
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

  وشركتها التابعة ع.ش.م.ك. أركان الكويت العقاريةشركة 

 

   المجمعة المكثفة  معلومات المالية المرحليةال
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 المجمعةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

 ع..م.ك.أركان الكويت العقارية ش مجلس إدارة شركةأعضاء إلى حضرات السادة 
 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
 

  مقدمة
"( األم )"الشركة ع.المرفق لشركة أركان الكويت العقارية ش.م.ك. لمجمعا لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف

  رحليينالم الدخل الشاملو و الخسائراألرباح أ وبياني 2020 يوليو 31كما في وشركتها التابعة )يشار إليهما معاً بـ"المجموعة"(، 

التدفقات النقدية والتغيرات في  ، وبيانييتين بذلك التاريختهالمكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المن

دارة هي المسؤولة عن اإلالمنتهية بذلك التاريخ. إن  أشهر التسعةه لفترة ب ينالمتعلق ينالمجمع ينالمكثف ينحقوق الملكية المرحلي

. إن  "التقرير المالي المرحلي" 34بة الدولي اسوعرضها وفقاً لمعيار المح المجمعة إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة

 .المجمعة رحلية المكثفةمسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية الم
 

 نطاق المراجعة
ً للمعيار الدولي   المستقل مراقب الحساباتلمرحلية المنفذة من قبل "مراجعة المعلومات المالية ا 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

 إلى رئيسيةالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة  "مجموعةلل

لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق  مسؤوالموظفين ال

ً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا قيق ا تدال نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من لذي يتم وفقا

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

 النتيجة
المرفقة لم يتم  المجمعة د بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفةعتقاجب االاستنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستو

 .34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  إعدادها، من جميع النواحي المادية، 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر   المجمعة ية المكثفةاستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلإضافة إلى ذلك، و

لسنة   1رقم  مخالفات لقانون الشركات ة. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أياألم المحاسبية للشركة

خالل فترة  ،األم للنظام األساسي للشركةأو لعقد التأسيس و ،والتعديالت الالحقة لها التنفيذيةوالئحته والتعديالت الالحقة له  2016

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2020 يوليو 31أشهر المنتهية في  التسعة  أو مركزها المالي. األم على نشاط الشركة ا
 

 7قانون رقم لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام ال ،تقادناحسبما وصل إليه علمنا واع، ونبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا

على وجه قد  2020 يوليو 31أشهر المنتهية في  التسعةفي شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة  2010لسنة 

 زها المالي.يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مرك
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع بيان األرباح او الخسائر

 2020 يوليو 31للفترة المنتهية في 
 

 

 إيضاح 
 الثالثة أشهر المنتهية في

  يوليو 31
 أشهر المنتهية في التسعة

 يوليو 31

 
 

2020  2019  2020  2019 
 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي 

 اإليرادات 
 

     

 إيرادات تأجير عقارات
 

1,359,317 976,821  3,678,247 2,836,153 

 اتت عقارامصروف
 

(83,175) (131,884)  (302,324) (439,494) 
  

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

 ات عقارصافي إيرادات 
 

1,276,142 844,937  3,375,923 2,396,659 

  
     

 أتعاب إدارة وحوافز
 

2,941 19,346  36,290 50,035 

 إيرادات توزيعات أرباح
 

-      -       47,262 -      

 إيرادات أخرى 
 

1,525 1,088  8,764 6,794 
  

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

  
1,280,608 865,371  3,468,239 2,453,488 

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

 المصروفات
 

     

 تكاليف موظفين
 

(161,357) (175,917)  (505,316) (540,581) 

 يف تمويلالكت
 

(355,609) (237,360)  (1,094,211) (605,792) 

  مصروفات عمومية وإدارية 
 

(98,873) (100,960)  (348,561) (326,651) 

 المتوقعة خسائر االئتمان مخصص

 اإليجاراتلمديني 
 

(383,668) -       (654,992) -      
  

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

  
(999,507) (514,237)  (2,603,080) (1,473,024) 

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

 الربح قبل الضرائب
 

281,101 351,134  865,159 980,464 

  
     

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 

(2,816) (3,160)  (8,652) (8,824) 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية 
 

(16,738) (8,779)  (38,304) (24,512) 

 الزكاة
 

(6,696) (3,512)  (15,322) (9,805) 
  

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

 ربح الفترة
 

254,851 335,683  802,881 937,323 
  

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

  
     

 فلس 3.73 فلس 3.2  فلس 1.34 فلس 1.01 4 ربحية السهم األساسية والمخففة
  

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

 



 وشركتها التابعة  الكويت العقارية ش.م.ك.ع.شركة أركان 
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 )غير مدقق( المجمع المرحلي المكثف  الشامل بيان الدخل

 2020 يوليو 31المنتهية في  لفترةل
 

 

  
 أشهر المنتهية في الثالثة

 يوليو 31
 أشهر المنتهية في التسعة 

 يوليو 31

  2020  2019  2020  2019 
 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  ويتي ك دينار  

       

 937,323 802,881  335,683 254,851  ربح الفترة 

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

  
     

       إيرادات شاملة أخرى 

ا الى إيرادات شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفه
       ة: قحترات الاألرباح او الخسائر في ف

 مصنفةصافي الربح من أدوات حقوق الملكية 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

 154,479 63,398  9,829 31,515  األخرى 

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

 1,091,802 866,279  345,512 286,366  اجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 )غير مدقق( المجمع المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية

 2020 يوليو 31تهية في المن لفترةل

  
 المنتهية في   هرشأ التسعة 

 يوليو  31

  2020 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي   ايضاحات 

    أنشطة التشغيل
 980,464 865,159  الربح قبل الضرائب 

    تعديالت لمطابقة الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية:

 92,016 198,437  ت حق االستخدام استهالك ممتلكات ومعدات وموجودا

 75,000      -   أخرى موجودات غير متداولة فاءطإ

      -  654,992  يجاراتلمديني اإلاالئتمان المتوقعة  خسائرمخصص 

 33,941 25,922  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

      -  (47,262)   إيرادات توزيعات أرباح

 605,792 1,058,130  تكاليف تمويل دائني تمويل إسالمي 

      -  36,081  تكاليف تمويل مطلوبات تأجير 

  ─────── ─────── 

  2,791,459 1,787,213 

    تعديالت على رأس المال العامل:

 (76,493) (678,723)  وموجودات أخرى مدينون 

 95,000 20,362  دائنون ومطلوبات أخرى 

  ─────── ─────── 

 1,805,720 980,2,133  ات النقد الناتج من العملي

 (7,607) (13,918)  مدفوعة  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (130,340) (109,164)  ضرائب مدفوعة 

  ─────── ─────── 

 1,667,773 2,010,016  فقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل صافي التد

  ─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار 

 (7,522) (118,778)   تكات ومعداشراء ممتل

 (2,959,300) (12,967,300) 6 شراء عقارات استثمارية 

 (830,778) (303,858) 6 التطوير قارات قيدعل متكبدة رأسمالية نفقات

 (1,007,451)      -   شاملة األخرىشراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات ال

     - 251,513  قيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىية مدرجة بالالم ع موجوداتيب متحصالت من

دات قيمة العادلة من خالل اإليرامالية مدرجة بال تجودالمو مال رأس استرداد متحصالت من
     - 26,302  الشاملة األخرى

 (120,000)      -   حيازة حقوق طبع ونشر

 (1,054,300)      -     ةيارستثماات دفعات مقدما لحيازة عقار

     - 47,262   إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

  ─────── ─────── 

 (5,979,351) (13,064,859)  في أنشطة االستثمار صافي التدفقات النقدية المستخدمة 

  ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل

 (605,792) (1,058,130)  تكاليف تمويل مدفوعة 

 6,731,986 15,944,674  تمويل إسالمي ت من دائني الصصافي المتح

 (1,908,022) (1,885,478) 5 توزيعات أرباح مدفوعة 

     - (224,160)  ت التأجير مبلغ مطلوبا أصلسداد جزء من 

  ─────── ─────── 

 4,218,172 12,776,906  أنشطة التمويلصافي التدفقات النقدية الناتجة من 

  
─────── ─────── 

  
  

 (93,406) 1,722,063  صافي الزيادة )النقص( في النقد واالرصدة لدى البنوك

 788,597 512,045  النقد واالرصدة لدى البنوك في بداية الفترة 

  ─────── ─────── 

 695,191 2,234,108   يوليو 31ك في دة لدى البنوالنقد واالرص

  ═══════ ═══════ 

    ة من بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع ة مستبعديدغير نقالت امعم

)المعدل مقابل  16ير المالية تعديل انتقالي للممتلكات والمعدات نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقار
     - (301,469)   (موجودات حق االستخدام

)المعدل مقابل  16للتقارير المالية  ليودالمعيار الق ية نتيجة تطبتعديل انتقالي للعقارات االستثماري
     - (1,116,455)  6 موجودات حق االستخدام(

