال
يد  وية الطرف ذو المصلحة الفعلي  تم استكمال ابختصاا. بعد قرار محكمة طعون مجلس خدمات الجيش في موضوع تحد

  قضت محكمة ابستئناف الفدرالية بتنكيد 2018أبريل  16بمحكمة ابستئناف. في  إجراءات ابستئناف لدى الدائرة الفدرالية
لبت زالت الدعوى قابلة للطعن للعدم ابختصاا. وما زميلةحكم محكمة طعون مجلس خدمات الجيش ورد طعون الشركة ال

 النهائي فيها. 
 

مليون دوبر أميركي في حال وجود أي  47بتقديم دعوى وقائية بقيمة تقارب  الزميلة  قامت الشركة 2016سبتمبر  14في 
 زميلة  قامت الشركة ال2017نوفمبر  14. وفي 2011في أبريل من العام  زميلةخلل تقني في الدعوى المقدمة من الشركة ال

مام المحكمة األميركية للمطالبات الفدرالية للطعن على قرار الحكومة األميركية الضمني برف  مطالبة بتقديم دعوى وقائية أ
. وكان قد تم وقف النير في الدعوى لحين صدور قرار الدائرة الفدرالية بمحكمة 2016المقدمة في سبتمبر  زميلةالشركة ال

بيات المتحدة برفع تقرير عن الحالة إلى المحكمة األميركية للمطالبات والو زميلة  قامت الشركة ال2018مايو  16ابستئناف. في 
 .2018يوليو  16عن قرار محكمة الدائرة الفيدرالية بالقرار وطلب وقف القضية حتى  إلباغهاالفدرالية 

 
لمعلومات المالية المرحلية في االشركة الزميلة إدارة يا  فلم يتم تسجيل مخصا من قبل بالرغم من عدم التنكد المحيط لهذه القضا
)بعد استشارة مستشار قانوني خارجي( من التعقيب على النتائج المحتملة لهذه  زميلةالمجمعة المكثفة. ولم تتمكن الشركة ال

 القضايا.
 

 تسييل كفالة (2
الة المصرفية ألف دينار كويتي من الكف 10,092صدر قرار عن اإلدارة العامة للجمارك بدولة الكويت بتسييل جزء بمبلغ 

لصالح  لزميلةالمقدمة من شركة جلوبال كليرنج  اوس سيستمز ش.م.ك. )مقفلة( )"جلوبال كليرنج"(  و ي شركة تابعة للشركة ا
ة اإلدارة العامة للجمارك فيما يتعلق بتنفيذ عقد طبقًا لهذا القرار  قامت اإلدارة العامة للجمارك بتسييل الكفالة المذكورة خال السن

  .2007ديسمبر  31تهية في المن
 

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

ألف دينار كويتي بسترداد مبلغ الكفالة التي تم تسييلها سابقًا  باإلضافة إلى  9,138تزاماتها بموجب العقد  ومبلغ عدم الوفاء بال
  الحكم نهائيا. صيرورة% سنوياً على  ذه المبالغ من تاريخ 7احتساب فائدة بنسبة 
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ة ابستئناف  طالبة زيادة قيمة التعوي . كما تقدمت ثم قامت شركة جلوبال كليرنج بالطعن بابستئناف على  ذا الحكم أمام محكم
 13أمام محكمة ابستئناف. وأصدرت محكمة ابستئناف في  4إداري  2014/  1955اإلدارة العامة للجمارك بالطعن رقم 

امة حكمها بتنييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة. ثم قامت كل من شركة جلوبال كليرنج واإلدارة الع 2015سبتمبر 
 2017مارس  15  وبتاريخ 2015لسنة  1487و 148للجمارك بالطعن على  ذا الحكم أمام محكمة التمييز بالطعنين رقمي 

 7قضت محكمة التمييز بإحالة الطعن إلدارة خبراء وزارة العدل  ونير بجلسات مناقشة متعددة أمام الخبرة وتم حجزه بتاريخ 
 لم يصدر بعد. والذيتمهيدا إلعداد التقرير بعد ابنتهاء من المناقشة  2018مايو 

 
برفع دعوى قضائية ضد اإلدارة العامة للجمارك وتقدمت ضمن إحدى مطالبتها بطلب لمحكمة  كما قامت شركة جلوبال كليرنج

صدرت محكمة ابستئناف بوقف اإلدارة العامة للجمارك من تسييل الكفابت البنكية المتبقية المقدمة من شركة جلوبال كليرنج. وأ
ابستئناف حكما لصالح شركة جلوبال كليرنج بوقف تسييل الكفابت البنكية التي ب تزال بحوزة اإلدارة العامة للجمارك  وتقدمت 

