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 المجمعة   المكثفة  المرحليةتقرير المراجعة عن المعلومات المالية 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة المحترمين / السادة
 وشركاتها التابعة ش.م.ك. )عامة( -شركة بيان لالستثمار 

 دولة الكويت
 

 مقدمة
وشركاتها التابعة  ( "األم   الشركة"ش.م.ك. )عامة( )  –لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة بيان لالستثمار  

إليهم مجتمعين ب  ) في  "المجموعة"يشار  الو،  2021يونيو    30( كما  لبيانات  كذلك  أوالخسائرالمالية  أوالخسائر    ،ألرباح  الدخل  واألرباح 
ن إعداد وعرض  أشهر المنتهية آنذاك. إ  الستة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة  ،  الشامل اآلخر

"التقرير المالي المرحلي" من مسؤولية إدارة الشركة    34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المكثفة المجمعة    هذه المعلومات المالية المرحلية
 مراجعتنا.. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة حول هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بناًء على األم

 
 نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للشركة". إن    2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  
المالية  المعلومات  ال  المكثفة  مراجعة  المسؤولين عن  للموظفين  استفسارات  توجيه  على  مبدئياً  تشتمل  والمحاسبية  المرحلية  المالية  معلومات 

مما   أقل  الفعلية  المراجعة  نطاق  إن  األخرى.  المراجعة  وإجراءات  التحليلية  اإلجراءات  لمعايير  هو  وتطبيق  وفقاً  التدقيق  في عملية  مطبق 
ديدها خالل عملية التدقيق، وبناًء  التدقيق الدولية وهي بالتالي ال تمكننا من التأكيد على أننا على علم بكافة األحداث الهامة التي من الممكن تح

 عليه فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.  
 
 المتحفظ عليها النتيجة أساس

رقم   إيضاح  في  مبين  هو  المرفقة،    6كما  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  حول  والخسائر    إن)أ(  التجاريون  الدائنون  رصيد 
بمبلغ   أخرى  ورسوم  فوائد  في  تتمثل  عليها  متنازع  مطالبة  اليتضمن  ً كويتي   اً دينار  19,101,259المتراكمة  درهم    233,015,785)  ا

المطال تم  التعاقد  إماراتي(  لشروط  المستحق وفقاً  الدائن  الرصيد  للشركة األم على  التابعة  الشركات  الرئيسي إلحدى  المطور  بها من قبل  بة 
ما إذا كان ضرورياً إجراء  ال يمكننا تحديد    وعليه، فإنه  . والناتج من إقتناء عقارات قيد التطوير. نتيجة لعدم التوصل إلى تسوية بين الطرفين

 . 2021يونيو  30المجمعة المرفقة كما في  المكثفة كون ضرورية فيما يتعلق بهذا األمرعلى المعلومات المالية المرحلية قد ت   أي تعديالت
 

 عليها المتحفظالنتيجة 
يجعلنا نعتقد بأن ، لم يرد إلى علمنا ما  عليهاالمتحفظ    النتيجةالمبين في أساس  لألمروباستثناء أية تأثيرات محتملة نتيجة  ،  استناداً إلى مراجعتنا

 . 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم المجمعة المرفقة لم تعد، من جميع النواحي المادية،  المكثفة  المعلومات المالية المرحلية
 

 عدم التأكد المادي المتعلق بمبدأ االستمرارية 
المجمعة   المكثفة  المعلومات المالية المرحلية حول ( 16رقم ) نود أن نشير إلى اإليضاحعليها، المتحفظ  إلى نتيجتنا من دون إضافة تحفظ آخر

للمالمرفقة المتداولة  المطلوبات  تجاوز  يبين  والذي  بمبلغ  عن  جموعة ،  المتداولة  ً كويتي   اً دينار  34,162,310  موجوداتها    ديسمبر   31)  ا
ً كويتي   اً دينار  32,578,526:  2020  يونيو  30  اً،كويتي   اً دينار  34,543,872  :2020 إن هذه الظروف باإلضافة إلى العوامل األخرى    . (ا

( تشير إلى وجود عدم تأكد مادي والذي قد يؤدي إلي وجود شكوك جوهرية حول قدرة المجموعة على تحقيق  16الواردة في االيضاح رقم )
 . االستمرارية

 
  ورأم على تأكيدال

للبدأ في أعمال    للحصول على الموافقات الالزمة اإلجراءات القانونية  إن  أن نبين    نود عليها،  المتحفظ    إلى نتيجتنا  من دون إضافة تحفظ آخر 
ومملوكة بشكل مباشر من قبل    العربية المتحدة  دولة االماراتتم تأسيسها في    شركة تابعة)ذ.م.م.    دار الظبي العقارية  إمارات  شركة  تصفية

العقارية ش.م.ك.م.  الظبي  دار  بعدلم    (شركة  تاريخ    تبدأ  علىالتقريرحتى  بناءاً  وذلك  العقارية    موافقة  ،  الظبي  دار  شركة  إدارة  مجلس 
نظراً  وإنهاء مدتها    ذ.م.م.   دار الظبي العقارية  إمارات   شركة   تصفيةحل و  على  2020أغسطس    20بتاريخ    المنعقد  هجتماعإ ش.م.ك.م. في  

أعمال نود    .هالتوقف  نشيركما  رأيضاً    أن  اإليضاح  )إلى  المرحلية  حول  ( 11قم  المالية  يتعلق    المكثفة  المعلومات  فيما  المرفقة،  المجمعة 
 بالقضايا المرفوعة ضد ومن قبل المجموعة. 
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 المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى حول تقرير
إلى ذلك إلى مراجعتناو  باإلضافة  المعلومات  إستناداً  فإن  المرحلية،  األم،    المكثفة  المالية  الشركة  دفاتر  وارد في  ما هو  متفقة مع  المجمعة 

عدم التأكد المادي المتعلق بمبدأ فقرة    ،  المذكور في فقرة أساس النتيجة المتحفظ عليها  روباستثناء األموحسب ما ورد إليه علمنا واعتقادنا،  
أم فقرة  واالستمرارية   على  رقم  ،  ورالتأكيد  الشركات  قانون  ألحكام  مخالفات  أية  علمنا  إلى  يرد  التنفيذية2016لسنة    1لم  والئحتة   ، 

