
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شركة المصالح العقارية 

 ( عامة شركة مساهمة كويتية )
   التابعة تهااشركو

 الكويـت  دولـة 
 البيانات المالية المجمعة  

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 مع

 تقرير مراقب الحسابات المستقل 
 



 

 

 
 العقارية شركة المصالح 

 ( عامة شركة مساهمة كويتية )
   التابعة وشركاتها

 الكويـت  دولـة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيانات المالية المجمعة 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مع
 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 المحتويات 
 

 المستقل  تقرير مراقب الحسابات 
 

 
 صفحة 

 5 بيان المركز المالي المجمع 
 6 المجمع بيان األرباح أو الخسائر

 7 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع
 8 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

 9 بيان التدفقات النقدية المجمع 
  

 41 – 10 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 
 



 

 

2020
20.2

 

 
 

 

  
 

 



 

2 
 

 

 

 



 

3 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 



4 
 

 
 

 

 

 
RSM

 





 

6 

 
 (عامةش.م.ك. ) – شركة المصالح العقارية

 التابعة تهااشركو
  المجمع بيان األرباح أو الخسائر

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 الكويتي()جميع المبال  بالدينار 

 

 

 
   .المجمعة البيانات المالية( تشكل جزأا  من 29( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

 

  

 2019  2020  إيضاح 

 4,447,484  5,561,437   التشغيل  إيرادات  
 ( 2,155,660)  ( 2,065,232)  18 تكالي  التشغيل

 2,291,824  3,496,205   ربح التشغيل 
      

 ( 828,106)  ( 786,049)  19 مصاري  عمومية وإدارية  
 ( 649,362)  ( 896,244)  أ(  – 5 /ب  –  4) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 39,032  -   توزيعات أرباح 
 136,364  612,800  7 حصة من نتائج أعمال شركات زميلة 
 ( 70,574)  -  7 خسائر انخفاض في قيمة شركة زميلة 

 -  ( 54,753)  8  يةإستيمارعقارات  خسائر انخفاض في قيمة
 ( 173,186)  ( 1,571,789)  9 للتطوير أراضي وعقارات محتفظ بها خسائر انخفاض في قيمة 

 -  ( 2,078,726)  27 مخصص قضايا قانونية 
 112  3,665   إيرادات أخرى 
 2,415  15,407   إيرادات فوائد 
 ( 2,786,336)  ( 2,221,212)  5 تكالي  تمويل

 ( 2,037,817)  ( 3,480,696)   السنة خسارة صافي 

      
      : الخاص بـ 
 ( 1,690,727)  ( 1,662,728)     الشركة األم مساهمي 

 ( 347,090)  ( 1,817,968)   الحصص رير المسيطرة  

 ( 2,037,817)  ( 3,480,696)   السنة  خسارة صافي 

  الخاصة بمساهمي الشركة األم األساسية والمخففة خسارة السهم 
 ( 7.17)  ( 7.06)  20 )فلس( 
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   .المجمعة الماليةالبيانات ( تشكل جزأا  من 29( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ( عامة ش.م.ك. )  – شركة المصالح العقارية 
 التابعة   تهااشرك و

   المجمعبيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 
 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبال  بالدينار الكويتي(

 2019  2020  إيضاح 

      

 ( 2,037,817)  ( 3,480,696)   السنة صافي خسارة 

      
      : الدخل الشامل اآلخر

      إلي بيان األرباح أو الخسائر المجمع  مكن أن يعاد تصنيفها الحقا  ي بنود 
 52,036  132,426   األجنبية ياتالعملفروقات ترجمة عملة من 

      
      إلي بيان األرباح أو الخسائر المجمع بنود لن يعاد تصنيفها الحقا  

 123,774   48,511  6 التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 175,810   180,937   للسنة   الدخل الشامل اآلخر

 ( 1,862,007)  ( 3,299,759)   للسنة الخسارة الشاملة مجموع  

      
      الخاص بـ: 

 ( 1,555,125)  ( 1,246,672)   مساهمي الشركة األم 
 ( 306,882)  ( 2,053,087)   الحصص رير المسيطرة 

 ( 1,862,007)  ( 3,299,759)   للسنة الخسارة الشاملة مجموع  
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 (عامةش.م.ك. ) – شركة المصالح العقارية
 التابعة تهااشركو

  المجمع لكيةالمبيان التغيرات في حقوق 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 الكويتي()جميع المبال  بالدينار 

 
 

     حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 عالوة إصدار   رأس المال  

 

 احتياطى
  اجباري 

 احتياطى
 اختياري

احتياطي  
التغيرات  

التراكمية في  
  القيمة العادلة 

احتياطي 
ترجمة عمالت  

  المجموع الجزئي  خسائر متراكمة   أجنبية
 الحصص

  رير المسيطرة 
 مجموع 

 حقوق الملكية   

 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  ديسمبر 31الرصيد في 
 ( 2,037,817)  ( 347,090)  ( 1,690,727)  ¤ ( 1,690,727)  -  -  -  -  -  - السنة خسارة  صافي

 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   عمجمو
 -  -  -  ¤ 12,002,777   -  -  ( 3,785,369)  -  ( 8,217,408)  - ( 25، 16إيضاح أ خسائر متراكمة ) إطفا

 20,248,886   ( 728,677)  20,977,563   ¤ ( 6,996,333)  474,389   ¤ ( 264,653)  -  4,198,721  -  23,565,439 2019  ديسمبر 31الرصيد في 
 ( 3,480,696)  ( 1,817,968)  ( 1,662,728)  ¤ ( 1,662,728)  -  ¤ -  -  -  -  - السنة خسارة  صافي

 180,937   ( 235,119)  416,056   ¤ -  367,545    ¤ 48,511  -  -  -  - للسنة الدخل الشامل اآلخر  

 ( 3,299,759)  ( 2,053,087)  ( 1,246,672)  ¤ ( 1,662,728)  367,545   ¤ 48,511  -  -  -  - للسنة)الخسارة الشاملة(  الدخل الشامل   عمجمو

 16,949,127   ( 2,781,764)  19,730,891   ¤ ( 8,659,061)  841,934   ¤ ( 216,142)  -  4,198,721  -  23,565,439 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 

   .المجمعة البيانات المالية( تشكل جزأا  من 29( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 (عامةش.م.ك. ) – شركة المصالح العقارية
 التابعة تهااشركو

 المجمع النقديةبيان التدفقات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبال  بالدينار الكويتي(

 
 2019  2020  إيضاح 

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
 ( 2,037,817)  ( 3,480,696)   السنة خسارة صافي  

      
      التسويات: 

 1,412,357  1,416,125  19، 18 ستهالكإلا
 649,362  896,244  أ(  – 5 /ب  –  4) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 ( 39,032)  -   توزيعات أرباح 
 ( 136,364)  ( 612,800)  7 حصة من نتائج أعمال شركات زميلة 
 70,574  -  7 خسائر انخفاض في قيمة شركة زميلة 

 -  54,753   8 خسائر انخفاض في قيمة عقارات إستيمارية
 173,186  1,571,789  9 خسائر انخفاض في قيمة أراضي وعقارات محتفظ بها للتطوير 

 -  2,078,726  27 مخصص قضايا قانونية 
 ( 2,415)  ( 15,407)   إيرادات فوائد 

 2,786,336  2,221,212   تكالي  تمويل  
 54,776  26,350  13 نهاية الخدمة مخصص مكافتة 

  ¤  4,156,296  2,930,963 
      : التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 637,135  ( 146,942)   مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
 ( 137,365)  16,886    مستحق من أطرا  ذات صلة 

 45,923  ( 1,078,982)   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 ( 106,301)  ( 1,777)   مستحق إلى أطرا  ذات صلة 

 3,370,355  2,945,481   التدفقات النقدية الناتجة من العمليات 
 ( 19,658)  ( 2,967)  13 مكافتة نهاية الخدمة المدفوعة 

 3,350,697  2,942,514   األنشطة التشغيلية  الناتجة من صافي التدفقات النقدية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية: 

 ( 151,352)  ( 167,201)  8 عقارات إستيمارية إلضافات علىالمدفوع 
 ( 1,885)  -   ممتلكات ومعدات  المدفوع لشراأ 

 334,305  75,711  7 نقدية مستلمة من شركة زميلة أرباح توزيعات 
 39,032  -   توزيعات أرباح نقدية مستلمة 

 2,415  15,407   إيرادات فوائد مستلمة 

 222,515  ( 76,083)   األنشطة االستيمارية   الناتجة من )المستخدمة في(   التدفقات النقديةصافي 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: 

 ( 3,000,000)  -   المدفوع إللتزام تتجير تمويلي 
 ( 2,448,032)  ( 1,856,673)   مدفوعة  يةتكالي  تمويل

 ( 5,448,032)  ( 1,856,673)   األنشطة التمويلية   المستخدمة في التدفقات النقديةصافي 

 ( 1,874,820)  1,009,758   في نقد ونقد معادل (  النقص) الزيادةصافي 
 86,367  ( 126,267)   تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 3,615,600  1,827,147   السنة نقد ونقد معادل في بداية 

 1,827,147  2,710,638  3 السنة نقد ونقد معادل في نهاية 

 
   .المجمعة البيانات المالية( تشكل جزأا  من 29( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 األم  الشركة  ونشاط تتسيس -1

العقارية  إن المصالح  الكويت  هي شركة مساهمة كويتية عامة  ("الشركة األم" ش.م.ك. )عامة( )  شركة    ومدرجة في   مسجلة في دولة 
   .1989  ديسمبر  25المورخ في  464جلد /  19تم تتسيس الشركة األم بموجب عقد تتسيس رقم  .بورصة الكويت 

 
 : التتسيس هيإن االنشطة الرئيسية للشركة األم وفقا  لعقد 

تملك وبيع وشراأ وتطوير العقارات واألراضي لحساب الشركة األم داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أمالك الغير وكل   -
ذلك بما ال يخال  األحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من اإلنجاز في قسائم السكن الخاص على النحو الذي  

 وانين.نصت عليه هذ  الق 

 تملك وشراأ وبيع أسهم وسندات الشركات العقارّية لحساب الشركة األم فقط، داخل دولة الكويت وخارجها.  -

يزاول تقديم هذ     فيمنإعداد الدراسات وتقديم االستشارات في المجاالت العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة   -
 الخدمة. 

 واستئجارها.   ،وإيجارها ، والمرافق السياحية ،الصحية تملك وإدارة الفنادق والنوادي  -

  القيام بتعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة األم وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ األعمال المدنية  -
 اني وسالمتها. والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكيي  الهواأ بما يكفل المحافظة على المب 

والحدائق   - والمتنزهات  واالستراحات  الضيافة  وبيوت  والموتيالت  والنوادي  الفنادق  واستئجار  وإيجار  واستيمار  وتشغيل  إدارة 
والرياضية   الترويجية  والمشروعات  والصحية  السياحية  والمنتجعات  السكنية  والمجمعات  والكافيتريات  والمطاعم  والمعارض 

الدرجات والمستويات شامال جميع الخدمات األصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وريرها من   والمحالت وذلك عن مختل 
 الخدمات الالزمة لها. 

 تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة األم العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة.  -

 المعمول بها في الوزارة. إقامة المزادات العقارية وذلك حسب األنظمة  -

 تملك األسواق التجارية والمجمعات السكنية.  -

 استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة األم عن طريق استيمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.  -

والتحويل   - والتشغيل  البناأ  بنظام  والصناعية  والتجارية  السكنية  والمشاريع  للمناطق  األساسية  البنية  لوضع  المباشرة  المساهمة 
(BOT )   وإدارة المرافق العقارية بنظام(BOT) . 

 
 ، دولة الكويت.  13008، الصفاة 719ص.ب.  هو  األم  إن العنوان المسجل للشركة 

 
 .  2021 مارس  31بتاريخ  إدارة الشركة األم مجلس  من قبل المجمعة للمجموعة  البيانات الماليةإصدار  موافقة على ال تتم

 

 : الهامة السياسات المحاسبية  -2
 

 : أسس اإلعداد -أ
المحاسبة الدولية، وتتلخص  تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير  

 السياسات المحاسبية الهامة فيما يلي: 
 
ــركة األم بالدينار المجمعة المالية البيانات عرض يتم ــية للشـ ــاس على إعدادها ويتم الكويتي الذي يميل العملة الرئيسـ  التكلفة مبدأ أسـ

 بقيمتها العادلة. تدرج الشامل اآلخر والتيمالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الموجودات ال عدا فيما التاريخية
 

عن بيع تســتند التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبل  المدفوع في مقابل الســلع والخدمات. إن القيمة العادلة هي المبل  المســتلم 
 . أصل أو المدفوع لسداد إلتزام في صفقة مرتبة بين أطرا  السوق وذلك كما في تاريخ القياس

 
 واالفتراضـات والتقديرات اآلراأ بعض إجراأ اإلدارة من يتطلب المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا المجمعة المالية البيانات إعداد إن
 رقمإيـضاح   في الهامة المحاـسبية واالفتراـضات والتقديرات اآلراأ عن اإلفـصاح تم لقد  .للمجموعة المحاـسبية الـسياـسات تطبيق عملية في
إن المـصادر الرئيـسية للتقديرات رير الموكدة ممايلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة للـسنة المنتهية في    .(ت)  2

 (.29على المجموعة وذلك وفقا لما هو مبين في إيضاح ) 19، بتستيناأ تتيير تفشي جائحة فيروس كوفيد 2019ديسمبر  31
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 :للسنة الحاليةديدة الصادرة وجارية التأثير المعايير والتعديالت الج
 عن الناتجة التغيرات باـستيناأ الـسابقة الـسنة في المطبقة لتلك المحاـسبية المـستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة ممايلة الـسياـسات إن

 وبيانها كالتالي: 2020 يناير 1 في المعايير الجديدة والمعدلة للمعـايير الدولية للتقارير المالية كمـا بعض تطبيق
 

 تعري  األعمال –( 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تعديالت على 
الُمعرفة،    المصطلحات (( هي تغييرات على ملحق أ،  3التعديالت في تعري  األعمال )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 ( فقط، وبيانها كما يلي: 3وإرشادات التطبيق واألميلة التوضيحية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

اعتبار األنشطة والموجودات المستحوذ عليها كتعمال يجب أن تتضمن على األقل ُمدَخل وعملية موضوعية  يوضح التعديل أنه لكي يتم   •
 . تسهمان معا  بشكل جوهري في القدرة على اإلنتاج 

فيض  اإلشارة إلى القدرة على تخ  ة وإزال   تضييق تعريفات األعمال واإلنتاج من خالل التركيز على البضائع والخدمات المقدمة للعمالأ، •
 .التكالي 

 . ستحواذ على عملية موضوعيةتقييم ما إذا كان قد تم اإل في إضافة إرشادات وأميلة توضيحية لمساعدة المنشآت  •

 . ومواصلة اإلنتاج مفقودةالتقييم الذي يحدد ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي ُمدخالت أو عمليات  إزالة •

الذي يسمح بتجراأ تقييم مبسط لمعرفة إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ال تميل    إضافة َخيار اختبار تركيز  •
 . األعمال

 
في أو   تسري التعديالت أعال  على تجميع األعمال التي يكون فيها تاريخ االستحواذ في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية األولى التي تبدأ

 . 2020يناير  1بعد 
 

 "تعري  األهمية النسبية".  – ( 8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
ير  توفر تلك التعديالت تعريف ا جديد ا لألهمية النسبية التي تنص على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يو

على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للبيانات المالية المجمعة لألرراض العامة استنادا  إلى تلك  حذفها أو تحريفها أو إخفائها 
والتي توفر معلومات مالية حول منشتة محددة". توضح التعديالت أن األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة أو تتيير    ،المجمعة  الماليةالبيانات  

. يعتبر التحري  في المعلومات جوهري ا  المجمعة  معلومات أخرى في سياق البيانات المالية  باإلضافة إلىي أو  المعلومات، سواأ بشكل فرد 
نات  إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يوير على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون. لم يكن لهذ  التعديالت أي تتيير على البيا 

 . أي تتيير مستقبلي على المجموعة ذ  التعديالت المتوقع أن يكون له يس منكما لالمالية المجمعة، 
 

 2018مارس  29إطار المفاهيم للتقارير المالية الصادرة في 
ا، وال تتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. إن الغرض من إطار المفا هيم إن إطار المفاهيم ليس معيار 

على تطوير سياسات    المجمعة   ة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير المعايير، ومساعدة القائمين على إعداد البيانات المالية هو مساعد
محاسبية متسقة في حالة عدم وجود معيار ساري قابل للتطبيق، ومساعدة جميع األطرا  على فهم المعايير وتفسيرها. سيوير ذلك على  

سياساتها المحاسبية بناأ  على إطار المفاهيم. يتضمن إطار المفاهيم المعدل بعض المفاهيم الجديدة والتعاري  المحدية  الكيانات التي طورت  
المجمعة  لتزامات ويوضح بعض المفاهيم الهامة. لم يكن لهذ  التعديالت أي تتيير على البيانات المالية  عترا  بالموجودات واإلومعايير اإل
 للمجموعة. 