     - 22,829  تحويل مدفوعات مقدما للممتلكات والمعدات 

 )المعدل مقابل 16ية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المال تعديل انتقالي لمطلوبات التأجير نتيجة
     - 1,395,095   أخرى(ت ادائنون ومطلوب

     - (1,603,050) 6 عقارات استثمارية 

     - 1,603,050  دفعة مقدما لشراء عقارات استثمارية 

  ─────── ─────── 

  -     -     

  ═══════ ═══════ 
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  )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف في حقوق الملكيةتغيرات بيان ال

  2020 يوليو 31 لفترة المنتهية فيل

 

 

 رأس 
 المال

 عالوة
 أسهمإصدار 

 احتياطي 
 احتياطي عام إجباري

 احتياطي 
 القيمة العادلة

 أرباح
 المجموع مرحلة

 دينار كويتي نار كويتييد دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي نار كويتييد دينار كويتي 
        

 35,279,302 6,059,943 (117,375) 154,524 3,990,012 77,200 25,114,998 ()مدقق 2019نوفمبر  1كما في 

 802,881 802,881      -       -       -       -       -  ربح الفترة 

 63,398      -  63,398      -       -       -       -  إيرادات شاملة أخرى للفترة 

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

 866,279 802,881 63,398      -       -       -       -  للفترة   ات الشاملةدإليراا ليمااج

 مصنفة ملكية حقوق أدوات استبعاد نتيجة احتياطي القيمة العادلة تحويل

      -       -       -       -    الشاملة األخرى ادلة من خالل اإليراداتمة العبالقي
 

(107,666) 
 

107,666  -      

 (2,009,200) (2,009,200)      -       -       -       -       -  (5أرباح نقدية )إيضاح عات يتوز

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

 34,136,381 4,961,290 (161,643) 154,524 3,990,012 77,200 25,114,998 2020 يوليو 31في 

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

        

 35,087,758 5,999,122      -  154,524 3,741,914 77,200 25,114,998 كما سبق ادراجه )مدقق(   2018نوفمبر  1كما في 

 (73,051)      -  (73,051)      -       -       -       -   9لتقارير المالية تأثير تطبيق المعيار الدولي ل

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

 35,014,707 5,999,122 (73,051) 154,524 3,741,914 77,200 25,114,998  9المعاد ادراجها وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  األرصدة االفتتاحية

 937,323 937,323      -       -       -       -       -  ربح الفترة 

 154,479      -  154,479      -       -       -       -  أخرى للفترة شاملة  إيرادات

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

 1,091,802 937,323 154,479      -       -       -       -  اجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

 (2,009,200) (2,009,200)      -       -       -       -       -  (5أرباح نقدية )إيضاح ت اعتوزي

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

 34,097,309 4,927,245 81,428 154,524 3,741,914 77,200 25,114,998  2019 يوليو 31في 

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



 ها التابعة وشركت لكويت العقارية ش.م.ك.ع.شركة أركان ا
 

 )غير مدققة( المجمعة فةلية المرحلية المكثالما لوماتمعال إيضاحات حول
 2020 يوليو 31ي المنتهية فكما في وللفترة 
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 ةمعلومات حول الشرك -1
 

 "(األم )"الشركة ع.لشركة أركان الكويت العقارية ش.م.ك. المجمعة المكثفة معلومات المالية المرحليةصريح بإصدار التم الت
ً بـ"المجموعة"( ً لقرار  2020 وييول 31 ة فيالمنتهي رأشه التسعةفترة ل وشركتها التابعة )يشار إليهما معا مجلس اإلدارة وفقا

 من قبل 2019أكتوبر  31للسنة المنتهية في  لمجموعةل المدققة السنوية المجمعة يانات الماليةتماد الباع تم .2020سبتمبر 8في 
 5ح اضاإلي نمضيت .2019ديسمبر  18 فيالمنعقد الجمعية العمومية السنوية العادية اجتماع  في  األممساهمي الشركة 

  . بذلك التاريخ المنتهية للسنة ة األمالشرك قبل منوالمسددة  األرباح المعلنة توزيعاتعن  اإلفصاح
  

. وعنوان الكويت بورصةناً في ها علأسهمويتم تداول  كشركة مساهمة كويتية 2003أغسطس  5بتاريخ  األم شركةتأسست ال
، الصفاة، 20678ص ب وعنوانها البريدي المسجل هو ، 66ابق طال ،مراءبرج الح ،هو الشرق األمللشركة  الرئيسيالمكتب 
 .دولة الكويت - 13067

 

 العقارات االستثمارية. تقديم الخدمات العقارية وإدارةتضطلع المجموعة بصورة رئيسية ب
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعةو اإلعدادأساس  -2
 

 أساس اإلعداد 2.1
 

ً لمعيار المحاسبة  2020 يوليو 31في أشهر المنتهية  التسعةفترة ل المجمعة المرحلية المكثفة اليةمال تلوماالمع دادعتم إ وفقا
   ."التقرير المالي المرحلي" ، 34الدولي 

 . ماأل العملة الرئيسية للشركة الذي يمثلبالدينار الكويتي  المجمعة فةتم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثي
 

معدة  سنوية المطلوبة لبيانات مالية تواإلفصاحاال تتضمن كافة المعلومات  المجمعة ية المرحلية المكثفةلمالاات ممعلوإن ال
ً للمعاي للسنة  للمجموعةالسنوية  المجمعة ت الماليةويجب أن يتم االطالع عليها مقترنة بالبيانا ر الماليةير الدولية للتقاريوفقا

 . 2019 كتوبرأ 31المنتهية في 
 

 المطبقة من قبل المجموعة  والتفسيرات والتعديالت الجديدة رالمعايي 2.2
 

ات في إعداد البيان المتبعةالمالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك  إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد المعلومات
المعايير الجديدة التي تسري اعتباراً يق تطب تثناءباس ،2019 أكتوبر 31للسنة المنتهية في  للمجموعة المالية المجمعة السنوية

 سيرات او تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير او تف .2019 نوفمبر 1من 
 

سبة لمحات معيار ابالططبقاً لمتو. "عقود التأجير " 16بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية قامت المجموعة ألول مرة 
 .دناهمبينا أ طبيعة وتأثير هذه التغييراتفإن ، 34الدولي 

 

لية  ولكن ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرح 2019ى ألول مرة في عام تسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخر
 المكثفة المجمعة للمجموعة. 

 

 لتأجيرا دوعق 16لمالية االمعيار الدولي للتقارير 
ايير الدولية ، وتفسير لجنة تفسيرات المععقود التأجير 17الدولي محل معيار المحاسبة  16المعيار الدولي للتقارير المالية  ل يح

 -تشغيلي لعقود التأجير ا  - 15، وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة تأجيرتحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد  - 4لية للتقارير الما
. يحدد المعيار من شكل قانوني لعقد التأجيرتقييم جوهر المعامالت التي تتض - 27سيرات الدائمة لجنة التف، وتفسير فزاوالح

تأجير ويتطلب من المستأجرين تسجيل ادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود المب 16للتقارير المالية الدولي 
 .يةموميزانية العملمعظم عقود التأجير ضمن ا

 

وفقا  ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة المحاسبة الحالية  16سبة المؤجر وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية قة محاإن طري
جير إلى عقود تأجير تشغيلي أو عقود تأجير تمويلي ، حيث يستمر المؤجرون في تصنيف عقود التأ17لمعيار المحاسبة الدولي 

ليس له أي  16لتقارير المالية . بالتالي فإن المعيار الدولي ل17المحاسبة الدولي في معيار الواردة  لكتلبادئ مماثلة مباستخدام 
 جير حيث تكون المجموعة هي المؤجر. تأثير على عقود التأ

 

وفمبر ن 1 ي اعتبارا من عبواسطة طريقة التطبيق المعدل بأثر رج 16للتقارير المالية  قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي 
موعة اختارت المج. 2019نوفمبر  1يخ التطبيق المبدئي في لي، لم يتم إعادة إدراج المعلومات المقارنة في تار، وبالتا2019
على العقود التي سبق تحديدها كعقود تأجير وفقا لمعيار ادة من المبرر العملي لالنتقال بما يسمح بتطبيق المعيار فقط االستف
طبيق المبدئي. كما اختارت في تاريخ الت  4المعايير الدولية للتقارير المالية تفسيرات  فسير لجنةوت 17سبة الدولي االمح

شهراً أو أقل  12البدء لمدة عفاءات االعتراف لعقود التأجير التي تمتد مدة التأجير بموجبها في تاريخ المجموعة االستفادة من إ
التي تنخفض فيها قيمة األصل ذي الصلة   د التأجيرجل"( وعقواأل لتأجير قصيرةاوال تتضمن خيار الشراء )"عقود 

 نخفضة القيمة"(.)"موجودات م
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 ( سياسات المحاسبية للمجموعة )تتمةأساس اإلعداد والتغيرات في ال -2
 

 والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة )تتمة(  الجديدة المعايير 2.2
 

 تمة(لتأجير )تعقود ا 16ة يللتقارير المالالمعيار الدولي 
 

 . 2019نوفمبر  1في  لم يكن له أي تأثير على األرباح المرحلة كما 16إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

