
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع.

 وشركاتها التابعة  
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  

 )غير مدققة( 
 

   2021 مارس  31



 

 

 المجمعة المكثفة المالية المرحلية المعلوماتتقرير المراجعة حول 

 اإلدارة مجلس أعضاء إلى حضرات السادة 

 ش.م.ك.ع.شركة الصالحية العقارية 
 

 تقرير حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

 مقدمة
ية ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركاتها حية العقارلصالة اشركلقـد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق ل

ً بـ "المجموعة"( كما في  دفقات التو التغيرات في حقوق الملكيةوالدخل الشامل  اتوبيان ،2021 مارس 31التابعة )يشار إليها معا

إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه  .خك التاريذلب ةأشهر المنتهي الثالثةلفترة  به ةالمتعلق ةالمجمع ةالمكثف ةالمرحلي النقدية

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وعرضهاالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  . إن مسئوليتنا "التقرير المالي المرحلي" 34وفقا

  المكثفة المجمعة.لمرحلية لمالية اا اتمهي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلو
 

 المراجعة اقنط

نفذة من المرحلية المالمالية  المعلومات"مراجعة  2410قد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لباستثناء ما هو مبين في الفقرة التالية، 

تفسارات في توجيه االس المرحلية اليةالم لوماتعملا" المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة للمجموعة المستقل مراقب الحساباتقبل 

ولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. ؤإلى الموظفين المس بصورة رئيسية

ا بأنن اتتأكيد صل إلىينا التويتعذر عله إنفالمراجعة أقل بشكل كبير من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، إن نطاق 

  علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. على
 

 أساس النتيجة المتحفظة
استناداً إلى حاصة ركة مي شف ارمباستث لية المكثفة المجمعة مبالغ تتعلقتتضمن المعلومات المالية المرح، 2021 مارس 31كما في 

 الدفتريةالقيمة  وتبلغفرة فيما يتعلق بشركة المحاصة. االتي تم مراجعتها غير متو المالية المرحلية المعلوماتحيث إن  ،دارةاإلحسابات 

 2021 مارس 31 كما في دينار كويتي 10,009,979 مدرجة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمعلشركة المحاصة ال

الحصة في نتائج شركة  وسجلتدينار كويتي(،  10,566,877 :2020مارس  31وكويتي دينار 9,888,381 : 2020ديسمبر 31)

المرحلي   األرباح أو الخسائرفي بيان  المدرجة 2021 رسما 31المنتهية في أشهر  الثالثة  ةلفتربالصافي بعد الضرائب  المحاصة

ً المكثف المجمع  ً بحر :2020مارس  31) ييتدينار كو 472,519 بمبلغ ربحا لم نتمكن من إننا  .دينار كويتي( 180,937 بمبلغ ا

تحديد ما إذا كان من  لم نتمكن منفإننا لالستثمار في شركة المحاصة. وبالتالي،  الدفتريةالحصول على أدلة كافية ومناسبة حول القيمة 

    تعديالت على هذا المبلغ. راء أيالضروري إج 
 

 النتيجة المتحفظة
، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن " أعالهلمتحفظةاس النتيجة اأس"ي فقرة فاء األمر المبين نا، بإستثجعتنستنادا إلى مراا

 .34حي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النوا
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 المالية المرحلية المكثفة المجمعة معلوماتول الحجعة المرا تقرير

 اإلدارة إلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 )تتمة( ش.م.ك.ع.شركة الصالحية العقارية 
 

  خرىتقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األ

دفاتر الة متفقة مع ما هو وارد في علمجما المكثفة حلية المالية المر معلوماتالستناداً إلى مراجعتنا، فإن إلى ذلك، وا إضافة 

ً أنه باستثناء األمر المبين لشركة األم. ول المحاسبية ه علمنا حسبما وصل إلي"أساس النتيجة المتحفظة" أعاله و في فقرةنفيد أيضا

 ته التنفيذيةحئوال الالحقة لهوالتعديالت  2016لسنة  1رقم  قانون الشركاتلالفات ا وجود أي مخد إلى علمنري لم ،واعتقادنا

  2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةالل فترة ، خلنظام األساسي للشركة األمل وأعقد التأسيس لأو  ،والتعديالت الالحقة لها

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير  كزها المالي. أو مر ة األمالشركنشاط  على ا

 

 

 

 

 

 
 

 يد عبدهللا العصيميول

 فئة أ   68قم راقبي الحسابات سجل مر

   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم
 

 2021مايو  4
 

  الكويت
 

 

 

 

 

 

 



 التابعة وشركاتها شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 

 .المجمعةمالية المرحلية المكثفة ذه المعلومات التشكل جزًءا ال يتجزأ من ه 14إلى  1يضاحات المرفقة من إن اإل
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 )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف أو الخسائر األرباحبيان 

 2021 مارس 31المنتهية في  للفترة
 

 
 

 المنتهية في ة أشهر الثالث
 مارس  31

 
 2021 2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح

    

