
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  ش.م.ك. (عامة)  –شركة بیان لالستثمار 
  وشركاتھا التابعة
  دولـة الكویـت 

  المجمعـة    المكثفة  المعلومات المالیـة المرحلیة
     2020سبتمبر  30للفترة المنتھیة في 

  (غیر مدققة) 
  مع 

  المجمعة   المكثفة  المعلومات المالیة المرحلیةتقریر المراجعة عن 



  
  ش.م.ك. (عامة)  –شركة بیان لالستثمار 

  وشركاتھا التابعة
  دولـة الكویـت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجمعـة    المكثفة  المعلومات المالیـة المرحلیة
     2020سبتمبر  30للفترة المنتھیة في 

  (غیر مدققة) 
  مع   

  المجمعة  المكثفة تقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة 
  
  
  
  
  
  
  

  
  المحتویات 

  
  
 

    
  صفحة   

  2 – 1  المجمعة   المكثفة  تقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة
  3  بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)  

  4  بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)  
  5  المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)  اآلخر الدخل الشامل  و  األرباح أو الخسائر بیان

  6  بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)  
  7  بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)  

  15 – 8  المجمعة (غیر مدققة)   المكثفة  إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة



  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجمعة   المكثفة تقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة 
  

  المحترمین  عضاء مجلس اإلدارةأالسادة / 
  وشركاتھا التابعة ش.م.ك. (عامة) -شركة بیان لالستثمار 

  دولـة الكویـت
  

  مقدمة 
یشار  ) وشركاتھا التابعة (األم   ش.م.ك. (عامة) (الشركة   – لالستثمار  لقد راجعنا بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة بیان  

الدخل الشامل  واألرباح أوالخسائر    ،ألرباح أوالخسائرل  ةالی المبیانات  الكذلك  ، و2020سبتمبر    30المجموعة") كما في  إلیھم مجتمعین ب "
أشھر المنتھیة آنذاك. إن إعداد وعرض ھذه المعلومات    التسعة لمجمعة لفترة  التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة المرحلیة المكثفة ا  ، اآلخر

ً المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة  . إن مسؤولیتنا  األم الشركة  إدارة  مسؤولیة من" المرحلي المالي"التقریر   34 رقم   الدولي المحاسبة لمعیار وفقا
  المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة بناًء على مراجعتنا.ھي التعبیر عن نتیجة حول ھذه المعلومات 

  
  نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل المدقق المســتقل للشــركة". إن   2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم  
ــؤولین عن المعلومات المالیة   المجمعة المكثفة  مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة ــارات للموظفین المســ ــتفســ ــتمل مبدئیاً على توجیھ اســ تشــ

مطبق في عملـیة الـتدقیق وفـقاً   ھووالمـحاســــبـیة وتطبیق اإلجراءات التحلیلـیة وإجراءات المراجـعة األخرى. إن نـطاق المراجـعة الفعلـیة أـقل مـما 
كـید على أنـنا على علم بـكافة األحداث الـھامة التي من الممكن تـحدیدھا خالل عملـیة الـتدقیق، لمـعاییر الـتدقیق الدولـیة وھي بالـتالي ال تمكنـنا من الـتأ

  وبناًء علیھ فإننا ال نبدي رأیاً یتعلق بالتدقیق.
  

  علیھا المتحفظ النتیجةأساس 
المجمعة المرفقة، إن رصید الدائنون التجاریون والخسائر المتراكمة  المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة  (أ) حول    6كما ھو مبین في إیضاح رقم  

ً كویتی   اً دینار  17,125,327یتضمن مطالبة متنازع علیھا تتمثل في فوائد ورسوم أخرى بمبلغ    ال درھم إماراتي) تم المطالبة    205,397,772(  ا
لشروط التعاقد والناتج من إقتناء عقارات    بھا من قبل المطور الرئیسي إلحدى  الشركات التابعة للشركة األم على الرصید الدائن المستحق وفقاً 

تعدیالت على الرصید الدائن    ،نتیجة لعدم التوصل إلى تسویة بین الطرفین.  قید التطویر إجراء أي  من التأكد ما إذا كان ضروریاً  لم نتمكن 
  . 2020 سبتمبر 30المستحق للمطور الرئیسي كما في  

  
  علیھا المتحفظالنتیجة 

، لم یرد إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد بأن علیھا  المتحفظ  النتیجة  أساس   في  المبین  لألمر  نتیجة   محتملة  تأثیرات  أیة  وباستثناءاستناداً إلى مراجعتنا،  
ً المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة المرفقة لم تعد، من جمیع النواحي المادیة،    . 34 رقم الدولي المحاسبة لمعیار وفقا

 
  عدم التأكد المادي المتعلق بمبدأ االستمراریة 

،  المجمعة المرفقة  المكثفة  المعلومات المالیة المرحلیة  حول)  16نود أن نشیر إلى اإلیضاح رقم (علیھا،  المتحفظ    من دون إضافة تحفظ إلى النتیجة
المتداولة للم المطلوبات  تجاوز  یبین  بمبلغوالذي  المتداولة  ً كویتی   اً دینار  32,450,429  جموعة موجوداتھا  كما ھو مبین في اإلیضاح رقم    .ا

تشیر إلى وجود عدم تأكد مادي والذي قد یؤدي إلي    ،)16العوامل األخرى الواردة في االیضاح رقم (باإلضافة إلى    ،)، إن ھذه الظروف16(
  . وجود شكوك جوھریة حول قدرة المجموعة على تحقیق االستمراریة 
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  على أمر  التأكید

المرفقة، المكثفة المجمعة    المرحلیة  المالیة  المعلومات  حول)  11نود أن نشیر إلى اإلیضاح رقم (  المتحفظة،  نتیجتنا  إلى  تحفظدون إضافة    من
 . فیما یتعلق بالقضایا المرفوعة ضد ومن قبل المجموعة

  
  تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى

المجمعة متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الشركة األم، وحسب   المكثفة المالیة المرحلیة، فإن المعلومات إستناداً إلى مراجعتناو باإلضافة إلى ذلك
الالحقة    و التعدیالت ، والئحتة التنفیذیة2016لسنة    1ما ورد إلیھ علمنا واعتقادنا، لم یرد إلى علمنا أیة مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  

على    2020  سبتمبر  30أشھر المنتھیة في    التسعةخالل فترة    والتعدیالت الالحقة علیھما  األم  علیھما وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة
  .وجھ كان من الممكن أن یؤثر مادیاً على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي

  
ون رقم  عالوة على ذلك، وحسب ما ورد إلیھ علمنا واعتقادنا، لم یرد إلى علمنا خالل مراجعتنا مایشیر إلى وجود أي مخالفات مادیة ألحكام القان 

أشھر    التسعةخالل فترة  والتعدیالت االحقة علیھما  والئحتھ التنفیذیة  وتنظیم نشاط األوراق المالیة  المال  في شأن ھیئة أسواق    2010لسنة    7
  على وجھ كان من الممكن أن یؤثر مادیاً على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي.  2020 سبتمبر  30المنتھیة في 

