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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع. 
 

  مقدمة
)"الشركة األم"( وشركاتها التابعة لشركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع. لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق 

والتغيرات في  والتدفقات النقديةوالدخل الشامل    األرباح أو الخسائر  اتوبيان  2021مارس    31المجموعة"( كما في  بـ ")يشار إليها معاً  

إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن أشهر المنتهية بذلك التاريخ.  ثالثةاللفترة به  ةالمتعلق ةالمجمع ةالمكثف ةالمرحلي الملكيةحقوق 

ً لمعيار المحاسبة الدولي  . إن  التقرير المالي المرحلي"": 34إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا

 مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
 

  نطاق المراجعة
  "للمجوعة  المستقل  مراقب الحساباتالمرحلية المنفذة من قبل  "مراجعة المعلومات المالية    2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي  

تمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين المسؤولين عن  المتعلق بمهام المراجعة. ت

األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق 

الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن  التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق

 تحديدها في التدقيق، وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.
 

 النتيجة
لية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرح

 .34من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 

  تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

وارد في الدفاتر المحاسبية ضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو  باإل

 2016لسنة  1لقانون الشركات رقم  مادية للشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات

 ثالثةال ، خالل فترةللنظام األساسي للشركة األمأو أو لعقد التأسيس  والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها،والتعديالت الالحقة له 

 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.  2021مارس  31 أشهر المنتهية في
 

ً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  لسنة  7نبين أيضا

على وجه قد يكون له   2021مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةشأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة الفي  2010

 تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 العصيمي عبدهللا وليد 

 فئة أ   68سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم
 

  2021 مايو 5
 

 الكويت
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 هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  تشكل جزًءا من 13 إلى 1حات المرفقة من إن اإليضا
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  المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( أو الخسائراألرباح بيان 

  2021مارس  31في للفترة المنتهية 

  
 الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس    31

  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات  

    اإليرادات  

 678,961 680,820  إيرادات تأجير 

 (285,864)     - 5 خسائر تقييم من عقارات استثمارية 

 27,791 4,384  صافي إيرادات استثمار من موجودات مالية 

 63,486 (387,796)  حصة في نتائج شركات زميلة 

 121     -  ل عمالت أجنبية صافي فروق تحوي

 20,987 19,022  إيرادات أخرى  

  

─────── ─────── 

 505,482 316,430  إجمالي اإليرادات 

  

─────── ─────── 

    المصروفات

 (142,126) (133,681)  تكاليف موظفين

 (79,622) (52,907)  مصروفات إدارية  

 (97,426) (83,958)  يمصروف عقار

 (40,581) (40,581)  دفوعات استئجار مقدما إطفاء م

 (40,554) (30,726)  تكاليف تمويل

 (86,553) (87,379)  مصروف استهالك 

  

─────── ─────── 

 (486,862) (429,232)  إجمالي المصروفات

  

─────── ─────── 

 18,620 (112,802)  )الخسارة( الربح قبل الضرائب
    

 (5,209) (6,482)  أجنبية  ضرائب شركات تابعة

 (1,811) (3,784)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (475)     -  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (1,930) (4,029)  الزكاة

  

─────── ─────── 

 9,195 (127,097)  )خسارة( ربح الفترة 

  

═══════ ═══════ 

    الخاص بـ:

 9,593 (136,255)  مساهمي الشركة األم

 (398) 9,158  الحصص غير المسيطرة

  

─────── ─────── 
  (127,097) 9,195 

  

═══════ ═══════ 

 فلس 0.05 فلس (0.77) 4 األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم  ربحية السهم )خسارة( 

  

═══════ ═══════ 
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 هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  تشكل جزًءا من 13 إلى 1حات المرفقة من إن اإليضا
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 مدقق( المرحلي المكثف المجمع )غيرالدخل الشامل بيان 

 2021مارس  31في للفترة المنتهية 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس    31

 2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 9,195 (127,097) )خسارة( ربح الفترة
 ─────── ─────── 

   إيرادات شاملة أخرى

   في فترات الحقة: األرباح أو الخسائر إلىإعادة تصنيفها  إيرادات شاملة أخرى قد يتم

 392,953 (12,469) فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية 
 ─────── ─────── 

 (12,469) 392,953 
 ─────── ─────── 

   األرباح أو الخسائر في فترات الحقة: إلىإعادة تصنيفها  إيرادات شاملة أخرى لن يتم

 - (151,897) ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ر من أدوات حقوق ئصافي الخسا
 ─────── ─────── 

 (151,897) - 
 ─────── ─────── 

 392,953 (164,366) إيرادات شاملة أخرى للفترة
 ─────── ─────── 

 402,148 (291,463) إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة للفترة
 ═══════ ═══════ 

   الخاص بـ:

 194,441 (300,351) مساهمي الشركة األم

 207,707 8,888 الحصص غير المسيطرة
 ─────── ─────── 

 (291,463) 402,148 
 ═══════ ═══════ 

 

 

 





 وشركاتها التابعة . شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع
 

 

 زًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. تشكل ج 13 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2021مارس  31في للفترة المنتهية 
  ي الشركة األمحقوق الملكية الخاصة بمساهم  

 
 رأس
 المال

 عالوة
 إصدار أسهم

 احتياطي
 اجباري

احتياطي 
 اختياري 

احتياطي 
 تحويل 
 أجنبيةعمالت 

 أسهم 
 خزينة

 احتياطي 
 أسهم خزينة

احتياطي القيمة 
 العادلة

 / أرباح مرحلة
)خسائر 
 متراكمة(

 اإلجمالي
 الفرعي

 الحصص 
 المجموع غير المسيطرة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي تيدينار كوي دينار كويتي 
  