 . ذه األخيرة بالطعن بالتمييز على حكم ابستئناف القاضي بوقف تسييل الكفابت وقضى بإلغائت من محكمة التمييز
 

وجد نزاعات قانونية بين شركة جلوبال كليرنج واإلدارة العامة للجمارك وقام كا الطرفين برفع دعاوى باإلضافة إلى ما سبق  ي
أنت لن يكون لهذه للشركة الزميلة قضائية ودعاوى مقابلة مختلفة منيورة حاليًا أمام المحاكم. ويرى المستشار القانوني الداخلي 

 .ية المرحلية المكثفة المجمعة للشركة الزميلةالمعلومات المالالقضايا تنثير مادي سلبي على 
 

 قضايا شركة كي جي إل  (3
وبع  شركاتها التابعة من قبل شركة زميلة   تم رفع دعاوى مدنية على الشركة ال2012ديسمبر  31خال السنة المنتهية في 

لفة في الوبيات المتحدة وذلك بشنن رابطة الكويت والخليج للنقل )"كي جي إل"( وشركاتها التابعة في ستة دوائر قضائية مخت
. زميلةأمور تتعلق بالتشهير والتدخل في عقود شركة كي جي إل مع حكومة الوبيات المتحدة من قبل مويف سابق في الشركة ال

برفع دعاوى لرف  الشكاوى كما قامت شركة كي جي إل بتقديم شكاوى معدلة. ونتيجة لذلك  قررت  زميلةقامت الشركة ال
 في رف  الدعوى.   زميلةمة في قضيتين منهم  حق الشركة الالمحك

 
قررت المحكمة رف  طلب  2015ديسمبر  8إجراءات مستعجلة وفي بطلباً  زميلةقدمت الشركة ال 2015أغسطس  21في 

 عم مطالباتها.  بالكشف عن أدلة اعتبرتها األخيرة أساسية في د زميلةورف  طلب كي جي ال بشنن إلزام الشركة ال زميلةالشركة ال
 

 أصدرت المحكمة أمراً حددت بموجبت تاريخ التدقيق في األدلة والمحاكمة. 2017نوفمبر  28في 
 

 6طلبًا ثانيًا للحصول على حكم معجل. في  زميلة  بعد ابنتهاء من عملية البحة والكشف  قدمت الشركة ال2018يونيو  4في 
  ورفضت الشكوى. زميلةال  وافقت المحكمة على طلب الشركة 2018يوليو 

 
 للمراحل األولى والثانية والثالثة من لقسيمة في منطقة جنوب أمغرة  157العقد رقم  (4

تم الحصول عليها من  يمثل قطعة أر  تقع جنوب أمغرة دينار كويتي ألف 28,500بقيمة عقار تضمن العقارات ابستثمارية ت
 . الهيئة العامة للصناعة بموجب عقد ايجار

 
  اخطرت الهيئة الشركة الزميلة بعزمها انهاء عقد التنجير المشار اليت أعاه 2018يوليو  3ا لتاريخ المعلومات المالية  في بحق

   وطالبت الشركة الزميلة بتسليم قطعة األر . 2018يونيو  30والذي انتهى في 
 

  فإن اخطار انهاء العقد مخالفا للقانون  وقد اتخذت الشركة استنادا الى الرأي القانوني للمستشار القانوني الخارجي للشركة الزميلة
. يستمر نير 24حكومي/-عام-تجاري -2018لسنة  2587الزميلة اإلجراءات القانونية الازمة وقامت برفع دعوى برقم 

لة من تحديد النتائج الدعوى امام محكمة الدرجة األولى ولم يتم إصدار حكم حتى تاريخت. وبناء عليت  فلم تتمكن الشركة الزمي
 المحتملة للقضية. 

