
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

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

 

   المجمعة المكثفة  معلومات المالية المرحليةال

 )غير مدققة( 
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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 أبريل 30كما في وشركتها التابعة )يشار إليهما معاً بـ"المجموعة"(، 

التدفقات النقدية والتغيرات في   ، وبيانيين بذلك التاريختيهأشهر المنت والستةالمكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة أشهر 

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

. إن  "التقرير المالي المرحلي" 34لدولي ا بةوعرضها وفقاً لمعيار المحاس المجمعة إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة

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

 نطاق المراجعة
ً للمعيار الدولي   مستقللا 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  "موعةجملل

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 ا ق قيالتد قطان 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 المكثفةجب االعتقااستنادا 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 أبريل 30أشهر المنتهية في  الستة  أو مركزها المالي. األم على نشاط الشركة ا
 

لسنة  7انون رقم قلم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام ال ،قادناحسبما وصل إليه علمنا واعت، ونبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا

على وجه قد يكون  2020 أبريل 30أشهر المنتهية في  الستةفي شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة  2010

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

 2020 أبريل 30للفترة المنتهية في 
 

 

 إيضاح 
 الثالثة أشهر المنتهية في

  أبريل 30
 المنتهية في الستة أشهر
 أبريل 30

  
2020  2019  2020  2019 

  
 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي 

 اإليرادات 
 

     

 إيرادات تأجير عقارات
 

1,283,092 957,602  2,318,930 1,859,332 

 اتعقار تمصروفا
 

(107,413) (192,853)  (219,149) (307,610) 
  

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

 ات عقارصافي إيرادات 
 

1,175,679 764,749  2,099,781 1,551,722 

  
     

 أتعاب إدارة وحوافز
 

4,113 28,212  33,349 30,689 

 إيرادات توزيعات أرباح
 

44,725 -      47,262 -     

 إيرادات أخرى 
 

1,889 5,431  7,239 5,706 
  

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

  
1,226,406 798,392  2,187,631 1,588,117 

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

 المصروفات
 

     

 تكاليف موظفين
 

(164,444) (184,660)  (343,959) (364,664) 

 يف تمويللاتك
 

(424,751) (192,319)  (738,602) (368,432) 

  مصروفات عمومية وإدارية 
 

(109,149) (110,626)  (249,688) (225,691) 

 المتوقعة خسائر االئتمان مخصص

     - (271,324)      - (271,324)  اإليجاراتلمديني 
  

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

  
(969,668) (487,605)  (1,603,573) (958,787) 

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

 الربح قبل الضرائب
 

256,738 310,787  584,058 629,330 

  
     

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 

(2,890) (2,797)  (5,836) (5,664) 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية 
 

(13,383) (7,769)  (21,566) (15,733) 

 الزكاة
 

(5,353) (3,108)  (8,626) (6,293) 
  

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

 ربح الفترة
 

235,112 297,113  548,030 601,640 
  

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

  
     

 فلس 2.40 سفل 2.18  فلس 1.18 فلس 0.94 4 ربحية السهم األساسية والمخففة
  

═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 )غير مدقق( المجمع المرحلي المكثف  الشامل بيان الدخل

 2020 أبريل 30المنتهية في  لفترةل
 

 

  
 أشهر المنتهية في الثالثة

 أبريل 30
 المنتهية في الستة أشهر 

 أبريل 30

  2020  2019  2020  2019 
 دينار كويتي  دينار كويتي   نار كويتي يد تي يوكدينار   

       

 601,640 548,030  297,113 235,112  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  

 144,650 31,883  97,179 (53,807)  األخرى 

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

 746,290 579,913  394,292 181,305  اجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 )غير مدقق( المجمع كثفلي المالمرح بيان التدفقات النقدية

 2020 أبريل 30تهية في المن لفترةل

  
 المنتهية في   الستة أشهر
 أبريل  30

  2020 2019 
 دينار كويتي  دينار كويتي   ايضاحات 

    أنشطة التشغيل
 629,330 584,058  الربح قبل الضرائب 

    ة:تعديالت لمطابقة الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدي

 60,216 131,657  ت حق االستخدام استهالك ممتلكات ومعدات وموجودا

 30,000      -  أخرى موجودات غير متداولة ءافطإ

      - 271,324  يجاراتلمديني اإلاالئتمان المتوقعة  خسائرمخصص 

 23,464 17,388  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

      - (47,262)   إيرادات توزيعات أرباح

 368,432 713,858  تكاليف تمويل دائني تمويل إسالمي 

      - 24,744  اليف تمويل مطلوبات تأجير كت

  ───────── ───────── 

  1,695,767 1,111,442 

    تعديالت على رأس المال العامل:

 (28,266) (305,373)  وموجودات أخرى مدينون 

 (91,175) (86,161)  دائنون ومطلوبات أخرى 

  ───────── ───────── 

 992,001 1,304,233  ات النقد الناتج من العملي

 (3,582) (9,679)  مدفوعة  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (130,340) (109,164)  ضرائب مدفوعة 

  ───────── ───────── 

 858,079 1,185,390  فقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل صافي التد

  ───────── ───────── 

    أنشطة االستثمار 

 (465) (97,198)  ت كات ومعداشراء ممتل

      - (12,967,300) 6 شراء عقارات استثمارية 

 (623,212) (253,929) 6 التطوير قارات قيدعل متكبدة رأسمالية نفقات

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

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

 (120,000)      -  حيازة حقوق طبع ونشر

 (666,000)      -    ةات استثماريدفعات مقدما لحيازة عقار

      - 25,654   تلمةعات أرباح مسإيرادات توزي

  ───────── ───────── 

 (2,417,128) (13,041,260)  في أنشطة االستثمار ة صافي التدفقات النقدية المستخدم

  ───────── ───────── 

    أنشطة التمويل

 (368,432) (713,858)  تكاليف تمويل مدفوعة 

 4,735,933 15,693,205   تمويل إسالميت من دائني الصافي المتحص

 (1,843,745) (1,874,779) 5 توزيعات أرباح مدفوعة 

      - (222,660)  ت التأجير مبلغ مطلوبا أصلسداد جزء من 

  ───────── ───────── 

 2,523,756 12,881,908  أنشطة التمويلصافي التدفقات النقدية الناتجة من 

 
 ───────── ───────── 

 
   

 964,707 1,026,038  النقد واالرصدة لدى البنوك الزيادة في صافي

 788,597 512,045  رة النقد واالرصدة لدى البنوك في بداية الفت

  ───────── ───────── 

 1,753,304 1,538,083   أبريل 30ك في دة لدى البنوالنقد واالرص

  ═════════ ═════════ 

    تدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع يان الة من بة مستبعديغير نقدالت معام

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

المعدل مقابل ) 16لمالية للتقارير ا ليوالمعيار الدة نتيجة تطبيق تعديل انتقالي للعقارات االستثماري
 موجودات حق االستخدام(

 

6  (1,116,455) -      

      - 22,829  تحويل مدفوعات مقدما للممتلكات والمعدات 

دائنون  )المعدل مقابل 16ية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المال تعديل انتقالي لمطلوبات التأجير نتيجة
   أخرى(ومطلوبات 

 

1,395,095 -      

      - (1,603,050) 6 عقارات استثمارية 

      - 1,603,050  دفعة مقدما لشراء عقارات استثمارية 

  ───────── ───────── 

  -      -      

  ═════════ ═════════ 



 وشركتها التابعة  م.ك.ع..الكويت العقارية ششركة أركان 
 

 

 

 .المجمعة ية المكثفةت المالية المرحلا من هذه المعلوماجزء تشكل 14إلى  1من قة إن اإليضاحات المرف
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  )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف في حقوق الملكيةتغيرات بيان ال

  2020 أبريل 30لفترة المنتهية في ل

 

 

 رأس 
 المال

 عالوة
 أسهمإصدار 

 احتياطي 
 احتياطي عام إجباري

 احتياطي 
 القيمة العادلة

 أرباح
 المجموع مرحلة

 
 دينار كويتي نار كويتييد دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتير نايد دينار كويتي

 
       

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

 548,030 548,030      -      -      -      -      - ربح الفترة 

 31,883      - 31,883      -      -      -      - للفترة إيرادات شاملة أخرى  

 

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

 579,913 548,030 31,883      -      -      -      - للفترة   ات الشاملةديراإلا ليمااج

