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

  )(جميع المبالغ بالدينار الكويتي

  

  

  

   .) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة18) إلى (1إن اإليضاحات المرفقة من (
 

  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة    سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للثالثة      

 2017    2018   2017    2018    اتإيضاح  

                    
  13,249,512     10,041,386     9,464,483     1,694,549       بيع مخزون عقارات

 8,694,238     8,375,093     2,876,746     2,697,759       إيرادات إيجارات
      4,392,308     12,341,229    18,416,479    21,943,750 

 )11,404,936(   )9,449,474(    )7,215,297(    )1,593,841(     تكاليف بيع مخزون عقارات
  10,538,814    8,967,005     5,125,932     2,798,467       الربحمجمل 

  11,649,305    13,940,222     4,256,746     4,733,919     7  حصة من نتائج أعمال شركة زميلة
  )39,491(    391,198     97,709     250,657       حصة من نتائج أعمال شركات محاصة

  )2,901,597(    )2,687,752(    )812,314(    )839,177(      تكاليف موظفين
  )4,419,997(    )2,823,307(    )2,089,260(    )1,011,136(      مصروفات عمومية و إدارية

التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

  -    )509,577(    -    )178,370(      الخسائر
أرباح بيع عقارات محتفظ بها لغرض 

  -   157,500     -    -      البيع
  460,432    380,745     296,685     121,046      إيرادات أخرى

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
  15,287,466    17,816,034     6,875,498     5,875,406       واإلستهالك واإلطفاء

  )95,837(   )89,790(    )35,040(    )29,309(      استهالك ممتلكات ومعدات
  )1,865,999(    )8,421,827(    )813,116(    )2,644,526(      تكاليف تمويل

  318,996    1,245,658     77,393     437,415       ئد أإيرادات فو
الضرائب ومكافأت  ربح الفترة قبل

  13,644,626    10,550,075     6,104,735     3,638,986       أعضاء مجلس االدارة
  )458,139(   )47,675(    )415,835(    )9,347(      الضرائب

  )63,750(   )93,750(  )21,250(    )51,250(      مكافأت أعضاء مجلس االدارة
  13,122,737    10,408,650     5,667,650     3,578,389       ربح الفترة

                   
                    الخاص بـ :

  12,567,292    10,333,123     5,108,905     3,567,783       مساهمي الشركة األم
  555,445     75,527     558,745     10,606       الحصص غير المسيطرة

       3,578,389     5,667,650     10,408,650    13,122,737  
                   

ربحية السهم األساسية الخاصة بمساهمي 
  12.20   10.03    4.96    3.46    10  الشركة األم (فلس)

ربحية السهم المخففة الخاصة بمساهمي 
  11.36    9.10    4.81    3.14    10  الشركة األم (فلس)
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  .تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة) 18) إلى (1إن اإليضاحات المرفقة من (
  

    
  

 
 
 

  المجمع (غير مدقق) بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي المكثف
  2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 الكويتي)(جميع المبالغ بالدينار 

  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة    سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للثالثة    

    2018    2017   2018    2017 
  13,122,737    10,408,650     5,667,650     3,578,389     ربح الفترة

                  
                  :الخسارة الشاملة األخرى

                األرباح أو الخسائرمكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلي بيان يبنود 
                

لشركة  )الخسارة الشاملة األخرى( األخر الدخل الشامل حصة من
 )952,222(   )2,219,040(    )499,945(    2,019,734     زميلة

  250,978     -    -    -    التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع
 480,391     )1,061,742(   )101,634(    )1,398,804(    عملة من العمليات أجنبية تحويلفروقات 

                  
                 بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلي بيان األرباح أو الخسائر 

من خالل  دوات ملكية بالقيمة العادلةالتغير في القيمة العادلة أل
    بيان الدخل الشامل اآلخر

  
)273,794(  

   
-    )154,932(    -  

  -   )49,940(    -    )1,898,175(    لشركة زميلة الخسارة الشاملة األخرى حصة من
 )220,853(   )3,485,654(    )601,579(    )1,551,039(    للفترة رىاآلخ الخسارة الشاملة

 12,901,884    6,922,996     5,066,071     2,027,350   الدخل الشامل للفترة  مجموع
                  

                  الخاص بـ:
 12,825,802     7,176,655     4,826,094    2,361,120     مساهمي الشركة األم

 76,082     )253,659(    239,977    )333,770(    الحصص غير المسيطرة
 12,901,884    6,922,996     5,066,071    2,027,350     الدخل الشامل للفترة  مجموع
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  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
  2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
  
 

  الخاصة بمساهمي الشركة األمحقوق الملكية   

    أسهم خزانة   رأس المال  
  احتياطى
    اجباري

  احتياطى
    أسهم خزانة

رات في أثر تغي
الدخل الشامل 
 األخر لشركة

    زميلة

حصة 
احتياطيات 

لشركة  ىأخر
    زميلة

احتياطي 
حصة الملكية 
المتعلقة بخيار 
القرض القابل 

    للتحويل

التغيرات 
التراكمية 
في القيمة 

    العادلة
 تحويلاطي ياحت

    المجموع الجزئي    أرباح مرحلة    عمالت أجنبية
 الحصص

    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  عرضه سابقا
ر تطبيق المعيار الدولي للتقارير للشركة يثتأ

  )2,101,305(   -   )2,101,305(   )1,513,595(    -   -    -    )97,064(    )490,646(    -    -    -  -  )7أ / إيضاح  – 3يضاح إالزميلة (
ر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية يأثت

  )767,452(    )185,038(    )582,414(    )582,414(    -    -    -    -    -   -   -   -   -  أ) - 3(إيضاح  2018يناير  1في ) 9رقم (
ر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية يأثت

 - 3(إيضاح  2018يناير  1في ) 15رقم (
  )9,311,533(    )1,862,307(    )7,449,226(    )4,335,101(    )3,114,125(    -    -    -    -   -   -   -   -  )ب

 236,290,118    20,253,037    216,037,081    96,317,022     )26,854,538(  250,978     1,546,764   )5,780,536(    )412,416(   12,857,601    47,011,134    )7,864,846(  98,965,918  2018يناير  1في  المعاد ادراجة الرصيد

  10,408,650   75,527    10,333,123    10,333,123     -   -    -    -    -   -   -    -  -  ربح الفترة
الدخل الشامل  (الخسارة الشاملة األخرى)

  )3,485,654(   )329,186(   )3,156,468(   -    )732,556(  )154,932(    -    138,571     )2,407,551(   -   -    -  -  للفترة راآلخ
الدخل الشامل  مجموع (الخسارة الشاملة)

  6,922,996    )253,659(   7,176,655    10,333,123     )732,556(  )154,932(    -    138,571     )2,407,551(   -   -    -  -  للفترة

  -   -   -   )9,896,592(    -   -    -    -    -   -   -    -  9,896,592  )15اسهم منحة (إيضاح توزيعات 

  2018 سبتمبر 30الرصيد في 
 

108,862,510  )7,864,846(    47,011,134    12,857,601    )2,819,967(    )5,641,965(   1,546,764     96,046  )27,587,094(     96,753,553  223,213,736   19,999,378    243,213,114  

                                         

  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
 13,122,737    555,445    12,567,292    12,567,292     -  -    -   -    -   -    -    - -  ربح الفترة

الدخل الشامل  )الخسارة الشاملة األخرى(
  )220,853(  )479,363(   258,510    -    959,754    250,978     -    )54,594(    )897,628(   -   -    - -  اآلخر للفترة

مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل 
  12,901,884    76,082    12,825,802    12,567,292     959,754    250,978     -    )54,594(    )897,628(   -   -    -  -  للفترة

حصة الملكية المتعلقة بالقرض القابل 
  449,458    -   449,458    -    -  -    449,458    -    -    -    -    -  -  للتحويل

  )83,156(   -   )83,156(   -    -  -    -    -    -   -   -    )83,156(  -  )15شراء أسهم خزانة (إيضاح 
  254,883,426    31,791,014   223,092,412  105,804,557     )25,323,518(   250,978     449,458   )8,385,919(    393,256     12,857,601    45,944,927    )7,864,846(  98,965,918  2017 سبتمبر 30الرصيد في 

  
  .) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة18) إلى (1إن اإليضاحات المرفقة من (
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  (غير مدقق) المجمع المكثف المرحلي بيان التدفقات النقدية
  2018 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة

 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
 

  سبتمبر 30أشهرالمنتهية في  للتسعة    إيضاح  
      2018    2017  

            األنشطة التشغيلية:
 13,644,626    10,550,075       الضرائب ومكافأت أعضاء مجلس االدارةربح الفترة قبل 

            التسويات:
  )11,649,305(    )13,940,222(    7  حصة من نتائج أعمال شركة زميلة

 39,491     )391,198(      محاصة اتحصة من نتائج أعمال شرك
  95,837    89,790       استهالك ممتلكات ومعدات