 
    COVID-19 امتيازات عقود اإليجار ذات الصلة بـ  -"التتجير"   16على المعيار الدولي للتقارير المالية  تعديالت

"تعديل على المعيار الدولي للتقارير    COVID -19  بـ  ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات تتجير تتعلق 2020مايو    28في  
ذ  التعديالت إعفاأ المستتجرين من تطبيق اإلرشاد الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ( عقود التتجير". تقدم ه16المالية رقم )

. وكمبرر عملي،  COVID -19امتيازات التتجير كتتيير مباشر لجائحة  عن  على عقد التتجير الناتجة    ت التعديال  المحاسبة عن( بشتن  16)
من الموجر تميل تعديل في عقد التتجير. وبالتالي   COVID -19  بـ  امتيازات التتجير المتعلقة يجوز للمستتجر اختيار عدم تقييم ما إذا كانت  

- COVID  بـ  يقوم المستتجر الذي يتخذ هذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير في مدفوعات عقد التتجير نتيجة امتيازات التتجير المتعلقة
 (، إذا لم يميل ذلك التغيير تعديال  في عقد التتجير. 16للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )بنفس طريقة المحاسبة عن التغيير وفقا   19

 
، كما يتم السماح بالتطبيق المبكر. لم يكن لهذا التعديل  2020يونيو    1يتم تطبيق التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 المالية المجمعة للمجموعة. البيانات أي تتيير على 
 

لمجموعة. لم تقم  ل، ولكن ليس لها أير على البيانات المالية المجمعة  2020تنطبق بعض التعديالت والتفسيرات األخرى للمرة األولى في  
 ولكن لم يبدأ سريانها بعد.  ،صدرتالمجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت كانت قد 
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 :المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة وغير جارية التأثير

لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة ورير جارية    المجمعة  كما في تاريخ الموافقة على إصدار البيانات المالية 
 التتيير:

 
 ( 3تقارير المالية رقم )تعديالت على المعيار الدولي إلعداد ال -الرجوع إلى إطار المفاهيم 

  - ( "تجميع األعمال"  3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )2020في مايو  
، باإلشارة  1989الصادر في عام  إشارة إلى إطار المفاهيم. تهد  التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض البيانات المالية  

 دون تغيير متطلباته بشكل كبير.  2018مارس  29إلى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في 
 

بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ( لتجنب األرباح أو الخسائر المحتملة في  3أضا  مجلس المعايير أيضا  استيناأ  لمبدأ االعترا  
( أو لجنة تفسيرات  37لياني" والتي تنشت عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي ستكون ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )"اليوم ا

 ، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. (" الرسوم والضرائب"21)التقارير المالية الدولية رقم  
 

( للموجودات المحتملة التي لن  3يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) في الوقت نفسه، قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية في المع
 تتتير باستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد البيانات المالية وعرضها. 

 
 وتطبق بتير مستقبلي.  2022يناير  1إن تلك التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 
 ما قبل قصد االستخدام"  "الممتلكات والعقارات والمعدات: العوائد  – ( 16حاسبة الدولي رقم )تعديالت على معيار الم

"الممتلكات والعقارات والمعدات    –(  16، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )2020في مايو  
على المنشآت الخصم من تكلفة أحد بنود الممتلكات والعقارات والمعدات، أي عائدات من  العوائد ما قبل قصد االستخدام"، والذي يحظر  -

المنشتة    بيع تلك البنود المنتجة أيناأ إيصالها إلى موقع التشغيل وجعلها جاهزة للتشغيل بالطريقة التي حددتها اإلدارة. وبدال  من ذلك، تعتر  
 األرباح أو الخسائر. بعائدات بيع هذ  البنود، وتكالي  تجهيزها في 

 
ويجب تطبيقه بتير رجعي على بنود الممتلكات    2022يناير    1إن هذا التعديل ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  

عندما تقوم المنشتة بتطبيق التعديل ألول مرة. ليس من المتوقع  المعروضة،  والعقارات والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد الفترة األولى  
 أن يكون لهذا التعديل تتيير مادي على المجموعة. 

 
 "العقود الميقلة بااللتزامات: تكالي  إتمام العقد"  – ( 37عديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )ت 

على    ( لتحديد التكالي  التي يجب37، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )2020في مايو  
 المنشتة تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد ميقال  بااللتزامات أو متكبدا  خسائر. 

 
التكالي    تقديم سلع أو خدمات كال  من  بعقد  المرتبطة مباشرة  التكالي   تتضمن  المباشرة".  الصلة  التكلفة ذات  التعديالت "طريقة  تطبق 

العقد. إن التكالي  العامة واإلدارية ال تتعلق مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم   اإلضافية وتوزيع التكالي  المرتبطة مباشرة بتنشطة 
 تحميلها صراحة على الطر  المقابل بموجب العقد. 

 
. ستطبق المجموعة هذ  التعديالت على العقود  2022يناير    1إن التعديالت سارية المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 . بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة ت   التي لم 
 

 :2020 – 2018التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية 
 :  2020 –  2018فيما يلي ملخص للتعديالت من دورة التحسينات السنوية 

 
 "إللغاأ االعترا  بالمطلوبات المالية   ( ٪10)الرسوم في اختبار "  –  (9الدولي للتقارير المالية رقم )المعيار 
عن    جوهريا    التعديل الرسوم التي تتضمنها المنشتة عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختل  اختالفا    هذا  يوضح

بما في ذلك الرسوم المدفوعة    والمقرض، شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذ  الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة بين المقترض 
من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. تقوم المنشتة بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها   أو المستلمة

 . ي أولبشكل في أو بعد بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تطبق فيها المنشتة التعديل 
 

هذ   مع السماح بالتطبيق المبكر. ستطبق المجموعة    2022يناير    1تبدأ في أو بعد  التعديل ساري المفعول للفترات السنوية التي  إن هذا  
بشكل  ل  التعديالت على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشتة التعدي 

 . مادي على المجموعةلتعديالت تتيير تلك ا. ليس من المتوقع أن يكون ليأول
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 " متداولة أو رير متداولة كتصني  المطلوبات " –  (1) رقم  التعديالت على معيار المحاسبة الدولي
لتحديد    (1)  رقم   من معيار المحاسبة الدولي   76إلى    69تعديالت على الفقرات من    ،2020في يناير    أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية

 على أنها متداولة أو رير متداولة. توضح التعديالت: المطلوباتمتطلبات تصني  

 .التسوية تتجيلالمقصود بالحق في  •

 المالية.فترة الفي نهاية  أن حق التتجيل يجب أن يكون موجودا   •

 .في التتجيل الحقه منشتةالتصني  ال يتتير باحتمالية ممارسة الهذا أن  •

 .ملكية، فلن توير شروط االلتزام على تصنيفهاالقابل للتحويل هي نفسها أداة التزام لضمنة في االت أنه فقط إذا كانت المشتقات الم •

 
ويجب تطبيقها بتير رجعي. تقوم المجموعة حالي ا    2023  يناير  1التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  إن تلك  

 . بتقييم تتيير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة تفاوض
 

 . للمجموعة  المجمعةالمعايير ال يتوقع أن يكون لها تتيير مادي على البيانات المالية و التحسينات ،إن تلك التعديالت
 

 :التجميع أسس  -ب 
 : )المشار إليها بالمجموعة( التابعة وللشركات  األم  المالية للشركة  البيانات المجمعة  المالية البيانات تتضمن

 

       الفعلية  نسبة الملكية 

 الرئيسية المملوكة بشكل مباشر أسماأ الشركات التابعة   بلد التتسيس   األنشطة الرئيسية   2020  2019

 شركة المصالح اللبنانية ش.م.ل. )مقفلة(  لبنان   أنشطة عقارية   % 100  % 100

 شركة صيفي كراون القابضة ش.م.ل. )مقفلة(  لبنان   أنشطة عقارية   % 100  % 100

 شركة صيفي كراون ش.م.ل.  لبنان   أنشطة عقارية   % 75  % 75

 شركة بيوت المصالح العقارية ذ.م.م.  الكويت   عقارية أنشطة   % 100  % 100

 شركة برس المعرض العقاري الدائم ذ.م.م.  الكويت   أنشطة عقارية   % 100  % 100

 شركة الحلول العقارية ش.م.ك. )مقفلة(  الكويت   أنشطة عقارية   % 70  % 70

  أنشطة عقارية   % 100  % 100
اإلمارات  

 المصالح جل  ليمتد وشركاتها التابعةشركة   العربية المتحدة 

  الكويت   أنشطة عقارية   % 100  % 100
العقـاريـة ش.م.ك. )مقفلـة(  شـــــركـة بوليغون للخـدمـات 

 وشركاتها التابعة

 شركة شواطئ العرب العقارية للتنمية المحدودة  السودان   أنشطة عقارية   % 73.48  % 73.48

 شركة سكاي ليس العقارية ذ.م.م.  الكويت   أنشطة عقارية   % 100  % 100

 

       الفعلية  نسبة الملكية 

 المملوكة بشكل رير مباشر أسماأ الشركات التابعة   بلد التتسيس   األنشطة الرئيسية   2020  2019

 المصالح جلف ليمتد    شركةالمملوكة من قبل         

  أنشطة عقارية   % 64.05  % 64.05
اإلمارات  

 المتحدة    سدرا شركة  المتحدة العربية 

        
ة ل    المملوـك ةمن قـب ة    شـــــرـك ارـي ات العـق بوليغون للخـدـم

 ش.م.ك. )مقفلة(  

 شركة مرام بى في الهولندية وشركتها التابعة    هولندا   أنشطة عقارية   % 100  % 100

 جيمشيا كراون ليمتد  مالتا   أنشطة عقارية   % 57.5  % 57.5

 
 : وتوجد السيطرة عندما تكون الشركة األم  . التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها الشركة األمإن الشركات 

 .ذات سلطة على الشركة المستيمر فيها •

 . أو لديها حقوق عن عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستيمر فيها ،قابلة للتعرض للخسارة •

 . لديها القدرة على إستخدام سلطتها في التتيير على عوائد الشركة المستيمر فيها •
 

تغييرات على واحد أو  بتعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستيمر فيها إذا أشارت الحقائق والظرو  بتنه هناك  األم  تقوم الشركة  
 .أكير من عناصر السيطرة اليالية المبينة أعال 

 
فانه يكون لديها السلطة على الشركة المستيمر فيها عندما    ،عند تملك المجموعة لنسبة أقل من أرلبية حقوق التصويت بالشركة المستيمر فيها

تتخذ الشركة    .األنشطة ذات الصلة للشركة المستيمر فيها من جانبهاتكون حقوق التصويت لها كافية العطائها القدرة العملية على توجيه  
جميع الحقائق والظرو  ذات الصلة بعين االعتبار في تقييم مدى كفاية حقوق التصويت في الشركة المستيمر فيها إلعطاأ السلطة عليها، 

 : بما في ذلك 
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 . ة باآلخرينحقوق تصويت المجموعة نسبة الى مدى توزيع حقوق التصويت الخاص  •

 . وأصحاب األصوات األخرى أو األطرا  األخرى  ، حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها المجموعة •

 . الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى •

بما في   ،أية حقائق وظرو  إضافيــة تشير إلى مدى القدرة المالية للمجموعة على توجيه األنشطة ذات الصلة عند إتخاذ القرارات •
 . ذلك أنماط التصويت في االجتماعــات السابقـة للمساهمين

تحديدا،     .الفعلية السيطرة  زوال تاريخ وحتى الفعلية السيطرة  بدأ تاريخ من التابعة للشركات المالية البيانات المجمعة  المالية البيانات تتضمن
أو استبعادها خالل السنة ضمن بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل    شراوها يتم ادراج اإليرادات والمصاري  للشركة التابعة التي تم 

 يتم التجميع، اآلخر المجمع من تاريخ حصول الشركة االم على السيطرة وحتى تاريخ زوال سيطرة الشركة األم على الشركة التابعة. عند
 إعداد  يتم  .المحققة رير  واألرباح والخسائر  المتبادلة  األرباح  فيها  بما  الشركات بالكامل، بين المتبادلة  والمعامالت  األرصدة  إستبعاد جميع

 .متشابهة ظرو   في تتم التي األخرى  ولألحداث المتمايلة للمعامالت موحدة محاسبية سياسات بتستخدام المجمعة  المالية البيانات
 

األرباح   .المجموعة  ملكية  حقوق  من  مستقل  بند في  المجمعة  التابعة  الشركات  موجودات  صافي من  المسيطرة  رير  الحصص  إظهار  يتم يتم
أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بمساهمي الشركة األم والحصص رير المسيطرة حتى إن نتج عن ذلك قيد عجز  

 . في رصيد الحصص رير المسيطرة 
 

ية  يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة مع عدم التغير في السيطرة كمعاملة ضمن حقوق الملكية. يتم تعديل المبال  الدفتر
لحصص ملكية المجموعة والحصص رير المسيطرة لتعكس التغيرات للحصص المتعلقة بها في الشركات التابعة. إن أية فروقات بين 

حصص رير المسيطرة والقيمة العادلة للمبل  المدفوع أو المحصل يتم اإلعترا  بها مباشرة في حقوق المـلكية الخاصة  الرصيد المعدل لل 
 بمالك الشركة األم. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فتنها تقوم باآلتي: 

 
 . الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة  إستبعاد -
 . إستبعاد القيمة الدفترية للحصص رير المسيطرة -
 . إستبعاد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية -
 . إدراج القيمة العادلة للمقابل المستلم -
 . إدراج القيمة العادلة ألي استيمار محتفظ به  -
 . راج أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائرإد -
إعادة تصني  حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقا في الدخــل الشامــل اآلخــر المجمع إلى األرباح أو الخسائــر أو األرباح   -

 . المرحلة طبقا لما يلزم لهذ  البنود
 

 : تصنيفات الجزأ المتداول ورير المتداول  - ج
 المجموعة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع استنادا  إلى تصني  المتداول / رير المتداول. تعرض 
 

 تعتبر الموجودات متداولة إذا: 
 بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العادية، أو المجموعةكانت من المتوقع تحققها أو تنوى  -
 كانت محتفظ بها لغرض المتاجرة، أو -
 كانت من المتوقع تحققها خالل ايني عشر شهرا  بعد تاريخ بيان المركز المالي، أو -
ــهرا  على األقل ب  - ــر شـ ــوية التزام لفترة ايني عشـ ــتخدم لتسـ عد تاريخ بيان المركز  كانت نقد أو نقد معادل مالم يكن نقد محتجز أو يسـ

 المالي.
 

 تصن  المجموعة كافة الموجودات األخرى كـموجودات رير متداولة. 
 