  
  
  
  
  

  دولة الكویت
  2020 نوفمبر 12

  د. شعیب عبدهللا شعیب   
 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM  البزیع وشركاھم  
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  وشركاتھا التابعة )(عامة ش.م.ك. -شركة بیان لالستثمار 
  (غیر مدقق) المجمع المرحلي المكثف األرباح أو الخسائربیان 

    2020سبتمبر  30للفترة المنتھیة في 
  (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي) 

 

  
  

  
  الثالثة أشھر المنتھیة في 

  سبتمبر   30 
  أشھر المنتھیة في ة  عستال  

  سبتمبر   30 
  2019   2020    2019   2020  إیضاح   

           اإلیرادات : 
 249,167  53,448  24,112   74,690   صافي أرباح االستثمارات 
 10,770  11,366  3,616  3,958   أتعاب إدارة واستشارات  
 274,542  502,769  109,891  147,260   صافي إیرادات المبیعات 

 27,187  49,130  26,874  14,257    إیرادات أخرى 
   240,165  164,493  616,713  561,666 

          المصاریف واألعباء األخرى : 
  -   545,087   -   545,087  4  اإلنخفاض في قیمة عقارات قید التطویر خسائر

 631,660  631,617  174,376  171,601   مصاریف عمومیة وإداریة 
 191,391  127,760  65,137  39,484   أعباء تمویلیة 

  -  342,377   -  209,170  )ـ(ج 6  مخصص دعوى قضائیة 
 42,577  238,808  60,060  ) 117,242(    فروقات عمالت أجنبیة  خسائر(أرباح) 

    848,100  299,573  1,885,649  865,628 
الفترة قبل ضریبة دعم العمالة الوطنیة   خسائر

      وحصة الزكاة
  

)607,935 (  
  

)135,080 ( 
   

)1,268,936(  
   

)303,962(   
  ) 8,455(   -   ) 8,455(   -    ضریبة دعم العمالة الوطنیة 

  ) 3,382(   -   ) 3,382(   -    حصة الزكاة 
 ) 315,799(   )1,268,936(  ) 146,917(  ) 607,935(   الفترة  خسائر

                  
                 بـ :  ةالخاص 

  ) 226,416(    ) 738,190(    )96,347(    ) 339,751(   مساھمي الشركة األم  
  )89,383(    ) 530,746(    )50,570(    ) 268,184(   الحصص غیر المسیطرة 

 ) 315,799(    )1,268,936(    ) 146,917(    ) 607,935(   الفترة  خسائر
                 
 فلس   فلس    فلس   فلس    

والمخففة الخاصة بمساھمي  األساسیة السھم خسارة 
  8 الشركة األم 

  
)80.93 ( 

   
)0.266 ( 

 
)2.037 ( 

 
)0.625 ( 

  
  

ً ) تمثل جزء17) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (     المجمعة. المكثفة  من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة ا
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  وشركاتھا التابعة )ش.م.ك. (عامة –شركة بیان لالستثمار 
  (غیر مدقق)المجمع  المرحلي المكثف اآلخر الدخل الشاملو األرباح أو الخسائر بیان

    2020سبتمبر  30للفترة المنتھیة في 
  (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي) 

  
  سبتمبر 30أشھر المنتھیة في   تسعةال    سبتمبر  30الثالثة أشھر المنتھیة في   
  2020   2019    2020   2019  

 ) 315,799(  )1,268,936(  ) 146,917(   ) 607,935(  الفترة  ئرخسا
        

         :(الخسائر الشاملة األخرى) خرالدخل الشامل اآل 
         ر األرباح أو الخسائبنود ممكن أن یعاد تصنیفھا الحقاً إلى 

 59,769    )33,993(  14,012  )14,905(  فروقات ترجمة عملة من العملیات األجنبیة 
         بنود لن یعاد تصنیفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر 

التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من  
  خالل الدخل الشامل اآلخر 

  
669,505 

    
)474,508(   

 
)957,649 ( 

 
552,363 

  612,132   ) 991,642(    ) 460,496(    654,600  للفترة  الشاملة األخرى)  (الخسائرخر الدخل الشامل اآل 
 296,333  )2,260,578(  ) 607,413(   46,665  للفترة (الخسائر الشاملة) مجموع الدخل الشامل 

          
         الخاصة بـ : 

 391,842   )1,704,093(  ) 549,490(  301,786 مساھمي الشركة األم  
 )95,509(   ) 556,485(  )57,923(  ) 255,121( الحصص غیر المسیطرة 

 296,333    )2,260,578(  ) 607,413(  ,66546  للفترة  (الخسائر الشاملة) مجموع الدخل الشامل
  

  
ً جزء) تمثل  17) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (     المجمعة.المكثفة من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة  ا
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 وشركاتھا التابعة )(عامة ش.م.ك. -شركة بیان لالستثمار 
  (غیر مدقق)المجمع المرحلي المكثف  الملكیةبیان التغیرات في حقوق 

   2020سبتمبر  30للفترة المنتھیة في 
  (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

  
      حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم  

  
  

  رأس المال 
  

  أسھم خزانة 
  

  احتیاطي إجباري 
  

  احتیاطي اختیاري 
احتیاطي القیمة  

   العادلة 
تعدیالت ترجمة  
  متراكمة  خسائر  عمالت أجنبیة

  
    المجموع الجزئي

الحصص غیر 
    المسیطرة 

حقوق   مجموع
 الملكیة 

  49,073,585   2,874,2561   36,199,329   ) 6,179,418(  ) 43,018,45(  6,130,810   5,948,170   -  ) 5,948,170(   39,266,391  (مدقق) 2019دیسمبر  31ا في الرصید كم
صافي الربح المحول من بیع موجودات مالیة 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
  ) 82,623(   -   -   -   -  اآلخر إلى الخسائر المتراكمة

 

-  58,755   )23,868 (    -    )23,868 (  
الدخل الشامل    (الخسائر الشاملة) مجموع
  ) 957,649(   -   -   -   -  للفترة 

 
)8,254 (  )738,190(   )1,704,093 (    )556,485 (    )2,260,578 (  

 ,139,78946  ,77112,317  34,471,368   )6,858,853(  ) 3,026,708(  5,090,538  5,948,170   -  ) 5,948,170(   39,266,391    2020سبتمبر  30الرصید كما في 
                           

  48,299,934   13,268,863   35,031,071    ) 23,111,606(   ) 3,138,088(   4,975,483    10,820,279    12,166,782    ) 5,948,170(   39,266,391  (مدقق) 2018دیسمبر  31الرصید كما في 
  -   -  -   17,038,891   -   -   ) 4,872,109(   ) 12,166,782(   -   -  )12المتراكمة (إیضاح  إطفاء جزئي للخسائر

صافي الربح المحول من بیع موجودات مالیة 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

  ) 770,475(   -   -   -   -  اآلخر إلى الخسائر المتراكمة

 

-   716,601   )53,874 (   -   )53,874 (  
  (الخسائر الشاملة)الدخل الشامل   مجموع
  552,363   -   -   -   -  للفترة 