 مصنفة ملكية حقوق اتأدو استبعاد نتيجة احتياطي القيمة العادلة تحويل

      - 107,666 (107,666)       -      -      -      -   الشاملة األخرى ادلة من خالل اإليراداتمة العبالقي

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

 

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

 33,850,015 4,706,439 (193,158) 154,524 3,990,012 77,200 25,114,998 2020 أبريل 30في 

 

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

 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  9ارير المالية المعاد ادراجها وفقا للمعيار الدولي للتق األرصدة االفتتاحية

 601,640 601,640      -      -      -      -      - ربح الفترة 

 144,650      - 144,650      -      -      -      - أخرى للفترة شاملة  إيرادات

 

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

 746,290 601,640 144,650      -      -      -      - اجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

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

 

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

 33,751,797 4,591,562 71,599 154,524 3,741,914 77,200 25,114,998  2019 أبريل 30في 

 

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



 وشركتها التابعة  قارية ش.م.ك.ع.شركة أركان الكويت الع
 

 ققة(د)غير م المجمعة فةلية المرحلية المكثاالم لوماتإيضاحات حول المع
 2020 أبريل 30ما في وللفترة المنتهية في ك
 

 

7 

 

 ةمعلومات حول الشرك -1
 

 "(األم )"الشركة ع.ركان الكويت العقارية ش.م.ك.كة ألشر المجمعة المكثفة معلومات المالية المرحليةصريح بإصدار التم الت
مجلس اإلدارة في  وفقاً لقرار  2020 بريلأ 30ة في المنتهي الستة أشهرفترة ل ـ"المجموعة"(معاً ب وشركتها التابعة )يشار إليهما

 من قبل 2019أكتوبر  31تهية في للسنة المن لمجموعةل المدققة السنوية المجمعة يانات الماليةتماد الباع تم .2020سبتمبر 8
 5ح اإليضا نمضيت .2019ديسمبر  18 فيالمنعقد لعادية ا ةيالجمعية العمومية السنواجتماع  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 طالمراء، هو الشرق، برج الح األمللشركة  الرئيسيتب مكلا

 .دولة الكويت - 13067
 

 العقارات االستثمارية. قارية وإدارةتقديم الخدمات العتضطلع المجموعة بصورة رئيسية ب
 

 لمجموعةل ةيالتغيرات في السياسات المحاسبو اإلعدادأساس  -2
 

 أساس اإلعداد 2.1
 

ً لمعيار المحاسبة  2020 أبريل 30في المنتهية  الستة أشهرفترة ل المجمعة المرحلية المكثفة اليةمال تلوماالمع تم إعداد وفقا
   ."المرحليالتقرير المالي " ، 34الدولي 

 . األم العملة الرئيسية للشركة مثلي يذالبالدينار الكويتي  المجمعة فةتم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثي
 

معدة  سنوية المطلوبة لبيانات مالية تواإلفصاحاال تتضمن كافة المعلومات  المجمعة ية المرحلية المكثفةلمالا اتمعلومإن ال
ً للمعاي للسنة  للمجموعةة يوالسن المجمعة ت الماليةويجب أن يتم االطالع عليها مقترنة بالبيانا ر الماليةللتقاري ير الدوليةوفقا

 . 2019 أكتوبر 31المنتهية في 
 

 المطبقة من قبل المجموعة  والتفسيرات والتعديالت الجديدة رالمعايي 2.2
 

ات في إعداد البيان المتبعةمكثفة المجمعة مماثلة لتلك لمرحلية الالمالية ا إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد المعلومات
المعايير الجديدة التي تسري اعتباراً يق تطب تثناءس، با2019 أكتوبر 31للسنة المنتهية في  للمجموعة يةونالمالية المجمعة الس

 ى صدرت ولكن لم تسر بعد. عديالت أخرسيرات او تلم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير او تف .2019 نوفمبر 1من 
 

سبة لمحات معيار ااطبقاً لمتطلبو. "عقود التأجير " 16ارير المالية تقللبتطبيق المعيار الدولي قامت المجموعة ألول مرة 
 .دناهمبينا أ طبيعة وتأثير هذه التغييراتفإن ، 34الدولي 

 

لية  ولكن ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرح 2019في عام  ى ألول مرةتسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخر
 عة. موجمالمكثفة المجمعة لل

 

 لتأجيراعقود  16المعيار الدولي للتقارير المالية 
ية ايير الدول، وتفسير لجنة تفسيرات المععقود التأجير 17الدولي محل معيار المحاسبة  16المعيار الدولي للتقارير المالية  ل يح

 -عقود التأجير التشغيلي  - 15ات الدائمة يرسف، وتفسير لجنة التتأجيرتحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد  - 4لية ر الماللتقاري
. يحدد المعيار من شكل قانوني لعقد التأجيرتقييم جوهر المعامالت التي تتض - 27سيرات الدائمة لجنة التف، وتفسير زالحواف

تسجيل  ينرجتأجير ويتطلب من المستأادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود المب 16لمالية للتقارير االدولي 
 .ةمن الميزانية العموميمعظم عقود التأجير ض

 

وفقا  ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة المحاسبة الحالية  16سبة المؤجر وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية قة محاإن طري
أو عقود تأجير تمويلي ي ليجير إلى عقود تأجير تشغ، حيث يستمر المؤجرون في تصنيف عقود التأ17الدولي  ر المحاسبةلمعيا

ليس له أي  16لتقارير المالية . بالتالي فإن المعيار الدولي ل17المحاسبة الدولي في معيار الواردة  كدام مبادئ مماثلة لتلباستخ
 ة هي المؤجر. ون المجموعجير حيث تكتأثير على عقود التأ

 

وفمبر ن 1ر رجعي اعتبارا من ة طريقة التطبيق المعدل بأثسطاوب 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
ا كعقود تأجير وفقا لمعيار دهيدعلى العقود التي سبق تحادة من المبرر العملي لالنتقال بما يسمح بتطبيق المعيار فقط فاالست

طبيق المبدئي. كما اختارت في تاريخ الت  4المعايير الدولية للتقارير المالية تفسيرات  فسير لجنةتو 17المحاسبة الدولي 
 أقل شهراً أو 12البدء لمدة د التأجير التي تمتد مدة التأجير بموجبها في تاريخ عتراف لعقوعفاءات االالمجموعة االستفادة من إ

التي تنخفض فيها قيمة األصل ذي الصلة   د التأجيرجل"( وعقوقود التأجير قصيرة األوال تتضمن خيار الشراء )"ع
 نخفضة القيمة"(.)"موجودات م
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 ( لمجموعة )تتمةمحاسبية لسياسات الأساس اإلعداد والتغيرات في ال -2
 

 مجموعة )تتمة( ال لوالتفسيرات والتعديالت المطبقة من قب الجديدة المعايير 2.2
 

 تمة(لتأجير )تعقود ا 16 المعيار الدولي للتقارير المالية
 

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

والمحدد   المطبق من قبل المجموعة  يدازمعدل االقتراض المت قامت المجموعة بخصم التزامات التأجير المستقبلية باستخدام
لي  . يعرض الجدول التالي تأثير تطبيق المعيار الدوالمجمعة المكثفة المرحلية  اليةالملومات المعاريخ ت% في 4.1بنسبة 

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

  الموجودات 

 301,469 (درجة ضمن ممتلكات ومعدات)الم مستخداموجودات حق اال

 1,116,455 (ةرياستثما اتارقموجودات حق االستخدام )المدرجة ضمن ع

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

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

  المطلوبات 

 1,395,095 أخرى(  ومطلوبات نودائنن مطلوبات تأجير )مدرجة ضم
 ───────── 

 1,395,095 اجمالي المطلوبات
 ════════ 
 

  16ير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية عة تأثأ( طبي
 كل عقد من عقودالمجموعة ، صنفت 16ر المالية تقاريلي للعقود تأجير لعدة عقارات. قبل تطبيق المعيار الدوة المجموعلدى 

المستأجر وتم  لة العقارم يتم رسملحالة عقد التأجير التشغيلي، تأجير تشغيلي. وفي  عقدفي تاريخ البدء كأجر( ست)كم اهتأجير
رة عقد دى فتعلى معلى أساس القسط الثابت  بيان األرباح أو الخسائرن ار ضمتسجيل مدفوعات التأجير كمصروفات إيج

ً ر. وتم تسجيل أي إيجار مدفوع مالتأجي ن ومصروفات عات مقدماً" و"دائنودفوق ضمن "مدينون ومار مستحإيج وأقدما
 لي. امستحقة" على التو

 

