










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستقل  الحسابات اقبمرتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ع.شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.
 

 المالية المجمعة  البياناتتدقيق تقرير حول 
 

 الرأي  
إ )يشار  التابعة  وشركاتها  األم"(  )"الشركة  ش.م.ك.ع.  العقارية  اإلنماء  لشركة  المجمعة  المالية  البيانات  دققنا    معا    ليهالقد 

في   كما  المجمع  المالي  المركز  بيان  من  تتكون  والتي  الشامل  ،2021  أكتوبر  31بـ"المجموعة"(،  والدخل  الدخل    وبيانات 

والتغيرات في حقوق الملكية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة،   والتدفقات النقدية

 لمحاسبية الهامة.ات اسياسبما في ذلك ملخص ال
 

رأينا المالي  ،في  المركز  عن  المادية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  بصورة  تعبر  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات   المجمع أن 

يير لمعاوعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا  ل 2021 أكتوبر 31للمجموعة كما في 

 الدولية للتقارير المالية.
 

 أساس الرأي  
لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا   ا  دقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقلقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا  لمعايير الت

" قسم  المجمعة"في  المالية  البيانات  تدقيق  عن  الحسابات  مراقب  ا.  مسؤوليات  عن  مستقلون  لميثاق وفقا   وعة  لمجمونحن 
للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين )بما  األخالقيات المهنية الدولي  

الدولية( االستقاللية  معايير  ذلك  الميثاق.    في  لمتطلبات  وفقا  األخرى  األخالقية  بمسؤولياتنا  بالوفاء  قمنا  وقد  ا  ننوإ)"الميثاق"(. 

 كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها 
 

 أمور التدقيق الرئيسية
 لسنة لالية المجمعة  الم  اناتإن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا المهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبي

المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول    عرض هذه األمورالحالية. وتم   للبيانات  في سياق تدقيقنا 

 وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له. هذه األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية 
 

، بما  قيق البيانات المالية المجمعة"ات عن تدات مراقب الحساب"مسؤولي   قسمفي    ايرنتقرلقد قمنا بالوفاء بالمسؤوليات المبينة في  

دية ء الماتقييمنا لمخاطر األخطاستجيب لتنفيذ اإلجراءات المصممة لكي تتدقيقنا    في ذلك ما يتعلق بهذه األمور. وبالتالي، تضمن

قمنا بها بما في ذلك نتائج إجراءات التدقيق التي المالية المجمعة إلى  يستند رأي تدقيقنا حول البياناتفي البيانات المالية المجمعة. و

 ألمور المبينة أدناه. اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة ا
 

 ةعقارات االستثماريلايم تقي 

االستثمارية   العقارات  إجمالي  تمثل  من  جوهرياَ  )بنسبة    موجوداتجزءا   قيمة  62المجموعة  ذات  وهي   بمبلغ  دفترية%( 

 في تاريخ البيانات المالية المجمعة. دينار كويتي  40,522,273

 

للعقارات    ةلعادإن تحديد القيمة التم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية لدى المجموعة من قبل مقيمي عقارات خارجيين.  

كب االستثم بدرجة  يعتمد  اإليجار  ارية  قيمة  مثل  واالفتراضات  التقديرات  على  والوحيرة  بالسوق  والمعرفة  الصيانة  المعامالت  ة 

تأث  التاريخية كوفي  رتوالتي  لحجم .  الحالية  19  دبجائحة  العقاوتعقي  ونظرا   تقييم  إجراء  االستثماريةد  اإلفصاحات وأهمية    رات 

 مور التدقيق الرئيسية. ، فقد حددنا هذا األمر كأحد أي التقييمت المستخدمة فراضاالفتالمتعلقة با
 

، بما في  ها من قبل المقيمين الخارجيينييمات التي تم إجراؤرات والتي تؤيد التقمة البيانات المتعلقة بالعقاءمدى مالنا من  لقد تحقق

هذه    اشتملتالمقترنة بقدر أكبر من المخاطر والتقديرات.  نب  جوالل. كما قمنا بإجراءات إضافية  19-كوفيدجائحة  اعتبارات    ذلك

، وكذلك التحقق من بالممارسات الحالية والناشئة في السوق، متى كان ذلك مالئما  التي تم اتخاذها  كام  مقارنة األح  على   اإلجراءات

اا أساس  على  وخبرلتقييمات  االعتبار موضوعية  في  أخذنا  ذلك،  إلى  باإلضافة  مق لعينات.  قمنا  يمي  ة  كما  الخارجيين.  العقارات 

 حول البيانات المالية المجمعة.  6ثمارية للمجموعة ضمن اإليضاح الستإلفصاحات المتعلقة بالعقارات امة اء بتقييم مدى مال
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 الحسابات المستقل  مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة( .م.ك.ع.اإلنماء العقارية ش كةرش
 

