
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   دبي األولى للتطویر العقاريشركة 
 ) عامة شركة مساھمة كویتیة (
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 تقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة  
 
 

 حترمین مدارة الأعضاء مجلس اإلالسادة 
 ش.م.ك. (عامة)   -  دبي األولى للتطویر العقاريشركة 

 دولة الكویت
 

 مقدمة
 وشركاتھا   "الشركة األم")  عامةش.م.ك. (  –   دبي األولى للتطویر العقاري لقد راجعنا بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة  

األرباح أو الخسائر والدخل  ،  ألرباح أو الخسائرل  المجمعة  المكثفة  المالیة المرحلیة  بیاناتال، وكذلك  2022یونیو    30كما في    )المجموعة (التابعة  
أشھر المنتھیة آنذاك. إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة    ستةالالتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة لفترة  ،اآلخرالشامل 

المالي المرحلي" من مسؤولیة إدارة الشركة األم. إن مسؤولیتنا ھي التعبیر عن نتیجة   ریر"التق )34(المجمعة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
 . علومات المالیة المرحلیة المجمعة مراجعتنا لھذه الم

 
 نطاق المراجعة

المستقل للمنشأة ". إن   "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل المدقق  )2410(لقد تمت مراجعتنا وفقا للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم  
المالیة والمحاسبی  المعلومات  المسؤولین عـن  للموظفین  استفسارات  توجیھ  مبدئیا على  تشتمل  المجمعة  المرحلیة  المالیة  المعلومات  ة  مراجعة 

دقیق وفقا لمعاییر التدقیق  مطبق في عملیة الت مما ھو  وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة الفعلیة أقل  
ناء علیھ فإننا الدولیة وھي بالتالي ال تمكننا من التأكید على أننا على علم بكافة األحداث الھامة التي مـن الممكن تحدیدھا خالل عملیة التدقیق، وب 

 ال نبدي رأیا یتعلق بالتدقیق. 
 

 النتیجة 
لم یرد إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المرفقـة لـم تعد، من جمیع النواحي المادیة،   ھفإن لى مراجعتنا،  إ       ً  إستنادا   

 . )34( وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
 

 المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى حول تقریر
وحسب ما ورد    . األم شركةمتفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الالمجمعة  فإن المعلومات المالیة المرحلیة    ذلك، واستنادا إلى مراجعتنا،إلى    باإلضافة 
لسنة    1رقم  ، أیة مخالفات ألحكام قانون الشركات  2022یونیو    30أشھر المنتھیة في    ستة الیرد إلى علمنا خالل فترة  لم  نا،  واعتقاد  ناإلیھ علم
                  ً     على وجھ یؤثر مادیا  في    وتعدیالتھما الالحقة  والتعدیالت الالحقة علیھما أو لعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة األموالئحتھ التنفیذیة    2016

 المركز المالي للشركة األم أو نتائج أعمالھا.  
 

مال وتنظیم األوراق المالیة والتعدیالت  بشأن ھیئة أسواق ال  2010لسنة    7كذلك، خالل مراجعتنا لم یرد إلى علمنا أیة مخالفات مادیة للقانون رقم  
                                   ً            على وجھ كان من الممكن أن یؤثر مادیا  في المركز   2022یونیو  30أشھر المالیة المنتھیة في  الستة الالحقة علیھ والئحتھ التنفیذیة خالل فترة 

 المالي للشركة األم أو نتائج أعمالھا.
 
 
 
 

 دولة الكویت 
 2022 یولیو 28

 البزیعنایف مساعد  
 91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM  البزیع وشركاھم 
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 )عامةش.م.ك. ( – دبي األولى للتطویر العقاريشركة 

 التابعة تھااشركو
 مدقق)(غیر  المجمع المكثف بیان األرباح أو الخسائر المرحلي

 2022یونیو  30للفترة المالیة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 

 
 

 ) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة  13) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
 

  

 یونیو  30للستة أشھر المنتھیة في   یونیو  30للثالثة أشھر المنتھیة في    

 2021  2022  2021  2022  إیضاح  
          العملیات المستمرة: 

          : اإلیرادات
 -  197,249  -  197,249   عقارات بغرض المتاجرة إیرادات بیع 

 509,492  738,156  247,600  377,290   إیجارات إیرادات 
 509,492  935,405  247,600  574,539   اإلیرادات  إجمالي

          
          : التكالیف

 -  (128,930)  -  (128,930)   تكالیف بیع عقارات بغرض المتاجرة 
 (211,011)  (232,457)  (108,424)  (116,946)   إیجارات  الیفتك

 (211,011)  (361,387)  (108,424)  (245,876)   التكالیف  إجمالي
          
 298,481  574,018  139,176  328,663   الربح  مجمل

          
 410,572  417,252  196,008  213,086   عمال شركة زمیلة أحصة المجموعة من نتائج 

 (265,577)  (293,785)  (131,385)  (151,656)   عمومیة وإداریة   مصاریف
إنخفاض في  ( لم یعد لھ ضرورة  مخصصصافي 

 (29,293)  69,415  (29,293)   69,415   ن وآخرینین تجارییمدینل) قیمةال
 414,183  766,900  174,506  459,508   التشغیل  ربح

          
 (3,058)  (2,200)  ) 2,306(  (2,686)   موجودات مالیة  خسائر صافي
 -  (70,274)  -  (67,479)   تمویل  تكالیف
 (12,322)  (43,944)  (8,577)  (35,860)   أخرى  مصاریف صافي 

عملیات المستمرة قبل العملیات  المن  الفترةربح 
  للتقدم الكویت مؤسسة حصة قبلغیر المستمرة و 

ضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة  و العلمي
 398,803  650,482  163,623  353,483   الزكاة 

 200,943  259,097  78,333  121,587  4 من العملیات غیر المستمرة  الفترة ربح
  العلمي للتقدم  الكویت مؤسسة حصةربح الفترة قبل 

