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 تقریر مراقب الحسابات المستقل  

 السادة المساھمین المحترمین
 ش.م.ك. (عامة)  – شركة المصالح العقاریة 

 دولة الكویت
 

 تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة
 

 الرأي المتحفظ
ــركة   ــالح العقاریةلقد دققنا البیانات المالیة المجمعة لشـ ــركة األم"(  )عامةش.م.ك. (  –  المصـ ــركاتھا التابعة (  )"الشـ ) ، والتي "المجموعة"وشـ

ائرلأل  المجمعة بیاناتال، و  2019دیـسمبر   31تتضـمن بیان المركز المالي المجمع كما في   ائر والدخل الـشامل   رباح أو الخـس واألرباح أو الخـس
المنتھیة في ذلك التاریخ ، واإلیـضاحات حول البیانات المالیة المجمعة ، بما   المالیة  ، والتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة للـسنة  اآلخر

 في ذلك ملخص السیاسات المحاسبـیة الھــامة .
 

الرأي المتحفظ من تقریرنا ، فإن البیانات المالیـــة المجمعـــة تظھـــر   أسسفقرة  تیجة لألمور المبینة في  برأینا ، وبإستثناء أیة تأثیرات محتملة ن 
ھا المالي وتدفقاتھا ئ ، وأدا 2019دیسمبر   31المركـــز المالي المجمـــع للمجموعة كمـــا فـــي  ، من جمیــــــع النواحــــــي المادیة    ،  بصورة عادلة

 ذلك التاریخ وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة . النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في
 

 الرأي المتحفظ  أسس
 
ابات للمجموعة كما في   -  31وبالتالي فإننا لم نتمكن من التحقق من األرصـدة اإلفتتاحیة كما في   ،  2019مایو   12لقد تم تعیننا كمدققي حـس

ــمبر   ــدة اإلفتتاحیة  2018دیس ــر  قد  ، وبما أن األرص ــكل مباش ، فإنھ ال للمجموعة تحدید نتائج األداء المالي والتدفقات النقدیةعلى تؤثر بش
 2018دیـسمبر   31تدفقات النقدیة للـسنة المالیــــــة المنتھیة في  یمكننا تحدید أي تعدیالت قد تكون ـضروریة على نتائج األعمال وـصافي ال

 وإلى رصید الخسائر المتراكمة كما في ذلك التاریخ.
 

ـشركة و (  التابعة (جیمـشیا كراون لیمتد ("جیمـشیا")  اتالمالیة للـشرك البیانات  2019  دیـسمبر 31المجمعة كما في  البیانات المالیة  تتـضمن  -
ــ التابع  وشركاتھا متدی المصالح جلف ل ـــ ــ والتي تمث  ،  )ةـ ـــ : 2018دیسمبر    31% (24.3% و20.2ا  ما ومطلوباتھــمل إجمالي موجوداتھـ

ــمن %) على التوالي من االجمالیات المجمعة.  28.8% و17.5 ــركتین التابعتین المالیة   البیانات تكما تضــ ــن للللشــ  31ة المنتھیة في  ســ
. تم إدراج األرصدة دینار كویتي)  1,554,161:  2018 دیسمبر  31دینار كویتي (  536,169على مصاریف بمبلــــــغ   2019 دیسمبر

 تینقبل إدارة الشــرك مالیة معدة من بیاناتالمالیة المجمعة للمجموعة بناء على البیانات ضــمن   تینالتابع تینالشــركك لت والمبالغ الخاصــة ب 
ــاحات الواردة في  تینالتابع ــدة والمعامالت واإلفص ــحة األرص ــركالمالیة لتلك  البیانات. لم نتمكن من التحقق من ص نظرا  تینالتابع تینالش

نھ ال یمكننا تحدید أي تعدیالت قد تكون إالمالیة أومراجعة إدارتھم أومراقبي حســــاباتھم. وعلیھ، ف ھمبیانات لعدم تمكننا من الحصــــول على  
نخفاض قیمة موجودات إل إختبارالمالیة المجمعة المرفقة. إضــافة لذلك، لم تقم اإلدارة بتنفیذ  البیاناتضــروریة فیما یتعلق بھذا األمر على  

دادإتقییم و  تین، ولم تقم بإجراءالتابع تینالـشرك ھاتین اب أي غرامات ناتجة عن اإلخفاق في ـس یا كما ھو مبین في   حتـس قرض ـشركة جیمـش
وبالتالي، لم نتمكن من تحدید ما إذا كان من الضروري إجراء تعدیالت فیما یتعلق بھذه   المالیة المجمعة. البیانات) حول  10اإلیضاح رقم (

 المالیة المجمعة المرفقة. البیاناتالبنود على 
 



2 
 

 
 

من قبل مساھم رئیسي    األم   الشركة المالیة المجمعة، توجد مطالبات قضائیة مرفوعة ضد    البیانات) حول  29اإلیضاح رقم (كما ھو مبین في   -
، حیث اعترض المساھم الرئیسي على صحة الرصید المستحق من محجوز الضمان المقید لصالحھ في دفاتر  2019 دیسمبر  31كما في 
بسداد  حكماً ضد الشركة األم بإلزامھا    2019مارس    26دینار كویتي. أصدرت المحكمة االبتدائیة بتاریخ    1,614,063األم والبالغ    الشركة

لم تقم المجموعة بقید مخصص بالمبلغ المتبقي من الحكم  دینار كویتي، وقد قامت الشركة األم باالستئناف على الحكم.  1,849,621مبلغ 
من التحقق من قیمة تلك المطالبات القضائیة وموقف المجموعة  لم نتمكن  . 2019 دیسمبر  31دینار كویتي كما  235,558الصادر والبالغ  

  القانوني منھا من حیث مدى أرجحیة أو احتمال أواستبعاد المكسب أوالخسارة لھذه المطالبات القضائیة وما قد ینتج عن ذلك من آثار مالیة 
. وعلیھ، فإننا لم نتمكن  2019 دیسمبر 31كما في  إضافیة المطالبات القضائیة فیما یتعلق بتحدید المخصصات الواجب احتسابھا عن ھذه 

  البیانات من تحدید أي تعدیالت قد تكون ضروریة فیما یتعلق بمدى الحاجة إلى قید مخصصات عن تلك المطالبات القضائیة من عدمھ على 
 المالیة المجمعة المرفقة. 

 
للمعاییر الدولیة للتدقیق ، إن مســؤولیتنا وفقا لتلك المعاییر قد تم شــرحھا ضــمن بند مســؤولیات مراقب الحســابات لقد قمنا بأعمال التدقیق وفقا  

ــبین الم ــتقلون عن المجموعة وفقا لمتطلبات میثاق األخالق للمحاســ ھنیین حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة الوارد في تقریرنا . كما أننا مســ
ــلس الد ــر أخالقیة المحاسبی الصادر عن المجــ ــ ــة األخرى بما یتوافق مع تلك المتطلبات  باإللتزام، كما قمنا   نولي لمعایی ــ ــ ــا األخالقی ــ بمسؤولیاتن

 رأینا المتحفظ .  إبداءوالمیثاق . أننا نعتقد بأن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا ، كافیة ومالئمة لتكون أساسا في 
 

 التأكید على أمر
دینار   2,037,817 المالیة المجمعة، والذي یبین أن المجموعة تكبدت خسائر بمبلغالبیانات ) حول 28نلفت االنتباه إلى اإلیضاح رقم (نود أن 
دینار كویتي)، كما بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ  3,148,492: 2018 دیسمبر 31( 2019 دیسمبر 31المنتھیة في  للسنة كویتي 

دینار كویتي)، وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتھا المتداولة   17,308,383 : 2018 دیسمبر  31دینار كویتي ( 6,996,333
تشیر إلى وجود شكوك جوھریة   إن تلك الظروف .)دینار كویتي 14,483,904: 2018دیسمبر  31دینار كویتي ( 17,824,418 بمبـلغ

 . ھذا األمر ال یعد تحفظاً إضافیاً على رأینا المتحفظ مراریة. إن حول قدرة المجموعة على تحقیق االست 
 

 أمور التدقیق الھامة
لـسنة الحالیة. إن أمور التدقیق الھامة ، حـسب تقدیراتنا المھنیة، ھي تلك األمور التي كان لھا األھمیة الكبرى في تدقیق البیانات المالیة المجمعة ل

تقریرنا حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة ككل ، وفي التوصـل إلى رأینا المھني حولھا ، وأننا ال نبدي ولقد تم اسـتعراض تلك األمور ضـمن 
 ً الرئیســیة التي أمور التدقیق  فیما یلي  یرنا،باإلضــافة إلى األمور المبینة في فقرة أســاس الرأي المتحفظ من تقر  منفصــال حول تلك األمور. رأیا

 :جتنا لكل أمر من ھذه األمور في إطار أعمال التدقیققمنا بتحدیدھا وكیفیة معال
 

 اإلستثماریةاإلنخفاض في قیمة العقارات 
دیسمبر   31دینار كویتي كما في    61,965,254بلغت  بقیمة دفتریة  عقارات والتي تم تصنیفھا كعقارات إستثماریة  لمجموعة  موجودات اتتضمن  
اإلستثماریة  دینار كویتي) والتي تمثل جزءاً ھاما من إجمالي موجودات المجموعة. تتم المحاسبة عن العقارات    63,216,158  :2018(  2019

 ً  االستھالك المتراكم وتقدیر خسائر اإلنخفاض في القیمة عن طریق تحدید القیمة القابلة لإلسترداد.  بالتكلفة ناقصا
 

عتمد بشكل كبیر على التقدیرات، لذلك قمنا باعتبار تقدیر  ت تتضمن أراء وأحكام مھمة، والذي  اتلك العقارت إن تقدیر خسائر اإلنخفاض في قیمة 
ً مرة واحدة على األقل سن  اتالعقارتلك كأمر ھام. یتم تقییم  لتلك الموجوادات خسائر اإلنخفاض في القیمة من قبل مقیمین مرخص لھم في   ویا

ل، التقییم. إن ھذه التقییمات، من ضمن تقییمات أخرى تتم على أساس االفتراضات، مثل تقدیر إیرادات التأجیر، أسعار الخصم ومعدالت اإلشغا 
 معامالت التاریخیة.  ومعرفة افتراضات السوق وال

 
، أخذاً  ومقارنة المبیعاترسملة الدخل ، قام المقیمون باستخدام تقنیات تقییم كطریقة اتلك العقارت لاإلنخفاض في القیمة الدفتریة لغرض تقدیر 

. لقد قمنا بمراجعة تقاریر التقییم من قبل المقیمین المرخص لھم ، كما وأننا ركزنا على مدى كفایة  اتلك العقارت باالعتبار طبیعة واستخدام 
 ) حـول البیانات المالیة المجمعة. 8. تظـھر تلـك اإلفـصاحات الـمتعلقة بـھذا الـبند فـي إیـضاح (ات لك العقارت اإلفصاح عن تقییم 

 
 أمر أخر 

ً  2018دیســمبر   31نة المالیة المنتھیة في  إن البیانات المالیة للمجموعة للـسـ  حول  قد تم تدقیقھا من قبل مدقق آخر، والذي أصــدر رأیام متحفظا
بعض أرـصدة  نتیجة لعدم الحـصول على مـصادقات من أطراف ذوي ـصلة، عدم التحقق من  2019مایو   6تلك البیانات المالیة المجمعة بتاریخ 

ــركات تابعة ــول على أدلة تدقیق كافیة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر ،الموجودات والمطلوبات لشـ ــافة إلى عدم الحصـ ) 9(المالیة رقم   باإلضـ
 .)"اإلیراد من العقود مع العمالء"( )15(و المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ) "األدوات المالیة"(

 
 2019معلومات أخرى متضمنة في التقریر السنوي للمجموعة لسنة 

رة ھي المســؤولة عن ھذه المعلومات األخرى. یتكون قســم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقریر الســنوي للمجموعة إن اإلدا
، بخالف البیانات المالیة المجمعة وتقریر مراقب الحســابات حولھا. لقد حصــلنا على تقریر مجلس إدارة الشــركة األم، قبل تاریخ  2019لســنة  

 لحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقریر السنوي بعد تاریخ تقریر مراقب الحسابات.تقریر مراقب ا
 

 إن رأینا حول البیانات المالیة المجمعة ال یغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتیجة تدقیق حولھا.  
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غیر متوافقة فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة، فإن مســؤولیتنا ھي االطالع على المعلومات األخرى المبینة أعاله وتحدید ما إذا كانت  
لبیانات المالیة المجمعة أو حـسبما وـصل إلیھ علمنا أثناء التدقیق أو وجود أي أخطاء مادیة بـشأنھا. وإذا ما توـصلنا إلى وجود بـصورة مادیة مع ا

ــلنا علیھا قبل تاریخ ت  ــتناداً إلى األعمال التي قمنا بھا على المعلومات األخرى والتي حص قریر أي أخطاء مادیة في ھذه المعلومات األخرى، اس
 سابات، فإنھ یتعین علینا إدراج تلك الوقائع في تقریرنا. لیس لدینا ما یستوجب إدراجھ في تقریرنا فیما یتعلق بھذا الشأن.مراقب الح

 
 مسؤولیات اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة حول البیانات المالیة المجمعة

ھي الجھة المســؤولة عن إعداد وعرض تلك البیانات المالیة المجمعة بشــكل عادل وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ،  إدارة الشــركة األمإن 
نت ناتجــــة وعن نظام الرقابة الداخلیة الذي تراه مناسبا لتمكینھا من إعداد البیانات المالیة المجمعة ، بحیث ال تتضمن أیة أخطاء مادیة سواء كا

 أو الخطأ .یال اإلحت عن 
 

عند الحاجة   واإلفصاح  اإلستمراریةوإلعداد تلك البیانات المالیة المجمعة ، تكون إدارة المجموعة مسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على تحقیق  
تمراریةعن األمور المتعلقة بتحقیق تلك  تمراریةوتطبیق مبدأ   اإلـس بي ، ما لم یكن بنیة اإلدارة تصـفیة الم  اإلـس طتھا المحاـس جموعة أو إیقاف أنـش

 أو عدم توفر أیة بدائل أخرى واقعیة لتحقیق ذلك .
 

 .  للشركة األمإن المسؤولین عن الحوكمة ھم الجھة المسؤولة عن مراقبة عملیة التقریر المالي 
 

 مسؤولیات مراقب الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة
ــول على تأكیدات  ــواء كانت ناتجة عن اإلحتیال أو إن ھدفنا ھو الحصــ معقولة بأن البیانات المالیة المجمعة ككل ، خالیة من أخطاء مادیة ، ســ

ــدار تقریر التدقیق الذي یحتوي على رأینا . إن التأكیدات المعقولة ھي تأكیدات عالیة الم ــمن بأن مھمة ـســـ الخطأ ، وإصــ توى ، ولكنھا ال تضــ
ــوف  التدقیق المنفذة وفق متطلبات المعایی  ــواء كانت  تقومر الدولیة للتدقیق ، س ــف األخطاء المادیة في حالة وجودھا . إن األخطاء وس دائما بكش

للمـستخدم   اإلقتـصادیةمنفردة أو مجتمعة والتي یمكن أن تنـشأ من اإلحتیال أو الخطأ تعتبر مادیة عندما یكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات  
 لك البیانات المالیة المجمعة .والمتخذة بناء على ما ورد في ت 

 
بمســــتوى من الشــــك المھني طیلة أعمال   واإلحتفاظوكجزء من مھام التدقیق وفق المعاییر الدولیة للتدقیق ، نقوم بممارســــة التقدیرات المھنیة 

 التدقیق ، كما أننا نقوم بالتالي : 
 
 ــواء كانت ناتجة عن  تحدید ــمیم وتنفیذ إجراءات اإلحتیال  وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیانات المالیة المجمعة ، سـ أو الخطأ ، وتصـ

لة التدقیق الكافیة والمالئمة لتوفر لنا أســاســا إلبداء رأینا . إن مخاطر التدقیق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر ، والحصــول على أد
ـــ اإلحتی الفروقات المادیة الناتجة عن   إكتشافعدم  ـــ تعتب ال  ـــ ــیث أن ـــ ـــ قد یشمل اإلحتیال  ر أعلى من تلك المخاطر الناتجة عن الخطأ ، حـ

 ءات الرقابة الداخلیة .تواطؤ ، أو تزویر ، أو حذوفات مقصودة ، أو عرض خاطئ أو تجاوز إلجرا
 
 

  اسـتیعاب إجراءات الرقابة الداخلیة التي لھا عالقة بالتدقیق لغرض تصـمیم إجراءات التدقیق المالئمة حسـب الظروف ، ولكن لیس لغرض
 ابداء الرأي حول فعالیة إجراءات الرقابة الداخلیة للمجموعة .

 
  ــدة من قبل إدارة   مالءمةتقییم ــاحات المتعلقة بھا والمعـــــ ــبیة المطبقة واإلیض ــبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاس ــات المحاس ــیاس الس

 المجموعة .
 
 وبناء على أدلة التدقیق التي حـصلنا علیھا ، سوف   اإلـستمراریةحول مالءمة اـستخدام اإلدارة لألـسس المحاـسبیة في تحقیق مبدأ  اإلـستنتاج ،

یـما إذا كان ھـناك عدم تأكد جوھري ومرتبط بأحداث أو ظروف قد تشــــیر إلى وجود شــــكوك جوھریة حول قدرة المجموعة على نقرر ف
لذلك ضــمن تقریر مراقب الحســابات إلى  اإلنتباه، وإذا ما توصــلنا إلى وجود عدم تأكد جوھري ، فإن علینا أن نلفت    اإلســتمراریةتحقیق  

بـیاـنات الـمالـیة المجمـعة ، أو في ـحاـلة ـما إذا ـكاـنت تـلك اإلیضـــــاـحات غیر مالئـمة ، لتـعدـیل رأیـنا . إن اإلیضـــــاـحات المتعلـقة بـھا ضــــمن ال
سـتنتاجاتنا سـوف تعتمد على أدلة التدقیق التي حصـلنا علیھا حتى تاریخ تقریر التدقیق ، ومع ذلك ، فإنھ قد یكون ھناك أحداث أو ظروف إ

 . اإلستمراریةعلى تحقیق مستقبلیة قد تؤدي إلى عدم قدرة المجموعة 
 
 نات تقییم اإلطار الـعام للبـیانات الـمالـیة المجمـعة من ناحـیة العرض والتنظیم والفحوى ، بـما في ذلك اإلیضــــاحات ، وفیـما إذا كانت تـلك البـیا

 المالیة المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بھا بشكل یحقق العرض الشامل بشكل عادل .
 
 یل تدقیق كافي ومالئم فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للشركة األم أو أنشطة األعمال من خالل المجموعة بغرض إبداء  الحصول على دل

الرأي حول البیانات المالیة المجمعة . أننا مسؤولون عن التوجیھ ، اإلشراف واألداء على تدقیق حسابات المجموعة . كما أننا مسؤولون  
 أینا حول التدقیق . بشكل منفرد فیما یتعلق بر
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ذلك أیة إننا نتواصل مع المسؤولین عن الحوكمة حول عدة أمور من بینھا النطاق المخطط ألعمال التدقیق وتوقیتھا ونتائج التدقیق الھامة بما في  
 أوجھ قصور جوھریة في أنظمة الرقابة الداخلیة التي لفتت إنتباھنا أثناء عملیة التدقیق .

 
رتباطاتنا واألمور إ، وتزویدھم بكافة   باإلســــتقاللیةبمتطلبات أخالقیة المھنة المتعلقة   إلتزامناكما قمنا بتزوید المســــؤولین عن الحوكمة بما یفید 

  ستقاللیتنا ، أو حیثما وجدت ، والحمایة منھا .إاألخرى التي قد تشیر إلى وجود شكوك في 
 

التواصـل بھا مع المسـؤولین عن الحوكمة ، تلك األمور التي تم تحدیدھا من قبلنا على أن لھا األھمیة الكبرى في تدقیق ومن بین األمور التي تم 
التدقیق ما البیانات المالیة المجمعة للسـنة الحالیة وتم اعتبارھا بذلك من أمور التدقیق الھامة ، ولقد قمنا باإلفصـاح عن تلك األمور ضـمن تقریر 

ــاح عنھا ضــمن تقریرنا لم تكن القو ــاح عن أمر معین ، أو في حاالت نادرة جدا ، قررنا عدم اإلفص ــریعات المحلیة تحد من اإلفص انین أو التش
 تجنبا لنتائج عكسیة قد تحدث نتیجة اإلفصاح عنھا والتي قد تطغي على المصلحة العامة .

 
 التقریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعات األخرى

والتعدیالت الالحقة   والئحتھ التنفیذیة 2016لسنة  ) 1(ك ، أن البیانات المالیة المجمعة تتضمن ما نص علیة قانون الشركات رقم برأینا كذل
قد حصلنا على المعلومات التي  في فقرة "أسس الرأي المتحفظ"، فیما عدا ما ورد وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة األم ، وأننا  علیھما

أجري وفقا لألصول المرعیة ، وأن البیانات المالیة   قد رأیناھا ضروریة ألداء مھمتنا ، وأن الشركة األم تمسك حسابات منتظمة ، وأن الجرد
ل  الواردة في تقریر مجلس االدارة متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الشركة األم . وفي حدود المعلومات التي توافرت لدینا لم تقع خال المجمعة 

 والتعدیالت الالحقة علیھما  والئحتھ التنفیذیة  2016) لسنة  1مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم (  2019 دیسمبر  31السنة المالیة المنتھیة في  
 ً زة االستثمار في  فیما عدا حیافي المركز المالي للشركة األم أو نتائج أعمالھا    أو لعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة األم على وجھ یؤثر مادیا

 شركات زمیلة حیث أنھ لیس من ضمن األنشطة الرئیسیة للشركة األم.  
 