 
باإلضافة إلى ما تقدم فإن الشركة الزميلة طرف في العديد من مطالبات ودعاوى قضائية غير جو رية.  ذا ويرى المستشار 

الية القانوني الداخلي للشركة الزميلة بنن  ذه المطالبات والدعاوى لن يكون لها أي تنثير جو ري سلبي على المعلومات الم
 للشركة الزميلة. المرحلية المكثفة المجمعة
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 كوريك )ب( قضية 

 
من اتفاقية تسوية  36  قدمت الشركة الزميلة طلب تحكيم ضد حكومة جمهورية العراق استناداً إلى المادة 2017في فبراير 

من ابتفاقية الثنائية بين حكومة دولة  10ة منازعات ابستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى )"اتفاقية اإلكسيد"( وإلى الماد
"(. ويتعلق طلب 2015الكويت وحكومة جمهورية العراق بشنن الترويج والحماية المتبادلة لاستثمارات )"ابتفاقية الثنائية لعام 

تها الرقابية التابعة التحكيم بمجموعة من التصرفات وابمتناع عن اتخاذ ما يلزم من جانب حكومة جمهورية العراق بما فيها  يئ
لها و ي  يئة األعام وابتصابت  فيما يتعلق بقرار مزعوم صدوره من قبل  يئة اإلعام وابتصابت بإبطال موافقتها الكتابية 
المسبقة الصادرة بشنن استثمار الشركة الزميلة في شركة كورك تيليكوم. وتتعلق مطالبات الشركة الزميلة في طلب التحكيم  من 

مليون دوبر أميركي  380ن أمور أخرى  على إخفاق الحكومة العراقية في معاملة استثمار الشركة الزميلة بقيمة أكثر من بي
بشكل عادل ومنصف  وإخفاقها في إخطار الشركة الزميلة بما يتم اتخاذه من إجراءات وحرمانها من حق الدفاع  وأيضا المصادرة 

  تم قيد طلب التحكيم من الشركة 2017فبراير  24.  في 2015ألحكام ابتفاقية الثنائية لعام  غير المباشرة لاستثمار بالمخالفة
حية انعقدت جلسة  2017ديسمبر  20الزميلة رسمياً لدى مركز تسوية منازعات ابستثمار. وتم تشكيل  يئة التحكيم رسمياً في 

. كما وأنت ب يمكن في الوقت الحالي 2018أبريل  30لزميلة في . وتم إيداع مذكرة الشركة ا2018يناير  31إجرائية أولية في 
 تقييم ابثر المالي المتوقع حية ما يزال النزاع قائما دون حسمت قانونا وعدم اتضاح ابمور.

 
اق"( )التي بموازاة المطالبات المذكورة أعاه بشنن شركة كورك تيليكوم  قامت شركة تيليكوم العراق المحدودة )"شركة تيليكوم العر

 %( ببدء اإلجراءات التالية:54مالها حصة  تملك الشركة الزميلة بشكل غير مباشر في رأس
 

  إجراءات تحكيم ضد كل من شركة كورك الدولية )لإلدارة( المحدودة )"كورك الدولية "( والسيد/ سروان صابر مصطفى. وقد
يد سروان صابر مصطفى بموجب اتفاقية اكتتاب تتعلق باستثمار نشن النزاع بسبب مبالغ مستحقة من كورك الدولية بكفالة الس

مليون دوبر أميركي )بخاف الفوائد(.  75الشركة الزميلة في شركة كورك تيليكوم. ويُقدر المبلغ المتنازع عليت بما يقارب 
زمني لنير التحكيم في أقرب والتي سوف تصدر القواعد اإلجرائية والجدول ال 2018فبراير  2وقد تم تشكيل  يئة التحكيم في 

 . وسيتم إيداع مذكرة الدفاع في الموعد القانوني. 2018مايو  17فرصة. وقد تم إيداع مذكرة طلبات شركة تيليكوم العراق فى 
 

  إلى 2018يونيو  4إجراءات التحكيم ضد شركة سي اس ليمتد والسيد سروان صابر مصطفى. يعود النزاع  الذي بدأ في  
قدية مختلفة من قبل المدعى عليهم بموجب اتفاقية المسا مين المتعلقة باستثمار الشركة الزميلة في شركة كورك مخالفات تعا

 تيليكوم. يتم تحديد المبلغ المتنازع عليت أثناء سير اإلجراءات.
 

 نج المحدودة. يتعلق إجراءات التحكيم ضد بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل وشركة كورك تيليكوم وشركة انترناشونال  ولدي
  بابحتيال المزعوم المدبر من قبل بع  أصحاب المصلحة في شركة كورك تيليكوم 2018يونيو  26 ذا النزاع  الذي بدأ في 

مليون دوبر قّدمت بنك  150بمعرفة وتعاون بنك انتركونتيننتال لبنان فيما يتعلق باتفاقية تبعية ذات الصلة بقر  بقيمة 
 لبنان إلى شركة كورك تيليكوم. يتم تحديد المبلغ المتنازع عليت أثناء سير اإلجراءات.انتركونتيننتال 

 

  ضد مدراء شركة انترناشونال  ولدينج  2018مارس  12دعوى أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي )"مركز دبي"( في
% من راس المال(. والمدراء المدعى عليهم 44ة ليمتد )الشركة المالكة لشركة كورك التي تملك فيها شركة تيليكوم العراق نسب

 م كل من عبدالحميد أجراوي  نوزاد جندي  وريمون زينت رحمت. ويرتكز موضوع الدعوى على إخال مدراء انترناشونال 
  ولدينج ليمتد بمهامهم. 