 تعتبر المطلوبات متداولة إذا: 
 كان من المتوقع تسويتها ضمن دورة التشغيل العادية، أو -
 محتفظ بها بصورة رئيسية لغرض المتاجرة، أو -
 أو ،عد تاريخ بيان المركز الماليكان من المتوقع تسويتها خالل ايني عشر شهرا  ب  -
 .ال يوجد حق رير مشروط لتتجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن ايني عشر شهرا  بعد تاريخ بيان المركز المالي -

 
  تصن  المجموعة كافة مطلوباتها األخرى كـمطلوبات رير متداولة.
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 : األدوات المالية - د

 تقوم المجموعة بتصـني  أدواتها المالية كموجودات مالية ومطلوبات مالية. يتم إدراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تكون
 المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات. 

 
ائر التي يتم تصـني  األدوات المالية كمطلوبات أو حقوق ملكية طبقا لمضـمون االتفاقية التعاقدي  ة. إن الفوائد والتوزيعات واألرباح والخـس

ــنفة كحقوق   ــرو  أو إيراد. إن التوزيعات على حاملي هذ  األدوات المالية المصـ ــنفة كمطلوبات تدرج كمصـ تتعلق باألداة المالية المصـ
موـعة حق ـقانوني ملزم لتســـــدـيد للمجيكون  ملكـية يتم قـيدـها مـباشــــرة على حقوق الملكـية. يتم إظـهار األدوات الـمالـية ـبالصـــــافي عـندـما 

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

ــة والمطلوبات الموجودات تتضـمن تحق من في المدرجة الماليــــ أطرا    إلى  /بيان المركز المالي المجمع نقد ونقد المعادل، مدينون، مـس
والتزام تتجير ، توزيعات أرباح مـستحقة،  دائنون  قرض ألجل،موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الـشامل اآلخر،    ،ذات ـصلة

  .تمويلي
 

 الموجودات المالية
 

 تصنيف الموجودات المالية 
لتـحدـيد فـئة تصــــني  وقـياس الموجودات الـمالـية، يتطـلب المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية تقييم ـكاـفة الموجودات الـمالـية، ـباســــتيـناأ أدوات  

خصــــائص التدفقات النقدية  وكذلكالملكـية والمشــــتـقات، اســــتـنادا  إلى نموذج األعمال الخاص بالمجموعة بتدارة موجودات المجموعة  
 ألدوات مجتمعين.التعاقدية لتلك ا

 
 تقييم نموذج األعمال

تحدد المجموعة نموذج أعمالها وفق مسـتوى يعكس أفضـل وسـيلة إلدارة المجموعة لموجوداتها المالية لتحقيق أهدافها، وتحقيق التدفقات  
دات أو تحصــــيل التدفقات  النقدية التعاقدية. وهذا ســــواأ كان هد  المجموعة الوحيد هو تحصــــيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجو

دـية من بيع الموجودات مـعا. وإذا لم تنطبق أي من ـهاتين الـحالتين )ـكتن يتم االحتـفاظ ـبالموجودا  اـقدـية وـكذـلك الـتدفـقات النـق دـية التـع ت  النـق
ل األرـباح أو  الـمالـية ألرراض المـتاجرة(، ـفتن الموجودات الـمالـية تصــــن  كجزأ من نموذج أعـمال البيع وتـقاس ـبالقيـمة الـعادـلة من خال

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

 اختبار مدفوعات أصل المبل  والفائدة فقط  –تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تميل فقط مدفوعات أصل المبل  والفائدة 
التعاقدية   النقدية  التدفقات  او تحصيل  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بالموجودات لغرض تحصيل  نموذج االعمال لالحتفاظ  تحديد  يتم  عندما 

بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تتميل في مدفوعات ألصل المبل  والفائدة فقط )"اختبار تحقق    المجموعة والبيع، تقوم  
المالية عند االعترا   مد للموجودات  العادلة  بالقيمة  المبل "  يُعر  "أصل  المبل  والفائدة فقط"(. ألرراض هذا االختبار،  فوعات أصل 

  المبدئي، وقد يتغير على مدى عمر الموجودات المالية )على سبيل الميال، في حالة أن يميل مدفوعات ألصل المبل  أو إطفاأ القسط/الخصم(. 
 الجوهرية للفائدة في أي ترتيب إقراض أساسي تتميل بصورة نموذجية في مراعاة القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان.  إن العناصر

 
بتعادة التصني  فقط في حال حصول أي تغيير في نموذج األعمال المستخدم إلدارة تلك الموجودات. وتتم إعادة التصني     المجموعة  تقوم

 التقرير الالحقة لحصول التغيير. ومن رير المتوقع تكرار ميل هذ  التغييرات بدرجة كبيرة ولم تحدث خالل السنة.  اعتبارا  من بداية فترة 
 

 االعتراف المبدئي
يتم االعترا  بمشتريات ومبيعات الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراأ أو بيع األصل.  

بالقيمة  يتم االعتر المدرجة  المالية رير  الموجودات  لكافة  المعامالت  إليها تكالي   العادلة مضا   بالقيمة  المالية مبدئيا   بالموجودات  ا  
 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  

 
 إلغاء االعتراف

مالية،  يتم إلغاأ االعترا  بالموجودات المالية )كليا أو جزئيا( عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من الموجودات ال
ل  الحالتين التاليين: )أ( إذا تم تحوي   إحدى أو عندما تحول المجموعة حقها في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية، وذلك في  

المجموعة قبل  المالية من  الموجودات  بملكية  الخاصة  المخاطر والعوائد  والعوائد    ،جميع  المخاطر  تحويل جميع  يتم  أو )ب( عندما ال 
للموجودات المالية أو االحتفاظ بها، ولكن تم تحويل السيطرة على الموجودات المالية. عندما تحتفظ المجموعة بالسيطرة، فيجب عليها  

 إدراج الموجودات المالية بحدود نسبة مشاركتها فيها. االستمرار في 
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 فئات قياس الموجودات المالية

 تقوم المجموعة بتصني  موجوداتها المالية عند اإلعترا  المبدئي ضمن التصنيفات التالية: 

 أدوات الدين بالتكلفة المطفتة. •

أدوات الدين بالقيمة العادلة من الدخل الشــــامل اآلخر، مع إعادة تصــــني  األرباح أو الخســــائر عند إلغاأ اإلعترا  إلى بيان  •
 األرباح أو الخسائر المجمع.

ان أدوات الملكية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر، مع عدم إعادة تصني  األرباح أو الخسائر عند إلغاأ اإلعترا  إلى بي  •
 .األرباح أو الخسائر المجمع

 أدوات مالية بالقيمة العادلة من األرباح أو الخسائر. •
 

 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
 تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفتة إذا كانت تتوافق مع الشرطين التاليين: 

 للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية، واالحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهد  إلى تملك األصل  -
الـشروط التعاقدية للموجودات المالية تظهر تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تتـضمن بـشكل أـساـسي مدفوعات المبل  األـصلي   -

 والفوائد المستحقة على المبل  المتبقي.
 

مطفتة باستخدام طريقة العائد الفعلي المعدلة بخسائر انخفاض القيمة، إن  أدوات الدين التي تم قياسها بالتكلفة المطفتة تقاس الحقا  بالتكلفة ال
وجدت. يتم اإلعترا  بتيرادات الفوائد وأرباح وخسائر فروقات عملة أجنبية واإلنخفاض في القيمة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.   

 ع عند إلغاأ االعترا  باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. يتم االعترا  باألرباح والخسائر في بيان األرباح أو الخسائر المجم
 

 التكلفة المطفتة وطريقة العائد الفعلي 
  طريقة العائد الفعلي هي الطريقة الحتساب التكلفة المطفتة ألداة الدين وتخصيص إيرادات الفوائد على الفترة ذات الصلة. بشكل عام، فتن 

بخصم التحصيالت النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو    معدل العائد الفعلي هو السعر الذي يقوم
االئتمانية  الخسائر  باستيناأ  األخرى(  الخصومات  أو  واألقساط  المعامالت  وتكالي   الفعلي  الفائدة  تشكل جزأا  من سعر  التي  المستلمة 

حييما ينطبق، فترة أقصر، إلى القيمة الدفترية اإلجمالية ألداة الدين عند االعترا  المبدئي.  المتوقعة، من خالل العمر المتوقع ألداة الدين أو  
  بالنسبة للموجودات المالية التي تم شراوها أو الناشئة عن ضع  ائتماني، يتم احتساب سعر الفائدة الفعلي المعدل ائتمانيا عن طريق خصم 

 ي ذلك الخسائر االئتمانية المتوقعة، لتصل إلى التكلفة المطفتة ألداة الدين عند االعترا  المبدئي. التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بما ف
 

التكلفة المطفتة للموجودات المالية هي قيمة الموجودات المالية عند االعترا  المبدئي مخصوما  منها المبال  المستلمة من أصل المبل   
التراكمي باستخدام طريقة العائد الفعلي للفروقات بين المبل  المبدئي ومبل  االستحقاق، المعدلة بمخصص الخسائر.  باإلضافة إلى اإلطفاأ 

 إن القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية هي التكلفة المطفتة للموجودات المالية قبل التعديل لمخصص الخسائر. 
 

 تصن  كتدوات دين بالتكلفة المطفتة.  صلة اتذأطرا  ، المدينون والمستحق من والنقد المعادلإن النقد 
 

 النقد والنقد المعادل:  •
 السيولة  عالية  األجل والودائع البنكية قصيرة   نقد لدى محافظ استيماريةوولدى البنوك   الصندوق  في النقد  في المعادل  والنقد النقد يتميل
 رير مادية  تتعرض لمخاطر والتي النقد محددة من مبال  إلى للتحويل اإليداع والقابلة تاريخ من أقل أو شهور 3 فترة  خالل تستحق  والتي

   .القيمة  التغيرات في  حيث من
 

 مدينون تجاريون  •
تتجير وحدات أو خدمات منجزة ضمن النشاط االعتيادي، ويتم االعترا     ،يميل المدينون المبال  المستحقة من العمالأ عن بيع بضائع

 مخصص االنخفاض في القيمة.    مبدئيا بالمدينين بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة المطفتة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا  
 

 الشامل اآلخرأدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
عـند التحقق المـبدئي، يجوز للمجموعة أن تقرر تصــــني  بعض من أدوات الملكـية دون الرجوع في ذلك بالقيـمة الـعادلة من خالل الدخل  

 يتحدد ذلك التصني  لكل أداة على حدة.أو مقابل محتمل ناشئ عن دمج األعمال.  الشامل اآلخر عندما ال يحتفظ بها لغرض المتاجرة
 

ي  االســــتيمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــــامل األخر تقاس الحقا  بالقيمة العادلة. يتم االعترا  بالتغيرات ف 
عرضــــها في التغيرات المتراكمة في القيمة القيـمة الـعادلة بـما في ذلك الجزأ الـخاص بالعمالت األجنبية في الدخل الشــــامل اآلخر ويتم 

العادلة ضــمن حقوق الملكية. يتم تحويل األرباح والخســائر المتراكمة المعتر  بها ســابقا  في الدخل الشــامل اآلخر إلى األرباح المرحلة  
و الخســـائر المجمع. يتم االعترا   إن األرباح والخســـائر الناتجة من أدوات الملكية ال يعاد تصـــنيفها إلى بيان األرباح أ عند االســـتبعاد.

بتوزيـعات األرـباح في بـيان األرـباح أو الخســـــائر المجمع عـند يبوت الحق في تـلك التوزيـعات، إال عـندـما تســــتفـيد المجموـعة من تـلك 
لملكية بالقيمة المحصالت كاسترداد جزأ من تكلفة األداة، وفي هذ  الحالة تسجل تلك األرباح في الدخل الشامل اآلخر. ال تخضع أدوات ا

في  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم انخفاض القيمة. وعند استبعادها، يعاد تبويب األرباح أو الخسائر من التغيرات المتراكمة 
 .المجمع القيمة العادلة إلى األرباح المرحلة في بيان التغيرات في حقوق الملكية
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية

 المجموعة بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات الدين رير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر.   تعتر 
 

جموعة  توقع المتستند الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا  للعقد وكافة التدفقات النقدية التي ت 
استالمها، ويتم خصم العجز بنسبة تقريبية إلى معدل الفائدة الفعلي األصلي على ذلك األصل. تشمل التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات  

 النقدية من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التحسينات االئتمانية اآلخرى التي تعتبر جزأا  من الشروط التعاقدية. 
 

دا   بالنسبة للمدينين التجاريين والمدينيين اآلخرين، طبقت المجموعة األسلوب المبسط للمعيار واحتسبت الخسائر االئتمانية المتوقعة استنا
  ولكن   ،االئتمانإلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالية. وعليه، ال تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في مخاطر  

يتم اإلعترا  بمخصص الخسائر استنادا  إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالية في تاريخ كل فترة تقرير.  
أنشتت المجموعة مصفوفة مخصصات تستند إلى السجل السابق لخسائر االئتمان، ومعدلة بالعوامل المستقبلية المحددة للمدينين والبيئة  

قطاع  االقتصادية الجغرافية،  المنطقة  االئتمان،  مخاطر  درجة  ميل  االئتمانية  الخصائص  أساس  على  للمخاطر  االنكشافات  تقسيم  يتم   .
 األعمال، حالة التعسر وعمر العالقة. 

 
على تحديد  تطبق المجموعة األسلوب المستقبلي حيث لم يعد االعترا  بالخسائر االئتمانية يعتمد    ،بالنسبة ألرصدة األطرا  ذات الصلة

المجموعة في البداية لحدث خسائر االئتمان. وبدال  من ذلك، تتخذ المجموعة في االعتبار نطاق أكبر من المعلومات عند تقييم مخاطر  
ي توير االئتمان وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك األحداث الماضية، الظرو  الحالية، التوقعات المعقولة والممكن إيباتها والت 

 على القدرة المتوقعة على تحصيل التدفقات النقدية المستقبلية ألداة الدين. 
 

 لتطبيق األسلوب المستقبلي، تطبق المجموعة تقييم من يالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي: 

األدوات الـمالـية التي لم تتراجع قيمتـها بصــــورة كبيرة ـبالنســـــبة لجودتـها االئتـمانـية مـنذ االعترا  المـبدئي أو    –  ىالمرحـلة األول •
 المصنفة ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.

األدوات الـمالـية التي تراجـعت قيمتـها بصــــورة كبيرة من حـيث جودتـها االئتـمانـية  –المرحـلة الـيانـية )ـعدم انخـفاض قيـمة االئتـمان(  •
 منذ االعترا  المبدئي ومخاطرها االئتمانية رير منخفضة.

الموجودات الـمالـية التي لـها دلـيل موضــــوعي على انخـفاض القيـمة في ـتاريخ البـياـنات  –المرحـلة الـيالـية )انخـفاض قيـمة االئتـمان(  •
 ية المستقبلية المقدرة.المالية والمحدد أن قيمتها قد انخفضت عندما يكون لحدث أو أكير أير سلبي على التدفقات النقد

 
  عند تقييم ما إذا كانت جودة االئتمان لألداة المالية قد تدهورت بشكل جوهري منذ االعترا  المبدئي، تقارن المجموعة مخاطر التعير على 

تتخذ المجموعة في   ،التقييماألداة المالية في تاريخ التقرير بمخاطر التعير على األداة المالية في تاريخ اإلعترا  المبدئي. عند إجراأ هذا 
هد  االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والمدعومة، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية المتاحة دون تكلفة أو ج

والتي تم الحصول    ،مجموعةمفرط. تشمل المعلومات التطلعية التي تم النظر فيها اإلمكانية المستقبلية للصناعات التي يعمل فيها مدينو ال
علية  عليها من تقارير الخبراأ االقتصاديين والمحللين الماليين، باإلضافة إلى النظر في مختل  المصادر الخارجية للمعلومات االقتصادية الف

 والمتوقعة المتعلقة بالعمليات األساسية للمجموعة. 
 