 
65,895  )226,416 (   391,842    )95,509 (    296,333  

  48,542,393  13,173,354   35,369,039   ) 5,582,530(  ) 3,072,193(  4,757,371  5,948,170  -  )5,948,170(  39,266,391   2019سبتمبر  30الرصید كما في 
  
  

ً 17) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (     المجمعة. المكثفة  من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة ) تمثل جزءا
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  وشركاتھا التابعة )(عامة ش.م.ك. -شركة بیان لالستثمار 
  (غیر مدقق)المجمع  المكثفالمرحلي بیان التدفقات النقدیة 

   2020سبتمبر  30للفترة المنتھیة في 
  (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 
 سبتمبر   30أشھر المنتھیة في   عةستال  
   2020  2019 

     :التشغیلیة  األنشطةالتدفقات النقدیة من  
 )303,962(  )1,268,936(  الفترة قبل ضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة الزكاة رئخسا

     تسویات :
  )249,167(   )53,448(   صافي أرباح االستثمارات   
 )414(  ) 132(  إیرادات فوائد     
  -   545,087    اإلنخفاض في قیمة عقارات قید التطویرخسائر   
 114,803   80,656    استھالكات   
 29,082   27,506   مخصص مكافأة نھایة الخدمة     
 191,391   127,760   أعباء تمویلیة   
  -  342,377    مخصص دعوى قضائیة   
 42,577   238,808    خسائر فروقات عمالت أجنبیة   
   39,678   )175,690(  

      التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة : 
 )353,971(  ) 357,892(  مدینون وأرصدة مدینة أخرى

 529   )89,332(   مخزون
 52,776   299,170   دائنون وأرصدة دائنة أخرى

  )476,356(   ) 108,376(  في العملیاتالمستخدمة    النقدیة  التدفقات
 ) 1,483(  -   من مكافأة نھایة الخدمة    المدفوع
 )477,839(  ) 108,376(  المستخدمة في األنشطة التشغیلیة  النقدیة  التدفقاتصافي  

     
     :  االستثماریة  األنشطةالتدفقات النقدیة من  

 1,036,959  95,021   من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    المحصل
 -  )23,054(  بالصافي –ممتلكات وعقارات ومعدات  

  228,034    69,046   توزیعات أرباح مستلمة
 414   132   فوائد مستلمة

 1,265,407   141,145  یةاالستثمار  األنشطةمن   الناتجة  النقدیة  التدفقاتصافي  
     

     :یةالتمویل  األنشطةالتدفقات النقدیة من  
 )1,032,590(  115,659    مستحق للبنوك

  -   )48,699(  لتزامات عقود اإلیجارإ من  المدفوع
  4,587    109,873    مرابحات دائنة

  ) 8,214(   ) 220,501(   أرباح مدفوعةتوزیعات  
  ) 191,391(   ) 127,760(  أعباء تمویلیة مدفوعة

 )1,227,608(  ) 171,428(  ةینشطة التمویلاأل  يف  ةالمستخدم  النقدیة  التدفقاتصافي  
 ) 440,040(  ) 138,659(   صافي النقص في النقد في الصندوق ولدى البنوك

 )45(  960    نقد في الصندوق ولدى البنوك  ال علىتأثیر ترجمة العمالت األجنبیة  
 898,421   440,958   نقد في الصندوق ولدى البنوك في بدایة الفترة

 458,336   303,259   نقد في الصندوق ولدى البنوك في نھایة الفترة  
  

  : أعاله مبینة أدناه جمع في بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف الم وغیر المتضمنةغیر النقدیة الھامة  مالتالمعاإن   
 سبتمبر  30أشھر المنتھیة في    عةستال   
   2020  2019 

        :غیر النقدیة الھامة  المعامالت
 -  )506,521(   )4(إیضاح    عقارات قید التطویر علىإضافات  
 -  506,521   )6(إیضاح   وأرصدة دائنة أخرىدائنون  

  -  - 
  

ً ) تمثل جزء 17) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (     المجمعة.  المكثفة من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة  ا
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  الخاص بالشركة األمالتأسیس والنشاط  . 1

 21بتاریخ  1/ جلد  1491ن ـشركة بیان لالـستثمار (الـشركة األم) ھي ـشركة مـساھمة عامة كویتیة تأـسـست بموجب عقد التأـسیس رقم  إ
ــركة األم  .2019 أبریل  15وآخرتعدیالتھ بتاریخ    1997یولیو ــة الكویتمدرجة في    إن الشـ ــجل    .بورصـ ــركة األم بالسـ قد تم قید الشـ

  .1997 أغسطس 30 بتاریخ 70718التجاري تحت رقم 
  

 مدیر محفظة االستثمار.الشركة األم ھي إن أغراض 
  

وعنوانھا المســجل ھو   – 21مبنى   – 12قطعة    –شــارع فھد الســالم    -إن العنوان المســجل للشــركة األم ھو مجمع ســعاد التجاري  
  . دولة الكویت - 35151الدسمة ،  104صندوق برید رقم 

  
 ً   لشركات االستثمار. 7/2010للقانون رقم  إن الشركة األم تخضع إلشراف ھیئة أسواق المال وفقا

  
  . 2020نوفمبر  12 معة مـن قبل مجلس اإلدارة بتاریخالمج المكثفة تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلیة

  
  أسس العرض  . 2

"التقریر المالي المرحلي". إن السیاسات    34ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة طبقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  لقد أعدت  
لیة  المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البیانات الما

التقدیرات  والمتعلقة باإلفتراضات وتعتبر المصادر الرئیسیة لعدم التأكد   . 2019دیسمبر   31ة السنویة للسنة المالیة المنتھیة في  المجمع
  ثر ستثناء األإب   2019دیسمبر    31المنتھیة في  المالیة  البیانات المالیة المجمعة المدققة السنویة للمجموعة للسنة    طبقة في مماثلة لتلك الم 

  ). 17في (إیضاح على المجموعة كما ھو مبین بالتفصیل 19-فیروس كورونا المستجد كوفیدالناتج عن 
  

للمعاییر  إن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبیانات مالیة كاملة وفقاً 
اإلدارة أنھ قد تم إدراج جمیع التعدیالت المتمثلة في االستحقاقات المتكررة العادیة والتي تعتبر ضروریة  الدولیة للتقاریر المالیة. في رأي  

ال    2020سبتمبر    30المنتھیة في أشھر    التسعة  لعرض عادل في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. إن نتائج األعمال لفترة
. للحصول على معلومات  2020دیسمبر    31مال التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في  تعتبر بالضرورة مؤشراً عن نتائج األع

  . 2019دیسمبر   31الرجوع إلى البیانات المالیة المجمعة واإلیضاحات المتعلقة بھا للسنة المالیة المنتھیة في إضافیة یمكن 
  

 الجاریة التطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 
المجموعة بتطبیق مبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت تم إصدارھا وغیر جاریة التأثیر. إن تعدیالت وتفسیرات أخرى    ملم تق

 على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة.  مادي ، ولكن لیس لھا أي تأثیر2020تتطبق ألول مرة في 
  
  : لسنة الحالیةخالل ا جاریة التأثیر الالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة تعدیالت على  ال ) أ ( 

  1على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  الدولیة للتقاریر المالیة المعدلة التالیة والتي أصبحت ساریة    المعاییرالتعدیالت على    إن
على    2020ینایر   تطبیقھا  تلك  تم  لتطبیق  یكن  لم  المجمعة.  المكثفة  المرحلیة  المالیة  على    التعدیالتالمعلومات  مادي  تأثیر  أي 

  اإلفصاحات أو المبالغ المدرجة في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. 
  