           

 19,568,705 2,243,330 17,325,375 (4,513,031) (547,335) 2,761 (209,965) (5,949,974) 180,293 180,293 10,239,344 17,942,989  2021يناير  1كما في 

 (127,097) 9,158 (136,255) (136,255) - - - - - - - - )خسارة( ربح الفترة 

إيرادات )خسائر( شاملة 
 (164,366) (270) (164,096) - (151,032) - - (13,064) - - - - أخرى للفترة

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

إجمالي )الخسائر( 
 (291,463) 8,888 (300,351) (136,255) (151,032) - - (13,064) - - - - اإليرادات الشاملة للفترة

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

 19,277,242 2,252,218 17,025,024 (4,649,286) (698,367) 2,761 (209,965) (5,963,038) 180,293 180,293 10,239,344 17,942,989  2021مارس  31في 

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

             

 25,543,774 2,210,413 23,333,361 1,298,000 (562,971) 2,761 (74,944) (5,872,404) 180,293 180,293 10,239,344 17,942,989  2020يناير  1كما في 

 9,195 (398) 9,593 9,593 - - - - - - - - ربح )خسارة( الفترة 

إيرادات شاملة أخرى  
 184,848 - - - - للفترة 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 184,848 208,105 392,953 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
اجمالي اإليرادات الشاملة  

 184,848 - - - - للفترة 
 

- -     -     9,593 194,441 207,707 402,148 

 (123,838)     - (123,838)     -     -     - (123,838) - - - - - خزينة أسهم شراء

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 25,822,084 2,418,120 23,403,964 1,307,593 (562,971) 2,761 (198,782) (5,687,556) 180,293 180,293 10,239,344 17,942,989  2020مارس  31في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  كل جزًءاتش 13 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع التدفقات النقديةبيان 
 2021مارس  31 فيللفترة المنتهية 

  
 المنتهية في أشهر الثالثة
    مارس 31 

  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات 

    

     أنشطة التشغيل

 18,620 (112,802)    )الخسارة( الربح قبل الضرائب
    تعديالت لمطابقة )الخسارة( الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية: 

 (27,791) (4,384)  صافي إيرادات استثمار من موجودات مالية 
 (63,486) 387,796  حصة في نتائج شركات زميلة 

 (121) -  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 
 (5,871) 12,356  ة للموظفين مكافأة نهاية الخدم

 40,581 40,581  إطفاء مدفوعات استئجار مقدما  
 285,864 - 5 خسائر تقييم من عقارات استثمارية 

 25,484 -  شطب ممتلكات ومعدات
 40,554 30,726  وقروضتكلفة تمويل لديون 

 2,983 5,422  استهالك ممتلكات ومعدات
 83,570 81,957  استهالك موجودات حق االستخدام

 

 ─────── ─────── 
  441,652 400,387 

    التعديالت على رأس المال العامل:  

 80,632 23,234  مدينون وموجودات أخرى
 13,332 -  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

 (578,754) (371,176)  دائنون ومطلوبات أخرى
 (3,392) -  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة  

 

 ─────── ─────── 
 (87,795) 93,710  العمليات )المستخدمة في(  الناتجة من  صافي التدفقات النقدية

 - (6,158)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  

 - (2,356)  ضرائب مدفوعة 
 

 ─────── ─────── 
 (87,795) 85,196  أنشطة التشغيل المستخدمة في( ) الناتجة منصافي التدفقات النقدية 

 

 ─────── ─────── 
 

   

    أنشطة االستثمار

 - (1,020)  شراء أثاث ومعدات
 (5,088) (7,163) 5 مصروفات رأسمالية لعقارات استثمارية
 167,539 142,322  صافي الحركة في ودائع محددة األجل

 120,425 -  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة  
 27,791 4,384  ت استثمار مستلمة صافي إيرادا

 

 ─────── ─────── 
 310,667 138,523  صافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( أنشطة االستثمار

 

 ─────── ─────── 
    أنشطة التمويل 

 (40,554) (30,726)  تكاليف تمويل مدفوعة 
 (148,001) (251,393)  صافي مدفوعات دائني تورق ومرابحة 

 (123,838) -  شراء أسهم خزينة
 

 ─────── ─────── 
 (312,393) (282,119)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من أنشطة التمويل 

 

 ─────── ─────── 
 (89,521) (58,400)  صافي )النقص( الزيادة في النقد واألرصدة لدى البنوك 

 55,169 595  جنبيةتعديالت تحويل عمالت أ
 1,130,269 429,598  يناير  1النقد واألرصدة لدى البنوك في 

 

 ─────── ─────── 
 1,095,917 371,793  مارس  31النقد واألرصدة لدى البنوك كما في 

 

 ═══════ ═══════ 



 وشركاتها التابعة . شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع
 

 المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات المالية 

 2021مارس  31كما في وللفترة المنتهية في  
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  معلومات حول الشركة 1
 

لشركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( مجمعة المالية المرحلية المكثفة ال المعلوماتتم التصريح بإصدار 

ً لقرار أعضاء   2021مارس  31المنتهية في  أشهر الثالثة المجموعة"( لفترة "بـ يشار إليها معا ) شركاتها التابعةو وفقا

 .2021مايو  5بتاريخ مجلس إدارة الشركة األم 
 

من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية  2020ديسمبر  31منتهية في لاتم اعتماد البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة 

 .2021أبريل  29المنعقد بتاريخ السنوية العمومية 
 

 يتم إدراجها و 2000 يونيو 12إن الشركة األم هي شركة مساهمة كويتية عامة تم تسجيلها وتأسيسها في دولة الكويت بتاريخ 

 في بورصة الكويت.
 