  135,403    110,605       الخدمةمخصص مكافأة نهاية 
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  األرباح أو الخسائر
    

 509,577   -  
 -   )157,500(      محتفظ بها لغرض البيعأرباح بيع عقارات 

 1,865,999    8,421,827       تكاليف تمويل
  )318,996(    )1,245,658(      إيرادات فوائد 

     3,947,296    3,813,055 
            التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

  )6,683,551(    4,516,767       وأرصدة مدينة أخرىمدينون 
  9,177,523     9,503,233      مخزون العقارات

 )16,444,186(   )6,348,243(      إضافات على عقارات قيد التطوير
 7,027,689    )10,722,188(      دائنة أخرىوأرصدة دائنون 

 )3,109,470(   896,865       العمليات )المستخدم فيالناتج من (النقد 
 )28,766(   )323,772(      مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 )267,827(   -      ضرائب مدفوعة
 )3,406,063(   573,093      األنشطة التشغيلية )المستخدم فيالناتج من (صافي النقد 

            
            األنشطة االستثمارية:

  )122,421(    )22,187(      شراء ممتلكات ومعدات
  -    12,092       المحصل من بيع ممتلكات ومعدات

 -    20,765,000       محتفظ بها لغرض البيععقارات  بيع المحصل من
  )3,162,835(    )114,899(      عقارات استثمارية شراء

  4,060,828     4,466,911       نقدية مستلمةتوزيعات أرباح 
  318,996     1,245,658       إيرادات فوائد مستلمة

 1,094,568     26,352,575       صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 
           

          األنشطة التمويلية:
  2,377,758    )17,640,490(      وسلفياتصافي الحركة على قروض 

  )276,036(   -      نقديةتوزيع أرباح 
  )83,156(   -      شراء أسهم خزانة

  )5,384,484(   )5,241,439(      تمويل مدفوعة تكاليف
  )3,365,918(   )22,881,929(     المستخدم في األنشطة التمويلية  صافي النقد

          
 )5,677,413(    4,043,739       الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل صافي

  441,481     )1,515,660(      تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
 9,664,222    4,010,240       نقد ونقد معادل في بداية الفترة
 4,428,290    6,538,319       نقد ونقد معادل في نهاية الفترة

  
 

  .المجمعة) تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة 18) إلى (1إن اإليضاحات المرفقة من (



 
 
 
 

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

  (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(وطنية العقارية الشركة ال
وآخرها ما تم التأشير عليه بالسجل التجاري تحت رقم وتعديالته الالحقة  1973 نوفمبر 15بتاريخ  19628والتوثيـق تحت رقـم 

  .1984سبتمبر  29منذ  الكويت بورصة. إن الشركة األم مدرجة في 19628
  

  :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 
 وللغير بما في ذلك اعمال الصيانة وتنفيذ االعمال المدنية أ االم القيام باعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة

 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 
 العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة.  إقامة المزادات 
 وادارتها.  ألسواق التجارية والمجمعات السكنيةتملك ا 
  لمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (ل التحتيةوضع البنية تطويرBOT المتعلقة ) وإدارة المرافق

  بتلك المشاريع.
  

  ، دولة الكويت. 13087، الصفاة 22644ص.ب.  هو األم المسجل للشركةإن العنوان 
  

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

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

المالية المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات  المكثفة المعلومات المالية المرحليةهذة المحاسبية المستخدمة في إعداد 
كما هو مبين  تطبيق معايير جديدة الناتجة عنيما عدا التغيرات في السياسات المحاسبية ف 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في المجمعة 

  .)3(إيضاح في 
  
بتطبيق مبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى تم إصدارها وغير جارية التأثير. إن التعديالت والتفسيرات المجموعة لم تقوم 

  .المجمعة للمجموعة على المعلومات المالية المرحلية المكثفةمادي ، ليس لها أي تأثير 2018األخرى التي تتطبق ألول مرة في 
  

المجمعة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقاً للمعايير الدولية  المكثفة إن المعلومات المالية المرحلية
عرض للتقارير المالية. في رأي اإلدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديالت المتمثلة في االستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية ل

ال  2018 سبتمبر 30. إن نتائج األعمال للفترة المالية المنتهيـة فـي المرفقة المجمعة المكثفة لية المرحليةالمعلومات الماضمن  عادل
. للحصول على معلومات 2018ديسمبر  31تعتبر بالضرورة مؤشراً عـن نتائج األعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 

  .2017ديسمبر  31لية المجمعة واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات الما
  

  من المعايير الدولية للتقارير المالية تطبيق معايير جديدة الناتجة عنالتغيرات في السياسات المحاسبية  - 3
) والمعيار الدولي 9الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( المجموعةإن التغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية 

 هي ملخصة أدناه: )15(للتقارير المالية رقم 
  

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

وبعض جوانب المحاسبة عن المالية: االعتراف والقياس. يقدم المعيار الجديد تغيرات جوهرية على محاسبة الموجودات المالية 
 المطلوبات المالية.

  

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

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

 

 تقييم نموذج األعمال
تحدد المجموعة نموذج أعمالها على المستوى الذي يعكس بشكل أفضل كيفية إدارة مجموعة الموجودات المالية لتحقيق أهداف 

، أي ما إذا كان هدف المجموعة فقط هو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أعمالها وتوليد التدفقات النقدية التعاقدية
عن بيع تلك الموجودات. إذا لم يكن أياً  تجةعاقدية والتدفقات النقدية الناأو كانت تهدف إلى تحصيل كالً من التدفقات النقدية الت

كجزء  منهما قابل للتطبيق (على سبيل المثال، الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة)، يتم تصنيف الموجودات المالية
يم نموذج األعمال ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. ال يتم تقيلبيع" "اهدف بمن نموذج األعمال الذي 

  .ستثماريةالمحافظ االمجموع الخاص بالمجموعة على أساس كل أداة على حدة، ولكن على مستوى أعلى من 
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) للموجودات المالية (القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، 39تم استبدال فئات القياس بالمعيار المحاسبي الدولي رقم (

  ا حتى االستحقاق، القروض والذمم المدينة) بالفئات التالية:المتاحة للبيع، المحتفظ به
 

 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة. - 
، مع إعادة تصنيف أرباح أو خسائر البيع إلى بيان األرباح أو خالل بيان الدخل الشامل اآلخرأدوات الدين بالقيمة العادلة من  - 

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

 .عند االستبعاد المجمعالمرحلي المكثف أو الخسائر 
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. - 

  

)، باستثناء معاملة 39كما كانت إلى حد كبير في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم (هي نفسها المحاسبة عن المطلوبات المالية  تظل
األرباح أو الخسائر الناشئة عن مخاطر االئتمان الخاصة بالمنشأة والمتعلقة بالمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

فها إلى بيان والحقا ال يتم إعادة تصنيالمجمع المرحلي المكثف مثل هذه التغيرات في الدخل الشامل اآلخر  أو الخسائر. يتم عرض
  المجمع.المرحلي المكثف األرباح أو الخسائر

  

 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
 يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشرطين التاليين:

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

  المستحق باإلضافة إلى الفوائد على أصل المبلغ المستحق القائم.
  

خسائر االنخفاض في معدل الفائدة الفعلي المعدل ليعكس دوات الدين بالتكلفة المطفأة بتكلفتها المطفأة باستخدام يتم قياس أ، الحقا
  القيمة، إن وجدت.

  
عمال الغرض منه تحصيل التدفقات األوالنقد والنقد المعادل المحتفظ بها ضمن نموذج  التجاريينمثل المدينين إن الموجودات المالية 

والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل في مدفوعات المبالغ األساسية والفوائد على المبلغ األساسي القائم فحسب  -التعاقدية النقدية 
  .سها الحقاً وفقا للتكلفة المطفأةسيتم قيا

 

 خالل بيان الدخل الشامل اآلخرأدوات الدين بالقيمة العادلة من 
) الخاص بأدوات الدين بالقيمة العادلة من 9موجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (تقوم المجموعة بتطبيق التصنيف الجديد ب

  عند استيفاء الشرطين التاليين: خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
 

 االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال يحقق أهدافه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األداة المالية. - 
  التعاقدية لألصل المالي تتوافق مع تحليل مدفوعات المبلغ المستحق باإلضافة إلى الفوائد.الشروط  - 

 

بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر  خالل بيان الدخل الشامل اآلخريتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من ، الحقا
. تدرج إيرادات المرحلي المكثف المجمع الدخل الشامل اآلخررباح أو الخسائر وبيان األ الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في

المجمع. عند االستبعاد، يتم إعادة المرحلي المكثف الفوائد وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية في بيان األرباح أو الخسائر 
المرحلي المكثف لشامل اآلخر إلى بيان األرباح أو الخسائر تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل ا

  المجمع.
  

