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 بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
 2019مارس  31للفترة المنتھیة في 

 )(جمیع المبالغ بالدینار الكویتي
 

 
  .) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة16) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (

 

وتعكس التعدیالت المقامة.  2018مارس  31المجمعة كما في  المرحلیة المكثفة المالیة* بعض البیانات المعروضة لیست مطابقة للبیانات 
 ).16(إیضاح 

 

 مارس  31للثالثة أشھر المنتھیة في    

  2019  إیضاحات 
 )*(معاد إدراجھ

2018 
      العملیات المستمرة

 3,334,926   1,974,612    بیع مخزون عقارات
 2,630,021   2,271,432    إیرادات إیجارات

    4,246,044   5,964,947 
 )3,203,257(  )1,701,261(   تكالیف بیع مخزون عقارات

 2,761,690   2,544,783    مجمل الربح
 4,474,323   4,881,137   5 حصة من نتائج أعمال شركة زمیلة

 100,306   190,572    حصة من نتائج أعمال شركات محاصة
 )895,411(  )775,975(   تكالیف موظفین

 )1,005,098(  )758,554(   مصروفات عمومیة و إداریة
 -  )269,321(   استثمارصافي خسائر 
 273,280   206,988    إیرادات أخرى

 )1,841(  82,057    أرباح (خسائر) فروقات عملة أجنبیة
 5,707,249   6,101,687    األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلستھالك واإلطفاء من العملیات المستمرة

      
 -  )69,443(  3 إستھالك حق إستخدام األصول

 )30,449(  )24,433(   استھالك ممتلكات ومعدات
 )1,893,485(  )2,482,520(   تكالیف تمویل
 340,800   53,542    إیرادات فوأئد 

 4,124,115   3,578,833    اإلدارة من العملیات المستمرةربح الفترة قبل الضرائب ومكافأت أعضاء مجلس 
 393,122   -  4 المستمرةربح الفترة من العلمیات غیر 

 4,517,237   3,578,833    ربح الفترة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 175,122   )3,210(   الضرائب

 )21,250(  )37,500(   مكافأت أعضاء مجلس االدارة
 4,671,109   3,538,123    ربح الفترة

      
      الخاص بـ :

 4,513,673   3,625,950    الشركة األممساھمي 
 157,436   )87,827(   الحصص غیر المسیطرة

    3,538,123   4,671,109 
      

      ربحیة السھم الخاصة بمساھمي الشركة األم
 4.38  2.93  9 ربحیة السھم األساسیة (فلس)
 3.92  2.93  9 ربحیة السھم المخففة (فلس)

      
      العملیات غیر المستمرةمن 

 0.38  -  9 ربحیة السھم األساسیة (فلس)
 0.31  -  9 ربحیة السھم المخففة (فلس)
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 .) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة16) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
 

وتعكس التعدیالت المقامة.  2018مارس  31المجمعة كما في  المرحلیة المكثفة مطابقة للبیانات المالیة* بعض البیانات المعروضة لیست 
 ).16(إیضاح 

 
 

 
 
 

 المجمع (غیر مدقق) بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي المكثف
 2019مارس  31للفترة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 مارس  31للثالثة أشھر المنتھیة في   

  2019  
 (معاد إدراجھ)

2018 
 4,671,109  3,538,123   ربح الفترة

     
     الخسارة الشاملة األخرى:

     مكن أن یعاد تصنیفھا الحقا إلي بیان األرباح أو الخسائریبنود 
     

 )1,257,961(  )26,272(  لشركة زمیلة الخسارة الشاملة األخرى حصة من
 320,494   478,948   فروقات تحویل عملة من العملیات أجنبیة

 -  )1,027,617(  الخسارة الشاملة األخرى لشركات محاصةحصة من 
     

     بنود لن یعاد تصنیفھا الحقا إلي بیان األرباح أو الخسائر 
 )716,428(  52,477   العادلة من خالل بیان الدخل الشامل اآلخرالتغیر في القیمة العادلة ألدوات ملكیة بالقیمة 

 )19,653(  -  لشركة زمیلة احتیاطیات أخرىحصة من 
 )1,673,548(  )522,464(  اآلخرى للفترة الخسارة الشاملة

 2,997,561   3,015,659   مجموع  الدخل الشامل للفترة
     

     الخاص بـ:
 2,889,551   2,998,567   األممساھمي الشركة 

 108,010   17,092   الحصص غیر المسیطرة
 2,997,561   3,015,659   الدخل الشامل للفترة مجموع
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 بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
 2019مارس  31للفترة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

     األم الشركة بمساھمي الخاصة الملكیة حقوق 

         إحتیاطیات        

  أسھم خزانة  عالوة إصدار  رأس المال 
احتیاطي 
  اجباري

في  تغیرات أثر
الشامل  الدخل
لشركة  األخر

  زمیلة

حصة 
احتیاطیات 

لشركة  أخرى
  زمیلة

احتیاطي حصة 
الملكیة المتعلقة 

القرض  بخیار
  للتحویل القابل

 احتیاطیات
 أخرى
  الجزئي المجموع  مرحلة أرباح  )8(إیضاح 

 الحصص غیر
  المسیطرة

مجموع حقوق 
 الملكیة

 267,851,826  10,024,541  257,827,285  99,194,382  )14,285,848(  -  )5,881,127(  )2,983,754(  48,239,204  )7,864,846(  5,266,764  136,142,510 2018دیسمبر  31الرصید في 
 3,015,659  17,092  2,998,567  3,625,950  )601,111(  -  )153,372(  127,100  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) للسنة

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

                        
 248,470,408  22,300,382  226,170,026  102,748,132  )10,631,834(  1,546,764  )5,683,472(  78,230  47,011,134  )7,864,846(  -  98,965,918 (كما تم إدراجھ) 2017دیسمبر  31الرصید في 

 1,654,026  576,899  1,077,127  2,023,658  )1,080,164(  -  -  -  133,633  -  -  - )16(إیضاح تعدیالت سنوات سابقة 
 250,124,434  22,877,281  227,247,153  104,771,790  )11,711,998(  1,546,764  )5,683,472(  78,230  47,144,767  )7,864,846(  -  98,965,918 (المعدل*) 2017دیسمبر  31الرصید في 

في ) 9رقم ( تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة
 )1,866,484(  -  )1,866,484(  -  -  -  )1,945,299(  78,815  -  -  -  - )5إیضاح لشركة الزمیلة ( 2018ینایر  1

) في 9تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 )3,242,222(  -  )3,242,222(  )3,242,222(  -  -  -  -  -  -  -  - 2018ینایر  1

 245,015,728  22,877,281  222,138,447  101,529,568  )11,711,998(  1,546,764  )7,628,771(  157,045  47,144,767  )7,864,846(  -  98,965,918 2018ینایر  1في  ھالرصید المعاد ادراج
 2,997,561  108,010  2,889,551  4,513,673  )346,508(  -  1,848,259  )3,125,873(  -  -  -  - مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل للسنة

 248,013,289  22,985,291   225,027,998  106,043,241  )12,058,506(  1,546,764  )5,780,512(  )2,968,828(  47,144,767  )7,864,846(  -  98,965,918 إدراجھ*) د(معا 2018مارس  31الرصید في 
 
 

 .) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة16) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
 

 ).16وتعكس التعدیالت المقامة. (إیضاح  2018مارس  31المجمعة كما في  المرحلیة المكثفة البیانات المعروضة لیست مطابقة للبیانات المالیة* بعض 
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 (غیر مدقق) المجمع المكثف المرحلي بیان التدفقات النقدیة
 2019مارس  31المنتھیة في  للفترة

 الكویتي)(جمیع المبالغ بالدینار 
 

 مارس  31أشھرالمنتھیة في  للتسعة  إیضاح 

 
  

2019 
 )*(معاد ادراجھ 

2018 
      األنشطة التشغیلیة:

اإلدارة من العملیات ربح الفترة قبل الض�������رائب ومكافأت أعض�������اء مجلس 
 المستمرة

 
 

 
 3,578,833   4,124,115 

 393,122   -  4 المستمرةغیر من العملیات  الفترة ربح
 4,517,237   3,578,833    قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الفترةربح 

      التسویات:
 )4,474,323(  )4,881,137(  5 حصة من نتائج أعمال شركة زمیلة

 )100,306(  )190,572(   حصة من نتائج أعمال شركات محاصة
 -  69,443   إستھالك حق إستخدام األصول

 30,449   24,433    استھالك ممتلكات ومعدات
 48,777   30,976    مخصص مكافأة نھایة الخدمة

 -  269,321    صافي خسائر استثمار
 1,893,485   2,482,520    تكالیف تمویل
 )340,800(  )53,542(   إیرادات فوائد 

     1,330,275   1,574,519 
      والمطلوبات التشغیلیة :التغیرات في الموجودات 

 )2,420,842(  )568,960(   مدینون وأرصدة مدینة أخرى
 3,211,991   1,733,447    مخزون العقارات

 -  )762,574(   األرباح أو الخسائربیان أدوات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 5,760,868   )1,078,202(   عقارات قید التطویر

 )7,533,930(  )12,807,291(   وأرصدة دائنة أخرىدائنون 
 592,606   )12,153,305(   العملیات الناتج من (المستخدم في)النقد 

 )33,469(  )118,176(   مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة
 559,137   )12,271,481(   الناتج من األنشطة التشغیلیة(المستخدم في) صافي النقد 

      
      األنشطة االستثماریة:

 )5,482(  )9,217(   شراء ممتلكات ومعدات
 -  19,943,523    المحصل من بیع أصول متعلقة بالعملیات غیر المستمرة

 )37,029(  )63,004(   المدفوع الضافات على عقارات استثماریة
 340,800   53,542    إیرادات فوائد مستلمة

 298,289   19,924,844    صافي النقد الناتج من األنشطة االستثماریة 
      

      األنشطة التمویلیة:
 -  )1,165,447(   صافي الحركة على قروض وسلفیات

 )1,992,623(  )1,607,811(   تكالیف تمویل مدفوعة
 )1,992,623(  )2,773,258(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