 تم ي .10رئيسية في أنشطة االستثمار والعقارات. تم عرض األنشطة الرئيسية للمجموعة في إيضاح  ةربصو المجموعةتعمل 

 . للشركة األم كافة أنشطة المجموعة وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحة، طبقاً لما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية ممارسة
  

هو   ابق السادس، شارع أحمد الجابر، شرق وعنوانها البريدي المسجلطليقع مكتب الشركة األم الرئيسي في برج جرافيتي، ا

 ، دولة الكويت. 13092، الصفاة 23110ص.ب. 
 

 للمجموعةالسياسات المحاسبية التغيرات في العداد واأساس  2
 

 أساس االعداد  2.1

 .  "التقرير المالي المرحلي" 34سبة الدولي احتم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقاً لمعيار الم
 

 العملة الرئيسية للشركة االم.  أيضا يتم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل
 

البيانات في  المطلوبة فصاحاتن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلإ

المالية المجمعة السنوية المدققة ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية المدققة للمجموعة للسنة  

 . 2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

 ة المطبقة من المجموعة  دالمعايير والتعديالت الجدي 2.2

في إعداد البيانات  المتبعةت المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك امفي إعداد المعلو المطبقةإن السياسات المحاسبية 

اعتباًرا  تطبيق المعايير الجديدة التي تسري ، باستثناء 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في للمجموعة السنوية المالية المجمعة 

 سر بعد. يدر ولكن لم اخر صآو تعديل أير سفو تأر امعي ألي. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر 2021يناير  1 من
 

 ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إال أنه، 2021 سنة ألول مرة فيالتعديالت  العديد منتسري 

 . للمجموعة
 

، ومعيار المحاسبة  9ة يل: تعديالت على المعيار الدولي للتقارير الما2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة 
  16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4والمعيار الدولي للتقارير المالية  7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39الدولي 

 ل تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تتعلق بالتأثيرات على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة عندما يتم استبدا

 معدل )اإليبور( المعروض فيما بين البنوك بمعدل فائدة بديل خالي تقريباً من المخاطر.
 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:  
 

  مبرر عملي يستلزم تغيرات تعاقدية أو تغيرات على التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة لعملية

 غيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية. تكاإلصالح، والتي يتم معاملتها 

  تغييرات في فترة السماح والتي يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور لتحوط التصنيفات وتحوط

 الوثائق دون توقف عالقة التحوط.

 تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي   متقديم إعفاء مؤقت للشركات من استيفاء المتطلبات التي يت

 تحمل معدل فائدة خالي تقريباً من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 
 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام  

 بلية إذا أصبحت سارية.قتالمبررات العملية في الفترات المس
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 المفهوم المحاسبي األساسي   3
 

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة على أساس مبدأ االستمرارية الذي يفترض أن المجموعة سوف تتمكن 

 من الوفاء بالشروط اإللزامية المقررة لسداد التسهيالت البنكية.
 

اعتباًرا من ، و2021مارس  31دينار كويتي خالل الفترة المنتهية في  127,097بلغ مب ة تكبدت المجموعة صافي خسار

ديسمبر  31) دينار كويتي 633,381، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ ذلك التاريخ

 852,568 بات المتداولة بمبلغولالموجودات المتداولة المط تتجاوز :2020 مارس 31و دينار كويتي، 875,447: 2020

: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 522,301. تتضمن المطلوبات المتداولة دائني تورق ومرابحة بمبلغ دينار كويتي(

من بدًء شهًرا  12دينار كويتي(، تستحق بموجب العقد خالل فترة  609,783: 2020مارس  31دينار كويتي و 669,072

درت الخسائر المتراكمة للمجموعة بمبلغ الية المرحلية المكثفة المجمعة. عالوة على ذلك، ق  ملنهاية فترة المعلومات ا

 .المجمعة دينار كويتي كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة 4,649,286
 

ور عوامل عدم  هظالمستمرة في تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية و 19-باإلضافة إلى ما سبق، تسببت جائحة كوفيد

، فإن التدابير المتخذة الحتواء الفيروس قد تؤثر على األداء 12مبين في إيضاح تيقن في البيئة االقتصادية العالمية. كما هو 

 المالي والتدفقات النقدية والمركز المالي للمجموعة.  
 

رية الذي يفترض أن المجموعة سوف تتمكن ارتم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة على أساس مبدأ االستم

 شروط اإللزامية المقررة لسداد التسهيالت البنكية أخذا في االعتبار االفتراضات اآلتية: المن الوفاء ب
 

  2021مارس  31دينار كويتي للفترة المنتهية في  85,196لدى المجموعة تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بمبلغ . 