 خالل بيان الدخل الشامل اآلخرأدوات الملكية بالقيمة العادلة من 
خالل بيان عند التحقق المبدئي، يجوز للمجموعة اختيار تصنيف بعض أو جميع استثماراتها كأدوات ملكية بالقيمة العادلة من 

) األدوات المالية: "العرض" 32الدولي رقم ( ةعندما تستوفي تعريف أدوات الملكية بموجب معيار المحاسب اآلخرالدخل الشامل 
  إضافة إلى عدم كونها محتفظ بها بغرض المتاجرة. يتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

  

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

ال تخضع لتقديرات انخفاض القيمة. عند البيع، يتم إعادة تصنيف األرباح أو  خالل 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.
  

ً بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى نظراً إن الموجودات المالية مثل االستثمارات في األسهم سيتم ق ياسها الحقا
  ألن المجموعة حددت االختيار/التصنيف غير القابل لإللغاء في تاريخ التطبيق المبدئي.
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
في من أجل تحقيق أرباح  اقتنائها أساسالمتاجرة عند شرائها أو بغرض اها تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية المحتفظ ب

مدارة ولها اتجاه فعلي حالي نحو تحقيق مالية جزًءا من محفظة استثمارات  إذا كانتأنشطة التداول أو  اللمن خالمدى القصير 
المرحلي المكثف  لمتاجرة في بيان المركز الماليبغرض االموجودات المحتفظ بها  وقياس أرباح في المدى القصير. يتم تسجيل

األصل  تصنف بشكل غير قابل لإللغاءأن يمكن للمجموعة ، ئيدلمبا رافعتالا عند، باإلضافة إلى ذلكبالقيمة العادلة.  المجمع
كما في القيمة العادلة من  خرخالل بيان الدخل الشامل اآلبالقيمة العادلة من أو  المالي الذي يلبي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة

الذي قد ينشأ بخالف  المحاسبةإذا كان ذلك التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير عدم التوافق في طريقة  خالل األرباح أو الخسائر
  .ذلك

  

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

  
لم يكن هناك أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية اختارت المجموعة تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

، باستثناء قرض الى طرف ذي عالقة المدرج ضمن موجودات 9للتقارير المالية  الخسائر في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي
مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع، والذي ال يستوفي 

 األرباح او الخسائر. معايير مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة والمدرج بالقيمة العادلة من خالل
 

  انخفاض قيمة الموجودات المالية: ) 2
) قد غير بشكل جوهري طريقة محاسبة المجموعة عن خسائر االنخفاض 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 
  االئتمانية المتوقعة".

  
) من المجموعة أن تقوم بتسجيل مخصص للخسائر االئتمانية المستقبلية لجميع أدوات 9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

  الدين التي ال يحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
  

ي إن الخسائر االئتمانية المتوقعة مبنية على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية الت
 ألصول العقود بالنسبة تتوقع المجموعة استالمها، ويتم تخفيض العجز الناتج عن هذا الفرق باستخدام معدل الفائدة الفعلي لألصل.

، قامت المجموعة بتطبيق النهج المبسط للمعيار واحتسبت الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس وناألخر ونن والمدينمدينيوال
. قامت المجموعة بإنشاء الئحة للمخصصات تستند إلى خسائر االئتمان التاريخية للمجموعة، مدى الحياةالخسائر االئتمانية المتوقعة 

 ل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية المحيطة.مع األخذ في اإلعتبار العوام
  

  المرحلة االنتقالية: ) 3
  :) كما هو موضح أدناه9تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

  
  الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار لم يتم تعديل أرقام المقارنة حيث تم إثبات الفروق في القيم

. وبناًء على ذلك، فإن المعلومات 2018يناير  1كما في ات واحتياطي ) في األرباح المرحلة9الدولي للتقارير المالية رقم (
بالمعلومات المالية  2017 سبتمبر 30والفترة المالية المنتهية في  2017ديسمبر  31المدرجة للسنة المالية المنتهية في 

)، وإنما تعكس متطلبات 9المجمعة المرفقة ال تعكس بشكل عام متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( المكثفة المرحلية
فترة المالية المجمعة لل المكثفة )، وبالتالي فإن المعلومات المالية المرحلية39معيار المحاسبة الدولي للتقارير المالية رقم (

ديسمبر  31مقارنة بالنسبة للمعلومات المدرجة للسنة المالية المنتهية في قابلة للال تعتبر  2018 سبتمبر 30المنتهية في 
 من حيث متطلبات هذه المعايير. 2017 سبتمبر 30والفترة المالية المنتهية في  2017

 
  القائمة في تاريخ التطبيق المبدئي لذلك المعيار:تم إجراء التقديرات التالية على أساس الحقائق والظروف 

 تحديد نموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ باألصل المالي. - 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.كما تم قياسها المالية الموجودات عض ب تصنيف - 
تصنيف بعض االستثمارات في أدوات الملكية غير المحتفظ بها بغرض المتاجرة ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة  - 

 .خالل بيان الدخل الشامل اآلخرمن 
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  :كما يليهو  2018يناير  1في كما أثر هذا التغيير في السياسة المحاسبية  إن

    

  األرباح المرحلة

  
رات في أثر تغي
الشامل الدخل 

 ةاألخر لشرك
    زميلة

حصة 
احتياطيات 

أخري لشركة 
  زميلة

    
  
  

حصص غير ال
  مسيطرةال

    
  
  
  

  اإلجمالي
رصيد االقفال تحت معيار 

) كما 39المحاسبة الدولي رقم (
 2017ديسمبر  31في 

  

 102,748,132     78,230    

  
  
)5,683,472(    

  
  
 22,300,382    

  
  
 119,443,272  

                      
التصنيف وإعادة  أثر إعادة

  القياس:
                    

 ةمالي موجوداتلل القيمة العادلة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

  والخسائر

  

 157,737    -    
  
-    

  
-  

    
   
 157,737  

تعديل األنتقال عند تطبيق المعيار 
) 9الدولي للتقارير المالية رقم (

  لشركة زميلة

  

)1,513,595(    )490,646(  

  

)97,064(  

    
  
-  

  

)2,101,305(  
نهج خسائر ف بااالعتر أثر

نين يالمداالئتمان المتوقعة 
  التجاريين

  

      

            

خسائر االئتمان المتوقعة طبقا 
للمعيار الدولي للتقارير المالية 

  التجاريين نيمدينلل) 9رقم (

  

)740,151(  

  

-  

    
  
-  

    
  
)185,038(    

  
  
)925,189(  

الرصيد االفتتاحي بعد تعديالت 
المعيار الدولي للتقارير المالية 

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

  

 100,652,123  

  

)412,416(  

  

)5,780,536(  

    
  
  
 22,115,344  

  

 116,574,515  
  
  

  )9(تصنيف 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 9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
  

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 المطفأة  قروض ومدينون نقد ونقد معادل

  ومدينون قروض  مدينون وأرصدة مدينة أخرى
 من خالل بالقيمة العادلة
    17,420,623  الخسائر األرباح أو

  
17,578,360  

  21,025,982    22,108,908  التكلفة المطفأة  ومدينون قروض  مدينون وأرصدة مدينة أخرى

  موجودات مالية متاحة للبيع
موجودات مالية 

  متاحة للبيع

موجودات مالية بالقيمة 
  العادلة من خالل الدخل

  1,409,826    1,409,826  *الشامل اآلخر 
         

  44,024,408    44,949,597      مجموع الموجودات المالية
  
الملكية استنادا إلى الحقائق والظروف القائمة في تاريخ التطبيق المبدئي، توصلت اإلدارة إلى أنه لم يتم االحتفاظ باالستثمار في أدوات حقوق * 

لغرض المتاجرة وتم االحتفاظ به ألغراض استراتيجية متوسطة إلى طويلة األجل. وبالتالي، اختارت اإلدارة تصنيف هذه االستثمارات في 
حيث إنها ترى أن تحقق التقلبات قصيرة خالل بيان الدخل الشامل اآلخردوات حقوق الملكية كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من أ

األجل في القيمة العادلة لالستثمارات ضمن األرباح او الخسائر لن يتفق مع استراتيجية المجموعة لالحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض 
 طويلة األجل وتحقيق إمكانيات األداء على المدى الطويل.متوسطة إلى 

  
مطفأة طبقا لمعيار المحاسبة بالقيمة اللم يلحظ أي تغيرات جوهرية في المطلوبات المالية حيث قامت المجموعة بتصنيف كافة مطلوباتها المالية 

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

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

اإلنشاء" وبعض التفسيرات األخرى المتعلقة باإليرادات. كما يطرح هذا المعيار نموذجاً جديداً من خمس خطوات للمحاسبة عن 
  ء.اإليرادات الناتجة عن جميع العقود مع العمال

  

