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قياس القيمة العادلة (تتمة)
مطابقة قياسات القيمة العادلة المتكررة لالستثمارات في األسهم غير المسعرة المصنفة ضمن المستوى  3من الجدول
الهرمي لقياس القيمة العادلة:
استثمارات في أسهم غير مسعرة
مدرجة بالقيمة
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األرباح أو
المجموع
الخسائر
األخرى
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

كما في  1يناير 2020
إعادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة االخرى

223,551
14,275

كما في  31مارس 2020

237,826

────────
════════

1,092,561
-

1,316,112
14,275

────────

────────

1,092,561

1,330,387

════════

════════

استثمارات في أسهم غير مسعرة
مدرجة بالقيمة
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األرباح أو
الخسائر
األخرى
المجموع
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

كما في  1يناير 2019
إعادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة االخرى

388,700
)(144,389

كما في  31مارس 2019

────────

1,391,327
-

1,730,027
)(144,389

────────

────────

194,311

1,391,327

════════

════════

1,585,638

════════

انتهت اإلدارة إلى تقييم أن القيمة الدفترية لألدوات المالية األخرى المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة جوهرية عن
قيمتها العادلة حيث إن معظم هذه الموجودات والمطلوبات ذات استحقاق قصير األجل أو يعاد تسعيرها على الفور استنادا ً
إلى حركة معدالت الربح في السوق .إن القي مة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ذات خاصية االستحقاق عند
الطلب ال تقل عن قيمتها االسمية.
بالنسبة للموجودات المصنفة ضمن المستوى  ،3يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب تقييم مناسبة .قد تتضمن أساليب
التقييم استخدام معامالت السوق ذات الشروط المتكافئة أو الرجوع إلى القيمة العادلة الحالية لموجودات مماثلة أو أساليب
تقييم أخرى .قامت المجموعة أيضا ً بإجراء تحليل للحساسية عن طريق تنويع عوامل المدخالت بنسبة  .%5استنادا ً إلى هذا
التحليل ،ال يوجد تأثير مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
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تأثير فيروس كوفيد19-
شهد تفشي فيروس كوفيد 19-تطورات متسارعة في سنة  2020مع وقوع عدد كبير من حاالت العدوى واإلصابة .وقد
أثرت التدابير التي اتخذتها مختلف الحكومات الحتواء الفيروس على النشاط االقتصادي وأعمال المجموعة بعدة طرق
جوهرية.
إن التأثير المعروف حاليًا لفيروس كوفيد 19-على المجموعة هو كما يلي:





انخفاض بنسبة  % 15في صافي اإليرادات من عمليات التأجير لفترة الستة أشهر األولى من عام  2020مقارنة
بالفترة نفسها من عام  2019نتيجة والتدابير الحكومية التي تم اتخاذها بشأن اإلغالق المؤقت للمعارض.
انخفاض بنسبة  % 16في صافي إيرادات التأجير من العقارات االستثمارية والعقار المستأجر لفترة الستة أشهر
األولى من عام  2020مقارنة بالفترة نفسها من عام  2019نتيجة المتيازات اإليجارات التي تم تقديمها إلى
المستأجرين والتدابير الحكومية التي تم اتخاذها بشأن اإلغالق المؤقت لمراكز التسوق والمجمعات التجارية.
انخفاض في قيمة المدينين التجاريين ومديني التأجير في األشهر الستة األولى من سنة  2020بإجمالي مبلغ 1.5
مليون دينار كويتي بسبب الصعوبات المالية الكبيرة التي يعاني منها بعض المستأجرين كنتيجة مباشرة لفيروس
كوفيد 19-واإلجراءات ال تي اتخذتها المجموعة (كامتيازات اإليجارات) التي تؤثر على التدفقات النقدية التي سيتم
تحصيلها.
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تأثير فيروس كوفيد( 19-تتمة)
مؤخرا ،تقر اإلدارة بوجود عدم تيقن متزايد بشأن عوامل
بالنسبة للفترة الحالية ،ونتيجة لتفشي فيروس كوفيد19-
ً
المدخالت على القيمة العادل ة للعقارات االستثمارية ،بما في ذلك معدالت الرسملة ومعدالت الخصم ،وذلك لعدم وجود
معامالت السوق منذ بداية مارس  .2020وقد ضعت اإلدارة افتراضات عامة لحساسية التدفقات النقدية بنا ًء على
السيناريوهات المتوقعة المنتظر حدوثها على المدى القصير والمتوسط .قامت المجموعة بتقييم كل فئة من فئات العقارات
الخاصة بها لتحديد مستوى التأثير على التدفقات النقدية بعد األخذ في االعتبار معدالت تحصيل اإليجار في الربع التالي،
ونسب التجديد ،وجودة االئتمان لقاعدة المستأجرين .من المرجح حدوث المزيد من التغييرات في التدفقات النقدية وطرق
في حالة توفر معلومات جديدة تتعلق بالجائحة  ،بما في ذلك التأثير المستمر على المستأجرين باإلضافة إلى تطور القيود
الحكومية وقيود السفر.
ترى اإلدارة أن الفترة الحالية لم تتأثر جوهريا بـكوفيد 19-حيث تقارب متحصالت اإليجار في الشهور الالحقة المعدالت
الطبيعية وتشير الجودة االئتمانية للمستأجرين الى دقة االفتراضات الحالية للتدفقات النقدية للمجموعة استنادا الى أفضل
المعلومات المتاحة .وسوف تستمر المجموعة في تقييم التأثير اإلضافي على التدفقات النقدية ومدخالت التقييم في الفترات
الربع سنوية التالية في ضوء ما يستجد من معلومات.
حسب طول مدة أزمة كوفيد ، 19-والتأثير السلبي المستمر على النشاط االقتصادي ،قد تتعرض المجموعة للمزيد من
نظرا لحالة عدم التيقن
النتائج السلبية والقيود على السيولة ،وقد تتكبد انخفاضات جديدة في قيمة موجوداتها في سنة ً .2020
المستمرة بشأن الوضع االقتصادي ،ال يمكن توقع التأثير الدقيق على أنشطة المجموعة في الفترة المتبقية من سنة 2020
وما بعدها في تلك المرحلة.
يبين هذ اإليضاح تأثير تفشي الفيروس على عمليات المجموعة والتقديرات واألحكام الهامة التي تطبقها اإلدارة لتقدير قيم
الموجودات والمطلوبات كما في  31مارس .2020
 17.1إدارة المخاطر
تقوم اإلدارة بمراقبة وإعادة تقييم أهداف وسياسات إدارة المخاطر بنا ًء على المستجدات الحالية لفيروس كوفيد.19-
وبالنسبة للفترة المنتهية في  31مارس  ، 2020لم تحدث أي تغييرات جوهرية في أهداف وسياسات إدارة المخاطر مقارنة
بالبيانات المالية المجمعة المدققة كما في  31ديسمبر .2019
 17.1.1مخاطر االئتمان
انتهت المجموعة إلى أنها ال تتعرض لمخاطر االئتمان بصورة جوهرية نتيجة تفشي هذا الفيروس حيث إن نسبة  %85من
موجوداتها المالية تتمثل في النقد والودائع قصيرة األجل  .وعلى الرغم من أن النقد والنقد المعادل يخضعان لمتطلبات
انخفاض القيمة الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية  ،9انتهت اإلدارة إلى أن خسائر انخفاض القيمة المحددة ليست
جوهرية نظرا ً ألنه يتم االحتفاظ بهذه األرصدة في الغالب لدى أطراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من قبل
وكاالت التصنيف االئتماني العالمية.
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان الذمم المدينة التجارية والمستأجرين بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل
 /مستأجر .تتم إدارة مخاطر ائتمان المتعلقة بالمستأجرين من خالل ضمان إجراء عمليات التحصيل في الوقت المناسب
ومن خالل مطالبة المست أجرين بسداد دفعات االيجار مقدما ،وبالتالي الحد بشكل كبير من مخاطر االئتمان ذات الصلة لدى
المجموعة .اال انه قد تؤدي تأثيرات فيروس كوفيد 19-إلى زيادة مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة المعترف بها فيما يتعلق
بمستحقات المستأجرين وعقود اإليجار ،بسبب اضطراب األعمال نتيجة الجائحة (على سبيل المثال :وقف العمليات
وانخفاض إنفاق المستهلكين الخ) .عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،أخذت المجموعة في االعتبار اإلجراءات المتخذة
أو تلك التي تتوقع أن تتخذها (على سبيل المثال :امتيازات اإليجار والتخفيضات) وتأثير هذه اإلجراءات على التدفقات
النقدية المتوقعة.
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تأثير فيروس كوفيد( 19-تتمة)
 17.1إدارة المخاطر
 17.1.2مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بمطلوباتها المالية عند
استحقاقها واستبدال األموال عند سحبها.