 
 
 

 نایف مساعد البزیع  
 دولــة الكـویت

 2020مارس  30
 91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم   

RSM  البزیع وشركاھم 
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 )عامةش.م.ك. ( – شركة المصالح العقاریة

 التابعة تھااشركو
  المجمع بیان األرباح أو الخسائر

 2019 دیسمبر 31المالیة المنتھیة في  للسنة
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 

 
 

   .المجمعة البیانات المالیة) تشكل جزءاً من 31) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
 

  

 2018  2019  إیضاح 
      

      العملیات المستمرة: 
 4,235,975  4,447,484   التشغیل  إیرادات  

 ) 1,919,626(  ) 2,155,660(  19 تكالیف التشغیل
 2,316,349  2,291,824   ربح التشغیل 

      
 ) 1,532,056(  ) 828,005(  20 مصاریف عمومیة وإداریة  

 ) 42,161(  ) 101(   اإلستھالك
 ) 62,479(  ) 649,362(  أ)  – 5 /ب  –  4( متوقعة مستقبلیة مخصص خسائر ائتمانیة 
 256,798   -  4 مستقبلیة متوقعة لم یعد لھ ضرورة مخصص خسائر ائتمانیة 
 31,246  39,032   إیرادات توزیعات أرباح 

 ) 45,581(  136,364  7 حصة من نتائج أعمال شركات زمیلة 
 -  ) 70,574(  7 خسائر انخفاض في قیمة شركة زمیلة 

 666,884  -  7 زمیلة   ةشرك  في استثمار بیع ربح
 83,058  -  9 وعقارات محتفظ بھا للتطویر بیع أراضي  ربح

 ) 1,022,193(  ) 173,186(  9 أراضي وعقارات محتفظ بھا للتطویر خسائر انخفاض في قیمة 
 ) 58,766(  -   ممتلكات ومعداتخسائر انخفاض في قیمة 

 2,640  2,527   إیرادات أخرى 
 ) 2,879,554(  ) 2,786,336(   تكالیف تمویل

 ) 2,285,815(  ) 2,037,817(   من العملیات المستمرة   السنة خسارة 
      

      المستمرة: غیر العملیات 
 ) 862,677(  -  21.4 من العملیات غیر المستمرة السنة خسارة 

 ) 3,148,492(  ) 2,037,817(     السنةخسارة صافي   
      

      الخاص بـ : 
 ) 1,455,563(  ) 1,690,727(   من العملیات المستمرة مساھمي الشركة األم 

 ) 830,252(  ) 347,090(   من العملیات المستمرة الحصص غیر المسیطرة 
 ) 2,285,815(  ) 2,037,817(   من العملیات المستمرة  السنة خسارة صافي 

      
      الخاص بـ : 

 ) 862,677(  -   من العملیات غیر المستمرة مساھمي الشركة األم 
 ) 862,677(  -   من العملیات غیر المستمرة  السنةخسارة  صافي

      
      السھم الخاصة بمساھمي الشركة األم   خسارة

 ) 6.55(  ) 7.17(  22 من العملیات المستمرة (فلس) 
 ) 3.88(  -  22 المستمرة (فلس) غیر من العملیات 

الخاصة بمساھمي الشركة  األساسیة والمخففة إجمالي خسارة السھم 
 ) 10.43(  ) 7.17(  22 (فلس)   األم
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   .المجمعة البیانات المالیة) تشكل جزءاً من 31) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ) عامة ش.م.ك. (  – شركة المصالح العقاریة 
 التابعة   تھااشرك و

   المجمعبیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 
 2019 دیسمبر  31المالیة المنتھیة في  للسنة 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 2018  2019  إیضاح 
      

 ) 3,148,492(  ) 2,037,817(   السنة صافي خسارة 
      

      (الخسارة الشاملة األخرى):   الدخل الشامل اآلخر
      مكن أن یعاد تصنیفھا الحقا إلي بیان األرباح أو الخسائر المجمع ی بنود 

 247,623  52,036   فروقات ترجمة عملة من العملیات األجنبیة
      

      بنود لن یعاد تصنیفھا الحقا إلي بیان األرباح أو الخسائر المجمع
 ) 552,326(  123,774  6 القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التغیر في 

 ) 304,703(  175,810   للسنة  (الخسارة الشاملة األخرى)   الدخل الشامل اآلخر
 ) 3,453,195(  ) 1,862,007(   للسنة الخسارة الشاملة مجموع  

      
      الخاص بـ: 

 ) 2,627,128(  ) 1,555,125(   مساھمي الشركة األم 
 ) 826,067(  ) 306,882(   الحصص غیر المسیطرة 

   )1,862,007 (  )3,453,195 ( 
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 )عامةش.م.ك. ( – شركة المصالح العقاریة
 التابعة تھااشركو

  المجمع لكیةالمبیان التغیرات في حقوق 
 2019 دیسمبر 31المالیة المنتھیة في  للسنة

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

 
     حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم  

 عالوة إصدار    رأس المال 
 احتیاطى 

  اجباري
 احتیاطى
 اختیاري

 ربح   
  أسھم خزانة  التخفیف

التغیرات التراكمیة 
  في القیمة العادلة 

احتیاطي ترجمة 
  المجموع الجزئي  خسائر متراكمة  عمالت أجنبیة

 الحصص 
  غیر المسیطرة 

 مجموع
 حقوق الملكیة   

كما تم عرضھ   2017دیسمبر   31الرصید كما في 
 ً  8,217,408  23,565,439 سابقا

 
4,198,721   4,198,721 

 
1,085,297 

 
)2,438,886(  5,350   231,305  )15,676,962( ¤   23,386,393   5,265,202   28,651,595 

 )437,297(  )145,709(  )291,588(  ¤ )398,478(  -  106,890  -  -  -  -  -  - )9للتقاریر المالیة رقم (أثر تطبیق المعیار الدولي 
 28,214,298   5,119,493   23,094,805   ¤ )16,075,440(  231,305   112,240  )2,438,886(  1,085,297  4,198,721   ¤ 4,198,721  8,217,408  23,565,439 2018ینایر  1في  ھدراج إالرصید المعاد 
 )3,148,492(  )830,252(  )2,318,240(  ¤ )2,318,240(  -  -  -  -  -  -  -  - السنةصافي خسارة 

 )304,703(  4,185   )308,888(  ¤ -  243,438   ¤ )552,326(  -  -  -  -  -  - للسنة الدخل الشامل اآلخر  )خرىاآل  (الخسارة الشاملة
 )3,453,195(  )826,067(  )2,627,128(  ¤ )2,318,240(  243,438   )552,326(  -  -  -  -  -  - للسنة (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل  مجموع

 )2,778,621(  )4,715,221(  1,936,600   ¤ 1,085,297   ¤ )12,182(  51,659  1,897,123   )1,085,297(  -  -  -  - ) 21 ،18 أثر إستبعاد شركة تابعة (إیضاح
 128,411   -  128,411   ¤ -  -  -  541,763   -  )413,352(  -  -  - )18بیع أسھم خزانة (إیضاح 

 22,110,893   )421,795(  22,532,688   ¤ )17,308,383(  462,561   )388,427(  -  -  3,785,369   4,198,721  8,217,408  23,565,439 2018 دیسمبر 31الرصید في 
 )2,037,817(  )347,090(  )1,690,727(  ¤ )1,690,727(  -  -  -  -  -  -  -  - السنةصافي خسارة 

 175,810   40,208   135,602   ¤ -  11,828   123,774  -  -  -  -  -  - للسنة الدخل الشامل اآلخر 
 )1,862,007(  )306,882(  )1,555,125(  ¤ )1,690,727(  11,828   123,774  -  -  -  -  -  - للسنة (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل  مجموع

 -  -  -  ¤ 12,002,777   -  -  -  -  )3,785,369(  -  )8,217,408(  - ) 27إطفاء خسائر متراكمة (إیضاح 
 20,248,886   ¤ )728,677(  20,977,563   ¤ )6,996,333(  474,389   ¤ )264,653(  -  -  -  4,198,721  -  23,565,439 2019 دیسمبر  31الرصید في 

 
 

   . المجمعة البیانات المالیة) تشكل جزءاً من 31) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 )عامةش.م.ك. ( – العقاریةشركة المصالح 
 التابعة تھااشركو

 المجمع بیان التدفقات النقدیة
 2019 دیسمبر 31المالیة المنتھیة في  للسنة

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

   2019  2018 
      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:

 ) 2,285,815(  ) 2,037,817(   من العملیات المستمرة  السنة خسارة 
 ) 862,677(  -  21 من العملیات غیر المستمرة السنة خسارة 
 ) 3,148,492(  ) 2,037,817(   السنة خسارة 

      
      التسویات: 

 1,322,466  1,412,357   ستھالكإلا
 62,479  649,362  أ)  – 5 /ب  –  4( متوقعة مستقبلیة مخصص خسائر ائتمانیة 

 ) 256,798(  -  4 خسائر ائتمانیة مستقبلیة متوقعة لم یعد لھ ضرورة مخصص 
 ) 31,246(  ) 39,032(   إیرادات توزیعات أرباح 

 45,581  ) 136,364(  7 حصة من نتائج أعمال شركات زمیلة 
 -  70,574  7 خسائر انخفاض في قیمة شركة زمیلة 

 ) 666,884(  -  7 زمیلة   شركة في استثمار بیع ربح
 ) 83,058(  -  9 بیع أراضي وعقارات محتفظ بھا للتطویر  ربح

 1,022,193  173,186  9 خسائر انخفاض في قیمة أراضي وعقارات محتفظ بھا للتطویر 
 58,766  -   خسائر انخفاض في قیمة ممتلكات ومعدات

 2,879,554  2,786,336   تكالیف تمویل  
 144,137  -  21 بیع شركة تابعة الخسارة الناتجة من 

 25,614  54,776  13 مخصص مكافأة نھایة الخدمة 
  ¤  2,933,378  1,374,312 

      التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة : 
 5,678,181  637,135   مدینون وأرصدة مدینة أخرى 
 ) 2,742,222(  ) 137,365(   مستحق من أطراف ذات صلة 

 ) 4,183,321(  45,923   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 719,692  ) 106,301(   مستحق إلى أطراف ذات صلة 

 846,642  3,372,770   التدفقات النقدیة الناتجة من العملیات 
 ) 6,265(  ) 19,658(  13 مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة 

 840,377  3,353,112   األنشطة التشغیلیة  الناتجة من صافي التدفقات النقدیة
      

      التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة: 
 ) 295,281(  ) 151,352(  8 عقارات إستثماریة إلضافات علىالمدفوع 

 ) 9,528(  ) 1,885(   ممتلكات ومعدات  المدفوع لشراء 
 205,020  334,305  7 توزیعات نقدیة مستلمة من شركة زمیلة

 -  39,032   نقدیة مستلمة أرباح توزیعات 
األنشطة  ) المستخدمة في(  الناتجة من التدفقات النقدیةصافي 

 االستثماریة  
  

220,100  )99,789 ( 
      

      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة: 
 ) 684,995(  -   المدفوع لقرض ألجل 

 -  ) 3,000,000(   تأجیر تمویلي المدفوع إللتزام 
 ) 958(  -   توزیعات نقدیة مدفوعة 

 ) 38,260(  ) 2,448,032(   مدفوعة  یةتكالیف تمویل
 ) 724,213(  ) 5,448,032(   األنشطة التمویلیة   المستخدمة في التدفقات النقدیةصافي 
 16,375  ) 1,874,820(   في النقد والنقد المعادل   ) الزیادةالنقص(صافي  

 1,196,348  86,367   تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة
 2,402,877  3,615,600   السنة نقد ونقد معادل في بدایة 
 3,615,600  1,827,147  3 السنة نقد ونقد معادل في نھایة 

 
   . المجمعة البیانات المالیة) تشكل جزءاً من 31) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 األم  الشركة  ونشاط تأسیس -1

  ومدرجة في  مسجلة في دولة الكویت ھي شركة مساھمة كویتیة عامة )"الشركة األم" ش.م.ك. (عامة) ( شركة المصالح العقاریة إن
   .1989  دیسمبر  25المؤرخ في  464جلد /  19تم تأسیس الشركة األم بموجب عقد تأسیس رقم  .بورصة الكویت 

 
 :إن االنشطة الرئیسیة للشركة األم وفقاً لعقد التأسیس ھي 

تملك وبیع وشراء وتطویر العقارات واألراضي لحساب الشركة األم داخل دولة الكویت وخارجھا وكذلك إدارة أمالك الغیر وكل   -
ذلك بما ال یخالف األحكام المنصوص علیھا في القوانین القائمة وما حظرتھ من اإلنجاز في قسائم السكن الخاص على النحو الذي  

 نصت علیھ ھذه القوانین.
 تملك وشراء وبیع أسھم وسندات الشركات العقارّیة لحساب الشركة األم فقط، داخل دولة الكویت وخارجھا.  -
االستشارات في المجاالت العقاریة بكافة أنواعھا على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من یزاول تقدیم ھذه إعداد الدراسات وتقدیم   -

 الخدمة. 
 تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحیة والمرافق السیاحیة وإیجارھا واستئجارھا. -
ر بما في ذلك أعمال الصیانة وتنفیذ األعمال المدنیة  القیام بأعمال الصیانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة األم وللغی  -

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

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

 الخدمات الالزمة لھا. 
 قاریة الخاصة بمشاریع الشركة األم العقاریة وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة. تنظیم المعارض الع -
 إقامة المزادات العقاریة وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة.  -
 تملك األسواق التجاریة والمجمعات السكنیة.  -
 استثمارھا في محافظ مالیة تدار من قبل شركات وجھات متخصصة. استغالل الفوائض المالیة المتوفرة لدى الشركة األم عن طریق   -
المساھمة المباشرة لوضع البنیة األساسیة للمناطق والمشاریع السكنیة والتجاریة والصناعیة بنظام البناء والتشغیل والتحویل   -

)BOT (   وإدارة المرافق العقاریة بنظام)BOT( . 
 

 ، دولة الكویت.  13008، الصفاة 719ص.ب.  ھو  األم  إن العنوان المسجل للشركة 
 
 .  2020مارس   30بتاریخ  إدارة الشركة األم مجلس  من قبل المجمعة للمجموعة  البیانات المالیةإصدار  موافقة على ال تتم

 
 الھامة :  السیاسات المحاسبیة  -2

للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ، وتتلخص  تم إعداد البیانات المالیة المجمعة للمجموعة وفقا للمعاییر الدولیة 
 السیاسات المحاسبیة الھامة فیما یلي : 

 
 أسس اإلعداد : -أ

ــركة األم بالدینار المجمعة المالیة البیانات عرض یتم ــیة للشـ ــاس على إعدادھا ویتم الكویتي الذي یمثل العملة الرئیسـ  التكلفة مبدأ أسـ
 بقیمتھا العادلة. تدرج مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتيالموجودات ال عدا فیما التاریخیة

 
عن بیع تســتند التكلفة التاریخیة عموما على القیمة العادلة للمبلغ المدفوع في مقابل الســلع والخدمات. إن القیمة العادلة ھي المبلغ المســتلم 

 لسداد إلتزام في صفقة مرتبة بین أطراف السوق وذلك كما في تاریخ القیاس. أصل أو المدفوع 
 
 واالفتراضـات والتقدیرات اآلراء بعض إجراء اإلدارة من یتطلب المالیة للتقاریر الدولیة للمعاییر وفقا المجمعة المالیة البیانات إعداد إن
 إیـضاح رقم في الھامة المحاـسبیة واالفتراـضات والتقدیرات اآلراء عن اإلفـصاح تم للمجموعة . لقد المحاـسبیة الـسیاـسات تطبیق عملیة في
 .) ت( 2

 
 المعاییر والتعدیالت الجدیدة الصادرة وجاریة التأثیر 

التغیرات الناتجة عن إن الـسیاـسات المحاـسبیة المـستخدمة في إعداد البیانات المالیة المجمعة مماثلة لتلك المطبقة في الـسنة الـسابقة باستثناء 
 وبیانھا كالتالي: 2019ینایر  1تطبیق بعض المعاییر الجدیدة والمعدلة للمعـاییر الدولیة للتقاریر المالیة كمـا في 

 
 التأجیر - 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

) التأجیر، وتفســیر لجنة تفســیرات التقاریر المالیة 17() محل معیار المحاســبة الدولي رقم  16یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
) تقییم جوھر المـعامالت التي 27) تـحدـید ـما إذا ـكان الترتـیب یحتوي على عـقد ـتأجیر، وتفســــیر لجـنة التفســــیرات رقم (4اـلدولـیة رقم (

ن عقود التأجیر ویتطلب من المستأجرین تتضمن شكالً قانونیاً لعقد تأجیر. یحدد المعیار مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح ع
 المحاسبة عن أغلب العقود وفقا لنموذج فردي ضمن بنود المركز المالي.
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ــبة المؤجرین وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( ــبة الدولي 16لم یطرأ تغییر جوھري على طریقة محاسـ ) مقارنةً بمعیار المحاسـ

ف كافة عقود التأجیر إما كعقود تأجیر تشـغیلیة أو تمویلیة باسـتخدام مبادئ مماثلة لمبادئ المعیار ). سـیواصـل المؤجرین تصـنی 17رقم (
ــبة الدولي رقم ( ) أثر على عقود التأجیر التي تكون فیھا 16). وعلیھ، لم ینتج عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (17المحاس

 المجموعة الطرف المؤجر.
 

الـیة رقم (عـند تطبیق الم منھـجاً واـحداً لالعتراف والقـیاس على جمیع عقود الـتأجیر التي  )، طبـقت المجموـعة16عـیار اـلدولي للتـقاریر الـم
تكون فیھا المجموعة الطرف المسـتأجر، باسـتثناء عقود التأجیر قصـیرة األجل وعقود التأجیر للموجودات ذات القیمة المنخفضـة. وطبقت 

 2019ینایر  1) باســــتـخدام أســــلوب األثر الرجعي المـعدل عند التطبیق المبدئي في  16الدولي للتـقاریر الـمالـیة رقم (المجموعة المعـیار 
 وبالتالي، لم یتم تعدیل معلومات المقارنة.

 
مح بتطبیق المعیار فقط على العقود التي تم تحدید لوب االنتقالي العملي المناـسب الذي یـس تخدام األـس بقاً كعقود اختارت المجموعة اـس ھا مـس

في تاریخ التطبیق المبدئي. اختارت   4) وتفســـیر لجنة تفســـیرات التقاریر المالیة الدولیة  17تأجیر كما في معیار المحاســـبة الدولي رقم (
ــتخدام إعفاءات من االعتراف بعقود التأجیر التي تبلغ مدتھا ــا اسـ ــھراً أو أ  12عند تاریخ بدء مدة عقد التأجیر    المجموعة أیضـ قل وال شـ

تحتوي على خیار شــراء ("عقود التأجیر قصــیرة األجل") وعقود التأجیر التي یكون فیھا األصــل محل العقد منخفض القیمة ("موجودات 
 ذات القیمة المنخفضة").

 
 األثر على محاسبة المستأجر

 التأجیر التشغیلي السابق
لمجموعة بالمحاـسبة عن عقود التأجیر المـصنفة ـسابقاً كعقود تأجیر تـشغیلیة وفقاً ) كیفیة قیام ا16یغیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

)، 16)، والتي كانت خارج بنود المركز المالي المجمع. عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (17لمعیار المحاسبة الدولي رقم (
 على جمیع عقود التأجیر، تقوم المجموعة بــ:

ً بالقیمة الحالیة  اإلعتراف  .1 بموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجیر ضمن  بیان المركز المالي المجمع، ویتم قیاسھما مبدئیا
 لمدفوعات التأجیر المستقبلیة، و 

 موجودات حق االستخدام والفوائد على مطلوبات التأجیر في بیان األرباح أو الخسائر المجمع، و  طفاء اإلعتراف بإ .2
لي مبلغ النقد المدفوع إلى أصل المبلغ (معروض ضمن األنشطة التمویلیة) والفائدة (معروض ضمن األنشطة التشغیلیة)  یتم تجزئة إجما .3

 في بیان التدفقات النقدیة المجمع. 
 

ا یتم االعتراف بحوافز الـتأجیر (مثال فترة اإلیـجار مـجانـیة) كجزء من قـیاس موجودات حق االســــتـخدام ومطلوـبات الـتأجیر في حین أنھـ 
) تنتج عن االعتراف بمطلوبات حوافز التأجیر ویتم إطفاؤھا على أسـاس القسـط الثابت وتخصـم 17بموجب معیار المحاسـبة الدولي رقم (

 من مصروف اإلیجار.
 

ــتخدام للتحقق من وجود انخفاض في قیمتھا وفقاً  16بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( لمعیار ) یتم اختبار موجودات حق االســ
 اإلنخفاض في قیمة الموجودات، ویحل محل الشرط السابق لالعتراف بمخصص لعقود التأجیر المتوقع خسارتھا. )36(المحاسبة الدولي 

 
المجموعة ـشھراً أو أقل) ولعقود التأجیر الموجودات ذات القیمة المنخفضة، اختارت    12بالنـسبة لعقود التأجیر قـصیرة األجل (مدة التأجیر 

). یتم عرض 16االعتراف بمصــاریف التأجیر على أســاس القســط الثابت كما ھو مســموح بھ وفقا للمعیار الدولي التقاریر المالیة رقم (
 المجمع. اإلداریة في بیان األرباح أو الخسائروالعمومیة التشغیلیة والمصاریف د المصاریف والمصاریف ضمن بن 

 
 السابقالتأجیر التمویلي 

) فیما یتعلق بالموجودات المحتفظ 17) ومعیار المحاسـبة الدولي رقم (16یتمثل الفارق الرئیسـي بین المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
ــتأجر للمؤجر. ویتطلب المعیار الدولي للت  ــمانات القیمة المتبقیة التي یقدمھا المس ــابقاً بموجب عقد التأجیر تمویلي في قیاس ض قاریر بھا س

) أن تعترف المجموعة كجزء من مطلوبات التأجیر المبلغ المتوقع دفعھ بموجب ضــمان القیمة المتبقیة فقط، عوضــاً عن 16المالیة رقم (
). لم یكن لھذا التغییر تأثیر مادیاً على البیانات المالیة المجمعة 17الحد األقصــــى للمبلغ المضــــمون وفقاً لمعیار المحاســــبة الدولي رقم (

 مجموعة.لل
 

 األثر على محاسبة المؤجر
) بـشكل جوھري كیفیة قیام المؤجر بالمحاـسبة عن عقود التأجیر. یواـصل المؤجر تـصنیف 16ال یغیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

ذلك، قام المعیار الدولي للتقاریر عقود التأجیر إما كعقود تأجیر تمویلیة أو كعقود تأجیر تشـــغیلیة والمحاســـبة عنھما بشـــكل مختلف. ومع  
) بتغییر وزیادة اإلفصـاحات المطلوبة، خاصـةً فیما یتعلق بكیفیة قیام المؤجر بإدارة المخاطر الناشـئة عن حصـتھ المتبقیة 16المالیة رقم (

 في الموجودات المستأجرة.
 

حاســبة عن عقد التأجیر الرئیســي و التأجیر من الباطن كعقدین )، یقوم المؤجر الوســیط بالم16وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
منفصــــلین. یتعین على المؤجر الوســــیط تصــــنیف عقد التأجیر من الباطن كعقد تأجیر تمویلي أو تشــــغیلي بالرجوع إلى موجودات حق 

 )).17ار المحاسبة الدولي رقم (االستخدام الناشئة عن عقد التأجیر الرئیسي (ولیس بالرجوع إلى الموجودات األساسیة وفقاً لمعی 
 

 لم یكن لتطبیق تلك المعاییر تأثیر مادي على البیانات المالیة للمجموعة.
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 ): مزایا الدفع مقدماً مع التعویض السلبي9تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

)، یمكن قـیاس أداة اـلدین ـبالتكلـفة المطـفأة أو القیـمة الـعادـلة من خالل اـلدـخل الشـــــاـمل اآلخر، 9وفـقاً للمعـیار اـلدولي للتـقاریر الـمالـیة رقم (
شــریطة أن تكون التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط مدفوعات للمبلغ األصــلي والفائدة على المســتحق من المبلغ األصــلي القائم (معاییر ســداد 
ــح التعدیالت على المعیار الدولي  ــنیف. توض ــب لغرض التص ــلیة وفوائدھا) واالحتفاظ باألداة ضــمن نموذج األعمال المناس المبالغ األص

داد المبالغ األصـلیة وفوائدھا بغض النظر عن أي حدث أو ظرف یؤدي 9للتقاریر المالیة رقم ( ) أن األصـل المالي یجتاز اختبار معاییر ـس
بكر للعـقد وبغض النظر عن أي طرف ـیدفع أو یتلقى تعویضـــــات معقوـلة عن اإلنـھاء المبكر للعـقد. یـجب تطبیق التـعدیالت إلى اإلنـھاء الم

 . 2019ینایر  1بأثر رجعي وتسري اعتباراً من 
 

 لم یكن لتطبیق تلك التعدیالت تأثیر مادي على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة.
 