  في هذا النموذج هي 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 بأداء إلتزاماتها التعاقدية - 

  
  

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

 

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

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

  المرحلي المكثف المجمع األرباح أو الخسائربيان 

المعيار  المبالغ بعد تطبيق
الدولي للتقارير المالية 

  )15رقم (

 

  التعديالت

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 

المعيار المبالغ بعد تطبيق 
الدولي للتقارير المالية 

  )15رقم (

 

  التعديالت

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 
 مجموع الموجودات  116,256,767     )4,841,764(   111,415,003 

           
  المطلوبات وحقوق الملكية         
  أرباح مرحلة  102,748,132     )4,335,101(   98,413,031 
  عمالت أجنبية حويلاطي تياحت  )23,740,413(    )3,114,125(   )26,854,538(
  الحصص 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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  عقارات محتفظ بها لغرض البيع   - 4
بها من قبل أحد شركاتها  المحتفظ وافق مجلس إدارة الشركة األم على بيع أحد عقارات المجموعة االستثمارية 2017سبتمر  17في 

الشركة األم بتوقيع عقد إبتدائي لبيع العقار اإلستثماري  . وبعد تاريخ التقرير قامتالمهتمة تابعة، وقد تم التفاوض الحقاً مع بعض األطرافال
أكتوبر  31مع المشتري المحتمل وتمت الموافقة على تنفيذ البيع من خالل الجمعية العامة غير العادية لشركاء الشركة التابعة المقامة في 

2018.  
  

روف تستدعي اإلعتراف يمته الدفترية، بالتالي ال توجد ظقر االستثماري يزيد عن أو يساوي نتيجة لبيع العقاإن المبلغ المتوقع تحصيلة 
  في تاريخ البيانات المالية.كما خفاض بالقيمة بخسائر ان

  

  خالل بيان الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من    - 5
غير محتفظ بها للمتاجرة واختارت ملكية  أسهممن  خالل بيان الدخل الشامل اآلخرتتكون الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من 

وليس  خالل بيان الدخل الشامل اآلخرالمجموعة على نحو غير قابل لاللغاء عند التحقق المبدئي تسجيل التغيرات في القيمة العادلة من 
ان هذه الطريقة في المحاسبة هي  إلى مجموعةوانتهت ال .جيةتااستر السهم تمثل استثماراتامن خالل األرباح او الخسائر حيث ان هذه 

، اختارت المجموعة إعادة تصنيف استثمارات بمبلغ 9، ونتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 2018يناير  1الطريقة األمثل. في 
  ).6دينار كويتي من الموجودات المالية المتاحة للبيع (إيضاح  1,409,826

 

  سبتمبر 30
2017  

  ديسمبر 31 
 2017  

  (مدقق)

  
  سبتمبر 30

2018  

  

  ملكية أسهم  1,254,895     -   -
-   -     1,254,895    

 
  

  موجودات مالية متاحة للبيع   - 6

  سبتمبر 30
2017  

  ديسمبر 31 
 2017  

  (مدقق)

  
  سبتمبر 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 

. خالل بيان الدخل الشامل اآلخركموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  دينار كويتي 1,409,826بقيمة مدرجة بالدفاتر بمبلغ 
  ). 5إيضاح (

  
  

  استثمار في شركة زميلة   - 7
  

%) في 23.668: 2017 سبتمبر 30% و23.668: 2017ديسمبر  31% (23.668 إن الشركة األم تمتلك حصة ملكية فعلية بنسبة
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. "شركة زميلة" وهي شركة مساهمة عامة مسجلة في الكويت ومدرجـة في بورصة الكويت 
وسوق دبي المالي. تمارس الشركة الزميلة أنشطة تخزين البضائع وإدارة وتأجير المخازن وأنشطة النقل والتوزيع والمناولة والتخليص 

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

  سبتمبر 30
2017  

  ديسمبر 31 
 2017  

  (مدقق)

  
  سبتمبر 30

2018  

  

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

   
- 

    
)2,101,305( 

تعديالت األنتقال عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
  2018يناير  1) في 9رقم ( المالية

  )المعاد إدراجه( الفترةفي بداية الرصيد  203,811,253    192,323,026    192,323,026 
  حصة من نتائج  13,940,222     16,215,161   11,649,305 
  مستلمة أرباح نقديةتوزيعات   )4,466,911(    (4,060,828)  )4,060,828(
  زميلة ةشركالدخل الشامل األخر لأثر التغير في   )2,407,551(   (1,212,654)  )897,628(
  زميلة ةشركلت األخرى أثر التغير في االحتياطيا 138,571     2,647,853   )54,594(
  الفترة / السنةالرصيد في نهاية  211,015,584     205,912,558    198,959,281 
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بمبلغ  2018 سبتمبر 30على سعر السوق المعلن لالستثمار كما في  شركة االم في الشركة الزميلة بناءً لاإن القيمة السوقية العادلة لحصة 

دينار  264,143,309 :2017 سبتمبر 30ودينار كويتي  238,830,820: 2017ديسمبر  31دينار كويتي ( 287,326,575
  كويتي). 

  
 متعلقة بالشركة الزميلة فيما يلي: تتلخص المطلوبات المحتملة والدعاوى القضائية ال  )أ(

 
 )DCAAوكالة تدقيق عقود الدفاع األمريكية ( - 1

بقيمة ثابتة زائداً  PCOبتنفيذ عقد مع مسؤول تعاقدات المشتريات  2008إلى  2004قامت الشركة الزميلة خالل السنوات من 
لتقديم خدمات لوجستية لمساندة عملية إعادة اإلعمار في العراق  )CPA( التكاليف والذي تم إبرامه مع سلطة االئتالف المؤقتة

  بما في ذلك التخزين والقوافل والتأمين.
  

مليون دوالر أمريكي مستحق للشركة  47بمطالبة مصدق عليها لمبلغ وقدره  2011أبريل  23وتقدمت الشركة الزميلة بتاريخ 
ثم  2011ديسمبر  15رفض مسؤول قسم التعاقدات هذه المطالبة بتاريخ  قد. الزميلة من الحكومة األمريكية فيما يتعلق بهذا الع

قامت الشركة الزميلة بالطعن على هذا الرفض أمام لجنة الشكاوى التعاقدية للخدمات العسكرية. وعلى نحو منفصل، طالبت 
ا العقد واتخذت اإلجراءات لسداد هذا مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق بهذ 80الحكومة األمريكية الشركة الزميلة بسداد مبلغ 

المبلغ. قامت الشركة الزميلة بالطعن على مطالبة الحكومة األمريكية أمام لجنة الشكاوى التعاقدية للخدمات العسكرية وتم توحيد 
  الطعون وإلحاقها ببعضها البعض.

  
كاوى التعاقدية للخدمات العسكرية لعدم إلى العمل على رد طعون لجنة الش 2013أغسطس  26اتجهت الحكومة األمريكية في 

. وقامت 2014ديسمبر  9االختصاص. وقضت لجنة الشكاوى التعاقدية للخدمات العسكرية برد دعوى الحكومة األمريكية في 
رة . ومن جانبها، قضت هيئة الدائ2015أبريل  8الشركة الزميلة باالستئناف أمام محكمة االستئناف للدائرة الفيدرالية بتاريخ 

بالتأكيد على قرار لجنة الشكاوى التعاقدية للخدمات العسكرية برد طعون الشركة الزميلة لعدم  2018أبريل  16الفيدرالية في 
  االختصاص. 

  
بشكوى معدلة في قضية غير محسومة ارتباطاً  2018سبتمبر  21وعقب قرار الدائرة الفيدرالية، تقدمت الشركة الزميلة في 

مسؤول تعاقدات المشتريات إلى محكمة المطالبات االتحادية، مشتملةً على عدة مطالبات من بينها استعادة قيمة بالعقد المبرم مع 
مليون دوالر أمريكي سبق مقاصتها من قبل الحكومة األمريكية (موضح بالتفصيل أدناه) وإصدار حكم تقريري بأنه ال يجوز  17

مستحقة من الحكومة األمريكية إلى الشركة الزميلة استنادا إلى الدين المزعوم للشركة للحكومة األمريكية قانوناً احتجاز المبالغ ال
الزميلة بموجب عقد تعاقدات المشتريات. ومن المقرر أن تقوم الحكومة األمريكية بالرد على الشكوى المعدلة المقدمة من الشركة 

  .2018الزميلة في نوفمبر 
  

مليون دوالر أمريكي من عقد آخر منفذ من قبل الشركة  17ومة األمريكية بمقاصة مبلغ وكما هو مشار إليه أعاله، قامت الحك
ً بالدعوى المزعومة المتعلقة بالعقد  DDKS)الزميلة (عقد مستودعات توزيعات الدفاع بالكويت، جنوب غرب آسيا  ارتباطا

بمطالبة مصدق عليها بموجب  2017يوليو  3المبرم مع مسؤول تعاقدات المشتريات ("مقاصة"). وتقدمت الشركة الزميلة في 
عقد مستودعات توزيعات الدفاع بالكويت، جنوب غرب آسيا السترداد المقاصة التي تم إجراؤها مع عقد مستودعات توزيعات 
 الدفاع بالكويت، جنوب غرب آسيا باإلضافة إلى الفوائد. وقام مسؤول التعاقدات بإخطار الشركة الزميلة بموجب كتاب مؤرخ

بإيقاف مطالبتها المصدق عليها. وعقب قرار الدائرة الفيدرالية الذي سبق مناقشته أعاله، تقدمت الشركة  2017سبتمبر  1في 
الزميلة بشكوى للمطالبة باسترداد المبالغ التي تم مقاصتها باإلضافة إلى الفوائد ("قضية عقد مستودعات توزيعات الدفاع 

  بالكويت).
  