 لتمويل، ولديها توقع معقول بأنه يمكن تجديد من اكافية الموارد مجموعة من ال إلى الوصول  ةيلدى المجموعة إمكان

 شهًرا مع جهات اإلقراض الحالية.   12 فترة الدين المستحق خالل

  .تحتفظ المجموعة بنقد كافي للوفاء باحتياجات السيولة في حالة توقف التدفقات النقدية بصورة غير متوقعة 

 والحد منها وذلك من   19-عدد من التدابير، وستأخذ المزيد من التدابير لمراقبة تأثيرات فيروس كوفيد ةأخذت المجموع

 ض المصروفات الرأسمالية التقديرية.  يخفتوالتعويضات إجراءات توفير تكاليف  اتخاذخالل 
 

ً للمبين أعاله، لدى اإلدارة توقع معقول  ة لمواصلة وجودها  كافيالموارد ال  اهأن المجموعة قد اتخذت التدابير ولديبوفقا

التشغيلي في المستقبل القريب. وبالتالي، فقد تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة على أساس مبدأ  

  االستمرارية. 
 

  ربحية السهم        4
  

  لشركة األم ل ن العاديينمساهميالص باخالفترة ال ربح)خسارة( احتسـاب ربحية السهم األساسية عن طريق قسمة مبالغ يتم 

الربح  )الخسارة( على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسـمة 

توسط ملالفترة زائداً اعدد األسهم العادية القائمة خالل على المتوسط المرجح لبالمساهمين العاديين للشركة األم الخـاص 

عدم  نظًرا لأسهم عادية.  إلىالمرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة 

 األساسية والمخففة متطابقة. السهم)خسارة( وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية 
     

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس  31

 2021 2020 

   

 9,593 (136,255) الخاص بمساهمي الشركة األم )دينار كويتي()خسارة( ربح الفترة 
 ═══════ ═══════ 

 177,788,106 176,272,702 )بالصافي بعد أسهم الخزينة(  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

 فلس 0.05 فلس (0.77) م أل)خسارة( ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة ا

 
═══════ ═══════ 

 

  التصريح وتاريخ المرحلية المكثفة المجمعة لم يتم إجراء أي معامالت تتضمن أسهم عادية بين تاريخ المعلومات المالية 

 السهم.   دراج ربحيةإتطلب إعادة التي قد تهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ب
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 ارية مثعقارات است 5

 
   مارس   31

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2020 

 
   مارس   31

2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    

 19,935,584 19,935,584 17,912,023 في بداية الفترة/ السنة 

 5,088 8,021 7,163 مصروفات رأسمالية لعقارات استثمارية 

 (285,864) (2,031,582) - التغير في القيمة العادلة  

 335,063 - - فروق تحويل عمالت أجنبية 
 ─────── ─────── ─────── 

 19,989,871 17,912,023 17,919,186 في نهاية الفترة/ السنة 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 ين معتمدينلقمن قبل مقيمين مست 2020ديسمبر  31على نحو مستقل في تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  تم ( أ

وطريقة التدفقات النقدية  من خالل الجمع بين طريقة رسملة اإليراداتمتخصصين في تقييم هذا النوع من العقارات 

 . المقارنة بالسوق اخذا في االعتبار طبيعة واستخدام كل عقار المخصومة وطريقة

 

  ذلك، الفترة الحالية. ومع  بشأنيقن تعدم ل ماعتقر اإلدارة بأنه ال يزال هناك مؤخًرا،  19-نتيجة لتفشي فيروس كوفيد

ال بما في ذلك معدالت الرسملة ومعدالت الخصم  االستثمارية،لقيمة العادلة للعقارات الخاصة با فإن عوامل المدخالت 

   .2020ديسمبر  31منذ  بشكل جوهريدون تغيير تزال 
 

تحصالت مأن ، حيث 19-كوفيد فيروس عن ةجوهريال اتيرثأتالمزيد من الينتج  لمالفترة الحالية  ه خاللاإلدارة أن رىت

أن االفتراضات الحالية في   إلىوتشير جودة االئتمان للمستأجرين المستويات الطبيعية  بلغتكاد تاإليجار لألشهر الالحقة 

على  التأثيرييم قتفي أيًضا أفضل المعلومات المتاحة. ستستمر المجموعة  دقيقة استنادًا إلىالتدفقات النقدية للمجموعة 

أخذها  يجب معلومات جديدة  مع توفرالقادمة  سنويةالربع ال خالل فترات مدخالت التقييم إلىالتدفقات النقدية باإلضافة 

 في االعتبار.
 

 دينار كويتي  9,650,000: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 9,650,000عقارات استثمارية بمبلغ  تقديمتم  (ب 

 تورق.تسهيالت ال بعضمقابل  اتللوفاء بمتطلبات الضمان دينار كويتي( كضمان 9,750,000: 2020 مارس 31و
 

 سهم الخزينة أ 6
 

 
 مارس  31

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2020 

 
 مارس   31

2020 
    

 2,954,777 3,157,188 3,157,188 عدد أسهم الخزينة  

 %1.64 %1.75 %1.75 النسبة المئوية لألسهم المصدرة 

 198,782 209,965 209,965 م الخزينة )دينار كويتي(هستكلفة أ

 168,422 183,117 186,274 القيمة السوقية ألسهم الخزينة )دينار كويتي(

 57 58 59 المتوسط المرجح للقيمة السوقية لسهم الخزينة )فلس(
 

ً لتعليمات هيئة أسواق  فترة تملك أسهم الخزينة خاللللتوزيع  ةغير متاح لتكلفة أسهم الخزينة ةالمكافئ اتإن االحتياطي وفقا

 . المال
 

 الجمعية العمومية السنوية    7
 

البيانات المالية  2021 أبريل 29 بتاريخ المنعقدفي اجتماعها  الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األمت اعتمد

توزيع أرباح عدم أعضاء مجلس اإلدارة بتوصية على  قتوافكما ، 2020ديسمبر  31المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في 