 ): االستثمارات طویلة األجل في الشركات الزمیلة وشركات المحاصة28المحاسبة الدولي (تعدیالت على معیار 
) على االـستثمارات طویلة األجل في الـشركة الزمیلة أو ـشركات 9توـضح التعدیالت أن المنـشأة تطبق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

ــة التي ال تنطبق علیھا طریقة حقوق الملكیة، ول ــركة الزمیلة أو المحاص ــتثمار في الش ــافي االس ــكل جزء من ص كن التي في جوھرھا تش
شــركة المحاصــة (اســتثمارات طویلة األجل). ویعتبر ھذا التصــنیف مناســباً ألنھ یعني ضــمناً أن نموذج الخســائر االئتمانیة المتوقعة في 

 لة األجل.) ینطبق على تلك االستثمارات طوی 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 

في االعتبار أي خـسائر للـشركة الزمیلة   المجموعة) ال تأخذ  9كما أوـضحت التعدیالت أنھ عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
أو شـركة المحاصـة، أو خسـائر انخفاض في القیمة على صـافي االسـتثمار والمحققة كتسـویات لصـافي االسـتثمار في الشـركة الزمیلة أو 

 : االستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات المحاصة.28كة المحاصة نتیجة تطبیق معیار المحاسبة الدولي شر
 

تملك اسـتثمارات طویلة األجل في شـركات   المجموعةوحیث أن   .2019ینایر   1یجب تطبیق التعدیالت بأثر رجعي وتسـري اعتباراً من 
 المجمعة. زمیلة وشركات محاصة تنطبق علیھا طریقة حقوق الملكیة ، فإن ھذه التعدیالت لن یكون لھا أثر على البیانات المالیة

 
 )2017(الصادرة في دیسمبر  2017-2015دورة التحسینات السنویة 

 
 مج األعمالد –) 3المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

توضـح التعدیالت أن أي منشـأة عند اكتسـاب السـیطرة على عملیات مشـتركة، فإنھا تطبق متطلبات دمج األعمال على مراحل منھا قیاس 
االســتثمارات المملوكة من قبل في موجودات ومطلوبات العملیات المشــتركة بالقیمة العادلة. وللقیام بذلك، یقوم المشــتري بقیاس حصــص 

 مملوكة سابقاً في العملیات المشتركة.ملكیتھ ال
 

أو   تطبق المجموعة تلك التعدیالت على معامالت دمج األعمال التي یكون تاریخ الحیازة لھا في أو بعد الفترة المالیة الســنویة التي تبدأ في
 .2019ینایر  1بعد 

 
 المجمعة للمجموعة.لم یكن لتطبیق تلك التعدیالت تأثیر مادي على البیانات المالیة 

 
 تكالیف االقتراض  –) 23معیار المحاسبة الدولي (

توضــــح التعدیالت أن المجموعة تعامل أي قروض تمت في األســــاس لتطویر أصــــل مؤھل كجزء من القروض العامة عندما تكون كل 
 األنشطة الضروریة لتجھیز األصل لالستخدام أو البیع المزمع لھ كاملة.

 
المجموعة تلك التعدیالت على تكالیف االقتراض المتكبدة في أو بعد الفترة المالیة الســنویة التي تطبق فیھا المجموعة تلك التعدیالت  تطبق

للمرة األولى. تطبق المجموعة تلك التعدیالت على المعامالت التي تحصـل فیھا على سـیطرة مشـتركة في أو بعد أو الفترة المالیة السـنویة 
. وحیث أن سیاسة المجموعة الحالیة تتماشي مع ھذه التعدیالت، فإن المجموعة ال تتوقع أن یكون لتلك 2019ینایر   1في أو بعد   التي تبدأ

 التعدیالت تأثیر على البیانات المالیة المجمعة.
 

لیة المجمعة للمجموعة. لم تقم ولكن لیس لھا أثر على البیانات الما  2019تنطبق بعض التعدیالت والتفســــیرات األخرى للمرة األولى في  
 المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت كانت قد صدرت ولكن لم یبدأ سریانھا بعد.

 
 المعاییر والتعدیالت الجدیدة الصادرة وغیر جاریة التأثیر

 بتطبیق المعاییر والتعدیالت الجدیدة الصادرة وغیر جاریة التأثیر:كما في تاریخ الموافقة على إصدار البیانات المالیة لم تقم المجموعة 
 

 تعریف األعمال –) 3تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
ــطلحات الُمعرفة 3التعدیالت في تعریف األعمال (تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( )) ھي تغییرات على ملحق أ، المصـ

 ) فقط وبیانھا كما یلي:3إرشادات التطبیق واألمثلة التوضیحیة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (و
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 تعتبر المطلوبات متداولة إذا:
 كان من المتوقع تسویتھا ضمن دورة التشغیل العادیة، أو 
 محتفظ بھا بصورة رئیسیة لغرض المتاجرة، أو 
 كان من المتوقع تسویتھا خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ بیان المركز المالي ، أو 
 رة ال تقل عن اثني عشر شھراً بعد تاریخ بیان المركز المالي .ال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لفت  

 
  تصنف المجموعة كافة مطلوباتھا األخرى كـمطلوبات غیر متداولة.

 
 األدوات المالیة : -د 

 تقوم المجموعة بتصـنیف أدواتھا المالیة كموجودات مالیة ومطلوبات مالیة. یتم إدراج الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة عندما تكون
 المجموعة طرفا في األحكام التعاقدیة لتلك األدوات. 

 
ائر الت  ي یتم تصـنیف األدوات المالیة كمطلوبات أو حقوق ملكیة طبقا لمضـمون االتفاقیة التعاقدیة. إن الفوائد والتوزیعات واألرباح والخـس

ــنفة كحقوق  ــروف أو إیراد. إن التوزیعات على حاملي ھذه األدوات المالیة المصـ ــنفة كمطلوبات تدرج كمصـ تتعلق باألداة المالیة المصـ
للمجموـعة حق ـقانوني ملزم لتســـــدـید یكون ـیدـھا مـباشــــرة على حقوق الملكـیة. یتم إظـھار األدوات الـمالـیة ـبالصـــــافي عـندـما ملكـیة یتم ق

 .الموجودات والمطلوبات بالصافي وتنوي السداد إما بالصافي أو ببیع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد
 

ــودات تتضـمن ــة والمطلوبات الموجــــ تحق من في المدرجة المالیــــ  إلى   /بیان المركز المالي المجمع النقد والنقد المعادل، مدینون، المـس
 ، توزیعات أرباح مســــتحقة، قرض ألجلأطراف ذات صــــلة ، موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشــــامل اآلخر، دائنون

  .والتزام تأجیر تمویلي
 

 الموجودات المالیة
 

 تصنیف الموجودات المالیة 
لتـحدـید فـئة تصــــنیف وقـیاس الموجودات الـمالـیة، یتطـلب المعـیار اـلدولي للتـقاریر الـمالـیة تقییم ـكاـفة الموجودات الـمالـیة، ـباســــتثـناء أدوات 

ــائص التدفقا ــتناداً إلى نموذج األعمال الخاص بالمجموعة بإدارة موجودات المجموعة و كذلك خصــ ــتقات، اســ ت النقدیة الملكیة والمشــ
 التعاقدیة لتلك األدوات مجتمعین.

 
 تقییم نموذج األعمال

تحدد المجموعة نموذج أعمالھا وفق مسـتوى یعكس أفضـل وسـیلة إلدارة المجموعة لموجوداتھا المالیة لتحقیق أھدافھا، وتحقیق التدفقات 
لنقدیة التعاقدیة من الموجودات أو تحصــــیل التدفقات النقدیة التعاقدیة. وھذا ســــواء كان ھدف المجموعة الوحید ھو تحصــــیل التدفقات ا

دـیة من بیع الموجودات مـعا. وإذا لم تنطبق أي من ـھاتین الـحالتین (ـكأن یتم االحتـفاظ ـبالموجودا  اـقدـیة وـكذـلك الـتدفـقات النـق دـیة التـع ت النـق
ـقاس ـبالقیـمة الـعادـلة من خالل األرـباح أو الـمالـیة ألغراض المـتاجرة)، ـفإن الموجودات الـمالـیة تصــــنف كجزء من نموذج أعـمال البیع وت 

 الخسائر. ال یتم تقییم نموذج أعمال المجموعة لكل أداة على حدة، ولكن على مستوى أعلى من المحفظة ككل.
 

 والفائدة فقط اختبار مدفوعات أصل المبلغ   –تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة 
عندما یتم تحدید نموذج االعمال لالحتفاظ بالموجودات لغرض تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة او تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة  

بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة تتمثل في مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط ("اختبار تحقق   المجموعة والبیع، تقوم 
مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط"). ألغراض ھذا االختبار، یُعرف "أصل المبلغ" بالقیمة العادلة للموجودات المالیة عند االعتراف  

ى عمر الموجودات المالیة (على سبیل المثال، في حالة أن یمثل مدفوعات ألصل المبلغ أو إطفاء القسط/الخصم).  المبدئي، وقد یتغیر على مد
 إن العناصر الجوھریة للفائدة في أي ترتیب إقراض أساسي تتمثل بصورة نموذجیة في مراعاة القیمة الزمنیة للنقود ومخاطر االئتمان. 

 
في حال حصول أي تغییر في نموذج األعمال المستخدم إلدارة تلك الموجودات. وتتم إعادة التصنیف    بإعادة التصنیف فقط   المجموعة  تقوم

 . اعتباراً من بدایة فترة التقریر الالحقة لحصول التغییر. ومن غیر المتوقع تكرار مثل ھذه التغییرات بدرجة كبیرة ولم تحدث خالل السنة 
 

 االعتراف المبدئي
ومبیعات الموجودات المالیة في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع األصل.  یتم االعتراف بمشتریات 

ً بالقیمة العادلة مضاف إلیھا تكالیف المعامالت لكافة الموجودات المالیة غیر المدرجة بالقی  مة  یتم االعتراف بالموجودات المالیة مبدئیا
 الخسائر.  العادلة من خالل األرباح أو 

 
 إلغاء االعتراف

مالیة،  یتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة (كلیا أو جزئیا) عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة في استالم التدفقات النقدیة من الموجودات ال
الحالتین التالیین: (أ) إذا تم تحویل  أو عندما تحول المجموعة حقھا في استالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة، وذلك في أحدى 

جمیع المخاطر والعوائد الخاصة بملكیة الموجودات المالیة من قبل المجموعة ، أو (ب) عندما ال یتم تحویل جمیع المخاطر والعوائد  
بالسیطرة، فیجب علیھا   للموجودات المالیة أو االحتفاظ بھا، ولكن تم تحویل السیطرة على الموجودات المالیة. عندما تحتفظ المجموعة

 االستمرار في إدراج الموجودات المالیة بحدود نسبة مشاركتھا فیھا. 
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 فئات قیاس الموجودات المالیة
 تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة عند اإلعتراف المبدئي ضمن التصنیفات التالیة: 

 
 .أدوات الدین بالتكلفة المطفأة 
  العادلة من الدخل الشــــامل اآلخر، مع إعادة تصــــنیف األرباح أو الخســــائر عند إلغاء اإلعتراف إلى بیان أدوات الدین بالقیمة

 األرباح أو الخسائر المجمع.
  أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر، مع عدم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر عند إلغاء اإلعتراف إلى بیان

 .ر المجمعاألرباح أو الخسائ 
 .أدوات مالیة بالقیمة العادلة من األرباح أو الخسائر 

 
 أدوات الدین بالتكلفة المطفأة

 تقاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا كانت تتوافق مع الشرطین التالیین:
 تعاقدیة، واالحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى تملك األصل للحصول على تدفقات نقدیة  -
الـشروط التعاقدیة للموجودات المالیة تظھر تواریخ محددة للتدفقات النقدیة والتي تتـضمن بـشكل أـساـسي مدفوعات المبلغ األـصلي  -

 والفوائد المستحقة على المبلغ المتبقي.
 

ائد الفعلي المعدلة بخسائر انخفاض القیمة، إن  أدوات الدین التي تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الع
وجدت. یتم اإلعتراف بإیرادات الفوائد وأرباح وخسائر فروقات عملة أجنبیة واإلنخفاض في القیمة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع.   

 صل أو تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ. یتم االعتراف باألرباح والخسائر في بیان األرباح أو الخسائر المجمع عند إلغاء االعتراف باأل
 

 التكلفة المطفأة وطریقة العائد الفعلي 
  طریقة العائد الفعلي ھي الطریقة الحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدین وتخصیص إیرادات الفوائد على الفترة ذات الصلة. بشكل عام، فإن 

المستقبلیة المقدرة (بما في ذلك جمیع الرسوم والنقاط المدفوعة أو  معدل العائد الفعلي ھو السعر الذي یقوم بخصم التحصیالت النقدیة 
ً من سعر الفائدة الفعلي وتكالیف المعامالت واألقساط أو الخصومات األخرى) باستثناء الخسائر االئتمانیة  المستلمة التي تشكل جزءا

إلى القیمة الدفتریة اإلجمالیة ألداة الدین عند االعتراف المبدئي.  المتوقعة، من خالل العمر المتوقع ألداة الدین أو حیثما ینطبق، فترة أقصر،  
  بالنسبة للموجودات المالیة التي تم شراؤھا أو الناشئة عن ضعف ائتماني، یتم احتساب سعر الفائدة الفعلي المعدل ائتمانیا عن طریق خصم 

 المتوقعة، لتصل إلى التكلفة المطفأة ألداة الدین عند االعتراف المبدئي.  التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة، بما في ذلك الخسائر االئتمانیة
 

ً منھا المبالغ المستلمة من أصل المبلغ   التكلفة المطفأة للموجودات المالیة ھي قیمة الموجودات المالیة عند االعتراف المبدئي مخصوما
الفعلي للفروقات بین المبلغ المبدئي ومبلغ االستحقاق، المعدلة بمخصص الخسائر.  باإلضافة إلى اإلطفاء التراكمي باستخدام طریقة العائد 

 إن القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجودات المالیة ھي التكلفة المطفأة للموجودات المالیة قبل التعدیل لمخصص الخسائر. 
 

 تصنف كأدوات دین بالتكلفة المطفأة.  صلة اتذأطراف ، المدینون والمستحق من والنقد المعادلإن النقد 
 

  :النقد والنقد المعادل 
   . نقد لدى محافظ استثماریةوولدى البنوك  الصندوق في النقد في  المعادل  والنقد النقد یتمثل

 
  مدینون تجاریون 

یمثل المدینون المبالغ المستحقة من العمالء عن بیع بضائع ، تأجیر وحدات أو خدمات منجزة ضمن النشاط االعتیادي، ویتم االعتراف  
 قیمة.  مبدئیا بالمدینین بالقیمة العادلة وتقاس فیما بعد بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا مخصص االنخفاض في ال

 
 الشامل اآلخرأدوات الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

عند التحقق المبدئي، یجوز للمجموعة أن تقرر تصنیف بعض من أدوات الملكیة دون الرجوع في ذلك بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
 األعمال. یتحدد ذلك التصنیف لكل أداة على حدة. أو مقابل محتمل ناشئ عن دمج  الشامل اآلخر عندما ال یحتفظ بھا لغرض المتاجرة 

 
ي القیمة  االستثمارات في أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر تقاس الحقاً بالقیمة العادلة. یتم االعتراف بالتغیرات ف

عرضھا في التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة ضمن  العادلة بما في ذلك الجزء الخاص بالعمالت األجنبیة في الدخل الشامل اآلخر ویتم  
إن   .حقوق الملكیة. یتم تحویل األرباح والخسائر المتراكمة المعترف بھا سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المرحلة عند االستبعاد

و الخسائر المجمع. یتم االعتراف بتوزیعات األرباح في  األرباح والخسائر الناتجة من أدوات الملكیة ال یعاد تصنیفھا إلى بیان األرباح أ
بیان األرباح أو الخسائر المجمع عند ثبوت الحق في تلك التوزیعات، إال عندما تستفید المجموعة من تلك المحصالت كاسترداد جزء من  

لملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  تكلفة األداة، وفي ھذه الحالة تسجل تلك األرباح في الدخل الشامل اآلخر. ال تخضع أدوات ا
المرحلة    اآلخر لتقییم انخفاض القیمة. وعند استبعادھا، یعاد تبویب األرباح أو الخسائر من التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة إلى األرباح 

 .المجمع  في بیان التغیرات في حقوق الملكیة 
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 المالیةانخفاض قیمة الموجودات 
 . تعترف المجموعة بمخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة لجمیع أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر 

 
لتي تتوقع المجموعة  تستند الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفقاً للعقد وكافة التدفقات النقدیة ا

استالمھا، ویتم خصم العجز بنسبة تقریبیة إلى معدل الفائدة الفعلي األصلي على ذلك األصل. تشمل التدفقات النقدیة المتوقعة التدفقات  
 النقدیة من بیع الضمانات المحتفظ بھا أو التحسینات االئتمانیة اآلخرى التي تعتبر جزءاً من الشروط التعاقدیة. 

 
داً  بالنسبة للمدینین التجاریین والمدینیین اآلخرین، طبقت المجموعة األسلوب المبسط للمعیار واحتسبت الخسائر االئتمانیة المتوقعة استنا
ن  إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالیة. وعلیھ، ال تقوم المجموعة بتتبع التغیرات في مخاطر االئتمان ولك

یتم اإلعتراف بمخصص الخسائر استناداً إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالیة في تاریخ كل فترة تقریر.  
أنشأت المجموعة مصفوفة مخصصات تستند إلى السجل السابق لخسائر االئتمان، ومعدلة بالعوامل المستقبلیة المحددة للمدینین والبیئة  

یتم تقسیم االنكشافات للمخاطر على أساس الخصائص االئتمانیة مثل درجة مخاطر االئتمان، المنطقة الجغرافیة، قطاع   االقتصادیة. 
 األعمال، حالة التعسر وعمر العالقة. 

 
على تحدید بالنسبة ألرصدة األطراف ذات الصلة ، تطبق المجموعة األسلوب المستقبلي حیث لم یعد االعتراف بالخسائر االئتمانیة یعتمد 

المجموعة في البدایة لحدث خسائر االئتمان. وبدالً من ذلك، تأخذ المجموعة في االعتبار نطاق أكبر من المعلومات عند تقییم مخاطر  
ي تؤثر االئتمان وقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة بما في ذلك األحداث الماضیة، الظروف الحالیة، التوقعات المعقولة والممكن إثباتھا والت 

 على القدرة المتوقعة على تحصیل التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة الدین. 
 

 لتطبیق األسلوب المستقبلي، تطبق المجموعة تقییم من ثالث مراحل لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما یلي: 
   لجودتـھا االئتـمانـیة مـنذ االعتراف المـبدئي أو  األدوات الـمالـیة التي لم تتراجع قیمتـھا بصــــورة كبیرة ـبالنســـــبة –المرحـلة األولي

 المصنفة ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة.
  (ـعدم انخـفاض قیـمة االئتـمان) األدوات الـمالـیة التي تراجـعت قیمتـھا بصــــورة كبیرة من حـیث جودتـھا االئتـمانـیة  –المرحـلة الـثانـیة

 منذ االعتراف المبدئي ومخاطرھا االئتمانیة غیر منخفضة.
 الموجودات الـمالـیة التي لـھا دلـیل موضــــوعي على انخـفاض القیـمة في ـتاریخ البـیاـنات  –الـثالـثة (انخـفاض قیـمة االئتـمان)   المرحـلة

 المالیة والمحدد أن قیمتھا قد انخفضت عندما یكون لحدث أو أكثر أثر سلبي على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة.
 

االئتمان لألداة المالیة قد تدھورت بشكل جوھري منذ االعتراف المبدئي، تقارن المجموعة مخاطر التعثر على  عند تقییم ما إذا كانت جودة  
موعة في  األداة المالیة في تاریخ التقریر بمخاطر التعثر على األداة المالیة في تاریخ اإلعتراف المبدئي. عند إجراء ھذا التقییم ، تأخذ المج

ة والنوعیة المعقولة والمدعومة، بما في ذلك الخبرة التاریخیة والمعلومات التطلعیة المتاحة دون تكلفة أو جھد  االعتبار المعلومات الكمی 
ل  مفرط. تشمل المعلومات التطلعیة التي تم النظر فیھا اإلمكانیة المستقبلیة للصناعات التي یعمل فیھا مدینو المجموعة ، والتي تم الحصو 

القتصادیین والمحللین المالیین، باإلضافة إلى النظر في مختلف المصادر الخارجیة للمعلومات االقتصادیة الفعلیة  علیھا من تقاریر الخبراء ا
 والمتوقعة المتعلقة بالعملیات األساسیة للمجموعة. 

 
ئتمانیة المتوقعة على مدى  شھراً" للمرحلة األولي مع االعتراف بـ "الخسائر اال 12یتم االعتراف بـ "الخسائر االئتمانیة المتوقعة لفترة 

المالیة    أعمار االئتمان للموجودات المالیة" للمرحلة الثانیة والثالثة. تمثل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى أعمار االئتمان للموجودات
یة. تمثل الخسائر االئتمانیة المتوقعة  خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن جمیع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المال

ً من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالیة   12على مدى أعمار االئتمان للموجودات المالیة لمدة  شھًرا جزءا
 لي. شھًرا بعد تاریخ التقریر الما 12والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعثر على األدوات المالیة لمدة 

 
م یتحدد قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة عن طریق تقدیر االحتمال المرجح لخسائر االئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة. یت 

خصم خسائر االئتمان المتوقعة والتي تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة من إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات، وتحمل على بیان األرباح أو  
 الخسائر المجمع.  

 
یوماً. ومع ذلك، وفي بعض الحاالت، یمكن للمجموعة   365تعتبر المجموعة األصل المالي متعثراً عندما تتأخر المدفوعات التعاقدیة لـ 

عاقدیة المستحقة.  أن تعتبر األصل المالي متعثراً عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إلى أن المجموعة قد ال تتلقى كامل المبالغ الت 
 یتم شطب األصل المالي عندما ال یتوقع استرداد التدفقات النقدیة التعاقدیة.  

 
 المالیةالمطلوبات 

قة  یتم االعتراف المبدئي لجمیع المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة، وفي حالة القروض والسلفیات والدائنون تخصم تكالیف المعاملة المتعل
مباشر. یتم قیاس جمیع المطلوبات المالیة الحقاً بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة  بھا بشكل  

 سعر الفائدة الفعلي. 
 

 المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة 
 المبین أعاله بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم قیاس المطلوبات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة على النحو 
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 الدائنون  
م شراؤھا  یتمثل رصید الدائنین في الدائنین التجاریین والدائنین اآلخرین. یمثل بند الدائنین التجاریین االلتزام لسداد قیمة بضائع أو خدمات ت 

الفائدة   ضمن النشاط االعتیادي. یتم إدراج الدائنین التجاریین مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل 
ما  الفعلي. یتم تصنیف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كان السداد یستحق خالل سنة أو أقل (أو ضمن الدورة التشغیلیة الطبیعیة للنشاط أیھ

 أطول)، وبخالف ذلك، یتم تصنیفھا كمطلوبات غیر متداولة.  
 

االلتزام مقابل المطلوبات. عندما یتم استبدال المطلوبات المالیة الحالیة  یتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم إلغاء أو انتھاء 
بأخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة جوھریا أو تعدیل شروط المطلوبات المالیة الحالیة بشكل جوھري. یتم معاملة التبدیل أو التغییر 

بین القیمة الدفتریة ذات الصلة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع.    كإلغاء اعتراف ألصل االلتزام وإدراج التزام جدید، ویتم إدراج الفرق 
) القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة بعد  2) القیمة الدفتریة للمطلوبات قبل التعدیل؛ و (1إذا لم یكن التعدیل جوھریاً، یتم اإلعتراف بالفرق: (

 ن أرباح وخسائر آخرى. التعدیل في االرباح أو الخسائر كأرباح أو خسائر التعدیل ضم
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة مقاصة : 
یتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم ادراج صافي المبلغ في بیان المركز المالي المجمع فقط إذا كان ھناك حق قانوني واجب  

 الصافي أو لتحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في وقت واحد. النفاذ حالیا لمقاصة المبالغ المعترف بھا وھناك نیة للتسویة على أساس  
 

 :العقارات االستثماریة - ھـ
تتضمن العقارات االستثماریة العقارات القائمة والعقارات قید اإلنشاء أو إعادة التطویر والمحتفظ بھا لغرض اكتساب اإلیجارات أو  

العقارات االستثماریة مبدئیا بالتكلفة والتي تتضمن سعر الشراء وتكالیف العملیات المرتبطة بھا  ارتفاع القیمة السوقیة أو كالھما. تدرج 
مخصوما منھا االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة. ال یتم استھالك األراضي المقامة علیھا العقارات االستثماریة. ویتم 

 .األعمار اإلنتاجیة للمباني احتساب االستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى 
 

یتم رسملة المصاریف الالحقة إلى القیمة الدفتریة لألصل فقط عندما یكون من المتوقع تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة الناتجة من  
والصیانة األخرى كمصاریف  . وأن التكلفة یمكن قیاسھا بصورة موثوقة. یتم تسجیل جمیع تكالیف اإلصالحات  المجموعة المصاریف إلى  

 عند تكبدھا. عند استبدال جزء من العقار االستثماري، یتم إلغاء االعتراف بالقیمة الدفتریة للجزء المستبدل. 
 