  30أشهر المنتهية في    الستة خالل فترة    والتعديالت الالحقة عليهما  األم  والتعديالت الالحقة عليهما وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة 
 . على وجه كان من الممكن أن يؤثر مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي  2021يونيو 

 
ون  عالوة على ذلك، وحسب ما ورد إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا خالل مراجعتنا مايشير إلى وجود أي مخالفات مادية ألحكام القان 

يونيو    30أشهر المنتهية في    الستةوالئحته التنفيذية خالل فترة    المالية  األوراق نشاط    وتنظيم  المال   في شأن هيئة أسواق   2010لسنة    7رقم  
 على وجه كان من الممكن أن يؤثر مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.   2021
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 وشركاتها التابعة ()عامة ش.م.ك. -شركة بيان لالستثمار 
 )غير مدقق( المجمع المرحلي المكثف األرباح أو الخسائربيان 

 2021يونيو  30للفترة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي( 

 

 
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو   30 
 الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو   30 

 2020  1202  2020  1202  إيضاح  

          اإليرادات: 

 (21,242)  235,868  18,551  179,600   االستثمارات  )خسائر( صافي أرباح

 7,408  3,500  3,452  173   أتعاب إدارة واستشارات  

 355,509  237,826  188,472  159,647   صافي إيرادات المبيعات 

 34,873  25,439  32,376  14,628   إيرادات أخرى 

   354,048  242,851  502,633  376,548 

          المصاريف واألعباء األخرى:

 -  275,566  -  -   مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
 460,016  373,026  160,955  200,826   مصاريف عمومية وإدارية 

 82,265  58,101  34,020  27,713   أعباء تمويلية على التسهيالت البنكية 
 6,011  4,527  4,952  2,439   عقود اإليجارأعباء تمويلية على إلتزامات 

 133,207  146,219  66,522  73,349  (جـ) 6 مخصص دعوى قضائية 
 356,050  ( 168,797)  (67,463)  ( 103,875)   )أرباح( خسائر فروقات عمالت أجنبية 

   200,452  198,986  688,642  1,037,549 

 ( 661,001)  ( 186,009)  43,865  153,596   ( الفترة خسائر) أرباح

          

          بـ :  ةالخاص 

 ( 398,439)  ( 186,296)  53,350  142,998   مساهمي الشركة األم  

 ( 262,562)  287  ( 9,485)  10,598   الحصص غير المسيطرة 

 ( 661,001)  ( 186,009)  43,865  153,596   ( الفترة خسائر) أرباح

          

 فلس   فلس   فلس   فلس    

األساسية والمخففة الخاصة  السهم  ربحية )خسارة( 
  8 بمساهمي الشركة األم 

 
  0.395 

  
0.147 

 
(40.51 ) 

 
(1.100 ) 

 
 

   المجمعة. المكثفة  من هذه المعلومات المالية المرحلية اً جزء تشكل ( 17( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 وشركاتها التابعة (ش.م.ك. )عامة –شركة بيان لالستثمار 
 )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف اآلخر الدخل الشاملو األرباح أو الخسائر بيان

 2021يونيو  30للفترة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي( 

 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  

 2021  2020  2021  2020 

 ( 661,001)  ( 186,009)  43,865   153,596  ( الفترةئر)خسا  أرباح

        
        : )الخسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل اآلخر

        ر بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائ
 (19,088)  6,157   73,107   ( 6,619) فروقات ترجمة عملة من العمليات األجنبية 

        
        بنود لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر 

للموجودات   العادلة  القيمة  في  العادلة  التغيرات  بالقيمة  المالية 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
 4,606,512 

  
 1,983,886 

 
 5,414,486 

 
(1,627,154) 

 (1,646,242)  5,420,643   2,056,993   4,599,893  للفترة    )الخسارة الشاملة األخرى( خرالدخل الشامل اآل 

 (2,307,243)  5,234,634   2,100,858   4,753,489  للفترة )الخسارة الشاملة( مجموع الدخل الشامل 

        
        الخاصة بـ : 

 (2,005,879)  5,216,536   2,104,216   4,731,961  مساهمي الشركة األم  
 ( 301,364)  18,098   ( 3,358)  21,528  الحصص غير المسيطرة 

 (2,307,243)  5,234,634   2,100,858   4,753,489  للفترة  )الخسارة الشاملة(مجموع الدخل الشامل 

 
 

   المجمعة.المكثفة من هذه المعلومات المالية المرحلية  اً جزء تشكل ( 17( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 وشركاتها التابعة ()عامة ش.م.ك. -شركة بيان لالستثمار 
 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 2021يونيو  30للفترة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
    حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 
 

  رأس المال 
 

  خزانة أسهم 
 

  احتياطي اختياري 
احتياطي القيمة  

  العادلة 
تعديالت ترجمة  
  متراكمة  خسائر  عمالت أجنبية

 
  المجموع الجزئي

الحصص غير 
  المسيطرة 

حقوق   مجموع
 الملكية 

 47,868,773   12,640,409  35,228,364  ( 6,036,654)  ( 2,996,807)  4,995,434   5,948,170   ( 5,948,170)  39,266,391 )مدقق( 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
صافي الربح المحول إلى الخسائر المتراكمة نتيجة 

لبيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 65,859  -  -  - الدخل الشامل اآلخر 

 

-  14,367  80,226  -  80,226 
 5,234,634  18,098  5,216,536  (186,296)  ( 11,654)  5,414,486  -  -  - للفترة  (الشاملة  رةالخساالدخل الشامل )  جموعم

 53,183,633  12,658,507  40,525,126  (6,208,583)  ( 3,008,461)  10,475,779  5,948,170   ( 5,948,170)  39,266,391 2021يونيو  30الرصيد كما في 

                  
 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( 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

صافي الربح المحول إلى الخسائر المتراكمة نتيجة 
لبيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ( 82,623)  -  -  - الدخل الشامل اآلخر 