 599,746  909,579  241,956  475,070   وحصة الزكاة  الوطنیة العمالة  دعم  ضریبةو
 -  (9,096)  -  (5,174)   حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

 (14,592)  (21,549)  ) 7,435(  (14,398)   الوطنیة  العمالة  دعم  ضریبة
 (2,863)  (4,447)  -  (2,060)   الزكاة  حصة

 582,291  874,487  234,521  453,438   ربح الفترة  
          

          :  بـ  الخاص
 586,398  881,882  236,642  459,613   مساھمي الشركة األم 

 (4,107)  (7,395)  ) 2,121(  (6,175)   الحصص غیر المسیطرة 
   453,438  234,521  874,487  582,291 
          

          العملیات المستمرة: 
األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي  ربحیة السھم 

 0.39  0.83  0.16  0.46  9 الشركة األم (فلس) 
          العملیات غیر المستمرة: 

الخاصة بمساھمي   األساسیة والمخففة  السھم ربحیة
 0.20  0.34  0.08  0.17  9 الشركة األم (فلس) 

          
الخاصة   األساسیة والمخففة  السھم ربحیةإجمالي 

 0.59  1.17  0.24  0.63  9 بمساھمي الشركة األم (فلس) 
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 ) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة  13) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
 

 ) عامةش.م.ك. (  – دبي األولى للتطویر العقاري   شركة
 التابعة   تھااشرك و

 (غیر مدقق)  المجمع المكثف  الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحليبیان األرباح أو 
 2022یونیو  30للفترة المالیة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 یونیو  30للستة أشھر المنتھیة في   یونیو  30للثالثة أشھر المنتھیة في    

 2021  2022  2021  2022  إیضاح  
  582,291   874,487  234,521  453,438   ربح الفترة 

          
من  )الخسارة الشاملة األخرى(الدخل الشامل األخر 

 : العملیات المستمرة
 

    
    

مكن أن یعاد تصنیفھا الحقا إلي بیان األرباح أو  یبنود 
 الخسائر المرحلي المكثف المجمع 

 
    

 
 

 
 

(الخسارة  الدخل الشامل اآلخر  من المجموعة حصة
 زمیلة  لشركةالشاملة األخرى) 

 
 10,714   )3,657 ( 

 
13,488  

 
)6,358 ( 

 (452,158)   853,513  (285,077)   662,655   جنبیة األ العملیات من عملة ترجمة  فروقات
          

بنود لن یعاد تصنیفھا الحقا إلي بیان األرباح أو الخسائر  
 المرحلي المكثف المجمع 

 
    

    

  العادلة بالقیمة المالیة للموجوداتالتغیر في القیمة العادلة 
 اآلخر  الشامل  الدخل  خالل من

 
 (161,713)  12,560  (409,183)  )9,416 ( 

  )الخسارة الشاملة األخرى(الدخل الشامل األخر  مجموع
 من العملیات المستمرة  للفترة

 
 511,656   (276,174) 

 
457,818   (467,932) 

  للفترةالدخل الشامل األخر (الخسارة الشاملة األخرى) 
 من العملیات غیر المستمرة 

 
4  215,792   (12,248) 

 
267,101   (61,229) 

(الخسارة الشاملة األخرى)  الدخل الشامل اآلخر  مجموع
 للفترة 

 
 727,448   )288,422 ( 

 
724,919   )529,161 ( 

  53,130  1,599,406  )53,901(   1,180,886   (الخسارة الشاملة) للفترة  الدخل الشامل مجموع 
          

          : بـ  الخاص
  89,780  1,673,302  )24,641(   1,223,348   مساھمي الشركة األم 

 )36,650(  (73,896)  )29,260(  (42,462)   الحصص غیر المسیطرة 
   1,180,886   )53,901(  1,599,406  53,130  
          

الخاص   للفترة(الخسارة الشاملة) مجموع الدخل الشامل 
 : بمساھمي الشركة األم

 
    

 
 

 
 

 (49,934)  1,147,104  (90,726)   885,969   العملیات المستمرة 
 139,714  526,198   66,085   337,379  4  المستمرةالعملیات غیر 

   1,223,348   )24,641(  1,673,302  89,780 
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 )عامةش.م.ك. ( – األولى للتطویر العقاريدبي شركة 
 التابعة تھااشركو

 (غیر مدقق) المجمع المكثف المرحلي لكیةالمبیان التغیرات في حقوق 
 2022یونیو  30للفترة المالیة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

     مساھمي الشركة األم ب الخاصةحقوق الملكیة  

  رأس المال 
عالوة  
  أسھم خزانة   إصدار  

احتیاطي أسھم  
  خزانة 

 ي احتیاط
  جباري ا

 ي احتیاط
  اختیاري 

 
 

 احتیاطي 
خیارات أسھم  

  للموظفین 
احتیاطیات  

  أخرى 

 
 احتیاطي  

  القیمة العادلة 

أثر التغیر في  
الدخل الشامل  
اآلخر لشركة  

  زمیلة 

 
 
 

تعدیالت  
ترجمة عمالت  

  أجنبیة 

تعدیالت ترجمة  
أجنبیة متعلقة  عمالت 

بموجودات محتفظ  
  بھا بغرض البیع 

  )خسائر متراكمة (
  أرباح مرحلة 

 
 
 
 

  المجموع الجزئي 
 الحصص

  غیر المسیطرة 
 مجموع

 حقوق الملكیة   
 79,207,068   4,884,660   74,322,408   ) 28,616,562(  (8,200)  3,587,683   32,748   ) 2,834,532(  ) 320,567(  66,140  1,206,469   1,206,469   -  -  2,760   100,000,000 2022ینایر  1الرصید في  

  874,487  (7,395)   881,882   881,882  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ربح (خسارة) الفترة 
(الخسارة الشاملة األخرى) الدخل  