 أجير التي تم المحاسبة عنها سابقاً كعقود تأجير تشغيليالت عقود 
ً كعقود تأجير تالنسبجير بوعة موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود التأالمجمسجلت  غيلي شة لتلك العقود المصنفة سابقا

بناءا على م االستخدا وجودات حقمنخفضة القيمة. تم االعتراف بد تأجير الموجودات معقوود قصيرة األجل وناء العقستثاب
ً ومدفوعات عقود التأيعكس أي مدفوع مع تعديلها بمامبلغ يعادل مطلوبات التأجير  قة المسجلة لمستحجير اات مسددة سابقا

المتبقية مخصومة مقابل معدل ة لمدفوعات التأجير اليا إلى القيمة الحير استنادأجتلعقود اسابقاً. ويتم االعتراف بمطلوبات 
 . 2019نوفمبر  1ي لمتزايد فالقتراض اا
 

 المتاحة حيث: كما طبقت المجموعة المبررات العملية
 

 1ما في ر كايجا يتضمن مثل اوا اذا كان العقد يقالية لعدم إعادة تقييم ماالنتملية اختارت المجموعة تطبيق المبررات الع  
يدها كعقود تأجير وفقا لمعيار ي سبق تحدلعقود التا. وبدال من ذلك، طبقت المجموعة المعيار فقط على 2019 نوفمبر
 ، 2019 نوفمبر 1ا في كم 4 ر لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير الماليةوتفسي 17سبة الدولي المحا

 صورة معقولة.لخصائص المتماثلة بت اعقود التأجير ذاى محفظة ي علدرخصم ف قامت المجموعة بتطبيق معدل 
  نوفمبر  1 شرةً قبلا كانت عقود التأجير ذات شروط مجحفة والذي تم إجراؤه مباا لما إذلى تقييمهعاعتمدت المجموعة

2019. 
 اعتبارا من   شهراً  12خالل  تنتهي عقود التأجير ذات مدة تأجير صيرة األجل علىجير قالتأ قامت بتطبيق إعفاءات عقود

 .2019بر وفمن 1
 2019نوفمبر  1ي ات حق االستخدام كما فياس موجوددئية من قباستبعدت المجموعة التكاليف المباشرة الم. 
 د على خيارات بمد أجل أو إنهاء عقد العق شتمالخر في تحديد مدة التأجير في حالة اة اإلدراك المتأاستخدمت المجموع

 .التأجير
 

 دةالمحاسبية الجديص السياسات خلمب( 

ن ي تم تطبيقها اعتباراً موالت 16لدولي للتقارير المالية المعيار اجة تطبيق يفيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للمجموعة نت

 تاريخ التطبيق المبدئي:
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 اسبية للمجموعة )تتمة( سياسات المحفي اليرات أساس اإلعداد والتغ -2
 

 وعة )تتمة( مطبقة من قبل المجمال يرات والتعديالتوالتفس جديدةلا عاييرالم 2.2
 

 قود التأجير )تتمة(ع 16الية قارير المتالمعيار الدولي لل
 

 )تتمة( ب( ملخص السياسات المحاسبية الجديدة
 

 المجموعة كمستأجر 
قود تأجير  ة األجل وعقصير رالتأجيقود التأجير باستثناء عقود ياس فردية لكافة عوق رافتطبق المجموعة طريقة اعت

ات عقود التأجير وموجودات حق داء مدفوعلتأجير ألاة. وتسجل المجموعة مطلوبات عقود دات منخفضة القيموجوالم
 ام الموجودات ذات الصلة. حق استخد االستخدام بما يمثل

 

  موجودات حق االستخدام 
(.  الصلة لالستخدام ذي خ توافر األصلر )أي تاريتأجيلاة عقد المجموعة بموجودات حق االستخدام في تاريخ بدايف ترعت

ً أي التكلفة نااوتقاس موجودات حق االستخدام ب ادة قياس  ابل أي إعستهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة والمعدلة مققصا

رة ئية المباشالمبد تكاليفاالستخدام قيمة مطلوبات التأجير المسجلة وال حق داتلمطلوبات عقود التأجير. تتضمن تكلفة موجو

ً أي ر المسددة في أو قبل تاريخ البدءوعات عقود التأجيمدفالمتكبدة و جير مستلمة. وما لم تتيقن المجموعة حوافز تأ ناقصا

تم استهالك موجودات حق االستخدام ، يجيرا على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة عقد التأمن حصوله بصورة معقولة

المدة صر وتقدر قألصل أو مدة عقد التأجير أيهما أإلنتاجي المقدر لر اعلى مدى العم قسط الثابتس الاسعلى أ المعترف بها

 . اض القيمةس سنوات. تتعرض قيمة موجودات حق االستخدام النخفبخم
 

 مطلوبات عقود التأجير 
ً قسها وفوبات التأجير والتي يتم قياعقد التأجير بمطل ايةبد تعترف المجموعة في تاريخ جير التي لتأية لمدفوعات ا قيمة الحال للا

 ت الثابتةالتأجير المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعاوعات عقد تتضمن مدفوادها على مدى فترة عقد التأجير. سيتم سد

الت دعأو المتأجير المتغيرة التي تعتمد على أحد المؤشرات ال عقدبطبيعتها( ناقصا أي حوافز تأجير مستحقة ومدفوعات 

ر على سعر ممارسة ات التأجيتمل مدفوعشضمانات القيمة التخريدية. كما ت وقع سدادها بموجبلمتالغ التي من اوكذلك المب

المترتبة على إنهاء  ماتغرالة من أنه سيتم ممارسته من قبل المجموعة، وسداد ال صورة معقوخيار الشراء والذي من المؤكد ب

ة التي روفي حالة مدفوعات التأجير المتغيار إنهاء العقد. لخيرسة المجموعة ر تعكس مماتأجيلاة عقد عقد التأجير إذا كانت مد

يقع فيها الحدث أو الظروف التي تستدعي سداد   فترة التيى مؤشر أو معدل ما، فيتم تسجيلها كمصروفات في التعتمد عل ال

 ت.  وعاالمدف
 

ير في  في تاريخ بداية عقد التأجمتزايد لاض معدل االقترا م المجموعةتستخد تأجير،عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد ال

ريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ المتضمن في عقد التأجير غير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تا الربحان معدل كحالة إذا 

لى ذلك، يعاد ة إالتأجير المسددة. إضافعقد  تمدفوعاي يعكس تراكم الفائدة بينما يتم تخفيضها مقابل لك جيرمطلوبات عقد التأ

ات عقد ن يطرأ تعديل أو تغيير في مدة عقد التأجير أو تغير في مدفوعحالة أ لتأجير فياة لمطلوبات عقد قياس القيمة الدفتري

 . الصلة صل ذيلذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتم شراء األم اقييالتأجير الثابتة في طبيعتها أو تغير في الت
 

 ةنخفضة القيمجل وعقود الموجودات ماأل عقود التأجير قصيرة 
قصيرة األجل الخاصة بها  للعقود قصيرة األجل بالنسبة لعقود تأجير الممتلكات والمعدات  عترافإعفاء اال تطبق المجموعة

ق تطبمن خيار الشراء(. كما تتض الوالتي شهراً أو أقل من تاريخ بداية التأجير  12بفترة ها مدت)أي تلك العقود التي تقدر 

المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة )أي أقل   د تأجيرة على عقو مدات منخفضة القيإعفاء االعتراف للموجوالمجموعة 

لقيمة ة العقود قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة احالفي دينار كويتي(. ويتم تسجيل مدفوعات عقد التأجير  1,500 من

 على مدى فترة عقد التأجير.  ابتات على أساس القسط الثصروفمك
 

 تحديد مدة التأجير للعقود المشتملة على خيارات التجديد  اذها فيتي تم اتخلحكام الجوهرية ااأل 
ا كان  ر إذيجد التأاء باإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقلغلإل المجموعة مدة عقد التأجير هي المدة الغير قابلةبر تعت

إذا كان من غير المؤكد بصورة لتأجير هاء عقد انت يغطيها خيار إقولة أنه سيتم ممارسته أو أي فترامع من المؤكد بصورة

 معقولة ممارسته. 
 