 )تتمة(  البيانات المالية المجمعةتدقيق تقرير حول 
 

 )تتمة(  أمور التدقيق الرئيسية
 

  ر االئتمان المتوقعةالمرتبطة بمخصص خسائدين أدوات ال
ينار كويتي  د10,840,228   بمبلغ  ةئر االئتمان المتوقعاسص خمخص التي تخضع ل  أدوات الدين  تمثل ،  2021أكتوبر    31كما في  

استخد17نسبة   الموجودات.  إجمالي  من  أ %  اإلدارة  االئتمان مت  خسائر  مخصص  لتقدير  جوهرية  محاسبية  وتقديرات  حكام 

 محددة ات  راجععلى م  اإلدارة بتقييم المخصص المقدر بناء    متاق.  19-كوفيدجائحة    اعتبارات  ، بما في ذلكوقعة ألدوات الدينالمت

حول البيانات المالية   2.6عنها في االيضاح  جوهرية تم اإلفصاح  وتقديرات محاسبية  لعملية أحكام  لحسابات العمالء. تتضمن هذه ا

 سية. نا نعتبر هذا األمر من أمور التدقيق الرئيالمجمعة. وبالتالي، فإن
 

ا يتعلق بخسائر االئتمان الخبرة التاريخية للمجموعة فيم  تباراالعمخصص خسائر االئتمان المتوقعة أخذا في    بتقديرقامت اإلدارة  

على تحديد اإلدارة لخسائر   را  مية تأثي العال  19-كان لجائحة كوفيدوالبيئة االقتصادية.    بالمدينينة تتعلق  المعدلة وفقا لعوامل مستقبلي

طت خسائر االئتمان المتوقعة بدرجة أكبر من  ارتبلك،  االئتمان المتوقعة كما استوجبت تطبيق درجة عالية من األحكام. نتيجة لذ

 .عدم التأكد عما هو معتاد
 

 وات الدين.   نية استرداد أرصدة أدد إمكادارة لغرض تحدياإل التي اتخذتهالقد قمنا بتقييم االفتراضات واألحكام والتقديرات 
 

  أرصدة   الحتساب  ات المستخدمة من قبل اإلدارةتراضاالف  من  التأكد والتحقق   بها  قمنا  التي  تدقيقالأعمال    ت إجراءاتتضمن  لقد

االئ المتوقعةخسائر  المتوقعة  خسائر  مخصص  احتساب  وإعادة  تمان  المدينة  على  المحمل  االئتمان  المج  األرصدة    موعةلدى 

وكفايتهاد  دىم  انوضم المدخ  تناسب  مدى  من  بالتحقق  قمنا   كما  . قتها  واالفترا مختلف  قبل  ضاتالت  من   ة راإد  المستخدمة 

االئتمان    لتحديد  المجموعة وضمانخسائر  االقت  مراعاة  المتوقعة  الكليعوامل  باالقتصاد  صاد  خسائر    احتساب  عند  الخاصة 

األرصدة وقد أخذنا في االعتبار التسوية الالحقة عند إجراء تحليل مستويات تقادم    . وعةمجمال  لدىدين  ألدوات ال  االئتمان المتوقعة

 المدينة.
 

أخذنا   االعتوقد  إفصمدى    بارفي  في  اكفاية  المتوقعة  االئتمان  المتعلقة بمخصص خسائر  المجموعة   11و  10يضاحات  اإلحات 

  المجمعة.  حول البيانات المالية 28و

 

 2021وي للمجموعة لسنة ة في التقرير السنمعلومات أخرى مدرج
هذ عن  المسؤولة  هي  اإلدارة  يتكوإن  األخرى.  المعلومات  األخرى"ه  "المعلومات  قسم  التقرير   ن  في  الواردة  المعلومات  من 

جلس لقد حصلنا على تقرير مها.  حول  تاسابحب المعة وتقرير مراق، بخالف البيانات المالية المج2021السنوي للمجموعة لسنة  

  بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي    ، قبل تاريخ تقرير مراقبمالشركة األإدارة  

 الحسابات.
 

 .   اهحول دقيقتيجة تر عن أي ننعب ولن إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم
 

وتحديد ما إذا كانت غير   المحددةللبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى  بتدقيقنا    فيما يتعلق

 اوإذ   نها.ية بشأأخطاء مادمتوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي  

إل المعلجود أي أخطاء مادى وما توصلنا  المعلومات األخرى  ية في هذه  قمنا بها على  إلى األعمال التي  استنادا   ومات األخرى، 

لدينا ما يستوجب  الوقائع في تقريرنا. ليس  إدراج تلك  فإنه يتعين علينا  الحسابات،    والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب 

 . شأنيتعلق بهذا ال يمافرنا ي تقريإدراجه ف

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 الحسابات المستقل  مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة( شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع.
 