 9,690,705 4,275,634  إيرادات 

 (4,796,938) (1,156,314)  تكاليف تشغيل
  ───────── ───────── 

 4,893,767 3,119,320  مجمل الربح

 180,937 472,519  ضرائبل ابعد  بالصافيمحاصة، كة حصة في نتائج شر

 (1,324,686) (1,030,605)  إداريةومصروفات عمومية 

 (1,397,507) (893,563)  استهالك 

 (124,683) (139,375)  مصروفات مبيعات وتسويق

 309,454 5,779  إيرادات استثمار

 (8,072) (2,083)  أجنبيةتحويل عمالت  رئخسا

 42,670 6,623    فوائد يراداتإ

 57,280 227,006  ، بالصافي أخرىإيرادات 

      - 593,755 6 ربح من بيع أرض

 (253,628) (81,130)  تكاليف تمويل
  ───────── ───────── 

 2,375,532 2,278,246  الربح قبل الضرائب

 (34,358) (100,834)  أجنبيةشركات تابعة  منضرائب 

  ───────── ───────── 

صة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم ح صصقبل مخبح رال

 2,341,174 2,177,412  العمالة الوطنية والزكاة

 (23,681) (19,734)  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (59,204) (49,336)  ضريبة دعم العمالة الوطنية  

 (23,682) (19,734)  الزكاة 
  

───────── ───────── 

 2,234,607 2,088,608  رة تفربح ال
  ═════════ ═════════ 

  
  

    الخاص بـ:

 2,261,581 1,884,625  مساهمي الشركة األم

 (26,974) 203,983  الحصص غير المسيطرة
  ───────── ───────── 

  
2,088,608 2,234,607 

  ═════════ ═════════ 

 فلس 4.6   فلس 3.8 3 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم 

  
═════════ ═════════ 

 



 التابعة وشركاتها شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 

 .المجمعةمالية المرحلية المكثفة ذه المعلومات التشكل جزًءا ال يتجزأ من ه 14إلى  1يضاحات المرفقة من إن اإل
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 الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الدخلبيان 

  2021 مارس 31في المنتهية  للفترة

 

 

 

 ة في  الثالثة أشهر المنتهي
 رس ام  31

 2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   

 2,234,607 2,088,608 ربح الفترة
 ───────── ───────── 

       أخرىشاملة )خسائر(  إيرادات

 األرباح أو الخسائريتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان  أخرىشاملة )خسائر(  إيرادات
    المرحلي المكثف المجمع في فترات الحقة:

 (775,563) 1,350,913  أجنبيةيات ناتجة من تحويل عمل ةيأجنبفروق تحويل عمالت 
 ───────── ───────── 

أو الخسائر  األرباحبيان سيتم إعادة تصنيفها إلى  أخرىشاملة خسائر( ) إيرادات صافي

 (775,563) 1,350,913 المرحلي المكثف المجمع في فترات الحقة
 ───────── ───────── 

ف المرحلي المكثأو الخسائر  األرباح بيان إلىفها ينلن يتم إعادة تص  أخرىة إيرادات شامل

    المجمع في فترات الحقة:

التغيرات في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

  - 26,907 خرى اإليرادات الشاملة األ
 ───────── ───────── 

 األرباح أو الخسائرا إلى بيان ة تصنيفهلن يتم إعاد أخرىشاملة رادات يإصافي 

  - 26,907 ات الحقةكثف المجمع في فترالمرحلي الم
 ───────── ───────── 

 (775,563) 1,377,820 للفترة أخرىشاملة )خسائر( إيرادات 
 ───────── ───────── 

 1,459,044 3,466,428 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
 ═════════ ═════════ 

   :بــالخاص 

 1,486,018 3,262,445 ة األمالشرك مساهمي

 (26,974) 203,983 الحصص غير المسيطرة
 ───────── ───────── 

 3,466,428 1,459,044 
 ═════════ ═════════ 





 عة ابوشركاتها التالعقارية ش.م.ك.ع. شركة الصالحية 
 

 

 .المجمعةالمكثفة  ات المالية المرحليةه المعلومتشكل جزًءا ال يتجزأ من هذ 14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق( المجمعالمرحلي المكثف  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  2021 مارس 31المنتهية في  للفترة
 

   بمساهمي الشركة األم  ة الخاصحقوق الملكية  

 
 رأس 
 المال

 عالوة
 أسهم  إصدار

 أسهم 
  خزينة

 ياحتياط
 خزينة أسهم 

اطي احتي
 إجباري

 احتياطي 
 ارييتاخ 

 أرباح  

 مرحلة
 اطي تياح 

 القيمة العادلة 

احتياطي 
 تحويل

 أجنبيةعمالت 
 اإلجمالي 

 الفرعي 

 الحصص 
غير 

 المسيطرة 

 مجموع
 حقوق الملكية 

 ر كويتينادي يتيدينار كو دينار كويتي تيدينار كوي يتير كودينا ينار كويتيد كويتيار دين دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

             

 167,196,601 21,980 167,174,621 (15,803,021) 450,596 46,869,513 20,489,290 30,280,511 3,560,844 (5,000,616) 35,055,163 51,272,341 )مدقق( 2021يناير  1الرصيد كما في 

 2,088,608 203,983 1,884,625     -     - 1,884,625     -     -     -     -     -     - رةفتال ربح

 1,377,820 (3,433) 1,381,253 1,354,346 26,907     -     -     -     -     -     -     - للفترة أخرىشاملة  (خسائرإيرادات )

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,466,428 200,550 3,265,878 1,354,346 26,907 1,884,625     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترةات اإليرادإجمالي 

 (773,761)     - (773,761)     -     -     -     -     -     - (773,761)     -     - شراء أسهم خزينة 

 7,281     - 7,281     -     -     -     -     - 3,261 4,020     -     - نة بيع أسهم خزي

 (14,892,929)     - (14,892,929)     -     - (14,892,929)     -     -     -     -     -     - (8إيضاح توزيعات أرباح )

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 155,003,620 222,530 154,781,090 (14,448,675) 477,503 33,861,209 20,489,290 30,280,511 3,564,105 (5,770,357) 35,055,163 51,272,341 2021ارس م 31الرصيد كما في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 165,970,624 2,668,685 163,301,939 (10,107,119) 694,240 37,939,197 20,489,290 30,280,511 2,872,702 (5,194,386) 35,055,163 51,272,341  2020يناير  1رصيد كما في ال