شهرا " للمرحلة األولي مع االعترا  بـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى    12يتم االعترا  بـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة  
المالية    أعمار االئتمان للموجودات المالية" للمرحلة اليانية واليالية. تميل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار االئتمان للموجودات

لتعير المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. تميل الخسائر االئتمانية المتوقعة  خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث ا
ا جزأا  من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالية    12على مدى أعمار االئتمان للموجودات المالية لمدة   شهر 
ا بعد تاريخ التقرير المالي.  12دوات المالية لمدة والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعير على األ  شهر 

 
م يتحدد قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق تقدير االحتمال المرجح لخسائر االئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. يت 

القي  المطفتة من إجمالي  بالتكلفة  تم قياسها  المتوقعة والتي  بيان األرباح أو  خصم خسائر االئتمان  للموجودات، وتحمل على  الدفترية  مة 
 الخسائر المجمع.  

 
يوما . ومع ذلك، وفي بعض الحاالت، يمكن للمجموعة    365تعتبر المجموعة األصل المالي متعيرا  عندما تتتخر المدفوعات التعاقدية لـ  

رجية إلى أن المجموعة قد ال تتلقى كامل المبال  التعاقدية المستحقة.  أن تعتبر األصل المالي متعيرا  عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخا
 يتم شطب األصل المالي عندما ال يتوقع استرداد التدفقات النقدية التعاقدية.  
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 الماليةالمطلوبات 

والدائنون تخصم تكالي  المعاملة المتعلقة  يتم االعترا  المبدئي لجميع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلفيات  
م طريقة  بها بشكل مباشر. يتم قياس جميع المطلوبات المالية الحقا  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالتكلفة المطفتة باستخدا

 سعر الفائدة الفعلي. 
 

 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفتة 
 المالية رير المدرجة بالقيمة العادلة على النحو المبين أعال  بالتكلفة المطفتة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم قياس المطلوبات 

 

  الدائنون •
م شراوها  يتميل رصيد الدائنين في الدائنين التجاريين والدائنين اآلخرين. يميل بند الدائنين التجاريين االلتزام لسداد قيمة بضائع أو خدمات ت 

ئدة  ن النشاط االعتيادي. يتم إدراج الدائنين التجاريين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفتة باستخدام طريقة معدل الفاضم
  ما الفعلي. يتم تصني  الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كان السداد يستحق خالل سنة أو أقل )أو ضمن الدورة التشغيلية الطبيعية للنشاط أيه

 أطول(، وبخال  ذلك، يتم تصنيفها كمطلوبات رير متداولة.  
 

 االقتراض •
احتساب   ويتم المطفتة، بالتكلفة القروض إدراج المتكبدة. والحقا  يتم التكالي  خصم  بعد العادلة بصافي القيمة مبدئيا   القروض إدراج يتم

المجمع بيان في المستردة والقيمة العملية( تكلفة خصم  بعد )بالصافي المحصل  المبل  بين الفروقات الخسائر  أو   فترة خالل األرباح 
 الفعلي.  الفائدة معدل طريقة  باستخدام  االقتراض
 

يتم احتساب تكلفة منح القروض ضمن تكالي  عمليات القروض إلى الحد الذي يحتمل على أساسه سحب كل أو بعض هذ  التسهيالت في  
هذ  الحالة، يتم تتجيل هذ  المصاري  حتى يتم سحب القروض. عندما ال يوجد أي دليل على أن بعض أو كل القروض سيتم سحبها، فتن  

 كمدفوعات مقدمة لخدمات السيولة ويتم إطفائها على فترة القروض المتعلقة بها.  هذ  المصاري  يتم رسملتها 
 

الحالية    يتم إلغاأ االعترا  بالمطلوبات المالية عندما يتم إلغاأ أو انتهاأ االلتزام مقابل المطلوبات. عندما يتم استبدال المطلوبات المالية 
ل شروط المطلوبات المالية الحالية بشكل جوهري. يتم معاملة التبديل أو التغيير بتخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريا أو تعدي 

جمع.  كتلغاأ اعترا  ألصل االلتزام وإدراج التزام جديد، ويتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان األرباح أو الخسائر الم
( القيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد  2( القيمة الدفترية للمطلوبات قبل التعديل؛ و )1إذا لم يكن التعديل جوهريا ، يتم اإلعترا  بالفرق: )

 خرى. أ التعديل في االرباح أو الخسائر كترباح أو خسائر التعديل ضمن أرباح وخسائر 
 

 :الموجودات والمطلوبات المالية مقاصة
المبل  في بيان المركز المالي المجمع فقط إذا كان هناك حق قانوني واجب  يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم ادراج صافي  

 النفاذ حاليا لمقاصة المبال  المعتر  بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي أو لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في وقت واحد. 
 

 :العقارات االستيمارية - هـ
االستيمارية العقارات القائمة والعقارات قيد اإلنشاأ أو إعادة التطوير والمحتفظ بها لغرض اكتساب اإليجارات أو ارتفاع  تتضمن العقارات  

  ما  القيمة السوقية أو كالهما. تدرج العقارات االستيمارية مبدئيا بالتكلفة والتي تتضمن سعر الشراأ وتكالي  العمليات المرتبطة بها مخصو
االستهالك احتساب    منها  ويتم  االستيمارية.  العقارات  عليها  المقامة  األراضي  استهالك  يتم  ال  القيمة.  في  االنخفاض  وخسائر  المتراكم 

 . سنة  35إلى  20والمقدرة بـ  االستهالك بطريقة القسط اليابت على مدى األعمار اإلنتاجية للمباني
 

عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية الناتجة من    يتم رسملة المصاري  الالحقة إلى القيمة الدفترية لألصل فقط 
. وأن التكلفة يمكن قياسها بصورة مويوقة. يتم تسجيل جميع تكالي  اإلصالحات والصيانة األخرى كمصاري   المجموعةالمصاري  إلى  

 عند تكبدها. عند استبدال جزأ من العقار االستيماري، يتم إلغاأ االعترا  بالقيمة الدفترية للجزأ المستبدل. 
 

استبعادها أو سحبها نهائيا من االستخدام وال يوجد أية منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من  يتم إلغاأ االعترا  بالعقارات االستيمارية عند 
 .مجمعاالستبعاد. ويتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عـن استبعاد أو إنهـاأ خدمـة العقار االستيماري في بيان األرباح أو الخسائر ال

 
عند حدوث تغير في إستخدام العقار يدل على نهاية شغل المالك له، أو بداية تتجير  تشغيليا لطر   يتم التحويل إلى العقار اإلستيماري فقط  

و  آخر، أو إتمام البناأ أو التطوير. ويتم التحويل من عقار إستيماري فقط عند حدوث تغير في اإلستخدام يدل عليه بداية شغل المالك له، أ 
بالمحاسبة عن ذلك العقار    المجموعةر مستخدم من قبل المالك إلى عقار إستيماري، تقوم  بداية تطوير  بغرض بيعه. في حال تحول عقا

 طبقا  للسياسة المحاسبية المتبعة للممتلكات والعقارات والمعدات حتى تاريخ تحول وتغيير اإلستخدام. 
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 أراضي وعقارات محتفظ بها للتطوير   - و

لتطوير تم تطويرها بهد  البيع في المستقبل ضمن النشاط اإلعتيادي بتحويلها إلى مخزون عقارات  المحتفظ بها لعقارات  األراضي والإن  
ها  بدال من االحتفاظ بها لغرض اكتساب اإليجارات أو ارتفاع القيمة السوقية. ويتم قياسها بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية الممكن تحقيق

تحت  وهي  المباعة  العقارات  تسجل  أقل.  الخسائر    أيهما  الربح/  إليها  بالتكلفة مضافا   تكلفة    ناقصا  التطوير  تشمل  المرحلية.  المطالبات 
العقارات تحت التطوير تكلفة األراضي وريرها من النفقات التي يتم رسملتها عن األعمال الضرورية كجعل العقار جاهزا للبيع. تتميل 

عند اكتمال جميع األعمال    يعتبر العقار منجزا    .تكالي  المتكبدة في عملية بيع العقارال  ناقصا  صافي القيمة البيعية في سعر البيع التقديري  
 المتعلقة به بما في ذلك البنية التحتية ومرافق المشروع بالكامل. 

 
 : ممتلكات ومعدات  - ز

ــال تلك  ــرة مرتبطة بتيص ــراأ وأي تكالي  مباش ــعر الش ــمن التكلفة المبدئية للممتلكات والمعدات س ــغيل  تتض الموجودات إلى موقع التش
ميل اإلصـالحات والصـيانة والفحص في    ،يتم عادة إدراج المصـاري  المتكبدة بعد تشـغيل الممتلكات والمعدات  .وجعلها جاهزة للتشـغيل

مصــاري  قد  في الحاالت التي يظهر فيها بوضــوح أن ال  .بيان األرباح أو الخســائر المجمع في الفترة التي يتم تكبد هذ  المصــاري  فيها
تخدام إحدى الممتلكات والمعدات إلى حد أعلى من معيار  تقبلية المتوقع الحصـول عليها من إـس أدت إلى زيادة في المنافع اإلقتصـادية المـس

 .والمعدات فتنه يتم رسملة هذ  المصاري  كتكلفة إضافية على الممتلكات ،األداأ المحدد أساسا  
 

بالتكلفة   يتم    ،عند بيع أو إنهاأ خدمة الموجودات  .ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة تظهر الممتلكات والمعدات 
   . إستبعاد تكلفتها واستهالكها المتراكم من الحسابات ويدرج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إستبعادها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع

للممتلكات الدفترية  القيمة  القيمة    يتم مراجعة  إلى أن  الظرو   تغيرات  أو  القيمة عندما تشير األحداث  لتحديد االنخفاض في  والمعدات 
في حالة وجود ميل هذ  الموشرات وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة،   الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. 

 . أيهما أعلى ،تم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد والتي تميل القيمة العادلة ناقصا تكالي  البيع أو القيمة المستخدمةي 
 
 :الممتلكات والمعدات كما يلي لبنود المتوقعة اإلنتاجية األعمار مدى على اليابت القسط بطريقة اإلستهالك إحتساب يتم
 

 اإلستهالك  معدل   

 5 – 3  وتركيباتأياث 

 5 – 3  أدوات ومعدات

 5 – 3  سيارات

 5 – 3  ديكورات

 
 المتوقعة اإلقتـصادية المنافع نمط مع اإلـستهالك تتفقان وفترة طريقة أن من للتتكد اإلـستهالك دوريا وطريقة اإلنتاجي العمر مراجعة يتم
 .الممتلكات والمعدات بنود من
 

يتم إلغاأ االعترا  ببنود الممتلكات والمعدات عند إســتبعادها أو عند إنتفاأ وجود منفعة إقتصــادية متوقعة من االســتعمال المســتمر لتلك 
 الموجودات. 

 
 : رير المالية إنخفاض قيمة الموجودات - ح

الـية اـية الفترة الـم تقوم المجموـعة بمراجـعة القيم اـلدفترـية للموجودات لتـحدـيد فيـما إذا ـكان هـناك دلـيل على إنخـفاض في قيـمة تـلك   ،في نـه
يتم تقدير القيمة القابلة لالـسترداد للموجودات إلحتساب خسائر اإلنخفاض في القيمة،  ،الموجودات. إذا كان يوجد دليـــــل على اإلنخفاض

يجب على المجموعة تقدير القيمة القابلة لالســـترداد   ،تقدير القيمة القابلة لالســـترداد ألصـــل منفردإذا لم يكن من الممكن   .)إن وجدت(
 .لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل

 
مة لألصـل  أيهما أعلى. يتم تقدير القيمة المســتخد  ،إن القيمة القابلة لالســترداد هي القيمة العادلة ناقصــا تكالي  البيع أو القيمة المســتخدمة

من خالل خـصم التدفقات النقدية المـستقبلية المتوقعة مقابل القيمة الحالية لها بتطبيق ـسعر الخـصم المناـسب. يجب أن يعكس ـسعر الخـصم  
 .تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل

 
ترداد المقدرة لألصـل )أو وح فتنه يجب تخفيض القيمة الدفترية    ،دة توليد النقد( أقل من القيمة الدفترية لألصـلإذا كانت القيمة القابلة لالـس

لألصـــل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة القابلة لالســـترداد. يجب اإلعترا  بخســـارة اإلنخفاض في القيمة مباشـــرة في بيان األرباح أو  
ائر المجمع ارة إنخفاض قيمة األصـل كتنخفاض إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصـل معاد    ،الخـس تقييمها وفي هذ  الحالة يجب معالجة خـس

 .إعادة تقييم
 

تزداد القيمة الدفترية لألصــــل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة التقديرية المعدلة القابلة   ،عـند عكس خســــارة اإلنخـفاض في القيـمة الحـقا
القيمة عن المبل  الدفتري الذي كان سيحدد لو أنه لم يتم اإلعترا     يزيد المبل  الدفتري بـسبب عكس خسارة إنخفاض أاللالـسترداد. يجب  

ارة اإلنخفاض في القيمة  ابقة. يجب اإلعترا  بعكس خـس نوات الـس ارة من إنخفاض قيمة األصـل )أو وحدة توليد النقد( خالل الـس بتية خـس
ـصل معاد تقييمها وفي هذ  الحالة يجب معالجة عكس خـسائر  مباـشرة في بيان األرباح أو الخـسائر المجمع إال إذا كانت القيمة الدفترية لأل

 اإلنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
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 : الخدمةمخصص مكافتة نهاية  -ط 

 اإللتزام هذا إن  .الموظفين األهلي وعقود القطاع في الكويتي العمل لقانون طبقا للموظفين الخدمة نهاية لمكافتة مخصــص إحتســاب يتم
اإللتزام  لهذا الحالية القيمة يقارب والذي ،نهاية الفترة المالية في خدماته إنهاأ تم لو فيما ،موظ  لكــل المستحق المبل  يميل الممول رير

 .النهائي
 

 :توزيعات األرباح للمساهمين - ي
ــركة األم كمطلوبات عند إقرار تلك التوزيعات نهائيا،  ــاهمي الشـ تقوم المجموعة باالعترا  بتوزيعات األرباح النقدية ورير النقدية لمسـ
وعـندما ال يعود قرار تـلك التوزيعات خاضــــعا الرادة المجموعة. يتم إقرار تلك التوزيعات عند الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية 

 .حيث يتم االعترا  بقيمة تلك التوزيعات بحقوق الملكية ،مساهمي الشركة األمالسنوية ل
 

ضمن   يتم قياس التوزيعات رير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إدراج نتيجة إعادة القياس بالقيمة العادلة مباشرة
ـفان الفرق بين القيـمة اـلدفترـية ـلذـلك االلتزام والقيـمة اـلدفترـية للموجودات الموزعة    ،حقوق الملكـية. عـند القـيام بتـلك التوزيـعات رير النـقدـية

 .يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع
 

 مع. يتم االفصاح عن توزيعات االرباح التي تم إقرارها بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة كتحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي المج
 

 : رأس المال -ك
إن التكالي  اإلضـافية المرتبطة مباشـرة بتصـدار أسـهم جديدة يتم عرضـها ضـمن حقوق الملكية   ،ملكية كحقوق العادية األسـهم تصـن 

 .مخصومة من المبال  المحصلة
 
 : إيرادات العقود المبرمة مع العمالأ -ل 

بتيرادات العقود المبرمة مع العمالأ عـند نـقل ســــيطرة البضــــائع أو الخدمات إلى العميل بمبل  يعكس المقابل الذي تتوقع   يتم اإلعترا 
 ،المجموعة اسـتحقاقه مقابل تلك البضـائع أو الخدمات. اسـتنتجت المجموعة بشـكل عام أنها الطر  الرئيسـي في ترتيبات عقود إيراداتها

 ئع أو الخدمات قبل نقل السيطرة إلى العميل.ألنها تسيطر عادة على البضا
 

ا من خمس خطوات على النحو التالي لحساب اإليرادات الناتجة عن العقود:  تطبق المجموعة نموذج 
يُعّر  العقد بتنه اتفاق بين طرفين أو أكير ينشـــئ حقوقا  والتزامات واجبة النفاذ ويحدد    -تحديد العقد مع العميل   :الخطوة األولى -

 ايير الخاصة بكل عقد يجب الوفاأ به.المع
هو وـعد في العـقد مع العمـيل لبيع البضـــــائع أو ـتتدـية   إن االلتزام التـعاـقدي  -في العـقد   االلتزاـمات التـعاـقدـيةتـحدـيد   :الخطوة الـيانـية -

 الخدمات إلى العميل.
سـعر المعاملة هو المقابل الذي تتوقع المجموعة إسـتحقاقه لبيع البضـائع أو تتدية الخدمات    -تحديد سـعر المعاملة   :الخطوة اليالية -

 باستيناأ المبال  المحصلة نيابة عن أطرا  خارج التعاقد. ،إلى العميل المتفق عليها
التزام النســـــبة للعـقد اـلذي يحتوي على أكير من ـب –في العـقد  االلتزاـمات التـعاـقدـيةالخطوة الرابـعة: توزيع ســــعر المـعامـلة على  -

عر المعاملة لكل  تعاقدي تقوم المجموعة بتخصـيص ـس في حدود المبل  الذي يميل مبل  المقابل    التزام تعاقدي، ـس
 .االلتزام التعاقديالذي تتوقع المجموعة استحقاقه نظير تلبية ذلك 

 .بااللتزامات التعاقديةي المجموعة االعترا  باإليراد عندما )أو كما( تف :الخطوة الخامسة -
 

ــلة عند تطبيق كل خطوة من خطوات   ــة بعض األراأ، مع األخذ في اإلعتبار كافة الحقائق والظرو  ذات الصـ تقوم المجموعة بممارسـ
 النموذج على العقود مع عمالئها.