      
 )1,135,197(  4,880,105   صافي الزیادة (النقص) في النقد والنقد المعادل

 1,810,706   )866,903(   تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة
 4,010,240   6,252,271   نقد ونقد معادل في بدایة الفترة
 4,685,749   10,265,473   نقد ونقد معادل في نھایة الفترة

 
 .) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة16) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (

 
وتعكس التعدیالت المقامة.  2018مارس  31المجمعة كما في  المرحلیة المكثفة * بعض البیانات المعروضة لیست مطابقة للبیانات المالیة

 ).16(إیضاح 



 
 
 
 

 المجمعة (غیر مدققة)المكثفة إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 
 2019مارس  31

  (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

8 

  
 األنشطة الرئیسیة تأسیس  - 1

إدارة التسجیل  -بموجب عقد تأسیس موثق لدى وزارة العدل  ،شركة مدرجة كویتیة عامة )"الشركة األم"شركة الوطنیة العقاریة (ال
وتعدیالتھ الالحقة وآخرھا ما تم التأشیر علیھ بالسجل التجاري تحت  1973 نوفمبر 15بتاریخ  19628العقاري والتوثیـق تحت رقـم 

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

 :كما یلي رئیسیة للشركة األم ھيإن األنشطة ال
 الخارج.تملك وبیع وشراء أسھم وسندات الشركات العقاریة لحساب الشركة في الكویت وفي  •
 العقارات. في مجال یةاستشارخدمات اعداد الدراسات وتقدیم  •
للغیر بما في ذلك اعمال الصیانة وتنفیذ االعمال المدنیة  وأ االم القیام باعمال الصیانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة •

 والمیكانیكیة والكھربائیة والمصاعد واعمال تكییف الھواء بما یكفل المحافظة على المباني وسالمتھا. 
 وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة.  االمتنظیم المعارض العقاریة الخاصة بمشاریع الشركة  •
 العقاریة وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة. إقامة المزادات  •
 وادارتھا.  ألسواق التجاریة والمجمعات السكنیةتملك ا •
المتعلقة ) وإدارة المرافق BOTلمشاریع السكنیة والتجاریة والصناعیة بنظام البناء والتشغیل والتحویل (ل التحتیةوضع البنیة تطویر  •

 بتلك المشاریع.
 

 ، دولة الكویت. 13087، الصفاة 22644ص.ب.  ھو األم العنوان المسجل للشركةإن 
 

 . 2019 مایو 13مجلس اإلدارة بتاریخ  من قبلالمجمعة للمجموعة المكثفة إصدار المعلومات المالیة المرحلیة  موافقة علىال تتم
 

 اإلعدادأسس   - 2
. إن السیاسات التقریر المالي المرحلي"" )34(المجمعة طبقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  المكثفة لقد أعدت ھذه المعلومات المالیة المرحلیة

المالیة المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البیانات  المكثفة المعلومات المالیة المرحلیة هھذالمحاسبیة المستخدمة في إعداد 
كما ھو مبین  تطبیق معاییر جدیدة الناتجة عنفیما عدا التغیرات في السیاسات المحاسبیة  2018دیسمبر  31للسنة المنتھیة في المجمعة 

 .)3(إیضاح في 
 

لم تقوم المجموعة بتطبیق مبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى تم إصدارھا وغیر جاریة التأثیر. إن التعدیالت والتفسیرات 
 ، لیس لھا أي تأثیر مادي على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة.2019األخرى التي تتطبق ألول مرة في 

 
المجمعة ال تتضمن جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبیانات مالیة كاملة وفقاً للمعاییر الدولیة  المكثفة یة المرحلیةإن المعلومات المال

عرض للتقاریر المالیة. في رأي اإلدارة أنھ قد تم إدراج جمیع التعدیالت المتمثلة في االستحقاقات العادیة المتكررة والتي تعتبر ضروریة ل
ال تعتبر  2019مارس  31. إن نتائج األعمال للفترة المنتھیـة فـي ضمن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة المرفقة عادل

. للحصول على معلومات إضافیة یمكن 2019دیسمبر  31بالضرورة مؤشراً عـن نتائج األعمال التي یمكن توقعھا للسنة المنتھیة في 
 .2018دیسمبر  31الیة المجمعة واإلیضاحات المتعلقة بھا للسنة المنتھیة في الرجوع إلى البیانات الم

 
 من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة تطبیق معاییر جدیدة الناتجة عنالتغیرات في السیاسات المحاسبیة  - 3

) ھي ملخصة 16الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( المجموعةإن التغییرات الرئیسیة في السیاسات المحاسبیة 
 أدناه:

 
 ) "التأجیر"16المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

" و "حق استخدام األصول" المرتبط التأجیرات عقود مطلوب)، اعترفت المجموعة بـ "16عند تطبیق المعیار الدولي التقاریر المالیة رقم (
) "التأجیر". طبقت 17بھا فیما یتعلق بعقود اإلیجار التي تم تصنیفھا مسبقا كعقود إیجار تشغیلیة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم (

 جلالمجموعة المستأجر، باستثناء اإلیجارات قصیرة األالمجموعة نھجا موحدا لالعتراف ولقیاس جمیع عقود اإلیجار والتي تكون فیھا 
 2019 ینایر 1لة كما في المسج ومطلوبات عقود التأجیربلغت قیمة الحق استخدام األصول  .وعلى الموجودات ذات القیمة المنخفضة

دینار كویتي على التوالي، وتم استبعاد مصاریف مدفوعة مقدما متعلقة بإیجار تشغیلي  776,434ودینار كویتي  2,882,110 مبلغ
 دینار كویتي دون أي تأثیر على األرباح المرحلة. 2,130,221سابق بملغ وقدره 

 
ینایر  1المبدئي  ) باستخدام طریقة األثر الرجعي المعدلة وتاریخ التطبیق16طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

، وبالتالي، لم یتم إعادة ادراج المعلومات المقارنة. قررت المجموعة استخدام األسلوب االنتقالي العملي المناسب وتطبیق المعیار 2019
مالیة الدولیة ) ولتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر ال17على العقود التي تم تحدیدھا سابقا كعقود إیجار طبقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

 12في تاریخ التطبیق المبدئي. اختارت المجموعة أیًضا استخدام اإلعفاء من االعتراف بعقود اإلیجار الممتدة لفترة أقل من  )4رقم (
") وعقود اإلیجار التي تتكون من أصول ذات القیمة المنخفضة جلشھرا والتي ال تحتوي على خیار شراء ("اإلیجارات قصیرة األ

 ل ذات القیمة المنخفضة").("األصو
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دینار كویتي  3,358,809بلغت  2019مارس  31كما في  ومطلوبات عقود التأجیرإن القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام 
دینار كویتي  69,443كویتي على التوالي. كما بلغت مصاریف االستھالك على حق استخدام األصول للفترة الحالیة  دینار 1,231,556و

 ال شيءالمدرجة في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع. وبلغت المصاریف التمویلیة على التزامات اإلیجار للفترة الحالیة 
 دینار كویتي

 
 ) ھي كما یلي:16حاسبیة للشركة عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (إن السیاسات الم

 
 موجودات حق االستخدام )أ

تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام في تاریخ بدایة عقد التأجیر (أي، التاریخ الذي یصبح فیھ األصل األساسي متاحاً لالستخدام). 
ً أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض القیمة والمعدلة بما یعكس أیة إعادة قیاس وتقاس موجودات حق  ً للتكلفة ناقصا االستخدام وفقا

المسجلة والتكالیف المبدئیة المباشرة المتكبدة  التأجیر. تتضمن تكلفة ھذه الموجودات قیمة مطلوبات عقود مطلوبات عقود التأجیرل
أو قبل تاریخ البدء ناقصاً أي حوافز عقود تأجیر مستلمة. وما لم تتیقن المجموعة بصورة معقولة ومدفوعات عقود التأجیر المسددة في 

من حصولھا على ملكیة األصل المستأجر في نھایة مدة عقد التأجیر، یتم استھالك موجودات حق االستخدام المعترف بھا على أساس 
مدة عقد التأجیر أیھما أقصر. وتخضع موجودات حق االستخدام النخفاض القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو 

 القیمة.  یتم تسجیل القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع.
 

 

 مطلوبات عقود التأجیر )ب
یاسھا وفقاً للقیمة الحالیة لمدفوعات عقد التأجیر التي سیتم سدادھا تعترف المجموعة في تاریخ بدایة عقد التأجیر بمطلوبات العقد والتي یتم ق

على مدى فترة عقد التأجیر. وتتضمن مدفوعات عقد التأجیر المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة في طبیعتھا) ناقصا أي 
ت أو المعدالت وكذلك المبالغ التي من المتوقع سدادھا حوافز مستحقة ومدفوعات عقد التأجیر المتغیرة التي تعتمد على أحد المؤشرا

بموجب ضمانات القیمة التخریدیة. كما تشتمل مدفوعات عقد التأجیر على سعر الممارسة لخیار الشراء والتي من المؤكد بصورة معقولة 
انت مدة عقد التأجیر تعكس ممارسة من أنھ یتم ممارستھ من قبل المجموعة ومدفوعات الغرامات إلنھاء عقد التأجیر في حالة إذا ك

المجموعة لخیار إنھاء العقد. وفي حالة مدفوعات التأجیر المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ما، فیتم تسجیلھا كمصروفات في 
  .الفترة التي یقع فیھا الحدث أو الظرف الذي یستدعي سداد المدفوعات

  
عقد التأجیر، تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزاید في تاریخ بدایة عقد التأجیر في حالة إذا عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات 

كان معدل االقتراض المتضمن في عقد التأجیر غیر قابل للتحدید بشكل فوري. إضافة إلى ذلك، یعاد قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات عقد 
مدة عقد التأجیر أو تغیر في مدفوعات عقد التأجیر الثابتة في طبیعتھا أو تغیر في التقییم الذي التأجیر في حالة أن یطرأ تعدیل أو تغییر في 

 .یتم إجراؤه لتحدید ما إذا كان سیتم شراء األصل ذي الصلة ویتم تسجیلھا في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
 

 

 التأجیر للعقود المشتملة على إمكانیة التجدیداألحكام الھامة التي تم اتخاذھا في تحدید مدة  )ج
ورة تحدد المجموعة مدة عقد التأجیر كمدة غیر قابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات یغطیھا خیار تمدید عقد التأجیر إذا كان من المؤكد بص

 معقولة أنھ سیتم ممارستھ أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد التأجیر إذا كان من غیر المؤكد بصورة معقولة ممارستھ. 
  