 2,234,607 (26,974) 2,261,581     -     - 2,261,581     -     -     -     -     -     - رةالفتربح 

 (775,563) 29,937 (805,500) (805,500)     -     -     -     -     -     -     -     - للفترة أخرىشاملة إيرادات )خسائر( 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,459,044 2,963 1,456,081 (805,500)     - 2,261,581     -     -     -     -     -     - الي اإليرادات )الخسائر( الشاملة للفترة إجم

 (563,861)     - (563,861)     -     -     -     -     -     - (563,861)     -     - م خزينة شراء أسه

 847,707     - 847,707     -     -     -     -     - 271,810 575,897     -     - سهم خزينة بيع أ

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 167,713,514 2,671,648 165,041,866 (10,912,619) 694,240 40,200,778 20,489,290 30,280,511 3,144,512 (5,182,350) 35,055,163 51,272,341 2020مارس  31في الرصيد كما 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 وشركاتها التابعة . لعقارية ش.م.ك.عشركة الصالحية ا
 

 

 

 .المجمعةت المالية المرحلية المكثفة مال جزًءا ال يتجزأ من هذه المعلوتشك 14إلى  1ت المرفقة من إن اإليضاحا
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 المجمع )غير مدقق( المكثف المرحلي النقديةتدفقات بيان ال

  2021 مارس 31المنتهية في  للفترة
 

  
 أشهر المنتهية في  الثالثة

 مارس   31

  2021   2020 
 دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح 

 التشغيلأنشطة 
   

ة دعم  ة الكويت للتقدم العلمي وضريبربح الفترة قبل مخصص حصة مؤسس
 2,341,174 2,177,412  وطنية والزكاة العمالة ال

م حصة مؤسسة الكويت للتقدة ربح الفترة قبل مخصص تعديالت لمطابق
    :دعم العمالة الوطنية والزكاة للفترة بصافي التدفقات النقديةالعلمي وضريبة 

 (180,937) (472,519)  لضرائبحصة في نتائج شركة محاصة، بالصافي بعد ا
 192,161 156,964  فينية الخدمة للموظمخصص مكافأة نها

 1,397,507 893,563  استهالك
     - (37,606)  شطب ممتلكات ومعدات

 (309,454) (5,779)  إيرادات استثمار
     - (593,755) 6 ربح من بيع أرض

 8,072 2,083  أجنبيةتحويل عمالت  رئاخس
 (42,670) (6,623)  دات فوائد  راإي

 253,628 81,130  تكاليف تمويل
  ───────── ───────── 
  2,194,870 3,659,481 

    التغير في موجودات ومطلوبات التشغيل:
 (9,851) (2,969)  مخزون

 (605,075) 793,753   أخرىمدينون وموجودات 
 1,184,195 2,228,763  أخرى دائنون ومطلوبات

  ───────── ───────── 
 4,228,750 5,214,417  لياتالنقد الناتج من العم

      - (5,481)  مدفوعة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 (226,540) (224,426)  علمي مدفوعة  حصة مؤسسة الكويت للتقدم ال
 (120,000) (120,000)  مدفوعة   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  ───────── ───────── 
 3,882,210 4,864,510  ة التشغيلصافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشط

  ───────── ───────── 
    أنشطة االستثمار 

 (12,593,480) (9,885,783) 6 إضافات إلى عقارات استثمارية 
 (298,144) (854,363)  إضافات إلى ممتلكات ومعدات

     - 1,647,855 6 ارات استثماريةعقت من بيع متحصال
 309,454 5,779  إيرادات استثمار مستلمة

 42,670 6,623  مةوائد مستلفإيرادات 
 (3,902,778) 2,060,000  (مودعةمسحوبة ) ودائع ثابتة

  ───────── ───────── 
 (16,442,278) (7,019,889)  أنشطة االستثمار المستخدمة فيي التدفقات النقدية صاف

  ───────── ───────── 
    أنشطة التمويل

 5,192,371 5,709,002 7 ستلمةمسالمية إوويالت تجارية متحصالت من تم
 (327,459) (54,186) 7 سداد تمويالت تجارية وإسالمية

 7,174,694 14,787,380  بنوك ومؤسسات ماليةالحركة في المستحق إلى 
 (253,628) (81,130)  مويل مدفوعةيف تتكال

     - (14,783,220)  أرباح مدفوعةعات توزي
 (224,590) (790,431)  تزام التأجيرلاسداد 

 (563,861) (773,761)  شراء أسهم خزينة 
 847,707 4,020  بيع أسهم خزينة 

  ───────── ───────── 
 11,845,234 4,017,674   أنشطة التمويلالناتجة من صافي التدفقات النقدية 

  ───────── ───────── 
 (714,834) 1,862,295  للنقد المعادفي النقد وا( النقص) الزيادةصافي 

 6,617,854 3,311,614  يناير  1النقد والنقد المعادل في 
  ───────── ───────── 

 5,903,020 5,173,909 4 مارس  31النقد والنقد المعادل في 
  ═════════ ═════════ 



 لتابعة وشركاتها اش.م.ك.ع. العقارية  شركة الصالحية 
 

 غير مدققة( مكثفة المجمعة )المالية المرحلية الالمعلومات إيضاحات حول 

  2021مارس  31 يترة المنتهية فوللف كما في
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 ةلومات حول الشركعم 1
 