 

تعتر  المجموـعة ـباإليرادات إـما في وـقت مـحدد أو على ـمدى فترة من الوـقت، عـندـما )أو كلـما( تقوم المجموـعة بتلبـية التزاـمات األداأ  
عن طريق بيع البضــاعة أو تتديه الخدمات المتفق عليها لعمالئها. وتقوم المجموعة بنقل الســيطرة على البضــاعة أو الخدمات على مدى  

 :ليس في وقت محدد( وذلك عند استيفاأ أي من المعايير التاليةفترة من الوقت )و
 

 أو   ،أن يتلقى العميل المنافع التي تقدمها أداأ المجموعة ويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت المجموعة باألداأ  -
عليه العميل عند تشييد األصل أو  أداأ المجموعة ينشئ أو يحسن األصل )على سبيل الميال، األعمال قيد التنفيذ( الذي يسيطر   -

 تحسينه، أو 
حق واجب النفاذ في الدفعات مقابل األداأ المكتمل    وللمجموعةأداأ المجموعة ال ينشئ أي أصل له استخدام بديل للمجموعة،   -

 حتى تاريخه. 
 

ــاعة أو الخدمة على م ــيطرة في وقت محدد إذا لم تتحقق أي من المعايير الالزمة لنقل البض دى فترة من الوقت. تتخذ المجموعة  تنقل الس
 العوامل التالية في االعتبار سواأ تم تحويل السيطرة أم لم يتم:

 أن يكون للمجموعة حق حالي في الدفعات مقابل األصل.  -
 أن يكون للعميل حق قانوني في األصل.  -
 . أن تقوم المجموعة بتحويل الحيازة المادية لألصل -
 . المهمة لملكية األصل أن يمتلك العميل المخاطر والمنافع -
 أن يقبل العميل األصل.  -
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يتم رسـملة التكالي  اإلضـافية للحصـول على العقد مع العميل عند تكبدها حيث تتوقع المجموعة اسـترداد هذ  التكالي ، وال يتم تكبد تلك 

ــجيل عموالت المبيعات المتكبدة من قبل   المجموعة كمصــرو  إذا كانت فترة إطفاأ تلك التكالي  إذا لم يتم الحصــول على العقد. يتم تس
 التكالي  أقل من سنة.

 
 إن مصادر إيرادات المجموعة من األنشطة التالية: 

 
 اإليجاراتإيرادات 

 .على أساس نسبي زمني ،يتم تحقق إيرادات اإليجارات عند اكتسابها
 

 محتفظ بها للتطويربيع عقارات 
إن العقارات بصــفة عامة ليس لها اســتخدام بديل للمجموعة بســبب القيود   الســيطرة على العقار إلى العميل.تتحقق اإليرادات عند تحويل  

ــند الملكية القانونية للعقار إلى العميل. لذلك، يتحقق اإليراد في   ــت الحق الملزم بالدفع حتى يتم تحويل سـ وقت  التعاقدية. ومع ذلك، ال ينشـ
 ويقاس بسعر المعاملة المتفق عليها بموجب العقد. محدد عند تحويل ملكيته إلى العميل

 
 إيرادات الفوائد

  .الفعلية على أساس نسبي زمني وذلك باستخدام أسلوب الفائدة ،تحتسب إيرادات الفوائد
 

 اإليرادات األخرى
  .يتم تحقق اإليرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق

 
 : المخصصات - م

ــابق يكون من المرجح معه    ،بالمخصــص فقط عندما يكون على المجموعة اإللتزام قانوني حالي أو محتمل  يتم اإلعترا  نتيجة لحدث س
ــادـية لتســــوـية اإللتزام ــادرا للموارد اإلقتصـــ ا صـــ دير مويوق لمبل  اإللتزام  ،أن يتطـلب ذـلك ـتدفـق انـية إجراأ تـق ويتم مراجـعة    .مع إمـك

فيجب أن يكون  ،وعندما يكون تتيير القيمة الزمنية للنقود ماديا  .يلها إلظهار أفـضل تقدير حاليالمخـصـصات في نهاية كل ـسنة مالية وتعد
  .المبل  المعتر  به كمخصص هو القيمة الحالية للمصاري  المتوقعة لتسوية اإللتزام

 
 المعترف بها في اندماج األعمال المحتملة االلتزامات

كل   نهاية  في.  االـستحواذ تاريخ  في كما  العادلة بالقيمة المبدئي  االعترا  عند  األعمال دمج  في عليها  المـستحوذ  المحتملةالمطلوبات    تقاس
 المبل   أو(  37) رقم اـلدولي المـحاســـــبة  لمعـيار  وفـقا    ـبه االعترا   ســــيتم اـلذي  ـبالمبل  المحتمـلة  المطلوـبات قـياس  يتم  الحـقة،ة ـمالـية  فتر

ــا    المبدئي  االعترا  عند  به  المعتر  ــات  وفقا   بها  المعتر   لإليرادات المتراكم المبل   ناقصـ ــياسـ   رقم  المالية للتقارير  الدولي المعيار  لسـ
  .أعلى أيهما(، 15)
 

 المثقلة باإللتزامات العقود
د  إن ل  العـق د  هو  ـباإللتزاـمات  الميـق اوز  عـق ه  تتـج الي   فـي ا  يمكن  ال  التي  التـك الي   أي)  تجنبـه ا  للمجموـعة  يمكن  ال  التي  التـك  بســـــبب  تجنبـه

ــادية  المنافع العقد،  بموجب  بااللتزامات  للوفاأ(  العقد امتالكها ــتالمها  المتوقع  االقتصــ  تجنبها يمكن ال التي التكالي   وتعكس.  بموجبه إســ
 به،  الوفاأ  في  الفـشل عن الناـشئة  ررامات  أو  تعويض  وأي بالعقد  الوفاأ تكلفة  إما وهي العقد،  من  للتخارج  تكلفة  ـصافي  أقل  العقد  بموجب

 .أقل أيهما
 
ه  العقد  بموجب  الحالي بااللتزام  االعترا  يتم  ،ميقل باإللتزامات  عقد  المجموعة  لدى كان  إذا   إحتـساب  قبل. لكن مخصـص  إنه  على  وقياـس

  الخاصـة  الموجودات  قيمة  في  وجدت تكون  قد  التي القيمة  انخفاض  بخسـارة  المجموعة تعتر   ،ميقل باإللتزامات  لعقد  منفصـل  مخصـص
 .بالعقد

 
 .ال يتم إدراج المخصصات للخسائر التشغيلية المستقبلية

 
 تكالي  االقتراض  -ن

ــمل الفوائد والتكالي  األخرى التي تكبد ــتةها  ت إن تكالي  االقتراض تش إن تكالي  االقتراض المتعلقة  فيما يتعلق باقتراض األموال.  المنش
مباـشرة بتملك أو إنـشاأ أو إنتاج الموجودات المستوفاة لشروط رسملة تكالي  االقتراض، وهي الموجودات التي تتطلب وقتا زمنيا طويال  

بيع. إن إيرادات  لتـصبح جاهزة لالـستخدام أو البيع، يتم إـضافتها لتكلفة تلك الموجودات حتى تـصبح جاهزة بـشكل جوهري لالـستخدام أو ال
االســتيمارات المحصــلة من االســتيمار الموقت لقروض محددة والمســتيمرة خالل فترة عدم اســتغاللها للصــر  يتم خصــمها من تكالي  

 التمويل القابلة لالسترداد. 
 

 فيها.يتم إدراج كافة تكالي  اإلقتراض األخرى في بيان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي يتم تكبدها 
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 : عقود اإليجار  -س 

 
 كموجر المجموعة

تصــن  عقود التتجير على أنها عقود تتجير تشــغيلية إذا احتفظ الموجر بجزأ جوهري من المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكية. تصــن   
ــتند   .جميع عقود التتجير األخرى كعقود تتجير تمويلية إن تحديد ما إذا كان ترتيب معين هو ترتيب تتجيري أو ترتيب يتضــمن تتجير يس

ــل معين أو موجودات محددة، أو أن  ــتخدام أصــ ــمون هذا الترتيب، ويتطلب تقييم ما إذا كان تنفيذ هذا الترتيب يعتمد على اســ إلى مضــ
 .الترتيب ينقل أو يمنح الحق في استخدام األصل

 
 التشغيليعقد اإليجار 

يتم االعترا  بتيرادات اإليجارات من عقد اإليجار التـشغيلي على أـساس القـسط اليابت على مدى مدة عقد اإليجار. إن التكالي  المباـشرة  
را   األولية المتكبدة عند التفاوض وإجراأ الترتيبات لعقد اإليجار التشــغيلي يتم إضــافتها على القيمة الدفترية لألصــل الموجر ويتم االعت 

 بها على أساس القسط اليابت على مدى فترة عقد اإليجار.
 

 المجموعة كمستتجر
 تتجير أو يتضمن تتجير، في تاريخ بداية العقد.  تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد

 
 عقود التأجير قصيرة األجل

شـــهرا  أو أقل من تاريخ   12التتجير التي تبل  مدتها تطبق المجموعة إعفاأ االعترا  الخاص بعقود التتجير قصـــيرة األجل )أي عقود  
ــاس   ــرو  على أس ــيرة األجل كمص ــراأ. يتم االعترا  بدفعات عقد التتجير على عقود التتجير قص بداية العقد وال تحتوي على خيار ش

 طريقة القسط اليابت خالل مدة التتجير.
 
 : حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي  - ع

% من ربح الشــركة األم قبل خصــم حصــة موســســة الكويت للتقدم العلمي 1لكويت للتقدم العلمي بواقع  يتم احتســاب حصــة موســســة ا
ــركات   ــركة األم من أرباح الش ــة الش ــتبعاد حص ــاأ مجلس االدارة وبعد إس ــة الزكاة ومكافتة أعض ــريبة دعم العمالة الوطنية وحص وض

اإلجباري وأي خـسائر متراكمة. لم يتم احتـساب حـصة موـسـسة الكويت للتقدم المـساهمة التابعة الكويتية والزميلة والمحول إلى اإلحتياطي  
لعدم وجود ربح يخضــع الحتســاب حصــة موســســة الكويت للتقدم   2019ديســمبر   31و  2020ديســمبر   31العلمي للســنة المنتهية في  

 العلمي على أساسه.
 

 : حصة الزكاة  -  
بمسـاهمي الشـركة األم قبل خصـم حصـة موسـسـة الكويت للتقدم العلمي وحصـة  % من الربح الخاص  1يتم احتسـاب حصـة الزكاة بواقع  

في أرباح الشــركات المســاهمة الكويتية الزميلة والتابعة الخاضــعة لنفس القانون وكذلك حصــة    األم  الزكاة وبعد اســتبعاد حصــة الشــركة
ــعة لنفس القانون ــاهمة الكويتية التابعة الخاضـ ــركات المسـ ــركات   الزكاة المدفوعة من الشـ ــتلمة من الشـ وتوزيعات األرباح النقدية المسـ

والقواعد التنفيذية   2007لسـنة    58والقرار الوزاري رقم    2006لسـنة   46المسـاهمة الكويتية الخاضـعة لنفس القانون طبقا للقانون رقم  
اب حصـة   نة المنتهية في  الزكاة  المنفذة له. لم يتم احتـس مبر  31للـس مبر   31و  2020ديـس اب  لعد 2019ديـس م وجود ربح يخضـع الحتـس

 على أساسه.الزكاة حصة 
 

 : ضريبة دعم العمالة الوطنية  - ص
% من الربح الخاص بمـساهمي الـشركة األم قبل خـصم حـصة موـسـسة الكويت للتقدم 2.5يتم احتـساب ـضريبة دعم العمالة الوطنية بواقع 

مجلس االدارة و بعد اـستبعاد حـصة الـشركة األم في أرباح الـشركات  العلمي وـضريبة دعم العمالة الوطنية وحـصة الزكاة ومكافتة أعـضاأ  
الزميلة والشـركات التابعة المدرجة في بورصـة الكويت وكذلك حصـتها في ضـريبة دعم العمالة الوطنية المدفوعة من الشـركات التابعة 

 19وذلك طبقا للقانون رقم    ،ي بورصة الكويتالمدرجة في بورصة الكويت وتوزيعات األرباح النقدية المستلمة من الشركات المدرجة ف
  دعم العمالة الوطنية ضــريبة لم يتم احتســاب حصــة  والقواعد التنفيذية المنفذة له.  2006لســنة    24والقرار الوزاري رقم    2000لســنة  

على   الوطنية  دعم العمالة لعدم وجود ربح يخـضع الحتـساب حـصة ـضريبة 2019ديـسمبر    31و 2020ديـسمبر   31للـسنة المنتهية في  
 أساسه.

