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 نموذج اإلفصاح عن تأثیر األحداث الناتجة عن انتشار فایروس 
 كورونا المستجد على البیانات المالیة

 المالي للشركةأوال: تأثیر فایروس كورونا المستجد على المركز  م.

التأثیر على األصول العقاریة أیاً كان  1
 تصنیفھا

لم تحدد المجموعة أي تأثیر جوھري على القیمة الدفتریة لموجوداتھا العقاریة ، بسبب 
عدم التأكد من تحدید توقعات المشاركین في السوق للسعر المستخدم في تحدید القیمة 

في بیاناتھا خارجیة مستقلة  عقاریةجراء تقییمات العادلة لتلك العقارات. تنوي المجموعة إ
 سواق المال.فقًا إلرشادات ھیئة اوالمالیة للعام الحالي 

التأثیر على االستثمارات بالقیمة العادلة  2
 من خالل األرباح أو الخسائر

تحدد المجموعة القیمة العادلة باستخدام تقنیات التقییم التي ال یمكن مالحظة أدنى مستوى 
ا من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة. شھدت المجموعة انخفاًضا في القیمة العادلة لھ

دینار  1،414،072للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بمبلغ 
 .2020یونیو  30كویتي للفترة المنتھیة في 

التأثیر على االستثمارات بالقیمة العادلة  3
 خالل الدخل الشامل اآلخرمن 

د القیمة العادلة باستخدام االستثمار مدرج في بورصة الكویت وتقوم المجموعة بتحدی
السائدة في السوق النشط كما في نھایة الفترة. شھدت المجموعة زیادة في القیمة  سعاراأل

 84،420لغ العادلة لموجوداتھا المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بمب
 .2020یونیو  30دینار كویتي للفترة المنتھیة في 

شركات الزمیلة و التأثیر على الشركة 5
 محاصة

.مدرجة في بورصة الكویت وبورصة دبيھي شركة الشركة الزمیلة للمجموعة   
 

الخاص بھم  أدائھم في بیان الدخل المرحلي المجمع المكثفعلي  19-كوفید تأثیرسینعكس 
 30 من شركة زمیلة للفترة المنتھیة فيالنتائج المجموعة من حصة مما سینعكس علي 

فیما یتعلق بھذا األستثمار. 19-كوفید ال یوجد تأثیر إضافي یتعلق مباشرة بـ، 2020یونیو   
 

، استنادًا إلى  2020یونیو  30، اعتباًرا من  شركات محاصةفیما یتعلق باالستثمار في 
ات انخفاض القیمة الداخلیة ، لم تحدد المجموعة أي تأثیر جوھري على القیمة تقییم

بسبب عدم الیقین الذي ینطوي علیھ تحدید التأثیر  لألستثمار في شركات محاصةالدفتریة 
 على التدفقات النقدیة المتوقعة المتولدة من ھذه األصول غیر المالیة.

 التأثیر على األرصدة المدینة 6
قامت بعمل نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة الحالیة و بدراسةالمجموعة  قامت

 30دینار كویتي كما في الفترة المنتھیة في  709.373مخصصات للذمم المدینة بمبلغ 
 .2020یونیو 

  تأثیر جوھري مباشر.  یوجدال التأثیر على القروض  واألرصدة الدائنة 7
 N/A التأثیر على المخزون 8

التأثیر على الشھرة واألصول غیر  9
 N/A الملموسة

أي تأثیر جوھري آخر على بیان المركز  10
 ال یوجد المالي
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 ثانیا: تأثیر فایروس كورونا المستجد على األنشطة الرئیسیة للشركة (اإلیرادات والمصروفات) بما فیھا تأثیر الحوافز الحكومیة م.

٪ تتمثل بشكل رئیسي في إعفاءات اإلیجار المقدمة 41.3انخفضت اإلیرادات التشغیلیة بنسبة  اإلیراداتالتأثیر على  1
 للمستأجرین.

 ٪7.3انخفاض المصاریف العمومیة واإلداریة بنسبة  - التأثیر على المصروفات 2
 ٪.15.7انخفاض تكلفة التمویل بنسبة  -

 

 استمراریة الشركةثالثا: تأثیر فایروس كورونا المستجد على 

اتخذت المجموعة خطوات كافیة لتلبیة متطلبات السیولة المقبلة واستمراریة وجودھا التشغیلي. ونتیجة لذلك ، فإن موقفھا المستمر لم 
 .2019دیسمبر  31یتأثر إلى حد كبیر ولم یتغیر منذ 

 

 المترتبة على تفشي فایروس كورونا المستجد االقتصادیة رابعا: الخطوات التي اتبعتھا الشركة للحد من اآلثار

 قامت إدارة المجموعة بإجراء عملیة تحسین التكلفة ، مما أدى إلى إعادة جدولة التزامات مدفوعات الموردین الرئیسیین -
 

ودفعات  2020یونیو  30تفاوضت إدارة المجموعة مع المؤسسات المالیة لتأجیل المدفوعات الرئیسیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  -
 .2020یونیو  30أشھر المنتھیة في  3الفائدة لمدة 
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