( للسنة دينار كويتي 40,000: 2019) دارةاإلمجلس  مكافأة أعضاءعدم صرف ( ودينار كويتي 881,364: 2019نقدية )

  ذلك التاريخ.بالمنتهية 
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  طراف ذات عالقةاأل إفصاحات  8
 

ساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا المو طراف ذات عالقة الشركات الزميلةمثل األي

ً أو سيطرة مشتركة. يتم  يمارسون عليهاالتي أو  ن لهاون الرئيسيوالتي يمثلون المالكشركات الللمجموعة و تأثيراً ملموسا

    .الشركة األمهذه المعامالت من قبل إدارة تسعير الموافقة على سياسات وشروط 
 

 أطراف ذات عالقة:   لدىواألرصدة القائمة  تل التالي إجمالي قيمة المعاماليوضح الجدو
 

 
 مارس  31

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2020 

   مارس   31
2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

المكثف في بيان المركز المالي المرحلي درجة أرصدة م

    :المجمع

    أطراف ذات عالقة   إلى ةمستحقأرصدة 

 258,938 256,850 256,850 شركات زميلة  -

 8,100     -     - أطراف أخرى ذات عالقة  -
 ─────── ─────── ─────── 

 256,850 256,850 267,038 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 .2021مارس  31في  المنتهية أشهرالثالثة  مع أطراف ذات عالقة خالل جوهرية أي معامالت بإجراءالمجموعة  قمتلم 
 

 اإلدارة العليا ومكافأة موظف

ممن لديهم سلطة ومسئولية تخطيط  واألعضاء الرئيسيين في اإلدارةيتضمن موظفو اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة 

 جمالي قيمة المعامالت المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا كما يلي:كان إوتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة. 
 

 

 شهر المنتهية فيالثالثة أ
 مارس     31

 

2021 

 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي

   اإلدارة العليا: ومكافأة موظف

 120,186 33,133 رواتب ومزايا قصيرة اآلجل

 8,177 8,213 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 ─────── ─────── 
 41,346 128,363 
 ═══════ ═══════ 

 

 حتملةومطلوبات م التزامات  9
 

 كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  رأسمالية التزاماتة أو حتملأي مطلوبات ملدى المجموعة   م يكنل
 

 القطاعات  معلومات 10
 

ترتبط مخاطر ول تعرضقطاعات األعمال التي ت إلىالقطاعات لدى المجموعة بشكل رئيسي  حولالتقارير  عدادإتستند عملية 

 : ما يليقطاعات األعمال  تضمننافع تختلف عن تلك المرتبطة بالقطاعات األخرى. تمب
 

 التطوير أو تأجير العقارات السكنية والتجارية  وأالبيع  وأاستثمارات في عقارات إما عن طريق الشراء - عقارية أنشطة

 مواقع جغرافية. عدة )بما في ذلك األرض وتطوير األرض( في 
 

 والسفر والخدمات اللوجستية المتعلقة بالحج والعمرة.واإلقامة بالفنادق خدمات تقديم التذاكر  - ةخدمات الحج والعمر 
 

 الكويت وخارجها وإقراض الشركات التابعة والشركات الزميلة واستثمار في دولة تأسيس الشركات  - أنشطة االستثمار

 تخصصة. التدفقات النقدية الفائضة في استثمارات تديرها مؤسسات مالية م
 

ألعمال بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد  من قطاعات ايراقب مجلس اإلدارة نتائج تشغيل كل قطاع 

في البيانات  أو الخسائرويقاس بما يتوافق مع األرباح  أو الخسائراألرباح  استنادًا إلىوتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع 

 قطاعات األعمال كما يلي: إلىالي قامت اإلدارة خالل السنة بتحليل معلومات القطاعات استنادًا المالية المجمعة. وبالت
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 معلومات القطاعات )تتمة( 10

 

 أشهر المنتهية في الثالثة
    2021مارس  31

 أشهر المنتهية في الثالثة
   2020 مارس 31

 

 أنشطة 

 عقارية

 خدمات 

 أنشطة استثمارية حج وعمرة

 

  المجموع

 نشطة أ

 عقارية

 خدمات 

 أنشطة استثمارية حج وعمرة

 

 المجموع

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

          

 678,961     -     - 678,961  680,820     -     - 680,820 إيرادات تأجير

 (285,864)     -     - (285,864)  -     -     -     - ات استثماريةخسائر تقييم من عقار

 27,791     -     - 27,791  4,384     -     - 4,384 صافي إيرادات استثمار من موجودات مالية

 63,486     - 163,996 (100,510)  (387,796)     - (145,099) (242,697) حصة في نتائج شركات زميلة

 121 121     -     -  -     -     -     - فروق تحويل عمالت أجنبيةصافي 

 20,987     -     - 20,987  19,022     -     - 19,022 إيرادات أخرى 

 

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

 505,482 121 163,996 341,365  316,430     - (145,099) 461,529 إجمالي اإليرادات 

 

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

 

         

 (142,126) (113,288)     - (28,838)  (133,681) (101,631)     - (32,050) تكاليف موظفين

 (79,622) (40,019) (3,936) (35,667)  (52,907) (21,915) (910) (30,082) مصروفات إدارية 

 (97,426)     -     - (97,426)  (83,958)     -     - (83,958) مصروف عقاري

 ً  (40,581)     -     - (40,581)  (40,581)     -     - (40,581) إطفاء مدفوعات استئجار مقدما