  د معدل االقتراض المتزايد المطبق من قبل المجموعة والمحد قامت المجموعة بخصم التزامات التأجير المستقبلية باستخدام
لي  . يعرض الجدول التالي تأثير تطبيق المعيار الدوالمجمعة المرحلية المكثفة اليةلومات الماريخ المعت يف% 4.1بنسبة 

 يادة / )النقص((: )الز 2019نوفمبر  1كما في  16للتقارير المالية 
 دينار كويتي  

  الموجودات 

 301,469 درجة ضمن ممتلكات ومعدات(موجودات حق االستخدام )الم

 1,116,455 (ةرياستثما اتارستخدام )المدرجة ضمن عقحق اال موجودات

 (22,829) رى(أخت امدفوعات مقدما )المدرجة ضمن مدينون وموجود
 ───────── 

 1,395,095 اجمالي الموجودات 
 ════════ 

  المطلوبات 

 1,395,095 أخرى(  ومطلوبات دائنونمطلوبات تأجير )مدرجة ضمن 
 ───────── 

 1,395,095 طلوباتالم ياجمال
 ════════ 
 

  16ير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية عة تأثأ( طبي
كل عقد من عقود المجموعة ، صنفت 16لي للتقارير المالية عقود تأجير لعدة عقارات. قبل تطبيق المعيار الدوة المجموعلدى 

المستأجر وتم  لة العقارم يتم رسم، لي حالة عقد التأجير التشغيليفوجير تشغيلي. أفي تاريخ البدء كعقد تتأجيرها )كمستأجر( 
على مدى فترة عقد على أساس القسط الثابت  بيان األرباح أو الخسائرن ار ضمتسجيل مدفوعات التأجير كمصروفات إيج

ً أو إيجار مستحالتأجي نون ومصروفات ئامقدماً" و"د تق ضمن "مدينون ومدفوعار. وتم تسجيل أي إيجار مدفوع مقدما
 لي. توامستحقة" على ال

 

 أجير التي تم المحاسبة عنها سابقاً كعقود تأجير تشغيليالت عقود 
ً كعقود تأجير تشوعة موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود التأالمجمسجلت  غيلي جير بالنسبة لتلك العقود المصنفة سابقا

بناءا على م االستخدا وجودات حقبم منخفضة القيمة. تم االعتراف تاأجير الموجودتود قصيرة األجل وعقود باستثناء العق
ً ومدفوعات عقود التأيعكس أي مدفوع مع تعديلها بمامبلغ يعادل مطلوبات التأجير  جير المستحقة المسجلة ات مسددة سابقا

ل ر المتبقية مخصومة مقابل معديجمدفوعات التألا إلى القيمة الحالية ير استنادسابقاً. ويتم االعتراف بمطلوبات عقود التأج
 . 2019نوفمبر  1ي لمتزايد فالقتراض اا
 

 المتاحة حيث: كما طبقت المجموعة المبررات العملية
 

 1ما في ا اذا كان العقد يمثل او يتضمن ايجار كملية االنتقالية لعدم إعادة تقييم ماختارت المجموعة تطبيق المبررات الع  
يدها كعقود تأجير وفقا لمعيار ي سبق تحدلعقود التالى عيار فقط عطبقت المجموعة الم ،وبدال من ذلك .2019 نوفمبر
 ، 2019 نوفمبر 1كما في  4 ر لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير الماليةوتفسي 17سبة الدولي المحا

  بصورة معقولة. ةائص المتماثلصعقود التأجير ذات الخقامت المجموعة بتطبيق معدل خصم فردي على محفظة 
 نوفمبر  1 شرةً قبلا كانت عقود التأجير ذات شروط مجحفة والذي تم إجراؤه مباا لما إذلى تقييمهععة اعتمدت المجمو

2019. 
 اعتبارا من   شهراً  12عقود التأجير ذات مدة تأجير تنتهي خالل  التأجير قصيرة األجل على قامت بتطبيق إعفاءات عقود

 .2019 نوفمبر 1
 2019نوفمبر  1ي ات حق االستخدام كما فياس موجوددئية من قبالمموعة التكاليف المباشرة المج تاستبعد. 
 شتمال العقد على خيارات بمد أجل أو إنهاء عقد خر في تحديد مدة التأجير في حالة اة اإلدراك المتأاستخدمت المجموع

 التأجير.
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 عة )تتمة( مجموللاسبية ت المحايرات في السياسأساس اإلعداد والتغ -2
 

 يرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة )تتمة( والتفس يدةجدال المعايير 2.2
 

 قود التأجير )تتمة(ع 16الية قارير المالمعيار الدولي للت
 

  ب( ملخص السياسات المحاسبية الجديدة
ن باراً ميقها اعتتطبي تم والت 16ير المالية تقارلللدولي ر اعيامالجة تطبيق فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للمجموعة نتي

 تاريخ التطبيق المبدئي:

 

 المجموعة كمستأجر 
قود تأجير  قود التأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة األجل وعراف وقياس فردية لكافة عتطبق المجموعة طريقة اعت

ات حق جودات عقود التأجير وموداء مدفوعلتأجير ألود اقالموجودات منخفضة القيمة. وتسجل المجموعة مطلوبات ع
 ام الموجودات ذات الصلة. حق استخد ثلاالستخدام بما يم

 

  موجودات حق االستخدام 
خ توافر األصل ذي الصلة لالستخدام(.  ترف المجموعة بموجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد التأجير )أي تاريعت

ً أي االتكلفة نم بااوتقاس موجودات حق االستخد ادة قياس  ابل أي إعمقنخفاض القيمة والمعدلة ر استهالك متراكم وخسائقصا
رة دات حق االستخدام قيمة مطلوبات التأجير المسجلة والتكاليف المبدئية المباشلمطلوبات عقود التأجير. تتضمن تكلفة موجو

ً أبدء لالمتكبدة ومدفوعات عقود التأجير المسددة في أو قبل تاريخ ا قن المجموعة تتيجير مستلمة. وما لم حوافز تأ يناقصا
جير، يتم استهالك موجودات حق االستخدام ا على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة عقد التأمن حصوله لةبصورة معقو

المدة  صر وتقدرا أقمعلى مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو مدة عقد التأجير أيه المعترف بها على أساس القسط الثابت
 . اض القيمةخفجودات حق االستخدام النمو س سنوات. تتعرض قيمةبخم

 

 مطلوبات عقود التأجير 
ً للقيمة الحالبداية عقد التأجير بمطل تعترف المجموعة في تاريخ ية لمدفوعات التأجير التي وبات التأجير والتي يتم قياسها وفقا

 ت الثابتةعابتة )بما في ذلك المدفولثاالتأجير المدفوعات اوعات عقد فتتضمن مدر. ويسيتم سدادها على مدى فترة عقد التأج
عقد التأجير المتغيرة التي تعتمد على أحد المؤشرات أو المعدالت بطبيعتها( ناقصا أي حوافز تأجير مستحقة ومدفوعات 

ر على سعر ممارسة ات التأجيعتمل مدفوا تشمالغ التي من المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة التخريدية. كوكذلك المب
غرامات المترتبة على إنهاء لة من أنه سيتم ممارسته من قبل المجموعة، وسداد ال صورة معقوب الشراء والذي من المؤكدار خي

ة التي تغيرمرسة المجموعة لخيار إنهاء العقد. وفي حالة مدفوعات التأجير العقد التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس مما
يقع فيها الحدث أو الظروف التي تستدعي سداد   فترة التيالم تسجيلها كمصروفات في فيتى مؤشر أو معدل ما، تعتمد عل ال

 وعات.  المدف
 

ير في  في تاريخ بداية عقد التأجالمتزايد معدل االقتراض  عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير، تستخدم المجموعة
ريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ ي. بعد تاير قابل للتحديد بشكل فورر غالمتضمن في عقد التأجيلفائدة اان معدل ذا كإحالة 

جير لكي يعكس تراكم الفائدة بينما يتم تخفيضها مقابل مدفوعات عقد التأجير المسددة. إضافة إلى ذلك، يعاد مطلوبات عقد التأ
ات عقد في مدفوع مدة عقد التأجير أو تغير في ن يطرأ تعديل أو تغييرحالة أ يلتأجير فقد اعة لمطلوبات قياس القيمة الدفتري

 قييم الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتم شراء األصل ذي الصلة. التأجير الثابتة في طبيعتها أو تغير في الت
 

 ةعقود التأجير قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيم 
قصيرة األجل الخاصة بها  لمعدات ة لعقود تأجير الممتلكات وانسبللعقود قصيرة األجل بال عترافإعفاء االوعة متطبق المج

شهراً أو أقل من تاريخ بداية التأجير والتي ال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق  12مدتها بفترة )أي تلك العقود التي تقدر 
قل  عتبر منخفضة القيمة )أي أي تالمعدات المكتبية الت د تأجيرو ة على عقلقيمادات منخفضة إعفاء االعتراف للموجوالمجموعة 

لقيمة في حالة العقود قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة ادينار كويتي(. ويتم تسجيل مدفوعات عقد التأجير  1,500 من
 كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير. 