یتم إلغاء االعتراف بالعقارات االستثماریة عند استبعادھا (أي في تاریخ انتقال السیطرة للمشتري) أو سحبھا نھائیا من االستخدام وال  
أیة منافع اقتصادیة مستقبلیة متوقعة من االستبعاد. ویتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عـن استبعاد أو إنھـاء خدمـة العقار   یوجد

 .االستثماري في بیان األرباح أو الخسائر المجمع
 

غل المالك لھ، أو بدایة تأجیره تشغیلیا  یتم التحویل إلى العقار اإلستثماري فقط عند حدوث تغیر في إستخدام العقار یدل على نھایة ش
لطرف آخر، أو إتمام البناء أو التطویر. ویتم التحویل من عقار إستثماري فقط عند حدوث تغیر في اإلستخدام یدل علیھ بدایة شغل المالك  

بالمحاسبة عن ذلك   المجموعةلھ، أو بدایة تطویره بغرض بیعھ. في حال تحول عقار مستخدم من قبل المالك إلى عقار إستثماري، تقوم 
 العقار طبقاً للسیاسة المحاسبیة المتبعة للممتلكات والعقارات والمعدات حتى تاریخ تحول وتغییر اإلستخدام. 

 
 ممتلكات ومعدات : - و

ــال تلك  ــرة مرتبطة بإیص ــراء وأي تكالیف مباش ــعر الش ــمن التكلفة المبدئیة للممتلكات والمعدات س ــغیل تتض الموجودات إلى موقع التش
وجعلھا جاھزة للتـشغیل . یتم عادة إدراج المـصاریف المتكبدة بعد تـشغیل الممتلكات والمعدات ، مثل اإلـصالحات والـصیانة والفحص في 

المصـاریف قد  بیان األرباح أو الخسـائر المجمع في الفترة التي یتم تكبد ھذه المصـاریف فیھا . في الحاالت التي یظھر فیھا بوضـوح أن
تخدام إحدى الممتلكات والمعدات إلى حد أعلى من معیار  تقبلیة المتوقع الحصـول علیھا من إـس أدت إلى زیادة في المنافع اإلقتصـادیة المـس

 والمعدات . األداء المحدد أساساً ، فإنھ یتم رسملة ھذه المصاریف كتكلفة إضافیة على الممتلكات
 

ــع أو إنھاء خدمة الموجودات ، یتم تظھر الممتلكات والمعدات بالت  كلفة ناقصا االستھالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القیمة . عند بیــ
  إستبعاد تكلفتھا واستھالكھا المتراكم من الحسابات ویدرج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إستبعادھا في بیان األرباح أو الخسائر المجمع .

والمـعدات لتـحدـید االنخـفاض في القیـمة عـندـما تشــــیر األـحداث أو تغیرات الظروف إلى أن القیـمة  ـكاتیتم مراجـعة القیـمة اـلدفترـیة للممتل
في حالة وجود مثل ھذه المؤـشرات وعندما تزید القیمة الدفتریة عن القیمة القابلة لالـسترداد المقدرة،   الدفتریة قد ال تكون قابلة لالـسترداد.

 بلة لالسترداد والتي تمثل القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع أو القیمة المستخدمة ، أیھما أعلى .یتم تخفیض الموجودات إلى قیمتھا القا
 
 الممتلكات والمعدات كما یلي : لبنود المتوقعة اإلنتاجیة األعمار مدى على الثابت القسط بطریقة اإلستھالك إحتساب یتم
 

 معدل اإلستھالك    
 5 – 3  أثاث و تركیبات
 5 – 3  أدوات ومعدات

 5 – 3  سیارات
 5 – 3  دیكورات
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 المتوقعة اإلقتـصادیة المنافع نمط مع اإلـستھالك تتفقان وفترة طریقة أن من للتأكد اإلـستھالك دوریا وطریقة اإلنتاجي العمر مراجعة یتم
 .الممتلكات والمعدات بنود من
 

یتم إلغاء االعتراف ببنود الممتلكات والمعدات عند إســتبعادھا أو عند إنتفاء وجود منفعة إقتصــادیة متوقعة من االســتعمال المســتمر لتلك 
 الموجودات. 

 
 : غیر المالیة إنخفاض قیمة الموجوداتـ ز 

للموجودات لتـحدـید فیـما إذا ـكان ھـناك دلـیل على إنخـفاض في قیـمة تـلك في نـھاـیة الفترة الـمالـیة ، تقوم المجموـعة بمراجـعة القیم اـلدفترـیة 
ــل على اإلنخفاض ، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد للموجودات إلحتساب خسائر اإلنخفاض في القیمة،  الموجودات. إذا كان یوجد دلی

منفرد ، یجب على المجموعة تقدیر القیمة القابلة لالســترداد (إن وجدت) . إذا لم یكن من الممكن تقدیر القیمة القابلة لالســترداد ألصــل  
 .لوحدة تولید النقد التي ینتمي إلیھا األصل

 
لألـصل   إن القیمة القابلة لالـسترداد ھي القیمة العادلة ناقـصا تكالیف البیع أو القیمة المـستخدمة ، أیھما أعلى. یتم تقدیر القیمة المـستخدمة

دیة المـستقبلیة المتوقعة مقابل القیمة الحالیة لھا بتطبیق ـسعر الخـصم المناسب. یجب أن یعكس سعر الخصم من خالل خـصم التدفقات النق
 .تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل

 
ــل (أو وحدة تولید النقد) أقل من القیمة الدف ــترداد المقدرة لألصــ ــل ، فإنھ یجب تخفیض القیمة إذا كانت القیمة القابلة لالســ تریة لألصــ

ــرة في بیان  ــارة اإلنخفاض في القیمة مباشـ ــترداد. یجب اإلعتراف بخسـ ــل (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة القابلة لالسـ الدفتریة لألصـ
ة خســــارة إنخفاض قیمة األرباح أو الخســــائر المجمع ، إال إذا كانت القیمة الدفتریة لألصــــل معاد تقییمھا وفي ھذه الحالة یجب معالج

 .األصل كإنخفاض إعادة تقییم
 

ــل (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة التقدیریة المعدلة القاب  ــارة اإلنخفاض في القیمة الحقا ، تزداد القیمة الدفتریة لألصــ لة عند عكس خســ
الدفتري الذي كان ســـیحدد لو أنھ لم یتم لالســـترداد. یجب أن ال یزید المبلغ الدفتري بســـبب عكس خســـارة إنخفاض القیمة عن المبلغ 

اإلعتراف بأیة خـسارة من إنخفاض قیمة األـصل (أو وحدة تولید النقد) خالل الـسنوات الـسابقة. یجب اإلعتراف بعكس خـسارة اإلنخفاض 
ــل معاد تقییمھا وف ــائر المجمع إال إذا كانت القیمة الدفتریة لألصـ ــرة في بیان األرباح أو الخسـ ي ھذه الحالة یجب معالجة في القیمة مباشـ

 عكس خسائر اإلنخفاض في القیمة كزیادة في إعادة التقییم.
 

 :العملیات غیر المستمرةـ  ح
 تمثل العملیات غیر المستمرة ُمَكون من المجموعة تم استبعاده أو تم تصنیفھ على أنھ محتفظ بھ لغرض البیع، والذي:

 منفصل.تمثل نشاط جوھري أو قطاع جغرافي  
 تمثل جزءا من خطة منسقة الستبعاد نشاط جوھري أو قطاع جغرافي منفصل. 
 تشمل الشركات التابعة المقتناة أساسا لغرض البیع الحقا. 

 
یشــمل ھذا الُمَكون عملیات وتدفقات نقدیة والتي یمكن تمییزھا بشــكل واضــح، من الناحیة التشــغیلیة وألغراض التقریرالمالي عن بقیة 

بمعنى أخر، ســــیكون أحد مكونات المنشــــأة عبارة عن وحدة تولید نقد أو مجموعة وحدات تولید نقد عندما یكون محتفظ بھا   المجموعة.
 .لغرض االستخدام

 
 یتم تصنیف تلك العملیات كعملیات غیر مستمرة عند البیع أو عند تحقق شروط التصنیف كعملیات غیر مستمرة، أیھما یحدث أوال.

 
ــروفات المتعلقة بالعملیات یتم إدراج االیرا ــل عن االیرادات والمص ــكل منفص ــتمرة بش ــروفات المتعلقة بالعملیات غیر المس دات والمص

المســــتمرة في بیان األرباح أو الخســــائر المجمع وذلك حتى مســــتوى الربحیة للفترة المنتھیة في تاریخ البیانات المالیة المجمعة وكذلك 
ــارة الفترات المقارنة، حتى وإن احتفظت   ــیطرة في الشــركة التابعة بعد البیع، حیث یتم إدراج الربح أو الخس المجموعة بحصــة غیر مس

 كبند مستقل ضمن بیان األرباح أو الخسائر المجمع.
 
 : الخدمةمخصص مكافأة نھایة  - ط

 اإللتزام ھذا إن  .الموظفین األھلي وعقود القطاع في الكویتي العمل لقانون طبقا للموظفین الخدمة نھایة لمكافأة مخصــص إحتســاب یتم
 لھذا الحالیة القیمة یقارب والذي نھایة الفترة المالیة ، في خدماتھ إنھاء تم لو فیما موظف ، لكــــــل المسـتحق المبلغ یمثل الممول غیر

 .اإللتزام النھائي 
 

 :توزیعات األرباح للمساھمین – ي
ــركة األم كمطلوبات عند إقرار تلك التوزیعات نھائیا، تقوم المجموعة باالعتراف بتوزیعات  ــاھمي الشـ األرباح النقدیة وغیر النقدیة لمسـ

وعـندما ال یعود قرار تـلك التوزیعات خاضــــعا الرادة المجموعة. یتم إقرار تلك التوزیعات عند الموافقة علیھا من قبل الجمعیة العمومیة 
 .تراف بقیمة تلك التوزیعات بحقوق الملكیةالسنویة لمساھمي الشركة األم ، حیث یتم االع

 
ضمن   یتم قیاس التوزیعات غیر النقدیة بالقیمة العادلة للموجودات التي سیتم توزیعھا مع إدراج نتیجة إعادة القیاس بالقیمة العادلة مباشرة

ذلك االلتزام والقیـمة الدفتریة للموجودات الموزعة حقوق الملكـیة. عـند القـیام بتـلك التوزیـعات غیر النـقدیة ، فان الفرق بین القیـمة الدفتریة لـ 
 یتم إدراجھا في بیان األرباح أو الخسائر المجمع .
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 مع. یتم االفصاح عن توزیعات االرباح التي تم إقرارھا بعد تاریخ البیانات المالیة المجمعة كأحداث الحقة لتاریخ بیان المركز المالي المج
 

 رأس المال : - ك
، إن التكالیف اإلضـافیة المرتبطة مباشـرة بإصـدار أسـھم جدیدة یتم عرضـھا ضـمن حقوق الملكیة   ملكیة كحقوق لعادیةا األسـھم تصـنف

 مخصومة من المبالغ المحصلة .
 
 تحقق االیراد : - ل

یعكس المقابل الذي تتوقع یتم اإلعتراف بإیرادات العقود المبرمة مع العمالء عـند نـقل ســــیطرة البضــــائع أو الخدمات إلى العمیل بمبلغ 
المجموعة اســتحقاقھ مقابل تلك البضــائع أو الخدمات. اســتنتجت المجموعة بشــكل عام أنھا الطرف الرئیســي في ترتیبات عقود إیراداتھا 

 (باستثناء إیرادات العموالت الموضحة أدناه) ، ألنھا تسیطر عادة على البضائع أو الخدمات قبل نقل السیطرة إلى العمیل.
 

 تطبق المجموعة نموذًجا من خمس خطوات على النحو التالي لحساب اإلیرادات الناتجة عن العقود:
یُعّرف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشـئ حقوقاً والتزامات واجبة النفاذ ویحدد   -الخطوة األولى : تحدید العقد مع العمیل   

 المعاییر الخاصة بكل عقد یجب الوفاء بھ.
التزام األداء ھو وعد في العقد مع العمیل لبیع البضـــائع أو تأدیة الخدمات إلى   -الخطوة الثانیة : تحدید التزامات األداء في العقد  

 العمیل.
ـسعر المعاملة ھو المقابل الذي تتوقع المجموعة إـستحقاقھ لبیع البـضائع أو تأدیة الخدمات   -الخطوة الثالثة : تحدید ـسعر المعاملة   

 العمیل المتفق علیھا ، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف خارج التعاقد. إلى
ــعر المعاملة على التزامات األداء في العقد    ــبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء،  –الخطوة الرابعة: توزیع ســ بالنســ

لغ الذي یمثل مبلغ المقابل الذي تتوقع سـتقوم المجموعة بتخصـیص سـعر المعاملة لكل التزام أداء في حدود المب 
 المجموعة استحقاقھ نظیر تلبیة ذلك االلتزام باألداء.

 الخطوة الخامسة : االعتراف باإلیراد عندما (أو كما) تفي المجموعة بالتزام األداء. 
 

ــلة عن  ــة بعض األراء، مع األخذ في اإلعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصـ د تطبیق كل خطوة من خطوات تقوم المجموعة بممارسـ
 النموذج على العقود مع عمالئھا.

 
تعترف المجموـعة ـباإلیرادات إـما في وـقت مـحدد أو على ـمدى فترة من الوـقت، عـندـما (أو كلـما) تقوم المجموـعة بتلبـیة التزاـمات األداء 

ل الســیطرة على البضــاعة أو الخدمات على مدى عن طریق بیع البضــاعة أو تأدیھ الخدمات المتفق علیھا لعمالئھا. وتقوم المجموعة بنق
 : فترة من الوقت (ولیس في وقت محدد) وذلك عند استیفاء أي من المعاییر التالیة

 
 أن یتلقى العمیل المنافع التي تقدمھا أداء المجموعة ویستھلكھا في الوقت نفسھ حالما قامت المجموعة باألداء ، أو   
ل (على سبیل المثال، األعمال قید التنفیذ) الذي یسیطر علیھ العمیل عند تشیید األصل أو  أداء المجموعة ینشئ أو یحسن األص 

 تحسینھ، أو 
أداء المجموعة ال ینشئ أي أصل لھ استخدام بدیل للمجموعة، و للمجموعة حق واجب النفاذ في الدفعات مقابل األداء المكتمل   

 حتى تاریخھ. 
 

ــیطرة في وقت محدد إذا لم  ــاعة أو الخدمة على مدى فترة من الوقت. تأخذ المجموعة تنقل الس تتحقق أي من المعاییر الالزمة لنقل البض
 العوامل التالیة في االعتبار سواء تم تحویل السیطرة أم لم یتم:

 أن یكون للمجموعة حق حالي في الدفعات مقابل األصل.  
 أن یكون للعمیل حق قانوني في األصل.  
 .   ل الحیازة المادیة لألصلأن تقوم المجموعة بتحوی  
 .   أن یمتلك العمیل المخاطر والمنافع المھمة لملكیة األصل 
 أن یقبل العمیل األصل.  

 
یتم رسـملة التكالیف اإلضـافیة للحصـول على العقد مع العمیل عند تكبدھا حیث تتوقع المجموعة اسـترداد ھذه التكالیف، وال یتم تكبد تلك 

ــجیل عموالت المبیعات المتكبدة من قبل المجموعة كمصــروف إذا كانت فترة إطفاء تلك التكالیف إذا لم یتم الحصــول ع لى العقد. یتم تس
 التكالیف أقل من سنة.

 
 إن مصادر إیرادات المجموعة من األنشطة التالیة: 

 
 اإلیجارات

 یتم تحقق إیرادات اإلیجارات عند اكتسابھا ، على أساس نسبي زمني .
 

 الفوائدإیرادات 
 الفعلیة .  تحتسب إیرادات الفوائد ، على أساس نسبي زمني وذلك باستخدام أسلوب الفائدة
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 اإلیرادات األخرى
 یتم تحقق اإلیرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق . 

 
 المخصصات :  - م

محتمل ، نتیجة لحدث سـابق یكون من المرجح معھ یتم اإلعتراف بالمخصـص فقط عندما یكون على المجموعة اإللتزام قانوني حالي أو  
ــوق لمبلغ اإللتزام . ویتم مراجعة  ــویة اإللتزام ، مع إمكانیة إجراء تقدیر موثــــــ ــادیة لتسـ ــادرا للموارد اإلقتصـ أن یتطلب ذلك تدفقا صـ

ــل تقدیر حالي . وعندما یكون تأثیر القیمة ال ــنة مالیة وتعدیلھا إلظھار أفض ــات في نھایة كل س ــص زمنیة للنقود مادیا ، فیجب أن المخص
یكون المبلغ المعترف بھ كمخصـــص ھو القیمة الحالیة للمصـــاریف المتوقعة لتســـویة اإللتزام . ال یتم إدراج المخصـــصـــات للخســـائر 

 التشغیلیة المستقبلیة .
 

 تكالیف االقتراض    -ن
ــمل الفوائد والتكالیف األخرى التي تكبد ــأةھا ت إن تكالیف االقتراض تش إن تكالیف االقتراض المتعلقة  فیما یتعلق باقتراض األموال.  المنش

مباـشرة بتملك أو إنـشاء أو إنتاج الموجودات المستوفاة لشروط رسملة تكالیف االقتراض، وھي الموجودات التي تتطلب وقتا زمنیا طویال 
بیع. إن إیرادات لتـصبح جاھزة لالـستخدام أو البیع، یتم إـضافتھا لتكلفة تلك الموجودات حتى تـصبح جاھزة بـشكل جوھري لالـستخدام أو ال

االســتثمارات المحصــلة من االســتثمار المؤقت لقروض محددة والمســتثمرة خالل فترة عدم اســتغاللھا للصــرف یتم خصــمھا من تكالیف 
 التمویل القابلة لالسترداد. 

 
 : عقود اإلیجار - س

 
 كمؤجر المجموعة

المؤجر بجزء جوھري من المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكیة. تصــنف تصــنف عقود التأجیر على أنھا عقود تأجیر تشــغیلیة إذا احتفظ  
ــتند   .جمیع عقود التأجیر األخرى كعقود تأجیر تمویلیة ــمن تأجیر یس إن تحدید ما إذا كان ترتیب معین ھو ترتیب تأجیري أو ترتیب یتض

ــمون ھذا الترتیب، ویتطلب تقییم ما إذا كان تنفیذ ھذا الترتیب یعتمد على ــل معین أو موجودات محددة، أو أن   إلى مضــ ــتخدام أصــ اســ
 الترتیب ینقل أو یمنح الحق في استخدام األصل .

 
 عقد اإلیجار التشغیلي

یتم االعتراف بإیرادات اإلیجارات من عقد اإلیجار التـشغیلي على أـساس القـسط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار. إن التكالیف المباـشرة 
تفاوض وإجراء الترتیبات لعقد اإلیجار التشــغیلي یتم إضــافتھا على القیمة الدفتریة لألصــل المؤجر ویتم االعتراف األولیة المتكبدة عند ال

 بھا على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.
 

 المجموعة كمستأجر
 تأجیر أو یتضمن تأجیر، في تاریخ بدایة العقد.  تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد

 
 عقود التأجیر قصیرة األجل

شـــھراً أو أقل من تاریخ   12تطبق المجموعة إعفاء االعتراف الخاص بعقود التأجیر قصـــیرة األجل (أي عقود التأجیر التي تبلغ مدتھا 
ــراء. یتم االعتراف بدفعات عقد التأج ــاس بدایة العقد وال تحتوي على خیار ش ــروف على أس ــیرة األجل كمص یر على عقود التأجیر قص

 طریقة القسط الثابت خالل مدة التأجیر.
 
 حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي : - ع

% من ربح الشــركة األم قبل خصــم حصــة مؤســســة الكویت للتقدم العلمي 1یتم احتســاب حصــة مؤســســة الكویت للتقدم العلمي بواقع  
ــركات وضــریبة دعم   ــركة األم من أرباح الش ــتبعاد حصــة الش العمالة الوطنیة و حصــة الزكاة ومكافأة أعضــاء مجلس االدارة وبعد إس

المـساھمة التابعة الكویتیة والزمیلة والمحول إلى اإلحتیاطي اإلجباري وأي خـسائر متراكمة. لم یتم احتـساب حـصة مؤـسـسة الكویت للتقدم 
 لعدم وجود ربح یخضع الحتساب حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي على أساسھ. 2019مبر دیس 31العلمي للسنة المنتھیة في 

 
 حصة الزكاة : - ف 

% من الربح الخاص بمسـاھمي الشـركة األم قبل خصـم حصـة مؤسـسـة الكویت للتقدم العلمي وحصـة 1یتم احتسـاب حصـة الزكاة بواقع  
في أرباح الشــركات المســاھمة الكویتیة الزمیلة والتابعة الخاضــعة لنفس القانون وكذلك حصــة   األم  الزكاة وبعد اســتبعاد حصــة الشــركة

ــركات  ــتلمة من الشـ ــعة لنفس القانون وتوزیعات األرباح النقدیة المسـ ــاھمة الكویتیة التابعة الخاضـ ــركات المسـ الزكاة المدفوعة من الشـ
والقواعد التنفیذیة   2007لسـنة    58والقرار الوزاري رقم    2006لسـنة   46قم  المسـاھمة الكویتیة الخاضـعة لنفس القانون طبقا للقانون ر

على الزكاة  لعدم وجود ربح یخضــع الحتســاب حصــة    2019دیســمبر   31للســنة المنتھیة في  الزكاة لم یتم احتســاب حصــة    المنفذة لھ.
 أساسھ.
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 :ضریبة دعم العمالة الوطنیة – ص

% من الربح الخاص بمـساھمي الـشركة األم قبل خـصم حـصة مؤـسـسة الكویت للتقدم 2.5العمالة الوطنیة بواقع یتم احتـساب ـضریبة دعم 
العلمي وـضریبة دعم العمالة الوطنیة وحـصة الزكاة ومكافأة أعـضاء مجلس االدارة و بعد اـستبعاد حـصة الـشركة األم في أرباح الـشركات 

الكویت وكذلك حصـتھا في ضـریبة دعم العمالة الوطنیة المدفوعة من الشـركات التابعة الزمیلة والشـركات التابعة المدرجة في بورصـة  
المدرجة في بورصــة الكویت وتوزیعات األرباح النقدیة المســتلمة من الشــركات المدرجة في بورصــة الكویت ، وذلك طبقا للقانون رقم 

 دعم العمالة الوطنیة ضریبة لم یتم احتساب حصة  ة المنفذة لھ.والقواعد التنفیذی  2006لسنة    24والقرار الوزاري رقم   2000لسنة    19
 على أساسھ. دعم العمالة الوطنیة ضریبةلعدم وجود ربح یخضع الحتساب حصة  2019دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

 
 العمالت األجنبیة : - ق

ــائدة بتاریخ ھذه المعامالت. ویتم إعادة تحویل تقید المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة بالدینار الكویتي وفقا   ألســــعار الصــــرف الســ
ــائدة بذلك ــرف السـ ــعار الصـ  الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة بتاریخ نھایة الفترة المالیة إلى الدینار الكویتي وفقا ألسـ

دلة فیتم إعادة تحویلھا وفقا ألســـعار الصـــرف الســـائدة في تاریخ التاریخ. أما البنود غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة المدرجة بالقیمة العا
 .تحدید قیمتھا العادلة. إن البنود غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة المدرجة على أساس التكلفة التاریخیة ال یعاد تحویلھا

 
ي بیان األرباح أو الخســـائر المجمع للفترة. أما تدرج فروق التحویل الناتجة من تســـویات البنود النقدیة ومن إعادة تحویل البنود النقدیة ف

ــائ  ــنفة كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخس ر فروق التحویل الناتجة من البنود غیر النقدیة كاألدوات المالیة والمص
غیر النقدیة كأدوات الملكیة المصـنفة بالقیمة  فتدرج ضـمن أرباح أو خسـائر التغیر في القیمة العادلة. إن فروق التحویل الناتجة من البنود

  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر یتم إدراجھا ضمن "التغیرات التراكمیة في القیمة العادلة" في الدخل الشامل اآلخر.
 