 (40,554) (1,012)     - (39,542)  (30,726) (1,493)     - (29,233) تكاليف تمويل

 (86,553) (222)     - (86,331)  (87,379) (347)     - (87,032) مصروف استهالك

 (5,209)     -     - (5,209)  (6,482)     -     - (6,482) ضرائب شركات تابعة أجنبية

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم   حصة

     - (3,741)  (7,813)     -     - (7,813) العمالة الوطنية والزكاة 
 

(475) (4,216) 

 

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

 (496,287) (155,016) (3,936) (337,335)  (443,527) (125,386) (910) (317,231) إجمالي المصروفات والرسوم األخرى

 

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

 9,195 (154,895) 160,060 4,030  (127,097) (125,386) (146,009) 144,298 ربح )خسارة( الفترة
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 معلومات القطاعات )تتمة( 10

 
 أنشطة 

 عقارية

 خدمات 

 حج وعمرة

 أنشطة
 استثمارية

 

 موعالمج

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

 2021مارس   31
 

    

 25,514,912 1,501,633 1,533,432 22,479,847 موجودات القطاعات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 6,237,670 1,032,969 57,447 5,147,254 مطلوبات القطاعات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

     2020ديسمبر  31

 26,410,807 1,661,886 1,692,215 23,056,706 موجودات القطاعات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,014,643 57,197 5,770,262 مطلوبات القطاعات

6,842,102 
6,842,102 

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

     2020مارس    31

 32,929,163 1,712,459 3,184,936 28,031,768 اعاتموجودات القط
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 7,107,079 1,015,174 47,397 6,044,508 مطلوبات القطاعات

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 قياس القيمة العادلة 11
 

في  المشاركيندفوع لنقل التزام في معامالت منتظمة بين المستلم من بيع أصل ما أو الم السعرتعرف القيمة العادلة بأنها 

 السوق في تاريخ القياس. 
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة 
و اإلفصاح عن قيمتها العادلة وفقا للجدول الهرمي للقيمة  أيتم تصنيف كافة الموجودات المالية وغير المالية التي يتم تسجيل 

 المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل، كما يلي:  مستوى من أقلالعادلة استنادًا إلى  
 

  األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. - 1المستوى 

  من مستوى من المدخالت جوهريا لقياس القيمة العادلة ملحوظا بصورة  أقلأساليب التقييم التي يكون بها  - 2المستوى

 و غير مباشرة، ة أشرمبا

  مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة غير ملحوظ.  أقلأساليب التقييم التي يكون بها  - 3المستوى 
 

تحويالت بين  تم إجراءذا إ بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما 

على أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة   مي من خالل إعادة تقييم الفئات )بناءً مستويات الجدول الهر

 معلومات مالية مرحلية مكثفة مجمعة. كل  نهاية فترةككل( في 
 

دلة خالل العا  قياس القيمة في لم يتم إجراء أي تغيرات في عمليات أو أساليب التقييم للمجموعة وأنواع المدخالت المستخدمة 

 الفترة. 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة( 11
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة( 
يعرض الجدول التالي ملخص األدوات المالية والموجودات غير المالية المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر بخالف 

 بصورة معقولة:  تقريبًاقيمتها العادلة  عادلالمدرجة بالقيمة الدفترية التي ت تلك
 

  قياس القيمة العادلة باستخدام  

 
أسعار معلنة في أسواق 

 (1نشطة )المستوى  

المدخالت الجوهرية 
 الملحوظة 
 (2)المستوى  

المدخالت الجوهرية 
غير الملحوظة 

 المجموع  (3)المستوى  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  

      2021مارس    31كما في  

 972,018 972,018 - -  استثمارات في أوراق مالية 

 17,919,186 - 17,919,186 - عقارات استثمارية 
     

     )مدققة(   2020ديسمبر    31كما في 

 1,123,915 1,123,915 - -  استثمارات في أوراق مالية 

 17,912,023 - 17,912,023 - عقارات استثمارية 
     

     2020مارس   31كما في 

 1,108,172 1,108,172 - -  استثمارات في أوراق مالية 

 19,989,871 1,543,333 18,446,538 - عقارات استثمارية 
 

 خالل الفترة/ السنة. للقيمة العادلة لجدول الهرمي ل المختلفة مستوياتاللم يتم إجراء أي تحويالت بين 
 

  3مطابقة القيمة العادلة ضمن المستوى 

بين بداية ونهاية  3ول التالي مطابقة كافة الحركات في القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى يوضح الجد

 :فترة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
 

 أسهم غير مدرجة  

 

 مارس  31
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 مارس    31
2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  
    

 1,108,172 1,108,172 1,123,915 السنة   / في بداية الفترة

 - 15,743 (151,897) في اإليرادات الشاملة األخرى   المسجلة إعادة القياس
 ─────── ─────── ─────── 

 1,108,172 1,123,915 972,018 السنة  / في نهاية الفترة

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

دوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها ن القيمة الدفترية لألألى إ اإلدارةتشير تقديرات 

لى إاستنادًا و يعاد تسعيرها مباشرة األجل أاستحقاق قصيرة  ةالعادلة حيث أن أغلب هذه الموجودات والمطلوبات ذات فتر

 . بالسوق في معدالت الربح ةالحرك
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 لعادلة )تتمة(قياس القيمة ا 11
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة( 
 

 المستخدمة في تقييم الموجودات المالية:  الملحوظة المدخالت الجوهرية غير    تفاصيل 

من الجدول الهرمي  3ضمن المستوى  ة لقيمة العادلة المصنف قياس ا المستخدمة في  الملحوظة فيما يلي المدخالت الجوهرية غير 