)"الشركة األم"(  .شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.عكثفة المجمعة لمال رحليةة الميات المالالمعلوم تم التصريح بإصدار 

ً لقرار مجلس إدارة   2021 مارس 31 فيأشهر المنتهية  الثالثةالمجموعة"( لفترة "بـ يُشار إليها معاً وشركاتها التابعة ) وفقا

 .2021 مايو 4 م بتاريخالشركة األ
 

لمساهمي الشركة األم البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية  اديةالع ةوميالجمعية العم اعتمدت ،2021رس ما 3في 

 على المساهمين. مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح توصيةكما وافقت على  2020ديسمبر  31في 
 

 .وشركاتها التابعة ..عة ش.م.كشركة الصالحية العقاريالمجموعة  ضمنتت
 

في سوق الكويت لألوراق  هاجإدراو 1974سبتمبر  16 بتاريخ هاسيأسم تتعامة ة مة كويتيهـي شركة مساه األمشركة إن ال

الصفاة ، 23413ص.ب ، ن الغانمالمالية. إن عنوان مكتب الشركة األم المسجل هو مجمع الصالحية، شارع محمد ثنيا

 الكويت.، 13095
 

لرعاية االكويت وتشغيل دور دولة في  ادقالفن اتليعمو اريةالتجارات وير العقفي تأجير وتط ةلرئيسيالمجموعة ا أنشطةتمثل ت

مدراء استثمار  مدارة من قبلألمانيا. يتم استثمار األموال الفائضة في محافظ عقارية ومحافظ أوراق مالية  دولة في

 تخصصين.م
 

  ةعمجموللالسياسات المحاسبية في التغيرات و اإلعدادأساس   2
 

 ". التقارير المالية المرحلية" 34لمعيار المحاسبة الدولي مجمعة للمجموعة وفقاً فة الية المكثة المرحلليمامات الالمعلوتم إعداد  
 

املة معدة لية كالمطلوبة لبيانات مان كافة المعلومات واإلفصاحات إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضم

البيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة الع عليها مقترنة باالطب ة ويجياللمرير اتقاللمعايير الدولية لل بالكامل وفقاً 

ال تعبر  2021مارس  31 أشهر المنتهية في ثةالثالضافةً إلى ذلك، فإن نتائج فترة باإل. 2020ديسمبر  31المنتهية في 

د من التفاصيل، مزيالطالع على ال. ل2021يسمبر د 31هي في التي تنتعها للسنة المالية توق ن النتائج التي يمكنبالضرورة ع

 .2020ديسمبر  31راجع البيانات المالية المجمعة واإلفصاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 
 

  يتي.بالدينار الكوالمرحلية المكثفة المجمعة  المعلومات الماليةيتم عرض 
 

   وعةمجالممن  بقةلمطفسيرات والتعديالت الجديدة ار والتالمعايي  2.1
 

في إعداد البيانات  المتبعةمرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المالية ال وماتالمعلفي إعداد  قةالمطبالمحاسبية إن السياسات 

اعتباًرا  تطبيق المعايير الجديدة التي تسري  ، باستثناء2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة ةالمالية المجمعة السنوي

 .لم يسر بعد ولكن رداص أو تفسير أو تعديلمبكر ألي معيار جموعة بالتطبيق القم الم. لم ت2021يناير  1 من
 

 ة. جموعللمتطبيق هذه المعايير تأثير مادي على األداء المالي أو المركز المالي عن نتج لم ي
 

 ةة والمخففاسيربحية السهم األس  3
 

   األساسية:
ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم على  قسمة  عن طريق ي الشركة األماهمالخاصة بمساألساسية  لسهمة اربحي تحتسب

 أسهم الخزينة(. باستثناءالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة )
 

 المخففة:
األم،  ساهمي الشركة ة الخاص بملفترربح ا  مةعن طريق قسهمي الشركة األم بمساة السهم المخففة الخاصة ربحي تحتسب

ر تحويل خيارات شراء األسهم للموظفين، على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة يثأبل تقامالمعدل 

لدى وجد ين. ال يشراء األسهم للموظف كافة خياراتتي قد يتم إصدارها عند تحويل زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ال

 .2021 مارس 31أسهم للموظفين كما في  شراء خياراتمة ضمن برنامج أسهم قائات األم خيار الشركة
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 ( تتمة) ةة والمخففاسيربحية السهم األس  3
 

 (تتمة) المخففة:

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس  31

 2021 2020 
   

 2,261,581 1,884,625 ار كويتي(ناألم )دي ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة

 ───────── ───────── 

 495,547,254 496,360,316 أسهم الخزينة( باستثناءالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة )

 ───────── ───────── 

 فلس 4.6   فلس 3.8 السهم األساسية والمخففةية ربح

 ═════════ ═════════ 

 

 لعادالنقد والنقد الم 4

  )مدققة(  

 

 مارس  31
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 مارس   31
2020 

 تيدينار كوي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 37,483 6,933 8,525 نقد 

 5,865,537 3,304,681 5,165,384 أرصدة لدى البنوك
 ───────── ───────── ───────── 

 5,903,020 3,311,614 5,173,909 النقد والنقد المعادل  
 ═════════ ═════════ ═════════ 

  

  خرىموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األ 5
  )مدققة(  

 

  مارس 31
2021 

 ديسمبر  31
2020 

   مارس 31
2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 112,050 163,406 194,531 مدارة مسعرة  ةظفمح

 271,249 272,764 268,546 مدارة غير مسعرة  محفظة

 5,554,254 6,843,559 6,843,559 أسهم غير مسعرة
 ───────── ───────── ───────── 
 7,306,636 7,279,729 5,937,553 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 .(10في )إيضاح يمة العادلة لألدوات المالية تم عرض القي
 