 

 تجديد د المشتملة على خيارات العقوتحديد مدة التأجير لل اذها فيختي تم اتة اليحكام الجوهراأل 
د التأجير إذا كان  لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عق المجموعة مدة عقد التأجير هي المدة الغير قابلةبر تعت

ورة بص إذا كان من غير المؤكدلتأجير اهاء عقد ر إنات يغطيها خيمن المؤكد بصورة معقولة أنه سيتم ممارسته أو أي فترا
 معقولة ممارسته. 

 

لفترات إضافية. وتستعين المجموعة باألحكام في تقييم بموجب بعض عقود التأجير، خيار تأجير الموجودات ة، موعلدى المج
حافزاً  تي تحققلالصلة ا ذات لكافة العواما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد. أي أنها تراعي م

كان هناك حدث أو تغير  أجير، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد التأجير إذاالتية يخ بداة خيار التجديد. وبعد تارارساقتصادياً لمم
ديد  سيطرة المجموعة ويؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التججوهري في الظروف يقع ضمن نطاق 

 عمال(.يجية األتفي استراغير ت)مثل ال
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 مجموعة )تتمة( لل بيةلسياسات المحاسوالتغيرات في ا دادأساس اإلع -2
 

 ت المطبقة من قبل المجموعة )تتمة( ت والتعديالوالتفسيرا الجديدة المعايير 2.2
 

 عقود التأجير )تتمة( 16المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 الخسائراو المكثف المجمع واالرباح حلي رمالمالي الكز رفي بيان المالمبالغ المسجلة ( ج

 للمجموعة والتحركات خالل الفترة:  دفترية لموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجيرال يمةيعرض الجدول التالي الق
 

 مطلوبات التأجير  موجودات حق االستخدام 

 

المدرجة ضمن 
ممتلكات 
 ومعدات 

المدرجة ضمن 
رات عقا

  المجموع  ة ياستثمار

المدرجة ضمن 
دائنون ومطلوبات 

 ى أخر

 
 دينار كويتي  ويتير كيناد دينار كويتي دينار كويتي

 
     

معيار معاد ادراجه وفقا للالرصيد االفتتاحي ال

 1,395,095  1,417,924 1,116,455 301,469  16الدولي للتقارير المالية 

روفات مصروف استهالك )مدرج ضمن مص

   -     (94,149)   -    (94,149) دارية(وإ ةعمومي

ت وفامصرتراكم تكلفة التمويل )المدرج ضمن 

 36,081    -      -      -    عمومية وإدارية(

 (224,160)    -      -      -    مدفوعات

 ────── ────── ──────  ────── 

 1,207,016  1,323,775 1,116,455 207,320 2020 يوليو 31كما في 

 
══════ ══════ ══════  ══════ 

 

  19امتيازات تأجير تتعلق بكوفيد  16الت على المعيار الدولي للتقارير المالية ديتع د(

تعديالت على المعيار الدولي   - 19-معايير المحاسبة الدولية امتيازات تأجير تتعلق بكوفيد ، أصدر مجلس 2020مايو  28في 

ار الدولي للتقارير ين من تطبيق اإلرشاد الوارد في المعيأجرهذه التعديالت إعفاء المست مدق. تلتأجيرد ا وعق 16للتقارير المالية 

. وكمبرر عملي، 19-المتيازات الناتجة كتأثير مباشر لجائحة كوفيد بشأن حساب التعديل في عقد التأجير بسبب ا 16المالية 

مثل تعديل في عقد التأجير. ر ت من المؤج 19ة بكوفيد المتعلق رات التأجييازتيجوز للمستأجر اختيار عدم تقييم ما إذا كانت ام

عقد التأجير نتيجة امتيازات التأجير  ر بالمحاسبة عن أي تغيير في مدفوعاتلمستأجر الذي يأخذ هذا االختياوبالتالي يقوم ا

تعديالً  ييرإذا لم يمثل ذلك التغ، 16ية لاقارير المللت بنفس طريقة المحاسبة عن التغيير وفقاً للمعيار الدولي 19-المتعلقة بكوفيد 

 في عقد التأجير.  
 

. ويتم السماح بالتطبيق المبكر. 2020يونيو  1يتم تطبيق التعديالت على فترات المعلومات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 موعة.  جملمجمعة للة افلم يكن لهذا التعديل أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكث
 

   ساسيألا يالمحاسب ومالمفه - 3
  

  على  والذي يؤكد أن المجموعة لديها القدرة أ االستمراريةمبدعلى أساس  لمجمعةالمالية المرحلية المكثفة ا وماتللمعا  إعداد تم

 . لدائني التمويل اإلسالمي اإللزامية السداد بشروط الوفاء
 

 31) ويتير كيناد 7,483,235 بمبلغ اولةمتدال هاموجودات للمجموعة ةالمتداول المطلوبات زتوتجا ،2020ليو يو 31 في كما

 المطلوبات المتداولة . تتضمن(نار كويتيدي 24,005,540: 2019يوليو  31و دينار كويتي 27,697,004: 2019أكتوبر 

: 2019يوليو  31و يتيوكدينار  29,708,029: 2019أكتوبر  31) دينار كويتي 9,611,126 تمويل إسالمي بمبلغ دائني

علومات المالية  لما فترةنهاية  اعتباراً من شهر 12 خالل  العقد بموجب ادلسدق اتستح (، والتيدينار كويتي 25,634,223

  . اتاريخ استحقاقهفي  األجل اإلسالمي قصيرةالتمويل  ئنيدا أرصدة تجديد متوقع أن يتمال من .المجمعة المرحلية المكثفة
 

ً ووفق .2020 سنة خالل رعساتبشكل م 19-كوفيد  تفشي تتطور ،أعاله درما و ىضافة إلباإل  ،14 في اإليضاح ينهو مبلما  ا

لتدفقات  وا اليبصورة سلبية على األداء الم التأثير إلى روسلفيا اهذ تفشي واءالحت عدة حكومات ذتهااتخ التي التدابير تؤدي قد

 . المالي للمجموعة  النقدية والمركز
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 تتمة( )األساسي  المحاسبي ومالمفه - 3
 

  على  يؤكد أن المجموعة لديها القدرة لذيوا أ االستمراريةعلى أساس مبد لمجمعةالمالية المرحلية المكثفة ا وماتعلالم إعداد تم

  :يلي ما في االعتبار مع األخذ اإلسالمي ويللتملدائني ا اإللزامية السداد بشروط الوفاء
 

 يلجبتس جموعةالم قامت  ً   ؛2020 يوليو 31 في لمنتهيةا للفترة دينار كويتي 802,881 بمبلغ ربحا
 ؛التشغيلية يةنقدال التدفقات من اإلضافي  بالسداد الوفاء يتم سوف  
 ؛التمويل اإلسالمي دائني أدوات دسدال ةمخصصبنكية  حسابات ودائع في اإليجار إيرادات تمثل 
 12الديون المستحقة خالل  أنعقولة بولديها توقعات م تمويل كافية صادرم ةعد الحصول علىعة بإمكانية تتمتع المجمو  

 .  الحالية اإلقراضهات جشهًرا يمكن تجديدها مع 
  بصورة غير متوقعة التدفقات النقدية توقفة في حالاحتياجات السيولة ب للوفاء نقد كافيتفظ المجموعة بتح. 
 إجراءات تخفيض لمن خال والحد منها 19 فيروس كوفيد رتأثي بةقلمرا عدة تدابير باتخاذ وموستق لمجموعةت اقام 

   الرأسمالي التقديري فاقاالن تخفيض ذلكوك التكاليف
 

ً ل في  الستمرارل كافية ولديها موارد التدابير قامت باتخاذ المجموعة قد بأن عقولم توقع اإلدارة لدى ،أعالهما هو مبين وفقا

ة المرحلية المكثفة المجمعة على أساس مبدأ ماليات المعلومداد ال تم إع فقد ،ليلتا. وبايبرفي المستقبل الق التشغيلي الوجود

 . ريةاالستمرا
 

 م السهربحية  - 4
  

  العاديين على المتوسط المرجح  األمالمتعلق بمساهمي الشركة  فترةالقسمة ربح عن طريق احتساب ربحية السهم األساسية تم ي

 األمالمتعلق بمساهمي الشركة  الربح مةقسمن خالل فة لمخفسهم االربحية يتم احتساب . الفترةخالل ة مالعادية القائ سهملعدد األ

العادية التي سيتم   سهمئدا المتوسط المرجح لعدد األزا الفترةخالل  العادية القائمة سهملعدد األ جحالمر على المتوسطالعاديين 

إن ربحية  ف ،ففة قائمةأدوات مخ ال توجد هأن حيث. وعادية أسهمففة إلى المخ لةملمحتالعادية ا سهمكافة األإصدارها عند تحويل 

 السهم األساسية والمخففة متطابقين. 
 