ـ  ــرف الـسـ ــعار الصـ ــركات التابعة األجنبیة إلى الدینار الكویتي وفقا ألسـ ائدة بتاریخ نھایة الفترة یتم تحویل الموجودات والمطلوبات للشـ
المالیة. یتم تحویل نتائج األعمال لتلك الشــركات إلى الدینار الكویتي وفقا ألســعار صــرف مســاویة تقریبا ألســعار الصــرف الســائدة في 

لفروق في بیان تاریخ ھذه المعامالت، ویتم إدراج فروق التقییم الناتجة من التحویل مباـشرة ـضمن الدخل الـشامل اآلخر. ویتم إدراج ھذه ا
 .األرباح أو الخسائر المجمع خالل الفترة التي تم استبعاد العملیات األجنبیة فیھا

 
 األحداث المحتملة : - ر

ــداد إلتزام قانوني حالي  البیانات ضــمن المحتملة المطلوبات إدراج یتم ال ــتخدام موارد إقتصــادیة لس المالیة المجمعة اال عندما یكون إس
داده بصـورة كبیرة . وبخالف ذلك ،أومتوقع   ابقة مرجحا مع إمكانیة تقدیر المبلغ المتوقع ـس عن المطلوبات  اإلفصـاح یتم نتیجة أحداث ـس
 مستبعـداً . إقتصادیـة خسائر تحقیق احتمال یكن لم ما المحتملة

 
إقتـصادیة نتیجة أحداث  منافع تحقیق یكون عندما عنھا اإلفـصاح یتم المالیة المجمعة بل البیانات ـضمن المحتملة الموجودات إدراج یتم ال

 مرجحاً .   سابقة
 

 :معلومات القطاع – ش
إن القطاع ھـــو جزء منفصل مـــن المجموعة یعمل في أنشطة األعمال التي ینتج عنھا اكتساب إیرادات أو تكبد مصاریف. یتم اإلفصاح 

غیلیة علي أـساس   غیلي الرئیـسي وھو الـشخص المـسؤول عن القطاعات التـش التقاریر الداخلیة التي یتم مراجعتھا من قبل متخذ القرار التـش
 عن توزیع الموارد وتقییم األداء واتخاذ القرارات اإلستراتیجیة حول القطاعات التشغیلیة.

 
 اآلراء والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة : - ت

 الدولیة للمعاییر البیانات المالیة المجمعة وفقا إعداد إن  .تتعلق بأسباب مستقبلیة واالفتراضات اآلراء والتقدیرات ببعض المجموعة تقوم إن
 والمطلوـبات للموجودات الـمدرـجة المـبالغ على تؤثر وافتراضـــــات بتـقدیرات والقـیام اإلدارة إـبداء الرأي من یتطـلب الـمالـیة للتـقاریر

 قد الـسنة والمـصاریف خالل لإلیرادات المدرجة البیانات المالیة المجمعة والمبالغ بتاریخ المحتملة والمطلوبات الموجودات عن واإلفـصاح
 .التقدیرات  تلـك عن الفعلیـة النتائـج تختلف

 
 :  اآلراء  –أ 

 أثر لھا التي اآلراء التالیة بإبداء اإلدارة قامت ، )2( إیضاح رقم في المحاسبیة للمجموعة والمبینة السیاسات تطبیق عملیة خالل من
 .  المالیة المجمعة البیانات ضمن المدرجة  المبالغ على جوھري 
 

 تحقق االیرادات :  -
ــادیة محتملة   ــورة موثوق بھا. إن   للمجموعةیتم تحقق اإلیرادات عندما یكون ھناك منافع اقتصـ ، ویمكن قیاس اإلیرادات بصـ

) وســیاســة تحقق اإلیراد المبینة 15تحدید ما إذا كان تلبیة معاییر االعتراف باإلیراد وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 یتطلب أراء ھامة.  )ل - 2في إیضاح رقم (

 
 : خسائر ائتمانیة مستقبلیة متوقعةمخصص  -

 آراء تتضمن المدینین قیمة في اإلنخفاض إلحتساب المحددة والعوامل  العمالء من المستحق  للمبلغ االسترداد قابلیة تحدید إن
 .ھامة 
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 :تصنیف الموجودات المالیة   -

الخسائر" أو “بالقیمة  عند اقتناء األصل المالي، تقرر المجموعة ما إذا كان سیتم تصنیفھ "بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
) تقییم كافة  9العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" أو "بالتكلفة المطفأة". یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

الموجودات المالیة، باستثناء أدوات الملكیة والمشتقات، استناداً إلى نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات ذات خصائص  
) حول تصنیف موجوداتھا المالیة كما  9قات النقدیة لألداة. تتبع المجموعة إرشادات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (التدف

 د).  - 2ھو مبین في إیضاح رقم (
 

 :تحقق السیطرة -
تلك الشركة ، وذلك  تراعي االدارة عند تحدید وجود السیطرة على الشركة المستثمر فیھا ما إذا كان لدیھا سیطرة واقعیة على 

% من حقوق التصویت بھا. إن تحدید االنشطة المعنیة الخاصة بالشركة المستثمر فیھا ومدى  50إذا ما كانت تملك أقل من 
 إمكانیة قیام المجموعة باستغالل سلطتھا للتأثیر على العوائد المتغیرة للشركة المستثمر فیھا یتطلب آراء ھامة. 

 
 المسیطرة بنسب مادیة: الحصص غیر   -

% أو أكثر من حقوق ملكیة الشركة التابعة ذات الصلة كحصص  5تعتبر إدارة الشركة األم أن أي حصص غیر مسیطرة بنسبة  
 ). 17مادیة. تم عرض اإلفصاحات المتعلقة بتلك الحصص غیر المسیطرة في االیضاح رقم (

 
 :راضي تصنیف األ  -

المجموعة األراضي إلى إحدى التصنیفات التالیة بناء على أغراض اإلدارة في استخدام ھذه  عند اقتناء األراضي، تصنف 
 األراضي: 

 
  عقارات قید التطویر 

عندما یكون غرض المجموعة في تطویر األراضي بھدف بیعھا في المستقبل، فإن كال من األراضي وتكالیف اإلنشاءات  
 .یتم تصنیفھا كعقارات قید التطویر

 
  التنفیذ أعمال تحت 

عندما یكون غرض المجموعة تطویر األراضي بھدف تأجیرھا أو استخدامھا في المستقبل، فإن كال من األراضي وتكالیف  
 اإلنشاءات یتم تصنیفھا كأعمال تحت التنفیذ. 

 
 عقارات محتفظ بھا بغرض المتاجرة  

للمجموعة ، فإن األراضي یتم تصنیفھا كعقارات  عندما یكون غرض المجموعة بیع األراضي خالل النشاط االعتیادي 
 .محتفظ بھا لغرض المتاجرة 

 
  عقارات استثماریة 

عندما یكون غــرض المجموعة تأجیر األراضي أو االحتفاظ بھا بھدف زیادة قیمتھا الرأسمالیة، أو أن الھدف لم یتم تحدیده  
 . بعد، فإن األراضي یتم تصنیفھا كعقارات استثماریة

 
 :التأجیر عقود   -

 ) ، من بین أمور أخرى ، ما یلي: 16تشمل اآلراء الھامة المطلوبة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 تحدید ما إذا كان العقد (أو جزء من العقد) یتضمن عقد تأجیر 
  تحدید ما إذا كان من المؤكد بشل معقول أن خیار التمدید أو اإلنھاء سیُمارس 
 ت التأجیر (عندما تكون المنشأة مؤجراً) تصنیف اتفاقیا 
 تحدید ما إذا كانت المدفوعات المتغیرة ثابتة في جوھرھا 
 تحدید ما إذا كانت ھناك عقود تأجیر متعددة في الترتیب 
  تحدید أسعار البیع للعناصر المؤجرة وغیر المؤجرة 

 
 واالفتراضات :  التقدیرات – ب 

إن االفتراضات الرئیسیة التي تتعلق بأسباب مستقبلیة والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة في نھایة فترة التقریر  
والتي لھا مخاطر جوھریة في حدوث تعدیالت مادیة للقیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة الالحقة ھي على  

 الشكل التالي :  
 

 : خسائر ائتمانیة متوقعة مخصص  -
إن عملیة تحدید مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ومخصص المخزون تتطلب تقدیرات. إن مخصص الدیون المشكوك  
في تحصیلھا یستند إلى أسلوب الخسائر االئتمانیة المقدرة مستقبالً . یتم شطب الدیون المعدومة عندما یتم تحدیدھا. إن قید  

 .وتخفیض الذمم المدینة والمخزون یخضع لمـوافقة اإلدارة المخصصات  
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 : القیمة العادلة للموجودات المالیة غیر المسعرة -

التي ال تمارس نشاطھا في سوق نشط (أو األوراق المالیة غیر   تقوم المجموعة باحتساب القیمة العادلة للموجودات المالیة 
التقییم. تتضمن أسس التقییم استخدام عملیات تجاریة بحتة حدیثة، والرجوع ألدوات مالیة  المدرجة) عن طریق استخدام أسس 

أخرى مشابھة، واالعتماد على تحلیل للتدفقات النقدیة المخصومة، واستخدام نماذج تسعیر الخیارات التي تعكس ظروف المصدر  
قات النقدیة المستقبلیة المتوقعة ومعدالت الخصم والتي ھي  المحددة. إن ھذا التقییم یتطلب من المجموعة عمل تقدیرات عن التدف

 . عرضة ألن تكون غیر مؤكدة
 

 : األعمار اإلنتاجیة للموجودات القابلة لالستھالك  -
ً إلى االستخدام   تراجع المجموعة تقدیراتھا لألعمار اإلنتاجیة للموجودات القابلة لالستھالك في تاریخ كل بیانات مالیة استنادا

 المتوقع للموجودات. یتعلق عدم التأكد من ھذه التقدیرات بصورة أساسیة بالتقادم والتغیرات في العملیات. 
 

 إنخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة:  -
والذي  إن اإلنخفاض في القیمة یحدث عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل (أو وحدة تولید النقد) القیمـــة القابلة لإلسترداد . 

یمثل القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة المستخدمة، أیھما أعلى. إن حساب القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع یتم بناء 
على البیانات المتاحة من معامالت البیع فى معامالت تجاریة بحتة من أصول مماثلة أو أسعار السوق المتاحة ناقصاً التكالیف  

لالزمة إلستبعاد األصل . یتم تقدیر القیمة المستخدمة بناء على نموذج خصم التدفقات النقدیة . تنشأ تلك التدفقات  اإلضافیة ا
النقدیة من الموازنة المالیة للخمس سنوات المقبلة ، والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم المجموعة بھا بعد ، أو  

شأنھا تعزیز أداء األصل (أو وحدة تولید النقد) في المستقبل . إن القیمة القابلة لالسترداد ھي    أي إستثمارات جوھریة والتي من
أكثر العوامل حساسیة لمعدل الخـصم المستخدم مـن خـالل عملیة خصم التدفقات النقدیة وكذلك التدفقات النقدیة المستقبلیة  

 ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء . 
 

 ر: عقود التأجی -
 ) تتضمن ما یلي: 16إن العناصر الرئیسیة لتقدیرات عدم التأكد في تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

  تقدیر مدة عقد التأجیر 
 تحدید سعر الخصم المناسب لمدفوعات التأجیر   
  .تقییم ما إذا كان موجودات حق االستخدام قد انخفضت قیمتھ 

 
 نقد ونقد معادل  -3

  2019  2018 
 5,000   16,297  نقد في الصندوق  

 3,610,600    1,810,781  نقد لدى البنوك 
 -  69  نقد لدى محافظ استثماریة

  1,827,147   3,615,600 
 

دینار كویتي) مقابل خطابات ضمان   101,701: 2018دینار كویتي ( 114,826بقیمة  ة لغ محتجزانقد لدى البنوك مب بند یتضمن 
 . )30(إیضاح  صادرة للمجموعة 

 
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى  -4

  2019  2018 
 408,913  462,083  (أ)  مستأجرونمدینون 
 1,313,137  603,215  تجاریون (أ) مدینون 

 1,722,050  1,065,298  إجمالي المدینون
 ) 596,450(  ) 632,386(  (ب)  مخصص خسائر إئتمانیة متوقعة 

    432,912  1,125,600 
 69,567  59,477  مدفوعات مقدمة للمقاولین

 399,317  -  (د) شركة زمیلة لتأسیس   مةمقد دفعة 
 ً  23,033  13,882  مصاریف مدفوعة مقدما

 8,396  18,180  موظفون مدینون
 36,737  36,758  تأمینات مستردة

 77,664  106,717  أرصدة مدینة أخرى 
  667,926  1,740,314 
 

 :  تجاریون مستأجرون ومدینون  مدینون )أ (
 یوم . 30ال تحمل فائدة ، ویتم تسویتھا عادة خالل  تجاریین مستأجرین ومدینین إن أرصدة مدینین
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ــبة للمدینون ــتأجرون   بالنسـ ــط للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( التجاریون  والمدینونالمسـ ــلوب المبسـ ) 9، تطبق المجموعة األسـ

ــائر االئتمانیة  ــر تمویل جوھري. عند قیاس الخســ ــائر االئتمانیة المتوقعة حیث أن ھذه البنود ال تحتوي على عنصــ ــاب الخســ إلحتســ
ع وتجمیعھا على أســـاس خصـــائص مخاطر االئتمان على أســـاس مجم  التجاریون المســـتأجرون والمدینون المتوقعة، تم تقییم المدینون

 المشتركة وتواریخ االستحقاق.
 

ـسنوات والخـسائر االئتمانیة التاریخیة المقابلة لتلك الفترة.   2إلى   1تـستند معدالت الخـسائر المتوقعة إلى نموذج تقادم العمالء على مدى  
ــادیة الكل ــداد المبلغ یتم تعدیل المعدالت التاریخیة لتعكس العوامل االقتصــ ــتقبلیة التي تؤثر على قدرة العمیل على ســ یة الحالیة والمســ

المســــتحق. ولكن نظراً لقصــــر فترة التعرض لمخاطر االئتمان، فإن أثر العوامل االقتصــــادیة الكلیة ھذه ال یعتبر جوھریاً خالل فترة 
 البیانات المالیة المجمعة.

 
 اضات المھمة خالل السنة الحالیة.لم یطرأ أي تغییر على أسالیب التقدیر أو اإلفتر

 
تأجرین والمدینین یتم ـشطب المدینین تردادھا. كما أن عدم الـسداد خالل   التجاریین المـس یوماً من تاریخ الفاتورة   365عندما ال یتوقع إـس

ــترداد تلك المبالغ، ومن ثم فإنھ یتم إعتباره إئتمان قد  ــر على عدم توقع إسـ ــداد بدیلة یعتبر مؤشـ وعدم دخول المجموعة في إتفاقیات سـ
 إنخفضت قیمتھ.

 
مجموعة بشــروط إیجار المن قبل    ةمملوك ةســتثماری إ  اتا المجموعة ھي المؤجر، بعقارتتعلق عقود اإلیجار التشــغیلي، التي تكون فیھ

المـستأجر بممارـسة  ماقامجمیع عقود التأجیر التـشغیلي على بنود مراجعة الـسوق في حالة   تتـضمن.  مماثلة لمددتمدید ال، مع خیار  یةـسنو
 ً  نتھاء فترة التأجیرإلشراء العقار عند  خیار التجدید. ال یملك المستأجر خیارا

 
زـیادة ـثابـتة في ب  تمیزت قع افي مو ةمتواـجد  اتالمتبقـیة غیرالمضــــموـنة خطر ـھام على المجموـعة ، حـیث إنـھا تتعلق بعـقار ةال تمـثل القیمـ 

 سوف یتغیر. وضع. لم تحدد المجموعة أي مؤشرات على أن ھذا الالسابقةالقیمة على مدار السنوات 
 

 .نی التجاری  المستأجرین والمدینین نی تفاصیل المخاطر المتعلقة ببند المدین یوضح الجدول التالي 
 

 :2019دیسمبر  31كما في 
   متأخرة السداد  غیر متأخرة السداد 
 30أقل من   

  یوماً  
31-365 

  یوماً 
أكثر من 

 اإلجمالي  یوماً  365
   %81  %17  0% معدل خسائر االئتمان المتوقعة

 1,065,298  707,376  357,922  - القیمة الدفتریةإجمالي 
 632,386  573,254  59,132  - خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االئتمان

 
 :2018دیسمبر  31كما في 

   متأخرة السداد  غیر متأخرة السداد 
 30أقل من   

  ً   یوما
31-365 
  ً  یوما

 365أكثر من  
 ً  اإلجمالي  یوما

   %56  %12  %26 خسائر االئتمان المتوقعةمعدل 
 1,722,050  836,446  757,404  128,200 إجمالي القیمة الدفتریة

 596,450  469,777  93,962  32,711 خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االئتمان
 

 :یلي  كما الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة ھي مخصص على   حركةال إن )ب (
 2019  2018 

 313,217  596,450 الرصید في بدایة السنة 
على الخسائر المتراكمة في   –  9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 579,517  - بدایة السنة  
 26,057  35,936 المحمل خالل السنة 

 ) 256,798(  - لم یعد لھ ضرورة مخصص 
 ) 209(  - تعدیل ترجمة العمالت األجنبیة  

 ) 65,334(  - ثیر بیع شركة تابعة أناتج ت 
 596,450  632,386 السنة  نھایة في  الرصید

 
 للتعرض  األقصى الحد إن . قیمتھا في  دائم  إنخفاض یوجد موجودات أي األخرى  المدینة واألرصدة  المدینین من األخرى  الفئات تتضمن ال )ج (

 أعاله ، كما ال  إلیھا المشار المدینین أرصدة فئات  من  فئة لكل العادلة القیمة  البیانات المالیة المجمعة ھو تاریخ اإلئتمان كما فــي  لخطـــر 
 كضمان ألرصدة المدینون واألرصدة المدینة األخرى .  بأي رھن المجموعة تحتفـــظ
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كافي كومودیتي آند فرایت إنتیغریتورز شركة إسم  تحت شركة  تأسیس ل إتفاقیة الشركة األم بالدخول في  قامت خالل السنوات السابقة،  )د (

المالیة   ة خالل السن  %.22ملكیة بلغت  بنسبةاإلمارات العربیة المتحدة  دولةفي  ئنةوالكا تمارس نشاط تجارة الحبوبس.د.م.س. 
دبي، وعلیھ، قامت الشركة األم بتحویل   الرقابیة في، قامت الشركة األم بإستالم شھادة االسھم من الجھات 2019دیسمبر  31المنتھیة في 

ً مبلغ ال لم یتم عرض ھذه المعاملة في بیان   .) 7إیضاح ( 2019 دیسمبر 31 في كمازمیلة إلى إستثمارات في شركات المدفوع مقدما
 حیث أنھا معاملة غیر نقدیة. التدفقات النقدیة المجمع، 

 
 اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة  -5

 إن األخرى. الصلة ذات األطراف العلیا وبعض اإلدارة  أفراد كالمساھمین، صلة ذات  أطراف مع متنوعة  بمعامالت المجموعة قامت
 مع تمت  التي إن األرصدة والمعامالت الھامة  المجموعة. إدارة قبل من علیھا الموافقة  یتم المعامالت بھذه  المتعلقة  الدفع وشروط  األسعار
 یلي:  كما  ھي صلة  ذات أطراف

 
 األرصدة المتضمنة في بیان المركز المالي المجمع: 

 2018  2019  
 ذات أطراف
  المساھمین   شركة زمیلة  أخرى صلة

 مستحق من أطراف ذات صلة  866,278   223,067  3,444,333   4,533,678   4,396,313

)462,516 (  )1,075,942 (  )817,314 (  )223,067 (  )35,561 ( 
خسائر ائتمانیة ناقصاً: مخصص 

 متوقعة (أ) 
3,933,797   3,457,736   2,627,019  -   830,717  

347,338   328,112   328,112  -  - 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من  

 خالل الدخل الشامل اآلخر 
 مستحق إلى أطراف ذات صلة 1,126,153  -  1,581,966   2,708,119   2,814,420
 ) 11(إیضاح محجوز ضمان مستحق  2,831,382   -  -  2,831,382   2,830,380

 مقاولینمستحق إلى   8,246   -  -  8,246   8,229
 

 األرصدة المستحقة من / إلى أطراف ذات صلة ال تحمل فائدة وتستحق عند الطلب. إن 
 

، بلغت القیمة اإلجمالیة لھذه  2019دیسمبر  31أبرمت المجموعة عقوداً إلنشاء عقارات مع طرف ذي عالقة (مساھم رئیسي). كمـا في 
 ویتي). دینار ك 37,346,166: 2018دیسمبر  31دینار كویتي ( 37,131,796العقود 

 
 :یلي  كما الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة ھي مخصص على   حركةال إن )أ (

 2019  2018 
 928,386  462,516 الرصید في بدایة السنة 

على الخسائر المتراكمة في   –  9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 21,679  - بدایة السنة  

 36,422  613,426 المحمل خالل السنة 
 ) 523,971(  - ثیر بیع شركة تابعة أناتج ت 

 462,516  1,075,942 السنة  نھایة في  الرصید
 

 مزایا اإلدارة العلیا:
2018  2019  

 مزایا قصیرة األجل  60,000  60,000
 مكافأة نھایة الخدمة  5,000  5,000

65,000  65,000  
 

 الشامل اآلخر موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  -6
2018  2019  

 مسعرة:    
 أسھم ملكیة  328,112  347,338

    
 :غیر مسعرة    

 أسھم ملكیة  633,307  490,307
 صنادیق 3  3

837,648  961,422  
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 إن الحركة خالل السنة ھي كما یلي: 

2018  2019  
 الرصید في بدایة السنة  837,648  -

 موجودات مالیة متاحة للبیعالمحول من  -  519,300 

 106,890  - 
أثرإعادة القیاس على التغیر  –  9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 التراكمى في بدایة السنة 

 952,622  - 
  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرالمحول إلى 

 (أ) رة على شركة تابعة سابقة طالسی  ننتیجة فقدا
 ) 21(إیضاح   ثیر بیع شركة تابعةأناتج ت  -  ) 188,838(
 غیر محققة للسنة (خسائر) أرباح  123,774  ) 552,326(
  الرصید في نھایة السنة   961,422  837,648 

 
سھم من   109,295,114قامت الشركة األم ببیع )، 21نتیجة إلستبعاد العملیات غیر المستمرة كما ھو موضح في إیضاح رقم ( ) أ(

% من  45.54والتي تمثل نسبة  ("الشركة التابعة السابقة") األسھم المملوكة في شركة التعمییر لإلستثمار العقاري ش.م.ك.(عامة) 
%. نتیجة لعملیة البیع، 7.34ملكیة الشركة األم إلى  نسبة ، وبالتالي إنخفضت المملوكة في الشركة التابعة السابقة إجمالى الحصص

فقدت المجموعة القدرة على السیطرة على الشركة التابعة، وتم تحویل الجزء المتبقي من االستثمار ضمن الموجودات المالیة بالقیمة  
 اآلخر بقیمتھ العادلة كما في تاریخ البیع.العادلة من خالل الدخل الشامل 

 
 إستثمار في شركات زمیلة   -7

 تمثل إستثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة مما یلي:  
 المبلغ  الملكیة نسبة     

 إسـم الشركـة الزمیلـة 
بلد 

  التأسیس
األنشطة 
  2018  2019  الرئیسیة

دیسمبر  31
2019  

دیسمبر  31
2018 

 ونالیإنترناش نوسیشركة ف
الحبوب تجارة  مصر ش.م.م.   22%  22%  3,832,209  4,098,829 

كافي كومودیتي آند فرایت 
الحبوب تجارة  دبي س.د.م.س. إنتیغریتورز   22%  -  399,317  - 

 –شركة ترانس جلوب للنقل 
  مصر ش.م.م.