  724,919  (66,501)   791,420  -   267,101   853,513   13,488  (342,682)  -  -  -  -  -  -  -  - للفترة  الشامل اآلخر 
الدخل  (الخسارة الشاملة)  مجموع

  1,599,406  (73,896)   1,673,302   881,882   267,101   853,513   13,488  (342,682)  -  -  -  -  -  -  -  - للفترة  الشامل
الخسائر المتراكمة (إیضاح  إطفاء 
11 ( (26,457,070)  (2,760)  -  -  (1,206,469)  (1,206,469)  -  -  -  -  -  -  28,872,768   -  -  - 

  80,806,474   4,810,764   75,995,710   1,138,088   258,901  4,441,196    46,236  (3,177,214)  (320,567)  66,140  -  -  -  -  -  73,542,930  2022یونیو  30الرصید في 

                                
 78,859,704    4,990,701  73,869,003   (28,872,768)  -   3,796,765   35,266  (2,588,016)  ) 320,567(  66,140  1,206,469   1,206,469   1,319  ) 664,834(  2,760   100,000,000 2021ینایر  1الرصید في  

  582,291  (4,107)   586,398   586,398  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ربح (خسارة) الفترة 
الدخل الشامل اآلخر (الخسارة  

 (529,161)  (32,543)  (496,618)  -  -  (513,387)  (6,358)   23,127  -  -  -  -  -  -  -  - الشاملة األخرى) للفترة 
مجموع الدخل الشامل (الخسارة  

  53,130   (36,650)   89,780   586,398  -  (513,387)  (6,358)   23,127  -  -  -  -  -  -  -  - الشاملة) للفترة 
  78,912,834   4,954,051   73,958,783  (28,286,370)  -   3,283,378   28,908  (2,564,889)  ) 320,567(  66,140  1,206,469   1,206,469   1,319  ) 664,834(  2,760   100,000,000 2021یونیو   30الرصید في  

 
 

 المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة  ) تشكل جزءا من 13) إلى (1المرفقة من (إن اإلیضاحات 
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 )عامةش.م.ك. ( – دبي األولى للتطویر العقاريشركة 
 التابعة تھااشركو

 (غیر مدقق) المجمع المكثف المرحلي بیان التدفقات النقدیة
 2022یونیو  30للفترة المالیة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

 یونیو   30أشھرالمنتھیة في  للستة  
  2022  2021 

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:
مؤسسة   حصة  قبل عملیات المستمرة قبل العملیات غیر المستمرة والمن  الفترةربح 

  398,803   650,482  ضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة الزكاة والكویت للتقدم العلمي 
  200,943   259,097  من العملیات غیر المستمرة الفترة ربح
  الوطنیة  العمالة دعم  ضریبةو مؤسسة الكویت للتقدم العلمي  حصة قبل  الفترة ربح

 599,746   909,579     حصة الزكاةو
     التسویات: 

 3,058    2,200  صافي خسائر موجودات مالیة 
 ) 34,532(  (69,415)    وآخرین نیین تجاری مدین ل  لم یعد لھ ضرورة  صافي مخصص

 ) 410,572(  (417,252)  عمال شركة زمیلة أمن نتائج  المجموعة  حصة 
 -   70,274  تمویل تكالیف

 15,128    14,364  مخصص مكافأة نھایة الخدمة 
  509,750    172,828 

     في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:  اتالتغیر
 32,830   (43,392)  مدینون وأرصدة مدینة أخرى 

 -   128,930  عقارات بغرض المتاجرة 
 12,199    597,761  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 ) 407,336(  (1,005,560)  مستحق إلى طرف ذي صلة 

 ) 189,479(  187,489  العملیات )المستخدم في(النقد الناتج من 
 (13,101)  (21,295)  المدفوعة  ضریبة دعم العمالة الوطنیة حصة 

 (1,937)  (1,423)   حصة الزكاة المدفوعة 
 ) 204,517(  164,771  األنشطة التشغیلیة  )المستخدم في ( الناتج من صافي النقد 

     
     التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة: 
 ) 27,878(  -  المدفوع إلضافات على عقارات استثماریة

 -  (220,207)  صافي الحركة على موجودات / مطلوبات محتفظ بھا بغرض البیع
 -   50,880  توزیعات أرباح نقدیة مستلمة 

 ) 27,878(  (169,327)  األنشطة االستثماریة  المستخدم في النقد  يصاف
     

     : التمویلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة 
 -   )68,055(  تمویل مدفوعة  تكالیف

 -   )68,055(   التمویلیةاألنشطة  المستخدم في النقد  يصاف
     

 ) 232,395(   )72,611(  ونقد معادل في نقد النقص  صافي
 ) 1,058(   206,229  تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة

 577,205    302,480  في بدایة الفترة  ونقد معادل نقد 
 343,752    436,098  ) 3(إیضاح   في نھایة الفترة ونقد معادل نقد 
     

     المعامالت غیر النقدیة: 
 -  ) 9,375,000(  المدفوع إلضافات على عقارات استثماریة

 -  3,375,000   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 -  6,000,000   تسھیالت بنكیة إسالمیة 

  -  - 
 
 

 المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة  ) تشكل جزءا من 13) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 األم الشركة ونشاط تأسیس  - 1

إن شركة دبي األولى للتطویر العقاري ھي شركة مساھمة كویتیة (عامة) مسجلة في دولة الكویت. تم تأسیس الشركة بموجب عقد تأسیس  
وتعدیالتھ الالحقة والتي كان آخرھا ما تم التأشیر علیھ بالسجل التجاري تحت رقم    2003أبریل    30والمؤرخ في   1/ جلد   1889رقم  

. إن الشركة األم مدرجة  ) 7والذي تم بموجبھ التأشیر على تخفیض رأس مال الشركة األم (إیضاح  2021بر دیسم 15بتاریخ  94032
 في بورصة الكویت. 