  

 أشهر المنتهية في ثالثةال
 يوليو 31

 أشهر المنتهية في التسعة 
 يوليو 31

 2020  2019  2020  2019 
      

 937,323 802,881  335,683 254,851 كويتي(ربح الفترة )دينار 

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

 251,149,980 251,149,980  251,149,980 251,149,980 لعدد األسهم القائمة )أسهم( * المتوسط المرجح

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

 3.73 3.2  1.34 1.01 )فلس( ربحية السهم األساسية والمخففة

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

 .الفترةالخزينة خالل   أسهمي في االعتبار تأثير المتوسط المرجح للتغيرات ف سهمأللالمرجح يأخذ المتوسط  * 
 

وتاريخ التصريح  المجمعة ةالمعلومات الماليبين تاريخ  لةعادية محتم أسهمأو  عادية أسهمتتضمن  أخرى توجد أي معامالت ال

 .المجمعة ةة المكثفيلمعلومات المالية المرحلذه اهدار إصب
 

 توزيعات مدفوعة ومقترحة  - 5
  

اعتماد البيانات المالية المجمعة  2019ديسمبر  18لمنعقد في ا األمة السنوية لمساهمي الشركة تم في اجتماع الجمعية العمومي

: 2018فلس ) 8ة بمبلغ يإلدارة بتوزيع أرباح نقدلس ااء مجعضأعلى توصية الموافقة ، و2019أكتوبر  31للسنة المنتهية في 

 دينار كويتي(.  2,009,200: 2018بذلك التاريخ ) دينار كويتي للسنة المنتهية 2,009,200فلس( للسهم بإجمالي  8
 

ار دين 109,674: 2019أكتوبر  31) ويتيك اردين 233,396 مبلغ 2020يوليو 31في المستحقة كما  األرباح توزيعات بلغت

 . لمجمعا ن المركز الماليبيا في تسجيلها وتم (ار كويتيدين 165,396 :2019يوليو  31و كويتي
 



 ها التابعة وشركت لكويت العقارية ش.م.ك.ع.شركة أركان ا
 

 )غير مدققة( المجمعة فةلية المرحلية المكثالما لوماتمعال إيضاحات حول
 2020 يوليو 31ي المنتهية فكما في وللفترة 

 

 

12 

 

 يةاستثمار تعقارا -6
  )مدققة(   

 

 يوليو 31
2020 

 أكتوبر  31
2019 

 يوليو 31
2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 50,437,712 50,437,712 59,384,000 ة الفترة/ السنة في بداي

      -       -  1,116,455 ( 2.2)إيضاح  16لتقارير المالية الدولي لالمعيار  تأثير تطبيق

 830,778 1,175,928 303,858 1 ةكمملو اتق رأسمالي لعقارإنفا

 2,959,300 6,715,358 14,570,350   2إضافات 

      -  1,055,002      -   3أرباح تقييم 
 

────────── ────────── ────────── 

 54,227,790 59,384,000 75,374,663 / السنة رةة الفتنهايفي 
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

   

    : على النحو التاليارات االستثمارية ف العقيتصنيتم 

  )مدققة(  

 

 يوليو 31
2020 

 أكتوبر  31
2019 

 وليوي 31
2019 

 دينار كويتي  ار كويتي يند ويتي دينار ك 
    

 4,777,369 4,855,000 5,158,858 يرطويد التقات عقار

 49,450,421 54,529,000 70,215,805 عقارات مطورة
 

────────── ────────── ────────── 

 75,374,663 59,384,000 54,227,790 
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

او  عاقدية لشراء أو انشاء العقارات االستثماريةت لتزاماتي اقاراتها االستثمارية، او أ تحقق عى عل  ة قيودليس لدى المجموع

حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة  10ي االيضاح المبالغ المفصح عنها ف لإلصالح والصيانة والتحسينات بخالف

 المجمعة.
 

يد التطوير بمبلغ ق عقاراتض النفقات رأسمالية تتعلق ببع المجموعةت د، تكب2020 يوليو 31هية في خالل الفترة المنت   1

 31دينار كويتي ) 128,760ملة خالل الفترة بمبلغ ن النفقات الرأسمالية تكاليف اقتراض مرسدينار كويتي. تتضم 303,858

  . (دينار كويتي 167,826: 2019يوليو  31و دينار كويتي 224,383: 2019أكتوبر 
 

دينار كويتي منها  70,35014,5بشراء عقارات مطورة بمبلغ  ةمت المجموع، قا2020 يوليو 31ترة المنتهية في لفاخالل    2

 ي تم دفعه مقدما في السنة السابقة. دينار كويت 1,603,050مبلغ 
 

ممن يتسمون بالمؤهالت ن يمن خبراء التقييم المستقل من قبل اثنين 2019أكتوبر  31ستثمارية في م اجراء تقييم للعقارات االت   3

  اتلة للعقارتم تحديد القيمة العادية التي يتم تقييمها. ستثمارخبرة في مواقع فئات العقارات االلترف بها والمعالمهنية ا

ي فالمقارنة بالسوق مع األخذ طريقة رسملة اإليرادات وطريقة ن باستخدام يمة األقل من بين التقييمياستنادًا إلى الق ةاالستثماري

 .رطبيعة واستخدام كل عقا االعتبار
 

عوامل المدخالت  زايد بشأنمت قنتيعدم  بوجودمؤخًرا، تقر اإلدارة  19-دفيروس كوفي لتفشي ونتيجة الحالية،فترة لبالنسبة ل

وق لسات معامال وذلك لعدم وجود، صمدلة للعقارات االستثمارية، بما في ذلك معدالت الرسملة ومعدالت الخعلى القيمة العا

اًء على السيناريوهات المتوقعة التدفقات النقدية بن لحساسيةاضات عامة رإلدارة افتضعت اقد . و2020مارس  بدايةمنذ 

وعة بتقييم كل فئة من فئات العقارات الخاصة بها لتحديد مستوى والمتوسط. قامت المجم صيرمدى القها على الحدوث المنتظر

ان ، ونسب التجديد، وجودة االئتمالتالي بعرالفي يجار ألخذ في االعتبار معدالت تحصيل اإلا دبعر على التدفقات النقدية ثيالتأ

 31بـ  نةمقار للعقارات في القيمة العادلة وهريير جتغ إلى أنه ال يوجد ارةوصلت اإلد، تبقما س بناءاً على  لقاعدة المستأجرين.

في حالة  ستبقليةمالفترات الفي  التقييم التدفقات النقدية وطرقي ف تالتغييراالمزيد من  حدوثالمرجح من  .  2019 أكتوبر

لحكومية وقيود جرين باإلضافة إلى تطور القيود الى المستأتمر علمس، بما في ذلك التأثير اعلق بالجائحةتوفر معلومات جديدة تت

 السفر.
 

ي، دينار كويت 24,354,000: 2019كتوبر أ 31) دينار كويتي 61,781,208تم رهن عقارات استثمارية بقيمة دفترية بمبلغ 

)إيضاح  اإلسالمي لتمويلالستيفاء متطلبات الضمان لبعض دائني ادينار كويتي( كضمان  1,746,000: 2019 وييول 31و

8 .) 
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 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ية مدرجة موجودات مال - 7

  ة()مدقق  

  

 يوليو 31
2020 

 بر توكأ 31
2019 

 يوليو 31
2019 

 
 دينار كويتي  ويتي ك دينار يتي دينار كو

 
   

 144,155 143,729 -    مسعرة أسهم

 3,321,054 3,122,677 3,051,989 عرةغير مس أسهم

 
─────── ─────── ─────── 

 
3,051,989 3,266,406 3,465,209 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

إجمالي بمبلغ  لقاء مقابل مسعرة أسهم في ستثماراتاال في كاململكيتها بال حصة بيعب المجموعة امتق ،فترة الحاليةخالل ال

 .  األرباح المرحلة خالل الفترة في لألسهم في القيمة العادلة ةالتغيرات المتراكم  فيصا إدراج إعادة تم .كويتي دينار 251,513
 

 غير أسهم في تثماراتساال ن بعضمدينار كويتي  26,302 أس مال بمبلغر داستردا المجموعة استلمت ،ةخالل الفترة الحالي

  .مسعرة
 

 مي  تمويل إسالدائنو  -8
  )مدققة(  

  

 يوليو 31
2020 

 بر أكتو 31
2019 

 يوليو 31
2019 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 
   

 26,328,888 30,332,103 46,356,956 مجمل المبلغ 

 (694,665) (624,074) (704,253) تمويل مؤجلة  يفلكاناقصا: ت

 
─────── ─────── ─────── 

 
45,652,703 29,708,029 25,634,223 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

  -     -    36,041,577 غير متداولة

 25,634,223 29,708,029 9,611,126 متداولة

 
─────── ─────── ─────── 

 
45,652,703 29,708,029 25,634,223 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

سط ، وتحمل متوتعهداتت تي تضمنلية والحسات مالية مصول عليها من مؤستم الح تمويل إسالميتسهيالت ثل هذه البنود تم
  خصم المعلن من قبل دل الق معفو %( سنويا1.5: 2019 يوليو 31و%، 1.4: 2019أكتوبر  31% )1.3تكلفة تمويل بنسبة 