الخدمات 
  اللوجستیة

 
20%  

 
20%  1  1 

 المتعددة للبناءشركة األنظمة 
 1  1  %20  %20  اإلنشاءات  مصر ش.م.م. –والھندسة 

         4,231,528  4,098,831 
 

 إن الحركة خالل السنة ھي كما یلي: 
2018  2019  

 4,340,889    4,098,831   
-   399,317 4

 (1)  -  
 (45,581)   136,364   

 (205,020)   (334,305)  
-   (70,574)  
 8,544    1,895   

 4,098,831    4,231,528 
 

ش.م.ك.    ف ی لتنظل  ة ی شركة الدائرة األھل، قامت المجموعة بإستبعاد كامل األسھم المستثمرة في الشركة الزمیلة (  2018سبتمبر    19كما في  
وعلیھ، بلغت قیمتھ   إلنخفاض في قیمتھ خالل السنوات السابقة، . تعرض ذلك اإلستثمار تيی كو ناری د 666,885بسعر بیع بلغ ) (مقفلة) 

دینار كویتي والذي تم إدراجھ    666,884نتج عن عملیة البیع ربح محقق بمبلغ  دینار كویتي،    1الدفتریة كما في ذلك التاریخ مبلغ وقدره  
لم یتم تحصیل المبلغ الناتج عن سعر البیع وعلیھ، تم إدراج تلك   2018دیسمبر  31كما في  .بیان األرباح أو الخسائر المجمعفي 

 . المجمع المعامالت كمعامالت غیر نقدیة في بیان التدفقات النقدیة 
 

دارة بدراسة توقعات األداء وعملیات األعمال لوحدة  ، فقد قامت اإل. م .  م .ش ونالی إنترناش  نوسی ففیما یتعلق باستثمار المجموعة في شركة  
  ستردادھا لھذه الشركة تغطي قیمتھا المدرجة بالدفاتر استناداً إلى التدفقات النقدیة المقدرة إإذا كانت القیمة الممكن  ما  إنتاج النقد بغرض تقییم  

 لحالیة باستخدام معدل خصم یعكس المخاطر ذات الصلة. المخصومة الى قیمتھا ا – إستردادھا  المتوقع األرباح توزیعاتوالمتمثلة في 
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ً إلى احتساب القیمة أثناء االستخدام، باستخدام  النقدیة  األرباح  توزیعات طریقة تم تقدیر المبلغ الممكن استرداده لوحدة إنتاج النقد استنادا

على توقعات التدفقات النقدیة باستخدام معدل نمو نھائي   % 7.92سنوات. تم تطبیق معدل خصم بنسبة  5والتي تغطي فترة المخصومة 
   % 5.98نسبة متوقع ب 

 
 إن احتساب القیمة أثناء االستخدام لوحدة إنتاج النقد ذي حساسیة إلى االفتراضات التالیة:  

  ؛توزیعات األرباحتوقعات 
   معدل الخصم؛ و 
   .معدل النمو المتوقع المستخدم الستقراء التدفقات النقدیة بما یتجاوز فترة الموازنة 

 
 : توزیعات األرباحتوقعات 

 . سنوات سابقة 5ن الشركة الزمیلة على مدار مإلى االرباح الفعلیة المستلمة المتوقعة  توزیعات األرباحتستند 
 

 معدل الخصم: 
باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. وتعكس مدخالت عملیة احتساب معدل الخصم التقییم السوقي  یتم احتساب معدل الخصم 

 موال والمخاطر المرتبطة بوحدة إنتاج النقد والدولة التي تعمل بھا.  الحالي للقیمة الزمنیة لأل
 

 معدل النمو المتوقع: 
 تستند االفتراضات إلى أبحاث قطاع األعمال.  

 
 ھي كما یلي:  المادیة  ملخص المعلومات المالیة للشركة الزمیلةإن 
  شركة فینوس انترناشیونال ش.م.م.   
  2019  2018  

      :الموجودات
   499,174    500,971   نقد ونقد معادل

   16,755,446    9,291,422   موجودات متداولة أخرى
   17,254,620    9,792,393   إجمالي الموجودات المتداولة

   5,129,688    4,479,476   الموجودات غیر المتداولة
   22,384,308    14,271,869   إجمالي الموجودات

      :المطلوبات      
  9,518,680   2,297,359    المطلوبات المالیة

  9,518,680   2,297,359   إجمالي المطلوبات
  12,865,628   11,974,510   الموجوداتصافي       

  %22  %22  نسبة الملكیة 
  2,830,438   2,634,392   الزمیلة ةالحصة في صافي موجودات الشرك
   1,268,391    1,197,817   زمیلة ةالشھرة المتعلقة باالستثمار في شرك
  4,098,829   3,832,209    زمیلة ةالقیمة الدفتریة لالستثمار في شرك

      
 

 ملخص بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر: 
  شركة فینوس انترناشیونال ش.م.م.   
  2019  2018  

   3,628,104    3,642,278   االیرادات
  (2,722,227)   ) 3,022,441(  المصروفات
   905,877   619,837    السنة صافي ربح

  %22  %22  نسبة الملكیة 
   188,779    136,364   نتائج أعمال الشركة الزمیلةمن الحصة 

   205,020    334,305   زمیلةالشركة المستلمة من أرباح توزیعات       
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 عقارات استثماریة  -8

  أراضي    مباني  اإلجمالي 
 التكلفة :      

 2018ینایر  1في   23,382,195    47,188,951    70,571,146 
 إضافات  -   295,281    295,281 
 استبعادات -  (31,806)   (31,806) 

 ) 21(إیضاح    ناتج تاثیر بیع شركة تابعة ) 431,194(  (2,658,893)   ) 3,090,087(
 (أ)  شركة تابعة االعتراف بالمقابل المدفوع الناتج عن بیع   8,234,109   -   8,234,109 

 تعدیالت ترجمة عملة أجنبیة 10,194    -  10,194  
 2019ینایر  1في   31,195,304    44,793,533    75,988,837 

 إضافات  -   151,352    151,352 
 تعدیالت ترجمة عملة أجنبیة    10,000   -    10,000 

   2019دیسمبر  31الرصید في   31,205,304    44,944,885    76,150,189 
      
 اإلستھالك المتراكم :      
 2018ینایر  1في  -  12,329,273   12,329,273 
 ) 21(إیضاح   ناتج تاثیر بیع شركة تابعة -  ) 821,582(  ) 821,582(

 متعلق باالستبعاداتال -  (15,317)   (15,317) 
 (ب)   اإلستھالك المحمل على السنة -   1,280,305    1,280,305 

 2019ینایر  1في  -   12,772,679    12,772,679 
 اإلستھالك المحمل على السنة  -   1,412,256    1,412,256 

   2019دیسمبر  31الرصید في  -   14,184,935    14,184,935 
      
 صافي القیمة الدفتریة :      

   2019دیسمبر  31الرصید في   31,205,304    30,759,950    61,965,254 
   2018دیسمبر  31الرصید في   31,195,304    32,020,854    63,216,158 

 
تثماریة ، 2010یونیو   17كما في   ) أ( راء ألحد العقارات اإلـس ركة األم إتفاقیة ـش تثمار أبرمت الـش ركة التعمیر لإلـس ركة تابعة (ـش مع ـش

كما ھو موـضح في إیـضاح رقم لفقدان الـسیطرة على الـشركة التابعة الـسابقة   "). نتیجة  الـسابقة  العقاري ش.م.ك.ع) ("الـشركة التابعة
بإثبات أثر عملیة الشـراء لذلك العقار  ،  المحقق بین الشـركة األم وشـركتھا التابعة السـابقة، إلى مدى الربح ) قامت الشـركة األم21(

تلك المعامالت یتم عرض  لم   .2018دیســــمبر   31ألغراض تجمیع البیانات المالیة المجمعة كما في  كمعامالت مع أطراف أخرى  
 في بیان التدفقات النقدیة المجمع حیث أنھا معامالت غیر نقدیة.

 
 م إدراج اإلستھالك المحمل على السنة ضمن بند تكالیف التشغیل في بیان األرباح أو الخسائر المجمع.ت  ) ب (
 

ــنة المالیة المنتھیة في   ــمبر   31خالل الس ــتثمار2018دیس  50,515,858بلغت    ةی دفتر  مةی بصــافي ق ةی ، باعت المجموعة عقارات اس
 ناری د  49,250,000مقابل ســــداد القرض المســــتحق إلى بنك محلي بمبلغ   (مقفـلة)مجموعة األوراق الـمالـیة ش.م.ك  إلى   تيی كو ناری د

ــركات التابعة للمجتيی كو ــتثمارھذه  مجموعة األوراق المالیة ش.م.ك (مقفلة)تأجیر تمویلي مع   ةی بإبرام اتفاق  موعة. قامت إحدى الشـ  السـ
% فوق ســعر 2.25لتأجیر التمویلي معدل فائدة فعلي بواقع  إلتزام ا  حملی . تيی كو ناری د  49,250,000العقارات مع حق الشــراء بمبلغ 
ــم المعلن من قبل بنك الكو ــنویاً. وفي حالة رغبة الشـــركة التابعة بشـــراء تلك العقارات   تی الخصـ ــداد مرتین سـ المركزي وتســـتحق السـ

 ).12(إیضاح  2023نوفمبر  28في أصل إلتزام التأجیر التمویلي خالل مدة العقد والذي سوف ینتھي  بسداداإلستثماریة فإنھا تلتزم 
 

ــتثماریة مبلغ ــمبر   31دینار كویتي كما في    93,180,875 بلغت القیمة العادلة للعقارات االســ  94,257,000:  2018( 2019دیســ
ــالیب التقییم  ــس وأسـ ــتخدام أسـ ــتقلین ومعتمدین من ذوي الخبرة والكفاءة المھنیة باسـ دینار كویتي)، والتي تم تقییمھا من قبل مقیمین مسـ

 المتعارف علیھا.
 

الموـضحة من  باـستخدام أـسس التقییم المقیمینیم من إـستنادا إلى التقی ألغراض تقدیر القیمة العادلة للعقارات االـستثماریة، قامت المجموعة  
 البیان التالي، مع األخذ في االعتبار طبیعة واستخدام العقارات االستثماریة:
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 :2019دیسمبر  31كما في 

 
 االستثماري العقارفئة 

  
 أساس التقییم

المدخالت غیر المتاحة   
 الجوھریة

  
 المستوى الثاني

  
 الثالث المستوى 

  
 المجموع

 12,142,000  -  12,142,000  مربع متر لكل السعر  مقارنة المبیعات  طریقة  أرض فضاء
 
 

 مجمعات سكنیة

  
 

 رسملة الدخل  طریقة

عـــدالت  فـــاع ـم جـــار إرـت   اإلـی
ــة ــاف ــاإلضــــ ــدالت إلى ب  مع

 اإلشغال

  
- 

  
 

25,894,164 

  
 

25,894,164 
 19,445,970  -  19,445,970  مربع متر لكل السعر  مقارنة المبیعات  طریقة  مباني سكنیة

 
 

 مجمعات تجاریة

  
 

 رسملة الدخل  طریقة

عـــدالت  فـــاع ـم جـــار إرـت   اإلـی
ــة ــاف ــاإلضــــ ــدالت إلى ب  مع

 اإلشغال

  
 
- 

  
 

4,483,120 

  
 

4,483,120 
 61,965,254  30,377,284  31,587,970      االجمالي

 
 :2018دیسمبر  31كما في 

 
 فئة العقار االستثماري 

  
 التقییمأساس 

المدخالت غیر المتاحة   
 الجوھریة 

  
 المستوى الثاني

  
 المستوى الثالث 

  
 المجموع 

 12,132,000  -  12,132,000  مربع متر لكل السعر  مقارنة المبیعات  طریقة  أرض فضاء
 
 

 مجمعات سكنیة

  
 

 رسملة الدخل  طریقة

 اإلـیجــار إرـتفــاع ـمعــدالت 
ــافــة  معــدالت إلى بــاإلضــــ

 اإلشغال

  
- 

 26,741,403  26,741,403 

 19,678,259  -  19,678,259  مربع متر لكل السعر  مقارنة المبیعات  طریقة  مباني سكنیة
 
 

 مجمعات تجاریة

  
 

 رسملة الدخل  طریقة

 اإلـیجــار إرـتفــاع ـمعــدالت 
ــافــة  معــدالت إلى بــاإلضــــ

 اإلشغال

  
 
- 

  
 

4,664,496 

  
 

4,664,496 
 63,216,158  31,405,899  31,810,259      االجمالي

 
 ال توجد أي تحویالت بین تلك المستویات خالل السنة.

 
 للتطویربھا أراضي وعقارات محتفظ  -9

2018  2019  
 السنة  الرصید في بدایة 17,917,777   21,052,714 
 إستبعادات -  ) 1,448,202(
 إنخفاض في القیمة خسائر  ) 173,186(  ) 1,022,193(
 تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة ) 320,540(  ) 664,542(
 السنة الرصید في نھایة  17,424,051   17,917,777 

 
 16,339,512، تضـــمنت األراضـــي والعقارات المحتفظ بھا للتطویر بعض العقارات بقیمة دفتریة بلغت  2019دیســـمبر   31كما في  

دیـنار كویتي) والمرھونة كضـــــمان مـقابل قرض ألجل. إن تلك العقارات مملوكة   16,661,016:  2018دیســــمبر   31دیـنار كویتي (
 .)10(إیضاح  % للشركة األم57.5لشركة تابعة (شركة جیمشیا كراون لیمتد) المملوكة بنسبة 

 
كراون القابضة ش.م.ل) ببیع بعض من األراضى   فيی ، قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة (شركة ص2018دیسمبر  31كما في 

دینار   1,531,260دینار كویتي. بلغ إجمالي سعر البیع مبلغ وقدره  1,448,202والعقارات المحتفظ بھا للتطویر بقیمة دفتریة بلغت 
  31كما في  الخسائر المجمع. دینار كویتي والذي تم إدراجھ في بیان األرباح أو  83,058 محقق بمبلغ بحكویتي. نتج عن عملیة البیع ر

لم یتم تحصیل المبلغ الناتج عن سعر البیع وعلیھ، تم إدراج تلك المعامالت كمعامالت غیر نقدیة في بیان التدفقات النقدیة   2018دیسمبر 
 المجمع.

 
ق شــركات تابعة ("الشــركات التابعة") بتعیین مقیمین مســتقلین إلجراء إختبار إنخفاض القیمة لألراضــى ی قامت إدارة المجموعة عن طر

إعترفت المجموعة بخسـائر إنخفاض في   ،وعلیھ ،إجراء التقییمات إسـتناداً إلى طریقة مقارنة المبیعات تموالعقارات المحتفظ بھا للتطویر  
 .دینار كویتي) في بیان األرباح أو الخسائر المجمع 1,022,193 :2018(دینار كویتي  173,186بمبلغ القیمة 

 
 قرض ألجل  -10

مثل القرض ألجل تســھیالت إئتمانیة بالعملة األجنبیة ممنوحة لشــركة تابعة للمجموعة (شــركة جیمشــیا كراون لیمتد) والمملوكة بنســبة ی 
مقابل رھن أراضــــي وعقارات  2019دیســــمبر    31دینار كویتي كما في    13,941,218% للشــــركة األم بقیمة إجمالیة بلغت 57.5

 ).9دینار كویتي) (إیضاح  16,661,016: 2018دیسمبر  31دینار كویتي ( 16,339,512محتفظ بھا للتطویر بمبلغ 
 
% سـنویاً). إن 2أشـھر یوریبور +   6أو    3:  2018دیسـمبر   31% سـنویاً (2أشـھر یوریبور + 6أو    3حمل القرض ألجل فائدة تبلغ ی 

 31مســاھمي الشــركة التابعة. خالل الســنة المالیة المنتھیة في  القرض والفوائد المترتبة علیھ والجزاءات المتعلقة بھ مضــمونة من قبل  
ــادة جدولة القرض الذي یعتب 2015دیسمبر  ـــ ــن ر ، فشلت المجموعة في إعـ ـــ ـــ . وتتناقش إدارة 2015یولیو   1متعثر السداد اعتباراً مـ

 في فك رھن األرض. مع طرف ثالث بشأن عرض بیع للعقارات المرھونة لموافقة الدائن الذي لھ الحق الشركة األم
 

   .تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیةتتمثل في خالل السنة على قرض ألجل إن الحركة 
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 دائنون وأرصدة دائنة أخــرى  -11

2018  2019  
 تجاریوندائنون   28,870   17,471
 مستحق إلى مقاولین    69,617   69,594

 مستحقة  اریفمص  2,057,492   1,782,706
 ) 5إیضاح ( محجوز ضمان مستحق   2,831,382   2,830,380
 مستحقة إیرادات غیر   1,097,402   1,097,402

 إجازات الموظفین المستحقة   49,957   50,319
182,843   205,981   ً  اإلیجارات المقبوضة مقدما
 ودائع مستردة   508,002   441,463

 العمالة الوطنیة مستحق لضریبة دعم   3,006   3,006
 مستحق للزكاة   1,350   1,350

 أرصدة دائنة أخرى   99,649   91,947
6,568,481   6,952,708   

 
 التزام تأجیر تمویلي -12

ــنة المالیة المنتھیة في   ــمبر   31خالل الس ــتثماریة بصــافي قیمة دفتریة بلغت2018دیس  50,515,858  ، باعت المجموعة عقارات اس
دینار   49,250,000مقابل ســــداد القرض المســــتحق الى بنك محلي بمبلغ   مجموعة األوراق الـمالـیة ش.م.ك (مقفلة)دیـنار كویتي إلى  

ــركات التابعة للمجموعة بإبرام اتفاقیة تأجیر تمویلي مع  ــتثمارھذه   مجموعة األوراق المالیة ش.م.ك (مقفلة)كویتي. قامت إحدى الشـ السـ
% فوق ســعر 2.25دینار كویتي. یحمل إلتزام التأجیر التمویلي معدل فائدة فعلي بواقع    49,250,000مع حق الشــراء بمبلغ العقارات  

ــنویاً. وفي حالة رغبة الشـــركة التابعة بشـــراء تلك العقارات  ــداد مرتین سـ الخصـــم المعلن من قبل بنك الكویت المركزي وتســـتحق السـ
 .)8(إیضاح  2023نوفمبر  28تھي في إلتزام التأجیر التمویلي خالل مدة العقد والذي سوف ین  اإلستثماریة فإنھا تلتزم بسداد أصل

 
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة  -13

  2019  2018 
 465,436  237,550   الرصید في بدایة السنة  

 25,614  54,776   المحمل خالل السنة  
 ) 249,876(  -  ) 21یضاح إ( تأثیر بیع شركة تابعة
 ) 6,265(  ) 19,658(  المدفوع خالل السنة  

 2,641  -  تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة
 237,550  272,668   الرصید في نھایة السنة  

 
 رأس المال  -14

فلس للســھم الواحد وجمیع  100ســھم بقیمة إســمیة    235,654,390یتكون رأس المال المصــرح بھ والمصــدر والمدفوع بالكامل من 
  فلس للسھم الواحد وجمیع األسھم نقدیة) . 100سھم بقیمة إسمیة  235,654,390 - 2018األسھم نقدیة (

 
 إحتیاطي إجباري  -15

ــبة ال تقل عن  ــاســي للشــركة األم ، یتم تحویل نس ــاھمي % من ربح 10وفقا لمتطلبات قانون الشــركات والنظام األس ــنة الخاص بمس الس
الشــركة األم قبل حصــة مؤســســة الكویت للتقدم العلمي وضــریبة دعم العمالة الوطنیة وحصــة الزكاة ومكافأة أعضــاء مجلس اإلدارة إلى 

ــید االحتیاطي اإلجباري   ــركة األم إیقاف ھذا التحویل عندما یتجاوز رص % من رأس المال. إن ھذا 50االحتیاطي اإلجباري. ویجوز للش
ــركة األم.ا ــي للشـ ــاسـ ــاب  الحتیاطي غیر قابل للتوزیع إال في الحاالت المنصـــوص علیھا في القانون والنظام األسـ لم یتم التحویل لحسـ

 .2018دیسمبر  31و  2019دیسمبر  31المنتھیة في  االحتیاطي االجباري نظراً لوجود صافي خسارة خالل السنة
 

 إحتیاطي إختیاري  -16
ركة األم یتم تحویلوفقا لمتطلبات   ي للـش اـس بة ال تزید عن  النظام األـس ركة األم  %  10نـس اھمي الـش نة الخاص بمـس قبل حصـة من ربح الـس

ــاب اإلحتیاطي اإلختیاري ویجوز إیقاف ھذا التحویل بقرار من الجمعیة العامة  ــة الزكاة إلى حسـ ــة الكویت للتقدم العلمي وحصـ ــسـ مؤسـ
لم یتم التحویل لحســاب االحتیاطي االختیاري نظراً لوجود صــافي خســارة خالل .  مجلس اإلدارةلمســاھمي الشــركة األم بناء على إقتراح  

 .2018دیسمبر  31و  2019دیسمبر  31المنتھیة في  السنة
 

نوي المنعقد  اھمون في اجتماع الجمعیة العامة الـس على توصـیة مجلس إدارة الـشركة األم بإطفاء جزء  2019مایو   30 بتاریخوافق المـس
وذلك من خالل إســــتخدام كال من عالوة   2018دیســــمبر   31دینار كویتي كما في    17,308,383من الخســــائر المتراكمة والبالغة  

 دینار كویتي على التوالي. 3,785,369دینار كویتي و  8,217,408اإلصدار واإلحتیاطي اإلختیاري بقمیة 
  



 ش.م.ك. (عامة) – المصالح العقاریةشركة 
 التابعة تھااشركو

 المجمعة البیانات المالیة إیضاحات حول 
 2019 دیسمبر 31

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

32 

 
 للمجموعة الشركات التابعة ذات الحصص غیر المسیطرة بنسب مادیة  -17

 

  الشركة األم  نسبة ملكیة     
نسبة ملكیة الحصص غیر 

 المسیطرة

  بلد التأسیس إسم الشركة التابعة
األنشطة 
 2018  2019  2018  2019  الرئیسیة

             
شركة شواطئ العرب للتنمیة 

 %26.52  %26.52  %73.48  %73.48   أنشطة عقاریة  السودان المحدودة
 %25  %25  %75  %75   أنشطة عقاریة  لبنان صیفي كراون ش.م.ل.شركة 

 
 التابعة ذات الحصص غیر المسیطرة بنسب مادیة للمجموعة: ةملخص المعلومات المالیة للشرك

 
 :ملخص بیان المركز المالي ) أ

 شركة صیفي كراون ش.م.ل.   شركة شواطئ العرب للتنمیة المحدودة   
  2019  2018  2019  2018 
         

 2,263,059     623,683   3,988  3,991  الموجودات المتداولة
 553   452   12,132,000  12,142,000  الموجودات غیر المتداولة

 2,263,612   624,135   12,135,988  12,145,991  الموجودات مجموع 
         

 5,717,156   4,208,172   856,675  862,904  المطلوبات المتداولة
 -  -  -  -  المطلوبات غیر المتداولة

 5,717,156   4,208,172   856,675  862,904  المطلوباتمجموع 
         

 ) 3,453,544(  ) 3,584,037(  11,279,313  11,283,087  (المطلوبات) صافي الموجودات
         

 % 25  % 25  % 26.52  % 26.52  نسبة ملكیة الحصص غیر المسیطرة
ــافي الموجودات   الخاصــة   (المطلوبات)ص

 2,991,274  2,992,275  بالحصص غیر المسیطرة
 

)896,009 ( 
 

)863,386 ( 
 

 ملخص بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر: ) ب
 شركة صیفي كراون ش.م.ل.   شركة شواطئ العرب للتنمیة المحدودة   
  2019  2018  2019  2018 

 -  -  -   1,532,325 
 )5,522 (  )11,252 (  )130,494 (  )1,938,103 ( 
 )5,522 (  )11,252 (  )130,494 (  )405,778 ( 
 -  -  -  - 
 )5,522 (  )11,252 (  )130,494 (  )405,778 ( 
        
 26.52 %  26.52 %  25 %  25 % 
        

 )1,464 (  )2,984 ( 
 

)32,624 ( 
 

)101,445 ( 
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 أسھم خزانة  -18

دینار كویتي. نتج   128,411قامت الـشركة األم بإـستبعاد كامل أـسھم الخزانة بمبلغ ، 2018دیـسمبر   31خالل الـسنة المالیة المنتھیة في  
ــارة محققة بمبلغ  ــنة   413,352عن عملیة البیع خس دینار كویتي والتي تم اإلعتراف بھا في بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع للس

 .2018دیسمبر  31المنتھیة في 
 

نة المالیة   مبر    31المنتھیة في  خالل الـس بة  2018دیـس تبعاد نـس ركة األم بإـس ركة 45.54، قامت الـش % من حصـة الملكیة المملوكة في ـش
وعلیھ، تم اســتبعاد أثر أســھم الخزانة المتعلقة   ("الشــركة التابعة الســابقة")  لالســتثمار العقاري ش.م.ك.(عامة))  ری تابعة (شــركة التعم

 .تيی كو ناری د 1,897,123بالغة ال ةی الدفتر متھای بالشركة التابعة بق
 

 تكالیف التشغیل -19
 2019  2018 

 128,890  132,606 رواتب وأجور وملحقاتھا
 1,280,305  1,412,256 إستھالك

 510,431  610,798 أخرى 
 2,155,660  1,919,626 
 

 مصاریف عمومیة وإداریة   -20
 2019  2018 

 281,015  326,738 رواتب وأجور وملحقاتھا
 1,251,041  501,267 أخرى 

 828,005  1,532,056 
 

 العملیات غیر المستمرة  -21
ً على إخطار من وزارة العدل بإعالن الحجز على أصول الشركة األم، وذلك بموجب محضر حجز  2018سبتمبر  19كما في  ، بناءا

ً لسداد بعض من القروض المستحقة على الشركة األم بذلك التاریخ.    فقد تنفیذى بطلب من أحد البنوك المحلیة ("الدائن")، تأمیناً ووفاءا
("الشركة    األسھم المملوكة في شركة التعمییر لإلستثمار العقاري ش.م.ك.(عامة)إجماي  من  سھم    109,295,114قامت الشركة األم ببیع  

ملكیة  نسبة إنخفضت  وعلیھ،، السابقة المملوكة في الشركة التابعة  % من إجمالى الحصص 45.54والتي تمثل نسبة  التابعة السابقة")
القدرة على السیطرة على الشركة التابعة، وتم تحویل الجزء المتبقي من   %. نتیجة لعملیة البیع، فقدت المجموعة7.34الشركة األم إلى 

 االستثمار ضمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقیمتھ العادلة كما في تاریخ البیع.
 