 
 ھي كما یلي: نشطة الرئیسیة للشركة األم إن األ

أمالك الغیر، وكل ذلك  تملك وبیع وشراء العقارات واألراضي وتطویرھا لحساب الشركة داخل دولة الكویت وخارجھا وكذلك إدارة   -
بما ال یخالف األحكام المنصوص علیھا في القوانین القائمة وما حظرتھ من اإلتجار في قسائم األراضي السكنیة الخاصة على النحو  

 الذي نصت علیھ ھذه القوانین.
 تملك وبیع وشراء أسھم وسندات الشركات العقاریة لحساب الشركة االم فقط في الكویت وفي الخارج.   -
إعداد دراسات الجدوى االقتصادیة وتقدیم االستشارات في المجاالت العقاریة بكافة أنواعھا على أن تتوفر الشروط المطلوبة فیمن   -

 یزاول تقدیم ھذه الخدمة. 
 تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحیة والمرافق السیاحیة وإیجارھا واستئجارھا.  -
ني والعقارات المملوكة للشركة االم وللغیر بما في ذلك أعمال الصیانة وتنفیذ األعمال المدنیة  القیام بأعمال الصیانة المتعلقة بالمبا -

 والمیكانیكیة والكھربائیة والمصاعد وأعمال تكییف الھواء بما یكفل المحافظة على المباني وسالمتھا.  
وبیوت   - والموتیالت  والنوادي  الفنادق  واستئجار  وإیجار  واستثمار  وتشغیل  والحدائق  إدارة  والمنتزھات  واالستراحات  الضیافة 

والریاضیة   الترویجیة  والمشروعات  والصحیة  السیاحیة  والمنتجعات  السكنیة  والمجمعات  والكافیتریات  والمطاعم  والمعارض 
من  والمحالت وذلك على مختلف الدرجات والمستویات شامال جمیع الخدمات األصلیة والمساعدة والمرافق الملحقة بھا وغیرھا  

 الخدمات الالزمة لھا. 
 تنظیم المعارض العقاریة الخاصة بمشاریع الشركة العقاریة وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة.  -
 إقامة المزادات العقاریة وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة.  -
 تملك األسواق التجاریة والمجمعات السكنیة وإدارتھا.  -
 العقاریة (بعد موافقة بنك الكویت المركزي). إنشاء وإدارة الصنادیق  -
استغالل الفوائض المالیة المتوفرة لدى المجموعة عن طریق استثمارھا في محافظ مالیة وعقاریة تدار من قبل شركات وجھات   -

 متخصصة. 
ال -  " بنظام  والصناعیة  والتجاریة  السكنیة  والمشاریع  للمناطق  األساسیة  البنیة  لوضع  المباشرة  والتحویل"  المساھمة  والتشغیل  بناء 

)BOT وإدارة المرافق العقاریة بنظام (BOT . 
ً                                    یجوز للشركة األم أن تكون لھا مصلحة أو أن تشترك بأي وجھ مع الشركات التي تزاول أعماال  شبیھة بأعمالھا أو التي قد تعاونھا   -                                                                                  

الشركات أو تعقد معھا شراكة أو أن تشتري ھذه الھیئات أو  على تحقیق أغراضھا في الكویت أو في الخارج ولھا أن تقیم مثل ھذه  
 تلحقھا بھا.

 
 . 2003مایو  7بتاریخ  94032مقیدة في السجل التجاري تحت رقم  األم  إن الشركة 

 
مساھمة  ش.م.ك. (عامة) (الشركة األم الرئیسیة)، وھي شركة    –% لشركة المزایا القابضة  88.83إن الشركة األم تابعة ومملوكة بنسبة  

 كویتیة عامة مدرجة في بورصة الكویت وسوق دبي المالي. 
 

 دولة الكویت.  –  13036، الصفاة 3546إن العنوان المسجل للشركة ھو ص.ب. 
 

 . 2022 یولیو 28 تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاریخ
 

 أسس العرض  - 2
). إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد  34                                                    ً                              لقد أعدت ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة طبقا  لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

یة في  نتھھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البیانات المالیة المجمعة السنویة للسنة المالیة الم
 .  2120دیسمبر  31

 
التي یتم  المجموعة بتطبیق مبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت تم إصدارھا وغیر جاریة التأثیر. إن التعدیالت والتفسیرات    تقملم  

 على المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة للمجموعة.  مادي ، لیس لھا أي تأثیر2022ألول مرة في  تطبیقھا
 

للتقاریر                                                                                                          ً                   إن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة ال تتضمن جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبیانات مالیة كاملة وفقا  للمعاییر الدولیة  
تحقاقات العادیة المتكررة والتي تعتبر ضروریة لعرض عادل.  المالیة. في رأي اإلدارة أنھ قد تم إدراج جمیع التعدیالت المتمثلة في االس

                      ً                                          ال تعتبر بالضرورة مؤشرا  عـن نتائج األعمال التي یمكن توقعھا للسنة    2022یونیو    30للفترة المالیة المنتھیة في  إن نتائج األعمال  
الرجوع إلى البیانات المالیة المجمعة واإلیضاحات المتعلقة  للحصول على معلومات إضافیة یمكن  .  2220دیسمبر    31المالیة المنتھیة في  

 . 2021دیسمبر  31بھا للسنة المالیة المنتھیة في 
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 نقد ونقد معادل  - 3

 یونیو   30
2021 

 دیسمبر 31 
2021 
 (مدقق) 

 
 یونیو   30

2022 

 

 نقد في الصندوق ولدى البنوك  389,071   302,480  343,704
 محافظ استثماریةنقد لدى  47,027  -  48

343,752  302,480   436,098  
 

 موجودات ومطلوبات محتفظ بھا بغرض البیع  - 4
تابعة بالمملكة العربیة السعودیة (الشركة الكویتیة    شركةكامل حصص  استبعاد    الشركة األم   ، قرر مجلس إدارة2021سبتمبر    23بتاریخ  

. لقد تم تصنیف الموجودات  دینار كویتي  15,500,000مقابل نقدي وعیني بصافي مبلغ  ب وذلك    )ش.ش.و.   –السعودیة لالستثمار العقاري  
تبعاد ومحتفظ بھا لغرض البیع، شھر كموجودات ومطلوبات خاضعة لالس  12المتوقع بیعھا خالل    الشركة التابعةوالمطلوبات الخاصة ب 

 وتم عرضھا بشكل منفصل في بیان المركز المالي.  
 