  " األعمال تعریف " – ) 3على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( تعدیالت
المالیة رقم (  التعدیالت للتقاریر  الدولي  المعیار  (تعدیالت على  تعریف األعمال  المصطلحات  3في  ملحق أ،  تغییرات على  ھي   (

  ) فقط وبیانھا كما یلي: 3عرفة وإرشادات التطبیق واألمثلة التوضیحیة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (مُ ال
  

 وعملیة   ُمدَخل   األقل  على  تتضمن  أن  یجب  كأعمال  علیھا  المستحوذ  والموجودات  األنشطة   اعتبار  یتم  لكي  أنھ  التعدیل  یوضح  
ً  تسھمان موضوعیة   اإلنتاج على  القدرة في  جوھري بشكل  معا

 على   القدرة  إلى  اإلشارة  وإزالت  للعمالء  المقدمة  والخدمات  البضائع  على   التركیز  خالل  من  واإلنتاج  األعمال  تعریفات  تضییق  
  التكالیف تخفیض

 موضوعیة  عملیة على  االستحواذ تم قد  كان إذا ما تقییم المنشآت  لمساعدة توضیحیة وأمثلة  إرشادات  إضافة  
 ومواصلة اإلنتاج مفقودةالتقییم الذي یحدد ما إذا كان المشاركون في السوق قادرین على استبدال أي ُمدخالت أو عملیات  إزالة  
 َخیار اختبار تركیز الذي یسمح بإجراء تقییم مبسط لمعرفة إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ علیھا ال    إضافة

  . األعمالتمثل 
  

ت على تجمیع األعمال التي یكون فیھا تاریخ االستحواذ في أو بعد بدایة الفترة المالیة السنویة األولى التي تبدأ في  التعدیال  تلك  تسري
ل2020ینایر    1أو بعد   المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة    المعلومات تأثیر مادي على    تالتعدیال  تلك. لیس من المتوقع أن یكون 

  .للمجموعة 
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    Covid-19 امتیازات عقود اإلیجار ذات الصلة بـ  -"التأجیر"   16المعیار الدولي للتقاریر المالیة تعدیالت على 

الصادرة    Covid -19امتیازات عقود اإلیجار ذات الصلة بـ   على   46A, 46B, 60A, C20A, C20Bتم إضافة الفقرات رقم  
یونیو    1فترات إعداد التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد    . إن ھذا التعدیل یجب تطبیقھ من قبل المستأجر على 2020في مایو  

  .2020مایو  28مع السماح بالتطبیق المبكر، بما في ذلك البیانات المالیة التي لم تصدر بعد كما في  2020
  

تراكمي لتطبیق  بأثر رجعي، مع االعتراف باألثر ال COVID-19 یجب على المستأجر تطبیق امتیازات عقود اإلیجار ذات الصلة بـ 
ھذا التعدیل مبدئًیا كتعدیل على الرصید االفتتاحي لألرباح المرحلة (أو أي بند آخر مناسب من بنود حقوق الملكیة) في بدایة فترة  

  ماتالمعلوإعداد التقاریر السنویة التي یطبق المستأجر ھذا التعدیل ألول مرة. لیس من المتوقع أن یكون لھذا التعدیل تأثیر مادي على  
  .المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة 

  
، والتي لیس  2020بخالف التعدیالت المذكورة أعاله، ھناك العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى ساریة التطبیق ألول مرة في  

  مادي على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. لھا تأثیر 
  
  والتي لم یتم تطبیقھا مبكراً:  التأثیر  ةجاری  غیر و  ة الصادر  ةوالمعدل  ةالجدید  للتقاریر المالیة   ةالدولی اییرالمع ) ب ( 

المكثفةعلى إصدار    الموافقةفي تاریخ    كما من التعدی   المجمعة   المعلومات المالیة المرحلیة  على المعاییر الدولیة    التھناك العدید 
التفسیرات   ،المعاییر تلكمن قبل المجموعة. تتوقع المجموعة أن  مبكراً  تطبیقھا ولم یتمالتأثیر  ة وغیر جاری   ة الصادر للتقاریر المالیة 

، وقد ال یكون  للتطبیق ما تكون قابلةفي المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة عند تطبیقھاوالتعدیالت الجدیدة سیتم 
  ت أي تأثیر مادي على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. التفسیرات والتعدیال ،المعاییر تلكلتطبیق 

  
 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  مالیة  موجودات . 3

 
  

  سبتمبر   30
2020 

 
  (مدقق)  

  دیسمبر   31
2019 

  
  

  سبتمبر  30
2019 

  9,836,290  11,094,464  10,087,876    مدرجةأوراق مالیة 
 1,614,327  1,729,594  1,659,644  مدرجة أوراق مالیة غیر 

  199,077   -   -  ستثماریة امحافظ 
  11,747,520  12,824,058  11,649,694 

  
ً كویتـی  اً دیـنار 5,895,812بمبلغ    ـمدرـجةأوراق ـمالـیة    تم رھن ســــبتمبر   30اً،  كویتـی  اً دیـنار  6,513,028:  2019دیســــمبر   31(  ا
 .)5(إیضاح  بنك محليقبل كضمان مقابل قرض ممنوح من  اً)كویتی  اً دینار 5,739,982: 2019

  
  ).15(إیضاح  فيبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  بالموجودات المالیة الخاصة التقییم أسس عن اإلفصاح تم
  

 عقارات قید التطویر  . 4
إمارة أبو ظبي (دولة اإلمــــــارات العربیــــــة المتحــــــدة) بھدف   -إن العقارات قید التطویر تتمثل في األراضي الواقعة في جزیرة الریم 

من العقد بعد اإلنتھاء   7.2یتم نقل الملكیة بناًء على الفقرة رقم  تطویرھا وبیعھا في المسـتقبل كمجمعات وشـقق سـكنیة ومكاتب تجاریة.  
 الكامل للدفعات واإلنتھاء من أعمال التطویر. من السداد

 
 ھى كما یلي: السنة / الفترة إن الحركة خالل 

 
  

  سبتمبر   30
2020 

 
  (مدقق)  

  دیسمبر   31
2019 

  
  

  سبتمبر  30
2019 

  71,534,114  71,534,114   72,834,810  السنة  /  الفترةفي بدایة كما  الرصید 
 -  1,300,696  506,521  ) (أ) 11إضافات (إیضاح 