 

-   58,755  (23,868 )  -  (23,868 ) 
 ( 2,307,243)  ( 301,364)  ( 2,005,879)  ( 398,439)  19,714  (1,627,154)  -  -  - الدخل الشامل للفترة الشاملة(  رة)الخسا جموعم

 46,742,474   12,572,892  34,169,582  ( 6,519,102)  ( 2,998,740)  4,421,033   5,948,170   (5,948,170)  39,266,391 2020 يونيو 30الرصيد كما في 

 
 

   المجمعة. المكثفة  من هذه المعلومات المالية المرحلية جزءاً  تشكل ( 17( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 وشركاتها التابعة ()عامة ش.م.ك. -شركة بيان لالستثمار 
 )غير مدقق(المجمع  المكثفالمرحلي بيان التدفقات النقدية 

 2021يونيو  30للفترة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 يونيو   30أشهر المنتهية في  الستة  

  2021  2020 

     :التشغيلية األنشطةالتدفقات النقدية من 
 (661,001)  (186,009)  الفترة ئرخسا

     تسويات :
 21,242   (235,868)  االستثمارات خسائر (أرباح)صافي 

 (100)  (222)  إيرادات فوائد
 63,222  65,669  وإطفاء استهالك

 18,543  10,210  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
 -  275,566  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 82,265  58,101  على التسهيالت البنكيةأعباء تمويلية 
 6,011  4,527  إلتزامات عقود اإليجار علىأعباء تمويلية 

 133,207  146,219  مخصص دعوى قضائية
 356,050  (168,797)  عمالت أجنبيةفروقات  خسائر )أرباح(

  (30,604)  19,439 
     الموجودات والمطلوبات التشغيلية : يالتغيرات ف

 (345,112)  165,970  مدينون وأرصدة مدينة أخرى
 (89,575)  (91,741)  مخزون

 232,503  (50,905)  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 (182,745)  (7,280)  التشغيلية المستخدمة في العمليات النقدية التدفقات
 -  (13,435)  ضريبة دعم العمالة الوطنية المدفوعة

 (182,745)  (20,715)  التشغيلية األنشطة  في  ةالمستخدم النقدية  التدفقات صافي 

     
     : االستثمارية األنشطة التدفقات النقدية من 

 95,021  519,539  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمحصل من بيع 
 (6,760)  (100,972)  صافيبال –ممتلكات وعقارات ومعدات 

 5,500   140,176  توزيعات أرباح مستلمة
 100  222  فوائد مستلمة إيرادات

 93,861  558,965  يةاالستثمار األنشطةمن  الناتجة النقدية التدفقاتصافي 

     
     :يةالتمويل األنشطةالتدفقات النقدية من 

 75,484   (319,153)   على التسهيالت البنكيةصافي الحركة 
 ( 16,233)  (36,000)  لتزامات عقود اإليجارإ من المدفوع

 87,229   16,338  مرابحات دائنةصافي الحركة على 
 (10,134)  (837)  أرباح مدفوعةتوزيعات 

 (88,276)  (51,338)  على التسهيالت البنكية المدفوعةأعباء تمويلية 

 48,070   (390,990)  يةنشطة التمويلاأل( الناتجة من في ةالمستخدم) النقدية التدفقاتصافي 

 (40,814)  147,260  في النقد في الصندوق ولدى البنوكالزيادة )النقص( صافي 
 1,072  (90)  النقد في الصندوق ولدى البنوك على االجنبية العمالت ترجمة تأثير

 440,958  286,526  لفترةفي بداية اكما نقد في الصندوق ولدى البنوك 

 401,216  433,696   فترةفي نهاية الكما نقد في الصندوق ولدى البنوك 

 
 

   المجمعة. المكثفة  من هذه المعلومات المالية المرحلية اً جزء تشكل ( 17( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 الخاص بالشركة األمالتأسيس والنشاط  .1
 21بتاريخ  1/ جلد 1491عامة تأسست بموجب عقد التأسيس رقم كويتية إن شركة بيان لالستثمار )الشركة األم( هي شركة مساهمة 

. إن الشركة األم مدرجة فـي بورصـة الكويـت. قـد تـم قيـد الشـركة األم بالسـجل 2019أبريل    15وآخرتعديالته بتاريخ    1997يوليو
 .1997أغسطس  30بتاريخ  70718التجاري تحت رقم 

 
 إن أغراض الشركة األم هي مدير محفظة االستثمار.

 
، علـى إلغـاء تـرخيص أنشـطة األوراق الماليـة الممنـوح 2021ينـاير    28  بتاريخإجتماعه المنعقد    فيوافق مجلس إدارة الشركة األم  

وشطبها من سجل األشـخاص المـرخص لهـم لـدى الهيئـة وإقتصـار نشـاط الشـركة علـى إدارة   المال  أسواق  هيئةللشركة األم من قبل  
تثمار فـي الشـركات التابعـة وتعـديل عقـد واالسـ  درجةاستثماراتها الخاصة المدرجة في األسواق المالية، االستثمارات المباشرة غيرالم

 التأسيس والنظام األساسي للشركة األم ليتوافق مع أغراضها. علماً بأن الموافقة النهائية إللغاء ترخيص أنشطة األوراق المالية للشركة
 ألم.لشركة اا غير العادية لمساهمي األم وشطبها من سجل األشخاص المرخص لهم يخضع لموافقة الجمعية العامة

 
وعنوانهـا المسـجل هـو  – 21مبنـى  – 12قطعـة  –شـارع فهـد السـالم   -إن العنوان المسجل للشركة األم هو مجمع سـعاد التجـاري  

 دولة الكويت .  - 35151الدسمة ،  104صندوق بريد رقم 
 

 ً  االستثمار.شركات في شأن  2010لسنة  7للقانون رقم  إن الشركة األم تخضع إلشراف هيئة أسواق المال وفقا
 

 . 2021 أغسطس 14 معة مـن قبل مجلس اإلدارة بتاريخالمج المكثفة تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية
 

 أسس العرض  .2

رقم   الدولي  المحاسبة  لمعيار  طبقاً  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  أعدت  إن    34لقد  المرحلي".  المالي  "التقرير 
انات السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البي 