 تحليل الحساسية الكمي:   إلى اإلضافة  ب للقيمة العادلة  
 

 أسلوب التقييم  
 الجوهريةالمدخالت 

  الملحوظةغير 

 معدلال
 حساسية المدخالت للقيمة العادلة  (المرجح)المتوسط 

% في 10( بنسبة النقص/) الزيادةإن     

مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية 

( نقص) / زيادة إلى تؤديد قللقطاعات 

دينار  (160,681)لعادلة بمبلغ في القيمة ا

 طريقة السوق  ة  درج أسهم غير م استثمارات في   كويتي

 إلى السعر مضاعف

 لقيمة الدفتريةا

 0.99 للقطاعات

     

  

الخصم لضعف معدل 

 %40 التسويق

% في 10إن الزيادة / )النقص( بنسبة 

معدل الخصم لضعف التسويق قد تؤدي 

قيمة إلى حدوث )نقص( / زيادة في ال

 دينار كويتي.  56,238العادلة بمبلغ 
 

عند  هم ن في السوق سيأخذونها في اعتبار ي أن المشارك إلى  المجموعة  انتهتضعف التسويق يمثل المبالغ التي ل خصم إن معدل ال * 

 تسعير االستثمارات. 
 

 19-تأثير كوفيد      12
 

بسرعة عبر المناطق الجغرافية   19-كوفيدجائحة  تنتشرا، حيث يقن غير مسبوقةتفي حالة عدم  19-كوفيدجائحة  بتتسب

يقن غير المسبوقة تحالة من عدم ال ظهوراضطراب كبير في األنشطة التجارية واالقتصادية وحدوث العالمية مما تسبب في 

لمواجهة  نطاقواسعة المبادرات البيئة االقتصادية العالمية. أطلقت السلطات المالية والنقدية في جميع أنحاء العالم  في

 . جائحةلل خطيرةال تداعياتة للتخفيف من المخصص الفيروس
 

على  الفيروس لتأثير بدرجة كبيرة ؤكدم ال يمكن إجراء تقدير المجمعة،في تاريخ إصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

تفشي المرض محليًا. قد   يةواحتمال حيث سيعتمد ذلك على معدالت اإلصابة المنتشرة حول العالم ،في المستقبل المجموعة

ي عن تلك المقدرة من قبل المجموعة كما في تاريخ مادتختلف األحداث والظروف االقتصادية الفعلية في المستقبل بشكل 

  .المجمعةالمعلومات المالية المرحلية المكثفة 
 

حكام الهامة التي تطبقها اإلدارة لتقدير قيم يبين هذ اإليضاح تأثير تفشي الفيروس على عمليات المجموعة والتقديرات واأل

 .2021مارس  31الموجودات والمطلوبات كما في 
 

 إدارة المخاطر   12.1

للفترة المنتهية  . 19-تقوم اإلدارة بمراقبة وإعادة تقييم أهداف وسياسات إدارة المخاطر بناًء على المستجدات الحالية بشأن كوفيد 

غييرات جوهرية في أهداف وسياسات إدارة المخاطر مقارنة بالبيانات المالية المجمعة لم تحدث أي ت  ، 2021مارس  31في 

 .2020ديسمبر   31المدققة كما في  
 

 مخاطر االئتمان   12.1.1

أنها ال تتعرض لمخاطر االئتمان بشكل جوهري نتيجة تفشي الفيروس حيث أن موجوداتها المالية تتضمن  إلى انتهت المجموعة 

األرصدة لدى البنوك والوديعة محددة كل من خضع ت . وبينما مديني المستأجرين و  لبنوك والوديعة محددة األجل األرصدة لدى ا 

، فقد قررت اإلدارة أن خسائر االنخفاض في القيمة 9لمتطلبات االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  األجل 

ية حيث إن هذه األرصدة محتفظ بها في الغالب لدى أطراف مقابلة  ماد ليست  رة األجليتعلق بالنقد والودائع قصي المحددة فيما 

ذات تصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني العالمية. يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر ائتمان 

مان المستأجرين عن طريق مطالبة تم إدارة مخاطر ائت ي المستأجرين بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل مستأجر. 

 المجموعة.  التي تتعرض لها المستأجرين بسداد دفعات اإليجار مقدًما، وبالتالي الحد بشكل كبير من مخاطر االئتمان  
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 )تتمة( 19-تأثير فيروس كوفيد        12
 

 إدارة المخاطر )تتمة(  12.1
 

 مخاطر السيولة  12.1.2

دم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بمطلوباتها المالية عند استحقاقها إن مخاطر السيولة هي مخاطر ع 

 .واستبدال األموال عند سحبها
 

  إدارة التمويل اليومي من خالل مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية لضمان الوفاء بالمتطلبات. ويتضمن ذلك إعادة تغذية

 .األموال عند استحقاقها 

 مرار في وضع التوقعات المتجددة لمركز السيولة الكلي للمجموعة على أساس التدفقات النقدية المتوقعة االست. 

  مراقبة معدالت السيولة وصافي الموجودات المتداولة ومقارنتها بالمعايير الداخلية. 

  وضع خطط تمويل الديون. 
 

. وقد اتخذت اإلدارة عدة خطوات 19-يروس كوفيد تتوقع المجموعة حدوث تأثير سلبي جوهري على السيولة بسبب تفشي ف 

ض المصروفات الرأسمالية التقديرية. عالوة ي خف ت و التعويضات  للحفاظ على التدفقات النقدية من خالل اتخاذ تدابير توفير تكاليف

جاوز قيمته التدفقات تت عند مبلغ واالستثمارات األخرى الحفاظ على مستوى النقد والنقد المعادل  إلى على ذلك، تهدف المجموعة 

  النقدية الصادرة المتوقعة للمطلوبات المالية. 
 