بشكوى معدلة في قضية عقد مستودعات توزيعات الدفاع بالكويت. ومن المقرر  2018سبتمبر  21لة في وتقدمت الشركة الزمي
. كما تسعى الشركة الزميلة لتوحيد قضية عقد 2018أن تتقدم الحكومة األمريكية بالرد على الشكوى المعدلة في نوفمبر 

  ة المطالبات االتحادية المبينة أعاله.مستودعات توزيعات الدفاع مع القضية المنظورة حالياً أمام محكم
  

بدعوى قضائية متعلقة بعقد مسؤول تعاقدات المشتريات بموجب قانون اإلجراءات  2016سبتمبر  14وتقدمت الشركة الزميلة في 
 مقاطعة كولومبيا. وال تزال الدعوى منظورة للبت فيها. الواليات المتحدة المحلية في اإلدارية أمام محكمة

  
بالرغم من عدم التأكد المحيط بهذه الدعاوى، فلم يتم تسجيل مخصص من قبل إدارة الشركة الزميلة في المعلومات المالية المرحلية 
المجمعة المكثفة. ولم تتمكن الشركة الزميلة (بعد استشارة مستشار قانوني خارجي) من التعقيب على النتائج المحتملة لهذه 

  القضايا. 
  

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

المقدمة من شركة جلوبال كليرنج هاوس سيستمز ش.م.ك. (مقفلة) ("جلوبال كليرنج")، وهي شركة تابعة للشركة الزميلة، لصالح 
تنفيذ عقد. طبقًا لهذا القرار، قامت اإلدارة العامة للجمارك بتسييل الكفالة المذكورة خالل اإلدارة العامة للجمارك فيما يتعلق ب

   .2007ديسمبر  31السنة المنتهية في 
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وقد تقدمت شركة جلوبال كليرنج بالطعن على القرار المذكور أعاله أمام محكمة أول درجة، وقد أصدرت محكمة أول درجة 

ألف دينار كويتي كتعويض مقابل  58,927يرنج، وألزمت اإلدارة العامة للجمارك بسداد مبلغ حكمها لصالح شركة جلوبال كل
ألف دينار كويتي السترداد مبلغ الكفالة التي تم تسييلها سابقًا، باإلضافة إلى  9,138عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد، ومبلغ 

  ريخ صيرورة الحكم نهائيا. % سنوياً على هذه المبالغ من تا7احتساب فائدة بنسبة 
  

بالطعن باالستئناف على هذا الحكم أمام محكمة االستئناف، طالبة زيادة قيمة التعويض. كما تقدمت الشركة الزميلة ثم قامت 
سبتمبر  13أمام محكمة االستئناف. وأصدرت محكمة االستئناف في  2014/  1955اإلدارة العامة للجمارك بالطعن رقم 

تأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة. ثم قامت كل من الشركة الزميلة واإلدارة العامة للجمارك بالطعن حكمها ب 2015
قضت محكمة  2017مارس  15، وبتاريخ 2015لسنة  1487و 148على هذا الحكم أمام محكمة التمييز بالطعنين رقمي 

إلصدار الحكم الذي أكد على أحقية  2018مايو  7سة بتاريخ التمييز بإحالة الطعن إلدارة خبراء وزارة العدل. وتقرر عقد جل
أكتوبر  3الشركة الزميلة في التعويض المطالب به. وتم النظر في الدعوى أمام محكمة التمييز خالل الجلسة المنعقدة بتاريخ 

  .2018ديسمبر  5والتي تم تأجيلها إلى تاريخ  2018
  

ارة العامة للجمارك وتقدمت ضمن إحدى مطالبتها بطلب لمحكمة االستئناف برفع دعوى قضائية ضد اإلد الشركةكما قامت 
 الشركة الزميلةبوقف اإلدارة العامة للجمارك من تسييل الكفاالت البنكية المتبقية. وأصدرت محكمة االستئناف حكما لصالح 

هذه األخيرة بالطعن بالتمييز على حكم  بوقف تسييل الكفاالت البنكية التي ال تزال بحوزة اإلدارة العامة للجمارك، وتقدمت
  .االستئناف القاضي بوقف تسييل الكفاالت وقضى بإلغائه من محكمة التمييز

  
باإلضافة إلى ما سبق، يوجد نزاعات قانونية بين الشركة الزميلة واإلدارة العامة للجمارك وقام كال الطرفين برفع دعاوى قضائية 

يًا أمام المحاكم. ويرى المستشار القانوني الداخلي للشركة الزميلة أنه لن يكون لهذه القضايا ودعاوى مقابلة مختلفة منظورة حال
  تأثير مادي سلبي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للشركة الزميلة.

  
  قضايا شركة كي جي إل - 3

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

عقود شركة كي جي إل المبرمة مع حكومة الواليات المتحدة من قبل موظف سابق في الشركة  أمور تتعلق بالتشهير والتدخل في
الزميلة. قامت الشركة الزميلة برفع دعاوى لرفض الشكاوى كما قامت شركة كي جي إل بتقديم شكاوى معدلة. ونتيجة لذلك، 

  قررت المحكمة في قضيتين منهم، حق الشركة الزميلة في رفض الدعوى.  
  

قررت المحكمة رفض دعوى  2015ديسمبر  8قدمت الشركة الزميلة طلباً بإجراءات مستعجلة وفي  2015أغسطس  21ي ف
الشركة الزميلة ورفض دعوى كي جي ال بشأن إلزام الشركة الزميلة بالكشف عن أدلة اعتبرتها األخيرة أساسية في دعم 

  مطالباتها.  
  

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

 6، بعد االنتهاء من عملية البحث والكشف، قدمت الشركة الزميلة طلبًا ثانيًا للحصول على حكم معجل. في 2018 يونيو 4في 
  ، وافقت المحكمة على دعوى الشركة الزميلة ورفضت الشكوى.  2018يوليو 

 
بالطعن على إجراءات القضاء المستعجل أمام المحكمة العليا في والية  2018طس أغس 1وقامت شركة كي جي إل في 

 .2018نوفمبر  8ومن المقرر النظر في مذكرة كي جي إل بتاريخ  بنسلفانيا
 

باإلضافة إلى ما تقدم فإن الشركة الزميلة طرف في العديد من مطالبات ودعاوى قضائية غير جوهرية. هذا ويرى المستشار 
ي الداخلي للشركة الزميلة بأن هذه المطالبات والدعاوى لن يكون لها أي تأثير جوهري سلبي على المعلومات المالية القانون

 المرحلية المكثفة المجمعة.
 

 للمراحل األولى والثانية والثالثة من قسيمة في منطقة جنوب أمغرة  157عقد رقم ال - 4
ألف دينار كويتي يمثل قطعة أرض تقع جنوب أمغرة تم  28,500تتضمن العقارات االستثمارية عقار بقيمة دفترية بمبلغ 

  الحصول عليها من الهيئة العامة للصناعة بموجب عقد ايجار. 
  