  -   -   (545,087)  اإلنخفاض في قیمة عقارات قید التطویر خسائر
 71,534,114  72,834,810  72,796,244  السنة  / الفترة في نھایة كما  الرصید 

  
 تم من قبل مقیم مستقل  یمعلى تقی  اً بناء 2020سبتمبر   30للفترة المنتھیة في  اإلنخفاض في قیمة عقارات قید التطویر  خسائر    تم تسجیل

ألغراض تـقدیر القیـمة الـعادـلة للعـقارات قـید التطویر، تم إســــتـخدام طریـقة القیـمة الســــوقـیة، مع األـخذ في    .ومعتـمد ـخارج دوـلة الكوـیت
 اإلعتبار طبیعة وإستخدام العقارات قید التطویر.
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  مستحق للبنوك . 5

: 2019دیـسمبر   31(  دینار كویتي تم الحـصول علیھ من قبل بنك محلي  3,600,000بمبلغ    ألجلإن المـستحق للبنوك یتـضمن قرض  
% ســنویاً فوق   2القرض ألجل یحمل معدل فائدة   إن.  )دینار كویتي  3,600,000:  2019ســبتمبر  30، دینار كویتي  3,600,000

م الـشركة األم حالیاً بالتفاوض مع البنك تقو  .2020ـسبتمبر   30في  یـستحق للـسداد  وـسعر الخـصم المعلن من قبل بنك الكویت المركزي  
  جدولة القرض ألجل. المحلي إلعادة

  
  :مقابل رھنمضمون  ألجل إن القرض

 . شركة تابعة مباشرة للشركة األم)( شركة دار الظبي القابضة ش.م.ك. (قابضة) المملوكة في من األسھم ملیون سھم  100 )1( 
 ). 3(إیضاح   مدرجةأوراق مالیة  )2( 

 
 دائنة أخرى  وأرصدة  دائنون . 6

 
  

    سبتمبر  30
2020 

 
  (مدقق) 

  دیسمبر   31
2019 

  
  

   سبتمبر 30
2019 

 26,339,114   27,555,947   28,339,993  دائنون تجاریون (أ) 
 ً   5,922,517  5,903,037  5,954,574  من عمالء (ب)  دفعات مقبوضة مقدما

  -   780,915   1,123,292  ) جـ (  مخصص دعوى قضائیة
  -   265,750   219,683  إلتزامات عقود اإلیجار 

  403,861   424,033   463,588  أرصدة دائنة أخرى 
  36,101,130  34,929,682  32,665,492 

  
ً كویتی   اً دینار  23,778,853یتضمن رصید الدائنون التجاریون مبلغ   )أ(  :  2019دیسمبر    31(  درھم إماراتي)  285,198,845(  ا

ً كویتی اً  دینار  23,534,238 إماراتي  285,198,845(   ا كویتیاً   23,611,898:  2019  سبتمبر  30،  ) درھم  دیناراً 
المتبقي  ي والذدرھم إماراتي))    285,198,845( للمطور الرئیسي    یمثل الرصید الدائن  قتناء عقارات قید  إل   نتیجة   والمستحق 

وفقاً لإلنذار المرسل من قبل محامي المطور الرئیسي والذي    .   2020  سبتمبر  30إستحقاقھ كما في    ) والذي تم 4(إیضاح    التطویر
تم استالمھ من قبل الشركة التابعة للشركة األم وذلك لتسویة الرصید المستحق، قام المطور الرئیسي بالمطالبة بفوائد ورسوم أخرى  

ً كویتی  اً دینار  17,125,327بمبلغ   إماراتي)  205,397,772(  ا ً كویتی   اً دینار  16,949,157:  2019دیسمبر    31(  درھم    ا
ً كویتی  اً دینار 14,395,298: 2019 سبتمبر  30، )درھم إماراتي 205,397,772( درھم إماراتي)) على   173,875,150( ا

  لك الفوائد والرسوم األخرى في الدفاتر وذلك لعدم موافقتھا علیھا. ت لم تقم الشركة التابعة للشركة األم بتسجیل  الرصید المستحق.  
في الحصول    على ثقة  المجموعة إدارة المجموعة ما تزال في المراحل األولى من التفاوض الشفھي مع المطور الرئیسي وإن    إن

أسوة بما تم مع أحد المطورین  وذلك    إعفاء لسداد الفوائد والرسوم األخرى المتعلقة بھا وذلك بمجرد البدء في عملیة التطویر  على
  إعفاء لسداد الفوائد والرسوم األخرى بحصولھ على    رة أبو ظبي (دولة اإلمارات العربیة المتحدة) إما  -   اآلخرین في جزیرة الریم

  . التطویر عملیة في  ءعند البد
  
تتمثل في المبالغ المقبوضة مقدماً من العمالء عن الحجوزات لوحدات سكنیة أو مكاتب والتي سیتم بناؤھا ضمن بند عقارات قید   )ب ( 

ً   بعض قام   ). 4  إیضاحالتطویر ( بعض  . تم إصدار حكم نھائي لصالح  عمالء برفع قضایا مطالبین بإسترداد المبالغ المدفوعة مقدما
 . العمالءتلك من 

  
        كیو انترناشیونال كونسلتنس   ) یمثل ھذا المبلغ في مخصص للفوائد القانونیة التي تم إحتسابھا على الرصید الدائن المستحق لشركة جـ(

  (أ)).  11(إیضاح 
  

  كانت كما یلي:  / السنة الفترةخالل    مخصص دعوى قضائیة إن حركة 

 
  

    سبتمبر  30
2020 

  (مدقق)   
  دیسمبر   31

2019  

    
   سبتمبر 30

2019  
  -    -    780,915  السنة  /الفترة  في بدایة كما  الرصید 

  -    780,915   342,377  السنة  /المحمل خالل الفترة  
  -    780,915   1,123,292  السنة  /الفترة في نھایة كما  الرصید 
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 أسھم خزانة  . 7

 
  

  سبتمبر   30
2020 

 
  (مدقق) 

  دیسمبر   31
2019 

  
  

  سبتمبر  30
 2019 

 30,319,197  30,319,197  30,319,197  عدد األسھم 
 % 7.72  % 7.72  % 7.72  النسبة لألسھم المصدرة 

 1,124,842  1,100,587  1,421,970  القیمة السوقیة (دینار كویتي) 
 5,948,170  5,948,170  5,948,170  التكلفة (دینار كویتي) 

 
  قامت إدارة الشركة األم بتجمید جزء من اإلحتیاطي االختیاري بما یساوي رصید أسھم الخزانة كما في تاریخ المعلومات المالیة المرحلیة 

  المجمعة. إن ھذا الرصید غیر قابل للتوزیع طوال فترة إحتفاظ الشركة األم بأسھم الخزانة. إن أسھم الخزانة غیر مرھونة.  مكثفةال
  

  األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي الشركة األم  السھم خسارة  . 8
  خسائر بقسمة    والمخففة الخاصة بمساھمي الشركة األمالسھم األساسیة  خسارة  حتساب  إلیس ھناك أسھم عادیة مخففة متوقع إصدارھا. یتم  