إدارة ا لتمويل اليومي من خالل مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية لضمان الوفاء بمتطلبات رأس المال العامل.
ويتضمن ذلك إعادة تغذية األموال عند استحقاقها.
االستمرار في وضع التوقعات المتجددة لمركز السيولة الكلي للمجموعة على أساس التدفقات النقدية المتوقعة.
مراقبة نسب ال سيولة وصافي الموجودات المتداولة مقابل المعايير الداخلية.
االحتفاظ بخطط تمويل الديون.

تتوقع المجموعة حدوث تأثير سلبي جوهري على السيولة بسبب تفشي فيروس كوفيد .19-تهدف المجموعة إلى الحفاظ
على مستوى النقد والنقد المعادل واالستثمارات األخرى عالية التسويق للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل.
 17.2استخدام التقديرات واالفتراضات
استندت المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة
المجمعة .نتج عن تفشي فيروس كوفيد 19-حالة من عدم التيقن بشأن توقعات اإليرادات وتوافر المصادر والقوى العاملة
والتصنيفات االئتمانية وما إلى ذلك ،ولكن نتج عنه أيضًا حدوث تقلبات في أسعار األسهم ومعدالت الربح وأسعار صرف
العمالت األجنبية .قد تخضع التقديرات التي تستند إلى مثل هذه القياسات للتغيير بسبب حدوث التغيرات في السوق على
المدى القريب أو الظروف الناشئة خارج نطاق سيطرة المجموعة.
فيما يلي المعلومات حول االفتراضات الرئيسية وحاالت عدم التأكد من التقديرات في تاريخ المعلومات المالية المرحلية
المكثفة المجمعة التي ترتبط بمخاطر جوهرية تؤدي إلى إجراء تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات في فترات
المعلومات المالية الالحقة لسنة :2020

العقارات للمتاجرة والعقارات االستثمارية والعقارات المستأجرة والممتلكات والمعدات واالستثمار في الشركات الزميلة
("الموجودات غير المالية")

كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ،وضعت المجموعة في اعتبارها التأثير المحتمل للتقلب
االقتصادي الحالي عند تحديد المبالغ المسجلة للموجودات غير المالية لدى المجموعة وتم وضع المدخالت غير الملحوظة
بواسطة المعلومات المتاحة حول االفتراضات والتي قد يقوم المشاركون في السوق بمراعاتها عند تسعير هذه الموجودات
في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة .ومع ذلك ،ال تزال األسواق متقلبة وال تزال المبالغ المسجلة حساسة
للتقلبات في السوق.
تقر المجموعة بأن بعض المناطق الجغرافية والقطاعات التي توجد بها هذه الموجودات تأثرت سلبا ً ومع استيضاح الوضع
بشكل أكبر ،ستواصل المجموعة مر اقبة توقعات السوق كما سوف تستخدم االفتراضات ذات الصلة في تسجيل القيم لهذه
الموجودات غير المالية فور وعند توفرها.

المدينون التجاريون

تستخدم المجموعة النموذج المبسط الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة التجارية المدينة التي ال تتضمن بند تمويل
جوهري من خ الل إنشاء مصفوفة مخصصات تستند إلى خبرتها السابقة بخسائر االئتمان ،والمعدلة مقابل عوامل مستقبلية
خاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية .ومع ذلك ،فإن تصنيف العمالء المطبق في الفترات السابقة ربما لم يعد مناسبًا وقد
يحتاج إلى المراجعة ليعكس الطرق المختلفة التي يؤثر بها تفشي فيروس كوفيد 19-على األنواع المختلفة من العمالء (على
سبيل المثال من خالل تمديد شروط سداد المدينين التجاريين أو اتباع اإلرشادات المحددة الصادرة عن الحكومة فيما يتعلق
بتحصيل اإليجارات أو المدفوعات األخرى).
سوف تستمر المجموعة في تقييم حاالت االنكشاف الجوهرية بشكل فردي مع توفر بيانات موثوق بها بشكل أكبر وبالتالي
ستحدد مدى الحاجة إلى إجراء أي تعديل على خسائر االئتمان المتوقعة في فترات المعلومات المالية المرحلية المكثفة
المجمعة الالحقة.
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تأثير فيروس كوفيد( 19-تتمة)
 17.3أحداث الحقة
إن تأثيرات كوفيد 19-ما زالت قائمة وال يمكن معرفة النتائج النهائية لهذا الحدث ،وبالتالي ال يمكن تحديد التأثير الكلي على
المجموعة بالنسبة لألحداث والظروف التي نشأت بعد تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بشكل معقول في
تاريخ التصريح بهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة .سيتم إدراج تأثير كوفيد 19-على المجموعة فور وعند
معرفته عند تحديد تقديرات وافتراضات المجموعة التي تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات
والمطلوبات المسجلة.
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