 والمصنفة كعملیات غیر مستمرة ھي كما یلي: السابقة التابعة  ةإن بنود الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالشرك  121.
 

2018 سبتمبر 19   
 5,793,819 نقد ونقد معادل 

 1,017,103 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 3,986,642 مدینون وأرصدة مدینة أخرى

 104,982 مخزون
 188,838 الشامل األخرموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

 2,268,505 عقارات استثماریة
 13,827,816 ممتلكات ومعدات

 27,187,705 مجموع الموجودات
  

 250,000 قروض ألجل
 10,576,727 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 7,500,000 إلتزام تأجیر تمویلي 
 249,876 مخصص مكافأة نھایة الخدمة 

 18,576,603 مجموع المطلوبات 
  

 8,611,102 صافي الموجودات
  

 7,883,104 بمساھمي الشركة التابعة  ةالخاصإجمالي حقوق الملكیة 
 % 45.54 ة المستبعدة من الشركة األم ی نسبة الملك

 3,589,937 المستبعدة  صافي الموجودات
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 التابعة: الخسارة الناتجة عن استبعاد الشركة  221.
 

 2018سبتمبر  19  
 3,059,290    إجمالي مقابل االستبعاد

   
 )3,589,937(  )21.1(إیضاح  ناقصا: صافي الموجودات المستبعدة

 386,510   تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة 
 )144,137(  عن االستبعادالخسارة الناتجة 

 
 . قدیةحیث أنھا معامالت غیر ن   2018دیسمبر    31للسنة المالیة المنتھیة في    المجمع  النقدیة  التدفقات   بیان  في  المعامالت   تلكیتم عرض    لم
 

 من العملیات غیر المستمرة:  السنة خسارة تحلیل صافي   321.
 

2018 سبتمبر 19   
 1,991,899 إیرادات التشغیل
 )765,919( تكالیف التشغیل

 1,225,980 ربح التشغیل
  

 )451,117( مصاریف عمومیة وإداریة 
 )395,095( ستھالك وإطفاءإ

 )11,982( إنخفاض في قیمة الموجودات غیر الملموسة
 )271,228( صافي خسائر استثمارات

 4,518 إیرادات فوائد
 15,119 إیرادات أخرى
 )306,318( تكالیف تمویل

 )1,159,356( (أ) خسارة إستبعاد عملیات غیر مستمرة
 )1,349,479( المتعلقة بالعملیات غیر المستمرة السنةخسارة 
  
  :بــالخاص 

 )1,358,811( تابعة مساھمي الشركة ال
 9,332 للشركة التابعة  الحصص غیر المسیطرة

 )1,349,479( 
  

 %52.88 نسبة ملكیة الشركة األم حتى تاریخ اإلستبعاد 
 )718,540( مستمرة الالخاصة بمساھمي الشركة األم من العملیات غیر  السنةخسارة 

 
بإستبعاد ) شركة التعمییر لإلستثمار العقاري ش.م.ك.(عامة) إحدى الشركات التابعة للمجموعة ( ، قامت 2018أبریل  30كما في  -أ

ش.م.) و(شركة رام ثري وشركاتھا   –الحصص المستثمرة في الشركتین التابعتین في المملكة المغربیة (شركة فندق بولیفاردكامل 
   . وتشغّالن فندق رمادا إنكور طنجة وفندق رمادا فاس على التواليواللتان تمتلكان للشركة األم .%100التابعة) المملوكتین بنسبة 
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المصنفة كعملیات غیر   ش.م. وشركة رام ثري وشركاتھا التابعة فاردی شركة فندق بولالموجودات والمطلوبات المتعلقة ب إن بنود 

 مستمرة ھي كما یلي: 
2018 أبریل 30   

 37,963  نقد ونقد معادل 
 26,954  مخزون

 395,611  مدینون وأرصدة مدینة أخرى 
 508,554  مستحق من أطراف ذات صلة 

 5,315,108  ممتلكات ومعدات
 6,284,190  مجموع الموجودات       

  
 1,465,857  قروض ألجل

 316,676  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 1,782,533  مجموع المطلوبات        

  
 4,501,657  صافي الموجودات

 3,447,781  مقابل االستبعاد صافي
 ) 1,053,876( الخسارة الناتجة من إستبعاد العملیات غیر المستمرة 

 
 من العملیات غیر المستمرة كالتالي:السنة  إن تحلیل صافي ربح

 
2018 أبریل 30   

 312,207  إیرادات التشغیل
 ) 143,149( تكالیف التشغیل

 169,058  ربح التشغیل
  

 ) 144,221( مصاریف عمومیة وإداریة 
 ) 120,422( ستھالك وإطفاءإ

 1,786  أرباح فروقات عمالت أجنبیة 
 18,514  إیرادات أخرى
 ) 30,195( تكالیف تمویل

 ) 105,480( المتعلقة بالعملیات غیر المستمرة السنة خسارة
 ) 1,053,876( الناتجة من إستبعاد العملیات غیر المستمرة  الخسارة

 ) 1,159,356( من العملیات غیر المستمرة  السنةإجمالي خسارة 
  

  :بــالخاص 
 ) 1,159,356( مساھمي الشركة األم

 - الحصص غیر المسیطرة
 )1,159,356 ( 
 

   من العملیات غیر المستمرة ھي كما یلي: السنة إن إجمالي خسارة    421.
 

 2018 سبتمبر 19  
 )144,137(  )21.2( عن االستبعادالخسارة الناتجة 

 )718,540(  )21.3(مستمرة الالخاصة بمساھمي الشركة األم من العملیات غیر  السنةخسارة 
  )862,677( 

 
 المستمرة: التدفقات النقدیة من العملیات غیر     521.

 
 2018 سبتمبر 19  
 )7,678,783(  األنشطة التشغیلیةالمستخدم في صافي النقد  
 17,302,262   صافي النقد الناتج من األنشطة اإلستثماریة 
 )7,750,000(  التمویلیةاألنشطة المستخدم في صافي النقد  

 
  



 ش.م.ك. (عامة) – المصالح العقاریةشركة 
 التابعة تھااشركو

 المجمعة البیانات المالیة إیضاحات حول 
 2019 دیسمبر 31

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

36 

 
   والمخففة  السھم األساسیة  خسارة  -22

ً بناء  والمخففة  الـسھم األـساـسیة  خـسارةإن المعلومات الـضروریة الحتـساب   كما ھي    ـسنةال على المتوـسط المرجح لعدد األـسھم القائمة خالل  ا
 یلي:

 2019  2018 
 ) 1,455,563(  ) 1,690,727( الخاصة بمساھمي الشركة األم من العملیات المستمرة  السنة  خسارة 

 ) 862,677(  - الخاصة بمساھمي الشركة األم من العملیات غیر المستمرة السنة خسارة 
 ) 2,318,240(  ) 1,690,727( ة الخاصة بمساھمي الشركة األم سنلإجمالي خسارة ا 

    
    عدد األسھم القائمة : 

 235,654,390  235,654,390 السنة عدد األسھم المصدرة في بدایة 
 ) 13,315,046(  - لعدد أسھم الخزینة ناقصا: المتوسط المرجح 

 222,339,344  235,654,390 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 
    

 ) 6.55(  ) 7.17( (فلس)  من العملیات المستمرة  السھم خسارة 
 ) 3.88(  - (فلس)  من العملیات غیر المستمرة السھم خسارة 

 ) 10.43(  ) 7.17( (فلس)  والمخففةإجمالي خسارة السھم األساسیة  
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 معلومات القطاعات  -23
 اإلدارة أن القطاعات التشغیلیة تستند إلى المعلومات التي تمت مراجعتھا من قبل مجلس اإلدارة بغرض توزیع الموارد وتقییم األداء. قررت 

 

 كما یلي:  المجموعة تنقسم المجموعة إلى عدة أقسام إلدارة أنشطتھا المختلفة. وألغراض تتعلق برفع التقاریر القطاعیة، قامت إدارة المجموعة بتصنیف خدمات 
 العملیات العقاریة: وتشتمل على تجارة وتطویر وتأجیر وإدارة العقارات وتأجیر العقارات االستثماریة.  -
  عملیات النادي الصحي: وتتكون من العملیات المتعلقة بالنادي الصحي.  -
 عملیات الضیافة: وتشتمل على العملیات المتعلقة بالفنادق واالمتیازات الخاصة بھــا.  -
 

 . لمجموعة الق بقطاعات ال توجــد ھنــاك معامالت بین القطاعات. یعرض الجدول التالي معلومات خاصة بالموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات فیمــا یتع 
 

 إن المعلومات المتعلقة بكل من القطاعات التشغیلیة مبینة كالتالي: 
  

 2018 دیسمبر 31  2019 دیسمبر 31 

 
 العملیات  
  العقاریة

عملیات النادي  
  الصحي

 عملیات  
 الضیافة

 أخرى 
  اإلجمالي 

 العملیات  
  العقاریة

عملیات النادي 
  الصحي 

 عملیات  
  الضیافة

 
 اإلجمالي   أخرى 

                    العملیات المستمرة: 
 4,235,975  -  -  -  4,235,975  4,447,484   -  -  -  4,447,484 إیرادات التشغیل 
 ) 1,919,626(  -  -  -  ) 1,919,626(  ) 2,155,660(  -  -  -  ) 2,155,660( تكالیف التشغیل 

 2,316,349  -  -  -  2,316,349  2,291,824   -  -  -  2,291,824 نتائج القطاع 
                    

 ) 1,532,056(  -  -  -  (1,532,056)   (828,005)   -  -  -  (828,005)  مصاریف عمومیة وإداریة 
 ) 42,161(  -  -  -  ) 42,161(  ) 101(  -  -  -  ) 101( االستھالك 

 ) 62,479(  -  -  -  (62,479)   ) 649,362(  -  -  -  ) 649,362( مخصص خسائر ائتمانیة مستقبلیة متوقعة
مخصص خسائر ائتمانیة مستقبلیة متوقعة لم یعد لھ  

 -  -  - ضرورة
 -  

 
 
-  

 
   256,798  -  -  -   256,798 

 31,246   31,246  -  -  -   39,032   39,032   -  -  - أرباح توزیعات إیرادات
 ) 45,581(  ) 45,581(  -  -  -   136,364   136,364   -  -  - من نتائج أعمال شركات زمیلة  حصة

 -  -  -  -  -  (70,574)   70,574  -  -  - خسائر انخفاض في قیمة شركة زمیلة 
 666,884    666,884   -  -  -  - -    -  -  - لة یاستثمار في شركة زم عیربح ب

 83,058    -  -  -  83,058   - -  -  -  - ربح بیع أراضي وعقارات محتفظ بھا للتطویر
خسائر انخفاض في قیمة أراضي وعقارات محتفظ بھا  

 -  -  (173,186)  للتطویر 
 - 

 
  

(173,186)  
 

 (1,022,193)  -  -  -  )1,022,193 ( 
 ) 58,766(  -  -  -  (58,766)   -  -  -  -  - خسائر انخفاض في قیمة ممتلكات ومعدات 

 2,640   -  -  -  2,640   2,527   -  -  -  2,527   إیرادات أخرى 
 ) 2,879,554(  -  -  -  (2,879,554)   (2,786,336)   -  -  -  (2,786,336)  تكالیف تمویل

 ) 2,285,815(  652,549  -  -  ) 2,938,364(  ) 2,037,817(  104,822  -  -  ) 2,142,639( من العملیات المستمرة   السنة ربح(خسارة) 
                    

                    المستمرة:غیر العملیات 
 ) 862,677(  -  ) 613,067(  ) 39,474(  ) 210,136(  -  -  -  -  - من العملیات غیر المستمرة  السنةخسارة 

 ) 3,148,492(  652,549  ) 613,067(  ) 39,474(  ) 3,148,500(  ) 2,037,817(  104,822  -  -  ) 2,142,639(   السنة ربحخسارة) صافي (  
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 2018دیسمبر  31  2019دیسمبر  31 

 
 العملیات  
  العقاریة

عملیات النادي  
  الصحي

 عملیات  
  اإلجمالي  أخرى  الضیافة

 العملیات  
  العقاریة

عملیات النادي 
  الصحي 

 عملیات  
  الضیافة

 
 اإلجمالي   أخرى 

                    
 95,372,058  4,098,831  -  -  91,273,227  90,548,781  4,231,528  -  -  86,317,253 الموجودات مجموع  
 73,261,165  -  -  -  73,261,165  70,299,895  -  -  -  70,299,895 المطلوبات مجموع  
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   یوضح التعدیل أنھ لكي یتم اعتبار األنشطة والموجودات المستحوذ علیھا كأعمال یجب أن تتضمن على األقل ُمدَخل وعملیة موضوعیة
 اإلنتاج. تسھمان معاً بشكل جوھري في القدرة على 

   تضییق تعریفات األعمال واإلنتاج من خالل التركیز على البضائع والخدمات المقدمة للعمالء وإزالت اإلشارة إلى القدرة على تخفیض
 التكالیف.

  إضافة إرشادات وأمثلة توضیحیة لمساعدة المنشآت تقییم ما إذا كان قد تم االستحواذ على عملیة موضوعیة 
 دد ما إذا كان المشاركون في السوق قادرین على استبدال أي ُمدخالت أو عملیات مفقودة ومواصلة اإلنتاجإزالة التقییم الذي یح 
   إضافة َخیار اختبار تركیز الذي یسمح بإجراء تقییم مبسط لمعرفة إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ علیھا ال تمثل

 األعمال. 
 

ألعمال التي یكون فیھا تاریخ االسـتحواذ في أو بعد بدایة الفترة المالیة السـنویة األولى التي تبدأ في تسـري التعدیالت أعاله على تجمیع ا
 .2020ینایر  1أو بعد 

 
 إن تلك التعدیالت ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر مادي على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة.

 
 :التجمیع  أسس -ب 

 (المشار إلیھا بالمجموعة) : التابعة وللشركات األم المالیة للشركة البیانات المجمعة المالیة البیانات تتضمن
 الفعلیة نسبة الملكیة
%       

 الرئیسیة المملوكة بشكل مباشر أسماء الشركات التابعة  بلد التأسیس  األنشطة الرئیسیة  2019  2018
 المصالح اللبنانیة ش.م.ل. (مقفلة)شركة   الكویت  أنشطة عقاریة  100%  100%
 شركة صیفي كراون القابضة ش.م.ل. (مقفلة)  لبنان  أنشطة عقاریة  100%  100%
 شركة صیفي كراون ش.م.ل.  لبنان  أنشطة عقاریة  75%  75%
 شركة بیوت المصالح العقاریة ذ.م.م.  الكویت  أنشطة عقاریة  100%  100%
 شركة برس المعرض العقاري الدائم ذ.م.م.  الكویت  عقاریةأنشطة   100%  100%

  الكویت  أنشطة عقاریة  70%  70%
  وشـــــرـكاتـھاشـــــرـكة الحلول العـقارـیة ش.م.ك. (مقفـلة) 

 التابعة

  أنشطة عقاریة  100%  100%
اإلمارات 

 شركة المصالح جلف لیمتد وشركاتھا التابعة  العربیة المتحدة

  الكویت  عقاریةأنشطة   100%  100%
ة)  ة ش.م.ك. (مقفـل ارـی شـــــركـة بولیغون للخـدمـات العـق

 وشركاتھا التابعة
 شركة شواطئ العرب العقاریة للتنمیة المحدودة  السودان  أنشطة عقاریة  73.48%  73.48%
 شركة سكاي لیس العقاریة ذ.م.م.  الكویت  أنشطة عقاریة  100%  100%

 
 الفعلیة نسبة الملكیة
%       

 المملوكة بشكل غیر مباشر أسماء الشركات التابعة  بلد التأسیس  األنشطة الرئیسیة  2019  2018
 المصالح جلف لیمتد   شركةالمملوكة من قبل         

  أنشطة عقاریة  64%  64%
اإلمارات 

 سدرا المتحدة    شركة  العربیة المتحدة

        
ل  المملوـكة ة   شـــــرـكةمن قـب ارـی بولیغون للـخدـمات العـق

 ش.م.ك. (مقفلة)  
 شركة مرام بى في الھولندیة وشركتھا التابعة    ھولندا  أنشطة عقاریة  100%  100%
 جیمشیا كراون لیمتد  مالتا  أنشطة عقاریة  57.5%  57.5%

 
یا كراون لیمتدتتضـمن البیانات المالیة المجمعة للمجموعة البیانات المالیة لـشركة   بة  جیمـش % 57.5والتي ھي ـشركة تابعة مملوكة بنـس

لشـركة بولیغون للخدمات العقاریة ش.م.ك. (مقفلة) والتي تمارس أنشـطتھا في مالطا، وتتضـمن البیانات المالیة المجمعة أیضـاً البیانات 
ــاطھا في اإلمارات العربیة المت  ــركاتھا التالبعة والتي تمارس نش ــالح جلف لیمتد وش ــركة المص حدة. تم تجمیع البیانات المالیة المالیة لش

ركات التابعة. كما في   ابات اإلدارة غیر المدققة التي تم إعدادھا من قبل إدارة الـش تناداً إلى حـس ركات التابعة اـس مبر  31للـش  2019دیـس
%) على 28.8% و17.5:  2018دیســــمبر   31(  %24.3% و20.2 ھاتین الشــــركتین التابعتین  إجمالي موجودات ومطلوبات بلغ

دینار   1,554,161:  2018دیســـمبر   31دینار كویتي (  536,169 مبلغ ھمامصـــاریفوبلغ إجمالي  التوالي من االجمالیات المجمعة.  
 .كویتي) من إجمالي مصاریف المجموعة
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 إن الشركات التابعة ھي الشركات التي تسیطر علیھا الشركة األم . وتوجد السیطرة عندما تكون الشركة األم :
  . ذات سلطة على الشركة المستثمر فیھا 
  . قابلة للتعرض للخسارة ، أو لدیھا حقوق عن عوائد متغیرة من مشاركتھا مع الشركة المستثمر فیھا 
  . لدیھا القدرة على إستخدام سلطتھا في التأثیر على عوائد الشركة المستثمر فیھا 
 

الشركة المستثمر فیھا إذا أشارت الحقائق والظروف بأنھ ھناك تغییرات على واحد أو بإعادة تقییم مدى سیطرتھا على  األم  تقوم الشركة  
 أكثر من عناصر السیطرة الثالثة المبینة أعاله .

 
عند تملك المجموعة لنـسبة أقل من أغلبیة حقوق التـصویت بالـشركة المـستثمر فیھا ، فانھ یكون لدیھا الـسلطة على الـشركة المـستثمر فیھا 

ــوق التصویت لھا كافیة العطائھا القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فیھا من جانبھا . عندما تكو ــــ ن حقــ
ــتثمر فیھا  ــلة بعین االعتبار في تقییم مدى كفایة حقوق التصـــویت في الشـــركة المسـ تأخذ الشـــركة جمیع الحقائق والظروف ذات الصـ

 : إلعطاء السلطة علیھا، بما في ذلك
 

  . حقوق تصویت المجموعة نسبة الى مدى توزیع حقوق التصویت الخاصة باآلخرین 
  . حقوق التصویت المحتملة التي تحتفظ بھا المجموعة ، وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى 
  . الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى 
  ة للمجموعة على توجیھ األنشطة ذات الصلة عند إتخاذ القرارات ، بما في  أیة حقائق وظروف إضافیــة تشیر إلى مدى القدرة المالی

 ذلك أنماط التصویت في االجتماعــات السابقـة للمساھمین . 