  الفترة الخاصة بمساھمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة :  
  

  سبتمبر   30أشھر المنتھیة في  تسعة ال    سبتمبر   30الثالثة أشھر المنتھیة في      
  2020   2019 2020   2019 

 )226,416(  )738,190(  )96,347(  (339,751)  الفترة الخاصة بمساھمي الشركة األم ر ئخسا
                
 سھم  سھم  سھم  سھم   

  392,663,910    392,663,910   392,663,910   392,663,910   عدد األسھم المصدرة والمدفوعة بالكامل
  )30,319,197(   ) 30,319,197(  ) 30,319,197(  ) 30,319,197(  ناقصاً : المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزانة 

 362,344,713   362,344,713    362,344,713    362,344,713    المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة  
          
 فلس  فلس  فلس  فلس   

خسارة السھم  األساسیة والمخففة الخاصة  
 ) 2.037(  ) 0.266(    ) 0.938(  بمساھمي الشركة األم 

 
)0.625 ( 

  
   أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات صلة  . 9

 وبعض  العلیا اإلدارة أعضاء مجلس االدارة، أفراد  كالمساھمین، صلة  ذات أطراف  مع متنوعة  بالدخول في معامــالت المجموعـة  قـامت 
إن    .المجموعة إدارة  قبل  من علیھا الموافقة تمی  المعامالت بھذه المتعلقة  الدفع وشروط األسعار  إن   . األخرى الصلة ذات  األطراف

  األرصدة والمعامالت الھامة التي تمت مع أطراف ذات صلة أخرى ھي كما یلي: 
  

  سبتمبر  30
2019  

  (مدقق) 
  دیسمبر 31

2019  

  
  سبتمبر   30

2020      

    
  
  

 )i(  ة في بیان المركز المالي دة المتضمنصاألر 
  المكثف المجمع: المرحلي       

  وأرصدة دائنة أخرى دائنون     50,000  50,000  50,000
    

  المنتھیة في ة أشھر تسعال
              سبتمبر   30 

2019    2020             )ii(  : مزایا أفراد اإلدارة العلیا  
  رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل     113,279  113,279

  الخدمةمزایا مكافأة نھایة      13,565  13,526
126,805  126,844            

  
 موجودات أمانة  . 10

ــفة األمانة أو الوكالة ــركة األم بصــ (بنود خارج بیان المركز المالي المرحلي المكثف   إن إجمالي الموجودات المحتفظ بھا من قبل الشــ
ــبتمبر  30المجمع) كما في   ً كویتی  اً دینار  20,388,642تبلغ    2020  سـ ــمبر   31( ا  30دینار كویتي ،  22,380,370 :  2019دیسـ

ً كویتی  اً دینار 19,933,866: 2019 سبتمبر   ).ا
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 مطالبات قضائیة  . 11

  المجمعة كانت كما یلي:  المكثفة إن القضایا القائمة للمجموعة كما في تاریخ المعلومات المالیة المرحلیة
  
ــلتنس2017ینایر    23  بتاریخ )أ(  ــیونال كونس ــركة كیو انترناش برفع دعوى قضــائیة ضــد شــركة دار الظبي    ("المدعي")  ، قامت ش

 شـركة تابعة  –الظبي القابضـة ش.م.ك.(قابضـة)   دار(شـركة تابعة مملوكة بالكامل لشـركة    ("المدعي علیھا")  العقاریة ش.م.ك.م.
مطالبة المدعي علیھا بأن تؤدي مبلغ    1127/2017) تحت رقم  ش.م.ك. (عامة) (الـشركة األم الرئیـسیة)  -لـشركة بیان لالـستثمار

ــافة إلى  كویتی  اً دینار  4,199,073المعادل لمبلغ ألف دوالر أمریكي  109 ومبلغدرھم إماراتي    50,869,550  الفوائداً باإلضــ
ً %  7بواقع   القانونیة نویا دادتا من ـس ركة  دعاءإ  حـسب تتعلق  والتي ریخ االسـتحقاق وحتى تمام الـس  كونسـلتنس انترناشـیونال كیو  ـش

ــیة. بتاریخ   عن ــارات ھندسـ ــتشـ علیھا بتقدیم دعوى فرعیة في ذات الدعوى بطلب ندب   ى، قامت المدع2017أبریل   3عقود اسـ
، أصدرت "محكمة  2020ینایر   20. بتاریخ الخبراء، تم إحالة الدعوى إلى إدارة  2017أبریل    3بتاریخ ،  خبیر وتصفیة الحساب

ــركة المدعیة مبلغ  ــالح المدعي وذلك بإلزام المدعي علیھا بأن تؤدي للشــ درھم إماراتي   45,258,452أول درجة" حكمھا لصــ
ــبة   3,752,913دوالر أمریكي المعادل لمبلغ   60,201و ــنوی 7دیناراً كویتیاً باإلضــافة إلى الفوائد القانونیة بنس اً مســتحقة  % س

وحتى تمام الســـداد. بناًء على ذلك، قامت    )2017ینایر    11(على الرصـــید الدائن من تاریخ المطالبة القضـــائیة الحاصـــل في  
دیناراً كویتیاً عن طریق زیادة القیمة   1,300,696المجموعة باالعتراف بالرـصید الدائن المتبقي المـستحق للـشركة المدعیة بمبلغ  

، باإلضـــافة إلى تكوین مخصـــص للفوائد  2019دیســـمبر   31ید التطویر خالل الســـنة المالیة المنتھیة في  الدفتریة للعقارات ق
ــ)). بتاریخ   6القانونیة المسـتحقة (إیضـاح   ، قامت المدعي علیھا بإسـتأنف الحكم من خالل القضـیة رقم   2020فبرایر   18(جــــ

حكمھا لصـالح المدعي وذلك  أصـدرت "محكمة االسـتئناف"   2020سـبتمبر   1لدى "محكمة االسـتئناف". بتاریخ   1514/2020
ة   أن تؤدي للشــــركـة المـدعـی إلزام المـدعي علیھـا ـب دوالر أمریكي بمـا یعـادل   109,300درھم إمـاراتي و    50,869,549ـب

 بتاریخ لدعوىمن تاریخ رفع االدائن   الرصــید٪ ســنویًا المســتحقة على  7دینار كویتي باإلضــافة إلى الفائدة البالغة   4,241,320
ــمبر   26 ــدادحتى   2016دیس ــتحق للشــركة  . وبناًء على ذلك، قامت المجموعة  تمام الس باالعتراف بالرصــید الدائن المتبقي المس

ً كویتی  اً دینار  506,521بمبلغ  المدعیة   ) خالل الفترة المنتھیة 4عن طریق زیادة القیمة الدفتریة للعقارات قید التطویر (إیضــــاح   ا
)).    جـــ( 6  إیضاح( على الرصید الدائنالقانونیة المستحقة  للفوائد مخصص   تكوین  إستمرار باإلضافة إلى  2020سبتمبر    30في  