 )تتمة(  معةجمال ةمالي البيانات الق قيتد تقرير حول 
 

 جمعة مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية الم
يانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن  إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه الب

الية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن  أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات م

 خطأ. الغش أو ال
 

ا تتحمل  المجمعة،  المالية  البيانات  إعداد  مبدأ عند  أساس  على  أعمالها  متابعة  على  المجموعة  قدرة  تقييم  مسؤولية  إلدارة 

االستمرارية  مبدأ  وتطبيق  االستمرارية  مبدأ  بأساس  المتعلقة  األمور  عن  مناسبا ،  ذلك  كان  متى  اإلفصاح،  مع  االستمرارية 

 ر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.  المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توف ةتصفي المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة
 

 للمجموعة.  المجمعة المالية البياناتيتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد 

 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 
لغش ا عة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن  الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمإن هدفنا هو  

أو الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه  

ا باكتشاف األال يضمن أن عملية التدقيق وفقا  لمع خطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ ايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائم 

عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات  األخطاء  

 ذه البيانات المالية المجمعة.االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس ه
 

ا مهنية  وكجزء من التدقيق وفقا  لمعاي افظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا حير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكام 

 بما يلي:  
 

   أو الغش  ناتجة عن  كانت  المجمعة سواء  المالية  البيانات  في  المادية  األخطاء  مخاطر  وتقييم  وتنفيذ  تحديد  الخطأ ووضع 

المخاطر،   لتلك  المالئمة  التدقيق  لإجراءات  ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلة  على  الحصول  إبداء توكذلك  من  يمكننا  أساس  قديم 

رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش  

 ة. ير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخليقد يتضمن التواطؤ أو التزو
 

 لية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء  مفهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بع

 الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  
 

 ات الصلة المقدمة من قبل  ة المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذ تقييم مالئمة السياسات المحاسبي

 اإلدارة. 
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 الحسابات المستقل  مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة( شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع.
 

 )تتمة(  البيانات المالية المجمعةتدقيق تقرير حول 
 

 )تتمة( مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعةمسؤوليات  
  
 مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استنادا  إلى أدلة التدقيق التي حصلنا    سالتوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألسا

يثير شك ا جوهريا  حول قدرة    عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن

ى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن  ل لى أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إالمجموعة على متابعة أعمالها ع 

نأخذ بعين االعتبار، في تقرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في 

ت. اتي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابمالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق الحالة عدم  

على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ  

 االستمرارية.
 

 فصاحات وتقييم ما إذا كانت ية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلتقييم العرض الشامل للبيانات المال

 لمجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل. االبيانات المالية 
 

 ة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشط

المالية   البيانات  واحول  التوجيهات  إبداء  للمجموعة إلالمجمعة. ونحن مسؤولون عن  وتنفيذها  التدقيق  عملية  على  شراف 

 عن رأي التدقيق.  فقطونتحمل المسؤولية 
 

عمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط أل

 التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.   أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية بما في ذلك أي
 

ا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم ا   نزود أيض  أيض 

التي نرى بصورة معقول العالقات واألمور األخرى  المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا  بكافة  أنها من  إلى اإلجراءات بة  اإلضافة 

 ذة للحد من التهديدات والتدابير المطبقة، متى كان ذلك مناسبا .  المتخ
 

أهم األكثر  األمور  تشكل  التي  األمور  تلك  نحدد  بها،  الحوكمة  عن  المسؤولين  إبالغ  يتم  التي  األمور  خالل  تدقيق  ومن  في  ية 

ا المجمعة  البيانات  تعتبر    للفترةلمالية  ولذلك  نفصح  الحالية،  إننا  الرئيسية.  التدقيق  أمور  مراقب هي  تقرير  في  األمور  هذه  عن 

الحسابات الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جدا ، عندما نتوصل إلى  

أمرا عن  أن  اإلفصاح  عدم  أن  ما يجب  معقول  بشكل  المتوقع  تقريرنا ألنه من  في  اإله  هذا  على  المترتبة  العكسية  فصاح  النتائج 

 تتجاوز المكاسب العامة له. 
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 الحسابات المستقل  مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة( شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع.
 