 

  في اإلدارة.  ضد ريمون زينت رحمت لتقصيره 2018أبريل  12دعوى أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي في 
 

  قامت شركة مودرن العالمية للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات ذ.م.م )شركة 2017سبتمبر  5وفي سياق منفصل  في 
تابعة مملوكة بالكامل من الشركة الزميلة( ببدء إجراءات تحكيم ضد شركة كورك تيليكوم بشنن إخال كورك تيليكوم في سداد رسوم 

مليون دوبر أميركي  3.4المستحقة لشركة مودرن العالمية بموجب اتفاقية خدمات. ويُقدر المبلغ المتنازع عليت بما يقارب الخدمات 
 )بخاف الفوائد(. 

 

إليداع مذكرة طلبات المدعي  وتم تقديم مذكرة دفاع  2018مايو  4. وتم تحديد موعد 2018مارس  8تم تعيين محكم منفرد في 
 . 2018يوليو  5ي المدعي عليهم ف

 

في مطالبة مقابلة  تهدد كورك الدولية بإقامة دعوى ضد تيليكوم العراق بشنن حابت إخال مدعي قيام تيليكوم العراق بها بشنن 
ارب احكام التمويل الواردة في اتفاقية المسا مين المبرمة بين األطراف بشنن شركة كورك تيليكوم. ويُقدر المبلغ المتنازع عليت بما يق

 مليون دوبر أميركي. ولكن لم يتم البدء بني إجراءات ضد تيليكوم العراق حتى تاريخت. 120
 

 30وبناًء عليت  لم تتمكن إدارة الشركة الزميلة من تحديد القيمة العادلة لهذا ابستثمار وإمكانية استرداد القر  ذي الفوائد كما في 
 مليون 359بقيمة  2013ديسمبر  31تم ادراج ابستثمار بالقيمة العادلة كما في . وبناًء عليت  2017ديسمبر  31و 2018يونيو 
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: 2017يونيو  30ألف دينار كويتي و 108,425: 2017ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 108,968دوبر امريكي ما يعادل 
 ألف دينار كويتي(.  108,424

 

 
 رأس المال    -7

بمبلغ المدفوع تم تحديد رأس المال   فلس للس  هم الواحد 100س  هم بقيمة اس  مية  1,500,000,000يتكون رأس المال المص  رح بت من 
بيان رأس مال الش  ركة تم  .فلس للس  هم الواحد 100بقيمة إس  مية  س  هم 1,088,625,103دينار كويتي موزعة على  108,862,510

 كما يلي:

 
 

 2018يونيو  30
 2017ديسمبر  31 

 )مدقق(
  

 2017يونيو  30
 98,965,918  150,000,000   150,000,000  المال المصرح بت رأس

 -  (51,034,082)  (41,137,490) رأس المال غير المدفوع
 98,965,918  98,965,918   108,862,510  رأس المال المدفوع

 
 أسهم خزانة    -8

 

 
 

 2018يونيو  30
 2017ديسمبر  31 

 )مدقق(
  

 2017يونيو  30
 53,057,312  53,057,312  58,365,097 األسهم عدد

 5.36  5.36  5.36 % المدفوعة األسهم إلى النسبة
 5,783,247  6,526,049  6,303,430 كويتي( السوقية )دينار القيمة

 7,864,846  7,864,846  7,864,846 كويتي( التكلفة )دينار
 

 ربحية السهم األساسية والمخففة   - 9
 

 ربحية السهم األساسية -
 كما يلي: ي  الفترةبناًء على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خال  إن المعلومات الضرورية بحتساب ربحية السهم األساسية

 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة  يونيو 30أشهر المنتهية في للثاثة  

 
2018  

2017 
 (ت)معاد إدراج

 
2018  

2017 
 (ت)معاد إدراج

خاا بمسا مي ربح الفترة ال
 7,458,387   6,765,340   3,671,655   2,726,678  الشركة األم

        
        عدد األسهم القائمة :