بموجب بعض عقود التأجیر، خیار تأجیر الموجودات لفترات إضافیة. وتستعین المجموعة باألحكام في تقییم ما إذا كان لدى المجموعة، 
ً لممارسة خیار  ،من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خیار التجدید أي أنھا تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزاً اقتصادیا

أجیر، تعید المجموعة تقییم مدة عقد التأجیر إذا كان ھناك حدث أو تغیر جوھري في الظروف یقع ضمن التجدید. وبعد تاریخ بدایة الت
 نطاق سیطرة المجموعة ویعكس قدرتھا على ممارسة (أو عدم ممارسة) خیار التجدید (مثل التغیر في استراتیجیة األعمال).

 
 العملیات الغیر مستمرة   - 4

تصفیة الشركة، وبناء علیھ تم تصنیف الموجودات والمطلوبات  2018أكتوبر  31مجمع دسمان بتاریخ  العمومیة غیر العادیةقررت الجمعیة 
شھر كموجودات ومطلوبات خاضعة لالستبعاد كعملیات غیر مستمرة، وتم عرضھا بشكل منفصل  12الخاصة بالشركة المتوقع بیعھا خالل 

المجمع. تم إدراج تلك العملیات ضمن العملیات العقاریة ألغراض معلومات القطاعات المجموعة  لمكثفالمرحلي ا في بیان المركز المالي
). من المتوقع أن تزید قیمة البیع عن صافي القیمة الدفتریة لتلك الموجودات والمطلوبات، بالتالي لم یتم احتساب خسائر انخفاض 12(إیضاح 

 بیانات المالیة. في قیمة تلك الموجودات كما في تاریخ ال
 

"موجودات غیر متداولة والعملیات غیر المستمرة " یتم تصنیف إستبعاد مجمع دسمان كعملیات  5طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
والمعروضة أدناه. تم إعادة تبویب الفترة  2018مارس  31إلى  2018ینایر  1غیر مستمرة. إن نتائج العملیات غیر المستمرة من فترة 

 الحالیة. الفترةالمقارنة لتتضمن العملیات المصنفة كالعملیات غیر المستمرة في عرض 
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إن أھم بنود الموجودات والمطلوبات المتعلقة بمجموعة اإلستبعاد محاصة مجمع دسمان الخاضعة لالستبعاد المصنفة كعملیات غیر مستمرة 

 ھي كما یلي:
 

 مجمع دسمان  
   الموجودات

 109,702  النقد بالصندوق ولدى البنوك
 91,142  مدینون وأرصدة مدینة أخرى

 8,655,668  قرض إلى طرف ذي صلة
 24,643,000  عقار استثماري     

  33,499,512  الموجودات المصنفة كعملیات غیر مستمرة يإجمال
   

   المطلوبات
 1,419,137  دائنة أخرىدائنون وأرصدة 

 20,873  مخصص مكافأة نھایة الخدمة
 1,440,010  المطلوبات المصنفة كعملیات غیر مستمرة يإجمال

 32,059,502  صافي الموجودات المتعلقة باألنشطة الخاضعة لالستبعاد
 (12,096,175)  الخاص بالحصص غیر المسیطرة

 19,963,327  الخاص بمساھمین الشركة األم
 )19,943,523(  * المحصل من تاریخ التصفیة

 19,804   موجودات متعلقة بالعملیات غیر المستمرة
 

 إن ملخص نتائج األعمال المتعلقة بالعملیات غیر المستمرة للفترة ھي كما یلي:
 مجمع دسمان   
2018مارس  31    

 327,290   إیرادات إیجارات
 3,082   إیرادات أخرى 

 )9,847(  مصاریف عمومیة وإداریة
 )10,473(  تكالیف موظفین

 83,070   إیرادات فوائد
 393,122   المتعلق بالعملیات غیر المستمرة فترةربح ال

 
 :)9(إیضاح  إن ربحیة السھم من العملیات غیر المستمرة ھي كما یلي

 مجمع دسمان   
8201مارس  31    

 0.38  ربحیة السھم األساسیة (فلس)

 0.31  ربحیة السھم المخففة (فلس)
 

 ھي كما یلي: إن صافي التدفقات النقدیة المتعلقة بالعملیات غیر المستمرة للفترة
 محاصة مجمع دسمان  
8201مارس  31    

 314,589   صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 )7,150(  من األنشطة االستثماریة صافي التدفقات النقدیة 

 )315,303(  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 )7,864(  صافي التدفقات النقدیة المتعلقة بالعملیات غیر المستمرة

 

دینار كویتي بما یمثل  32,000,000تم توزیع أرباح التصفیة بواقع  نشاط الخاضع لإلستبعادالالخاصة بدارة اإل* بناًء على قرار 
صافي الموجودات المتعلقة . تم خصم أرباح التصفیة المستلمة من قیمة 2019ینایر  31النشاط كما في ات ود% من صافي موج98.8

 .الحالیة بالعملیات غیر المستمرة خالل الفترة
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 استثمار في شركة زمیلة   - 5

%) في 23.668: 2018مارس  31% و23.668: 2018دیسمبر  31% (23.668 الشركة األم تمتلك حصة ملكیة فعلیة بنسبةإن 
شركة أجیلیتي للمخازن العمومیة ش.م.ك.ع. "شركة زمیلة" وھي شركة مساھمة عامة مسجلة في الكویت ومدرجـة في بورصة الكویت 

تخزین البضائع وإدارة وتأجیر المخازن وأنشطة النقل والتوزیع والمناولة والتخلیص  وسوق دبي المالي. تمارس الشركة الزمیلة أنشطة
 الجمركي للبضائع.

 
 إن الحركة في القیمة الدفتریة لالستثمار في شركة زمیلة خالل الفترة / السنة: 

 مارس  31
2018 

 دیسمبر 31 
 2018 

 (مدقق)

 
 مارس  31

2019 

 

 الرصید في بدایة الفترة / السنة 215,219,929  205,912,558  205,912,558

)1,866,484(  )2,654,176(  - 
تعدیالت األنتقال عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر 

 2018ینایر  1) في 9المالیة رقم (
 )المعاد إدراجھ(الرصید في بدایة الفترة  215,219,929  203,258,382  204,046,074

 حصة من نتائج 4,881,137  19,197,450  4,474,323
 توزیعات أرباح نقدیة مستلمة -  )4,466,911(  -

 شركة زمیلةالدخل الشامل األخر لأثر التغیر في  127,100  )2,571,337(  )3,125,873(
 لشركة زمیلةت األخرى أثر التغیر في االحتیاطیا )153,372(  )197,655(  1,848,259

 الرصید في نھایة الفترة / السنة 220,074,794  215,219,929  207,242,783
 
 

بمبلغ  2019مارس  31شركة االم في الشركة الزمیلة بناًء على سعر السوق المعلن لالستثمار كما في لاإن القیمة السوقیة العادلة لحصة 
دینار  257,591,840: 2018مارس  31ودینار كویتي  274,655,438: 2018دیسمبر  31دینار كویتي ( 300,340,174

 كویتي). 
 

 متعلقة بالشركة الزمیلة فیما یلي: تتلخص المطلوبات المحتملة والدعاوى القضائیة ال )أ(
 
 PCOعقد مكتب المشاریع والتعاقدات  -1

عقد مكتب المشاریع والتعاقدات القائم على أساس التكلفة باإلضافة إلى أتعاب  الشركة الزمیلة، نفذت 2008حتى  2004من 
 .محددة مع سلطة التحالف المؤقت للخدمات اللوجستیة التي تدعم إعادة إعمار العراق بما في ذلك التخزین والقوافل واألمن

 
لشركة ون دوالر تدین بھا الحكومة األمریكیة لملی 47مطالبة موثقة بحوالي  الشركة الزمیلة، أرسلت 2011أبریل  23وبتاریخ 
 15بتاریخ  الزمیلةفیما یتعلق بعقد مكتب المشاریع والتعاقدات. ورفض مسؤول التعاقدات المطالبة المقدمة من الشركة  الزمیلة

قرار الرفض أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش. وبصفة منفصلة، ادعت  الشركة الزمیلةواستأنفت  2011دیسمبر 
ملیون دوالر تتعلق بعقد مكتب المشاریع والتعاقدات وطلبت سداد  80مدینة لھا بمبلغ  الشركة الزمیلةالحكومة األمریكیة أن 

طعون مجلس خدمات الجیش وتم ضم بمطالبة الحكومة األمریكیة لدفع المبلغ أمام محكمة  الشركة الزمیلةالمبلغ. وطعنت 
 .االستئنافین

 
، تحركت الحكومة األمریكیة طالبةً رفض االستئنافات أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش 2013أغسطس  26وبتاریخ 

 9لعدم االختصاص. ووافقت محكمة طعون مجلس خدمات الجیش الحكومة األمریكیة على الطلب ورفضت االستئناف بتاریخ 
أبریل  8على قرار المجلس أمام الدائرة الفیدرالیة بمحكمة االستئناف األمریكیة بتاریخ  الشركة الزمیلة. طعنت 2014دیسمبر 
، أكدت ھیئة الدائرة االتحادیة قرار محكمة طعون مجلس خدمات الجیش الذي رفض استئناف 2018أبریل  16. وبتاریخ 2015

 .لعدم االختصاص الشركة الزمیلة
 

بشكوى معدلة في أمر معلق یخص عقد مكتب  الشركة الزمیلة، تقدمت 2018سبتمبر  21وبعد قرار الدائرة االتحادیة، وبتاریخ 
ملیون دوالر قامت الحكومة  17المشاریع والتعاقدات أمام محكمة الدعاوى الفیدرالیة تطلب، من بین أمور أخرى، إعادة مبلغ 