 ألخرى ات القانونية والرقابية اتقرير حول المتطلب

البيانات  ظالشركة األم تحتف  أن  ،في رأينا أيضا   المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس   بدفاتر محاسبية منتظمة وأن 

حص قد  وأننا  الدفاتر.  هذه  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المالية  البيانات  بهذه  يتعلق  فيما  األم  الشركة  كافة  إدارة  على  لنا 

تتضمن جميع المعلومات التي    ق، كما أن البيانات المالية المجمعةيقاإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدالمعلومات و

رقم   الشركات  قانون  له  2016لسنة    1يتطلبها  الالحقة  والتعديالت  التنفيذية  والئحته  له  الالحقة  التأسيس اوالتعديالت  وعقد   ،

األسا قد  والنظام  األم، وأنه  للشركة  المرعية. حسبما وصسي  الجرد وفقا  لألصول  تقع مخالفا  ل أجري  لم  ت إليه علمنا واعتقادنا 

الشركات رقم   له  2016لسنة    1لقانون  الالحقة  التنفيذية والتعديالت  له والئحته  الالحقة  التأسيس وللنظام اوالتعديالت  لعقد  أو   ،

ال الشركة األم أو   طاعلى وجه قد يكون له تأثيرا  ماديا  على نش  2021  أكتوبر  31منتهية في  األساسي للشركة األم، خالل السنة 

 مركزها المالي.
 

  7رقم  ألحكام القانون    مادية  مخالفاتلم يرد إلى علمنا وجود أية  ،  ادناتقنا واعما وصل إليه علمحسب،  تدقيقناه خالل  ين أيضـا  أنبن

ثيرا  ن له تأوكعلى وجه قد ي 2021 أكتوبر 31 السنة المنتهية فيل ة به خاليئة أسواق المال والتعليمات المتعلقبشأن ه 2010لسنة 

 أو مركزها المالي. األم ة لى نشاط الشركاديا  عم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم 

 
 

 

 2022يناير  23

 الكويت 
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 بيان الدخل المجمع

 2021أكتوبر  31للسنة المنتهية في 
  2021 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي  إيضاحات 
    

    ات يراداإل

 7,336,802 2,9477,23  إيرادات من خدمات مقدمة

  2,258,802 2,033,413  إيرادات من أنشطة عقارية 

  263,017 1,174,204  إنشاءاتإيرادات من عقود 
  

──────── ──────── 

  10,440,564 9,858,621 
  

──────── ──────── 

    تكلفة اإليرادات

 6,096,492 6,026,849  مقدمةتكلفة خدمات 

 250,924 380,895  أنشطة عقارية  تكلفة

 880,079 3,555,630  تكلفة عقود إنشاءات 
  

──────── ──────── 

  9,963,374 7,227,495 
  

──────── ──────── 

 2,631,126 477,190  مجمل الربح
    

 (759,530) )1(52,759 11 & 10 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

     - 81,65)(8 9 مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة 

 (1,389,955) (1,171,682)  فات عمومية وإدارية رومص
  

──────── ──────── 

 481,641 )(928,909  من العمليات  )الخسارة( الربح
    

 5,919  -    7 حصة في نتائج شركات زميلة

 (229,641)  -     بيع شركة زميلة من خسارة

 (1,193,292) (554,220) 3 صافي خسائر استثمار

 1,197,810 86,827  خرى إيرادات أ

 (391,862) (246,063)    ةابحرم لدائني تكاليف تمويل

 (323,213) (220,222) 27 تأجيرلمطلوبات  تكاليف تمويل
  

──────── ──────── 

مكافأة أعضاء  و  مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة قبلالسنة  خسارة

 (452,638) 1,862,587)(   مجلس اإلدارة 
    

     - -  يبة دعم العمالة الوطنية رض

     - -  كاةالز

 (7,000) - 21 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
  

──────── ──────── 

 (459,638) (1,862,587)  السنة  خسارة
  

──────── ──────── 
    

   فلس   (1.02)   فلس   )13.4( 4 األساسية والمخففةهم الس خسارة

  ═══════ ═══════ 
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 ل المجمعخل الشامالدبيان 

 2021أكتوبر  31للسنة المنتهية في 

  2021 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي   
    

 (459,638) (1,862,587)    السنة  خسارة
 

 

─────── ─────── 

    شاملة أخرى:  سائرخ

    :حقةان الدخل المجمع في فترات البي ىإلالحقاً   هاتصنيف بنود يتم أو قد يتم إعادة

 117 -  فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية -
    

 (33,785) -  إعادة إدراج احتياطي تحويل عمالت أجنبية عند بيع شركة زميلة -
 

 

─────── ─────── 
    

 

 

- (33,668) 
 

 

─────── ─────── 

    المجمع: ل  ى بيان الدخحقاً إلالا  هفبنود لن يتم إعادة تصني

 (786,277) (541,635)  لقيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالتغير في ا
 

 

─────── ─────── 

 (819,945) (541,635)  خسائر شاملة أخرى للسنة  
 

 

─────── ─────── 

 (1,279,583) (2,404,222)  ة للسنة  لماش لا الخسائرإجمالي 
 

 

═══════ ═══════ 