عدد األسهم المصدرة في 
  1,088,625,100   1,088,625,100  بداية الفترة

 
1,088,625,100  

 
1,088,625,100 

ناقصا: المتوسط المرجح 
(705,245,58)  (58,365,097) نةالعدد أسهم الخز   (58,365,097)  (705,245,58)  

المتوسط المرجح لعدد 
1,030,379,395   1,030,260,003 األسهم القائمة   

 
1,030,260,003  

 
1,030,379,395 

ربحية السهم األساسية 
 )فلس(

 
2.64 

  
3.56 

  
6.57 

  
7.24 

 
 2017يونيو  30المنتهية ولفترة الستة أشهر فلس  3.92 - 2017يونيو  30 منتهيةال ة أشهرلفترة الثاثبلغت ربحية السهم األساسية 

 .(15)إيضاح  ةمنحالبتنثير إصدار أسهم  احتسابهاقبل إعادة فلس  7.79 -
 

 ربحية السهم المخففة -
وجود جميع األسهم يتم احتساب ربحية السهم المخففة عن طريق تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة وذلك بافترا  

 باألثر المفتر  في حال إصدار  ذه األسهم المخففة المتوقعة. الفترةوكذلك تعديل صافي ربح   العادية المخففة المتوقع إصدار ا
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 إن المعلومات الضرورية بحتساب ربحية السهم المخففة  ي كما يلي:
يونيو 30أشهر المنتهية في للثاثة    يونيو 30في أشهر المنتهية  للستة  

 
2018  

2017 
 )معاد إدراجت(

 
2018  

2017 
 )معاد إدراجت(

ربح الفترة الخاا 
 7,458,387  6,765,340  3,671,655  2,726,678 بمسا مي الشركة األم

الفائدة على القر  القابل 
 -  1,004,642  -   511,892 للتحويل 

 3,238,570  3,671,655  7,769,982  7,458,387 
عدد األسهم فة: أضا

القائمة المعدل بنثر 
        األسهم المخففة:

المتوسط المرجح لعدد 
األسهم القائمة المستخدم 

في احتساب ربحية السهم 
  1,030,260,003 األساسية

 
1,030,379,395  

 
1,030,260,003   1,030,379,395 

التعديات أضافة: 
قر  قابل بالخاصة 

00,00088,0  248,000,000 للتحويل   248,000,000  88,000,000 

المتوسط المرجح لألسهم 
المستخدم في تحديد 

 1,118,379,395  1,278,260,003  1,118,379,395  1,278,260,003 ربحية األسهم المخففة

ربحية السهم المخففة 
 6.67  6.08  3.28  2.53 )فلس(

 

 2017يونيو  30ولفترة الستة أشهر المنتهية فلس  3.58 - 2017يونيو  30ة ة أشهر المنتهيثلفترة الثا المخففةبلغت ربحية السهم 
 .(15)إيضاح  ةمنحالبتنثير إصدار أسهم  احتسابهاقبل إعادة فلس  7.28 -

 
 

 اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة   - 10
الزميلة ة شركة وأفراد اإلدارة العليا والكمسا مين وأعضاء مجلس اإلدار صلة ذات أطراف مع متنوعة بمعامات المجموعة قامت

 الموافقة يتم المعامات بهذه المتعلقة الدفع وشروط األسعار إن .األخرى الصلة ذات األطراف وبع  وشركات تحت السيطرة المشتركة
 يلي: كما  ي صلة ذات أطراف مع تمت التي المعامات الهامةاألرصدة و إن .المجموعة إدارة قبل من عليها

 
 كز المالي المرحلي المكثف المجمعبيان المر

 يونيو 30

2017  

 ديسمبر 31

2017 

  )مدقق(

 يونيو 30

2018  

زميلة شركة 

  شركات محاصةو

مسا مون 

  رئيسيون

2,112,397  18,845,543  1,599,036  1,599,036  - 
مدينون وأرصدة مدينة 

 أخرى

 

-  

 

-  
 

15,612,166  
  

15,612,166  - 

الية بالقيمة موجودات م
العادلة من خال األرباح 

 *أو الخسائر

 

-  

 

-  1,528,688  

 

-  1,528,688 

موجودات مالية بالقيمة 
خال بيان العادلة من 

 الدخل الشامل اآلخر

 موجودات مالية متاحة للبيع -  -  -  1,375,819  1,528,685

 ة أخرىدائنون وأرصدة دائن -  126,957  126,957  -  24,353,163

 قرو  وسلفيات -  31,000,000  31,000,000  31,000,000  11,000,000

 
شاء * شركة تابعة للمجموعة لغر  إن يمثل القر  الى نابلس توبكو ليمتد )"نابلس"(  طرف ذي عاقة  المبالغ المدفوعة مقدما من قبل 