  .الفعلیة السـیطرة زوال تاریخ وحتى الفعلیة السـیطرة بدء تاریخ من التابعة للشـركات المالیة البیانات المجمعة المالیة البیانات تتضـمن
تحدیدا، یتم ادراج اإلیرادات والمصــاریف للشــركة التابعة التي تم شــراءھا أو اســتبعادھا خالل الســنة ضــمن بیان األرباح أو الخســائر 
والدخل الشــامل اآلخر المجمع من تاریخ حصــول الشــركة االم على الســیطرة وحتى تاریخ زوال ســیطرة الشــركة األم على الشــركة 

 والخســائر المتبادلة األرباح فیھا بما الشــركات بالكامل، بین المتبادلة والمعامالت األرصــدة إســتبعاد جمیع یتم التجمیع، التابعة. عند
تخدام المجمعة المالیة البیانات إعداد یتم  .المحققة غیر واألرباح یاـسات بإـس بیة ـس  األخرى ولألحداث المتماثلة للمعامالت موحدة محاـس

 .متشابھة ظروف في تتم التي
 

 .المجموعة  ملكیة حقوق من مسـتقل بند في المجمعة التابعة الشـركات موجودات صـافي من المسـیطرة غیر الحصـص إظھار یتمیتم 
یطرة حتى إن نتج عن  ركة األم والحصـص غیر المـس اھمي الـش امل اآلخر المتعلقة بمـس ائر وكل بند من بنود الدخل الـش األرباح أو الخـس

 سیطرة .ذلك قید عجز في رصید الحصص غیر الم
 

یتم المحاســبة عن التغیر في حصــة الملكیة لشــركة تابعة مع عدم التغیر في الســیطرة كمعاملة ضــمن حقوق الملكیة. یتم تعدیل المبالغ 
ــركات التابعة. إن أیة  ــص المتعلقة بھا في الش ــیطرة لتعكس التغیرات للحص ــص غیر المس ــص ملكیة المجموعة والحص الدفتریة لحص

الرصـید المعدل للحصـص غیر المسـیطرة والقیمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المحصـل یتم اإلعتراف بھا مباشـرة في حقوق فروقات بین 
 المـلكیة الخاصة بمالك الشركة األم. إذا فقدت المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تقوم باآلتي:

 
 كة التابعة . إستبعاد الموجودات (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات للشر 
 إستبعاد القیمة الدفتریة للحصص غیر المسیطرة .  
 إستبعاد فروق تحویل العمالت األجنبیة المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة .  
 إدراج القیمة العادلة للمقابل المستلم .  
 إدراج القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ .  
 . إدراج أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر   
إعادة تصنیف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقا في الدخــل الشامــل اآلخــر المجمع إلى األرباح أو الخسائــر أو األرباح   

 المرحلة طبقا لما یلزم لھذه البنود . 

 :  تصنیفات الجزء المتداول وغیر المتداول  - جـ 
 والمطلوبات في بیان المركز المالي المجمع استناداً إلى تصنیف المتداول / غیر المتداول. الموجوداتتعرض المجموعة 

 
 الموجودات متداولة إذا: تعتبر
 بیعھا أو استھالكھا خالل دورة التشغیل العادیة، أو المجموعةكانت من المتوقع تحققھا أو تنوى  
 كانت محتفظ بھا لغرض المتاجرة، أو 
 المتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ بیان المركز المالي، أوكانت من  
ــھراً على األقل بعد تاریخ بیان المركز   ــر شـ ــویة التزام لفترة اثني عشـ ــتخدم لتسـ كانت نقد أو نقد معادل مالم یكن نقد محتجز أو یسـ

 المالي.
 

 متداولة.تصنف المجموعة كافة الموجودات األخرى كـموجودات غیر 
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 قیاس القیمة العادلة  -24
في تاریخ نھایة   الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشـامل األخرك  بالقیمة العادلة تقوم المجموعة بقیاس الموجودات المالیة

 الفترة المالیة.
 

 ).8موضح في إیضاح رقم (تم اإلفصاح عن القیمة العادلة للعقارات األستثماریة كما ھو 
 

داد اإللتزام من خالل عملیة تجاریة بحتة بین أطراف الـسو  تالمھ من بیع األصـل أو الممكن دفعھ لـس ق تمثل القیمة العادلة المبلغ الممكن إـس
 بإحدى الطرق التالیة :كما في تاریخ القیاس. یعتمد قیاس القیمة العادلة على فرضیة إتمام عملیة بیع األصل أو سداد االلتزام 

  
 .من خالل السوق الرئیسي لألصل أو اإللتزام 
 .من خالل أكثر األسواق ربحیة لألصل أو اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئیسي 
 

توى   المجمعة  یتم تصـنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاـسھا أو اإلفصـاح عنھا بالقیمة العادلة في البیانات المالیة من خالل مـس
 قیاس متسلسل إستنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة ككل كما یلي :

 
 .المستوى األول: ویشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات المماثلة 
  أقل مسـتوى مدخالت جوھري نسـبة إلى قیاس القیمة العادلة متاحا إما بشـكل المسـتوى الثاني: ویشـمل أسـس التقییم والتي یكون فیھا

 مباشر أو غیر مباشر.
 .المستوى الثالث: ویشمل أسس التقییم والتي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة غیر متاح 

 بقا لمستوى القیاس المتسلسل للقیمة العادلة: یبین الجدول التالي تحلیل البنود المسجلة بالقیمة العادلة ط
 

2019 دیسمبر 31   
  المستوى األول   المستوى الثالث   المجموع 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  328,112  633,310  961,422

 
2018دیسمبر  31   

  المستوى األول   المستوى الثالث   المجموع 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  347,338  490,310  837,648

 
 المالیة  المخاطر  إدارة -25

اطھا االعتیادي بعض األدوات المالیة األولیة مثل  تخدم المجموعة ضـمن نـش تحق منتـس أطراف  إلى   /النقد والنقد المعادل، مدینون، المـس
ــامل اآلخر،   ــلة ، موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشــ ونتیجة لذلك  .دائنون والتزام تأجیر تمویليقرض ألجل،  ذات صــ

 ال تسخدم المجموعة حالیا مشتقات األدوات المالیة إلدارة ھذه المخاطر التي تتعرض لھا . فإنھا تتعرض للمخاطر المشار إلیھا أدناه.
 

 مخاطر سعر الفائدة 
المالیة ذات الفائدة  ومطلوباتھا  لموجوداتھا  تتعرض األدوات المالیـة لمخاطـر التغیرات فـي القیمـة نتیجـة التغیرات في معدالت سعر الفائدة  

 المتعلقة  اإلیضاحات فـي إلیھا المالیـة یشار  الموجودات إستحقاق أو تسعیر إعادة خاللھا یتم التي والفترات الفعلیة الفائدة أسعار إن.  المتغیرة
 .بھا
 

ــى ربح المجموعة من خالل أثر  یبین الجدول التالي أثر حساسیة التغیر المعقول المحتمل في أسعار الفائدة مع ثبات المتغیرات األخرى عل
 .فائدة اإلقتراض تغییر معدل 

 
2019   

األثر على بیان األرباح  
  المجمع أو الخسائر 

 األرصدة كما في 
  دیسمبر  31

  (النقص) فيالزیادة  
 معدل الفائدة 

 
 

 قرض ألجل  %   0.5 +  13,941,218  69,706
 التزام تأجیر تمویلي  %   0.5 +  46,250,000  231,250

 
2018   

األثر على بیان األرباح  
  أو الخسائر المجمع 

 األرصدة كما في 
  دیسمبر 31

  (النقص) في الزیادة 
 معدل الفائدة 

 
 

 قرض ألجل  %   0.5 +  14,215,532  71,078
 التزام تأجیر تمویلي  %   0.5 +  49,250,000  246,250
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 :  مخاطر االئتمان 
 للطرف مالیة خسارة مسببا التعاقدیةبالتزاماتھ الوفاء على المالیة األداة  أطراف  أحـد  قدرة  عدم احتمال خطر  ھـــو االئتمان خطر إن

المستحق من   و المدینین ،النقد والنقد المعادلفي  أساسا  تتمثل االئتمان لمخاطر  المجموعة تعرض  قد  التي  المالیة الموجودات  إن  . اآلخر
 تحصیلھا.   في المشكوك الدیون مخصص  خصم بعد بالصافي المدینین رصید إثبات یتم كما .أطراف ذات صلة 

 
 المعادل والنقد نقد ال

شھراً. كما أن النقد   12المخاطر، ویحتسب مخصص الخسائر على أساس الخسائر المتوقعة لفترة  ضمنخف  یعتبر النقد والنقد المعادلإن 
مودع لدى مؤسسات مالیة ذات سمعة ائتمانیة جیدة دون تاریخ سابق للتعسر. واستناداً إلى تقییم اإلدارة، فإن أثر خسائر االئتمان   للمجموعة

حیث أن مخاطر التعسر لم تزداد بشكل كبیر منذ التحقق أو االعتراف   للمجموعة المتوقعة نتیجة تلك الموجودات المالیة غیر جوھري 
 المبدئي.

 
 المدینین  ،لنقد والنقد المعادلل الدفتریة القیمة  ھو المقابل الطرف  سداد عدم عن الناتج االئتمان لمخاطر  المجموعة لتعرض األعلى  الحد إن
 . المستحق من أطراف ذات صلة  و
 

 : األجنبیة  العمالتمخاطر 
  إن مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تغیر القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة نتیجة لتقلبات أسعار صرف 

. ویمكن الكویتي الدینار غیر بعمالت تتم التي المعامالت عن والناتجة األجنبیة العملة  لمخاطر المجموعة تتعرضالعمالت األجنبیة. 
 وتحرص  ة.المالی  األدوات  لمشتقات استخدامھا خالل من األجنبیة العمالت  صرف  أسعار  لتقلبات تعرضھا  خطر  تخفیض لمجموعة ل

 جوھري  بشكل  تتقلب  ال  بعمالت التعامل  خالل  من وذلك  معقول،  مستوى  في  األجنبیة العملة  لمخاطر  التعرض صافي إبقاء  على المجموعة 
   .الكویتي الدینار مقابل

 
 الدینار أسعار صرف العمالت األجنبیة المستخدمة من قبل المجموعة مقابل  في  ةالمعقول و ة المحتمل اتالتغیر حساسیة التالي البیان یظھر

 :الكویتي
 

  2019 
  

 )نقص ة (ال زیاد ال
 الكویتي  الدینار  مقابل 

 بیان األرباح  على األثر  
والدخل الشامل    أو الخسائر 

 المجمع   األخر
 )كویتي دینار (

  ± 5.00%  15,605 
  ± 5.00%  625,881 

  ± 5.00%  293,813 
  ± 5.00%  74,230 

 1,009,529    االجمالي 
 

  2018 
  

 )نقصة (الزیادال
 الكویتي الدینار مقابل

 األرباح بیان  على األثر 
أو الخسائر والدخل الشامل   

 األخر المجمع
 )كویتي دینار(

  ± 5.00%  52,207 
  ± 5.00%  204,941 

  ± 5.00%  771,177 
  ± 5.00%  35,728 

 1,064,053    االجمالي 
 

 : مخاطر السیولة 
على توفیر األموال الالزمة لـسداد التزاماتھا المتعلقــــــة باألدوات المالیة . وإلدارة ھذه   المجموعةتنتج مخاطر الـسیولة عن عــــــدم مقدرة  

تثمارات األخرى القابلة للتـسییل  المجموعةالمخاطر تقوم   بتقییم المقدرة المالیة لعمالئھا بـشكل دوري ، وتـستثمر في الودائع البنكیة أو اإلـس
من خالل اإلحتفاظ باحتیاطیات نقدیة مناســبة وخطوط إئتمان بنكیة ســاریة   للمجموعةالســریع مع تخطیط وإدارة التدفقات النقدیة المتوقعة  

 ومتاحة ومقابلة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالیة .
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 جدول االستحقاق الخاص بالمطلوبات المالیة :
2019 

 شھور 6 – 3  أشھر 3خالل  
 

 شھر 12 – 6
 12أكثر من  

 شھر
 

 المجموع
 13,941,218  -  -  -  13,941,218 قرض ألجل

 6,952,708  -  1,705,053  119,574  5,128,081 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 2,708,119  -  2,708,119  -  - مستحق إلى أطراف ذات صلة

 175,182  -  -  -  175,182 توزیعات أرباح مستحقة
 46,250,000  46,250,000  -  -  - التزام تأجیر تمویلي

 19,244,481  119,574  4,413,172  46,250,000  70,027,227 
 

2018   

 شھور 6 – 3  أشھر 3خالل  
 

 شھر 12 – 6
 12أكثر من  

 شھر
 

 المجموع
 14,215,532  -  -  -  14,215,532 قرض ألجل

 6,568,481  -  5,193,337  777,078  598,066 أخرىدائنون وأرصدة دائنة 
 2,814,420  -  2,814,420  -  - مستحق إلى أطراف ذات صلة

 175,182  -  -  -  175,182 توزیعات أرباح مستحقة
 49,250,000  49,250,000  -  -  - التزام تأجیر تمویلي

 14,988,780  777,078  8,007,757  49,250,000  73,023,615 
 

 :أسعار أدوات الملكیة  مخاطر
إن مخاطر أسعار أدوات الملكیة ھي مخاطر إنخفاض القیمة العادلة ألدوات الملكیة كنتیجة لتغیرات مستوى مؤشرات أدوات الملكیة وقیمة  
األسھم بشكل منفرد . إن التعرض لمخاطر أسعار أدوات الملكیة ینشأ من استثمارات المجموعة في أدوات الملكیة المصنفة كموجودات  

. الدارة ھذه المخاطر، تقوم المجموعة بتنویع القطاعات المستثمر فیھا بمحفظتھا  الدخل الشامل األخرلعادلة من خالل مالیة بالقیمة ا
 اإلستثماریة. 

 
المجموعة  یوضح البیان التالي حساسیة التغیر المعقول في مؤشرات الملكیة كنتیجة لتغییرات في القیمة العادلة ألدوات الملكیة التي یوجد لدى  

 تعرض مؤثر لھا كما في تاریخ البیانات المالیة المجمعة: 
 

2019 

  
 )الزیادة (النقص 

  الكویتي  مقابل الدینار 

 بیان األرباح  على األثر 
أو الخسائر والدخل الشامل   

 اآلخر المجمع 
 48,071  % 5 +  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
 

2018 

  
 )الزیادة (النقص

  الكویتي مقابل الدینار

 بیان األرباح  على األثر
أو الخسائر والدخل الشامل   

 اآلخر المجمع
 41,882  % 5 +  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
 مخاطر الموارد المالیة  إدارة -26

لتوفیر عوائد لحاملي حصص رأس المال   وذلك اإلستمرار، على قدرتھا على المحافظة ھو مواردھا المالیة إدارة المجموعة عند ھدف إن
على   وللمحافظة  .أعباء خدمة تلك الموارد المالیة لتخفیض للموارد المالیة  مثالي ھیكل على للمحافظة وكذلك الخارجیین، للمستخدمین ومنافـع

ة تنظیم مبالغ التوزیعات النقدیة المدفوعة للشركاء، تخفیض رأس المال المدفوع،  الھیكل المثالي للموارد المالیة یمكن للمجموع لتعدیل أو
 .جدیدة  قروض على الحصول أو قروض سداد الدیون ، لتخفیض موجودات بیع جدیدة، اسھمإصدار 

 
نسبــة الدین إلى الموارد المالیة، یتم إحتساب  بالمقــارنة بالشركات األخرى في نفس المجال، تقوم المجموعــة بمراقبة رأس المال بناء على 

ھـذه النسبة باحتساب صافي الدیون مقسوما على إجمالي الموارد المالیة، یتم إحتساب صافي الدیون كإجمالي اإلقتراض ناقصا النقد في  
المركز المالي المجمع مضافا الیھا صافي  الصندوق ولدى البنوك. ویتم إحتساب إجمالي الموارد المالیة كحقوق الملكیة والتي تظھر في بیان  

 الدیون.
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 لغرض إدارة مخاطر الموارد المالیة یتكون إجمالي الموارد المالیة مما یلي :
 

  2019  2018 
 14,215,532  13,941,218  قرض ألجل 

 49,250,000  46,250,000  التزام تأجیر تمویلي
 ) 3,615,600(  ) 1,827,147(  ونقد معادل   : نقدیخصم

 59,849,932  58,364,071  الدیون  صافي
 22,110,893  20,248,886  الملكیة  حقوقمجموع  

 81,960,825  78,612,957  إجمالي الموارد المالیة 
 % 73  % 74  نسبة الدین إلى الموارد المالیة 

 
 الجمعیة العامة  -27

، والتي تم من خاللھا الموافقة على البیانات المالیة المجمعة  2019مایو  30الشركة األم بتاریخ تم إنعقاد الجمعیة العامة لمساھمي 
 . 2018دیسمبر  31للمجموعة للسنة المالیة المنتھیة في  

 
ة للسنة  على عدم توزیع األرباح أو مكافآت مجلس اإلدار  2019مایو    30وافق المساھمون في اجتماع الجمعیة العامة السنوي المنعقد في  

 .2018دیسمبر  31المنتھیة في المالیة 
 

جزء من   بإطفاء توصیة مجلس إدارة الشركة األم على  2019مایو  30وافق المساھمون في اجتماع الجمعیة العامة السنوي المنعقد في 
وذلك من خالل إستخدام كال من عالوة اإلصدار   2018دیسمبر  31دینار كویتي كما في  17,308,383والبالغة  الخسائر المتراكمة

 دینار كویتي على التوالي.  3,785,369دینار كویتي و  8,217,408واإلحتیاطي اإلختیاري بقمیة 
 

 مبدأ اإلستمراریة  -28
المالیة المجمعة وفقا لمبدأ االستمراریة، والذي یفترض قدرة المجموعة على تحقیق موجوداتھا وسداد التزاماتھا من  البیانات تم إعداد 

 خالل نشاطھا اإلعتیادي، وال تتضمن المعلومات المالیة المجمعة أیة تعدیالت قد تنتج عن عدم التأكد من إستمراریة المجموعة.  
 

دینار   3,148,492: 2018 دیسمبر  31دینار كویتي ( 2,037,817 جموعة خسائر بمبلغتكبدت الم ، 2019 دیسمبر 31كما في 
ــ ة للمجموعـــت الخسائر المتراكمـــبلغ كویتي)، كما دینار   17,308,383 :2018 دیسمبر 31دینار كویتي ( 6,996,333 ة مبلغـ

:  2018دیسمبر  31دینار كویتي ( 17,824,418 المتداولة بمبـلغكویتي)، وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتھا 
 . %) 73: 2018دیسمبر   31% (74إضافة إلى أن نسبة الدین إلى إجمالي الموارد المالیة قد بلغت  )كویتيدینار  14,483,904

 
 تشیر ھذه األمور إلى وجود عدم تأكد مادي حول قدرة المجموعة على االستمرار. 

 
استمراریة المجموعة تعتمد على قدرتھا على تحقیق أرباح وتعزیز تدفقاتھا النقدیة في المستقبل وإعادة ھیكلة وتجدید تسھیالتھا  إن 

 االئتمانیة، إضافة إلى الدعم والتمویل من قبل المساھمین الرئیسیین.
 

المجموعة على مواجھة ھذه العوامل السابق ذكرھا، والذي قد  وترى إدارة المجموعة أنھ على الرغم من الشكوك الجوھریة حول قدرة 
بدراسة   تقومإدارة المجموعة  فإن ینتج عنھ عدم قدرة المجموعة على تحقیق موجوداتھا وسداد التزاماتھا من خالل نشاطھا االعتیادي،

الیة للمجموعة، ولدیھا اعتقاد راسخ بأن المجموعة  العدید من االستراتیجیات لتحسین األداء التشغیلي والمركز المالي وكفایة الموارد الم
ش.م.ك.  اإلستثماریة شركة المصالح (تلقت المجموعة كتاب دعم من الشركة األم النھائیة قادرة على مواصلة أعمالھا كمنشأة مستمرة. 

 مؤكدة على مواصلة دعمھا لعملیات المجموعة الجاریة.  )(مقفلة) 
 

االستمرار في التواجد التشغیلي في المستقبل القریب فإنھا قد ال تتمكن من الوفاء بالتزاماتھا وتحقیق موجوداتھا  إذا لم تتمكن المجموعة من  
في السیاق المعتاد للعمل. بالتالي قد یكون من الضروري إجراء تعدیالت لكي تعكس إمكانیة اللجوء إلى تحقیق الموجودات في غیر السیاق  

المجمع. لم یتم إجراء مثل ھذه تعدیالت    عن المبالغ المسجلة حالیاً في بیان المركز المالي  تي قد تختلف بشكل كبیرالمعتاد للعمل وبالمبالغ ال
 على ھذه المعلومات المالیة المجمعة. 
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رئیسي (المساھم) والذي لدیھ  ، أبرمت الشركة األم عقوداً إلنشاء عقارات مع مساھم 2010دیسمبر  31خالل السنة المالیة المنتھیة في 
ً دینار كویتي.    12,720,000ة اإلجمالیة لھذة العقود  مالخبرة في تنفیذ أعمال المقاوالت. بلغت القی  على تلك العقود إعترفت الشركة    بناءا
  1,614,063:  2018دیسمبر    31(  2019  دیسمبر   31دینار كویتي كما في    1,614,063األم بمحجوز ضمان مستحق للمساھم بمبلغ  

 دینار كویتي). 
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المساھم الرئیسي برفع دعوى قضائیة ضد الشركة األم باإلعتراض على الرصید    ، قام2017دیسمبر    31خالل السنة المالیة المنتھیة في  
  2,622,000ریة، حیث قدر المساھم أن قیمة المستحقات المطلوبة تتجاوز ی المستحق من محجوز الضمان والمطالبة بقیمة األوامرالتغی 

 .  2017دیسمبر  3) بتاریخ 17/54925دینار كویتي كما ھو موضح في صحیفة الدعوى رقم (
 

دینار كویتي، وعلیھ، قامت   1,849,621حكماً ضد الشركة األم بإلزامھا بمبلغ  2019مارس  26أصدرت المحكمة االبتدائیة بتاریخ 
  وقد ) 1س ت / –  3103/2019، 3097المساھم بالطعن باالستئناف على الحكم سالف الذكر بموجب االستئنافین أرقام (والشركة األم 

  الخبراء   لجنة   أمام  الخصوم   لمثول  2019  دیسمبر  15  في   جلسة   تحدید   بموجبھا  تم   والذي  . 2019  نوفمبر  11تم تأجیل القضیة إلى جلسة  
 .الخبراء  لجنة  تقریر یرد حتى  االستئناف موضوع لنظر  2020 یونیو 7 في  وجلسة المنتدبة

 
قامت إدارة الشركة األم بمساعدة مستشارھا القانوني بتحدید أن نتیجة ھذه الدعوى لن یكون لھا أي تاثیر جوھري على المجموعة وبالتالي  

 مقابل ھذه الدعوى القضائیة.  2019 دیسمبر 31ال ینبغي احتساب مخصص إضافي في 
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 ولم یتم تكبدھا بعد ھي كما یلي:  دیسمبر  31كما في  إن المطلوبات المحتملة التي تم التعاقد علیھا

 
2018  2019    
 ضمـان  ات خطاب    114,199  114,199
114,199  114,199    

 
:  2018دینار كویتي ( 114,826تم الحصول على خطابات الضمان من بنوك محلیة مقابل غطاء نقدي محتجز لدى تلك البنوك بمبلغ 

 ). 3كویتي) إیضاح ( دینار  101,701
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 ً -COVID" (المستجد  كورونا"فیروس    بإسم  والمعروف  عالمي  وباء  تطورو    إستمرارو  تشارإن   تملتاریخ البیانات المالیة المجمعة،    الحقا
رتفاع  إاألعمال التجاریة، وبعض في إدارة التدفقات النقدیة، وتعطیل  یات أسواق األعمال التجاریة إلى مواجھة تحدالذي دفع األمر ) 19

نبؤ تكالیف التشغیل، وفقدان اإلیرادات. وال یزال مدى ھذه اآلثار ومدتھا غیر مؤكدین ویتوقفان على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن الت 
ً إ  بھا بدقة في الوقت الراھن. تتمكن إدارة المجموعة    مالمرتبط بالحالة االقتصادیة العالمیة الالحقة، لالتأكد الجوھري  إلى مستوى عدم    ستنادا

 . 2019دیسمبر   31المجمعة للسنة المالیة المنتھیة في بیانات المالیة البشكل موثوق أثر ھذه المسألة على تحدد أن 
 

  المساھمین ھا المجموعة وتزوید  ب عمل  ت إن اإلدارة والمسئولین عن الحوكمة سیستمرون في مراقبة الوضع في جمیع المناطق الجغرافیة التي  
    .تم تقدیم إفصاحات إضافیة ی . وفي حال حدوث أى تغییرات جوھریة في الظروف الحالیة، س الجھات الرقابیةبالتطورات وفقاً لما تتطلبة 

 
 
 
 