 
 : العمالت األجنبية -ق 

ــائدة بتاريخ هذ  المعامالت. ويتم إعادة تحويل   تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا ألســــعار الصــــر  الســ
ــائدة بذلك الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية الفترة المالية إلى  ــر  السـ ــعار الصـ الدينار الكويتي وفقا ألسـ

يخ التاريخ. أما البنود رير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا ألســـعار الصـــر  الســـائدة في تار
 .تكلفة التاريخية ال يعاد تحويلهاتحديد قيمتها العادلة. إن البنود رير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة على أساس ال

 
ما تدرج فروق التحويل الناتجة من تســـويات البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخســـائر المجمع للفترة. أ

ــنفة كموجودات مالية بالقيمة ال ــائر  فروق التحويل الناتجة من البنود رير النقدية كاألدوات المالية والمص عادلة من خالل األرباح أو الخس
مة فتدرج ضـمن أرباح أو خسـائر التغير في القيمة العادلة. إن فروق التحويل الناتجة من البنود رير النقدية كتدوات الملكية المصـنفة بالقي 

  دخل الشامل اآلخر.العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم إدراجها ضمن "التغيرات التراكمية في القيمة العادلة" في ال
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ــائدة بتاريخ نهاية الفترة  ــر  السـ ــعار الصـ ــركات التابعة األجنبية إلى الدينار الكويتي وفقا ألسـ يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشـ

الســائدة في  المالية. يتم تحويل نتائج األعمال لتلك الشــركات إلى الدينار الكويتي وفقا ألســعار صــر  مســاوية تقريبا ألســعار الصــر   
تاريخ هذ  المعامالت، ويتم إدراج فروق التقييم الناتجة من التحويل مباـشرة ـضمن الدخل الـشامل اآلخر. ويتم إدراج هذ  الفروق في بيان 

 .األرباح أو الخسائر المجمع خالل الفترة التي تم استبعاد العمليات األجنبية فيها
 

 : األحداث المحتملة  - ر
ــداد إلتزام قانوني حالي   البيانات ضــمن المحتملة المطلوبات إدراج يتم ال ــتخدام موارد إقتصــادية لس المالية المجمعة اال عندما يكون إس

عن المطلوبات   اإلفصــاح يتم ،وبخال  ذلك  .أومتوقع نتيجة أحداث ســابقة مرجحا مع إمكانية تقدير المبل  المتوقع ســداد  بصــورة كبيرة
 .مستبعـدا   إقتصاديـة خسائر تحقيق احتمال يكن لم ما المحتملة

 
إقتصادية نتيجة أحداث   منافع تحقيق يكون عندما عنها اإلفـصاح يتم بل  ،المجمعةالمالية  البيانات ـضمن المحتملة الموجودات إدراج يتم ال

   .مرجحا   سابقة
 

 : معلومات القطاع -ش 
إن القطاع هـــو جزأ منفصل مـــن المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد مصاري . يتم اإلفصاح  

غيلية  غيلي الرئيـسي وهو الـشخص المـسوول   علىعن القطاعات التـش أـساس التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل متخذ القرار التـش
 تقييم األداأ واتخاذ القرارات اإلستراتيجية حول القطاعات التشغيلية.عن توزيع الموارد و

 
 : اآلراأ والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -ت 

ــات اآلراأ والتقديرات ببعض المجموعة تقوم إن ــتقبلية واالفتراض ــباب مس  للمعايير البيانات المالية المجمعة وفقا إعداد إن  .تتعلق بتس
 والمطلوبات للموجودات المدرجة المبال  على توير وافتراضـات بتقديرات والقيام اإلدارة إبداأ الرأي من يتطلب المالية للتقارير الدولية

نة والمصـاري  خالل لإليرادات المدرجة البيانات المالية المجمعة والمبال  بتاريخ المحتملة والمطلوبات الموجودات عن واإلفصـاح  الـس
 .التقديرات تلـك عن الفعليـة النتائـج تختل  قد
 
 اآلراء:  - أ

 أير  لها  التي اآلراأ التالية  بتبداأ اإلدارة  قامت ، (2) إيضاح رقم  في  المحاسبية للمجموعة والمبينة السياسات  تطبيق  عملية  خالل  من
 . المالية المجمعة البيانات ضمن المدرجة  المبال  على جوهري 
 

 : تحقق االيرادات -
ــادية محتملة   ــورة مويوق بها. إن   ،للمجموعةيتم تحقق اإليرادات عندما يكون هناك منافع اقتصــ ويمكن قياس اإليرادات بصــ

( وســياســة تحقق اإليراد المبينة 15تحديد ما إذا كان تلبية معايير االعترا  باإليراد وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 ب أراأ هامة. يتطل (ل - 2في إيضاح رقم )

 
 مخصص اإلنخفاض في القيمة   -

 آراأ تتضمن المدينين قيمة في اإلنخفاض إلحتساب المحددة والعوامل  العمالأ من المستحق  للمبل  االسترداد قابلية تحديد إن
 . هامة

 
 : تصني  الموجودات المالية  -

"بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" أو “بالقيمة  عند اقتناأ األصل المالي، تقرر المجموعة ما إذا كان سيتم تصنيفه  
( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يتطلب  المطفتة".  "بالتكلفة  أو  اآلخر"  الشامل  الدخل  خالل  من  كافة  9العادلة  تقييم   )

وعة إلدارة الموجودات ذات خصائص  الموجودات المالية، باستيناأ أدوات الملكية والمشتقات، استنادا  إلى نموذج أعمال المجم 
( حول تصني  موجوداتها المالية كما  9التدفقات النقدية لألداة. تتبع المجموعة إرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 د(.  - 2هو مبين في إيضاح رقم )
 

 :تحقق السيطرة  -
وذلك    ،ما إذا كان لديها سيطرة واقعية على تلك الشركةتراعي االدارة عند تحديد وجود السيطرة على الشركة المستيمر فيها  

% من حقوق التصويت بها. إن تحديد االنشطة المعنية الخاصة بالشركة المستيمر فيها ومدى  50إذا ما كانت تملك أقل من  
 أ هامة. إمكانية قيام المجموعة باستغالل سلطتها للتتيير على العوائد المتغيرة للشركة المستيمر فيها يتطلب آرا 

 
 الحصص رير المسيطرة بنسب مادية:  -

% أو أكير من حقوق ملكية الشركة التابعة ذات الصلة كحصص  5تعتبر إدارة الشركة األم أن أي حصص رير مسيطرة بنسبة  
 (. 17مادية. تم عرض اإلفصاحات المتعلقة بتلك الحصص رير المسيطرة في االيضاح رقم )

 
 :راضي تصني  األ -

إلى إحدى   المجموعة األراضي  اقتناأ األراضي، تصن   بناأ على أرراض اإلدارة في استخدام هذ   عند  التالية  التصنيفات 
 األراضي: 
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 عقارات قيد التطوير  •
عندما يكون ررض المجموعة في تطوير األراضي بهد  بيعها في المستقبل، فتن كال من األراضي وتكالي  اإلنشاأات  

 .يتم تصنيفها كعقارات قيد التطوير
 

 أعمال تحت التنفيذ •
المجموعة تطوير األراضي بهد  تتجيرها أو استخدامها في المستقبل، فتن كال من األراضي وتكالي   عندما يكون ررض  

 اإلنشاأات يتم تصنيفها كتعمال تحت التنفيذ. 
 

  عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة •
فتن األراضي يتم تصنيفها كعقارات    ،عندما يكون ررض المجموعة بيع األراضي خالل النشاط االعتيادي للمجموعة

 .محتفظ بها لغرض المتاجرة 
 

 عقارات استيمارية  •
عندما يكون رــرض المجموعة تتجير األراضي أو االحتفاظ بها بهد  زيادة قيمتها الرأسمالية، أو أن الهد  لم يتم تحديد   

 . بعد، فتن األراضي يتم تصنيفها كعقارات استيمارية
 

 عقود التتجير  -
 ما يلي:  ،من بين أمور أخرى ،(16تشمل اآلراأ الهامة المطلوبة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 ،تحديد ما إذا كان العقد )أو جزأ من العقد( يتضمن عقد تتجير •

 ، ل معقول أن خيار التمديد أو اإلنهاأ سيُمارسك تحديد ما إذا كان من الموكد بش •

 ، اتفاقيات التتجير )عندما تكون المنشتة موجرا (تصني   •

 ،تحديد ما إذا كانت المدفوعات المتغيرة يابتة في جوهرها •

 ،تحديد ما إذا كانت هناك عقود تتجير متعددة في الترتيب •

 . تحديد أسعار البيع للعناصر الموجرة ورير الموجرة  •
 

 : واالفتراضات  التقديرات - ب
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بتسباب مستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات رير الموكدة في نهاية فترة التقرير  
والتي لها مخاطر جوهرية في حدوث تعديالت مادية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة الالحقة هي على الشكل  

   :التالي
 

 في قيمة المدينين مخصص اإلنخفاض  -
في القيمة يستند إلى أسلوب    إن عملية تحديد مخصص اإلنخفاض في قيمة المدينين تتطلب تقديرات. إن مخصص اإلنخفاض

(. يتم شطب الديون المعدومة عندما يتم تحديدها. إن  د  -   2الخسائر االئتمانية المقدرة مستقبال  كما هو مبين في إيضاح رقم )
معايير تحديد مبل  المخصص أو المبل  المراد شطبه يتضمن تحاليل تقادم وتقييمات فنية وأحداث الحقة. إن قيد المخصصات  

 فيض الذمم المدينة يخضع لمـوافقة اإلدارة. وتخ
 

 : القيمة العادلة للموجودات المالية رير المسعرة  -
المالية  للموجودات  العادلة  القيمة  باحتساب  المجموعة  المالية رير    تقوم  تمارس نشاطها في سوق نشط )أو األوراق  التي ال 
التقييم استخدام عمليات تجارية بحتة حديية، والرجوع ألدوات مالية  المدرجة( عن طريق استخدام أسس التقييم. تتضمن أسس  

أخرى مشابهة، واالعتماد على تحليل للتدفقات النقدية المخصومة، واستخدام نماذج تسعير الخيارات التي تعكس ظرو  المصدر  
لية المتوقعة ومعدالت الخصم والتي هي  المحددة. إن هذا التقييم يتطلب من المجموعة عمل تقديرات عن التدفقات النقدية المستقب 

 . عرضة ألن تكون رير موكدة
 

 : األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك -
تراجع المجموعة تقديراتها لألعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك في تاريخ كل بيانات مالية استنادا  إلى االستخدام  

 التتكد من هذ  التقديرات بصورة أساسية بالتقادم والتغيرات في العمليات.  المتوقع للموجودات. يتعلق عدم
 

 إنخفاض قيمة الموجودات رير المالية:  -
والذي    .في القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( القيمـــة القابلة لإلسترداد  إن اإلنخفاض

يميل القيمة العادلة ناقصا  تكالي  البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلى. إن حساب القيمة العادلة ناقصا  تكالي  البيع يتم بناأ 
معامالت البيع فى معامالت تجارية بحتة من أصول ممايلة أو أسعار السوق المتاحة ناقصا  التكالي     على البيانات المتاحة من 

تنشت تلك التدفقات النقدية    . يتم تقدير القيمة المستخدمة بناأ على نموذج خصم التدفقات النقدية  .اإلضافية الالزمة إلستبعاد األصل 
المقبلة للخمس سنوات  المالية  الموازنة  بعد  ،من  بها  المجموعة  تلتزم  لم  التي  الهيكلة  أنشطة إعادة  أو أي    ، والتي ال تتضمن 

إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكير    .إستيمارات جوهرية والتي من شتنها تعزيز أداأ األصل )أو وحدة توليد النقد( في المستقبل 
ات النقدية وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية ومعدل  العوامل حساسية لمعدل الخـصم المستخدم مـن خـالل عملية خصم التدفق

 . النمو المستخدم ألرراض االستقراأ
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 عقود التتجير:  -

 ( تتضمن ما يلي: 16إن العناصر الرئيسية لتقديرات عدم التتكد في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 . تقدير مدة عقد التتجير •

   . لمدفوعات التتجيرتحديد سعر الخصم المناسب  •

 تقييم ما إذا كان موجودات حق االستخدام قد انخفضت قيمته.  •
 

 نقد ونقد معادل  -3
  2020  2019 

 16,297  5,128  نقد في الصندوق  
 1,810,781  1,693,744  نقد لدى البنوك 

 -  1,011,509  ودائع بنكية قصيرة األجل 
 69  257  نقد لدى محافظ استيمارية

  2,710,638  1,827,147 

 
 يوم.  90وتستحق خالل فترة  % سنويا  1.1قصيرة األجل البنكية بل  معدل الفائدة الفعلي على الودائع 

 
البنوك مب بند  يتضمن   دينار كويتي( مقابل خطابات ضمان    114,826:  2019دينار كويتي )  114,826بقيمة    ة ل  محتجزانقد لدى 

 . (28)إيضاح  صادرة للمجموعة 
 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى  -4
  2020  2019 

 462,083  601,566  )أ(  مستتجرونمدينون 
 603,215  514,928  تجاريون )أ( مدينون 

 1,065,298  1,116,494  إجمالي المدينون
 ( 632,386)  ( 739,670)  )ب(  مخصص خسائر إئتمانية متوقعة 

    376,824  432,912 
 59,477  75,077  مدفوعات مقدمة للمقاولين
 13,882  30,110  مصاري  مدفوعة مقدما  

 18,180  30,841  موظفون مدينون
 36,758  12,890  تتمينات مستردة

 106,717  183,671  أرصدة مدينة أخرى 

  709,413  667,926 

 
 :  تجاريون مستأجرون ومدينون  مدينون (أ )

 .يوم 30ويتم تسويتها عادة خالل  ،ال تحمل فائدة تجاريين مستتجرين ومدينين إن أرصدة مدينين
 

(  9تطبق المجموعة األســــلوب المبســــط للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ،التجاريون والمدينونالمســــتتجرون   بالنســــبة للمدينون
ــائر االئتمانية المتوقعة حيث   ــاب الخســ ــائر االئتمانية  إنإلحتســ ــر تمويل جوهري. عند قياس الخســ هذ  البنود ال تحتوي على عنصــ

وتجميعها على أســـاس خصـــائص مخاطر االئتمان على أســـاس مجمع    التجاريون المســـتتجرون والمدينون المتوقعة، تم تقييم المدينون
 المشتركة وتواريخ االستحقاق.

 
ـسنوات والخـسائر االئتمانية التاريخية المقابلة لتلك الفترة.    2إلى   1تـستند معدالت الخـسائر المتوقعة إلى نموذج تقادم العمالأ على مدى  

ــداد المبل  يتم تعديل المعدالت التاريخية لتعكس العوامل   ــتقبلية التي توير على قدرة العميل على ســ ــادية الكلية الحالية والمســ االقتصــ
المســــتحق. ولكن نظرا  لقصــــر فترة التعرض لمخاطر االئتمان، فتن أير العوامل االقتصــــادية الكلية هذ  ال يعتبر جوهريا  خالل فترة  

 البيانات المالية المجمعة.
 

 تقدير أو اإلفتراضات المهمة خالل السنة الحالية.لم يطرأ أي تغيير على أساليب ال
 

تتجرين والمدينين  يتم ـشطب المدينين تردادها. كما أن عدم الـسداد خالل    التجاريين المـس يوما  من تاريخ الفاتورة    365عندما ال يتوقع إـس
ــترداد تلك المبا ــر على عدم توقع إسـ ــداد بديلة يعتبر موشـ ل ، ومن يم فتنه يتم إعتبار  إئتمان قد  وعدم دخول المجموعة في إتفاقيات سـ

 إنخفضت قيمته.
 