يحمل  ذا المبلغ معدل فائدة ويمكن تحويلت الى حصة ملكية في  وتطوير مجمع تجاري في دولة ابمارات العربية المتحدة )"المشروع"(.
 .المشروع عند انتهاء اعمال ابنشاء وفقا لتحقيق المشروع ا داف تشغيلية معينة
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 المجمع رأو الخسائ حبيان األربا في المتضمنة المعامالت

  يونيو 30للستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30

2018  

شركة زميلة 

  اصةوشركات مح

مسا مون 

  رئيسيون

2017  2018        

 إيرادات إيجارات 230,295  -  230,295  230,295  230,295 

 مصروفات عمومية و إدارية 88,336  -  88,336  88,336  (90,283)

 تكاليف تمويل -  1,004,642  1,004,642  1,004,642  -

 
 مزايا اإلدارة العليا

  يونيو 30أشهر المنتهية في للثاثة   يونيو 30أشهر المنتهية في للستة 

2017  2018  2017  2018  

 مزايا قصيرة األجل 205,804  191,440  437,541  373,814
 مزايا نهاية الخدمة  10,334  10,808  22,507  19,952
 مكافنة أعضاء مجلس اإلدارة 21,250  21,250  42,500  42,500

436,266  502,548  223,498  237,388  
 

 دعاوى قضائية  - 11

 فيما يلي الدعاوى القضائية الرئيسية للمجموعة:
 

أصدرت وزارة المالية قرارا بإلغاء العقود المتعلقة ببع  العقارات التي تم إنشاء ا على أر  مستنجرة من حكومة دولة الكويت  -أ
لنسبة ألحد العقارات  اصدرت محكمة ابستئناف حكمها ايضا لصالح سنة. وقد استننفت الشركة ابم  ذا القرار. با 25بانتهاء مدة 

دينار كويتي. وقد استننفت الشركة ابم  ذا الحكم امام محكمة التمييز ويجري  11,711,060وزارة المالية مع تعوي  بمبلغ 
المالية مع تعوي  بمبلغ  حاليا النير في القضية. بالنسبة للعقار اآلخر  اصدرت محكمة ابستئناف حكمها لصالح وزارة

دينار كويتي. وقد استننفت الشركة ابم  ذا الحكم امام محكمة التمييز ويجري النير في القضية حتى تاريخت. وقامت  6,597,527
الشركة ابم برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية للمطالبة بتعوي  عن  ذه العقارات. ويجري حتى تاريخت اتخاذ ابجراءات 

 نونية المتعلقة بتلك القضايا.  القا
 

قامت إحدى الشركات المستثمرة بمنطقة التجارة الحرة بالكويت برفع دعوى تحكيم ضد الشركة األم نتيجة ما لحق بها من أضرار  -ب
 6,021,803وما فاتها من كسب على حد زعمها. صدر حكم التحكيم ضد الشركة ابم واستحقاق الشركة المدعية لتعوي  قدره 

نار كويتي. ورفعت الشركة األم دعوى قضائية للمطالبة بسقوط خصومة التحكيم والتي قضت فيها محكمة اول درجة بـرف  دي
 . ويجري النير في القضية حتى تاريخت ذه الدعوى. قامت الشركة ابم بالطعن على  ذا الحكم أمام محكمة ابستئناف 

 
ارة لمنطقة التجارة الحرة بالكويت. وقد قامت الشركة األم باإلستئناف على  ذا قامت وزارة التجارة والصناعة بإلغاء عقد اإلد -ج

دينار كويتي مقابل فقد السيطرة على موجودات بمنطقة التجارة الحرة  13,360,424الحكم. وسجلت الشركة األم مخصا بمبلغ 
  وبهذا ينتهي النير 2016مارس  22ة في بالكويت. وقد أصدرت محكمة التمييز أخيرا حكمها لصالح وزارة التجارة والصناع

بتسجيل مخصا لموجودات سابقا في القضية القانونية. ليس  ناك حاجة بحتساب مخصا إضافي حية قامت الشركة ابم 
 منطقة التجارة الحرة بالكويت.