رد بمزید من الوصف أدناه) وكذلك تطلب إعالن حكم بأنھ ال یجوز للحكومة األمریكیة أن األمریكیة بمصادرتھ من قبل (كما و
بموجب  الشركة الزمیلةاستناداً إلى احتمال وجود دین على  للشركة الزمیلةتحجز مبالغ مستحقة قانونا من الحكومة األمریكیة 

 المبین أدناه.  DDKSمتعلق بعقد عقد مكتب المشاریع والتعاقدات. وقد تم ضم ھذا االمر مع االمر ال
 

ملیون دوالر من عقد آخر یرتبط بمكتب المشاریع والتعاقدات (عقد  17وكما أشرنا آنفًا، قامت الحكومة األمریكیة بمصادرة 
DDKS مطالبة مصادق علیھا بموجب عقد  الشركة الزمیلة، قدمت 2017یولیو  3). وبتاریخDDKS  تطلب دفع مبلغ مقاصة
DDKS أنھا أوقفت  الشركة الزمیلة، أبلغت مسؤولة التعاقدات 2017سبتمبر  1ضافة إلى الفوائد. وفي خطاب بتاریخ باإل

دعوى تطلب إعادة مبلغ مقاصة  الشركة الزمیلةالمطالبة المصادق علیھا. وبعد قرار الدائرة االتحادیة المشار إلیھا أعاله، قدمت 
DDKS  باإلضافة إلى الفوائد ("قضیةDDKS.(" 
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الشركة ، قدمت 2018دیسمبر  3. بتاریخ DDKS شكوى معدلة في قضیة الشركة الزمیلة، قدمت 2018سبتمبر  21وبتاریخ 
التي ال زالت  COFC مع قضیةDDKSاقتراًحا إلصدار الحكم بشأن المرافعات، باإلضافة إلى اقتراح لضم قضیة  الزمیلة

 17بضم القضیتین. بتاریخ  الشركة الزمیلة، استجابت المحكمة لطلب 2018دیسمبر  6بتاریخ  .أعالهعالقة والمشار إلیھا 
 الشركة الزمیلة، قدمت 2018دیسمبر  28. بتاریخ DDKS، قدمت حكومة الوالیات المتحدة اقتراًحا برد دعوى 2018دیسمبر 

وتم عقد جلسة  2019فبرایر  14ردھا على اقتراح الحكومة األمریكیة. وقد ورد رد حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة بتاریخ 
 ، وفي انتظار صدور الحكم. 2019فبرایر  28ن من ذلك، بتاریخ بعد أسبوعی

 
دعوى تتعلق بمكتب المشاریع والتعاقدات بموجب قانون اإلجراءات اإلداریة  الشركة الزمیلة، أقامت 2016سبتمبر  14بتاریخ 

 .في المحكمة الجزئیة األمریكیة لقسم كولومبیا. وال زالت ھذه الدعوى عالقة
 

المرحلیة بقید أي مخصصات في البیانات المالیة  الشركة الزمیلة الشكوك التي تحیط بالقضایا، لم تقم اإلدارةوعلى الرغم من 
 التعلیق على النتائج المحتملة للقضایا. لشركة الزمیلةالمجمعة. وبعد استشارة المستشار القانوني الخارجي، ال یمكن لالمكثفة 

 
 تسییل كفالة -2

ألف دینار كویتي من الكفالة المصرفیة  10,092صدر قرار عن اإلدارة العامة للجمارك بدولة الكویت بتسییل جزء بمبلغ 
 الزمیلة،المقدمة من شركة جلوبال كلیرنج ھاوس سیستمز ش.م.ك. (مقفلة) ("جلوبال كلیرنج")، وھي شركة تابعة للشركة 

تنفیذ عقد. طبقًا لھذا القرار، قامت اإلدارة العامة للجمارك بتسییل الكفالة المذكورة لصالح اإلدارة العامة للجمارك فیما یتعلق ب
  .2007دیسمبر  31خالل السنة المنتھیة في 

 
وقد تقدمت شركة جلوبال كلیرنج بالطعن على القرار المذكور أعاله أمام محكمة أول درجة، وقد أصدرت محكمة أول درجة 

ألف دینار كویتي كتعویض مقابل  58,927یرنج، وألزمت اإلدارة العامة للجمارك بسداد مبلغ حكمھا لصالح شركة جلوبال كل
ألف دینار كویتي السترداد مبلغ الكفالة التي تم تسییلھا سابقًا، باإلضافة إلى  9,138عدم الوفاء بالتزاماتھا بموجب العقد، ومبلغ 

  .ریخ صیرورة الحكم نھائیا% سنویاً على ھذه المبالغ من تا7احتساب فائدة بنسبة 
 

ثم قامت شركة جلوبال كلیرنج بالطعن باالستئناف على ھذا الحكم أمام محكمة االستئناف، طالبة زیادة قیمة التعویض. كما تقدمت 
 13أمام محكمة االستئناف. وأصدرت محكمة االستئناف في  4إداري  2014/  1955اإلدارة العامة للجمارك بالطعن رقم 

حكمھا بتأیید الحكم الصادر عن محكمة أول درجة. ثم قامت كل من الشركة واإلدارة العامة للجمارك بالطعن  2015سبتمبر 
قضت محكمة  2017مارس  15تمییز، وبتاریخ  2015لسنة  1487, 148على ھذا الحكم أمام محكمة التمییز بالطعنین رقمي 

، أصدرت لجنة الخبراء تقریر یؤكد احقیة الشركة الزمیلة في التعویض 2018مایو  7التمییز بإحالة الطعن إلدارة الخبراء. وفي 
  .2018أكتوبر  3المطالب بھ. وتم نظر الدعوى أمام محكمة التمییز في 

 
للتعقیب من الجمارك وبھذه  2019فبرایر 13قدمت الشركة دفاعھا وقررت المحكمة التأجیل لجلسة  2019ینایر  23وبجلسة 

 2019مایو  1، تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 2019مارس  6ر عن الجمارك أجالً وتم منحھ أجالً لجلسة الجلسة طلب الحاض
 .2019یونیو  26وفیھا تأجلت لجلسة 

 
كما قامت الشركة برفع دعوى قضائیة ضد اإلدارة العامة للجمارك وتقدمت ضمن إحدى مطالبتھا بطلب لمحكمة االستئناف 

رك من تسییل الكفاالت البنكیة المتبقیة المقدمة من شركة جلوبال كلیرنج. وأصدرت محكمة االستئناف بوقف اإلدارة العامة للجما
حكما لصالح شركة جلوبال كلیرنج بوقف تسییل الكفاالت البنكیة التي ال تزال بحوزة اإلدارة العامة للجمارك، وتقدمت ھذه 

 .ف تسییل الكفاالت وقضى بإلغائھ من محكمة التمییزاألخیرة بالطعن بالتمییز على حكم االستئناف القاضي بوق
 

باإلضافة إلى ما سبق، یوجد نزاعات قانونیة بین الشركة واإلدارة العامة للجمارك وقام كال الطرفین برفع دعاوى قضائیة 
الزمیلة أنھ لن یكون لھذه القضایا ودعاوى مقابلة مختلفة منظورة حالیًا أمام المحاكم. ویرى المستشار القانوني الداخلي للشركة 

 تأثیر مادي سلبي على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للشركة الزمیلة.
 

 للمراحل األولى والثانیة والثالثة من قسیمة في منطقة جنوب أمغرة 157العقد رقم  -3
كویتي یمثل قطعة أرض تقع جنوب أمغرة تم  ألف دینار 28,500تتضمن العقارات االستثماریة عقار بقیمة دفتریة بمبلغ 

  .الحصول علیھا من الھیئة العامة للصناعة بموجب عقد ایجار
 

 30، أخطرت الھیئة الشركة الزمیلة بعزمھا إنھاء عقد االیجار المشار الیھ أعاله لزعمھا بانتھاء سریانھ في 2018یولیو  3في 
لیم قطعة األرض. استنادا الى الرأي القانوني للمستشار القانوني الخارجي ، وطالبت الھیئة الشركة الزمیلة بتس2018یونیو 

للشركة االم، فإن إخطار إنھاء العقد مخالف للقانون، وقد اتخذت الشركة الزمیلة اإلجراءات القانونیة الالزمة وقامت برفع دعوى 
رقم حكومي ودعوى -عام-تجاري- 2018لسنة  3686برقم  ودعوى 24حكومي/-عام-تجاري -2018لسنة  2587برقم 

حكومي بطلب الحكم بندب خبیر إلبداء الرأي حول ثبوت التجدید الضمني عقد االیجار  -عام -تجاري– 2018لسنة  4522
صدر  2018سبتمبر 9المذكور أعاله بموجب القانون. ولم تصدر محكمة أول درجة حكمھا في القضایا المشار الیھا، وبتاریخ 

 5600/2018) وطعنت علیھ الشركة الزمیلة أمام القضاء بالدعوى رقم 129/2018صع. قرار اإلخالء اإلداري رقم (ھـ.
  .12إداري/
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اعتباراً من  157ضد الشركة الزمیلة بانتھاء عقد التخصیص رقم  314/2019صدر الحكم رقم  2019إبریل  25وبتاریخ 
یلة للقسیمة وطردھا واسترداد الھیئة لحیازة األرض وإلزام الشركة الزمیلة بأداء الریع وبإخالء الشركة الزم 2018یونیو  30

وھذا الحكم صادر من محكمة أول درجة وغیر  -د.ك عن كل یوم تأخیر حتى تسلیم القسیمة  80بمبلغ  2018یولیو  1ابتداًء من 
د الحكم أعاله ووقف تنفیذه لحین الفصل بحكم نھائي وبات نھائي وقد بدأت الشركة الزمیلة اتخاذ إجراءات الطعن باالستئناف ض

  .من محكمة االستئناف
 

 .ولم تتمكن الشركة الزمیلة (بعد التشاور مع المستشار القانوني الخارجي) من التعلیق على نتائج القضیة
 

 قضایا شركة كي جي إل -4
على الشركة الزمیلة وبعض شركاتھا التابعة من قبل شركة ، تم رفع دعاوى مدنیة 2012دیسمبر  31خالل السنة المنتھیة في 