إضافية. وتستعين المجموعة باألحكام في تقييم  راتلفتبموجب بعض عقود التأجير، خيار تأجير الموجودات ة، موعلدى المج

حافزاً  تي تحققالصلة ال تكافة العوامل ذا رسة خيار التجديد. أي أنها تراعي مماالمؤكد بصورة معقولة  ن مناكا إذا م

ناك حدث أو تغير ن هكا أجير، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد التأجير إذاالتية اقتصادياً لممارسة خيار التجديد. وبعد تاريخ بدا

ديد  ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجلى عة ويؤثر على قدرتها ع مجمولاسيطرة جوهري في الظروف يقع ضمن نطاق 

 عمال(.يجية األفي استرات )مثل التغير
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 مجموعة )تتمة( لل بيةأساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاس -2
 

 ت المطبقة من قبل المجموعة )تتمة( عديالالتت ووالتفسيرا الجديدة المعايير 2.2
 

 تأجير )تتمة(ال عقود 16للتقارير المالية  يلر الدوالمعيا
 

 المكثف المجمع واالرباح او الخسائرمرحلي المالي ال في بيان المركزالمبالغ المسجلة ( ج

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

 مطلوبات التأجير  ستخدامموجودات حق اال 

 

ن ضم المدرجة
ممتلكات 
 ومعدات 

المدرجة ضمن 
رات عقا

  المجموع  استثمارية 

المدرجة ضمن 
دائنون ومطلوبات 

 أخرى 

 دينار كويتي  ويتير كيناد دينار كويتي دينار كويتي 

      

معيار ادراجه وفقا لل ادمعالرصيد االفتتاحي ال

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

روفات مصروف استهالك )مدرج ضمن مص

     -  (62,766)     - (62,766) دارية(إعمومية و

ت وفامصرتراكم تكلفة التمويل )المدرج ضمن 

 24,744      -     -     - عمومية وإدارية(

 (222,660)      -     -     - مدفوعات

 ──────── ──────── ───────  ──────── 

 1,197,179  1,355,158 1,116,455 238,703 2020 أبريل 30كما في 

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

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

تعديالت على المعيار الدولي  - 19-تعلق بكوفيد تأجير ت ازاتيتلية اممعايير المحاسبة الدو، أصدر مجلس 2020مايو  28في 

. تقدم هذه التعديالت إعفاء المستأجرين من تطبيق اإلرشاد الوارد في المعيار الدولي للتقارير لتأجيراعقود  16للتقارير المالية 

عملي، رر . وكمب19-فيد جائحة كوشر لابأثير مالمتيازات الناتجة كتفي عقد التأجير بسبب ابشأن حساب التعديل  16المالية 

من المؤجر تمثل تعديل في عقد التأجير.  19ات التأجير المتعلقة بكوفيد زيجوز للمستأجر اختيار عدم تقييم ما إذا كانت امتيا

جير التأ تمتيازاعقد التأجير نتيجة ا مدفوعات ن أي تغيير فير بالمحاسبة عوبالتالي يقوم المستأجر الذي يأخذ هذا االختيا

، إذا لم يمثل ذلك التغيير تعديالً 16قارير المالية تبنفس طريقة المحاسبة عن التغيير وفقاً للمعيار الدولي لل 19-علقة بكوفيد المت

 في عقد التأجير.  
 

. ق المبكرتطبيلاسماح ب. ويتم ال2020يونيو  1التي تبدأ في أو بعد يتم تطبيق التعديالت على فترات المعلومات المالية السنوية 

 لمجمعة للمجموعة.  اتعديل أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة ال لم يكن لهذا
 

   األساسي المحاسبي ومالمفه - 3
  

  على  والذي يؤكد أن المجموعة لديها القدرة راريةأ االستممبدعلى أساس  لمجمعةالمالية المرحلية المكثفة ا وماتللمعا  إعداد تم

 . ئني التمويل اإلسالميدال ةاإللزامي السداد بشروط فاءولا
 

 31) ويتير كيناد 8,005,814بمبلغ، المتداولة هاموجودات للمجموعة المطلوبات المتداولة تجاوزت ، 2020 أبريل 30 في كما

 لمتداولةا تاطلوبلما . تتضمن(نار كويتيدي 21,250,552: 2019 يلأبر 30و دينار كويتي 27,697,004: 2019أكتوبر 

: 2019 أبريل 30و دينار كويتي 29,708,029: 2019أكتوبر  31) دينار كويتي 9,244,659 ي بمبلغالمتمويل إس دائني

الية  ت المعلومالما فترةنهاية  اعتباراً من شهر 12 خالل  العقد بموجب ادلسدق اتستح (، والتيدينار كويتي 23,638,170

  . اتاريخ استحقاقهفي  األجل اإلسالمي قصيرةالتمويل  ئنيدا أرصدة تجديد وقع أن يتمتمال من .المجمعة المرحلية المكثفة
 

ً ووفق .2020 سنة خالل سارعتبشكل م 19-كوفيد  تفشي تتطور ،أعاله درضافة إلى ما وباإل  ،14 في اإليضاح ينهو مبلما  ا

لتدفقات  وا اليمى األداء اللعبصورة سلبية  التأثير إلى سرولفياا هذ تفشي واءالحت وماتحك عدة ذتهااتخ التي التدابير تؤدي قد

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

  على  ا القدرةيؤكد أن المجموعة لديه لذيوا أ االستمراريةعلى أساس مبد لمجمعةالمالية المرحلية المكثفة ا وماتالمعل إعداد تم

  :ما يلي في االعتبار مع األخذ يالماإلس ويللتمي الدائن اإللزامية السداد بشروط الوفاء
 

 بتسجيل جموعةالم قامت  ً    ؛2020 أبريل 30 في المنتهية للفترة دينار كويتي 548,030 بمبلغ ربحا
 ؛التشغيلية يةدنقال التدفقات من اإلضافي  بالسداد الوفاء يتم سوف  
 ؛ويل اإلسالميلتما دائني أدوات دسدال ةمخصصبنكية  حسابات ع فيودائ اراإليج إيرادات تمثل 
 12أن الديون المستحقة خالل ولديها توقعات معقولة ب تمويل كافية مصادر عدة الحصول علىعة بإمكانية تتمتع المجمو  

 .  الحالية اإلقراضهات جشهًرا يمكن تجديدها مع 
  متوقعةير بصورة غ فقات النقديةالتد توقفة في حالسيولة اجات الاحتيب للوفاء نقد كافيفظ المجموعة بتتح. 
 إجراءات تخفيض لمن خال والحد منها 19 فيروس كوفيد رتأثي ةلمراقب عدة تدابير باتخاذ وستقوم لمجموعةت اقام 

   الرأسمالي التقديري فاقاالن تخفيض ذلكوك التكاليف
 

ً ل في  الستمرارل كافية اردولديها مو التدابير ذقامت باتخا المجموعة قد بأن قولعم توقع اإلدارة لدى ،أعالههو مبين ما وفقا

مالية المرحلية المكثفة المجمعة على أساس مبدأ معلومات الداد ال تم إع فقد ،ليلتا. وبابيفي المستقبل القر التشغيلي الوجود

 . ريةاالستمرا
 

 م السهربحية  - 4
  

  عاديين على المتوسط المرجح ال األمبمساهمي الشركة  المتعلق فترةالقسمة ربح ن طريق عاحتساب ربحية السهم األساسية تم ي

 األمالمتعلق بمساهمي الشركة  الربح مةقسمن خالل لمخففة السهم اربحية يتم احتساب . الفترةخالل  مةالعادية القائ سهملعدد األ

تي سيتم  ال العادية  سهملعدد األ ئدا المتوسط المرجحزا رةالفتل خال العادية القائمة سهملعدد األ جحرالم على المتوسطالعاديين 

إن ربحية  ف ،ففة قائمةال توجد أدوات مخ أنه حيث. وعادية أسهمففة إلى ة المخلمحتملالعادية ا سهمإصدارها عند تحويل كافة األ

 السهم األساسية والمخففة متطابقين. 
 