  ."یزی التممحكمة "منظورة أمام ال تزال القضیة الحكم و الطعن علىب  ھقام المدعى علی 
  
.  2020  ســبتمبر  30كما في    المجموعةضــد الغیر ومن الغیر ضــد    المجموعةیوجد قضــایا مرفوعة من ، باإلضــافة إلى ما ســبق )ب ( 

 ً من قبل    مت فیھالب  یتمھذه القضــایا إلى أن   نتیجةللمعلومات المتوفرة حالیاً فإنھ لیس باإلمكان تقدیر القیمة التي ســوف تترتب   طبقا
  .ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ، وعلیھ، لم یتم تكوین أي مخصصات عن تلك القضایا فيالقضاء

  
 العامة الجمعیة  . 12

  :على 2020 یونیو 23بتاریخ  المنعقدةالسنویة للمساھمین  امةالجمعیة العوافقت 
  

 . 2019دیسمبر  31البیانات المالیة المجمعة للسنة المالیة المنتھیة في   - 1
 .  2019دیسمبر  31عن السنة المالیة المنتھیة في نقدیة عدم توزیع أرباح   - 2
 .  2019دیسمبر  31المالیة المنتھیة في عن السنة  عضاء مجلس اإلدارةإل مكافأةعدم توزیع  - 3

 
  :على 2019 مارس 31بتاریخ  المنعقدةالسنویة للمساھمین  امةوافقت الجمعیة الع

  
 . 2018دیسمبر  31البیانات المالیة المجمعة للسنة المالیة المنتھیة في   -1
 . 2018دیسمبر  31عن السنة المالیة المنتھیة في نقدیة عدم توزیع أرباح  -2
ــائر المتراكمة لتصـــبح   من  ءجز  إطفاءعلى   وافقت - 3 ً كویتی  اً دینار  6,072,715الخسـ ــید  ا بعد اإلطفاء وذلك من خالل تخفیض رصـ

ً كویتی  اً دینار  4,872,109االحتیاطي االختیاري بمبلغ   من االحتیاطي االختیاري بمبلغ   انة(بعد خصـم رصـید احتیاطي أسـھم الخز ا
ً كویتی  اً دینار 12,166,782دینار كویتي) وتخفیض كامل رصید اإلحتیاطي اإلجباري بمبلغ  5,948,170   .ا
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  معلومات القطاع  . 13

على التقریر الداخلي المقدم إلى متخذ القرارات التشـغیلیة  ألغراض اإلدارة، تم تنظیم المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئیسـیة بناءً 
  الرئیسي :

  االستثمار لمصلحة المجموعة في األوراق المالیة والمحافظ والصنادیق. عملیات االستثمار :  -
االســتثمار وإدارة المحافظ والصــنادیق للعمالء، واســتشــارات مالیة واســتشــارات وبحوث    ت اســتشــاریة:إدارة األصــول وخدما  -

  استثماریة.
  االحتفاظ بالعقارات االستثماریة لزیادة قیمتھا وبیع العقارات األخرى . العقارات :  -
  .طبقا لنشاط المنشأةوتصنیع مواد الفریت واالوز وبیعھا انتاج :  صناعي  -

  
  إن معلومات القطاعات لقطاعات التشغیل التي یتم عمل تقریر بھا كما یلي:

 

 
  

   

       2020سبتمبر  30المنتھیة في أشھر ة عستال

  المجموع
 

  بنود غیر موزعة
  

    العقارات    القطاع الصناعي 
إدارة األصول 

    عملیات االستثمار    وخدمات استشاریة 
  إجمالي اإلیرادات  53,448   11,366    -   502,769   -  567,583

  نتائج القطاع   )463,620(    2,366    -  397,220    -   )64,034(
  مصاریف تشغیل غیر موزعة  -    -    -   -   )127,760(   )127,760(
  من العملیات  خسائر     -    -   -   -   )191,794(

  إیرادات أخرى   -    -    -    -    49,130    49,130

)545,087(  
    

-  
    

-  
  

)545,087 (  
    

-  
    

-  
اإلنخفاض في قیمة  خسائر

  عقارات قید التطویر
  مخصص دعوى قضائیة   -    -    ) 342,377(    -    -    )342,377(
  فروقات عمالت أجنبیةخسائر  -   -    -   -    )238,808(    )238,808(
  الفترة  خسائر                    )1,268,936(
                        
  معلومات أخرى :                      

  موجودات القطاع  13,213,787    -    72,796,244    1,575,723    -    87,585,754
  مجموع الموجودات  -    -    -   -   -    87,585,754

                   
  مطلوبات القطاع  4,012,759    -    36,239,442   544,414   -   40,796,615
  المطلوباتمجموع                    40,796,615

  استھالك  -    -    -   )31,957(   )48,699(   )80,656(

    2019سبتمبر  30المنتھیة في ة أشھر تسعال

  المجموع 
 

  بنود غیر موزعة 
  

    العقارات     القطاع الصناعي 
إدارة األصول 

    عملیات االستثمار     وخدمات استشاریة 
  اإلیراداتإجمالي  249,167   10,770    -   274,542   -  534,479

  نتائج القطاع  )296,320(    )7,230(    -  206,369    -   )97,181(
  مصاریف تشغیل غیر موزعة  -    -    -   -   )191,391(   )191,391(
  من العملیات خسائر -    -    -   -   -   )288,572(
  إیرادات أخرى  -    -    -    -    27,187      27,187 
  فروقات عمالت أجنبیةخسائر  -   -    -   -    )42,577(    )42,577(
  ضریبة دعم العمالة الوطنیة -   -    -   -    )8,455(    )8,455(
  حصة الزكاة -   -    -   -    )3,382(    )3,382(
  الفترة خسائر                    )315,799(
                        
  معلومات أخرى :                      

  موجودات القطاع  12,839,052    -    71,534,114    1,272,984    -    85,646,150
  مجموع الموجودات                    85,646,150

                   
  مطلوبات القطاع  4,747,637    -    31,986,630   369,490   -   37,103,757
  مجموع المطلوبات                   37,103,757

  استھالك  -    -    -   ) 114,803(   -   )114,803(
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  استحقاقات الموجودات والمطلوبات  جدول  . 14

  كالتالي :  ھو 2020سبتمبر  30ستحقاقات الموجودات والمطلوبات كما في إ  جدولإن 
  

 المجموع 
  5أكثر من  

  سنوات 
1 - 5    

  سنوات 
1 - 12    

  حتى شھر     أشھر 
 

  الموجودات:         
  نقد في الصندوق ولدى البنوك 303,259  -  -  -  303,259

215,461 
 

-  -  -  215,461 
مالیة خالل    موجودات  من  العادلة  أو  بالقیمة  األرباح 

 الخسائر 
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى  -  1,547,465   -  -  1,547,465

  مخزون -   327,171  -  -  327,171

11,747,520  
   

-  11,747,520   -   - 
الشامل  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  

  اآلخر
  عقارات قید التطویر  -  -  72,796,244  -  72,796,244

 ممتلكات وعقارات ومعدات  -  -  211,049  437,585  648,634
87,585,754  437,585  84,754,813   1,874,636  518,720  