رابطة الكویت والخلیج للنقل ("كي جي إل") وشركاتھا التابعة في ثالثة دوائر قضائیة مختلفة في الوالیات المتحدة وذلك بشأن 
  .سابق في الشركة الزمیلةأمور تتعلق بالتشھیر والتدخل في عقود شركة كي جي إل مع حكومة الوالیات المتحدة من قبل موظف 

 
، 2018یولیو  6، والحقا النتھاء كافة التحقیقات، قدمت الشركة الزمیلة طلب اصدار حكم مستعجل. وفي 2018یونیو  4في 

  .وافقت المحكمة على طلب الشركة الزمیلة واسقطت الدعوى
 

لفانیا العلیا. وقدمت شركة كي جي ال ، استأنفت شركة كي جي ال الحكم المستعجل امام محكمة بنس2018أغسطس  1في 
. كما قدمت شركة كي جي ال 2018دیسمبر  20. وقدمت الشركة الزمیلة ردھا في 2018نوفمبر  8مذكرتھا االفتتاحیة في 

. قدمت الشركة الزمیلة 2019فبرایر  12ومالحقھا لالستئناف في  2019ینایر  17تعقیبھا على مذكرة الشركة الزمیلة في 
. ولم یتم بعد تحدید 2019فبرایر  26، وقدمت شركة كي جي ال مذكرتھا النھائیة في 2019فبرایر  25النھائیة في مذكرتھا 

  .موعد جلسة المحكمة
 

. في 2019مارس  7، رفضت المحكمة العلیا التماس كي جي ال بختم أجزاء مستنسخة من السجل في 2019فبرایر  28في 
ى التزام كي جي ال بختم أجزاء مستنسخة من السجل. لم تقم كي جي ال بعد بتقدیم النسخة ، وافقت المحكمة عل2019ابریل  12

   .المعدلة
 

باإلضافة إلى ما تقدم فإن الشركة الزمیلة طرف في العدید من مطالبات ودعاوى قضائیة غیر جوھریة. ھذا ویرى المستشار 
المطالبات والدعاوى لن یكون لھا أي تأثیر جوھري سلبي على المعلومات المالیة القانوني الداخلي للشركة الزمیلة بأن ھذه 

 المرحلیة المكثفة المجمعة.
 

 قضیة كوریك  )ب(
تمتلك الشركة الزمیلة (من خالل شركتھا التابعة المملوكة بالكامل، والتي تمثل منشأة ذات رأسمال مشترك) حصة ملكیة غیر مباشرة 

تیلیكوم ذ.م.م. ("كورك تیلیكوم"). تم تصنیف االستثمار في شركة كورك تیلیكوم كاستثمار في % في شركة كورك 23.7بنسبة 
شركة زمیلة حیث تمارس الشركة الزمیلة تأثیًرا جوھریاً على شركة كورك تیلیكوم. وحیث إن ھذه الشركة الزمیلة محتفظ بھا كجزء 

(من خالل شركتھا التابعة المملوكة بالكامل، والتي تمثل منشأة  الزمیلةالشركة ، قامت 2011دیسمبر  31خالل السنة المنتھیة في 
% في شركة كورك تیلیكوم ذ.م.م. ("كورك 44ذات رأسمال مشترك) بمشاركة شركة فرانس تیلیكوم بحیازة حصة ملكیة بنسبة 

لشركة % ل54اصة مملوكة بنسبة تیلیكوم") وھي شركة محدودة المسئولیة تم تأسیسھا في دولة العراق وذلك عن طریق شركة مح
% في شركة 23.7حصة ملكیة غیر مباشرة بنسبة  الشركة الزمیلة% لشركة فرانس تیلیكوم. ونتیجة لذلك، تمتلك 46ونسبة  الزمیلة

 كورك تیلیكوم. 
 

ھریاً على السیاسات تأثیًرا جو الشركة الزمیلةتم تصنیف االستثمار في شركة كورك تیلیكوم كاستثمار في شركة زمیلة حیث تمارس 
المالیة والتشغیلیة لشركة كورك تیلیكوم. وحیث إن ھذه الشركة الزمیلة محتفظ بھا كجزء من المحفظة االستثماریة للشركة التي تمثل 

مسموح منشأة ذات رأسمال مشترك، فقد تم إدراجھا في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع بالقیمة العادلة. إن ھذه المعاملة 
"استثمار في شركات زمیلة" والذي یتیح المحاسبة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  28بھا بناًء على معیار المحاسبة الدولي 

مع تسجیل  9الخسائر عن االستثمارات المحتفظ بھا من قبل المنشأة ذات رأس المال المشترك؛ وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 ي القیمة العادلة في بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع في فترة التغییر.التغیرات ف

 
دینار  ألف 35,349الى شركة كورك تیلیكوم بمبلغ  الشركة الزمیلة، القرض ذي الفوائد المقدم من قبل 2019مارس  31كما في 
 دینار كویتي).  الف 34,856: 2018مارس  31الف دینار كویتي، و  35,321: 2018دیسمبر  31كویتي (
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من اتفاقیة تسویة منازعات  36طلب تحكیم ضد حكومة جمھوریة العراق استناداً إلى المادة  الشركة الزمیلة، قدمت 2017في فبرایر 

 من االتفاقیة الثنائیة بین حكومة دولة الكویت 10االستثمار بین الدول ومواطني الدول األخرى ("اتفاقیة اإلكسید") وإلى المادة 
"). ویتعلق طلب التحكیم 2015وحكومة جمھوریة العراق بشأن الترویج والحمایة المتبادلة لالستثمارات ("االتفاقیة الثنائیة لعام 

بمجموعة من التصرفات واالمتناع عن اتخاذ ما یلزم من جانب حكومة جمھوریة العراق بما فیھا ھیئتھا الرقابیة التابعة لھا وھي 
ة ھیئة األعالم واالتصاالت، فیما یتعلق بقرار مزعوم صدوره من قبل ھیئة اإلعالم واالتصاالت بإبطال موافقتھا الكتابیة المسبق

في شركة كورك تیلیكوم، باإلضافة إلى أمر ھیئة األعالم واالتصاالت بإعادة األسھم التي  الشركة الزمیلةالصادرة بشأن استثمار 
). وتتعلق مطالبات 2019إلى المساھمین العراقیین األصلیین (االمر الذي تم تنفیذه في مارس  الشركة الزمیلةاستحوذت علیھا 

بقیمة أكثر  الشركة الزمیلةالتحكیم، من بین أمور أخرى، على إخفاق الحكومة العراقیة في معاملة استثمار في طلب  الشركة الزمیلة
ملیون دوالر أمیركي بشكل عادل ومنصف، وإخفاقھا في إخطارھا بما یتم اتخاذه من إجراءات وحرمانھا من حق الدفاع،  380من 

، تم قید طلب التحكیم 2017فبرایر  24. في 2015ة ألحكام االتفاقیة الثنائیة لعام وأیضا المصادرة غیر المباشرة لالستثمار بالمخالف
. حیث انعقدت 2017دیسمبر  20ھیئة التحكیم رسمیاً في  وتم تشكیلستثمار المركز تسویة منازعات ا ىلد الشركة الزمیلةمن 

 . 2018ینایر  31جلسة إجرائیة أولیة في 
 

، أودعت جمھوریة العراق اعتراضھا على 2018أغسطس  6. وبتاریخ 2018أبریل  30في  ةالشركة الزمیلوتم إیداع مذكرة 
وقسمت المحكمة اإلجراءات في  االختصاص وطلبت النظر في االعتراض للبت فیھ كمسألة تمھیدیة قبل النظر في موضوع النزاع.

. وقد ورد رد المدعى 2019ینایر  10والئي في مذكرتھا المضادة بشأن االختصاص ال الشركة الزمیلة، وقدمت 2018أكتوبر  31
 25و 24الجلسات بتاریخ  . ھذا، وقد انعقدت2019مارس  21بتاریخ  الشركة الزمیلة، فیما ردت 2019فبرایر  25علیھم في 

ثر . وال یمكن في الوقت الحالي تقییم اال2019ومن المتوقع ان یصدر حكم لجنة التحكیم في أغسطس او سبتمبر  2019أبریل 
 المالي المتوقع حیث ما یزال النزاع قائما دون حسمھ قانونا وعدم اتضاح االمور.

 
")  بموازاة المطالبات المذكورة أعاله بشأن شركة كورك تیلیكوم، قامت شركة تیلیكوم العراق المحدودة ("شركة تیلیكوم العراق

 %) ببدء اإلجراءات التالیة:54بشكل غیر مباشر في رأسمالھا حصة  الشركة الزمیلة(التي تملك 
 
 التحكیم بشأن اتفاقیة االكتتاب في األسھم  •

، بدأت شركة تیلیكوم العراق إجراءات تحكیم ضد كل من شركة كورك الدولیة (لإلدارة) المحدودة 2018یونیو  29في 
("كورك الدولیة ") والسید/ سروان صابر مصطفى. وقد نشأ النزاع بسبب مبالغ مستحقة من كورك الدولیة بكفالة السید سروان 

في شركة كورك تیلیكوم. ویُقدر المبلغ المتنازع علیھ  الشركة الزمیلةتثمار صابر مصطفى بموجب اتفاقیة اكتتاب تتعلق باس
والتي سوف تصدر  2018فبرایر  2ملیون دوالر أمیركي (بخالف الفوائد). وقد تم تشكیل ھیئة التحكیم في  75بما یقارب 

 القواعد اإلجرائیة والجدول الزمني لنظر التحكیم في أقرب فرصة.  
 