 
بة بقيمة ابيجارات المستحقة قامت الشركة األم برفع دعوى قضائية ضد مؤسسة الموانئ الكويتية وإحدى شركات النقليات للمطال -د

عن استغالهما لبع  القسائم في المنطقة التجارية الحرة بالكويت  حية قضت محكمة اإلستئناف بتنييد ابستئناف بإلزام مؤسسة 
 دينار كويتي للشركة األم. 6,956,416الموانئ الكويتية وشركة النقليات متضامنين بدفــع مبلــغ 

 
. وقامت مؤسسة 2011أكتوبر  11بإستام المبلغ المنصوا عليت في حكم محكمة اإلستئناف بتاريخ وقد قامت الشركة األم 

الموانئ الكويتية وشركة النقليات بالطعن مجددا على  ذا الحكم بمحكمة التمييز والذي ب يزال منيورا أمام القضاء حاليا في انتيار 
 المسجلة سابقا وذلك من باب الحيطة والحذر لحين صدور الحكم النهائي.  الحكم النهائي. لم تقم الشركة ابم بعكس المخصصات

 
كما قامت الشركة األم برفع دعوى ضد مؤسسة الموانيء الكويتية للتعوي  عن قيمة إستغال مواقع أخرى بمنطقة التجارة الحرة  

 خت.والتي قامت المحكمة بإحالتها إلى إدارة الخبراء وب تزال قيد النير حتى تاري
 

 تم احتساب المخصصات مقابل القضايا التي يرجح المستشار القانوني الخارجي امكانية عدم حسمها لصالح الشركة األم. 
 

إضافة الى ذلك  تم رفع قضايا أخرى ضد الشركة ابم في سياق العمل المعتاد  ويعتقد المستشار القانوني الخارجي للشركة ابم أن  ذه 
 على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.عكسي نثير مادي األمور لن يكون لها ت
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 معلومات القطاعات  - 12
 

 معلومات القطاعات بالنشاط -أ
 قامت إدارة المجموعة بتجميع خدمات المجموعة في قطاعات األعمال التالية:

 

 قارات وكذلك تنجير ا وإدارتها باإلضافة إلى أنشطة عمليات عقارية وعمليات أخرى: والتي تتضمن التطوير والمتاجرة في الع
 أخرى.

    .عمليات استثمارية: والتي تتضمن ابستثمار في الشركة الزميلة وشركة المحاصة واألسهم 
 

 مجموع  عمليات استثمارية  عمليات العقار وأخرى 

 2018  2017  2018  2017  2018  2017 

  17,021,627   23,457,007   7,255,359  9,015,637   9,766,268   14,441,370 إيرادات 
 )8,670,456(  )11,561,759(  -  -  )8,670,456(  )11,561,759( مصروفات 

  8,351,171   11,895,248   7,255,359  9,015,637   1,095,812   2,879,611 ربح القطاع
 )811,280(  )4,969,058(         صافي الفائدة

ير مصروفات غ
 )84,804(  )95,929(         موزعة

  7,455,087   6,830,261         صافي ربح الفترة 
            

  536,863,576   478,510,284   223,543,033  320,813,804   313,320,543   157,696,480 مجموع الموجودات
 )287,495,679(  )237,089,699(   )22,653,822(  )31,353,810(  )264,841,857(  )205,735,889( مجموع المطلوبات

  249,367,897   241,420,585   200,889,211  289,459,994   48,478,686  )48,039,409( صافي الموجودات

 

 قياس القيمة العادلة  - 31
 إن تفاصيل مستويات قياس القيمة العادلة  ي كما يلي:

 

 لنشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات المتماثلة.المستوى األول: ويشمل أسعار السوق ا 

    المستوى الثاني: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخات جو ري نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بشكل

 مباشر أو غير مباشر.

  مدخات جو ري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح.المستوى الثالة: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى 

 يبين الجدول التالي تحليل البنود المسجلة بالقيمة العادلة طبقا لمستوى القياس المتسلسل للقيمة العادلة:
 
 العادلة قد تم تصنيفها كما يلي: بالقيمة المقاسة للمجموعة األدوات المالية إن
 

 2018يونيو  30 

 
  المجموع

 لمستوىا
  الثالث

 المستوى
  الثاني

 المستوى
  األول

15,612,166  15,612,166  -  - 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال األرباح أو 
 الخسائر

1,528,688  
- 

  -  1,528,688 

خال بيان الدخل موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 الشامل اآلخر