  

 أشهر المنتهية في ةثالثال
 أبريل 30

 لمنتهية فيا أشهر الستة 
 أبريل 30

 2020  2019  2020  2019 
      

 601,640 548,030  297,113 235,112 ربح الفترة )دينار كويتي(

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

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

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

 2.40 2.18  1.18 0.94 )فلس( م األساسية والمخففةلسهربحية ا

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

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

وتاريخ التصريح  المجمعة المعلومات الماليةبين تاريخ  لةعادية محتم أسهمأو  ةعادي أسهمتتضمن  أخرى تي معامالتوجد أ ال

 .المجمعة ة المكثفةلمعلومات المالية المرحليذه اهدار إصب
 

 توزيعات مدفوعة ومقترحة  - 5
  

نات المالية المجمعة اعتماد البيا 2019يسمبر د 18في لمنعقد ا األمنوية لمساهمي الشركة ة الستم في اجتماع الجمعية العمومي

: 2018فلس ) 8ة بمبلغ إلدارة بتوزيع أرباح نقديلس ااء مجعلى توصية أعضالموافقة ، و2019أكتوبر  31نة المنتهية في للس

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

ار دين 109,674: 2019أكتوبر  31) كويتي اردين 244,095 مبلغ 2020 لبريأ 30في المستحقة كما  األرباح توزيعات بلغت

   . لمجمعا ن المركز الماليبيا في تسجيلها وتم (دينار كويتي 229,672 :2019 أبريل 30و كويتي
 



 وشركتها التابعة  قارية ش.م.ك.ع.شركة أركان الكويت الع
 

 ققة(د)غير م المجمعة فةلية المرحلية المكثاالم لوماتإيضاحات حول المع
 2020 أبريل 30ما في وللفترة المنتهية في ك
 

 

12 

 

 يةعقارات استثمار -6
  )مدققة(   

 

 أبريل  30
2020 

  أكتوبر 31
2019 

 أبريل 30
2019 

 دينار كويتي  تي دينار كوي نار كويتي دي 
    

 50,437,712 50,437,712 59,384,000 في بداية الفترة/ السنة 

     -     - 1,116,455 ( 2.2)إيضاح  16لتقارير المالية المعيار الدولي لتأثير تطبيق 

 623,212 1,175,928 253,929 1 ةكمملو اترأسمالي لعقارق إنفا

     - 6,715,358 14,570,350   2إضافات 

     - 1,055,002     -  3اح تقييم أرب
 

────────── ────────── ────────── 

 51,060,924 59,384,000 75,324,734 ة الفترة / السنةفي نهاي
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

   

    : نحو التاليعلى ال ارات االستثماريةف العقيتصنيتم 

  )مدققة(  

 

 أبريل  30
2020 

 ر أكتوب 31
2019 

 أبريل 30
2019 

 دينار كويتي  كويتي  دينار ويتي دينار ك 
    

 4,569,803 4,855,000 5,108,929 يد التطويرقعقارات 

 46,491,121 54,529,000 70,215,805 عقارات مطورة
 

────────── ────────── ────────── 

 75,324,734 59,384,000 51,060,924 
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

او  لتزامات تعاقدية لشراء أو انشاء العقارات االستثماريةقاراتها االستثمارية، او أي اتحقق ع ة قيود علىليس لدى المجموع

المكثفة معلومات المالية المرحلية حول ال 10ي االيضاح المبالغ المفصح عنها ف ت بخالفلإلصالح والصيانة والتحسينا

 المجمعة.
 

عقارات قيد التطوير بمبلغ نفقات رأسمالية تتعلق ببعض ال لمجموعة، تكبدت ا2020 أبريل 30الفترة المنتهية في خالل    1

 31) كويتي ردينا 92,637ملة خالل الفترة بمبلغ تراض مرسن النفقات الرأسمالية تكاليف اقدينار كويتي. تتضم 253,929

   (. ينار كويتيد 112,192: 2019ل أبري 30و دينار كويتي 224,383: 2019أكتوبر 
 

دينار كويتي منها  70,35014,5بشراء عقارات مطورة بمبلغ  لمجموعة، قامت ا2020 أبريل 30الفترة المنتهية في  خالل   2

 قة. ي تم دفعه مقدما في السنة السابدينار كويت 1,603,050مبلغ 
 

لين ممن يتسمون بالمؤهالت من قبل اثنين من خبراء التقييم المستق 2019أكتوبر  31تثمارية في ساجراء تقييم للعقارات االم ت   3

  ات لة للعقارتم تحديد القيمة العادستثمارية التي يتم تقييمها. خبرة في مواقع فئات العقارات االبها واللمعترف المهنية ا

في  اإليرادات وطريقة المقارنة بالسوق مع األخذطريقة رسملة باستخدام ن ة األقل من بين التقييمييمالق ىا إلاستنادً  ةاالستثماري

 .راالعتبار طبيعة واستخدام كل عقا

 

عوامل المدخالت  زايد بشأنمت قنتيعدم  بوجودمؤخًرا، تقر اإلدارة  19-فيروس كوفيد لتفشي ونتيجة الحالية،فترة نسبة للبال

السوق  تمعامال وذلك لعدم وجودصم، ملة ومعدالت الخما في ذلك معدالت الرسة للعقارات االستثمارية، بدل العا لقيمةعلى ا

التدفقات النقدية بناًء على السيناريوهات المتوقعة  لحساسيةاضات عامة رة افترضعت اإلداقد . و2020مارس  بدايةمنذ 

حديد مستوى لعقارات الخاصة بها لتة بتقييم كل فئة من فئات اوعلمجماقامت والمتوسط.  صيرمدى القها على الحدوث المنتظر

، ونسب التجديد، وجودة االئتمان التالي بعالرفي  عد األخذ في االعتبار معدالت تحصيل اإليجاربثير على التدفقات النقدية التأ

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

في حالة   ستبقليةرات المفي الفت التقييم في التدفقات النقدية وطرق تالتغييراالمزيد من  المرجح حدوثمن  .  2019 أكتوبر

كومية وقيود لحود اير القجرين باإلضافة إلى تطولى المستأتمر علمس، بما في ذلك التأثير اتوفر معلومات جديدة تتعلق بالجائحة

 السفر.
 

دينار كويتي،  24,354,000: 2019أكتوبر  31) دينار كويتي 61,731,279يمة دفترية بمبلغ ن عقارات استثمارية بقتم ره

)إيضاح  اإلسالمي لتمويلدينار كويتي( كضمان الستيفاء متطلبات الضمان لبعض دائني ا 1,746,000: 2019 أبريل 30و

8 .) 
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 ة األخرى خالل اإليرادات الشاملبالقيمة العادلة من مدرجة ية مال وداتموج - 7

  )مدققة(  

  

 أبريل  30
2020 

 أكتوبر  31
2019 

 أبريل 30
2019 

 
 دينار كويتي  ويتي دينار ك دينار كويتي 

 
   

 144,155 143,729     - مسعرة أسهم

 3,311,225 3,122,677 3,046,776 عرةغير مس أسهم
 

────────── ────────── ────────── 

 
3,046,776 3,266,406 3,455,380 

 
══════════ ══════════ ══════════ 

 

إجمالي بمبلغ  لقاء مقابل مسعرة أسهم في االستثمارات في ملكيتها بالكامل حصة بيعب المجموعة ، قامتفترة الحاليةخالل ال

 .  لة خالل الفترةاألرباح المرح في سهملأل في القيمة العادلة ةاكمالمتر تالتغيرا  فيصا إدراج إعادة تم .كويتي دينار 251,513
 

 مي  دائنو تمويل إسال -8
  )مدققة(  

  

 أبريل  30
2020 

 بر أكتو 31
2019 

 أبريل 30
2019 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 
   

 24,313,186 30,332,103 45,746,471 مجمل المبلغ 

 (675,016) (624,074) (345,237) ؤجلة يل ميف تمولكاناقصا: ت
 

────────── ────────── ────────── 

 
45,401,234 29,708,029 23,638,170 

 
══════════ ══════════ ══════════ 

      -      - 36,156,575 غير متداولة

 23,638,170 29,708,029 9,244,659 متداولة
 

────────── ────────── ────────── 

 
45,401,234 29,708,029 23,638,170 

 
══════════ ══════════ ══════════ 

 

سط ، وتحمل متوتعهداتت تي تضمنلية والحسات مالية مصول عليها من مؤستمويل إسالمي تم الحتسهيالت البنود  تمثل هذه
 قبل خصم المعلن من فوق معدل ال سنويا %(1.5: 2019 أبريل 30و%، 1.4: 2019أكتوبر  31% )1.3تكلفة تمويل بنسبة 

 . يمركزبنك الكويت ال
 

على  يا داد حالالتسهيالت تستحق السإن هذه  .عة بإعادة تمويل بعض دائني التمويل اإلسالميت المجموقامخالل الفترة الحالية، 
 متداولة(. )غير  ةشهر بعد تاريخ المعلومات المالي 12مدة أكثر من ضها يستحق السداد خالل بع أقساط مختلفة

 

ً لت التعهداتتنوع  %. إن أي  100للقيمة  تمويلتتجاوز نسبة ال أالل كل متماثبش ولكنها تستلزمتمويل تفاقية اكل البنكية وفقا
 عند الطلب. سهيالت التبسداد  المجموعة لزمبل قد يفي المستقللتعهدات  مخالفة