.  2018سبتمبر  12. وتم إیداع مذكرة الدفاع بتاریخ 2018مایو  17كرة طلبات شركة تیلیكوم العراق في وقد تم إیداع مذ
. وتم تحدید 2019مایو  3، فیما تقدم المدعى علیھم بردھم في 2019مارس  8وقدمت شركة تیلیكوم العراق ردھا بتاریخ 

 .2019جلسة لشھر سبتمبر 
 
 التحكیم بشأن اتفاقیة المساھمین •

، بدأت شركة تیلیكوم العراق إجراءات التحكیم ضد شركة سي اس لیمتد والسید سروان صابر مصطفى. 2018یونیو  4ي ف
في  الشركة الزمیلةنشأ النزاع بسبب مخالفات تعاقدیة مختلفة من قبل المدعى علیھم ألحكام اتفاقیة المساھمین المتعلقة باستثمار 

 2018یونیو  4غ المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات. وتم إرسال طلب التحكیم بتاریخ شركة كورك تیلیكوم. یتم تحدید المبل
. 2019ینایر  15. قدمت أي تي لیمتد طلباً معدالً لطلب التحكیم في 2018سبتمبر  10وتم تقدیم رد المدعى علیھم بتاریخ 

 .2019مارس  29وتم تشكیل ھیئة التحكیم في 
 
 بنك انتركونتیننتال لبنان التحكیم بشأن اتفاقیة تبعیة •

إجراءات التحكیم ضد بنك انتركونتیننتال لبنان ش.م.ل وشركة كورك تیلیكوم وشركة انترناشونال ھولدینج المحدودة. یتعلق 
ھذا النزاع، باالحتیال المزعوم المدبر من قبل بعض أصحاب المصلحة في شركة كورك تیلیكوم بمعرفة وتعاون بنك 

ملیون دوالر قّدمھ بنك انتركونتیننتال لبنان إلى  150ان فیما یتعلق باتفاقیة تبعیة ذات الصلة بقرض بقیمة انتركونتیننتال لبن
وتم  2018یونیو  26شركة كورك تیلیكوم. یتم تحدید المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات. وأرسل طلب التحكیم بتاریخ 

. ومن طلبات الدعوى المقابلة التعویض عن الخسائر (التي 2018أكتوبر  8اریخ تقدیم رد المدعى علیھم والدعوى المقابلة بت
ال زالت بدون تحدید) التي یزعم المدعى علیھم أنھا طالت سمعتھم ووضعھم. ان جواب ودعوى بنك انتركونتیننتال لبنان 

دیسمبر  14شونال ھولدینج بتاریخ قُدم رد شركة كورك تیلیكوم وشركة انترنا .2018نوفمبر  8المقابلة قد أودعت بتاریخ 
 علما بأن ھیئة التحكیم ما زالت في طور التأسیس. 2018
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 مطالبات مدیر مركز دبي المالي العالمي •
، بدأت شركة تیلیكوم العراق دعوى أمام مركز دبي المالي العالمي ("مركز دبي") ضد مدراء شركة 2018مارس  12في 

% من راس المال). 44ة المالكة لشركة كورك التي تملك فیھا شركة تیلیكوم العراق نسبة انترناشونال ھولدینج لیمتد (الشرك
أجراوي، نوزاد جندي، وریمون زینھ رحمھ. ویرتكز موضوع الدعوى على  دعبدالحمیوالمدراء المدعى علیھم ھم كل من 

، قدمت شركة تیلیكوم العراق طلب حجز ومازال قید 2019فبرایر  21إخالل مدراء انترناشونال ھولدینج لیمتد بمھامھم. في 
 النظر. 

 
لمواد ومعدات البناء والعقارات ذ.م.م ، قامت شركة مودرن العالمیة للتجارة العامة 2017سبتمبر  5وفي سیاق منفصل، في 

) ببدء إجراءات تحكیم ضد شركة كورك تیلیكوم بشأن إخالل كورك تیلیكوم الشركة الزمیلة(شركة تابعة مملوكة بالكامل من 
، تم منح شركة 2019مارس  20في سداد رسوم الخدمات المستحقة لشركة مودرن العالمیة بموجب اتفاقیة خدمات. بتاریخ 

 وقد بدأتملیون دوالر امریكي. ھذا،  4.5حوالي  والتي بلغتالعالمیة مطالبتھا بالكامل، والفائدة والمصاریف القانونیة  مودرن
 إجراءات التنفیذ ضد شركة كورك تیلیكوم.  الشركة الزمیلة

 
من تحدید القیمة العادلة لھذا  یلةالشركة الزمونتیجة النزاع المستمر المتعلق بشركة كورك تیلیكوم، لم تتمكن إدارة  وبناًء علیھ،

. وبناًء علیھ، تم ادراج االستثمار 2018دیسمبر  31و 2019مارس  31االستثمار وإمكانیة استرداد القرض ذي الفوائد كما في 
ر دیسمب 31ألف دینار كویتي ( 109,331ملیون دوالر أمریكي بما یعادل  359بقیمة  2013دیسمبر  31بالقیمة العادلة كما في 

 دینار كویتي). ألف 107,807: 2018 مارس 31وألف دینار كویتي  109,246: 2018
 

 رأس المال    -6
بمبلغ المدفوع تم تحدید رأس المال فلس للس��ھم الواحد،  100س��ھم بقیمة اس��میة  1,500,000,000یتكون رأس المال المص��رح بھ من 

تم  .وجمیع األس���ھم نقدیة فلس للس���ھم الواحد 100س���ھم بقیمة إس���میة  1,362,425,102دینار كویتي موزعة على  136,142,510
 بیان رأس مال الشركة كما یلي:

 
 مارس 31
 2019 

 2018دیسمبر  31 
 (مدقق)

 مارس  31 
2018 

 150,000,000  150,000,000  150,000,000 رأس المال المصرح بھ
 )51,034,082(  )13,857,490(  )13,857,490( المدفوعرأس المال غیر 

 98,965,918  136,142,510  136,142,510 رأس المال المدفوع
 

 ملكیة عن طریق تحویل قرض إلى أسھم المصدرالشركة األم على زیادة رأس مال الشركة األم  مساھمووافق  2018نوفمبر  8في 
 .)15(إیضاح 

 

 أسھم خزانة    -7

 
 مارس 31
 2019 

 2018دیسمبر  31 
 (مدقق)

 مارس  31 
2018 

 53,057,312  58,365,097  58,365,097 األسھم عدد
 5.36  4.29  4.29 المدفوعة % األسھم إلى النسبة
 6,526,049  5,264,532  5,235,349 كویتي) السوقیة (دینار القیمة

 7,864,846  7,864,846  7,864,846 كویتي) التكلفة (دینار
 
 

 احتیاطیات أخرى   - 8

  
احتیاطي أسھم 

  الخزانة
التغیرات التراكمیة 

  بالقیمة العادلة
احتیاطي ترجمة 

  عمالت اجنبیة

حصة من الخسارة 
الشاملة األخرى 

 مجموعال  محاصة اتلشرك
 )14,285,848(  )1,563,430(  )25,614,461(  34,442  12,857,601  2018 دیسمبر 31الرصید في 

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

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

 )10,631,834(  -  )23,740,413(  250,978  12,857,601  2017دیسمبر  31الرصید في 
تعدیالت سنوات سابقة (إیضاح 

16(  -  -  )1,080,164(  -  )1,080,164( 
 2017دیسمبر  31الرصید في 
 )11,711,998(  -  )24,820,577(  250,978  12,857,601  (المعدل)

) الدخل الشاملة الخسارة( مجموع
 )346,508(  -  369,920  )716,428(  -  للسنة الشامل

 )12,058,506(  -  )24,450,657(  )465,450(  12,857,601  2018 مارس 31الرصید في 
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 ربحیة السھم األساسیة والمخففة   - 9
 

 ربحیة السھم األساسیة -
 كما یلي:ھي  الفترةبناًء على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل  إن المعلومات الضروریة الحتساب ربحیة السھم األساسیة

 
 مارس  31للثالثة أشھر المنتھیة في  
 

2019  
2018 

 (معاد إدراجھ)
 4,120,551  3,625,950  األمالخاص بـمساھمي الشركة من العملیات المستمرة ربح الفترة 
 393,122  -  األمالخاص بـمساھمي الشركة المستمرة غیر من العملیات ربح الفترة 

 4,513,673  3,625,950 ربح الفترةإجمالي 
    

    عدد األسھم القائمة:
 1,088,625,100  1,361,425,102 عدد األسھم المصدرة في بدایة الفترة

 )58,365,097(  )58,365,097( ناقصا: المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزانة
 -  )64,567,430( زمیلةالشركة المتعلقة بالملكیة المتبادلة مع ال ناقصا: أسھم الخزانة

 1,030,260,003  1,238,492,575 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
    

 4.00  2.93 (فلس) من العملیات المستمرةربحیة السھم األساسیة 
 0.38  - (فلس) من العملیات غیر المستمرةربحیة السھم األساسیة 

 4.38  2.93 ربحیة السھم األساسیة (فلس)إجمالي 
 

(إیضاح  فلس قبل إعادة احتسابھا بتأثیر إصدار أسھم المنحة 4.31 2018 مارس 31منتھیة الفترة للبلغت ربحیة السھم األساسیة 
15(. 