  .2020ديسمبر  31ية المجمعة السنوية للسنة المالية المنتهية في المال
 

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

نتائج األعمال ل  المجمعة.  المكثفة  ضرورية لعرض عادل في المعلومات المالية المرحلية  يونيو    30المنتهية في    أشهر  الستة   فترةإن 
. للحصول على  2021  ديسمبر  31المالية المنتهية في  ال تعتبر بالضرورة مؤشراً عن نتائج األعمال التي يمكن توقعها للسنة    2021

 . 2020ديسمبر  31معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 
 

 الجديدة والمعدلة  المالية للتقارير الدولية المعايير  تطبيق
مبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها وغير جارية التأثير. إن تعديالت وتفسيرات أخرى  لم تقم المجموعة بتطبيق  

 على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.  مادي ، ولكن ليس لها أي تأثير2021تتطبق ألول مرة في 
 

 خر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل مالية  موجودات .3

 
 

 يونيو  30
2021 

 
 )مدقق( 

 ديسمبر   31
2020 

 
 

 يونيو 30
 2020 

 9,819,666  9,619,802  14,710,885 درجة ممالية  أوراق 

 1,258,349  1,792,151  1,676,241 درجة غير ممالية  أوراق 

 16,387,126  11,411,953  11,078,015 

 
العادلة من خالل  مالية  موجودات  تم رهن   اآلخربالقيمة  الشامل  تبلغ  الدخل  دفترية  ً كويتي   اً دينار  8,177,186  بقيمة  ديسمبر    31)  ا

ً كويتي   اً دينار  5,490,486:  2020 ً كويتي   اً دينار  5,737,540:  2020  يونيو   30،  ا مقابل    (ا الحصول  كضمان  تم  بنكية  تسهيالت 
 . (5)إيضاح بنك محلي  قبل من عليها

 

 (. 15الخاصة بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في )إيضاح تم اإلفصاح عن أسس التقييم 
 

 عقارات قيد التطوير  .4
  دة( بهدفــة المتحــارات العربي ــإمارة أبو ظبي )دولة اإلم  -إن العقارات قيد التطوير تتمثل في األراضي الواقعة في جزيرة الريم  

تجارية.   ومكاتب  سكنية  وشقق  كمجمعات  المستقبل  في  وبيعها  اإلدارة،  بناءً تطويرها  تقديرات  للمشروع    على  التقديرية  التكلفة  تبلغ 
ً كويتي   اً دينار  287,613,903)درهم إماراتي    3,508,594,819 من العقد بعد اإلنتهاء   7.2على الفقرة رقم    يتم نقل الملكية بناءً .  (ا

 من السداد الكامل للدفعات واإلنتهاء من أعمال التطوير. 
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 تسهيالت بنكية .5

 
 

 تفصيل

  
 يونيو  30

2021 
 

 )مدقق( 
 ديسمبر   31

2020 
 

 
 يونيو 30

 2020 

المكشوف   على  سحب  من    تمتسهيالت  كجزء  عليها  الحصول 
عقد التسهيالت االئتمانية من قبل بنك محلي وتحمل معدل فائدة  

  30  سنوياً،%  2.5:  2020 ديسمبر 31)  سنوياً %  2.5بواقع  
( فوق سعر الخصم المعلن من قبل  سنوياً %  2.5  2020يونيو

 بنك الكويت المركزي ويتم سدادها عند الطلب. 

 

184,491 

 

 
 
 
 

503,644 

 

524,836 
       

معدل    يحملتم الحصول عليه من قبل بنك محلي و  ألجل   قرض 
  30  سنوياً،% 2:  2020  ديسمبر  31)  سنوياً %  2فائدة بواقع  

قبل  سنوياً %  2:  2020يونيو من  المعلن  الخصم  سعر  فوق   )
ال خالل  المركزي.  الكويت  في    سنةبنك  ديسمبر    31المنتهية 

على  2020 سداده  ليتم  ألجل  القرض  جدولة  إعادة  تمت   ،
بقيمة   متساوية  سنوية  أقساط  كويتي    600,000خمسة  دينار 

التالي  ي   أن  على،  قسطلكل   القسط  سبتمبر   30  بتاريخستحق 
 .2025سبتمبر   30والقسط األخير بتاريخ  2021

 

3,000,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 3,000,000 

 

3,600,000 

  3,184,491  3,503,644  4,124,836 

 
   : رهن مقابل ةمضمون  البنكية التسهيالتإن 

 . شركة دار الظبي القابضة ش.م.ك. )قابضة( )شركة تابعة مباشرة للشركة األم(في  المملوكة األسهم  منمليون سهم  100 (1)
اآلخر   (2) الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  ً كويتي   اً دينار  8,177,186  تبلغ  دفترية   بقيمة موجودات  ديسمبر    31)  ا

ً كويتي  اً دينار 5,490,486: 2020 ً كويتي  اً دينار 5,737,540: 2020 يونيو  30،  ا  . (3)إيضاح  (ا

 
 دائنة أخرى  وأرصدة  دائنون .6

 
 

 يونيو  30
2021 

 
 )مدقق( 

 ديسمبر   31
2020 

 
 

 يونيو 30
 2020 

 23,903,114  23,549,781  23,378,919 للمطور الرئيسي )أ(  المستحق 
 3,752,912  4,259,432  4,259,432 للمقاول  المستحق 

 ً  5,995,562  5,863,032  5,803,070 من عمالء )ب(  دفعات مقبوضة مقدما

 914,122  1,197,989  1,344,208 ( جـ )  قضائية دعوى  مخصص 

 235,221  203,960  171,947  اإليجار  عقود  إلتزامات

 208,271  171,741  152,636 تجاريوندائنون 
 30,879  26,389  12,954 الوطنية  العمالة  دعم ضريبة  عن المستحق 
 12,349  13,898  16,336 الزكاة  عن المستحق 