 

ً من  المجموعة خالفت، لم لحاليةا خالل الفترة اتفاقيات وجب ى بماألخر التزاماتها من أيبتخل ولم  التسهيالت فاقياتتاأيا
 .التسهيالت االئتمانية

 

 أبريل 30وكويتي، ار دين 24,708,029: 2019كتوبر أ 31دينار كويتي ) 45,401,234ن دائني التمويل اإلسالمي بمبلغ إ
    . (6ضاح يالعقارات االستثمارية للمجموعة )إ بجزء منمكفولة ( ال شيء: 2019

 

 عالقة  اتذ أطراف حاتإفصا -9
 

ين ن وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفون الرئيسيوطراف )المساهماألمت مع بعض التي ت المعامالت إلفصاحاتا ذهتمثل ه
ن وأو يستطيع التي يمثلون المالكين الرئيسيين لهاشركات ال الدرجة األولى وأفراد عائالتهم من و لمجموعةاالتنفيذيين في 

ة على سياسات تسعير يتم الموافق لطبيعي.في سياق األعمال ا موعةالمجدخلت فيها تي والعليها(  سة تأثير ملموسممار
 . األمشركة الوشروط هذه المعامالت من قبل إدارة 

 

 .2020 أبريل 30خالل الفترة المنتهية في  ت عالقةمالت مع األطراف ذاهناك معا لم تكن
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 ة عالق  تاذ أطراف حاتإفصا -9
 

 :موظفي اإلدارة العليا
صالحية ويتحملون المسؤولية عن تخطيط ليا الذين لديهم الاإلدارة العإلدارة وأعضاء جلس املعليا ا موظفو اإلدارة يشمل

 المتعلقة بموظفي اإلدارة:  القائمة دةة المعامالت واالرصيعرض الجدول التالي مجمل قيمة أنشطة المجموعة. وتوجيه ومراقب
 

 
 

 
 

 
 المنتهية في أشهر الستة معامالتقيمة ال

 
 كما في  ائمةقال رصدةاأل

 

   لأبري 30
2020 

  أبريل 30
2019 

 

   أبريل 30
2020 

 )مدققة(
اكتوبر  31

2019 
  أبريل 30

2019 

 
 تي دينار كوي ر كويتي دينا

 
 يتي دينار كو تي دينار كوي دينار كويتي 

       

 67,194 9453,6  لرواتب ومزايا قصيرة األج
 

 -      -      -     

 9,238 6,689 دمة للموظفينالخمكافأة نهاية 
 

44,965 38,276 34,762 
 

────────── ────────── 
 

────────── ────────── ────────── 

 
60,383 76,432 

 
44,965 38,276 34,762 

 
══════════ ══════════ 

 
══════════ ══════════ ══════════ 

 

تي دينار كوي 53,700بلغ ارة بمبمكافأة أعضاء مجلس اإلد 2019بر ديسم 1المنعقد بتاريخ مجلس اإلدارة في اجتماعه  أوصى
 2019ديسمبر  18اريخ المنعقد بتالسنوية . وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية 2019أكتوبر  31للسنة المنتهية في 

 وصية.  على هذه الت
 

  محتملةوبات مطلت وازامالت -10
   

 رأسمالية التزامات 
التزام  المجموعة  كان لدىوبالتالي أطراف أخرى مع  قائمة ءاتا، لدى المجموعة عقود انش2020 بريلأ 30كما في 

: 2019أكتوبر  31دينار كويتي ) 680,233 ر بمبلغتثمارية قيد التطوياالسصروفات رأسمالية مستقبلية تتعلق بالعقارات بم

لعقارات يتعلق بافيما (. وال توجد أي التزامات تعاقدية دينار كويتي 436,000: 2019 أبريل 30و، نار كويتيدي 256,281

  . المكتملةتثمارية االس
 

 قضائية  ن دعوىمحتملة ع مطالبة
وأكد  .رةستأجلعقارات المضد المجموعة فيما يتعلق ببعض ا عة في اتخاذ إجراءاتلدى المجمو المستأجرينبعض  بدأ

مخصص   يتم احتساب لم  ،لتاليوبا من المرجح أن تنجح تلك اإلجراءات. ة بأنه من الممكن وليسالمستشار القانوني للمجموع

 المجمعة.مالية المرحلية المكثفة المعلومات الألي التزام في هذه 
 

 لمحتملة المطلوبات ا
: 2019أكتوبر  31) دينار كويتي 783,250بمبلغ ة حتملم تلوبامطالمجموعة لدى كان ، المعلومات الماليةيخ كما في تار

العمل سياق ي فالناتجة ما يتعلق بالضمانات البنكية ( فير كويتيدينا 773,500 :2019 أبريل 30، ودينار كويتي 783,250

  .ماديةالتزامات أ عنها أي . وليس من المتوقع أن ينشالمعتاد
 

 ةليالماة لألدوات القيمة العادلقياس  -11
 

 بات المالية.جودات المالية والمطلون األدوات المالية من الموتتكو
 

يرادات الشاملة األخرى ومديني بالقيمة العادلة من خالل اإل المصنفةية حقوق الملكأدوات  من اليةتتكون الموجودات الم

ئنين  والدا ني التمويل اإلسالميدائمن  يةلماللمطلوبات ا. تتكون ارى واألرصدة لدى البنوكرصدة المدينة األخالمستأجرين واأل

 ى.األخر والمطلوبات
 

أن اغلب هذه   ثها الدفترية حيالمالية والمطلوبات المالية تقارب قيمتللموجودات ة العادلة لقيمتشير تقديرات اإلدارة إلى أن ا 

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

  استناداً إلى األسعار المعلنة في أسواق كز المالي بيان المر ة فيالمالية المسجل لألدواتمة العادلة قياس القيعدم إمكانية في حالة 
عند  كنن ولظة متى أمكت هذه النماذج من األسواق الملحو. تؤخذ مدخالتقييم لعادلة بواسطة أساليبنشطة، يتم قياس القيمة ا

عتبارات ألحكام االة. تتضمن اعادلرجة من األحكام في تقدير القيمة الن أن يتم االستعانة بدم إمكانية تحقيق ذلك، يتعيعد
فتراضات حول هذه ؤثر التغيرات في االالسيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. يمكن أن تالمتعلقة بالمدخالت مثل مخاطر 

 .أدناه تها بمزيد من التفاصيلوسيتم مناقش دوات الماليةجلة لألسلملة اقيمة العادالعوامل على ال
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 تتمة() ليةدوات الماة لألالقيمة العادلقياس  -11
 

 طرق وافتراضات التقييم
 استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:  تم
 

 مدرجة أسهمفي  اتتثماراس
ً عل المتداولة مسهتستند القيمة العادلة لأل طابقة دون أي تعديالت. ات متسوق نشط لموجودي إلى اسعار السوق المعلنة فنا

 ن الجدول الهرمي للقيمة العادلة. م 1هذه االستثمارات ضمن المستوى ل   لقيمة العادلةتصنف المجموعة ا
 

 جةغير مدر أسهماستثمارات في 
صورة منتظمة. ب عامالت في هذه االستثماراتالم تمتوق نشط. ال خاصة غير مسعرة في س أسهمتستمر المجموعة في شركات 

لقيمة العادلة لهذه المراكز  م المعتمدة على السوق في تقدير اييوأساليب التق المجموعة صافي قيمة الموجودات المسجلة ستخدمت
 .يقوقابلية التسطة بالشركة المستثمر فيها مثل تأثير االفتقار إلى رتبيعكس العوامل الم مع تعديلها بما

 

 لةلجدول الهرمي للقيمة العادا
أقل  لة، استناداً إلى ضمن الجدول الهرمي للقيمة العاد هاأو اإلفصاح عنمتها العادلة المالية التي يتم قياس قيدوات تصنف كافة األ

 القيمة العادلة ككل: ياسالجوهرية بالنسبة لقمستوى من المدخالت 
 

  ؛ماثلةالمطلوبات الم أواألسواق النشطة للموجودات في  ة(ل)غير المعد : األسعار المعلنة1المستوى 
  يمة العادلة ملحوًظا بشكل خالت والذي يمثل أهمية لقياس القمدل مستوى من ال: أساليب تقييم يكون بها أق2المستوى

 مباشر أو غير مباشر؛ و
  القيمة العادلة ملحوظاً. قياسل ةي يمثل أهميليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذأسا: 3المستوى 
 