 يةاستثمارعقارات        6
  )مدققة(  

 
 

  مارس 31
2021 

 ديسمبر  31
2020 

   مارس 31
2020 

 ار كويتيدين دينار كويتي دينار كويتي 
    

 259,963,689 259,963,689 299,261,578 يناير  1كما في 

 12,593,480 40,471,908 9,885,783 إضافات  

      -      - (1,054,100) *مستبعدات

 (299,219) (1,179,797) (312,584) استهالك

 (490,111) (612,019) 77,989 أجنبيةتعديل تحويل عمالت 

      - 617,797      - القيمةانخفاض  رئخسا
 ───────── ───────── ───────── 
 307,858,666 299,261,578 271,767,839 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 ويتي دينار ك 155,792: 2020ديسمبر  31) دينار كويتي 155,792 قدرها دفتريةقيمة ب ةستثمارياال اتارعقال إن

د ركة األم هي المالك المستفيأن الش على تابةً األمين ك . وقد أكدأمينباسم مسجلة ( دينار كويتي 155,792: 2020 مارس 31و

   العقارات.من 



 لتابعة وشركاتها اش.م.ك.ع. العقارية  شركة الصالحية 
 

 غير مدققة( مكثفة المجمعة )المالية المرحلية الالمعلومات إيضاحات حول 

  2021مارس  31 يترة المنتهية فوللف كما في
 

 

10 

 

 )تتمة( يةاستثمارعقارات        6
 

 3,920,000 قدره مقابل إجماليلقاء دينار كويتي  1,054,100قدرها  الفترة ببيع أرض بقيمة دفترية موعة خاللقامت المج

لغ )ما يعادل مبجنيه إسترليني  1,412,456بمبلغ  ربحكويتي( مما أدى إلى دينار  1,647,855 مبلغ يعادل )ماجنيه إسترليني 

 تي(.دينار كوي 593,755
 

 سالميتمويل تجاري وإ 7
  دققة()م  

 

  ارسم 31
2021 

 ديسمبر  31
2020 

   مارس 31
2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 168,585,320 168,585,320 156,518,264 يناير 1في 

 5,192,371 26,724,758 5,709,002 قروض مستلمة

 (327,459) (38,988,363) (54,186) قروض مسددة

 (203,675) 196,549 27,834 أجنبيةعمالت  تعديل تحويل
 ───────── ───────── ───────── 

 162,200,914 156,518,264 173,246,557 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
    

  دققة()م  

 

 مارس  31
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 مارس   31
2020 

 تيدينار كوي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 31,979,669 7,302,278 12,030,112 تمويل تجاري

 141,266,888 149,215,986 150,170,802 تمويل إسالمي
 ───────── ───────── ───────── 

 162,200,914 156,518,264 173,246,557 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

ً 1إلى % 0.75 منة متغيرة تتراوح معدالت فائد دينار الكويتيبالالتجاري المدرج  يحمل التمويل % 0.75: 2020)% سنويا

ً 1إلى   ت المركزي.الخصم الصادر من بنك الكويمعدل ( فوق % سنويا
 

 %2.6275: 2020سنويًا ) %2.6275 قدرها بالجنيه اإلسترليني معدالت فائدة متغيرة درجي المالتمويل التجار حملي

 .سنويًا(
 

مارس  31ودينار كويتي  5,302,278 :2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 5,330,112 تم الحصول على تمويل تجاري بمبلغ

 ة.ابعة األجنبيالتكات من قبل الشر دينار كويتي( 23,979,668 :2020
 

: 2020ديسمبر  31) % سنوياً 1.25% إلى 1 منيتراوح  السنواتالخاص بالتمويل اإلسالمي خالل الربح عدل ممتوسط إن 

 . البنك المركزي الصادر من وق معدل الخصم ف سنوياً(% 1.5% إلى 1 :2020 مارس 31وسنويًا % 1.5% إلى 1
 

 دينار كويتي 149,215,986 :2020ديسمبر  31) ويتينار كدي 150,170,802 ل إسالمي بمبلغتمويتم الحصول على 

 مي بمبلغوجزء من هذا التمويل اإلسال ،من قبل شركة تابعة محلية( نار كويتيدي 141,266,888 :2020 مارس 31و

نار دي 61,000,000 :2020 مارس 31ودينار كويتي  64,000,000: 2020ديسمبر  31كويتي )دينار  64,000,000

: 2020ديسمبر  31) دينار كويتي 71,794,141 قدرها دفتريةمة بقي عقار استثماريمقابل  مانضب ولمكف (كويتي

 . تزامووفقاً لشروط االل ،(دينار كويتي 71,794,141 :2020 مارس 31دينار كويتي و 71,794,141
 

 جتماع الجمعية العمومية رأس المال وا 8
 

أرباح  توزيعوافق المساهمون على ، 2021 مارس 3 بتاريخم المنعقدة األاهمي الشركة لمس السنوية الجمعية العمومية خالل

ديسمبر  31للسنة المنتهية في دينار كويتي  14,892,929مبلغ إجمالي ب فلس للسهم( 25: 2020)للسهم  فلس 30نقدية بقيمة 

ها سداد، وتم 2021ريل أب 3 فييخ التسجيل تار كما فيمساهمين المسجلين لإلى ا (دينار كويتي 12,382,345: 2019) 2020

 .المرحلية المكثفة المجمعة فترة المعلومات الماليةخالل 
 

: 2020ديسمبر  31) سهم 512,723,413المصدر والمدفوع من ه والمصرح بيتكون رأس المال ، 2021 مارس 31كما في 