، تم تنفیذ جزء من ھذه الصفقة عن طریق تحویل جزء من المقابل العیني إلى الشركة األم من  2022  یونیو 30الفترة المنتھیة في  خالل
دینار كویتي    6,000,000ة برھن ألحد البنوك المحلیة بمبلغ  كویتي محمل  دینار  9,375,000خالل تحویل عقارات إستثماریة بمبلغ  

  باقي   تنفیذ  إتمام   لحین  األخرى   الدائنة   واألرصدة   الدائنین  بند  ضمن  قیده   تم   والذي   كویتي  دینار   3,375,000  بمبلغإلتزام    مما نتج عنھ 
 تنفیذ   على  العمل  حالیا  جاري).  5(إیضاح    حینھا  المجمعة  المالیة  البیانات  في   لھا  الكامل  المالي  األثر  وإدراج  الطرفین  قبل  من  الصفقة  بنود
 .الطرفین قبل من الصفقة  ھذه بنود باقي

 
 الخاضعة لالستبعاد المصنفة كمحتفظ بھا لغرض البیع ھي كما یلي:  بالشركة التابعةإن أھم بنود الموجودات والمطلوبات المتعلقة 

 یونیو 30
2021  

 دیسمبر 31
 2021 

  (مدقق) 
 یونیو  30
 2022  

 الموجودات:      
 نقد في الصندوق ولدى البنوك  132,592   261,695  -
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى   114,883   4,734  -
 عقارات استثماریة  15,381,080   15,151,763  -
 مجموع الموجودات المحتفظ بھا بغرض البیع 15,628,555   15,418,192  -

      
 المطلوبات:      
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   249,576   260,030  -
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة  3,502   2,892  -
 المحتفظ بھا بغرض البیعمجموع المطلوبات  253,078   262,922  -
 صافي الموجودات المحتفظ بھا بغرض البیع 15,375,477   15,155,270  -

 
 

 ھي كما یلي:  والمدرجة ضمن العملیات غیر المستمرةالخاضعة لالستبعاد  بالشركة التابعةإن ملخص نتائج األعمال المتعلقة 
 

  یونیو  30للثالثة أشھر المنتھیة في   یونیو   30أشھر المنتھیة في  للستة
2120  2022  2120  2022  

 اإلیرادات:        
 إیرادات إیجارات   188,480   149,906   370,501   314,463

 صافي أتعاب إدارة وإیرادات عموالت   10,453   2,393   19,911   4,120
 إجمالي اإلیرادات   198,933   152,299   390,412   318,583

 التكالیف:        
 تكالیف إیجارات  (56,048)  (36,332)  (110,844)  (71,205)
 إجمالي التكالیف (56,048)  (36,332)  (110,844)  (71,205)

        
 مجمل الربح  142,885   115,967   279,568   247,378

        
 مصاریف عمومیة وإداریة  (16,275)  (7,238)  (18,347)  (7,906)

63,825  
 

- 
 

(16,782) 
 

- 
 ) لم یعد لھ ضرورةقیمةالإنخفاض في (صافي مخصص 

 مدینین تجاریین وآخرین ل
 ربح التشغیل   126,610   91,947   261,221   303,297

 أخرى مصاریفصافي  (5,023)   (13,614)  (2,124)  (102,354)
 ربح الفترة من العملیات غیر المستمرة   121,587   78,333   259,097   200,943

(61,229) 
 

267,101  
 

(12,248) 
 

215,792  
الدخل الشامل األخر (الخسارة الشاملة األخرى) للفترة من  

 العملیات غیر المستمرة 
 الدخل الشامل للفترة من العملیات غیر المستمرة مجموع    337,379   66,085   526,198   139,714
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 تسھیالت بنكیة اسالمیة  - 5
 بمبلغملكـیة جزء من العـقارات المتعلـقة ـبإتـفاقـیة بیع شــــرـكة ـتابـعة   بتحوـیل، ـقاـمت المجموـعة 2022 یونیو 30في   المنتھـیةالفترة    خالل

ــھیالتدینار كویتي وذلك مقابل   9,375,000 ــالمیة بنكیة  تس   عنھ  نتج ممادینار كویتي   6,000,000المحلیة بمبلغ  البنوكمن أحد    اس
لحین إتمام تنفیذ باقي بنود الصـفقة من قبل    أخرى  دائنة  وأرصـدة دائنون بند  ضـمن  قیده تم  والذيدینار كویتي   3,375,000 بمبلغ إلتزام

 ). 4 ضاحالطرفین (إی 
 

ـسدادھا على  ویتم% فوق ـسعر الخصـم المحدد والمعلن من بنك الكویت المركزي  2.75  تكلفة  معدل  االـسالمیة البنكیة  التـسھیالت  تتحمل
 .2028 أكتوبر 31 بتاریخعدة دفعات یستحق اخرھا 

 
  شيء   ال :  2021  دیسمبر  31(   كویتي  دینار  9,375,000  اإلسالمیة مضمونة مقابل رھن عقارات استثماریة بمبلغإن التسھیالت البنكیة  

 ).  دینار كویتي شيء  ال : 2021 یونیو 30 ،دینار كویتي
 

 اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة  - 6
أفراد اإلدارة العلیا،   ،أعضاء مجلس اإلدارة،  ینی كالمساھمین الرئیس صلة ذات أطراف مع متنوعة معامالتبالدخول في   المجموعة قامت