 
 ربحیة السھم المخففة -

یتم احتساب ربحیة السھم المخففة عن طریق تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة وذلك بافتراض وجود جمیع األسھم 
 باألثر المفترض في حال إصدار ھذه األسھم المخففة المتوقعة. الفترةوكذلك تعدیل صافي ربح  ،العادیة المخففة المتوقع إصدارھا

 
 إن المعلومات الضروریة الحتساب ربحیة السھم المخففة ھي كما یلي:

مارس 31للثالثة أشھر المنتھیة في    
 

2019  
2018 

 (معاد إدراجھ)
 4,120,551  3,625,950  األمالخاص بـمساھمي الشركة من العملیات المستمرة ربح الفترة 
 393,122  -  األمالخاص بـمساھمي الشركة المستمرة غیر من العملیات ربح الفترة 

 4,513,673  3,625,950 ربح الفترةإجمالي 
 492,750  - الفائدة على القرض القابل للتحویل

 3,625,950  5,006,423 
    عدد األسھم القائمة المعدل بأثر األسھم المخففة:أضافة: 

 1,030,260,003  1,238,492,575 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة المستخدم في احتساب ربحیة السھم األساسیة
 248,000,000  - أضافة : التعدیالت الخاصة بقرض قابل للتحویل

 1,278,260,003  1,238,492,575 لألسھم المستخدم في تحدید ربحیة األسھم المخففةالمتوسط المرجح 
    

 3.61  2.93 (فلس)من العملیات المستمرة  المخففةربحیة السھم 
 0.31  - (فلس)من العملیات غیر المستمرة  المخففةربحیة السھم 

 3.92  2.93 (فلس) المخففةربحیة السھم إجمالي 
 

فلس قبل إعادة احتسابھا بتأثیر إصدار أسھم المنحة (إیضاح  3.83 2018مارس  31فترة المنتھیة لربحیة السھم المخففة لبلغت 
15.( 

 
 اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة   - 01

كمساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العلیا والشركة الزمیلة  صلة ذات أطراف مع متنوعة بمعامالت المجموعة قامت
 الموافقة یتم المعامالت بھذه المتعلقة الدفع وشروط األسعار إن .األخرى الصلة ذات األطراف وبعضوشركات تحت السیطرة المشتركة 

  .المجموعة إدارة قبل من علیھا
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 یلي: كما ھي صلة ذات أطراف مع تمت التي المعامالت الھامةاألرصدة و إن
 

 كز المالي المرحلي المكثف المجمعبیان المر

 مارس  31
2018  

 دیسمبر 31
2018 
  (مدقق)

 مارس  31
2019  

زمیلة شركة 
  شركات محاصةو

مساھمون 
  رئیسیون

1,472,079  1,565,719  1,403,791  1,403,791  - 
مدینون وأرصدة مدینة 

 أخرى

15,043,121  16,539,544  17,032,797  17,032,797  - 

موجودات مالیة بالقیمة 
 بیان العادلة من خالل

 األرباح أو الخسائر*

659,391  1,193,291  1,245,768  -  1,245,768 

موجودات مالیة بالقیمة 
العادلة من خالل بیان 

 الدخل الشامل اآلخر
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -  -  -  8,930,329  77,615

 قروض وسلفیات -  -  -  -  31,000,000
 
. یحمل ھذا المبلغ معدل فائدة ویمكن بقرار من المقرض قابل للتحویل ش������ركة محاص������ة الى نابلس توبكو لیمتد ("نابلس")قرض یمثل *

 .المشروع اھداف تشغیلیة معینةتحویلھ الى حصة ملكیة في المشروع عند انتھاء اعمال االنشاء وفقا لتحقیق 
 

 بیان األرباح أو الخسائر المجمع في المتضمنة المعامالت
مارس   31

2018  
 مارس  31

2019  
شركة زمیلة 

  وشركات محاصة
مساھمون 
  رئیسیون

 إیرادات إیجارات 115,148  -  115,148  115,148
 مصروفات إداریة 41,727  -  41,727  45,302

 تكالیف تمویل -  -  -  492,750
 

 مزایا اإلدارة العلیا
مارس   31

2018  
 مارس  31

2019 
 

 مزایا قصیرة األجل 205,419  231,737
 مزایا نھایة الخدمة  10,170  12,173
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 37,500  21,250

265,160  253,089  
 

 دعاوى قضائیة  - 11
 الدعاوى القضائیة الرئیسیة للمجموعة:فیما یلي 

 
أصدرت وزارة المالیة قرارا بإلغاء العقود المتعلقة ببعض العقارات التي تم إنشاءھا على أرض مستأجرة من حكومة دولة الكویت  -أ

االستئناف حكمھا ایضا لصالح سنة. وقد استأنفت الشركة االم ھذا القرار. بالنسبة ألحد العقارات، اصدرت محكمة  25بانتھاء مدة 
وقد استأنفت الشركة  خالل الفترة تم دفع الدفعة األخیرة من المبلغ. .دینار كویتي 11,711,060وزارة المالیة مع تعویض بمبلغ 

االم ھذا الحكم امام محكمة التمییز ویجري حالیا النظر في القضیة. بالنسبة للعقار اآلخر، اصدرت محكمة االستئناف حكمھا لصالح 
ویجري النظر  دینار كویتي. وقد استأنفت الشركة االم ھذا الحكم امام محكمة التمییز 6,597,527وزارة المالیة مع تعویض بمبلغ 

في القضیة حتى تاریخھ. وقامت الشركة االم برفع دعوى قضائیة ضد وزارة المالیة للمطالبة بتعویض عن ھذه العقارات. ویجري 
 حتى تاریخھ اتخاذ االجراءات القانونیة المتعلقة بتلك القضایا.  

 
قد قامت الشركة األم باإلستئناف على ھذا ة الحرة بالكویت. ویمنطقة التجارلقامت وزارة التجارة والصناعة بإلغاء عقد اإلدارة ل -ب

ة یمنطقة التجارالدینار كویتي مقابل فقد السیطرة على موجودات ب 13,360,424الحكم. وسجلت الشركة األم مخصص بمبلغ 
، وبھذا ینتھي 2016مارس  22الحرة بالكویت. وقد أصدرت محكمة التمییز أخیرا حكمھا لصالح وزارة التجارة والصناعة في 

لنظر في القضیة القانونیة. لیس ھناك حاجة الحتساب مخصص إضافي حیث قامت الشركة االم سابقا بتسجیل مخصص لموجودات ا
 ة الحرة بالكویت.یمنطقة التجارال
 

قامت الشركة األم برفع دعوى قضائیة ضد مؤسسة الموانئ الكویتیة وإحدى شركات النقلیات للمطالبة بقیمة االیجارات المستحقة  -ج
ن استغاللھما لبعض القسائم في المنطقة التجاریة الحرة بالكویت، حیث قضت محكمة اإلستئناف بتأیید االستئناف بإلزام مؤسسة ع

وقد قامت الشركة األم بإستالم  دینار كویتي للشركة األم. 6,956,416الموانئ الكویتیة وشركة النقلیات متضامنین بدفــع مبلــغ 
. وقامت مؤسسة الموانئ الكویتیة وشركة النقلیات 2011أكتوبر  11حكم محكمة اإلستئناف بتاریخ  المبلغ المنصوص علیھ في

بالطعن مجددا على ھذا الحكم بمحكمة التمییز والذي ال یزال منظورا أمام القضاء حالیا في انتظار الحكم النھائي. لم تقم الشركة 
 یطة والحذر لحین صدور الحكم النھائي. االم بعكس المخصصات المسجلة سابقا وذلك من باب الح
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ة یمنطقة التجارالكما قامت الشركة األم برفع دعوى ضد مؤسسة الموانيء الكویتیة للتعویض عن قیمة إستغالل مواقع أخرى ب

 الحرة، والتي قامت المحكمة بإحالتھا إلى إدارة الخبراء وال تزال قید النظر حتى تاریخھ.
 

 تم احتساب المخصصات مقابل القضایا التي یرجح المستشار القانوني الخارجي امكانیة عدم حسمھا لصالح الشركة األم. 
 

إضافة الى ذلك، تم رفع قضایا أخرى ضد الشركة االم في سیاق العمل المعتاد، ویعتقد المستشار القانوني الخارجي للشركة االم أن ھذه 
 تأثیر مادي عكسي على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة.األمور لن یكون لھا 

 
 معلومات القطاعات  - 21

 
 معلومات القطاعات بالنشاط -أ

 قامت إدارة المجموعة بتجمیع خدمات المجموعة في قطاعات األعمال التالیة:
 

والمتاجرة في العقارات وكذلك تأجیرھا وإدارتھا باإلضافة إلى أنشطة عملیات عقاریة وعملیات أخرى: والتي تتضمن التطویر  •
 أخرى.

 .ملكیة واألسھم المحاصة اتوشركعملیات استثماریة: والتي تتضمن االستثمار في الشركة الزمیلة  •
 ال توجد أي معامالت فیما بین القطاعات.  •

 
 :كما یلي ھي 2018و 2019مارس  31أشھر المنتھیة في  للثالثةالمعلومات المتعلقة بالقطاعات 

 
 مجموع  عملیات استثماریة  أخرىعملیات و یةعقارعملیات  

 
مارس  31

2019 

مارس  31 
2018 

 (معاد إدراجھ)

 
مارس  31

2019 

مارس  31 
2018 

 (معاد إدراجھ)

 
مارس  31

2019 

 
 2018مارس  31

 (معاد إدراجھ)
 11,205,978  9,524,741   4,574,629  5,071,709   6,631,349   4,453,032  یرادات إ

 )5,134,215(  )3,598,987(  -  )269,321(  )5,134,215(  )3,329,666( مصروفات 
 6,071,763   5,925,754   4,574,629  4,802,388   1,497,134   1,123,366  ربح القطاع

 )1,552,685(  )2,428,978(         صافي الفائدة
 152,031   41,347          غیر موزعةإیرادات 

 4,671,109   3,538,123          صافي ربح الفترة 
            

  185,238,185   133,396,360  مجموع الموجودات
 

335,442,916  
 

320,646,037   468,839,276   505,884,222 
 )257,870,933(  )197,971,791(  -  -  )257,870,933(  )197,971,791( المطلوباتمجموع 

 248,013,289   270,867,485   320,646,037  335,442,916  )72,632,748(  )64,575,431( صافي الموجودات
 

 قیاس القیمة العادلة  - 31
 إن تفاصیل مستویات قیاس القیمة العادلة ھي كما یلي:

 

 المستوى األول: ویشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات المتماثلة. •
إلى قیاس القیمة العادلة متاحا إما بشكل   المستوى الثاني: ویشمل أسس التقییم التي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة  •

 مباشر أو غیر مباشر.
 المستوى الثالث: ویشمل أسس التقییم التي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة غیر متاح. •

 :یتم قیاسھا بالقیمة العدلةللموجودات المالیة والموجودات غیر المالیة التي بیین الجدول التالي القیمة العادلة 

 2019مارس  31 
  األول المستوى  الثاني المستوى  الثالث المستوى  المجموع

17,032,797  -  17,032,797  - 
 بیان موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل

 األرباح أو الخسائر

1,245,768  -  -  1,245,768 
خالل بیان موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 

 الدخل الشامل اآلخر
 عقارات استثماریة -  8,071,331  3,720,110  11,791,441
 المجموع 1,245,768  25,104,128  3,720,110  30,070,006
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 (مدقق) 2018دیسمبر  31 
  األول المستوى  الثاني المستوى  الثالث المستوى  المجموع