 . لكويت المركزيا كبن
 

على  يا داد حالالتسهيالت تستحق السإن هذه  .تمويل اإلسالميالمجموعة بإعادة تمويل بعض دائني ال ت قاملية، خالل الفترة الحا 
)غير  ة المجمعةالمكثف ةالمرحليشهر بعد تاريخ المعلومات المالية  12مدة أكثر من بعضها يستحق السداد خالل  أقساط مختلفة

 ة(. متداول
 

ً ل يةكالبنالتعهدات تتنوع  %. إن أي  100قيمة لل تمويلتتجاوز نسبة ال أالمتماثل  كلبش ستلزمولكنها تتمويل اتفاقية كل وفقا
 عند الطلب. التسهيالت بسداد  المجموعة لزمبل قد يفي المستقللتعهدات  مخالفة

 

التسهيالت اتفاقيات ى بموجب خراأل التزاماتهامن  أيبتخل  ولم التسهيالتاتفاقيات ياً من أ المجموعة خالفتخالل الفترة، لم 
 .انيةاالئتم

 

 يوليو 31وكويتي، ار دين 24,708,029: 2019كتوبر أ 31دينار كويتي ) 45,652,703دائني التمويل اإلسالمي بمبلغ ن إ
    (.6ستثمارية للمجموعة )إيضاح العقارات االمكفولة بضمان ( دينار كويتي 5,000,000: 2019

 

 قة عال اتذ أطراف حاتإفصا -9
 

ين ن وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفون الرئيسيوطراف )المساهماألمع بعض  متالتي ت تالمعامال اإلفصاحات تمثل هذه
أو يستطيعون  ئيسيين لهاالتي يمثلون المالكين الرشركات ال الدرجة األولى وأفراد عائالتهم من و لمجموعةاالتنفيذيين في 

تم الموافقة على سياسات تسعير ي لطبيعي.افي سياق األعمال  المجموعةلت فيها دخ والتيعليها(  تأثير ملموس ممارسة
 . األمشركة الهذه المعامالت من قبل إدارة  وشروط

 

 .2020 يوليو 31خالل الفترة المنتهية في  ت عالقةمالت مع األطراف ذاهناك معا لم تكن
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 )تتمة(عالقة  اتذ أطراف حاتإفصا -9
 

 :يالموظفي اإلدارة الع
الحية ويتحملون المسؤولية عن تخطيط صعضاء اإلدارة العليا الذين لديهم الإلدارة وأاجلس مالعليا  موظفو اإلدارة يشمل

 بموظفي اإلدارة:  دة المتعلقةة المعامالت واالرصيعرض الجدول التالي مجمل قيمة أنشطة المجموعة. وتوجيه ومراقب
 

  
 

 

 هية فينتمال أشهر التسعة معامالتال قيمة 
 

 كما في  ائمةقال رصدةاأل

 

  يوليو 31
2020 

  يوليو 31
2019 

 

  يوليو 31
2020 

 )مدققة(
اكتوبر  31

2019 
  يوليو 31

2019 

 تي دينار كوي ر كويتي دينا 
 

 دينار كويتي  تي دينار كوي دينار كويتي 
       

 90,900 80,541 ب ومزايا قصيرة األجل روات
 

   -     -     -  

 9,583 10,071 دمة للموظفينكافأة نهاية الخم
 

48,347 38,276 34,762 
 ─────── ─────── 

 
─────── ─────── ─────── 

 90,612 100,483 
 

48,347 38,276 34,762 
 ═══════ ═══════ 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 ينار كويتيد 53,700ارة بمبلغ أعضاء مجلس اإلدة أبمكاف 2019ديسمبر  1تاريخ اإلدارة في اجتماعه المنعقد ب أوصى مجلس
 2019ديسمبر  18اريخ المنعقد بتالسنوية وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية  .2019أكتوبر  31للسنة المنتهية في 

 وصية.  على هذه الت
 

  محتملةمطلوبات زامات والت -10
   

 التزامات رأسمالية 
التزام  المجموعة  كان لدىالتالي اف أخرى وبأطرمع  قائمة ءاتالمجموعة عقود انشا ى، لد2020 يوليو 31كما في 

: 2019أكتوبر  31دينار كويتي ) 670,563 ر بمبلغتثمارية قيد التطوياالسروفات رأسمالية مستقبلية تتعلق بالعقارات صبم

رات لعقافيما يتعلق بالتزامات تعاقدية ا ي(. وال توجد أدينار كويتي 241,143: 2019 يوليو 31و، ويتيدينار ك 256,281

 . المكتملةمارية االستث
 

 قضائية  دعوى نمحتملة ع مطالبة
رة. وأكد لعقارات المستأجضد المجموعة فيما يتعلق ببعض ا عة في اتخاذ إجراءاتلدى المجمو المستأجرينبعض  بدأ

صص  احتساب مخ يتم لم  ،وبالتالي ح تلك اإلجراءات.نجتالممكن وليس من المرجح أن ار القانوني للمجموعة بأنه من المستش

 المجمعة.الية المرحلية المكثفة مالمعلومات الألي التزام في هذه 
 

 لمحتملة المطلوبات ا
: 2019ر أكتوب 31دينار كويتي ) 773,250بمبلغ ة محتمل تمطلوباالمجموعة لدى كان ، المعلومات الماليةيخ كما في تار

العمل سياق  يفالناتجة يتعلق بالضمانات البنكية ( فيما يتير كودينا 783,250 :2019 يوليو 31و ،يتدينار كوي 783,250

 .ماديةالتزامات أ عنها أي . وليس من المتوقع أن ينشالمعتاد
 

 ليةة لألدوات الماالقيمة العادلقياس  -11
 

 ية والمطلوبات المالية.ات المالية من الموجودات المالتتكون األدو
 

يرادات الشاملة األخرى ومديني بالقيمة العادلة من خالل اإل لمصنفةاالملكية  حقوقأدوات  الية منن الموجودات المكوتت

والدائنين   ويل اإلسالميدائني التمية من لمطلوبات المال. تتكون ارى واألرصدة لدى البنوكرصدة المدينة األخالمستأجرين واأل

 األخرى. وباتوالمطل
 

أن اغلب هذه   ثا الدفترية حيهلية والمطلوبات المالية تقارب قيمتجودات الماللمولقيمة العادلة إلدارة إلى أن ا ا تتشير تقديرا

 السوقية.في معدالت الربح الة وجود تحرك جل او يعاد تسعيرها مباشرة في حت استحقاق قصيرة االاألدوات ذات فترا
 

  اداً إلى األسعار المعلنة في أسواق لمالي استنكز ا ة في بيان المرالمالية المسجل اتولألدقياس القيمة العادلة  في حالة عدم إمكانية

كن عند ظة متى أمكن ولت هذه النماذج من األسواق الملحو. تؤخذ مدخالتقييم لعادلة بواسطة أساليبنشطة، يتم قياس القيمة ا

رات ام االعتباألحكعادلة. تتضمن اتقدير القيمة الي فستعانة بدرجة من األحكام ية تحقيق ذلك، يتعين أن يتم االعدم إمكان

فتراضات حول هذه ؤثر التغيرات في االلسيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. يمكن أن تاالمتعلقة بالمدخالت مثل مخاطر 

 .ن التفاصيل أدناهوسيتم مناقشتها بمزيد م لماليةلمسجلة لألدوات ا قيمة العادلة االعوامل على ال
 



 ها التابعة وشركت لكويت العقارية ش.م.ك.ع.شركة أركان ا
 

 )غير مدققة( المجمعة فةلية المرحلية المكثالما لوماتمعال إيضاحات حول
 2020 يوليو 31ي المنتهية فكما في وللفترة 
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 (تتمة) ليةة لألدوات الماالقيمة العادل اسيق  -11
 

 وافتراضات التقييم طرق

 ق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة: استخدام الطر تم
 

 مدرجة أسهمفي  اتتثماراس
ً إلى اسعاالمتداولة عل سهمتستند القيمة العادلة لأل ت. اليات متطابقة دون أي تعدوجودسوق نشط لمر السوق المعلنة في نا

 مي للقيمة العادلة. ن الجدول الهرم 1مارات ضمن المستوى هذه االستثل   تصنف المجموعة القيمة العادلة
 

 جةغير مدر أسهماستثمارات في 
ة. صورة منتظمي هذه االستثمارات بالمعامالت ف خاصة غير مسعرة في سوق نشط. ال تتم أسهمتستمر المجموعة في شركات 

لهذه المراكز   لقيمة العادلةعلى السوق في تقدير ا م المعتمدةييالموجودات المسجلة وأساليب التق مةيستخدم المجموعة صافي قت

 .طة بالشركة المستثمر فيها مثل تأثير االفتقار إلى قابلية التسويقرتبيعكس العوامل الم مع تعديلها بما
 

 هرمي للقيمة العادلةالجدول ال
أقل  إلى لة، استناداً ل الهرمي للقيمة العادضمن الجدو هامتها العادلة أو اإلفصاح عناس قيقي دوات المالية التي يتماأل تصنف كافة