 613,734  591,420  518,896 أرصدة دائنة أخرى 

 35,658,398  35,877,642  35,666,164 

 
قتناء  إل  نتيجة  الرصيد الدائن المتبقي  في ، والذي يتمثل  درهم إماراتي  285,198,845  يعادل مبلغ  المستحق للمطورالرئيسي   إن ( أ)

التطوير  قيد  تم (  4)إيضاح    عقارات  في    للسداد   إستحقاقه  والذي  محامي  2021يونيو    30كما  قبل  من  المرسل  لإلنذار  وفقاً   .
الرئيسي   المطور  قام  المستحق،  الرصيد  لتسوية  وذلك  األم  للشركة  التابعة  الشركة  قبل  إستالمه من  تم  الرئيسي والذي  المطور 

بمبلغ   أخرى  بفوائد ورسوم  ً كويتي   اً دينار  19,101,259بالمطالبة  إماراتي(   233,015,785)   ا :  2020  ديسمبر   31)  درهم 
) كويتي   اً دينار  19,240,859 إماراتي  233,015,785اً  اً كويتي   اً دينار  17,214,819:  2020  يونيو  30،  (درهم 

إماراتي  205,397,772) والرسوم  ( درهم  الفوائد  تلك  بتسجيل  األم  للشركة  التابعة  الشركة  تقم  لم  المستحق.  الرصيد  على   )
إن إدارة المجموعة ما تزال في المراحل األولى من التفاوض الشفهي مع المطور    األخرى في الدفاتر وذلك لعدم موافقتها عليها.

في   البدء  بمجرد  وذلك  بها  المتعلقة  األخرى  والرسوم  الفوائد  لسداد  إعفاء  الحصول على  في  ثقة  المجموعة على  وإن  الرئيسي 
إمارة أبو ظبي )دولة اإلمارات العربية المتحدة(    -بما تم مع أحد المطورين اآلخرين في جزيرة الريم    ه عملية التطوير وذلك أسو

 بحصوله على إعفاء لسداد الفوائد والرسوم األخرى عند البدء في عملية التطوير. 
 

تتمثل في المبالغ المقبوضة مقدماً من العمالء عن الحجوزات لوحدات سكنية أو مكاتب والتي سيتم بناؤها ضمن بند عقارات قيد   ( ب )
ً   بعض قام   (. 4  إيضاحالتطوير ) بعض  . تم إصدار حكم نهائي لصالح  عمالء برفع قضايا مطالبين بإسترداد المبالغ المدفوعة مقدما

 . العمالءتلك من 
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        كيو انترناشيونال كونسلتنس   ( يمثل هذا المبلغ في مخصص للفوائد القانونية التي تم إحتسابها على الرصيد الدائن المستحق لشركة جـ)

 (. )أ(   11)إيضاح
 

 كما يلي: هي / السنة  الفترة خالل  قضائيةالدعوى المخصص على  حركةالإن 
 

 
 

 يونيو  30
2021 

 
 )مدقق( 

 ديسمبر   31
2020 

 
 

 يونيو 30
 2020 

 780,915  780,915  1,197,989  الفترة / السنة في بداية كما  الرصيد 
 133,207  417,074  146,219 الفترة / السنة المحمل خالل 

 914,122  1,197,989  1,344,208 الفترة / السنة في نهاية كما  الرصيد 

 
 أسهم خزانة  .7

 
 

 يونيو  30
2021 

 
 )مدقق( 

 ديسمبر   31
2020 

 
 

 يونيو 30
 2020 

 30,319,197  30,319,197  30,319,197 عدد األسهم 
 % 7.72  % 7.72  % 7.72 المصدرة النسبة إلى األسهم 

 1,440,162  1,264,311  1,540,215 القيمة السوقية )دينار كويتي( 
 5,948,170  5,948,170  5,948,170 التكلفة )دينار كويتي( 

 
الشركة   إدارة  اال قامت  اإلحتياطي  من  جزء  بتجميد  فياألم  كما  الخزانة  أسهم  رصيد  يساوي  بما  المالية    ختياري  المعلومات  تاريخ 

إالمجمعة  مكثفة ال  المرحلية فترة  للتوزيع طوال  الخزانة غير  . إن هذا الرصيد غير قابل  الخزانة. إن أسهم  بأسهم  الشركة األم  حتفاظ 
 . مرهونة

 
 األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم السهم ( خسارةربحية )  .8

  الخاصة بمساهمي الشركة األم   األساسية والمخففة السهم    ( خسارة)  ربحية   حتساب إليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع إصدارها. يتم  
 الفترة الخاصة بمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة :   خسائربقسمة 

 
 يونيو   30الستة أشهر المنتهية في     يونيو    30الثالثة أشهر المنتهية في      

  2021  2020  2021  2020 

 الفترة الخاصة   (رئخساأرباح )
  بمساهمي الشركة األم   

 
 142,998  

 
 53,350  (186,296) 

 
(398,439) 

         
 سهم  سهم   سهم  سهم   

 392,663,910   392,663,910   392,663,910   392,663,910   عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل

 (30,319,197)  ( 30,319,197)  ( 30,319,197)  ( 30,319,197)  ناقصاً : المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزانة 

 362,344,713   362,344,713    362,344,713    362,344,713    المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  

         
 فلس   فلس   فلس   فلس   

ربحية )خسارة( السهم  األساسية والمخففة 
 ( 0.514)  0.147  0.395  الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 
(1.100 ) 

 
 السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم متطابقة.  خسارة نظراً لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن 

 
   أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات صلة  .9

معامــالت المجموعـة  قـامت  في  أفراد أعضاء   كالمساهمين، صلة  ذات  أطراف  مع  متنوعة  بالدخول  االدارة،   العليا اإلدارة  مجلس 
   .المجموعة إدارة  قبل  من عليها الموافقة  تمي  المعامالت  بهذه المتعلقة الدفع وشروط األسعار  إن . األخرى الصلة  ذات األطراف وبعض
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 إن األرصدة والمعامالت الهامة التي تمت مع أطراف ذات صلة أخرى هي كما يلي: 

 يونيو 30
2020  

 )مدقق( 
 ديسمبر 31

2020 

  
 يونيو  30

2021 

 