 30ا بانتهاء سريانه في ، أخطرت الهيئة الشركة الزميلة بعزمها إنهاء عقد التكليف المشار اليه أعاله لزعمه2018يوليو  3في 
، وطالبت الهيئة الشركة الزميلة بتسليم قطعة األرض. استنادا الى الرأي القانوني للمستشار القانوني الخارجي 2018يونيو 

للشركة الزميلة، فإن اإلخطار بإنهاء العقد مخالف للقانون، وقد اتخذت الشركة الزميلة اإلجراءات القانونية الالزمة وقامت برفع 
حكومي للمطالبة -عام-تجاري- 2018لسنة  3686ودعوى برقم   24حكومي/-عام-تجاري -2018لسنة  2587دعوى برقم 

حكومي للمطالبة بتعيين خبير لمراجعة -عام-تجاري- 2018لسنة  4522بإصدار حكم يقضي بعدم تأثر العقار ودعوى رقم  
). وال تزال هذه الدعاوى منظورة أمام محكمة أول 157ئي للعقد رقم (تجديد العالقة التعاقدية بموجب القانون والتجديد التلقا

  درجة ولم يتم إصدار حكم حتى تاريخه. وعليه، فلم تتمكن إدارة الشركة الزميلة من تحديد النتائج المحتملة للقضايا.
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 قضية كوريك   )ب(

ثل منشأة ذات رأسمال مشترك) حصة ملكية غير مباشرة (من خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل، والتي تم الشركة الزميلةتمتلك 
% في شركة كورك تيليكوم ذ.م.م. ("كورك تيليكوم"). تم تصنيف االستثمار في شركة كورك تيليكوم كاستثمار في 23.7بنسبة 

ً تأثيًرا  الشركة الزميلةشركة زميلة حيث تمارس  على شركة كورك تيليكوم. وحيث إن هذه الشركة الزميلة محتفظ بها كجزء  جوهريا
 التي تمثل منشأة ذات رأسمال مشترك، فقد تم إدراجها في بيان المركز المالي المجمعالزميلة من المحفظة االستثمارية للشركة 

"استثمار في شركات زميلة" والذي  28المحاسبة الدولي بالقيمة العادلة. إن هذه المعاملة مسموح بها بناًء على معيار  للشركة الزميلة
يتيح المحاسبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عن االستثمارات المحتفظ بها من قبل المنشأة ذات رأس المال المشترك؛ 

 لدخل المجمع في فترة التغيير.مع تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في بيان ا 9وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

ألف  35,238إلى شركة كورك تيليكوم شركة الزميلة ، تبلغ قيمة القرض ذي الفوائد المقدم من قبل ال2018سبتمبر  30كما في 
  ). 10ألف دينار كويتي) (إيضاح  35,086: 2017سبتمبر  30ألف دينار كويتي، و 35,098: 2017ديسمبر  31دينار كويتي (

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

من االتفاقية الثنائية بين حكومة دولة الكويت  10االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى ("اتفاقية اإلكسيد") وإلى المادة 
"). ويتعلق طلب التحكيم 2015راق بشأن الترويج والحماية المتبادلة لالستثمارات ("االتفاقية الثنائية لعام وحكومة جمهورية الع

بمجموعة من التصرفات واالمتناع عن اتخاذ ما يلزم من جانب حكومة جمهورية العراق بما فيها هيئتها الرقابية التابعة لها وهي 
بقرار مزعوم صدوره من قبل هيئة اإلعالم واالتصاالت بإبطال موافقتها الكتابية المسبقة هيئة األعالم واالتصاالت، فيما يتعلق 

الصادرة بشأن استثمار الشركة الزميلة في شركة كورك تيليكوم. وتتعلق مطالبات الشركة الزميلة في طلب التحكيم، من بين أمور 
مليون دوالر أمريكي بشكل عادل ومنصف،  380ميلة بقيمة أكثر من أخرى، بإخفاق الحكومة العراقية في معاملة استثمار الشركة الز

وإخفاقها في إخطار الشركة الزميلة بما يتم اتخاذه من إجراءات واجبة، وأيضا المصادرة غير المباشرة لالستثمار بالمخالفة ألحكام 
كة الزميلة رسمياً لدى مركز تسوية منازعات ، تم قيد طلب التحكيم من الشر2017فبراير  24.  في 2015االتفاقية الثنائية لعام 

. وتم تقديم 2018يناير  31حيث انعقدت جلسة إجرائية أولية في  2017ديسمبر  20االستثمار. وتم تشكيل هيئة التحكيم رسمياً في 
ت على اعتراضا 2018أغسطس  6بينما قدمت حكومة دولة العراق بتاريخ  2018أبريل  30مذكرة الشركة الزميلة بتاريخ 

االختصاص وطالبت بالتعامل مع األمر كمسألة أولية قبل المضي قدماً في اإلجراءات القانونية لموضوع الدعوى. وانعقدت جلسة 
للبت فيما إذا كان ينبغي تحديد اإلجراءات القانونية على هذا النحو. وبالتالي، ال يمكن في الوقت الحالي  2018أكتوبر  11بتاريخ 

  الي المتوقع حيث ما يزال النزاع قائما دون حسمه قانونا وعدم اتضاح االمور.تقييم االثر الم
  

")  بموازاة المطالبات المذكورة أعاله بشأن شركة كورك تيليكوم، قامت شركة تيليكوم العراق المحدودة ("شركة تيليكوم العراق
  اإلجراءات التالية:%) ببدء 54(التي تملك الشركة الزميلة بشكل غير مباشر في رأسمالها حصة 

  
  إجراءات تحكيم ضد كل من شركة كورك الدولية (لإلدارة) المحدودة ("كورك الدولية ") والسيد/ سروان صابر مصطفى. وقد

نشأ النزاع بسبب مبالغ مستحقة من كورك الدولية بكفالة السيد/ سروان صابر مصطفى بموجب اتفاقية اكتتاب تتعلق باستثمار 
مليون دوالر أمريكي (بخالف الفوائد).  75ي شركة كورك تيليكوم. ويُقدر المبلغ المتنازع عليه بما يقارب الشركة الزميلة ف

والتي سوف تصدر القواعد اإلجرائية والجدول الزمني لنظر التحكيم في حينه.  2018فبراير  2وقد تم تشكيل هيئة التحكيم في 
 12. وتم إيداع مذكرة دفاع المدعى عليهم بتاريخ 2018مايو  17تاريخ وقد تم إيداع مذكرة دعوى شركة تيليكوم العراق ب

 . 2019وتقرر عقد جلسة في شهر سبتمبر  2018سبتمبر 
 

  إجراءات التحكيم ضد شركة كورك الدولية (لإلدارة) المحدودة والسيد/ سروان صابر مصطفى. نشأ النزاع عن مخالفات تعاقدية
ب اتفاقية المساهمين المتعلقة باستثمار الشركة الزميلة في شركة كورك تيليكوم. يتم تحديد مختلفة من قبل المدعى عليهم بموج

بينما تم تقديم دفاع المدعى عليهم بتاريخ  2018يونيو  4المبلغ المتنازع عليه أثناء سير اإلجراءات. وتم إيداع طلب التحكيم في 
 . 2018سبتمبر  10

 
  انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. وشركة كورك تيليكوم وشركة انترناشونال هولدينج المحدودة. نشأ هذا إجراءات التحكيم ضد بنك

النزاع عن االحتيال المزعوم المدبر من قبل بعض أصحاب المصلحة في شركة كورك تيليكوم بمعرفة وتعاون بنك انتركونتيننتال 
مليون دوالر أمريكي قّدمه بنك انتركونتيننتال لبنان إلى شركة  150مة لبنان فيما يتعلق باتفاقية التبعية ذات الصلة بقرض بقي

بينما تم  2018يونيو  26كورك تيليكوم. يتم تحديد المبلغ المتنازع عليه أثناء سير اإلجراءات. وتم إيداع طلب التحكيم بتاريخ 
. وتطالب هذه الدعوى المقابلة بتعويضات 2018أكتوبر  8تقديم دفاع المدعى عليهم ورفع الدعوى المقابلة من جانبهم بتاريخ 

عن خسائر (ال يزال تحديد قيمتها بعد) مزعوم تكبدها من قبل المدعى عليهم مما ألحق الضرر بسمعة المدعى عليهم. ومن 
 .2018نوفمبر  8المقرر البت في الدعوى المقابلة بتاريخ 
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 "ضد مدراء شركة انترناشونال هولدينج  2018مارس  12) في دعوى أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي ("مركز دبي

% من راس المال). والمدراء المدعى عليهم 44ليمتد (الشركة المالكة لشركة كورك التي تملك فيها شركة تيليكوم العراق نسبة 
راء انترناشونال أجراوي، نوزاد جندي، وريمون زينه رحمه. ويرتكز موضوع الدعوى على إخالل مد دعبد الحميهم كل من 

 هولدينج ليمتد بمهامهم. 
 

  ضد ريمون زينه رحمه لتقصيره في واجباته.  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 للشركة الزميلة) ببدء إجراءات تحكيم ضد شركة كورك تيليكوم بشأن إخالل كورك تيليكوم في سداد رسوم 

مليون دوالر أمريكي  3.4درن العالمية بموجب اتفاقية خدمات. ويُقدر المبلغ المتنازع عليه بما يقارب الخدمات المستحقة لشركة مو
  (بخالف الفوائد). 

  
إليداع مذكرة دعوى المدعي، وتم تقديم مذكرة دفاع  2018مايو  4. وتم تحديد موعد 2018مارس  8تم تعيين محكم منفرد في 

  .2019يناير  29ومن المقرر عقد جلسة بتاريخ . 2018يوليو  5المدعي عليهم في 
  

في مطالبة مقابلة، تهدد كورك الدولية بإقامة دعوى ضد تيليكوم العراق بشأن الزعم بإخالل من قبل تيليكوم العراق بشأن احكام 
 120لمتنازع عليه بما يقارب التمويل الواردة في اتفاقية المساهمين المبرمة بين األطراف بشأن شركة كورك تيليكوم. ويُقدر المبلغ ا

  مليون دوالر أمريكي. ولكن لم يتم البدء بأي إجراءات ضد تيليكوم العراق حتى تاريخه.
  