 القيمة العادلة ككل: ياسالجوهرية بالنسبة لقمستوى من المدخالت 
 

  ماثلة؛الم المطلوبات النشطة للموجودات أوفي األسواق  : األسعار المعلنة )غير المعدلة(1المستوى 

  لحوًظا بشكل يمة العادلة ميمثل أهمية لقياس الق خالت والذيمدتقييم يكون بها أقل مستوى من ال يبل: أسا2المستوى

 مباشر أو غير مباشر؛ و

  العادلة ملحوظاً.قياس القيمة ليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لأسا: 3المستوى 
 

 . عةلدى المجموة القيمة العادلة للموجودات الماليس االي الجدول الهرمي لقيالت وضح الجدولي
 

 قياس القيمة العادلة بواسطة 

 شاملةإليرادات الموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا

 اإلجمالي األخرى

أسعار معلنة في 

أسواق نشطة 

 (1لمستوى )ا

جوهرية  مدخالت

 غير ملحوظة 

  (3)المستوى 

 
 دينار كويتي ييتودينار ك دينار كويتي

    2020 يوليو 31كما في 

    -       -       -    م مسعرةأسه

 3,051,989    -    3,051,989 سهم غير مسعرةأ

 
─────── ─────── ─────── 

 
3,051,989    -    3,051,989 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 ققة()مد 2019أكتوبر  31كما في  
   

    -    143,729 143,729 أسهم مسعرة

 3,122,677    -    3,122,677 سهم غير مسعرةأ

 
─────── ─────── ─────── 

 
3,266,406 143,729 3,122,677 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

    2019 يوليو 31كما في 

    -    144,155 144,155 هم مسعرةأس

 3,321,054    -    3,321,054 أسهم غير مسعرة

 
─────── ─────── ─────── 

 
3,465,209 144,155 3,321,054 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 خالل الفترة/السنة.  يمة العادلةي للقيكن هناك أي تحويالت بين المستويات ضمن الجدول الهرم لم
 



 ها التابعة وشركت لكويت العقارية ش.م.ك.ع.شركة أركان ا
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 )تتمة( لماليةالعادلة لألدوات ا القيمةقياس  -11
 

 تخدمة في التقييممسلغير الملحوظة ا ت الجوهريةل المدخالتفاصي
 

الجوهرية غير المدخالت  اساليب التقييم 
 الملحوظة

 ت ة المدخالحساسي قالنطا
 لى القيمة العادلةإ

     

في  ادة )النقص(الزي ستؤدي %30 - %25 التسويقلضعف الخصم *  طريقة السوق  غير مسعرة أسهم

عدل الخصم إلى نقص م

 يمة العادلةادة( الق)زي
   ة الموجودات المعدلةيمقطريقة صافي   

 

تم مراعاتها من قبل المشاركين في السوق عند تسعير جموعة أنه سيدت المالتي حدالتسويق المبالغ  لضعف معدل الخصميمثل  * 

 االستثمارات.
 

 دلة:لقيمة العال ل الهرميمن الجدو 3من المستوى فة ضمتكررة المصنمطابقة قياسات القيمة العادلة ال
 

  (ة)مدقق  

  
 يوليو 31

2020 
 أكتوبر  31

2019 
 يوليو 31

2019 
 نار كويتي دي تي نار كويدي دينار كويتي  

    غير مسعرة  أسهم

 -    -    3,122,677 كما في بداية الفترة/ السنة 

 2,281,540 2,281,540 -    9للتقارير المالية  ر الدوليق المعياالمعاد تصنيفه نتيجة تطبي

 (73,051) (73,051) -      9المالية  لي لتطبيق المعيار الدولي للتقاريرقاتتعديل ان

 1,007,451 1,007,451 -    مشتريات 

 -    -    (26,302) استرداد رأس مال 

 105,114 (93,263) (44,386) ألخرى  إعادة القياس المسجلة في اإليرادات الشاملة ا
 ─────── ─────── ─────── 

 3,321,054 3,122,677 3,051,989 ترة/ السنةالفة ينها كما في
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 تعالومات القطاعم -12
 

. يتالكودولة موعة في األنشطة العقارية. وجغرافيًا، تقع أغلبية موجودات المجفي يتمثل نشاط المجموعة بصورة رئيسية 

 .م معلومات حول القطاعاتتقديلم يتم تيجةً لذلك، ون
 

 اريةمقدماً لحيازة عقارات استثم تدفعا -13
 

لشراء عقار استثماري في دولة الكويت وقامت بسداد  (لعقد""ا)د ابتدائي ق، بإبرام ع2018يناير  17 في األمالشركة  قامت

 لتعاقد لكل طرف.ات اشروط البيع والتزام العقد تي. يحدد ذلكدينار كوي 3,959,710دفعة مقدماً بمبلغ 
 

إلى  ي(دينار كويت 394,000بمبلغ  العربونار كويتي )باستثناء دين 3,565,710تم فسخ العقد وتم رد مبلغ ، 2018 وماي 8في 

 لمبلغ بالكامل. ه رد ا ذا ينبغي علي. ترى اإلدارة أن البائع لم يقم بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد ولاألمالشركة 
 

برفع دعوى قضائية  األمالشركة . وقامت فسخ العقد هي المسؤولة عن األمالشركة ن بأ عييدوأي لبائع لم يقبل بذلك الراكن ول

 . ماديةتعويضات ودفع   العربونبرد  بةالالبائع للمط ضد
 

بمبلغ  األمة لشركزام البائع بتعويض ابإل ماأللح الشركة بإصدار حكمها لصا 2018نوفمبر  25قامت محكمة أول درجة في 

 ذا الحكم أمام محكمة االستئناف.لطعن على ه نار كويتي ولكن قام البائع بادي 788,000 يقدر بنحو
 

  األم برفض الدعوى المرفوعة من الشركة  األمبإصدار حكمها ضد الشركة  2019أبريل  23في ف مة االستئناكقامت مح

 ن محكمة أول درجة. صادر عكم السابق الوإلغاء الح
 

على  رداد المبلغ بالكامل وبالتالي قررت الطعناست األمة نونية مناسبة أنه من حق الشركرة قاشاتباساإلدارة بعد االستعانة ترى 

 فة المكث المرحليةالمالية  المعلوماتر وتتوقع قبول هذا الطعن من قبل محكمة التمييز. وكما في تاريخ اعتماد هذه راهذا الق

 مالية تساب أي مخصص في المعلومات الي لم يتم احدعوى وبالتالال نهائية لهذهلق بالنتيجة الد يتعجمعة، يوجد عدم تأكالم

 .  2020 يوليو 31المنتهية في  وللفترةمعة كما في المج فةالمكث المرحلية
 



 ها التابعة وشركت لكويت العقارية ش.م.ك.ع.شركة أركان ا
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 19-تأثير فيروس كوفيد 14
 

ت ر. وقد أثابةواإلص ت العدوىحاالمع وقوع عدد كبير من  2020متسارعة في سنة  تطورات 19-شهد تفشي فيروس كوفيد

 ل المجموعة بعدة طرق جوهرية.صادي وأعماكومات الحتواء الفيروس على النشاط االقتبير التي اتخذتها مختلف الحالتدا
 

 :على المجموعة هو كما يلي 19-ا لفيروس كوفيدالمعروف حاليً إن التأثير 
 

 يتيكو دينار 654,992 بمبلغ أشهر تسعةلل اإليجاراتلمديني  توقعةسائر االئتمان الممخصص خ . 

 بشكل سنوي% 14و ل متتالي% بشك7 سبة، بنللتسعة أشهر كويتيدينار  802,881مبلغ ب الربح التشغيلياض انخف . 
 