 ارات استثماريةعق -  42,214,727  -  42,214,727

 المجموع 1,528,688  42,214,727  15,612,166  59,355,581

 
 )مدقق( 2017 ديسمبر 31 

 
  الثالة المستوى  المجموع

 المستوى
  الثاني

 المستوى
  األول

 *موجودات مالية متاحة للبيع -  -  -  -

 عقارات استثمارية -  43,180,656  -  43,180,656

 المجموع -  43,180,656  -  43,180,656
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 2017 يونيو 30 

 
  الثاني المستوى  الثالة المستوى  المجموع

 المستوى
  األول

 *موجودات مالية متاحة للبيع -  -  -  -

 عقارات استثمارية -  190,927,977  -  190,927,977

 المجموع -  190,927,977  -  190,927,977

 
 

 .المختلفة في قياس القيمة العادلةلم تتم أي تحويات ما بين المستويات   2018يونيو  30خال الفترة المنتهية في 
 

 30دينار كويتي كما في  1,528,685* إن الموجودات المالية المتاحة للبيع تتضمن استثمارات في أسهم ملكية محلية مدرجة بقيمة 
  و ي غير مشمولة 2017مارس  28في  بورصة الكويت والتي تم إيقافها عن التداول في 2017ديسمبر  31و 2017يونيو 

وكذلك لعدم توافر المعلوملت المطلوبة إلحتساب القيمة العادلة وفقا ألساليب التقييم  لعدم توافر طريقة موثوقة لتقييمهابالجدول أعاه 
 المتعارف عليها كما في تاريخ التقرير.

 
 

 ابرتباطات واألحداة المحتملة  -14
: 2017ديسمبر  31دينار كويتي ) 4,409,904  كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبلغ 2018و يوني 30في  (أ)

 دينار كويتي(. 17,437,034: 2017يونيو  30دينار كويتي و 7,055,184
 

يتي دينار كو 56,400: 2017ديسمبر  31دينار كويتي ) 14,100  كان على الشركة األم التزامات بمبلغ 2018يونيو  30في  (ب)
دينار كويتي( بموجب عقد تنجير تشغيلي غير قابل لإللغاء يتعلق بصورة رئيسية بنر  مسـتنجرة  84,600: 2017 يونيو 30و

 .2019إلى  2016من حكومة الكويت من أجل مشروع الواجهة البحرية للفترة من 
 

% من إجمالي قيمة المشروع الرأسمالي 0.5ي بنسبة بالنسبة بلتزامات عقود التنجير التشغيلي  قدمت الشركة األم تقديم ضمان بنك (ج)
 ذي الصلة.

 
ديسمبر  31دينار كويتي ) 2,839,146من التزام محتمل بمبلغ  2018يونيو  30تتكون المطلوبات المحتملة لدى المجموعة في  (د)

 ة.دينار كويتي( تتعلق بالضمانات المقدم 4,339,644: 2017يونيو  30دينار كويتي و 3,297,192: 2017
 

: 2017ديس    مبر  31دينار كويتي ) 15,000,000  أص    درت الش    ركة ابم ض    مان تكافلي بمبلغ ابة عن طرف ذات ص    لةني (ه)
صول عليت من قبل  15,000,000: 2017يونيو  30دينار كويتي  و 15,000,000 صير ابجل تم الح دينار كويتي( لقر  ق
اد القر  قصير ابجل سواء من خال بيع موجودات او وسائل على سدالطرف ذات الصلة . في حالة عدم قدرة طرف ذات صلة

 مقابل سعر اقل من قيمتها السوقية العادلة.طرف ذات صلة أخرى  سوف تلتزم الشركة األم بشراء موجودات لل
 
 السنوية  الجمعية العامة  -51

على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المالية  2018 مايو 10وافقت الجمعية العامة السنوية لمسا مي الشركة األم المنعقدة بتاريخ 
وذلك عن السنة المنتهية في دينار كويتي  9,896,592سهم بإجمالي  100أسهم منحة لكل  10 وتوزيع 2017ديسمبر  31المنتهية في 

 .2017ديسمبر  31
 

ة المالية البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنعلى  2017 يونيو 1وافقت الجمعية العامة السنوية لمسا مي الشركة األم المنعقدة بتاريخ 
 .2016ديسمبر  31وذلك عن السنة المنتهية في  توزيع أرباح نقديةلم توافق على و 2016ديسمبر 31المنتهية في 

 
 أرقام المقارنة   -16

لفترة الحالية. إن عملية إعادة التبويب لم يكن لها تنثير على تم إعادة تبويب بع  أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع تصنيف ارقام ا
 ربح المجموعة أو حقوق الملكية للسنة السابقة.

 
 