 31فلس و 100: 2020 ديسمبر 31) فلس 100بقيمة ( مسه 512,723,413: 2020 مارس 31سهم و 512,723,413

 بالكامل نقداً. مدفوعللسهم ( فلس 100: 2020 مارس
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 أسهم خزينة  9
 

  سهم 16,292,458: 2020ديسمبر  31من أسهمها ) 17,665,729 ألم بعدد، احتفظت الشركة ا2021 مارس 31في 

: 2020 مارس 31% و3.18 :2020ديسمبر  31)% 3.45 نسبة ، بما يعادل(سهم 17,726,103 :2020 مارس 31و

 يدينار كويت 9,698,485 مبلغبألسهم لهذه ا القيمة السوقية تم تقديرذلك التاريخ. برأس المال المصدر  إجماليمن %( 3.46

. إن (يتيدينار كو 6,585,658 :2020 مارس 31دينار كويتي و 8,162,521 :2020ديسمبر  31)المركز المالي تاريخ في 

 .يدها على أنها غير قابلة للتوزيعفة أسهم الخزينة قد تم تحدكلادلة لتاحتياطيات الشركة األم المع
 

 لماليةلألدوات ا القيمة العادلة 10
 

م بالنسبة لألدوات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط، تستخد المطلوبات المالية. جودات المالية ومن المو تتكون األدوات المالية

مع  العادلة، لها بيانات كافية لقياس القيمة نسبة لألدوات المالية التي ال يتوفر وبال ظروفلل التقييم المناسبةأساليب  ةمجموعال

  خدام المدخالت غير الملحوظة.است  الحد منلصلة ولمدخالت الملحوظة ذات التخدام اس تحقيق أقصى
 

 لقيمة العادلةالجدول الهرمي ل

 سلوب التقييم: أل وفقًاواإلفصاح عنها دوات المالية لأل  ةالقيمة العادلدول الهرمي التالي لتحديد الج ةتستخدم المجموع
 

  مماثلة؛ مطلوبات  جودات أولمعدلة( في األسواق النشطة لموأسعار السوق المعلنة )غير ا - 1المستوى 

  قياس القيمة العادلة ملحوًظا بشكل  ل بةالنسالجوهرية بأساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت  - 2المستوى

 و شر؛ير مباأو غ باشرم

  ياس القيمة العادلة غير ملحوظ.قل الجوهرية بالنسبةأساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت  - 3المستوى 
 

 لقيمة العادلة:   هرمي لالجدول ال ىمستول وفقًامدرجة بالقيمة العادلة ة اللجدول التالي تحليل األدوات الماليضح ايو
 

 المجموع 3المستوى  1وى المست 2021 مارس 31

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي لةموجودات مقاسة بالقيمة العاد

خالل اإليرادات الشاملة  دلة منيمة العاموجودات مالية مدرجة بالق
 :خرىاأل

   

 194,531     - 194,531 مسعرة محافظ مدارة

 268,546 268,546     - ارة غير مسعرة محفظة مد

 6,843,559 6,843,559     - غير مسعرة مأسه
 ───────── ───────── ───────── 

 194,531 7,112,105 7,306,636 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    

 مجموعال 3توى المس 1المستوى  )مدققة( 2020ديسمبر  31

 دينار كويتي دينار كويتي كويتي دينار ة بالقيمة العادلة موجودات مقاس

قيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة موجودات مالية مدرجة بال
    :خرىاأل

 163,406     - 163,406 مسعرة محافظ مدارة

 272,764 272,764       - مسعرة محفظة مدارة غير 

 6,843,559 6,843,559       - أسهم غير مسعرة

 ───────── ───────── ───────── 

 163,406 7,116,323 7,279,729 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    

 وعالمجم 3المستوى  1المستوى  2020مارس  31

 ر كويتيدينا دينار كويتي دينار كويتي موجودات مقاسة بالقيمة العادلة 

يرادات الشاملة خالل اإل لة منالية مدرجة بالقيمة العادموجودات م
    :خرىاأل

 112,050     - 112,050 مسعرة محافظ مدارة

 271,249 271,249      - محفظة مدارة غير مسعرة 

 5,554,254 5,554,254      - مسعرة أسهم غير
 ───────── ───────── ───────── 

 112,050 5,825,503 5,937,553 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(  لماليةلألدوات ا القيمة العادلة 10
 

 )تتمة(  لقيمة العادلةالجدول الهرمي ل

 .3ضمن المستوى  المسجلة بالقيمة العادلةلختامي لألدوات المالية ااالفتتاحي ومطابقة المبلغ  يوضح الجدول التالي
 

 

 ا في كم
 2021  يناير 1

 التغير في
 دلةالقيمة العا

 ي كما ف
 2021مارس  31

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
    :خرىاأل

 7,112,105 (4,218) 7,116,323 غير مسعرة وأسهم غير مسعرة محفظة مدارة -
 

 . قياسات القيمة العادلةمن  2والمستوى  1يالت بين المستوى أي تحو راءجيتم إ، لم 2021 مارس 31ة في خالل الفترة المنتهي
 

المرحلية   المالية معلوماتالفي تاريخ  الدفترية ية عن قيمتها ال تختلف بصورة ماد خرىلة لألدوات المالية األيمة العادإن الق

 معة.ثفة المجالمك
 

مرحلي المكثف المجمع أو بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف سوف يكون التأثير على بيان المركز المالي ال

وفقًا للقيمة  مسعرةغير ال ألسهما ياسقدمة في المستخالمخاطر ذات الصلة متغيرات  تم تعديلي حالة المجمع غير مادي ف

 .%5بنسبة العادلة 
 

 جمعة مكثفة المية الالمرحل المالية المعلوماتلة مقارنة بفترة ديب التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العاطرق وأساللم تتغير 

 السابقة.
 