مجموعة بشــروط إيجار  المن قبل    ةمملوك ةســتيماري إ  اتتتعلق عقود اإليجار التشــغيلي، التي تكون فيها المجموعة هي الموجر، بعقار
المـستتجر بممارـسة   ماقامجميع عقود التتجير التـشغيلي على بنود مراجعة الـسوق في حالة   تتـضمن.  ممايلة لمددتمديد ال، مع خيار  يةـسنو

 .نتهاأ فترة التتجيرإلشراأ العقار عند  خيار التجديد. ال يملك المستتجر خيارا  
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زـيادة ـيابـتة في  ب   تميزت قع  افي مو ةمتواـجد اتحـيث إنـها تتعلق بعـقار  ،المتبقـية ريرالمضــــموـنة خطر ـهام على المجموـعة  ةال تمـيل القيـم

 سو  يتغير. وضع. لم تحدد المجموعة أي موشرات على أن هذا الالسابقةالقيمة على مدار السنوات 
 

 .ني التجاري  المستتجرين والمدينين ني يوضح الجدول التالي تفاصيل المخاطر المتعلقة ببند المدين 
 

   السداد متأخرة  

2020 
  يوما   31-365

  365أكثر من 
 اإلجمالي   يوما  

   % 73  % 33 معدل خسائر االئتمان المتوقعة 
 1,116,494  933,740  182,754 إجمالي القيمة الدفترية 

 739,670  678,709  60,961 خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االئتمان 

 
   متتخرة السداد  

2019 31-365 
 يوما   

 
 اإلجمالي   يوما   365أكير من 

   % 81  % 17 معدل خسائر االئتمان المتوقعة 
 1,065,298  707,376  357,922 إجمالي القيمة الدفترية 

 632,386  573,254  59,132 خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االئتمان 

 
 : يلي  كما المتوقعة هي الخسائر اإلئتمانية  مخصص على   حركةال إن (ب )

 2020  2019 

 596,450  632,386 الرصيد في بداية السنة 
 35,936  105,455 المحمل خالل السنة 

 -  1,829 تعديل ترجمة العمالت األجنبية  

 632,386  739,670 السنة  نهاية في  الرصيد

 
 للتعرض  األقصى  الحد  إن  .قيمتها في  دائم  إنخفاض يوجد موجودات أي  األخرى  المدينة واألرصدة المدينين من األخرى  الفئات  تتضمن ال (ج )

 كما ال   ،أعال  إليها المشار المدينين أرصدة  فئات من فئة  لكل العادلة القيمة  البيانات المالية المجمعة هو تاريخ اإلئتمان كما فــي لخطـــر 
 . المدينة األخرىكضمان ألرصدة المدينون واألرصدة  بتي رهن المجموعة تحتفـــظ

 
كافي كوموديتي آند فرايت إنتيغريتورز  شركة  إسم    تحت شركة    تتسيس ل  إتفاقية الشركة األم بالدخول في    قامت خالل السنوات السابقة،   (د )

المنتهية    ة خالل السن   %. 22ملكية بلغت    بنسبةاإلمارات العربية المتحدة    دولة في    ئنةوالكا  تمارس نشاط تجارة الحبوبوالتي    س.د.م.س. 
مبل   الدبي، وعليه، قامت الشركة األم بتحويل    الرقابية في، قامت الشركة األم بتستالم شهادة االسهم من الجهات  2019ديسمبر    31في  

لم يتم عرض هذ  المعاملة في بيان التدفقات    .( 7إيضاح )  -   2019  ديسمبر  31  في  كمازميلة  إلى إستيمارات في شركات  المدفوع مقدما   
 معاملة رير نقدية. لكونها ، 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  النقدية المجمع

 
 اإلفصاحات المتعلقة باألطرا  ذات الصلة  -5

 إن األخرى. الصلة ذات األطرا  العليا وبعض اإلدارة  أفراد  كالمساهمين، صلة ذات  أطرا  مع متنوعة  بمعامالت المجموعة قامت
 مع تمت  التي إن األرصدة والمعامالت الهامة  المجموعة. إدارة قبل من عليها الموافقة  يتم المعامالت بهذ   المتعلقة  الدفع وشروط  األسعار
 يلي:  كما  هي صلة  ذات أطرا 

 
 األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع: 

 2019  2020  
 صلة  ذات أطراف

  المساهمين   شركة زميلة   أخرى 

 مستحق من أطرا  ذات صلة  898,016   299,322  3,395,738   4,593,076   4,533,678 
 خسائر ائتمانية متوقعة )أ( ناقصا : مخصص   (263,478)  (223,067)  (1,380,186)  (1,866,731)  (1,075,942)

 3,457,736   2,726,345   2,015,552  76,255   634,538  

 328,112   253,774  -  -   253,774 
خالل   من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات 

 الدخل الشامل اآلخر
 مستحق إلى أطرا  ذات صلة  1,131,761   -  1,574,581   2,706,342   2,708,119 
 ( 11)إيضاح محجوز ضمان مستحق  2,832,177   -  -  2,832,177   2,831,382 
 مقاولين مستحق إلى  8,270   -  -  8,270   8,246 
 التزام تتجير تمويلي -  -  46,250,000   46,250,000   46,250,000 

 
التتجير التمويلي والذي يحمل فائدة   بتستيناأ إلتزام  إن األرصدة المستحقة من / إلى أطرا  ذات صلة ال تحمل فائدة وتستحق عند الطلب. 

% سنويا  فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي ويستحق سداد أصل المبل  خالل مدة العقد والذي سينتهي 2.25بواقع  
 (. 12)إيضاح    – 2023نوفمبر  28في 
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 : يلي  كما الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هي مخصص على   حركةال إن (أ )

 2020  2019 

 462,516  1,075,942 الرصيد في بداية السنة 
 613,426  790,789 المحمل خالل السنة 

 1,075,942  1,866,731 السنة  نهاية في  الرصيد

 
 المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع: 

    أطراف ذات صلة أخرى  2020  2019

        
 مصاري  عمومية وإدارية    71,420  71,420  78,700

 تكالي  تمويل   2,221,212  2,221,212  2,786,336
 

 مزايا اإلدارة العليا: 
2019  2020  

 مزايا قصيرة األجل  60,000  60,000
 مكافتة نهاية الخدمة  5,000  5,000

65,000  65,000  

 
 الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  -6

2019  2020  

 مسعرة:    
 أسهم ملكية  253,774  328,112

    
 :غير مسعرة    

 أسهم ملكية  756,156  633,307
 صناديق 3  3

961,422  1,009,933  

 
 إن الحركة خالل السنة هي كما يلي: 

2019  2020  

 الرصيد في بداية السنة  961,422  837,648
 التغيرات في القيمة العادلة  48,511  123,774

  الرصيد في نهاية السنة 1,009,933  961,422

 
إدارة المجموعة    ذلك، فقد إختارت بناأ  على  تسهم الملكية من قبل المجموعة ألرراض إستراتيجية متوسطة إلى طويلة األجل.  يتم اإلحتفاظ ب 

تصني  استيماراتها في أدوات حقوق الملكية ضمن بند موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك إلعتقادها بتن  
ية المجموعة  االعترا  بالتقلبات قصيرة األجل في القيمة العادلة لهذ  االستيمارات في األرباح أو الخسائر لن يكون متماشيا  مع إستراتيج

 والمتميلة في االحتفاظ بهذ  االستيمارات ألرراض طويلة األجل والتحقق من إمكانات أدائها المتوقع على المدى الطويل. 
 

 . )22(وفقا  ألسس التقييم المبينة في إيضاح رقم   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تم تقييم الموجودات المالية 
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 إستيمار في شركات زميلة   -7

 تميل إستيمارات المجموعة في الشركات الزميلة مما يلي:  
 المبلغ   الملكية  نسبة     

 2019  2020  2019  2020  األنشطة الرئيسية   بلد التتسيس  إسـم الشركـة الزميلـة  

  وناليإنترناش  نوسيشركة ف
الحبوب  تجارة  مصر ش.م.م.    22 %  22 %  3,920,879  3,832,209 

كافي كوموديتي آند فرايت  
الحبوب  تجارة  دبي  س. د.م.س.  إنتيغريتورز   22 %  22 %  839,719  399,317 

  –شركة ترانس جلوب للنقل 
  الخدمات اللوجستية   مصر ش.م.م. 

 
20 %  

 
20 %  1  1 

  المتعددة للبناأشركة األنظمة 
 1  1  % 20  % 20  اإلنشاأات   مصر ش.م.م.  –والهندسة  

         4,760,600  4,231,528 

 
 إن الحركة خالل السنة هي كما يلي: 

2019  2020  

 الرصيد في بداية السنة  4,231,528   ¤  4,098,831 
 ( د - 4)إيضاح   وأرصدة مدينة اخرى مدينينالمحول من  -  399,317 

 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة  612,800   ¤  136,364 

 نقدية من الشركات الزميلةأرباح توزيعات  ( 151,995)  (334,305) 

 خسائر انخفاض في قيمة شركات زميلة -  (70,574) 

 تعديالت ترجمة عمالت أجنبية  68,267    1,895 

 نهاية السنة الرصيد في  4,760,600   4,231,528 

 
دينار كويتي ضمن بيان التدفقات النقدية المجمع كونها معاملة    76,284لم يتم إدراج الجزأ رير المحصل من التوزيعات النقدية والبال   

 . 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  رير نقدية
 

دارة بدراسة توقعات األداأ وعمليات األعمال لوحدة  ، فقد قامت اإل. م .  م .ش ونالي إنترناش  نوسي ففيما يتعلق باستيمار المجموعة في شركة  
  لهذ  الشركة تغطي قيمتها المدرجة بالدفاتر استنادا  إلى التدفقات النقدية المقدرة   ستردادهاإإذا كانت القيمة الممكن  ما  إنتاج النقد بغرض تقييم  

 المخصومة الى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس المخاطر ذات الصلة.  – إستردادها  المتوقع األرباح توزيعاتوالمتميلة في 
 

النقدية  األرباح    توزيعات طريقة  تم تقدير المبل  الممكن استرداد  لوحدة إنتاج النقد استنادا  إلى احتساب القيمة أيناأ االستخدام، باستخدام  
على توقعات التدفقات النقدية باستخدام    (%7.92  :2019% )8.27  سنوات. تم تطبيق معدل خصم بنسبة  5والتي تغطي فترة  المخصومة  

   (.%5.98: 2019)  %5.98نهائي متوقع بنسبة  معدل نمو
 

 إن احتساب القيمة أيناأ االستخدام لوحدة إنتاج النقد ذي حساسية إلى االفتراضات التالية:  

 ؛توزيعات األرباحتوقعات  •

 معدل الخصم؛ و   •

 معدل النمو المتوقع المستخدم الستقراأ التدفقات النقدية بما يتجاوز فترة الموازنة.   •
 

 : توزيعات األرباحتوقعات 
 . سنوات سابقة 5ن الشركة الزميلة على مدار مإلى االرباح الفعلية المستلمة المتوقعة  توزيعات األرباحتستند 

 
 معدل الخصم: 

باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. وتعكس مدخالت عملية احتساب معدل الخصم التقييم السوقي  يتم احتساب معدل الخصم  
 موال والمخاطر المرتبطة بوحدة إنتاج النقد والدولة التي تعمل بها.  الحالي للقيمة الزمنية لأل

 
 معدل النمو المتوقع: 

 تستند االفتراضات إلى أبحاث قطاع األعمال.  
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 هي كما يلي:  المادية  الزميلة  اتإن ملخص المعلومات المالية للشرك 

  ش.م.م.   إنترناشيونالشركة فينوس   
كافي كوموديتي آند فرايت إنتيغريتورز  

 د.م.س.س. 
  

 المجموع 

  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

             :الموجودات
 728,271  4,602,656  227,300  3,036,949   500,971   1,565,707  نقد ونقد معادل

 20,303,962  26,502,296  11,012,540  17,851,996   9,291,422   8,650,300  موجودات متداولة أخرى

 21,032,233  31,104,952  11,239,840  20,888,945   9,792,393   10,216,007  إجمالي الموجودات المتداولة
 4,578,364  4,339,951  98,888  90,685   4,479,476   4,249,266  الموجودات رير المتداولة

 25,610,597  35,444,903  11,338,728  20,979,630   14,271,869  14,465,273  إجمالي الموجودات

             
             :المطلوبات
 11,807,032  19,231,332  9,509,673  17,143,624  2,297,359    2,087,708  متداولةمطلوبات 
 13,978  19,103  13,978  19,103  -  -  متداولةرير  مطلوبات

 11,821,010  19,250,435  9,523,651  17,162,727  2,297,359   2,087,708  إجمالي المطلوبات

             
 13,789,587  16,194,468  1,815,077  3,816,903  11,974,510   12,377,565  صافي الموجودات

     % 22  % 22  22%    % 22  نسبة الملكية 

 3,033,709  3,562,781  399,317  839,719  2,634,392   2,723,062  الزميلة اتالحصة في صافي موجودات الشرك
 1,197,817  1,197,817  -  -   1,197,817   1,197,817  زميلة ةالشهرة المتعلقة باالستيمار في شرك

 4,231,526  4,760,598  399,317  839,719  3,832,209    3,920,879  زميلة اتالقيمة الدفترية لالستثمار في شرك

 
 ملخص بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر: 

  ش.م.م.   إنترناشيونالشركة فينوس   
إنتيغريتورز  كافي كوموديتي آند فرايت 
 د.م.س.س. 

  
 المجموع 

  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

             اإليرادات
  3,642,278   87,606,290   -  83,155,219    3,642,278   4,451,071   المصروفات
 ( 3,022,441)  ( 84,820,836)  -  ( 81,457,556)  ( 3,022,441)  ( 3,363,280)  السنة صافي ربح

 619,837    2,785,454   -  1,697,663   619,837    1,087,791   نسبة الملكية 
     -  % 22   22%    % 22   نتائج أعمال الشركة الزميلةمن الحصة 

   239,314   136,364    373,486  -    612,800   136,364  

 334,305   151,995   -  -  334,305   151,995   زميلةال اتشركالمن نقدية أرباح توزيعات 
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 عقارات استيمارية  -8

  أراضي    مباني   اإلجمالي 

 : التكلفة     
 2019يناير  1في   31,195,304    44,793,533    75,988,837 

 إضافات  -   151,352    151,352 
 تعديالت ترجمة عملة أجنبية    10,000   -   10,000 

   2019ديسمبر  31الرصيد في   31,205,304    44,944,885    76,150,189 
 إضافات  -  167,201   167,201 
 خسائر إنخفاض في القيمة   -  ( 54,753)  ( 54,753)
 تعديالت ترجمة عملة أجنبية   8,000   -  8,000 

   2020ديسمبر  31الرصيد في  31,213,304   45,057,333    76,270,637 

      
 : اإلستهالك المتراكم     

 2019يناير  1في  -   12,772,679    12,772,679 
 ( 18)إيضاح   اإلستهالك المحمل على السنة -   1,412,256    1,412,256 

   2019ديسمبر  31الرصيد في  -   14,184,935    14,184,935 
 ( 18)إيضاح   اإلستهالك المحمل على السنة -  1,416,125   1,416,125 

   2020ديسمبر  31الرصيد في  -  15,601,060   15,601,060 

      
 : صافي القيمة الدفترية     
   2020ديسمبر  31الرصيد في   31,213,304   29,456,273   60,669,577 

   2019ديسمبر  31الرصيد في   31,205,304    30,759,950    61,965,254 

 
دينار   50,515,858، باعت المجموعة عقارات اســـتيمارية بصـــافي قيمة دفترية بلغت  2018ديســـمبر   31خالل الســـنة المنتهية في  

ــتحق إلى بنك محلي بمبل   المالية ش.م.ك األوراق كويتي إلى مجموعة ــداد القرض المسـ دينار كويتي. قامت    49,250,000. مقابل سـ
مع حق   إـحدى الشــــرـكات الـتابـعة للمجموـعة ـبتبرام اتـفاقـية ـتتجير تمويلي مع مجموـعة األوراق الـمالـية ش.م.ك. الســــتيـمارـهذ  العـقارات

فوق ســـعر الخصــم  ســـنويا   %  2.25لي معدل فائدة فعلي بواقع  دينار كويتي. يحمل إلتزام التتجير التموي   49,250,000 الشـــراأ بمبل 
وفي حالة رربة الشــركة التابعة بشــراأ تلك العقارات اإلســتيمارية قبل بنك الكويت المركزي وتســتحق الســداد مرتين ســنويا .  المعلن من

 .(12 ،5 )إيضاح 2023نوفمبر  28أصل إلتزام التتجير التمويلي خالل مدة العقد والذي سو  ينتهي في فتنها تلتزم بسداد 
 

ــتيمارية مبل  ــمبر   31دينار كويتي كما في    90,046,000 بلغت القيمة العادلة للعقارات االســ   93,180,875:  2019) 2020ديســ
ــس   ــتخدام أسـ ــتقلين ومعتمدين من ذوي الخبرة والكفاأة المهنية باسـ ــاليب التقييم دينار كويتي(، والتي تم تقييمها من قبل مقيمين مسـ وأسـ

 المتعار  عليها.
 