 30وبناًء عليه، لم تتمكن إدارة الشركة الزميلة من تحديد القيمة العادلة لهذا االستثمار وإمكانية استرداد القرض ذي الفوائد كما في 
مليون  359بقيمة  2013ديسمبر  31. وبناًء عليه، تم ادراج االستثمار بالقيمة العادلة كما في 2017 ديسمبر 31و 2018سبتمبر 

  ألف دينار كويتي).  108,425: 2017ديسمبر  31ألف دينار كويتي ( 108,988دوالر أمريكي بما يعادل 
  
  رأس المال    -8

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

  كما يلي:

 
 سبتمبر 30

2018 
 2017ديسمبر  31 

 (مدقق)
 سبتمبر 30 

2017 
 150,000,000  150,000,000  150,000,000  رأس المال المصرح به

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

  
. ملكية تحويل قرض إلى أسهم عن طريق المصدراألم الشركة األم على زيادة رأس مال الشركة  مساهمووافق  ،تاريخ التقريرالحقاً ل

  )18(إيضاح 
  

  أسهم خزانة    -9

 
 سبتمبر 30

2018 
 2017ديسمبر  31 

 (مدقق)
 سبتمبر 30 

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

 5.36  5.36 5.36  % المدفوعة األسهم إلى النسبة
 7,215,794  6,526,049 6,011,605  كويتي) السوقية (دينار القيمة

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

   



 
 
 
 

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

  (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
 

18 

  

  ربحية السهم األساسية والمخففة   - 10
 

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

 
  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة   سبتمبر 30أشهر المنتهية في للثالثة  
 

2018    
2017  

  )ه(معاد إدراج
 

2018    
2017  

  )ه(معاد إدراج
ربح الفترة الخاص بمساهمي 

  12,567,292    10,333,123     5,108,905      3,567,783   الشركة األم
              

              عدد األسهم القائمة:
عدد األسهم المصدرة في 

 1,088,625,100    1,088,625,100     1,088,625,100   1,088,625,100   بداية الفترة
ناقصا: المتوسط المرجح 

  )58,365,097(   )58,365,097(    )58,365,097(  )58,365,097(  نةالعدد أسهم الخز
المتوسط المرجح لعدد 

 1,030,260,003     1,030,260,003     1,030,260,003    1,030,260,003   األسهم القائمة
ربحية السهم األساسية 

  (فلس)
  

3.46   
  

4.96   10.03    12.20 

  
 سبتمبر 30المنتهية أشهر  تسعةولفترة الفلس  5.45 – 2017 سبتمبر 30منتهية ال ة أشهرلفترة الثالثبلغت ربحية السهم األساسية 

  .)16(إيضاح  ةمنحالبتأثير إصدار أسهم  احتسابهاقبل إعادة فلس  13.42 – 2017
 

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

  باألثر المفترض في حال إصدار هذه األسهم المخففة المتوقعة. الفترةوكذلك تعديل صافي ربح  ،العادية المخففة المتوقع إصدارها
  

  إن المعلومات الضرورية الحتساب ربحية السهم المخففة هي كما يلي:
سبتمبر 30أشهر المنتهية في للثالثة     سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةعستلل  
 

2018    
2017  

  (معاد إدراجه)
 

2018    
2017  

  (معاد إدراجه)
الخاص  ربح الفترة

  12,567,292   10,333,123    5,108,905     3,567,783   بمساهمي الشركة األم
الفائدة على القرض 

  370,817    1,524,723    370,817     520,081   القابل للتحويل 
   4,087,864     5,479,722    11,857,846    12,938,109  

عدد األسهم  أضافة:
القائمة المعدل بأثر 

                األسهم المخففة:
المتوسط المرجح لعدد 

األسهم القائمة المستخدم 
في احتساب ربحية 

    1,030,260,003    1,030,260,003   السهم األساسية
 

1,030,260,003    1,030,260,003 
التعديالت :  أضافة

قرض قابل بالخاصة 
  108,240,000    272,800,000    108,240,000     272,800,000   للتحويل

لألسهم المتوسط المرجح 
المستخدم في تحديد 

    1,138,500,003     1,303,060,003   ربحية األسهم المخففة
 

1,303,060,003    1,138,500,003  
ربحية السهم المخففة 

  11.36    9.10  4.81  3.14  (فلس)
  

 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية تسعولفترة الفلس  5.29 – 2017 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية ثلفترة الثال المخففةبلغت ربحية السهم 
  .)16(إيضاح  ةمنحالبتأثير إصدار أسهم  احتسابهاقبل إعادة فلس  12.50 – 2017
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  اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة   - 11

الزميلة ة شرككمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا وال صلة ذات أطراف مع متنوعة بمعامالت المجموعة قامت
 الموافقة يتم المعامالت بهذه المتعلقة الدفع وشروط األسعار إن .األخرى الصلة ذات األطراف وبعض وشركات تحت السيطرة المشتركة

  يلي: كما هي صلة ذات أطراف مع تمت التي المعامالت الهامةاألرصدة و إن .المجموعة إدارة قبل من عليها
  

  المكثف المجمعكز المالي المرحلي بيان المر

سبتمبر  30
2017   

  ديسمبر 31
2017  
    (مدقق)

  سبتمبر 30
2018    

زميلة شركة 
    شركات محاصةو

مساهمون 
   رئيسيون

2,578,453   18,845,543    1,852,985    1,852,985    -  
مدينون وأرصدة مدينة 

  أخرى

-  
  
-   

 
16,034,222    

 
16,034,222    -  

موجودات مالية بالقيمة 
خالل األرباح العادلة من 

  أو الخسائر*

-  
  
-   1,254,895    -     1,254,895  

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل بيان 

  الدخل الشامل اآلخر
  موجودات مالية متاحة للبيع  -    -    -   1,375,819  1,528,689

  دائنون وأرصدة دائنة أخرى  -    -    -   -  27,390,055
  قروض وسلفيات  -    31,873,891    31,873,891    31,000,000  12,300,000

  
. يحمل هذا المبلغ معدل فائدة ويمكن تحويله الى حصة بخيار قابل للتحويل شركة محاصة الى نابلس توبكو ليمتد ("نابلس")قرض يمثل *

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

  المجمع رأو الخسائ حبيان األربا في المتضمنة المعامالت

    سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في تسعلل
  سبتمبر 30

2018    
شركة زميلة 

    وشركات محاصة
مساهمون 
   رئيسيون

2017   2018               
  إيرادات إيجارات  345,443     -    345,443     345,443    345,443 
  إدارية مصروفات  )133,281(    -    )133,281(    )133,281(  )130,383(
  تكاليف تمويل  -    1,524,723     1,524,723     1,524,723   )370,817(

  
  مزايا اإلدارة العليا

    سبتمبر 30أشهر المنتهية في للثالثة     سبتمبر 30أشهر المنتهية في ة تسعلل
2017    2018    2017    2018    

  األجلمزايا قصيرة   192,265   172,396 629,806    546,210
  مزايا نهاية الخدمة   9,170   9,624 31,677    29,576
  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  51,250   21,250 93,750    63,750

639,536    755,233 203,270     252,685    
  

  دعاوى قضائية  - 12
 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
سنة. وقد استأنفت الشركة االم هذا القرار. بالنسبة ألحد العقارات، اصدرت محكمة االستئناف حكمها ايضا لصالح  25بانتهاء مدة 

دينار كويتي. وقد استأنفت الشركة االم هذا الحكم امام محكمة التمييز ويجري  11,711,060بمبلغ  وزارة المالية مع تعويض
حاليا النظر في القضية. بالنسبة للعقار اآلخر، اصدرت محكمة االستئناف حكمها لصالح وزارة المالية مع تعويض بمبلغ 

مام محكمة التمييز ويجري النظر في القضية حتى تاريخه. وقامت دينار كويتي. وقد استأنفت الشركة االم هذا الحكم ا 6,597,527
الشركة االم برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية للمطالبة بتعويض عن هذه العقارات. ويجري حتى تاريخه اتخاذ االجراءات 

  القانونية المتعلقة بتلك القضايا.  
 

