
 

  د.ك  16,450,000راس المال المدفوع  I  92992سجل تجاري  Iالكويت  13131صفاة  27068ص.ب  I [965+] 24727343ف  I  [965+]  - 2434942724331039 – 1833338ت 
Tel (+965) 1833338 – 24349427 – 24331037 I Fax (+965) 24727343 I P.O.Box 27068 Safat 13131 Kuwait I C.R.N. 82992 I Paid Capital 16,450,000 K.D 

www.upac.com.kw 

 Date:  13/08/2020 
Ref:  UPAC/COM/2020/035 

 
ة       ت لألوراق المال ، السادة بورصة ال م  المح

ــعــــــــــــــد، ة و ة طي  تح

To: Boursa Kuwait 

 

ع: اإلفصاح عن تأث األحداث ة الموض انات المال وس كورونا المستجد ع الب شار ف   الناتجة عن ان
Subject: Disclosure of impacts of the events arising from the Novel Coronavirus Outbreak 

on the Financial Statements   
 

م رقم ( الصادر من هيئة أسواق  2020) لسنة 7اإلشارة إ التعم

ــــخ  شأن اإلفصاح عن تأث األحداث  2020يوليو  07المال بتار

ة،  انات المال وس كورونا المستجد ع الب شار ف الناتجة عن ان

ــــع المتحدة  كة المشار ان ل ه نموذج اإلفصاح سالف الب مرفق ط

ة ش.م.ك ة الستة للخدمات الج كة") وذلك عن ف .ع ("ال

ة    . 2020يونيو  30أشهر المنته

  

In accordance to circular Number (7) for year 2020 

issued by Capital Markets Authority in 07th July 

2020, concerning the disclosure of impacts of the 

events arising from the novel Coronavirus outbreak 

on the financial statements, herewith attached the 

above-mentioned disclosure form for the six 

months ending on 30th June 2020.  

ام فائق قبول وتفضلوا    والتقدير، االح  

    

 

 

 

 

 

 ________________________________ 
ـــــــة  ــــلنـــاد   عــقــــــــ

ذي س التنف ــس مــجــلــس اإلدارة والرئ   نائب رئــ
Nadia Akil 

Vice Chairperson and CEO     
 
 

 Copy to CMA سخة ا السادة هيئة أسواق المال
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شار فايروس    نموذج اإلفصاح عن تأث األحداث الناتجة عن ان
ة انات المال  2020يونيو  30ما    كورونا المستجد ع الب

Disclosure form of the impacts of the events arising from the Novel Coronavirus  
Outbreak on the financial statements as of 30th June 2020 

 
 م. 
Sl. 

كة  أوال: تأث فايروس كورونا المستجد ع المركز الما لل
First: Impact of Novel Coronavirus on the Company’s financial position  

1  
ان  ا  التأث ع األصول العقارة أ

فها  تص
Impact on real estate assets 
whatever its classification  

  ال ينطبق. 
Not Applicable . 
 

2  

مة  الق ثمارات  التأث ع االس
 العادلة من خالل األراح أو الخسائر

Impact on investments at fair 
value through profit or loss 

(FVTPL)  

  .ال يوجد أثر مادي
No material impact. 

 

3  

مة العادلة الق ثمارات  التأث ع االس
 من خالل الدخل الشامل اآلخر

Impact on investments at fair 
value through other 

comprehensive income 
(FVOCI)  

  .ال يوجد أثر مادي
No material impact. 

 

4  

لفةالتأث ع  الت ثمارات المدرجة  االس
 المطفأة

Impact on investments carried 
at amortized cost 

  .ال يوجد أثر مادي
No material impact. 

  

5  

ــــع لة والمشار ات الزم التأث ع ال
كة  المش

Impact on associates and joint 
venture 

  .ال يوجد أثر مادي
No material impact. 

 

6  
 التأث ع األرصدة المدينة

Impact on accounts receivable  

م  وس كورونا تأث تم تقد ألرصدة اكة بناًء ع خسائر لع الذمم المدينة ل ف
ث  ،المدينة المتوقعة ساب مخصص ح اح  لألرصدة المدينةقامت المجموعة 

لغ الم م ة  دينار ك  224,030توقعة  ة  الستة أشهر لف يونيو  30المنته
2020 .  