 علیھا الموافقة یتم المعامالت بھذه المتعلقة  الدفع  وشروط األسعار إن المدراء التنفیذیین للمجموعة وبعض األطراف ذات الصلة األخرى. 
 یلي:  كما  ھي صلة  ذات افأطر مع تمت  التي الھامة  والمعامالت  األرصدة المجموعة. إن  إدارة قبل من
 

 : المجمع المرحلي المكثف  المركز الماليبیان األرصدة المتضمنة في 

 یونیو   30
2021 

 دیسمبر 31 
2021 
 (مدقق) 

 
 یونیو   30

2022 

 

 الشركة األم الرئیسیة

 

285   381 
 

381 
 

381 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من  

 خالل األرباح أو الخسائر 
 مستحق إلى طرف ذي صلة  4,803,291  4,803,291  6,241,917   6,611,020

 
 : المجمع بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المعامالت المتضمنة في 

 
    یونیو   30للثالثة أشھر المنتھیة في   یونیو 30أشھر المنتھیة في  للستة

2021 
 

2022 
 

2021 
 

2022 
الشركة األم   

 الرئیسیة
 

 إیجارات إیرادات   6,542   3,254  3,240    6,542  6,494 
   تكالیف إیجارات  (39,586)  (19,110)  ) 10,735(  (39,586)  ) 23,118(
 مصاریف عمومیة وإداریة  (27,714)  (13,857)  ) 13,857(  (27,714)  ) 27,714(

 
 مزایا اإلدارة العلیا:

  یونیو   30للثالثة أشھر المنتھیة في   یونیو   30أشھر المنتھیة في  للستة
2021  2022  2021  2022  

 مزایا قصیرة األجل  23,277  23,259  46,573  46,598
 الخدمة   نھایةمزایا  2,081  2,079  4,163  4,165

50,763  50,736  25,338  25,358  
 

 رأس المال  - 7
ــھم   735,429,300من بالكامل  یتكون رأس المال المصــرح بھ والمصــدر والمدفوع   ــمبر   31(س   1,000,000,000 –  2021دیس

 .)11(إیضاح  فلس للسھم وجمیع األسھم نقدیة 100بقیمة إسمیة سھم)  1,000,000,000 - 2021 یونیو 30سھم، 
 

 أسھم خزانة  - 8

 یونیو   30
2021 

 دیسمبر 31 
 2021 

 (مدقق) 

 
 یونیو   30

2022 

 

 (سھم)   األسھم عدد -  -  1,240,000
 (%)   المدفوعة األسھم إلى النسبة -  -  0.12

 كویتي)  السوقیة (دینار القیمة -  -  81,840
 كویتي)  التكلفة (دینار -  -  664,834

 

 رصید أسھم خزانة. ، قامت الشركة األم ببیع كامل 2021دیسمبر   31خالل السنة المالیة المنتھیة في 
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 السھم األساسیة والمخففة ربحیة  - 9

ً             بناء  على المتوسط   والمخففة   ربحیة السھم األساسیة  إن المعلومات الضروریة الحتساب   إصدارھا. لیس ھناك أسھم عادیة مخففة متوقع         
 كما یلي:  الفترةالمرجح لعدد األسھم القائمة خالل 

 
  یونیو  30للثالثة أشھر المنتھیة في   یونیو   30أشھر المنتھیة في  للستة

2120  2022  2120  2022  

385,455  
 

622,785  
 

158,309  
 

338,026  
من الخاص بمســاھمي الشــركة األم    الفترة ربح

 العملیات المستمرة

200,943   259,097   78,333   121,587  
من الخاص بمســاھمي الشــركة األم    الفترة ربح

 العملیات غیر المستمرة

 586,398 
 

881,882  
 

 236,642 
 

459,613  
ــركة    الفترة إجمالي ربح ــاھمي الش الخاص بمس

 األم 

 عدد األسھم القائمة (سھم)   735,429,300  1,000,000,000   1,000,000,000   1,000,000,000 

)1,240,000 (  - 
 

)1,240,000 ( 
 

- 
ــا:   ــط المرجح لعدد  ناقص ــھم الخزینة  المتوس أس

 (سھم) 

 ناقصا: أثر تخفیض رأس المال -  -   (248,491,818)  -

998,760,000  751,508,182    998,760,000  735,429,300  
المتوســــط المرجح لعدد األســــھم القائمة خالل 

 (سھم)  الفترة

        

0.39 

 

0.83 

 

0.16 

 

0.46 

ــھم  ربحیة  ــیة والمخففة  السـ ــاسـ ــة األسـ الخاصـ
العملیــات    بمســــــاھمي الشـــــركــة األم من 

 (فلس) المستمرة

0.20 

 

0.34 

 

0.08 

 

0.17 

ــھم  ربحیة  ــیة والمخففة  السـ ــاسـ ــة األسـ الخاصـ
من العملیات غیر بمســــاھمي الشــــركة األم

 (فلس) المستمرة

0.59 
 

1.17 
 

0.24 
 

0.63 
ــھم  إجمالي ربحیة  ــیة والمخففة  الســ ــاســ األســ

 الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس)
 

 . متطابقة  والمخففة  ساسیةاأل لسھم ا ربحیة فإن قائمة،  مخففة أدوات  وجود لعدم  ً  ا  نظر
 

 معلومات القطاعات   - 10
السعودیة، حیث تمارس  إلى ثالثة قطاعات جغرافیة وھي دولة الكویت واإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة    المجموعة  تنقسم

إن المعلومات المتعلقة    . المجموعة  إیرادات بین قطاعات  ینتج عنھاأي معامالت    وال توجد  ،المجموعة أنشطتھا الرئیسیة في قطاع العقارات
 :  ما یليبكل من القطاعات الجغرافیة مبینة ك