 المطلوبات:         
  مستحق للبنوك 4,165,011  -  -  -  4,165,011

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  29,754,927  808,723  5,537,480  -  36,101,130
  مرابحات دائنة  -   115,124   -   -   115,124
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة   -  -  -  415,350  415,350

40,796,615   415,350   5,537,480   923,847  33,919,938  
 

  العادلة  القیمة قیاس  . 15
  :ھي كالتاليالعادلة  ةالقیم قیاس مستویات تفاصیلإن  

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

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

 
  : يالعادلة كما ف بالقیمة األدوات المالیة للمجموعة المقاسة یظھر التالي الجدول إن     

 
   2020سبتمبر   30   األول  المستوى     الثاني المستوى    المجموع 
 بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  موجودات مالیة   215,461    -   215,461

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    10,087,876    1,659,644    11,747,520
 المجموع     10,303,337    1,659,644   11,962,981

 
 (مدقق)  2019دیسمبر    31   األول  المستوى    الثاني  المستوى   المجموع 
 بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  موجودات مالیة   231,059    -   231,059

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    11,094,464    1,729,594    12,824,058
 المجموع     11,325,523    1,729,594   13,055,117

 
 2019سبتمبر    30   األول  المستوى    الثاني  المستوى   المجموع 
 بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  موجودات مالیة   198,816    -   198,816

 الدخل الشامل اآلخرموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل      9,836,290    1,614,327    11,450,617
 المجموع     10,035,106    1,614,327   11,649,433

 
  .تلفـة لقیــاس القیمــة العادلـة، لم یكن ھناك تحویالت بین المستویات المخ2020سبتمبر  30خالل الفترة المنتھیة في 
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  مبدأ االستمراریة    . 16

للمجموعة   المتداولة  المطلوبات  بمبلغعن  تجاوزت  المتداولة  ً كویتی   اً دینار  32,450,429  موجوداتھا  :  2019دیسمبر    31(  ا
ً كویتی   اً دینار  32,147,066 ً كویتی   اً دینار  26,313,122:  2019سبتمبر    30،  ا   المكثفة   المعلومات المالیة المرحلیة . لقد تم إعداد  )ا

وتعزیز    تحسین الربح المجموعة تعتمد على قدرتھا على    استمراریةأعمالھا. إن    في المجموعة    استمراریة  افتراضالمجمعة على أساس  
.  والمؤسسات المالیةمن قبل المساھمین    المستمر   ، إضافة إلى الدعم والتمویل سداد دیونھا  تدفقاتھا النقدیة في المستقبل وإعادة ھیكلة

موعة أنھ على الرغم من الشكوك الجوھریة حول قدرة المجموعة على اإلستمراریة، والذي قد ینتج عنھ عدم قدرة  ترى إدارة المج
إدارة المجموعة ما تزال في المراحل األولى من    ، إنالمجموعة على تحقیق موجوداتھا وسداد التزاماتھا من خالل نشاطھا االعتیادي

إعفاء لسداد الفوائد والرسوم األخرى المتعلقة بھا    في الحصول على   على ثقة   المجموعة التفاوض الشفھي مع المطور الرئیسي وإن  
إمارة أبو ظبي (دولة اإلمارات    -وذلك أسوة بما تم مع أحد المطورین اآلخرین في جزیرة الریم    ،وذلك بمجرد البدء في عملیة التطویر

لدى إدارة المجموعة توقعات معقولة    عند البدء في عملیة التطویر.   والرسوم األخرى إعفاء لسداد الفوائد  بحصولھ على    العربیة المتحدة)
إذا لم تتمكن المجموعة    الرئیسي بإعادة ھیكلة الرصید الدائن المستحق للمجموعة نظراً لجودة استثماراتھا وموجوداتھا.  بإن یقوم المطور

في المستقبل القریب، فإنھا قد ال تتمكن من تحقیق موجوداتھا والوفاء    بھالقة  من إعادة ھیكلة الدائنون التجاریون والرسوم األخرى المتع
  بمطلوباتھا في السیاق الطبیعي لألعمال. 

  
  19األثر المترتب على وباء كوفید   . 17

في معظم البلدان إلى تعطل األعمال التجاریة على نحو واسع    2020في مطلع عام  )  19كوفید  (دى تفشي فیروس كورونا المستجد  أ
وكیفیة إدارة التعطل    . تراقب المجموعة باستمرار األثر الواقع علیھااإلقتصادیة سلبي على األنشطة    أثر النطاق، وما ترتب على ذلك من  

  . 19المحتمل في األعمال بسبب تفشي وباء كوفید 
  

  أخذھا وإدارة المخاطر یتعین    لتقدیرات تسویات وتغیرات في األحكام وا  أي، تحققت المجموعة من وجود  19كوفید    نظزا لتفشي وباء
  .  المجمعة عنھا في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة  واإلفصاح اإلعتبارفي 

  
ر جوھریة تتسبب في  طالرئیسیة المستقبلیة واألخرى التي قد تنطوي على مخا  التقدیرات  در الرئیسیة حول مصا  اإلفتراضات فیما یلي  

 . مادیة على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة  تعدیالت إجراء 
  

 عقارات قید التطویر 
تحققت المجموعة من وجود أي مؤشرات إنخفاض في القیمة أو شكوك جوھریة حول العقارات قید التطویر وقامت المجموعة بإجراء  

ونتیجة  تقییمات لتلك العقارات من خالل اإلستعانة بمقیم أجنبي مستقل ومعتمد لتحدید ما إذا كان ھناك إنخفاض في قیمة تلك العقارات.  
ً  545,087بمبلغ  لصافي قیمتھا البیعیة العقارات قید التطویرقیمة  تخفیض تم لذلك،   . )4(إیضاح   دیناراً كویتیا

  
 المدرجة غیر و المدرجة القیمة العادلة للموجودات المالیة 

ت  أظھرت األسواق المالیة المحلیة واألجنبیة تراجعاً وتقلباً كبیراً، مما أدى إلى إنخفاض القیمة العادلة الستثمارات المجموعة في أدوا 
حقوق الملكیة التي تحتفظ بھا المجموعة والمصنفة " كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر." قامت المجموعة  

وفقاً    المدرجة الظروف االقتصادیة في المنطقة نتیجة لتفشي فیروس كورونا، وبناًء علیھ قامت المجموعة بتقییم األوراق المالیة  بتقییم  
من قبل خبراء االستثمار بالمجموعة. وبناًء على ذلك، تكبدت المجموعة خسائر مادیة    المدرجة ألسعار السوق واألوراق المالیة غیر  

ً   957,649بمبلغ  2020 سبتمبر  30ي القیمة العادلة خالل الفترة المنتھیة في ناتجة عن التغیرات ف  .دیناراً كویتیا
 

  االستمراریة  بدأم
إن تقییم المجموعة حول قدرتھا على االستمرار كمنشأة مستمرة في ظل الظروف االقتصادیة الحالیة وكافة المعلومات المتاحة حول  

 ). 16المخاطر وحاالت عدم التأكد المستقبلیة موضح بالتفصیل في (إیضاح 
 