The impact of COVID on UPAC’s receivables has been provided 
for based on expected credit losses. For the period ended June 
30, 2020, the Group has calculated the allowance for expected 
credit losses of KD 224,030. 
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7  
 القروض واألرصدة الدائنةالتأث ع 

Impact on loans and accounts 
payable  

ل ع  - ث ال يوجد تأخ أو تأج ة ح ف ال يوجد تأث مادي ع القروض الم
ة ودفعات  ف  المستحقة.  سداد المدفوعات الفائدة الم

عض التأخ  مدفوعات الموردين أرصدة هناك زادة   - ب  س الذمم الدائنة 
.  أثناء ة األغالق ال   ف

- No material impact on bank loans as there is no delay or 
postponement on bank interest payments and loan 
repayments due. 

- There is an increase in payables due to some delays in vendor 
payments during the COVID lockdown. 

8  
 المخزونالتأث ع 

Impact on inventory  
 .   ال يوجد تأث

No Impact. 

9  

التأث ع الشهرة واألصول غ 
 الملموسة

Impact on goodwill and 
intangible assets 

ار انخفاض  مة أجرت المجموعة اخت  جد ال يو و  ا غ الملموسة داخل الموجوداتق
مة اجوهري أي تأث  ة وتعد غ الملموسة.  لموجوداتع ق مة الدف الق

وط العقد.  امل من خالل  ال داد  لة لالس ة قا  الحال

The Group has performed an impairment test for intangibles 
internally and found no significant impact on the value of the 
intangibles. The present carrying value of the same is fully 
recoverable through the contract terms. 

10 

ان المركز  أي تأث جوهري آخر ع ب
 الما 

Any other significant impact 
on the statement of financial 

position 

ة   ة الستة أشهر المنته كة األم عن ف مساه ال  30إن الخسارة الخاصة 
األراح ها ع لمليون دينار ك قد تم تحم 3.6نحو  الغةوال 2020يونيو 

طرة. رحلةالمُ  لها ع الحصص غ المس ة فقد تم تحم ق نما الخسارة المت   ، ب

KD 3.6 million loss attributable to the equity holders of the 
parent company for the period of six months ended June 30, 
2020 is charged to retained earnings and the remaining loss to 
the non-controlling interests. 
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 م. 
Sl.  

ة ما فيها تأث الحوافز الحكوم وفات)  كة (اإليرادات والم ة لل س شطة الرئ ا: تأث فايروس كورونا المستجد ع األ  ثان
Second: Impact of the Novel Coronavirus on the Company’s main activities 

(revenues & expenses) including the effects of government incentives 

1  
 التأث ع اإليرادات

Impact on revenues  

ة ااإليرادات    نخفاضال عود ا - ة  لستة أشهر لف ة  2020 يونيو  30المنته س  %52ب
 
ً
ة من  ذات مقارنة شأن إغالق مطار  إ ما العام الالف ة المفروضة  اإلجراءات الحكوم

ز التجارة ت والمرا عض  ،ال كة اإل وكذلك ل ثمري ال جارة الممنوحة لمس عفاءات اإل
ــــع.   مختلف المشار

ن والقيود  - ة المتخذة وما ترتب عليها من توقف  حركة المساف نظرا لإلجراءات الحكوم
ة المفروضة األخرى، فقد اإل ــــع ذات خفضت لزام المرافق والمشار اتها  دورها عمل كة  ال

ائنة واقعها  مالصلة طوال هذە المدة وذلك  ت الدو ال رقم  مب الراب -مطار ال
سكفري -) 4) ومب الراب رقم (1(  .ومطار الشيخ سعد ومركز د

تج عنه تعليق إيرادات الفوائد من القرض إ  - ان من الممكن أن ي لة، والذي  كة زم
لغ  م ة   4,626,989إيرادات فوائد  ة الستة أشهر المنته يونيو  30دينار ك لف

2020 . 

- A decline in revenues for the first six months of 2020 compared to the 
same period in 2019 by 52% due to government measures taken to 
close Kuwait Airport and commercial malls as well as some rental 
concessions granted to the lessees within various projects.  