طقة التجارة الحرة بالكويت. وقد قامت الشركة األم باإلستئناف على هذا قامت وزارة التجارة والصناعة بإلغاء عقد اإلدارة لمن  -ب
دينار كويتي مقابل فقد السيطرة على موجودات بمنطقة التجارة الحرة  13,360,424الحكم. وسجلت الشركة األم مخصص بمبلغ 

، وبهذا ينتهي النظر 2016مارس  22بالكويت. وقد أصدرت محكمة التمييز أخيرا حكمها لصالح وزارة التجارة والصناعة في 
بتسجيل مخصص لموجودات سابقا في القضية القانونية. ليس هناك حاجة الحتساب مخصص إضافي حيث قامت الشركة االم 

 منطقة التجارة الحرة بالكويت.
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بقيمة االيجارات المستحقة قامت الشركة األم برفع دعوى قضائية ضد مؤسسة الموانئ الكويتية وإحدى شركات النقليات للمطالبة   -ج

عن استغاللهما لبعض القسائم في المنطقة التجارية الحرة بالكويت، حيث قضت محكمة اإلستئناف بتأييد االستئناف بإلزام مؤسسة 
الم وقد قامت الشركة األم بإست دينار كويتي للشركة األم. 6,956,416الموانئ الكويتية وشركة النقليات متضامنين بدفــع مبلــغ 

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

 سجلة سابقا وذلك من باب الحيطة والحذر لحين صدور الحكم النهائي. االم بعكس المخصصات الم
  

كما قامت الشركة األم برفع دعوى ضد مؤسسة الموانيء الكويتية للتعويض عن قيمة إستغالل مواقع أخرى بمنطقة التجارة الحرة، 
  والتي قامت المحكمة بإحالتها إلى إدارة الخبراء وال تزال قيد النظر حتى تاريخه.

  
  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 االم في سياق العمل المعتاد، ويعتقد المستشار القانوني الخارجي للشركة االم أن هذه 

  على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.عكسي األمور لن يكون لها تأثير مادي 
  

  معلومات القطاعات  - 13
  
 بالنشاط معلومات القطاعات  -أ

  قامت إدارة المجموعة بتجميع خدمات المجموعة في قطاعات األعمال التالية:
  

  عمليات عقارية وعمليات أخرى: والتي تتضمن التطوير والمتاجرة في العقارات وكذلك تأجيرها وإدارتها باإلضافة إلى أنشطة
 أخرى.

  ملكية وشركة المحاصة واألسهمعمليات استثمارية: والتي تتضمن االستثمار في الشركة الزميلة. 
  هي 2017و 2018سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في . المعلومات المتعلقة بالقطاعات فيما بين القطاعاتأي معامالت وجد تال 

 كما يلي
  
 مجموع   عمليات استثمارية  أخرىعمليات و يةعقارعمليات  
 2018   2017  2018  2017   2018   2017 

 34,013,996  32,776,567  11,609,814 13,821,843  22,404,182  18,954,724 إيرادات 
(18,830,342) (15,030,652)  - - (18,830,342) (15,030,652) مصروفات 
 15,183,654  17,745,915  11,609,814 13,821,843  3,573,840  3,924,072 ربح القطاع

(1,547,003) (7,176,169)    صافي الفائدة
مصروفات غير 

(513,914) (161,096)     موزعة
 13,122,737  10,408,650    صافي ربح الفترة 

     
 551,234,535  482,057,040  224,011,615 325,609,777  327,222,920  156,447,263 مجموع الموجودات
(296,351,109) (238,843,926) (27,356,879)(31,873,891) (268,994,230) (206,970,035) مجموع المطلوبات
 254,883,426  243,213,114  196,654,736 293,735,886  58,228,690 (50,522,772) صافي الموجودات

 
  قياس القيمة العادلة  - 14

  إن تفاصيل مستويات قياس القيمة العادلة هي كما يلي:
 

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

 مباشر أو غير مباشر.

 .المستوى الثالث: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح 
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  :م قياسها بالقيمة العدلةللموجودات المالية والموجودات غير المالية التي يتبيين الجدول التالي القيمة العادلة 

  2018 سبتمبر 30  
  

  األول المستوى   الثاني المستوى   الثالث المستوى   المجموع
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  -    -    16,034,222     16,034,222 

 1,254,895   -    -     1,254,895  
بيان الدخل الشامل خالل موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 اآلخر

  عقارات استثمارية  -    17,596,512     -   17,596,512 

  المجموع  1,254,895     17,596,512     16,034,222   34,885,629 

  
  (مدقق) 2017 ديسمبر 31  

  
  األول المستوى   الثاني المستوى   الثالث المستوى   المجموع

  *موجودات مالية متاحة للبيع  -    -    -    -

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

  المجموع  -    43,180,656    -   43,180,656

  
 2017 سبتمبر 30  

  
  األول المستوى   الثاني المستوى   الثالث المستوى   المجموع

  *موجودات مالية متاحة للبيع  -    -    -    -

  عقارات استثمارية  -    192,656,615    -   192,656,615

  المجموع  -    192,656,615    -   192,656,615

 
  .المختلفة في قياس القيمة العادلةلم تتم أي تحويالت ما بين المستويات ، 2018 سبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في 

  
 30دينار كويتي كما في  1,375,819* إن الموجودات المالية المتاحة للبيع تتضمن استثمارات في أسهم ملكية محلية مدرجة بقيمة 

في  بورصة الكويتوالتي تم إيقافها عن التداول في  2017 سبتمبر 30كويتي كما في دينار  1,528,689و 2017ديسمبر  31
وكذلك لعدم توافر المعلوملت المطلوبة  لعدم توافر طريقة موثوقة لتقييمها، وهي غير مشمولة بالجدول أعاله 2017مارس  28

  إلحتساب القيمة العادلة وفقا ألساليب التقييم المتعارف عليها كما في تاريخ التقرير.
  

 االرتباطات واألحداث المحتملة  -15
: 2017ديسمبر  31دينار كويتي ( 2,847,995، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبلغ 2018 سبتمبر 30في   -أ

 دينار كويتي). 48,717,418: 2017 سبتمبر 30دينار كويتي و 7,055,184
 

دينار  56,400: 2017ديسمبر  31دينار كويتي ( 14,100، كان على الشركة األم التزامات بمبلغ 2018 سبتمبر 30في   -ب
بصورة رئيسية بأرض  دينار كويتي) بموجب عقد تأجير تشغيلي غير قابل لإللغاء يتعلق 56,400: 2017 سبتمبر 30وكويتي 

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

% من إجمالي قيمة المشروع الرأسمالي 0.5بالنسبة اللتزامات عقود التأجير التشغيلي، قدمت الشركة األم تقديم ضمان بنكي بنسبة   -ج
 ذي الصلة.

  
بتمبر  30المجموعة في  تتكون المطلوبات المحتملة لدى  -د مل بمبلغ  2018س نار كويتي ( 2,644,691من التزام محت  31دي

 دينار كويتي) تتعلق بالضمانات المقدمة. 4,339,600: 2017سبتمبر  30دينار كويتي و 2,297,192: 2017ديسمبر 
  

لةني  -ه مان تكافلي بمبلغ ابة عن طرف ذات ص ركة االم ض درت الش مبر  31دينار كويتي ( 15,000,000، أص : 2017ديس
بتمبر 30دينار كويتي، و 15,000,000 ول عليه من  15,000,000: 2017 س ير االجل تم الحص دينار كويتي) لقرض قص

لةقبل  لة . في حالة عدم قدرة طرف ذات ص واء من خالل بيع موجودات او الطرف ذات الص ير االجل س داد القرض قص على س
 مقابل سعر اقل من قيمتها السوقية العادلة.طرف ذات صلة شركة األم بشراء موجودات للوسائل أخرى، سوف تلتزم ال

  
  السنوية  الجمعية العامة  -16

على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المالية  2018 مايو 10وافقت الجمعية العامة السنوية لمساهمي 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
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ة المالية البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنعلى  2017 يونيو 1 وافقت الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة األم المنعقدة بتاريخ

 .2016ديسمبر  31وذلك عن السنة المنتهية في  توزيع أرباح نقديةلم توافق على و 2016ديسمبر 31المنتهية في 
 

  أرقام المقارنة   -17
ارقام الفترة الحالية. إن عملية إعادة التبويب لم يكن لها تأثير على تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع تصنيف 

  ربح المجموعة أو حقوق الملكية للسنة السابقة.
 

  األحداث بعد فترة التقرير   -18
  وافقت الجمعية العامة غير العادية على ما يلي: 2018نوفمبر  8في 

  
بتحويل  2018يوليو  11 وذلك بناء على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخفي الشركة األم،  تحويل قرض من شركة زميلة إلى أسهم  -أ

 100سهم بقيمة إسمية تبلغ  272,800,000دينار كويتي ألسهم في الشركة األم بعدد  31,000,000البالغ لقرض أصل قيمة ا
 )10فلس للسهم وعالوة إصدار. (إيضاح 

 

 27,280,000 أي بزيادة قدرها دينار كويتي 136,142,510ويتي إلى دينار ك 108,862,510زيادة رأس المال المصدر من    -ب
  تحويل القرض إلى أسهم.الزيادة عن طريق تغطية % و25.06بنسبة دينار كويتي 