 المساهمين 

 
أفراد اإلدارة  

   العليا

   
      

 
(i) دة المتض منة ف ي بي ان المرك ز ص األر

 المكثف المجمع: المالي المرحلي
 وأرصدة دائنة أخرى دائنون   50,000  -  50,000  50,000  50,000

 
 

259,387  

 
 

259,193 

  
 

258,356 

  
 

258,356 

  
 
-  

توزيعات أرباح مسـتحقة للمسـاهمين " 
دائنـون وأرصـدة متضمنة تحت بنـد  

 "دائنة أخرى
 

 
 

 أشهر المنتهية في  الستة
       يونيو  30 

2020  2021      (ii)  : مزايا أفراد اإلدارة العليا 

 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل    81,654  75,519
 مزايا مكافأة نهاية الخدمة       8,978  9,017

84,536  90,632       

 
 موجودات أمانة  .10

ود خـارج بيـان المركـز المـالي المرحلـي ـــ)بن   ةــــة أو الوكالــــإن إجمالي الموجودات المحتفظ بها من قبل الشـركة األم بصـفة األمان 
ً كويتيـ  اً اردينـ  14,566,191:  2020ديسـمبر    31دينـار كـويتي )  الشـىء  تبلـغ  2021يونيو    30ا في  ــع( كمــالمكثف المجم  30، ا

ً كويتي  اً دينار  20,659,979: 2020 يونيو  (.ا
 

 مطالبات قضائية  .11
 المجمع هي كما يلي: المرحلي المكثف إن القضايا القائمة للمجموعة كما في تاريخ بيان المركز المالي

   
، قامت شركة كيو انترناشيونال كونسـلتنس )"المـدعي"( برفـع دعـوى قضـائية ضـد شـركة دار الظبـي 2017يناير    23  بتاريخ ( أ)

شـركة تابعـة لشـركة بيـان   –الظبـي القابضـة ش.م.ك.)قابضـة(    دارالعقارية ش.م.ك.م. )شركة تابعـة مملوكـة بالكامـل لشـركة  
 .1127/2017"( تحت رقم عليهاالمدعي ش.م.ك. )عامة( )الشركة األم الرئيسية(( )" -لالستثمار

 
 :مضمون الدعوى

ً المدعي برفع قضية مطالب   قام ألـف دوالر أمريكـي  109درهـم إمـاراتي ومبلـغ  50,869,550المدعي عليها بأن تـؤدي مبلـغ   ا
% سنوياً من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد 7ديناراً كويتياً باإلضافة إلى الفوائد القانونية بواقع    4,199,073المعادل مبلغ  

، قامـت 2017أبريـل  3والتي تتعلق حسب إدعاء شركة كيـو انترناشـيونال كونسـلتنس عـن عقـود استشـارات هندسـية. بتـاريخ 
 ب خبير وتصفية الحساب.عليها بتقديم دعوى فرعية في ذات الدعوى بطلب ند يالمدع

 
 :حكام الصادرةاأل
(i)  تم إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء. 2017أبريل  3بتاريخ ، 
 
(ii) أصدرت "محكمة أول درجة" حكمها لصالح المدعي وذلك بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي  2020يناير    20  بتاريخ ،

و  45,258,452مبلغ   إماراتي  لمبلغ    60,201  درهم  المعادل  إلى    3,752,913دوالرأمريكي  باإلضافة  كويتياً  ديناراً 
  )2017  يناير  11(دائن من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في  % سنوياً مستحقة على الرصيد ال7الفوائد القانونية بنسبة  

 وحتى تمام السداد. 

 
(iii)   بإ2020فبراير    18بتاريخ عليها  المدعي  قامت  رقم    ستئناف،  القضية  خالل  من  "محكمة    1514/2020الحكم  لدى 

 االستئناف". 
 

(iv) إلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي  لصالح المدعي وذلك ب   حكمهاأصدرت "محكمة االستئناف"    2020  سبتمبر  1  بتاريخ
دينار كويتي باإلضافة إلى الفائدة    4,241,320دوالرأمريكي بما يعادل    109,300  درهم إماراتي و   50,869,549مبلغ  

ً ٪ سنوي 7البالغة   . السداد  تمامحتى  2016ديسمبر  26من تاريخ رفع الدعوى بتاريخ  الدائن الرصيدالمستحقة على  ا
 

 :الحالي الوضع
 بالطعن على الحكم وال تزال القضية منظورة أمام "محكمة التمييز". اعليه يالمدع تقام
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 :2021يونيو  30المنتهية في  للفترة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية المكثفة  على المالي األثر

 ((.جـ) 6 إيضاحالرصيد الدائن ) علىالقانونية المستحقة  للفوائدمخصص  تكوين يةإستمرار
 

ً . 2021يونيو  30 كما في المجموعةضد الغير ومن الغير ضد   المجموعةيوجد قضايا مرفوعة من  ،  باإلضافة إلى ما سبق ( ب )  طبقا
مـن قبـل  مت فـيهالبـ يـتمهـذه القضـايا إلـى أن   نتيجـةللمعلومات المتوفرة حالياً فإنه ليس باإلمكان تقدير القيمة التي سوف تترتب  

 .هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ، وعليه، لم يتم تكوين أي مخصصات عن تلك القضايا فيالقضاء
 

   العامة الجمعية  .12
 :على 2021 مايو 11بتاريخ  المنعقدةالسنوية للمساهمين  امةالجمعية العوافقت 

 . 2020ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في   -1
 . 2020ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في نقدية عدم توزيع أرباح   -2
 . 2020ديسمبر  31المالية المنتهية في عن السنة  عضاء مجلس اإلدارةإل مكافأة صرفعدم  -3

 
 معلومات القطاع  .13

على التقرير الداخلي المقدم إلى متخذ القرارات التشغيلية   ألغراض اإلدارة، تم تنظيم المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية بناءً 
 الرئيسي :

 
 االستثمار لمصلحة المجموعة في األوراق المالية والمحافظ والصناديق. عمليات االستثمار: -
االســتثمار وإدارة المحــافظ والصــناديق للعمــالء، واستشــارات ماليــة واستشــارات وبحــوث  إدارة األص  ول وخ  دمات استش  ارية: -