 . لدى المجموعةة وجودات الماليلجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للمالي اوضح الجدول التي
 

 قياس القيمة العادلة بواسطة 

 شاملةإليرادات الموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا
 اإلجمالي األخرى

أسعار معلنة في 
واق نشطة أس 
 (1ستوى مل)ا

مدخالت جوهرية 
 ة غير ملحوظ
  (3)المستوى 

 
 دينار كويتي دينار كويتي ار كويتيدين

    2020 أبريل 30في  كما

      -      -      - أسهم مسعرة

 3,046,776      - 3,046,776 أسهم غير مسعرة
 

────────── ────────── ────────── 

 
3,046,776 -      3,046,776 

 
══════════ ══════════ ══════════ 

    )مدققة( 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 يلرأب 30كما في 

      - 144,155 144,155 مسعرة همأس

 3,311,225      - 3,311,225 غير مسعرةأسهم 
 

────────── ────────── ────────── 

 
3,455,380 144,155 3,311,225 

 
══════════ ══════════ ══════════ 

 

 الل الفترة/السنة. خ ادلةعيمة الي للقلم يكن هناك أي تحويالت بين المستويات ضمن الجدول الهرم
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 )تتمة( ادلة لألدوات الماليةالع القيمةقياس  -11
 

 )تتمة(  لهرمي للقيمة العادلةالجدول ا
 

 لملحوظة المستخدمة في التقييمغير ا ل المدخالت الجوهريةتفاصي
 

 اساليب التقييم 
 المدخالت الجوهرية 

 قالنطا غير الملحوظة
 ت حساسية المدخال

 لعادلةقيمة اللى اإ
     

في  )النقص( دةاالزي ستؤدي %30 - %25 التسويقلضعف صم الخ*  طريقة السوق  عرةغير مس أسهم
معدل الخصم إلى نقص 

   قة صافي قيمة الموجودات المعدلةطري   ادة( القيمة العادلة)زي
 

ند تسعير ق عمن قبل المشاركين في السو اعاتهارتم مدت المجموعة أنه سيالتي حدالتسويق المبالغ  لضعفيمثل معدل الخصم  * 

 ات.االستثمار
 

 دلة:لقيمة العال الهرمي لمن الجدو 3فة ضمن المستوى ررة المصنتكممطابقة قياسات القيمة العادلة ال
 

  )مدققة(  

  
 أبريل  30

2020 
 أكتوبر  31

2019 
 أبريل 30

2019 
 دينار كويتي  تي نار كويدي دينار كويتي  

    عرة غير مس أسهم

      -      - 3,122,677 السنة  /ترةكما في بداية الف

 2,281,540 2,281,540      - 9ر الدولي للتقارير المالية لمعياق اطبيالمعاد تصنيفه نتيجة ت

 (73,051) (73,051)      -   9تعديل انتقالي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 1,007,451 1,007,451      - مشتريات 

 95,285 (93,263) (75,901) ألخرى  الشاملة ا إليراداتالمسجلة في ا إعادة القياس
 ────────── ────────── ────────── 

 3,311,225 3,122,677 3,046,776 ترة/ السنةنهاية الف كما في
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 تعاعلومات القطام -12
 

. ويتالك دولة موعة فيلبية موجودات المجا، تقع أغطة العقارية. وجغرافيً األنشفي وعة بصورة رئيسية المجم طيتمثل نشا

 .يم معلومات حول القطاعاتتقدلم يتم تيجةً لذلك، ون
 

 تثماريةمقدماً لحيازة عقارات اس تدفعا -13
 

يت وقامت بسداد قار استثماري في دولة الكوشراء عل (لعقد""ا)قد ابتدائي ، بإبرام ع2018يناير  17 في األمالشركة قامت 

 التعاقد لكل طرف.ات شروط البيع والتزام ك العقدتي. يحدد ذلدينار كوي 3,959,710قدماً بمبلغ دفعة م
 

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

 لمبلغ بالكامل. يه رد ا ذا ينبغي علعليها في العقد ولاماته المنصوص لم يقم بالوفاء بالتز . ترى اإلدارة أن البائعماألركة شال
 

برفع دعوى قضائية  األمالشركة عن فسخ العقد. وقامت  هي المسؤولة األمالشركة ن بأ يدعيأي والبائع لم يقبل بذلك الركن ول

 . ماديةتعويضات ودفع   لعربونابرد  بةالالبائع للمط ضد
 

بمبلغ  األمكة لشرزام البائع بتعويض ابإل ألمالح الشركة بإصدار حكمها لصا 2018نوفمبر  25مت محكمة أول درجة في قا

 بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة االستئناف. نار كويتي ولكن قام البائعدي 788,000 يقدر بنحو
 

  األم ة رفوعة من الشركبرفض الدعوى الم األم بإصدار حكمها ضد الشركة 2019ريل بأ 23في ف كمة االستئناقامت مح

 ن محكمة أول درجة. لصادر عكم السابق اوإلغاء الح
 

على  استرداد المبلغ بالكامل وبالتالي قررت الطعن األمشركة نونية مناسبة أنه من حق الباستشارة قااإلدارة بعد االستعانة  ترى

المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتاعتماد هذه تمييز. وكما في تاريخ هذا الطعن من قبل محكمة القبول  عر وتتوقراهذا الق

المالية  تساب أي مخصص في المعلوماتي لم يتم احئية لهذه الدعوى وبالتالنهاد يتعلق بالنتيجة العدم تأكجمعة، يوجد الم

 .  2020 أبريل 30ة في يالمنته وللفترةالمجمعة كما في المكثفة  المرحلية
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 19-تأثير فيروس كوفيد 14
 

. وقد أثرت ابةواإلص وىحاالت العدوقوع عدد كبير من مع  2020في سنة متسارعة  تطورات 19-يدشهد تفشي فيروس كوف

 ة.يقتصادي وأعمال المجموعة بعدة طرق جوهركومات الحتواء الفيروس على النشاط االالتي اتخذتها مختلف الح بيرالتدا
 

 :ليعلى المجموعة هو كما ي 19-ا لفيروس كوفيدالمعروف حاليً التأثير  إن
 

 دينار كويتي 271,324 مبلغب أشهر للستة اإليجاراتديني لم مان المتوقعةسائر االئتمخصص خ . 

 بشكل سنوي% 9و % بشكل متتالي25 سبةبن ،رأشه للستة كويتيدينار  584,058مبلغ ب الربح التشغيلياض فانخ . 
 

معدالت شهور الالحقة الفي الاإليجار  متحصالتتقارب حيث  19-كوفيدبـ جوهرياالية لم تتأثر الحدارة أن الفترة اإل ترى

أفضل  النقدية للمجموعة استنادا الى قات فتراضات الحالية للتدفة االمستأجرين الى دق ة االئتمانية للوتشير الجود الطبيعية

م في الفترات الربع إلضافي على التدفقات النقدية ومدخالت التقيير افي تقييم التأثي وعةمجملالمعلومات المتاحة. وسوف تستمر ا

 معلومات.  ضوء ما يستجد منوية التالية في سن
 

ة للمزيد من النتائج ط االقتصادي، قد تتعرض المجموعلنشاالسلبي المستمر على ا  تأثير، وال19-كوفيد ةأزم طول مدةحسب 

قن المستمرة نظًرا لحالة عدم التي . 2020فاضات جديدة في قيمة موجوداتها في سنة انخيولة، وقد تتكبد لى السعالسلبية والقيود 

وما بعدها في  2020سنة  ة منوعة في الفترة المتبقيالمجمعلى أنشطة  دقيقالر توقع التأثيدي، ال يمكن ن الوضع االقتصابشأ

 .مرحلةتلك ال
 

دارة لتقدير قيم والتقديرات واألحكام الهامة التي تطبقها اإل وعة على عمليات المجمفيروس ليبين هذ اإليضاح تأثير تفشي ا

 .2020 أبريل 30ت كما فيجودات والمطلوباالمو
 

 مخاطرإدارة ال 14.1

لنسبة اوب .19-فيدكو لمستجدات الحالية لفيروسوسياسات إدارة المخاطر بناًء على ا مراقبة وإعادة تقييم أهدافارة بتقوم اإلد

نات بالبيا المخاطر مقارنة إدارة ي أهداف وسياسات، لم تحدث أي تغييرات جوهرية ف2020 أبريل 30للفترة المنتهية في 