- Due to the government measures taken and the subsequent halt in 
passenger traffic and other mandatory restrictions imposed, the 
Company has in turn scaled down its operations accordingly and 
related facilities and projects within its locations in Kuwait 
International Airport – Terminal 1, Terminal 4, Sheikh Saad Terminal 
and Discovery Mall for the duration. 

- A suspension of interest income on the loan to an associate, which 
would otherwise have resulted in interest income of KD 4,626,989 for 
the six months period ended 30 June 2020. 

وفات  2  التأث ع الم
Impact on expenses  

د نفقاتها خالل هذە األزمة،أت ش كة إجراءات ل و مما أدى إ انخفاض ا خذت ال  فاتلم
ة   ة  2020يونيو  30خالل الستة أشهر المنته س   %29ب

ً
ة من العام  ذاتمقارنة الف

 .  الما

The Company has taken measures to streamline its expenses during this 
crisis, which led to decrease in expenses for the six months ending on 
June 30, 2020 by 29% compared to the same period of last year. 
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كة ة ال  ثالثا: تأث فايروس كورونا المستجد ع استمرار
Third: Impact of the Novel Coronavirus on the Company’s ability to continue as a going concern 

د من  شاط االقتصادي، قد تواجه المجموعة الم وس كورونا والتأث السل المستمر لهذە األزمة ع ال بناًء ع مدة تواجد ف
ث قيود السيولة و  ة من ح د انخف  النتائج السلب ث تك ثماراتها أو من ح عدها. وما  2020عام  خاللاض إضا محتمل  اس

أراح مُ  كة  دة  رحلةتتمتع ال ات ح تارخه. وتعود الخسائر المتك جا من العمل ة وتدفق نقدي إ جاب ة خالإ ل الستة أشهر المنته
ات  2020يونيو  30  مجرد عودة العمل ا  حدث التعا تدرج وس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن  ات ف ل أسا إ تداع ش

ف القي عتها مرة أخرى مع تخف ة ع إ طب عداد التقارر المال كة ب ود ع السفر واإلجراءات األخرى ذات الصلة. لذلك قامت ال
دأ االستمرارة.   أساس م

Depending on the duration of the COVID pandemic and the continued negative impact this crisis has 
had on economic activity, the Group may experience further negative results in terms of liquidity 
restraints and/ or in terms of incurring potential additional impairments on its investments in 2020 and 
thereafter. The Company has a positive retained earnings and a positive YTD cash flow from operations. 
The losses incurred during the six months ending on 30th June 2020 are mainly due to COVID and it is 
expected that recovery will take place gradually once operations normalize once again with the easing 
of restrictions on travel and other related measures. The Company has therefore prepared the financial 
reporting on a going concern basis.  

  

كة للحد من اآلثار  عتها ال عا: الخطوات ال ات ةرا ة ع تف فايروس كورونا المستجداالقتصاد ت  الم
Fourth: Steps taken by the Company to contain economic effects resulting from the Novel Coronavirus 

outbreak

لة التقا - عادة ه فمت المجموعة ب ف ال ال ة، مما أدى إ انخفاض  الت ل شغ ة  المشار اليها  ال س الستة  خالل ا تق %29ب
ة   .  2020يونيو  30أشهر المنته ة من العام الما ذات الف  

ً
 مقارنة

ة  - ة  تم موافقة الجمع ة المنته ــــع أراح عن السنة المال كة ع عدم توز ة لل سم  31العموم   . 2019د
ة.  - ل ل المستق ات التم  تم موافقة مجلس اإلدارة ع زادة رأس المال  وقت الحق من العام وذلك دعما لمتطل
ة مع عمالئها ومور  - س كة الرئ ل مستمر ع مراجعة عقود ال ش ل مخاطر السيولة المحتملة تعمل اإلدارة  ديها من أجل تقل

ف.  ال  وتحس قاعدة الت

- The group has restructured its operational cost, which resulted in a cost reduction of approximately 
29% for the six period ending on 30th June 2020, compared to same period last year. 

- The Company’s general assembly has approved to not pay out any dividends for 2019 financial year. 
- The Company’s board of directors has approved to undergo a capital increase later in the year to 

further support any future funding requirements.  
- Management is continuously reviewing its key contracts with its customers and suppliers in order 

to minimize any potential liquidity risk to the company and optimize its cost base. 
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