 معلومات القطاعات 11
 

تقييم األداء. يتم تقييم و المواردض اتخاذ القرارات بشأن توزيع غرة منفصلة لإلدارة نتائج التشغيل لقطاعاتها بصورتراقب ا

 مبينة في الجدول أدناه. التشغيل ال رئح أو خسااربأ ستناداً إلى طاع االقأداء 
 

 :التي يجب إعداد تقارير حولهاالتالية قطاعات الدى المجموعة  ل
 

 تطوير وتأجير العقارات. منضتت  :اترعمليات عقا 

 وفندق  ،كويتلا –يوت دمة من خالل فندق جي دبليو مارخدمات الضيافة الفندقية المق ضمنتت :ادقليات فنعم

   .الكويت – ركز الراية للمؤتمراتوم ،الكويت –كورت يارد ماريوت 

  :لشركات التابعة.أنشطة الرعاية المنزلية التي تقدمها ا تضمنت عمليات دور الرعاية 
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 )تتمة( ات معلومات القطاع 11
 

 مجموعة:  للدى ال شغيواألرباح المتعلقة بقطاعات التالجدول التالي معلومات اإليرادات  يعرض
 

 
 ي أشهر المنتهية ف الثالثة
  2021 مارس 31

 ر المنتهية في أشه الثالثة
   2020 مارس 31

 

 عمليات 
 راتعقا

 دينار كويتي

 عمليات 
 ادقفن

 دينار كويتي

 عمليات
 دور الرعاية

 نار كويتيدي
 المجموع

  دينار كويتي

 عمليات 
 راتعقا

 دينار كويتي

 عمليات 
 ادقفن

 تيدينار كوي

 ملياتع
 دور الرعاية
 دينار كويتي 

 المجموع
 دينار كويتي

          

 9,690,705 3,930,019 1,835,282 3,925,404  4,275,634       - 149,234 4,126,400 قطاعات يرادات إ

 (4,796,938) (3,044,945) (820,580) (931,413)  (1,156,314)       - (203,600) (952,714) قطاعاتتكاليف تشغيل 

 ─────── ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,893,767 885,074 1,014,702 2,993,991  3,119,320       - (54,366) 3,173,686 قطاعاتح اربأإجمالي 

          

 180,937     -     - 180,937  472,519       -     - 472,519 شركة محاصة بالصافي بعد الضرائبفي نتائج حصة 

 (1,397,507) (257,176) (389,047) (751,284)  (893,563)       - (172,604) (720,959) استهالك

 (1,449,369) (344,085) (421,463) (683,821)  (1,169,980)       - (160,691) (1,009,289)  أخرىمصروفات تشغيل 

 (253,628) (132,229) (17,058) (104,341)  (81,130)       - (1,266) (79,864) تكاليف تمويل

 (34,358) (34,358)     -     -  (100,834)       -     - (100,834) أجنبيةشركات تابعة من ضرائب 

 ─────── ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,939,842 117,226 187,134 1,635,482  1,346,332       - (388,927) 1,735,259 قطاعاتنتائج 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 42,670     6,623    إيرادات فوائد  

 309,454     5,779    إيرادات استثمار

      593,755    ربح من بيع أرض

 49,208     224,923    ي( )بالصاف ،خرىأادات غير تشغيلية إير

بة دعم العمالة  وضري مؤسسة الكويت للتقدم العلميحصة 

 (106,567)     (88,804)    الوطنية والزكاة

    ───────     ─────── 

 2,234,607     2,088,608    ربح الفترة

    ═══════     ═══════ 
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 القطاعات )تتمة( ومات معل 11
 

 المجموعة: لدى تشغيل الالمتعلقة بقطاعات  أسماليةالرلوبات والمصروفات توزيع إجمالي الموجودات والمطالتالي  الجدول عرضي
 

   2020  مارس  31  ( )مدققة 2020ديسمبر  31    2021 مارس 31 

 

 عمليات  
 راتعقا

 دينار كويتي

 عمليات  
 ادق فن

 دينار كويتي

 عمليات 
 ر رعايةدو
 ينار كويتي د

 المجموع
  تيدينار كوي

 عمليات  
 رات عقا

 دينار كويتي

 مليات  ع
 ادقفن

 دينار كويتي

 لياتعم
 دور رعاية

 ينار كويتي د
 المجموع 
  تيدينار كوي

 عمليات  
 رات عقا

 دينار كويتي

 ليات  عم
 ادقفن

 دينار كويتي

 عمليات
 دور رعاية

 ينار كويتي د
 المجموع 
 تيدينار كوي

               

 383,793,942 35,418,116 4,473,061 343,902,765  364,087,521      - 1,352,123 362,735,398  372,053,944      - 2,390,511 369,663,433 إجمالي الموجودات 

 ════════ ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ ════════ 

 216,080,428 20,727,678 2,855,765 192,496,985  196,890,920      - 2,656,074 194,234,846  217,050,324      - 1,510,335 215,539,989  اتقطاعت مطلوبا

 ════════ ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ ════════ 

 12,891,624 61,385 138,289 12,691,950  41,010,663      - 237,330 40,773,333  10,749,145      - 748,279 10,000,866 مصروفات رأسمالية

 ════════ ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ ════════ 
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  معة )غير مدققة(المالية المرحلية المكثفة المجالمعلومات إيضاحات حول 