 
  2022یونیو  30للستة أشھر المنتھیة في 

  المجموع 
العربیة المملكة 

  السعودیة 
اإلمارات العربیة  

  دولة الكویت   المتحدة 
 العملیات المستمرة:        

 إیرادات القطاع  -  935,405  -  935,405
 ربح القطاع من العملیات المستمرة   69,320  546,070  -  615,390

        
 العملیات غیر المستمرة:       

 إیرادات القطاع  -  -  390,412  390,412
 ربح القطاع من العملیات غیر المستمرة  -  -  259,097  259,097
 ربح القطاع  مجموع  69,320  546,070  259,097  874,487

 موجودات القطاع   مجموع  28,745,198  52,684,682  15,628,555  97,058,435
 مطلوبات القطاع   مجموع  15,318,380  680,503  253,078  16,251,961
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  2021یونیو  30ة أشھر المنتھیة في ستلل

  المجموع 
المملكة العربیة 

  السعودیة 
اإلمارات العربیة  

  دولة الكویت   المتحدة 
 العملیات المستمرة:        

 إیرادات القطاع  -  509,492  -  509,492
 العملیات المستمرة ربح القطاع من   81,451  299,897  -  381,348

        
 العملیات غیر المستمرة:       

 إیرادات القطاع  -  -  318,583  318,583
 ربح القطاع من العملیات غیر المستمرة  -  -  200,943  200,943
 ربح القطاع  مجموعإ  81,451   299,897  200,943  582,291

 موجودات القطاع مجموع   19,203,009   52,173,689  15,264,063  86,640,761
 مطلوبات القطاع   مجموع 7,053,130   442,369  232,428  7,727,927

 
  (مدقق)  2021دیسمبر  31

  المجموع 
المملكة العربیة 

  السعودیة 
اإلمارات العربیة  

  دولة الكویت   المتحدة 
 موجودات القطاع   مجموع 19,318,961  52,164,058  15,418,192   86,901,211

 مطلوبات القطاع   مجموع 6,743,670   687,551   262,922   7,694,143 
 

 لمساھمي الشركة األم لجمعیة العامةا  - 11
  28,872,768إطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ  على    2021نوفمبر    22وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة لمساھمي الشركة األم بتاریخ  

 وذلك عن طریق األتي:   2020دیسمبر  31مالیة السنویة المدققة للسنة المنتھیة في  الدینار كویتي كما في البیانات 
 .كویتي  دینار 1,206,469 بمبلغ االختیاري االحتیاطي رصید كامل تخفیض -
 . كویتي دینار 2,760 بمبلغ اإلصدار عالوة  رصید كامل تخفیض -
 .كویتي  دینار 1,206,469 بمبلغ االجباري االحتیاطي رصید كامل تخفیض -
 . كویتي دینار 26,457,070 بمبلغ المال  رأس  تخفیض -

 
  وقدره دینار كویتي بتخفیض    73,542,930دینار كویتي إلى    100,000,000من  تم التأشیر على تخفیض رأس مال الشركة األم  

  الواحد   للسھم  فلس   100  اإلسمیة  بالقیمة  الشركة  أسھم  من  سھم  264,570,700  عدد  إلغاءعن طریق    كویتي  دینار  26,457,070
  ھذا   في   الالزمة   اإلجراءات   كافة   إستكمال)، كما تم  7و  1(إیضاحات    2021دیسمبر    15بتاریخ    94032بالسجل التجاري تحت رقم  

وعلیھ، تم تسجیل تلك المعاملة خالل الفترة المالیة    2022ینایر    12وتعدیل سجل مساھمي الشركة األم بأثر ذلك التخفیض بتاریخ    الصدد
 . 2022 یونیو  30المنتھیة في 

 
البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للسنة المالیة    2022مارس    29بتاریخ    المنعقدة   األم  ساھمي الشركةالجمعیة العامة السنویة لم  إعتمدت

وعدم صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن   أسھم منحة أو توزیع أرباح نقدیة  عدم على ، كما وافقت 2021دیسمبر  31المنتھیة في 
 . 2021 دیسمبر 31المنتھیة في  المالیة  لسنةا

 
  قیاس القیمة العادلة  - 12

بالقیمة    والموجودات المالیةالخسائر   بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  كالموجودات المالیةتقوم المجموعة بقیاس الموجودات المالیة  
 المالیة.  الفترة، والموجودات غیر المالیة كالعقارات االستثماریة بالقیمة العادلة في تاریخ نھایة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
  السوق  أطراف بین بحتة تجاریة عملیة خالل من اإللتزام لسداد  دفعھ الممكن أو األصل بیع من استالمھ الممكن المبلغ العادلة القیمة تمثل
 :التالیة  الطرق بإحدى االلتزام  سداد  أو األصل بیع عملیة إتمام فرضیة   على العادلة  القیمة قیاس یعتمد. القیاس  تاریخ في كما
 لتزاماال أو لألصل الرئیسي السوق خالل من . 
 رئیسي سوق وجود عدم حال في اإللتزام أو لألصل ربحیة األسواق أكثر خالل من. 