الالحقة المعدالت في الشهور اإليجار  تقارب متحصالتحيث  19-كوفيدبـ جوهرياالية لم تتأثر الحن الفترة اإلدارة أ ترى

أفضل  النقدية للمجموعة استنادا الى قات فتراضات الحالية للتدفرين الى دقة االأجتمسير الجودة االئتمانية للوتش الطبيعية

إلضافي على التدفقات النقدية ومدخالت التقييم في الفترات الربع ر ايم التأثيوعة في تقيومات المتاحة. وسوف تستمر المجمالمعل

 ومات. معل لتالية في ضوء ما يستجد منسنوية ا
 

ن النتائج ة للمزيد مط االقتصادي، قد تتعرض المجموعلنشاالسلبي المستمر على ا  ، والتأثير19-يدوفك ةأزم طول مدةحسب 

مستمرة . نظًرا لحالة عدم التيقن ال2020فاضات جديدة في قيمة موجوداتها في سنة انخقد تتكبد السلبية والقيود على السيولة، و

وما بعدها في  2020سنة  ة منوعة في الفترة المتبقيعلى أنشطة المجم قيدقالر ال يمكن توقع التأثيدي، بشأن الوضع االقتصا

 .مرحلةتلك ال
 

والتقديرات واألحكام الهامة التي تطبقها اإلدارة لتقدير قيم  وعة يات المجمين هذ اإليضاح تأثير تفشي الفيروس على عمليب

 .2020 ويولي 31والمطلوبات كما في الموجودات
 

 مخاطرإدارة ال 14.1

وبالنسبة  .19-فيدكو لحالية لفيروسلمستجدات اوسياسات إدارة المخاطر بناًء على ا ارة بمراقبة وإعادة تقييم أهدافاإلد ومقت
نات اطر مقارنة بالبياإدارة المخ ، لم تحدث أي تغييرات جوهرية في أهداف وسياسات2020 يويول 31المنتهية في للفترة 
 .2019 توبرأك 31ا في المدققة كم المجمعةالمالية 

 

 مخاطر االئتمان 14.1.1

موجوداتها المالية حيث إن نتيجة تفشي هذا الفيروس  يةمان بصورة جوهرخاطر االئتإلى أنها ال تتعرض لم المجموعةنتهت ا
ت اان لمتطلبيخضع لدى البنوك صدةواألرلى الرغم من أن النقد . وعاتيجاراإل ومديني واألرصدة لدى البنوكتتمثل في النقد 

المحددة ليست القيمة أن خسائر انخفاض دارة إلى ، انتهت اإل9 قارير الماليةالواردة ضمن المعيار الدولي للتانخفاض القيمة 
ل ئتمانية مناسبة محددة من قبت تصنيفات اية نظراً ألنه يتم االحتفاظ بهذه األرصدة في الغالب لدى أطراف مقابلة ذاجوهر

 لمية.عالئتماني اكاالت التصنيف االو
 

مستأجر. تتم إدارة دية لكل الفر  ائصخصئيسي بالبشكل رمديني المستأجرين  من عرض المجموعة لمخاطر االئتمانيتأثر ت
الل مطالبة من خالمناسب و تالمستأجرين من خالل ضمان إجراء عمليات التحصيل في الوقب المتعلقة ائتمانمخاطر 
قد   اال انهمجموعة. ذات الصلة لدى ال مخاطر االئتمانمن بشكل كبير  تالي الحد البوما، مقداد دفعات االيجار بسدين المستأجر

، المستأجرين بمدينيسائر االئتمانية المتوقعة المعترف بها فيما يتعلق إلى زيادة مبلغ الخ 19-يدفيروس كوفثيرات أدي تتؤ
(. عند قياس الخ يناض إنفاق المستهلكخفناوالعمليات  وقف :مثالل ال)على سبي جائحةلا نتيجة ألعمالاضطراب ابب سب

: تتوقع أن تتخذها )على سبيل المثال تلك التي وأاءات المتخذة اإلجر ي االعتبارالمجموعة فأخذت  المتوقعة،الخسائر االئتمانية 
 ة.توقعالم فقات النقديةى التداءات علر هذه اإلجريلتخفيضات( وتأثامتيازات اإليجار وا

 

 لةومخاطر السي 14.1.2

مالية عند استحقاقها طة بمطلوباتها الداد المرتبت السإن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاما
 .بدال األموال عند سحبهاواست

 

  ذية تغ . ويتضمن ذلك إعادةمتطلباتبتلك الة لضمان الوفاء مستقبليالنقدية ال تمراقبة التدفقاإدارة التمويل اليومي من خالل
 األموال عند استحقاقها.

  متوقعة.أساس التدفقات النقدية اللي للمجموعة على لسيولة الكالمتجددة لمركز ااالستمرار في وضع التوقعات 
 لداخليةل المعايير االمتداولة مقابنسب السيولة وصافي الموجودات  مراقبة . 
 ون.حتفاظ بخطط تمويل الدياال 

 

 خطواتباتخاذ عدة  قامت اإلدارة .19-جوهري على السيولة بسبب تفشي فيروس كوفيد بيلوقع المجموعة حدوث تأثير ستت
تهدف ، لى ذلكعالوة ع .رأسمالي التقديرياالنفاق ال وخفض لتكاليفض اخف من خالل تدابير ديةالنق التدفقات يةلحما

  .للمطلوبات المالية الصادرة المتوقعة نقديةال التدفقات عن يزيد بمبلغ دلوالنقد المعاعلى مستوى النقد  إلى الحفاظ جموعةالم
 



 ها التابعة وشركت لكويت العقارية ش.م.ك.ع.شركة أركان ا
 

 )غير مدققة( المجمعة فةلية المرحلية المكثالما لوماتمعال إيضاحات حول
 2020 يوليو 31ي المنتهية فكما في وللفترة 
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 تتمة() 19-كوفيدتأثير فيروس  14
 

 الفتراضاتاستخدام التقديرات وا 14.2

مجمعة. ثفة الة المرحلية المكفي افتراضاتها وتقديراتها إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد المعلومات المالي لمجموعةا استندت
 والتصنيفاتة لة من عدم التيقن بشأن توقعات اإليرادات وتوافر المصادر والقوى العاملحا 19-كوفيد تج عن تفشي فيروسن
وأسعار صرف العمالت  الفائدةومعدالت تقلبات في أسعار األسهم  ثًضا حدوأيك، ولكن نتج عنه الئتمانية وما إلى ذلا

بب حدوث التغيرات في السوق على المدى القريب بس مثل هذه القياسات للتغيير ستند إلىتي تتخضع التقديرات الاألجنبية. قد 
 .عةمجموق سيطرة الأو الظروف الناشئة خارج نطا

 

لمكثفة ية وحاالت عدم التأكد من التقديرات في تاريخ المعلومات المالية المرحلية اسات الرئيمات حول االفتراضفيما يلي المعلو
في فترات المعلومات  ديل مادي على القيمة الدفترية للموجوداتتع اطر جوهرية تؤدي إلى إجراءرتبط بمختي تالمجمعة ال
 . حقةالمالية الال

 

 لة للعقارات االستثماريةس القيمة العادقيا

صادي لب االقتقالتأثير المحتمل للت يخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، وضعت المجموعة في اعتبارهاارا في تكم
ة  حوظة بواسط لمجموعة وتم وضع المدخالت غير المللدى ا للعقارات االستثماريةغ المسجلة البد المالحالي عند تحدي

المشاركون في السوق بمراعاتها عند تسعير هذه الموجودات في تاريخ  قومقد ي لمتاحة حول االفتراضات والتيالمعلومات ا
ساسة للتقلبات في   تزال المبالغ المسجلة حاق متقلبة والسوزال األومع ذلك، ال تجمعة. كثفة الملمالمالية المرحلية ا  المعلومات

 السوق.
 

ً  هذه الموجودات تأثرت بها فية والقطاعات التي توجدجغراعض المناطق الب موعة بأنتقر المج ومع استيضاح الوضع  سلبا
في  سنوية لفترات الربعا يف مومدخالت التقيي ات النقديةعلى التدفق األخرى التأثيرات متقييبشكل أكبر، ستواصل المجموعة 

  .معلومات من ضوء ما يستجد

 

 آخرين وناإليجارات ومدين ومدين
التي ال تتضمن بند تمويل جوهري  اراتلمديني اإليجتمان المتوقعة ئالمبسط الحتساب خسائر االالمجموعة النموذج تستخدم 

خاصة  ابل عوامل مستقبليةوالمعدلة مق تمان،ئالخسائر اى خبرتها السابقة بإنشاء مصفوفة مخصصات تستند إل من خالل

ا وقد يحتاج إلى مناسبً  ربما لم يعد قةالمطبق في الفترات الساب تصنيف العمالءإن ذلك، ف ومعبالمدينين والبيئة االقتصادية. 

 يل المثاللى سبع) العمالءمختلفة من النواع األعلى  19-ها تفشي فيروس كوفيدالمراجعة ليعكس الطرق المختلفة التي يؤثر ب

 حكومة فيما يتعلق بتحصيلددة الصادرة عن الات المحشادأو اتباع اإلر مديني اإليجاراتداد خالل تمديد شروط س من

 (.عات األخرىإليجارات أو المدفوا
 

ي التوبال أكبر موثوق بها بشكل هرية بشكل فردي مع توفر بياناتالجو االنكشافسوف تستمر المجموعة في تقييم حاالت 

مرحلية المكثفة المجمعة علومات المالية الرات المفت تعديل على خسائر االئتمان المتوقعة فيحاجة إلى إجراء أي ستحدد مدى ال

 .الحقةال
 

 الحقة أحداث 14.3

ي على كلال يد التأثيرالي ال يمكن تحدئج النهائية لهذا الحدث، وبالتما زالت قائمة وال يمكن معرفة النتا 19-إن تأثيرات كوفيد

المجمعة بشكل معقول في  المرحلية المكثفة الماليةات والظروف التي نشأت بعد تاريخ المعلوم عة بالنسبة لألحداثالمجمو

، فتهار، فور مععلى المجموعة 19-وفيدلمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. سيتم إدراج تأثير كريخ التصريح بهذه اتا

 المسجلة.لمطلوبات ابالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات وعة التي تؤثر على مضات المجمورافتايد تقديرات وعند تحد

 

 

 

 

 