 استثمارية.
 األخرى .االحتفاظ بالعقارات االستثمارية لزيادة قيمتها وبيع العقارات  العقارات: -
 إنتاج و تصنيع مواد الفريت والجليز و بيعها ضمن النشاط االعتيادي للمجموعة. القطاع الصناعي: -

 
 إن معلومات القطاعات لقطاعات التشغيل التي يتم عمل تقرير بها كما يلي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  2021يونيو   30أشهر المنتهية في   الستة

 المجموع
 

 بنود غير موزعة 
 

  العقارات   القطاع الصناعي 
إدارة األصول  

  عمليات االستثمار   وخدمات استشارية 

 إجمالي اإليرادات  235,868   3,500   -  237,826  -  477,194 

 نتائج القطاع  (88,124)  (2,500)  -  194,792  -  104,168 

 مصاريف تشغيل غير موزعة         (62,628)  (62,628)

 من العمليات  خسائر           41,540 
 إيرادات أخرى  -  -  -  -  25,439  25,439 

(275,566 ) 
  

- 
 

(275,566 ) 
  

- 
  

- 
  

- 
 مخصص خسائر ائتمانية 

 ة متوقع   
 مخصص دعوى قضائية  -  -  ( 146,219)  -  -  (146,219)
 فروقات عمالت أجنبية  أرباح -  -  -  -  168,797  168,797 

 الفترة  خسائر           (186,009)

            
 معلومات أخرى :           

 موجودات القطاعمجموع  16,708,836   -  73,341,331  2,312,450  150,139  92,512,756 

            

 مطلوبات القطاعمجموع  3,619,015   -  34,795,072  356,874  558,162  39,329,123 
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 استحقاقات الموجودات والمطلوبات  جدول  .14

 كالتالي :  وه 2021يونيو  30استحقاقات الموجودات والمطلوبات كما في  جدولإن 
 

 المجموع 
  5أكثر من  

  سنوات 
1 - 5   

  سنوات 
1 - 12    

 حتى شهر   شهر 
 

 الموجودات:         

 نقد في الصندوق ولدى البنوك 433,696  -  -  -  433,696

321,710 
 

-  -  -  321,710 
من خالل    مالية  موجودات العادلة    أو  األرباحبالقيمة 

 الخسائر 
 مدينون وأرصدة مدينة أخرى  -  1,100,375  -  -  1,100,375

 مخزون -  370,905  -  -  370,905

16,387,126 
  

-  16,387,126  -  - 
  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات

 اآلخر   الشامل
 عقارات قيد التطوير  -  -  73,341,331  -  73,341,331

 ممتلكات وعقارات ومعدات  -  -  162,350  395,263  557,613

92,512,756  395,263  89,890,807  1,471,280  755,406  

 المطلوبات:         
 بنكية  تسهيالت -  784,491  2,400,000  -  3,184,491

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  34,791,128  761,667  105,603  -  35,658,398
 مرابحات دائنة  -  51,710  -  -  51,710

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة   -  -  -  434,524  434,524

39,329,123  434,524  2,505,603  1,597,868  34,791,128  

 
  العادلة  القيمة قياس  .15

 :هي كالتاليالعادلة  ةالقيم قياس مستويات إن تفاصيل 
 

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

 مباشر أو غير مباشر. 
 المستوى الثالث: ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح.  -

 
 : يالعادلة كما ف مةبالقي  األدوات المالية للمجموعة المقاسة يظهر التالي الجدول إن     

 
 2021يونيو   30  األول  المستوى   الثاني المستوى   المجموع 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  موجودات مالية  321,710  -  321,710
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  14,710,885  1,676,241  16,387,126

 المجموع   15,032,595  1,676,241  16,708,836

 
 )مدقق(  2020ديسمبر    31  األول  المستوى  الثاني  المستوى  المجموع 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  موجودات مالية  226,018  -  226,018
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة    9,619,802  1,792,151  11,411,953

 المجموع   9,845,820  1,792,151  11,637,971

 
 
 

  2020يوينو  30أشهر المنتهية في   الستة

 المجموع
 

 بنود غير موزعة 
 

  العقارات   القطاع الصناعي 
إدارة األصول  

  عمليات االستثمار  وخدمات استشارية 

 إجمالي اإليرادات  (21,242)  7,408  -  355,509   -  341,675 

 القطاع نتائج  (399,202)  1,408  -  279,453   -  (118,341)

 مصاريف تشغيل غير موزعة         ( 88,276)   (88,276)

 من العمليات  خسائر           (206,617)

 إيرادات أخرى  -  -  -  -  34,873   34,873 

 مخصص دعوى قضائية  -  -  ( 133,207)   -  -  (133,207)

 فروقات عمالت أجنبية  خسائر -  -  -  -  (356,050)  (356,050)

 الفترة  خسائر           (661,001)

            
 معلومات أخرى :           
 موجودات القطاعمجموع  11,282,332   -  72,834,810  2,808,307    131,678   87,057,127 

            
 مطلوبات القطاعمجموع  4,556,009   -  34,574,923  548,747   634,974   40,314,653 
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  2020  يونيو  30  األول  المستوى  الثاني  المستوى  المجموع 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  موجودات مالية  204,317  -  204,317
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  9,819,666  1,258,349  11,078,015

 المجموع   10,023,983  1,258,349  11,282,332

 
 المستويات المختلفـة لقيــاس القيمــة العادلـة.، لم يكن هناك تحويالت بين 2021يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

 
 االستمرارية مبدأ   .16

للمجموعة    ، 2021يونيو    30في  كما   المتداولة  المطلوبات  بمبلغعن  تجاوزت  المتداولة  ً كويتي   اً دينار  34,162,310  موجوداتها   ا
ً كويتي   اً دينار  34,543,872:  2020ديسمبر    31) ً كويتي   اً دينار  32,578,526:  2020  يونيو  30  ،  ا المعلومات  . لقد تم إعداد  (ا