 .2019 أكتوبر 31ا في المدققة كم المالية المجمعة
 

 مخاطر االئتمان 14.1.1

موجوداتها المالية لفيروس حيث إن هذا ا ينتيجة تفش يةخاطر االئتمان بصورة جوهرإلى أنها ال تتعرض لم المجموعةنتهت ا

ان لمتطلبات يخضع نوكصدة لدى البواألرن أن النقد . وعلى الرغم متايجاراإل ومديني لبنوكواألرصدة لدى اتتمثل في النقد 

ست ددة ليحالمالقيمة دارة إلى أن خسائر انخفاض ، انتهت اإل9 قارير الماليةالواردة ضمن المعيار الدولي للتيمة انخفاض الق

ل اسبة محددة من قبفات ائتمانية منت تصنيأطراف مقابلة ذاجوهرية نظراً ألنه يتم االحتفاظ بهذه األرصدة في الغالب لدى 

 ئتماني العالمية.تصنيف االوكاالت ال
 

 إدارة ممستأجر. تتدية لكل الفر  خصائصئيسي بالبشكل رمديني المستأجرين  من عرض المجموعة لمخاطر االئتمانثر تيتأ

البة الل مطاسب ومن خالمن تالتحصيل في الوقالمستأجرين من خالل ضمان إجراء عمليات ب المتعلقة مخاطر ائتمان

قد   اال انهمجموعة. ذات الصلة لدى ال مخاطر االئتمانمن بشكل كبير  وبالتالي الحد ما، مقدااليجار  بسداد دفعاتين المستأجر

، المستأجرين بمدينيبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة المعترف بها فيما يتعلق يادة مزإلى  19-يدفيروس كوفثيرات دي تأتؤ

(. عند قياس الخ ينلمستهلكانخفاض إنفاق اوالعمليات  وقف :مثال)على سبيل ال جائحةلا جةنتي راب األعمالاضطبب سب

: تتوقع أن تتخذها )على سبيل المثاللك التي ت وأة ذاءات المتخاإلجر المجموعة في االعتبارأخذت  المتوقعة،الخسائر االئتمانية 

 ة.المتوقع فقات النقديةلتدى ااإلجراءات علر هذه يلتخفيضات( وتأثامتيازات اإليجار وا
 

 مخاطر السيولة 14.1.2

ها ستحقاقامالية عند داد المرتبطة بمطلوباتها الت السالسيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماإن مخاطر 

 .واستبدال األموال عند سحبها
 

  ويتضمن ذلك إعادة تغذية  .بتلك المتطلباتضمان الوفاء ة لية المستقبليالنقد تمراقبة التدفقاإدارة التمويل اليومي من خالل

 ل عند استحقاقها.األموا

  قدية المتوقعة.ات النقأساس التدفلسيولة الكلي للمجموعة على المتجددة لمركز ااالستمرار في وضع التوقعات 

 ةلداخلي ل المعايير اقابالمتداولة منسب السيولة وصافي الموجودات  مراقبة . 

 ون.ط تمويل الدياالحتفاظ بخط 
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 )تتمة( 19-كوفيدر فيروس تأثي 14
 

 )تتمة( مخاطردارة الإ 14.1
 

 )تتمة( مخاطر السيولة 14.1.2

 باتخاذ عدة خطوات قامت اإلدارة .19-ب تفشي فيروس كوفيدلة بسبوموعة حدوث تأثير سلبي جوهري على السيتتوقع المج

دف ته، لى ذلكعالوة ع .الي التقديريرأسماالنفاق ال وخفض تكاليفض الخف ل تدابيرمن خال ديةالنق لتدفقاتا لحماية

  .للمطلوبات المالية متوقعةلالصادرة ا النقديةالتدفقات  عن يزيد بمبلغ والنقد المعادلإلى الحفاظ على مستوى النقد  جموعةالم
 

 الفتراضاتاستخدام التقديرات وا 14.2

مجمعة. ثفة الالمك عداد المعلومات المالية المرحليةإلى المؤشرات المتاحة عند إ اتها وتقديراتها في افتراض المجموعة دتاستن

ة والتصنيفات والقوى العاملمصادر لتيقن بشأن توقعات اإليرادات وتوافر احالة من عدم ال 19-كوفيد نتج عن تفشي فيروس

العمالت وأسعار صرف  الفائدةمعدالت وي أسعار األسهم تقلبات ف ثأيًضا حدوه ك، ولكن نتج عنالئتمانية وما إلى ذلا

يرات في السوق على المدى القريب ستند إلى مثل هذه القياسات للتغيير بسبب حدوث التغتي تيرات الاألجنبية. قد تخضع التقد

 .عةق سيطرة المجمولناشئة خارج نطاظروف الأو ا
 

ات المالية المرحلية المكثفة التقديرات في تاريخ المعلومت عدم التأكد من ية وحاالسات الرئيتراضمات حول االففيما يلي المعلو

مات المعلو في فترات القيمة الدفترية للموجودات رتبط بمخاطر جوهرية تؤدي إلى إجراء تعديل مادي علىتي تجمعة الالم

 . حقةالمالية الال
 

 ةلة للعقارات االستثماريقياس القيمة العاد

لب االقتصادي قلمحتمل للتالمجموعة في اعتبارها التأثير ا حلية المكثفة المجمعة، وضعتمات المالية المريخ المعلواركما في ت

مدخالت غير الملحوظة بواسطة  وضع ال لمجموعة وتملدى ا عقارات االستثماريةللد المبالغ المسجلة الحالي عند تحدي

ات في تاريخ اتها عند تسعير هذه الموجودن في السوق بمراعالمشاركو قومالتي قد يلمتاحة حول االفتراضات والمعلومات ا

ت في  اساسة للتقلب تزال المبالغ المسجلة حزال األسواق متقلبة والومع ذلك، ال تكثفة المجمعة. لملمرحلية ا المعلومات المالية ا

 لسوق.ا
 

ً  ت تأثرتهذه الموجودا توجد بهافية والقطاعات التي جغرابعض المناطق ال تقر المجموعة بأن ع استيضاح الوضع وم سلبا

في  سنوية ربعلفترات الا في ومدخالت التقييم على التدفقات النقدية األخرى تالتأثيرا تقييمستواصل المجموعة  بشكل أكبر،

  .تمعلوما من ضوء ما يستجد

 

 ومدينون آخروناإليجارات  وينمد
تمويل جوهري التي ال تتضمن بند  لمديني اإليجاراتتمان المتوقعة ر االئالمبسط الحتساب خسائتستخدم المجموعة النموذج 

خاصة  ابل عوامل مستقبليةمق والمعدلة خسائر االئتمان،ة مخصصات تستند إلى خبرتها السابقة بمن خالل إنشاء مصفوف

إلى ا وقد يحتاج اسبً من ربما لم يعد لسابقةالمطبق في الفترات ا تصنيف العمالءذلك، فإن  بيئة االقتصادية. ومعين والنبالمدي

 يل المثالعلى سبالعمالء )مختلفة من النواع األعلى  19-س كوفيدلمختلفة التي يؤثر بها تفشي فيروالمراجعة ليعكس الطرق ا

حصيل حكومة فيما يتعلق بتات المحددة الصادرة عن الأو اتباع اإلرشاد يجاراتمديني اإلداد خالل تمديد شروط س من

 (.عات األخرىدفوإليجارات أو الما
 

وبالتالي  أكبر موثوق بها بشكلفردي مع توفر بيانات  الجوهرية بشكل االنكشافيم حاالت سوف تستمر المجموعة في تقي

معة مرحلية المكثفة المجرات المعلومات المالية الان المتوقعة في فتاالئتم تعديل على خسائرحاجة إلى إجراء أي ال ستحدد مدى

 .الحقةال
 

 الحقة داثأح 14.3

ي على يد التأثير الكلية لهذا الحدث، وبالتالي ال يمكن تحدة وال يمكن معرفة النتائج النهائما زالت قائم 19-يرات كوفيدإن تأث

في  المجمعة بشكل معقول المالية المرحلية المكثفةتاريخ المعلومات  أت بعدشوالظروف التي ن عة بالنسبة لألحداثجموالم

، رفتها، فور معلى المجموعةع 19-عة. سيتم إدراج تأثير كوفيدلية المرحلية المكثفة المجملمعلومات الماه اريخ التصريح بهذتا

 لمطلوبات المسجلة.ت والموجودات وامصروفالبالغ اإليرادات واعة التي تؤثر على موضات المجميد تقديرات وافتراعند تحد

 

 

 

 

 