  2021مارس  31 ية فيوللفترة المنته كما في

 

 

15 

 

 والتزامات رأسمالية محتملةت طلوبام 12
 

 ت الرأسمالية التالية: اللتزاماوا المحتملةات المطلوب ةلدى المجموعكان ، المركز الماليفي تاريخ 
 

  )مدققة(  

 

  سمار 31
2021 

 ديسمبر  31
2020 

   مارس 31
2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 964,625 66,844 797,781 ت ضمانطاباخ

 49,769,060 45,678,500 38,786,272 مشروعات إنشاءات 
 ───────── ───────── ───────── 

 39,584,053 45,745,344 50,733,685 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 القة ت عمعامالت مع أطراف ذا 13
 

مجموعة  ظفي اإلدارة العليا للدارة ومووأعضاء مجلس اإلالمحاصة  وشركةتمثل األطراف ذات عالقة المساهمين الرئيسيين 

هذه المعامالت تسعير وشروط الموافقة على سياسات  . يتمملموسير تأثليها سون ع يمارأو  يسيطرون عليها التي الشركات و

   بل إدارة الشركة األم. من ق
 

 .لمجمعالمرحلي المكثف ا خسائررباح أو الاألي بيان أي معامالت مع أطراف ذات عالقة مدرجة ف اءيتم إجرل الفترة، لم خال
 

 ي المكثف المجمع هي كما يلي:المركز المالي المرحل في بيان المدرجةإن األرصدة لدى أطراف ذات عالقة 
 

 

 الشركة 

 األم 
 ارسم 31

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 مارس  31

2020 

 دينار كويتي ار كويتيدين دينار كويتي دينار كويتي 
     

 50,570 25,522 7,617 7,617  فين*ظمدينو مو
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 818,209 19,311     -     - أطراف ذات عالقة*من  مستحقال
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 .الي المرحلي المكثف المجمعفي بيان المركز الم أخرىموجودات ن وومدين مدرجة ضمن * 
 

 اإلدارة العليا وموظف افأةكم

 كما يلي:  كانتالل الفترة اإلدارة العليا للمجموعة خ وموظف أةإن مكاف

 

 نتهية فيالثالثة أشهر الم
 مارس  31

 2021 2020 

 ر كويتيدينا ر كويتيدينا 
   

 183,184 173,527 مزايا قصيرة األجل

 110,624 98,221 لموظفينمكافأة نهاية الخدمة ل
 ───────── ───────── 

 271,748 293,808 
 ═════════ ═════════ 

  

 19-كوفيد تأثير تفشي 14
 

من  مجموعة. في ذلك الوقت، تم تحديد 2019مرة بالقرب من نهاية سنة ألول  19-تم اإلعالن عن تفشي فيروس كوفيد

اب رئوي مجهول السبب" في ووهان وهي عاصمة مقاطعة هوبي الصينية. العدوى التي تظهر عليها أعراض "التهحاالت 

، أعلنت لجنة 2020يناير  30ن هذا الفيروس الجديد. في العالمية بشأ، نبهت الصين منظمة الصحة 2019يسمبر د 31 في

ة ذات أهمية عالمية  مية بأن تفشي المرض يشكل "حالة طارئالطوارئ للوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العال

الصحة  أعلنت منظمة ، 2020مارس  11ميع أنحاء العالم. في في ج للصحة العامة"، ومنذ ذلك الحين، انتشر الفيروس

 جائحة.يعتبر  19-العالمية أن تفشي كوفيد
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 مة()تت 19-كوفيد تأثير تفشي 14
 

د العالمي. حيث فرضت الحكومات في جميع أنحاء صاتأثير كبير على االقت 19-كوفيدكان إلجراءات إبطاء انتشار فيروس 

سالسل   اجهت الشركات خسائر في اإليرادات وتعطل فيإجراءات حجر صحي صارمة، كما والعالم حظًرا على السفر و

أيًضا إلى  19-كوفيدف الكامل لألعمال، كان التخفيف تدريجيًا. أدت جائحة يد. وبينما بدأت البالد في تخفيف اإليقاالتور

 ية للقطاع الخاص. تدابير لتقديم المساعدة المالوث تقلبات كبيرة في أسواق المال ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة عن اتخاذ حد
 

بما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة  عليها الكشف عن التدابير التي اتخذتها، ما إذا كان  يجب على الشركات مراعاة

لية، مثل على صحة موظفيها ودعم الوقاية من العدوى في مجاالتها اإلدارية والتشغيظ العالمية وهيئات الصحة الوطنية، للحفا

كن الذين يتنقلون والتنظيف شديد الدقة ألماعدد العمال  مناطق التشغيل للحد منليل نوبات العمل في العمل من المنزل وتق

 وقياس درجة حرارة الجسم. هاالعمل وتوزيع معدات الحماية الشخصية واختبار حاالت العدوى المشتبه في
 

 .المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةعند إعداد  19-كوفيدفيروس ير في اعتبارها تأث مجموعةنتيجة لذلك، أخذت ال

أدى إلى تطبيق المزيد من األحكام ضمن تلك  19-كوفيدتغير، فإن تأثير حين أن مجاالت اتخاذ األحكام المحددة قد ال ت في

 ت. االالمج
 

الية لهذه الجائحة، قد يلزم  ة بالتأثيرات االقتصادية والموالخبرة الحديثة المحدودالمتفاقمة  19-كوفيد فيروس نظًرا لطبيعة

 ي المستقبل.ف مجموعةت عند قياس موجودات ومطلوبات اليراإجراء تغيرات على التقد
 

 

 