 أعمالها.   فيالمجموعة   استمرارية افتراضالمجمعة على أساس   المكثفة المالية المرحلية 
 
رى إدارة المجموعة أنه على الرغم من الشكوك الجوهرية حول قدرة المجموعة على اإلستمرارية، والذي قد ينتج عنه عدم قدرة  ت 

المجموعة على تحقيق موجوداتها وسداد التزاماتها من خالل نشاطها االعتيادي، إن إدارة المجموعة ما تزال في المراحل األولى من  
إعفاء لسداد الفوائد والرسوم األخرى المتعلقة بها    على   الحصول  في الرئيسي وإن المجموعة على ثقة    التفاوض الشفهي مع المطور

التطوير عملية  في  البدء  بمجرد  الريم    وذلك  ،وذلك  جزيرة  في  اآلخرين  المطورين  أحد  مع  تم  بما  )دولة    -أسوة  ظبي  أبو  إمارة 
فوائد والرسوم األخرى عند البدء في عملية التطوير. لدى إدارة المجموعة  اإلمارات العربية المتحدة( بحصوله على إعفاء لسداد ال

توقعات معقولة بإن يقوم المطور الرئيسي بإعادة هيكلة الرصيد الدائن المستحق للمجموعة نظراً لجودة استثماراتها وموجوداتها. إذا  
في المستقبل القريب، فإنها قد ال تتمكن من    بهاالمتعلقة    لم تتمكن المجموعة من إعادة هيكلة الدائنون التجاريون والرسوم األخرى

 تحقيق موجوداتها والوفاء بمطلوباتها في السياق الطبيعي لألعمال. 
 

 "( 19-كوفيد)"األثر المترتب على وباء   .17
تعطيل األعمال واألنشطة  19-تفشي فيروس كورونا )"كوفيد  ستمرار  إ أدى   إلى  العالم  "( عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى 

االقتصادية، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي، كما أعلنت السلطات المالية والنقدية في جميع أنحاء العالم، بما في  
تأثير المستمر  الختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة. يبين هذا اإليضاح  ذلك دولة الكويت، عن تدابير دعم م

تفشي الوباء على عمليات المجموعة والتقديرات واألحكام الهامة التي تطبقها اإلدارة في تقييم الموجودات والمطلوبات كما في  لنتيجة  
 .   2021يونيو  30
 
 دارة مخاطر االئتمان إ (أ )

التي    المجموعة   إدارة   ت تخذإ بالوباء، بما في ذلك تحديد القطاعات األكثر ضعفاً  العديد من اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة 
 تأثرت في المقام األول ووضع تدابير إضافية لضمان مستوى عاٍل من إدارة تلك المخاطر. 

 
أخذ في االعتبار تأثير التقلبات العالمية في عوامل  ت المجموعة أن  "( من  19  -  كوفيد تطلبت حاالت عدم اليقين الناجمة عن وباء )"

 .  2021يونيو  30االقتصاد الكلي المستقبلية التي تم أخذها في االعتبار وذلك لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 
 

الصلة    التطلعيةالمعلومات    بتحديث المجموعة    قامتالدولية،    هاعمليات لبالنسبة   الكلي  بب المتعلقة  و  لمستخدمةاذات  االقتصاد  يئة 
 . أنشطتها المجموعة  فيه تزاول  الذي المناخ االقتصادي للسوق ب حتمالية الخسائراالئتمانية المتوقعة فيما يتعلق إلتحديد 

 

ً  275,566مبلغ وعليه، قامت المجموعة بتسجيل   كمخصص لخسائر اإلئتمان المتوقعة.   ديناراً كويتيا
 

 السيولة  مخاطر  إدارة (ب )
)"إ وباء  لتفشي  التمويل  ت "(،  19  -  كوفيد ستجابة  ووضع  السيولة  بتقييم  المجموعة  كثب قوم  والتدابير  إو  عن  اإلجراءات  تخاذ 

 . عن كثب االنقدية وتوقعاته اوذلك من خالل مراقبة تدفقاته  اتقييم مركز السيولة لديه المجموعة واصل ت المناسبة. س
 

   المالية موجودات قياس القيم العادلة لل (ج )
المالية   للموجودات  المفصح عنها  المبالغ  تحديد  الحالية وذلك عند  السوق  لتقلبات  المحتملة  اآلثار  المجموعة في االعتبار  أخذت 

بناءاً على المعلومات المتاحة التي يمكن مالحظتها كما في تاريخ   تقييم لإلدارة  المعلومات المالية  للمجموعة، وهذا يمثل أفضل 
تأثير وباء  معة المرحلية المكثفة المج بالنظر إلى  بتقييم ما إذا كانت القيمة العادلة للموجودات  (" 19-كوفيد") .  ، قامت المجموعة 

 والمطلوبات المالية تمثل السعر الذي يمكن تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في السوق في الوضع الحالي. 
 

 (. 15قيمة العادلة، يرجى اإلشارة إلى )إيضاح لمزيد من المعلومات حول سياسة المجموعة فيما يتعلق بقياسات ال
  



 وشركاتها التابعة (عامةش.م.ك. ) -شركة بيان لالستثمار 
 )غير مدققة(المجمعة  المكثفة المرحليةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 
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15 

 
 االستمرارية  دأمب)ه (  

تقييم المجموعة حول قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة في ظل الظروف االقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة   إن 
 (. 16حول المخاطر وحاالت عدم التأكد المستقبلي موضح بالتفصيل في )إيضاح 

 
تأثير وباء   على االقتصاد العالمي واألسواق المالية في التطور    ("19-كوفيد") من المتوقع أن تستمر اآلثار الحالية والمتوقعة لتفشي 

واالنتشار، كما ال يزال حجم ومدة هذه التطورات غير مؤكد في هذه المرحلة ولكن يمكن أن يؤثر سلباً على األداء المالي للمجموعة  
قدية والمركز المالي في المستقبل. ستواصل المجموعة مراقبة توقعات السوق وتحديث االفتراضات والتوقعات الخاصة به  والتدفقات الن 

 حيث قد يكون لذلك تأثير كبير على البيانات المالية في المستقبل. 
 

 