 استخدام التقديرات واالفتراضات  12.2

المؤشرات المتاحة عند إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. نتج عن  إلى تستند افتراضات وتقديرات المجموعة 

  إلى شأن توقعات اإليرادات وتوافر المصادر والعمالة والتصنيفات االئتمانية وما حالة من عدم التيقن ب  19-كوفيد  تفشي فيروس

جانب التقلبات في أسعار األسهم وأسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية. قد تتعرض التقديرات التي تستند  إلى ذلك، 

ب أو الظروف الناتجة خارج نطاق سيطرة هذه القياسات للتغيير بسبب حدوث التغيرات في السوق على المدى القري  إلى 

عدم التأكد من التقديرات في تاريخ المعلومات المالية  عوامل فيما يلي المعلومات حول االفتراضات الرئيسية و  .المجموعة 

فترة إجراء تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات في  إلى المرحلية المكثفة المجمعة التي ترتبط بمخاطر جوهرية تؤدي 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة التالية:
 

 مدينون تجاريون 
التي ال تتضمن بند تمويل جوهري  للمدينين التجاريين احتساب خسائر االئتمان المتوقعة في تستخدم المجموعة الطريقة المبسطة 

ن المعدلة مقابل عوامل مستقبلية خاصة بالمدينين من خالل إنشاء مصفوفة مخصصات تستند إلى خبرتها السابقة بخسائر االئتما 

ويعكس الطرق  ا مناسًب  ، ال يزال 2020ديسمبر  31المنتهية في  السابقة  سنة والبيئة االقتصادية. إن التصنيف المطبق في ال 

 .على أنواع مختلفة من العمالء   19-المختلفة التي يؤثر بها تفشي فيروس كوفيد 
 

الجوهرية بشكل فردي مع توفر بيانات أكثر تأكيداً وبالتالي ستحدد مدى  للمخاطر م التعرضسوف تستمر المجموعة في تقيي 

 . الحاجة إلى إجراء أي تعديل على خسائر االئتمان المتوقعة في فترات المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة الالحقة 
 

 ية(غير مال   موجودات عقارات استثمارية واستثمار في شركات زميلة ) 
كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، أخذت المجموعة في اعتبارها التأثير المحتمل للتقلبات االقتصادية 

تحديد المبالغ المسجلة للموجودات غير المالية للمجموعة ويتم تطوير المدخالت غير الملحوظة باستخدام أفضل  عند الحالية 

االفتراضات التي يتخذها المشاركون في السوق عند تسعير هذه الموجودات في تاريخ المعلومات  المعلومات المتاحة حول 

ال األسواق متقلبة كما  ال تزال . ومع ذلك، 2020ديسمبر  31منذ  جوهري التي لم تتغير بشكل  المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في السوق.  تزال 
 

، ومع استمرار بشكل أكبر  تأثر سلًباتبأن بعض المناطق الجغرافية والقطاعات التي توجد فيها هذه الموجودات قد  مجموعة تقر ال 

عدم استقرار الوضع سوف تستمر المجموعة في مراقبتها لتوقعات السوق واستخدام االفتراضات ذات الصلة في عكس قيم هذه 

 الموجودات غير المالية فور وعند حدوثها.
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 )تتمة( 19-تأثير فيروس كوفيد       12
 

 مبدأ االستمرارية  12.3

مبدأ االستمرارية في ضوء الظروف االقتصادية  وتحديثه لتحديد ما إذا كانت ستعمل على أساس تقييم بإجراء المجموعة  قامت 

شمل األداء المستقبلي ي  الذي  قييم عداد الت عدم التيقن المستقبلية. تم إ  عوامل الحالية وكافة المعلومات المتاحة حول المخاطر و 

 قييم الت ي ظهر ، في التصاعد، إال أنه في الوقت الحالي  19-كوفيد  فيروس  . قد يستمر تأثير لدى المجموعة  ورأس المال والسيولة 

 يزال غير أن المجموعة لديها موارد كافية لمواصلة وجودها التشغيلي وأن وضع أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية ال  إلى 

. نتيجة لذلك، تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بشكل 2020 ديسمبر  31متأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ 

 مناسب على أساس مبدأ االستمرارية. 
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تم تنفيذها من قبل  ية ة استثمار معامل جراءات القانونية المرفوعة ضد مدير المحفظة فيما يتعلق باإل  في تقدم المجموعة شكوى 

 .ة في السنوات السابقة األمان مدير المحفظة بصفة  
 

أمام محكمة  ضد الحكم  ه  ، حكمت محكمة أول درجة لصالح المجموعة. أعلن مدير المحفظة عن استئناف 2021أبريل    12في  

 وأسباب قانونية أخرى.  ستدالل اال الفساد في  تطبيق وتفسير القانون و الخطأ في  ب  يتعلق يما االستئناف ف 
 

الحكم  أن تم إخطار المجموعة من قبل مستشارها القانوني في تاريخ التصريح بهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، 

ًقا لذلك، ليس من العملي تحديد احتمالية نتيجة الدعوى وف و. عليا ليس نهائًيا ويخضع للمراجعة من قبل محكمة  ذي الصلة 

القضائية وال يمكن تقدير التأثير المالي لهذا الحدث في نهاية فترة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بدرجة معقولة من 

 .أكد الت 
 

 