16,539,544  -  16,539,544  - 
 بیان موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل

 األرباح أو الخسائر

1,193,291  -  -  1,193,291 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان 

 الدخل الشامل اآلخر
 عقارات استثماریة -  8,054,156  3,657,106  11,711,262
 المجموع 1,193,291  24,593,700  3,657,106  29,444,097

 
 2018 مارس  31 

  األول المستوى  الثاني المستوى  الثالث المستوى  المجموع

15,043,121  -  15,043,121  - 
 بیانموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر

693,398  34,010  -  659,388 
بیان موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر
 عقارات استثماریة -  42,092,003  -  42,092,003
 المجموع 659,388  57,135,124  34,010  57,828,522

 
 .المختلفة في قیاس القیمة العادلةلم تتم أي تحویالت ما بین المستویات ، 2019مارس  31خالل الفترة المنتھیة في 

 
 واألحداث المحتملةاالرتباطات   -41

: 2018دیسمبر  31دینار كویتي ( 1,536,679، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالیة بمبلغ 2019مارس  31في  -أ
 دینار كویتي). 5,184,604: 2018 مارس 31دینار كویتي و 2,727,665

 
دینار كویتي  14,100: 2018دیسمبر  31دینار كویتي ( 14,100، كان على الشركة األم التزامات بمبلغ 2019مارس  31في  -ب

دینار كویتي) بموجب عقد تأجیر تشغیلي غیر قابل لإللغاء یتعلق بصورة رئیسیة بأرض مسـتأجرة  56,400: 2018 مارس 31و
 .2019إلى  2016للفترة من من حكومة الكویت من أجل مشروع الواجھة البحریة 

 
% من إجمالي قیمة المشروع الرأسمالي 0.5بالنسبة اللتزامات عقود التأجیر التشغیلي، قدمت الشركة األم تقدیم ضمان بنكي بنسبة  -ج

 ذي الصلة.
 

 31دین��ار كویتي ( 2,514,690من التزام محتم��ل بمبلغ  2019م��ارس  31تتكون المطلوب��ات المحتمل��ة ل��دى المجموع��ة في  -د
 دینار كویتي) تتعلق بالضمانات المقدمة. 2,297,192: 2018 مارس 31دینار كویتي و2,514,690: 2018دیسمبر 

 
: 2018دیس����مبر  31دینار كویتي ( 15,000,000، أص����درت الش����ركة االم ض����مان تكافلي بمبلغ ابة عن طرف ذات ص����لةنی -ه

دینار كویتي) لقرض قص�����یر االجل تم الحص�����ول علیھ من  15,000,000: 2018 مارس 31دینار كویتي، و 15,000,000
على س��داد القرض قص��یر االجل س��واء من خالل بیع موجودات او الطرف ذات الص��لة . في حالة عدم قدرة طرف ذات ص��لةقبل 

 ة العادلة.مقابل سعر اقل من قیمتھا السوقیطرف ذات صلة وسائل أخرى، سوف تلتزم الشركة األم بشراء موجودات لل
 
 السنویة  الجمعیة العامة  -51

على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للسنة  2019أبریل  16وافقت الجمعیة العامة السنویة لمساھمي الشركة األم المنعقدة بتاریخ 
دینار كویتي وذلك عن السنة  13,614,251سھم بإجمالي  100أسھم منحة لكل  10وتوزیع  2018دیسمبر  31المالیة المنتھیة في 

 .2018دیسمبر  31المنتھیة في 
 

 وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة على ما یلي: 2018نوفمبر  8في 
 
بتحویل  2018یولیو  11بتاریخ  تحویل قرض من شركة زمیلة إلى أسھم في الشركة األم، وذلك بناء على موافقة ھیئة أسواق المال -أ

 100سھم بقیمة إسمیة تبلغ  272,800,000دینار كویتي ألسھم في الشركة األم بعدد  31,000,000أصل قیمة القرض البالغ 
 فلس للسھم وعالوة إصدار.

 
 27,280,000قدرھا دینار كویتي أي بزیادة  136,142,510دینار كویتي إلى  108,862,510زیادة رأس المال المصدر من  -ب

 )6(إیضاح  % وتغطیة الزیادة عن طریق تحویل القرض إلى أسھم.25.06دینار كویتي بنسبة 
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على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للسنة المالیة  2018مایو  10وافقت الجمعیة العامة السنویة لمساھمي الشركة األم المنعقدة بتاریخ 
دینار كویتي وذلك عن السنة المنتھیة في  9,896,592سھم بإجمالي  100أسھم منحة لكل  10توزیع و 2017دیسمبر  31المنتھیة في 

 .2017دیسمبر  31
 

 أرقام المقارنة  -61
، أقرت إحدى الشركات التابعة للشركة األم بتعدیالت ناتجة عن تغیر في المعالجة المحاسبیة 2018دیسمبر  31خالل السنة المنتھیة في 

أخطاء تم معالجة تلك التعدیالت على األرباح المرحلة من سنوات سابقة وإعادة تعدیل كل بند من بنود البیانات المالیة المتأثرة بتلك نتیجة 
 التعدیالت.

 
 وتتمثل التعدیالت فیما یلي:

وفقًا للعقد الموقع بین تم تغییر سیاسة االعتراف باإلیرادات المتعلقة بمشروع مع مقاول من الباطن لتعكس أنسب أساس محاسبي  .أ
 الطرفین، والذي یتمثل في "أیراد ناتج عن بیع أراضي"، حیث أن ھذه السیاسة ستعكس جوھر االتفاقیة مع المقاول من الباطن.

 
المتعلقة ، قامت الشركة التابعة للشركة األم بتصحیح خطأ محاسبي في معاملة "عمولة مبیعات" الوحدات المباعة 2018خالل عام  .ب

بمشروعھا العقاري. كما في الفترات السابقة، قامت الشركة التابعة برسملة ھذه التكلفة على العقارات قید التطویر. قامت الشركة 
أقرت إدارة الشركة التابعة إلى ضرورة ھذا التعدیل، حیث أنھ  التابعة بتصحیح الخطأ من خالل عكس ھذه التكالیف كمصروفات.

محاسبیة أكثر شفافیة ل"عمولة المبیعات" وجعل البیانات المالیة للشركة التابعة أكثر قابلیة للمقارنة مع البیانات  یؤدي إلى معالجة
 المالیة للمنافسین.

 
في السنوات السابقة، أعترفت الشركة التابعة بإیرادات من مبیعات بعض الوحدات على أساس نسبة إنجاز المشروع ولیس في وقت  .ج

ذات الصلة لتعكس المعالجة  مطلوباتوال موجوداتونتیجة لذلك، تمت إعادة األعتراف باإلیرادات وتكلفة المبیعات وال تسلیم الوحدات.
 المحاسبیة المناسبة.

 
، وافق مجلس الوزراء في جمھوریة مصر العربیة على تسویة الفروق في سعر أراضي الدولة (التوازن المالي 2017مایو  3في  .د

سجلت الشركة  جنیة مصري) تدفع من قبل الشركة التابعة. 630,920,514دینار كویتي ( 10,746,807بمبلغ لقیمة األرض) 
التابعة التكلفة اإلضافیة على رصید عقارات قید التطویر بدالً من إعادة تسعیر تكلفة األرض بالكامل بالمبلغ اإلضافي الواجب دفعھ. 

 ات وعقارات قید التطویر المعترف بھا سابقًا.نتیجة لذلك، تمت إعادة تعدیل تكلفة المبیع
 

قررت إدارة الشركة األم إلغاء اتفاقیة خدمات تسویق وقعت في سنوات سابقة بأثر رجعي. وكانت تلك األتفاقیة قد أبرمت بین شركتین  .ه
 ذات الصلة. والمطلوباتالمجموعة. نتیجة لذلك، تمت إعادة تعدیل المصروفات المسجلة سابقًا  ضمنتابعتین 

 
 أن األخطاء والتسویات المذكورة أعاله تم تعدیلھا عن طریق إعادة ذكر كل بند من بنود القوائم المالیة المتأثرة للسنوات السابقة.

 
 للمجموعة:المرحلیة المكثفة المجمعة یلخص الجدول التالي التأثیر على البیانات المالیة 

 
 المجمع المرحلي المكثف بیان المركز المالي

 2018 مارس 31كما في 
 

 كما تم تعدیلھ  التعدیل  كما تقریره
       الموجودات:

 25,230,867  11,723,256  13,507,611  مدینون وأرصدة مدینة أخرى
 72,433,098  )7,408,617(  79,841,715  عقارات قید التطویر

 97,663,965  4,314,639  93,349,326  مجموع الموجودات     
       

       المطلوبات وحقوق الملكیة
       المطلوبات:

 76,446,232  )4,885,232(  81,331,464  دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 76,446,232  )4,885,232(  81,331,464  مجموع المطلوبات     

       
       الملكیة:حقوق 

 27,883,685  2,167,594  25,716,091  احتیاطیات
 106,043,241  4,173,962  101,869,279  أرباح مرحلة

 22,985,291  2,858,315  20,126,976  الحصص غیر المسیطرة
 156,912,217  9,199,871  147,712,346  مجموع حقوق الملكیة     
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 المجمع المرحلي المكثف الخسائربیان األرباح أو 

 2018 مارس 31المنتھیة في  للفترة
 

 كما تم تعدیلھ  التعدیل  كما سبق تقریره
 3,334,926  356,162  2,978,764  بیع مخزون عقارات

 2,630,021  )327,290(  2,957,311  إیرادات إیجارات
 )3,203,257(  14,556  )3,217,813(  تكالیف بیع مخزون عقارات

 )895,411(  )10,969(  )884,442(  تكالیف موظفین
 )1,005,098(  187,000  )1,192,098(  مصروفات عمومیة و إداریة

 273,280  )3,082(  276,362  إیرادات أخرى
 )1,841(  5,004  )6,845(  أرباح فروقات عملة أجنبیة(خسائر) 

 )340,800(  )83,070(  423,870  إیرادات فوأئد 
 393,122  393,122  -  ربح السنة من العملیات غیر المستمرة

 175,122  173,537  1,585  الضرائب عن شركات أجنبیة
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