 
 مستوى  خالل   من المجمعة  المالیة البیانات في  العادلة  بالقیمة عنھا اإلفصاح  أو  قیاسھا  یتم التي والمطلوبات  الموجودات  جمیع تصنیف یتم

 :یلي  كما ككل العادلة القیمة قیاس  إلى  نسبة  جوھري  مدخالت مستوى أقل  إلى إستنادا متسلسل  قیاس
 
  ماثلة.ت والمطلوبات المالمستوى األول: ویشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات 
 المســتوى الثاني: ویشــمل أســس التقییم التي یكون فیھا أقل مســتوى مدخالت جوھري نســبة إلى قیاس القیمة العادلة متاحا إما بشــكل   

 مباشر أو غیر مباشر.
  القیمة العادلة غیر متاح.المستوى الثالث: ویشمل أسس التقییم التي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس 
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 في:العادلة كما  بالقیمة المقاسة للمجموعة األدوات المالیة یظھر التالي الجدول إن

   2022یونیو  30
   األول  المستوى  الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 

109,236  108,855  -  381  
بالقیمة العادلة من خالل    موجودات مالیة

 األرباح أو الخسائر

4,261,645  3,676,735  584,910  -  
بالقیمة العادلة من خالل    موجودات مالیة

 الدخل الشامل اآلخر 
 (أ)   عقارات استثماریة  -  17,097,705  59,707,504  76,805,209
 المجموع   381  17,682,615  63,493,094  81,176,090

 
   (مدقق)   2120دیسمبر  31

   األول  المستوى  الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 

125,236  124,855  -  381  
بالقیمة العادلة من خالل    موجودات مالیة

 األرباح أو الخسائر

4,670,828  3,984,610  686,218  -  
بالقیمة العادلة من خالل    موجودات مالیة

 الدخل الشامل اآلخر 
 (أ)   عقارات استثماریة  -  17,093,497  49,628,848  66,722,345
 المجموع   381  17,779,715  53,738,313  71,518,409

 
   2120یونیو  30

   األول  المستوى  الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 

105,782  105,497  -  285 
بالقیمة العادلة من خالل    موجودات مالیة 

 الخسائراألرباح أو 

5,001,228  4,265,895  735,333  - 
بالقیمة العادلة من خالل    موجودات مالیة 

 الدخل الشامل اآلخر 
 عقارات استثماریة   -  17,139,670  49,575,234  66,714,904
 المجموع   285  17,875,003  53,946,626  71,821,914

 
 .المدرجة ضمن الموجودات المحتفظ بھا بغرض البیعالعقارات االستثماریة كافة العقارات  شملت  -أ

 
 . الفترةوالثالث خالل والثاني لم تتم أي تحویالت ما بین المستویات األول 

 
 ") COVID– 19ألثر المترتب على وباء ("ا   - 13

حتى اآلن إلى   2019مختلفة على مستوى العالم منذ نھایات عام ") عبر مناطق جغرافیة COVID - 19أدى تفشي فیروس كورونا ("
تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة، حیث أعلنت منظمة الصحة العالمیة أنھ وباء عالمي، كما أعلنت السلطات المالیة والنقدیة في جمیع 

اآلثار   لمواجھة  تدابیر دعم مختلفة  الكویت، عن  ذلك دولة  بما في  العالم،  العدید من  أنحاء  المجموعة  إدارة  اتخذت  المحتملة.  السلبیة 
یة                                                                               ً                                            اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحدید القطاعات األكثر ضعفا  التي تأثرت في المقام األول ووضع تدابیر إضاف

ٍ                                                               لضمان مستوى عال  من إدارة تلك المخاطر. تطلبت حاالت عدم التیقن الناجمة عن وباء (                "COVID - 19  من المجموعة أن تأخذ ("
السیولة  في االعتبار تأثیر التقلبات العالمیة في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة التي تم أخذھا في االعتبار وذلك الدارة مخاطر االئتمان و

الیة وقید تلك اآلثار في البیانات  ") على قیاس القیمة العادلة لالدوات المالیة و غیر المCOVID - 19و تحدید أثر تداعیات وباء ("
 المالیة للمجموعة منذ بدایة تفشي الوباء وحتى تاریخ المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المرفقة. 

 
                        ً                                                                                               كما أجرت المجموعة تقییما  حول قدرتھا على االستمرار كمنشأة مستمرة في ظل الظروف االقتصادیة الحالیة وكافة المعلومات المتاحة  

خاطر وحاالت عدم التأكد المستقبلیة. تم إعداد التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسیولة. رغم  حول الم
")، إال أنھ في الوقت الراھن، تشیر التوقعات إلى أن المجموعة لدیھا موارد كافیة لالستمرار في  COVID - 19األثر المتفاقم لوباء ("

ا منذ  مزاولة عملیاتھا  مادي  بشكل  یتغیر  ولم  كبیر  حد  إلى  یتأثر  لم  باالستمراریة  المتعلق  موقفھا  أن  فضال  عن  ً                                                                                لتشغیلیة  دیسمبر    31            
 . ونتیجة لذلك، فقد أعدت ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة بما یتوافق مع أساس مبدأ االستمراریة. 2021

 
إجراء تعدیالت مادیة على المطلوبات والموجودات األخرى للمجموعة كما في تاریخ  وقد خلصت إدارة المجموعة إلى عدم الحاجة إلى 

بخسائر   القیاس واالعتراف  في متطلبات  بعنایة  النظر  إلى  المجموعة  إدارة  المرفقة، و ستحتاج  المجمعة  المرحلیة  المالیة  المعلومات 
ى ومدة األثر االقتصادي لھذه األحداث غیر مؤكد، حیث أنھ یعتمد االنخفاض في قیمة موجودات المجموعة مستقبال، ذلك ألنھ ال یزال مد 

االحتواء   إجراءات  فعالیة  ومدى  الفیروس  انتقال  معدل  مثل  الوقت،  ھذا  في  بدقة  بھا  التنبؤ  یمكن  ال  التي  المستقبلیة  التطورات  على 
                                 ً              ت الحكومیة على مستوى العالم. ونظر ا لعدم التیقن االحترازیة المتخذة، وكذلك مدى سرعة انتشار وفعالیة اللقاحات المعتمدة من الجھا

المستمر المتعلق باألثر االقتصادي، ال یمكن إجراء تقدیر موثوق للتأثیر في الوقت الحالي، ولكن قد یؤثر على المعلومات المالیة في  
 المتوقع أن تنتھي ھذه األحداث وآثارھا.                                                            ً                         الفترات المالیة المستقبلیة، وقد یختلف حجم ومقدار التأثیر وفق ا للمدى والفترة التي من 

 