باـستخدام أـسس التقييم الموـضحة من  المقيمينيم من إـستنادا إلى التقي ألرراض تقدير القيمة العادلة للعقارات االـستيمارية، قامت المجموعة  
 البيان التالي، مع األخذ في االعتبار طبيعة واستخدام العقارات االستيمارية:

 
      2020 

 
 االستثماري  العقارفئة 

  
 أساس التقييم 

المدخالت غير المتاحة   
 الجوهرية 

  
 المستوى الثاني

  
 الثالث المستوى 

  
 المجموع

 12,150,000  -  12,150,000  مربع متر لكل السعر  مقارنة المبيعات   طريقة  أرض فضاء
           

عـــدالت  رسملة الدخل   طريقة  مجمعات سكنية فـــاع  ـم جـــار   إرـت   اإلـي
ــة ــاف ــاإلضــــ ــدالت  إلى  ب  مع

 اإلشغال

    
 

35,824,000 

  
 

35,824,000 
           

 27,860,000  -  27,860,000  مربع متر لكل السعر  مقارنة المبيعات   طريقة  مباني سكنية
           

عـــدالت  رسملة الدخل   طريقة  مجمعات تجارية فـــاع  ـم جـــار   إرـت   اإلـي
ــة ــاف ــاإلضــــ ــدالت  إلى  ب  مع

 اإلشغال

  
 
- 

  
 

14,212,000 

  
 

14,212,000 

 90,046,000  50,036,000  40,010,000      االجمالي
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      2019 

 
 االستيماري  العقار فئة 

  
 أساس التقييم

المدخالت رير المتاحة   
 الجوهرية 

  
 المستوى الياني

  
 اليالث المستوى 

  
 المجموع 

 12,898,875  -  12,898,875  مربع متر لكل السعر  مقارنة المبيعات  طريقة  أرض فضاأ
           

 اإلـيجــار  إرـتفــاع  ـمعــدالت  رسملة الدخل  طريقة  مجمعات سكنية
ــافــة   معــدالت  إلى  بــاإلضــــ

 اإلشغال

  
- 

  
 

36,820,000 

  
 

36,820,000 
           

 28,478,000  -  28,478,000  مربع متر لكل السعر  مقارنة المبيعات  طريقة  مباني سكنية
           

 اإلـيجــار  إرـتفــاع  ـمعــدالت  رسملة الدخل  طريقة  مجمعات تجارية
ــافــة   معــدالت  إلى  بــاإلضــــ

 اإلشغال

  
 
- 

  
 

14,984,000 

  
 

14,984,000 

 93,180,875  51,804,000  41,376,875      االجمالي

 

 توجد أي تحويالت بين تلك المستويات خالل السنة.ال 
 

 للتطويربها أراضي وعقارات محتفظ  -9
2019  2020  

 السنة  الرصيد في بداية 17,424,051   17,917,777 
 خسائر إنخفاض في القيمة  ( 1,571,789)  ( 173,186)
 تعديالت ترجمة عمالت أجنبية 1,526,512   ( 320,540)
 السنة الرصيد في نهاية  17,378,774   17,424,051 

 

  16,795,035 ، تضـــمنت األراضـــي والعقارات المحتفظ بها للتطوير بعض العقارات بقيمة دفترية بلغت2020ديســـمبر   31كما في  
ــركة تابعة   16,339,512:  2019دينار كويتي ) ــمان مقابل قرض ألجل. إن تلك العقارات مملوكة لشــ دينار كويتي( والمرهونة كضــ

 .(10)إيضاح  % للشركة األم57.5)شركة جيمشيا كراون ليمتد( المملوكة بنسبة 
 

ــتقل إلجراأ إختبار إنخفاض القيمي قامت إدارة المجموعة عن طر ــركات التابعة"( بتعيين مقيم مسـ ــركات تابعة )"الشـ ــى  ق شـ ة لألراضـ
تنادا  إلى طريقة مقارنة المبيعات تموالعقارات المحتفظ بها للتطوير   ائر إنخفاض في   ،وعليه ،إجراأ التقييمات إـس إعترفت المجموعة بخـس

 .دينار كويتي( في بيان األرباح أو الخسائر المجمع 173,186: 2019)دينار كويتي  1,571,789بمبل  القيمة 
 

 قرض ألجل  -10
ميل القرض ألجل تســهيالت إئتمانية بالعملة األجنبية ممنوحة لشــركة تابعة للمجموعة )شــركة جيمشــيا كراون ليمتد( والمملوكة بنســبة ي 

ــركة األم بقيمة إجمالية بلغت57.5 ــمبر  31كما في  دينار كويتي   15,285,205 % للشـ دينار   13,941,218:  2019)  2020ديسـ
دينار كويتي(    16,339,512:  2019دينار كويتي ) 16,795,035محتفظ بها للتطوير بمبل   مقابل رهن أراضـــي وعقارات    (كويتي

 (.9)إيضاح 
 

% سنويا (. إن القرض والفوائد  2+  أشهر يوريبور  6أو    3:  2019% سنويا  )2أشهر يوريبور +  6أو    3حمل القرض ألجل فائدة تبل  ي 
نة المنتهية في   ركة التابعة. خالل الـس اهمي الـش مبر   31المترتبة عليه والجزاأات المتعلقة به مضـمونة من قبل مـس  لم تتمكن، 2015ديـس

ــداد اعتبارا  من ر  إعادة جدولة القرض الذي يعتب  منالمجموعة   ــركة األوتتناقش إدارة    ،2015يوليو   1متعير السـ مع طر  يالث    مالشـ
 بشتن عرض بيع للعقارات المرهونة لموافقة الدائن الذي له الحق في فك رهن األرض.

 

  .تعديالت ترجمة عمالت أجنبيةتتميل في خالل السنة على قرض ألجل إن الحركة 
 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  -11
2019  2020  
 تجاريوندائنون  34,077   28,870 
 مستحق إلى مقاولين   61,366   69,617 

 مستحقة  اري مص 2,790,577   2,057,492 
 ( 5إيضاح ( محجوز ضمان مستحق  2,832,177   2,831,382 
 مستحقة إيرادات رير  -   1,097,402 

 إجازات الموظفين المستحقة  43,112   49,957 
 اإليجارات المقبوضة مقدما   194,827   205,981 
 ودائع مستردة  549,922   508,002 

 (27)إيضاح   مخصص قضايا قانونية 1,736,263  -
 مستحق لضريبة دعم العمالة الوطنية  3,006   3,006 
 مستحق للزكاة  1,350   1,350 

 أرصدة دائنة أخرى  70,314   99,649 
 6,952,708   8,316,991  



 ش.م.ك. )عامة( – المصالح العقاريةشركة 
 التابعة تهااشركو

 المجمعة البيانات المالية إيضاحات حول 
 2020 ديسمبر 31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

32 

 
بسداد جزأ من مخصص  (  شركة سدرا المتحدة)لمجموعة  التابعة لشركات  ال، قامت إحدى  2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   ( أ)

 دينار كويتي.  342,463القضايا القانونية بمبل  
 

 التزام تتجير تمويلي -12
 ناري د  50,515,858  بلغت  ةي دفتر  مةي ق  بصـــافي ةي اســـتيمار، باعت المجموعة عقارات  2018ديســـمبر   31خالل الســـنة المنتهية في  

. قامت  تيي كو ناري د  49,250,000لى بنك محلي بمبل   إ.م.ك. مقابل ســــداد القرض المســــتحق  ش  ةي المال  األوراق  مجموعة  إلى تيي كو
الســــتيـمارـهذ  العـقارات مع حق    ش.م.ك.  ةـيـتتجير تمويلي مع مجموـعة األوراق الـمال  ةـيإـحدى الشــــرـكات الـتابـعة للمجموـعة ـبتبرام اتـفاق

فوق ســـعر الخصـــم  ســـنويا  %  2.25إلتزام التتجير التمويلي معدل فائدة فعلي بواقع   حملي .  تيي كو ناري د  49,250,000الشـــراأ بمبل   
المركزي وتســتحق الســداد مرتين ســنويا . وفي حالة رربة الشــركة التابعة بشــراأ تلك العقارات اإلســتيمارية    تي ك الكوالمعلن من قبل بن 

 (.8 ،5 )إيضاح 2023نوفمبر  28فتنها تلتزم بسداد أصل إلتزام التتجير التمويلي خالل مدة العقد والذي سو  ينتهي في 
 

 مخصص مكافتة نهاية الخدمة  -13
  2020  2019 

 237,550   272,668  الرصيد في بداية السنة  
 54,776   26,350  المحمل خالل السنة  
 ( 19,658)  ( 2,967)  المدفوع خالل السنة  

 272,668   296,051  الرصيد في نهاية السنة  

 
 رأس المال  -14

ــمية   235,654,390يتكون رأس المال المصــرح به والمصــدر والمدفوع بالكامل من   ــهم بقيمة إس ــهم الواحد وجميع    100س فلس للس
  .فلس للسهم الواحد وجميع األسهم نقدية( 100سهم بقيمة إسمية  235,654,390 - 2019األسهم نقدية )

 
جمعية عمومية رير عادية لمســــاهمي الشــــركة األم والتي تم من خاللها الموافقة على زيادة رأس   ، تم إنعقاد2020نوفمبر    15كما في  

لم يتم التتـشير .  فلس للـسهم  100بقيمة إـسمية   ـسهم  400,000,000دينار كويتي مقـسما  على   40,000,000ليـصبح المال المـصرح به  
  .لية المجمعةحتى تاريخ إصدار البيانات الما على ذلك لدى الجهات الرسمية

 
 إحتياطي إجباري  -15

% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة  10وفقا لمتطلبات قانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم، يتم تحويل نسبة ال تقل عن  
ة الكويت للتقدم العلمي وضـريبة دعم العمالة الوطنية وحصـة الزكاة ومكافتة أعضـاأ مجلس   ـس اإلدارة إلى االحتياطي  األم قبل حصـة موـس

% من رأس المال. إن هذا االحتياطي  50اإلجباري. ويجوز للشــركة األم إيقا  هذا التحويل عندما يتجاوز رصــيد االحتياطي اإلجباري  
ــاب االحتياطي ــركة األم. لم يتم التحويل لحسـ ــي للشـ ــاسـ ــوص عليها في القانون والنظام األسـ   رير قابل للتوزيع إال في الحاالت المنصـ

 .2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31االجباري نظرا  لوجود صافي خسارة خالل السنة المنتهية في 
 

 إحتياطي إختياري  -16
بة ال تزيد عن  ركة األم يتم تحويل نـس ي للـش اـس ة الكويت للتقدم 10وفقا لمتطلبات النظام األـس ـس نة قبل حصـة موـس % من صـافي ربح الـس

وحصــــة الزكاة إلى حســــاب اإلحتياطي اإلختياري ويجوز إيقا  هذا التحويل بقرار من الجمعية    العلمي وضــــريبة دعم العمالة الوطنية
العامة لمسـاهمي الشـركة األم بناأ على إقتراح مجلس اإلدارة. لم يتم التحويل لحسـاب االحتياطي االختياري نظرا  لوجود صـافي خسـارة  

 .2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 

نوي المنعقد  اهمون في اجتماع الجمعية العامة الـس على توصـية مجلس إدارة الـشركة األم بتطفاأ جزأ   2019مايو   30 بتاريخوافق المـس
وذلك من خالل إســــتخدام كال من عالوة    2018ديســــمبر   31دينار كويتي كما في    17,308,383من الخســــائر المتراكمة والبالغة  

 ي.دينار كويتي على التوال 3,785,369دينار كويتي و 8,217,408اإلصدار واإلحتياطي اإلختياري بقمية 
 

 الشركات التابعة ذات الحصص رير المسيطرة بنسب مادية للمجموعة  -17

     
بشكل   األم  الشركة ملكيةنسبة 

  مباشر  ريرو مباشر
نسبة ملكية الحصص رير  

 المسيطرة 

  بلد التتسيس  إسم الشركة التابعة 
األنشطة  
 2019  2020  2019  2020  الرئيسية 

    ¤         
للتنمية  شركة شواطئ العرب 

 % 26.52  % 26.52  %73.48  % 73.48  ¤ أنشطة عقارية   السودان  المحدودة 
 % 25  % 25  %75  % 75  ¤ أنشطة عقارية   لبنان  شركة صيفي كراون ش.م.ل. 

 شركة سدرا المتحدة 

اإلمارات  
العربية  
 % 35.95  % 35.95  % 64.05  % 64.05  ¤ أنشطة عقارية   المتحدة 

 % 42.5  % 42.5  % 57.5  % 57.5  ¤ أنشطة عقارية   مالتا  جيمشيا كراون ليمتد 

  



 ش.م.ك. )عامة( – المصالح العقاريةشركة 
 التابعة تهااشركو

 المجمعة البيانات المالية إيضاحات حول 
 2020 ديسمبر 31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

33 

 
 التابعة ذات الحصص رير المسيطرة بنسب مادية للمجموعة: ةملخص المعلومات المالية للشرك

 
 :ملخص بيان المركز المالي ( أ

 جيمشيا كراون ليمتد  المتحدةشركة سدرا   شركة صيفي كراون ش.م.ل.   شركة شواطئ العرب للتنمية المحدودة  

  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

                 
 39,160   42,936   847,376   384,664     623,683   567,354   3,991   3,994   موجودات المتداولةال

 16,339,512   16,795,035   1,084,539   583,739    452   353   12,142,000   12,150,000   الموجودات رير المتداولة

 16,378,672   16,837,971   1,931,915   968,403   624,135   567,707   12,145,991   12,153,994   الموجودات مجموع 

                 
 21,241,296   23,917,875   3,911,248   5,988,151   4,208,172   4,227,304   862,904   866,571   المطلوبات المتداولة

 21,241,296   23,917,875   3,911,248   5,988,151   4,208,172   4,227,304   862,904   866,571   المطلوباتمجموع 

                 
 ( 4,862,624)  ( 7,079,904)  ( 1,979,333)  ( 5,019,748)  ( 3,584,037)  ( 3,659,597)  11,283,087   11,287,423   )المطلوبات( صافي الموجودات

                 
 % 42.5   %42.5   % 35.95   %35.95   % 25   %25   % 26.52   %26.52   نسبة ملكية الحصص رير المسيطرة

الخاصــة بالحصــص   )المطلوبات(صــافي الموجودات  
 2,992,275   2,993,425   رير المسيطرة

 
(914,899 ) 

 
(896,009 ) 

  
(1,804,399 ) 

  
(711,491 ) 

  
(3,007,118 ) 

  
(2,065,351 ) 

 
 ملخص بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر: ( ب

 
 جيمشيا كراون ليمتد  شركة سدرا المتحدة  شركة صيفي كراون ش.م.ل.   شركة شواطئ العرب للتنمية المحدودة  

  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

 -  -  -  3,252   -  -  -  -  اإليرادات
 ( 560,160)  ( 1,671,634)  ( 202,235)  ( 3,041,381)  ( 130,494)  ( 60,001)  ( 5,522)  ( 3,097)  المصروفات

 ( 560,160)  ( 1,671,634)  ( 202,235)  ( 3,038,129)  ( 130,494)  ( 60,001)  ( 5,522)  ( 3,097)  صافي خسارة للسنة
 -  -  -  -  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخرللسنة

 ( 560,160)  ( 1,671,634)  ( 202,235)  ( 3,038,129)  ( 130,494)  ( 60,001)  ( 5,522)  ( 3,097)  للسنة إجمالي الخسارة الشاملة

                 
 % 42.5   %42.5   % 35.95   %35.95   % 25   %25   % 26.52  %26.52  نسبة ملكية الحصص غير المسيطرة

                 

 ( 237,922)  ( 710,010)  ( 72,695)  ( 1,092,086)  ( 32,624)  ( 14,996)  ( 1,464)  ( 821)  صافي الخسارة الخاصة بالحصص غير المسيطرة
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 تكالي  التشغيل -18

 2020  2019 

 132,606  136,814 رواتب وأجور وملحقاتها
 1,412,256  1,416,125 ( 8)إيضاح  إستهالك

 610,798  512,293 أخرى 

 2,065,232  2,155,660 

 
 مصاري  عمومية وإدارية   -19

 2020  2019 

 326,738  298,818 وملحقاتهارواتب وأجور  
 101  - إستهالك

 501,267  487,231 أخرى 

 786,049  828,106 

 
   والمخففة  السهم األساسية  خسارة  -20

كما هي    ـسنةالعلى المتوـسط المرجح لعدد األـسهم القائمة خالل   ا  بناأ  والمخففة  الـسهم األـساـسية  خـسارةإن المعلومات الـضرورية الحتـساب  
 يلي:

 2020  2019 

 ( 1,690,727)  ( 1,662,728) الخاصة بمساهمي الشركة األم   السنة  خسارة 

    
    : عدد األسهم القائمة 

 235,654,390  235,654,390  السنة عدد األسهم المصدرة في بداية 
 -  - المرجح لعدد أسهم الخزينة ناقصا: المتوسط 

 235,654,390  235,654,390  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

    

 ( 7.17)  ( 7.06) )فلس( األساسية والمخففة  السهم خسارة 
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 معلومات القطاعات  -21
 تمت مراجعتها من قبل مجلس اإلدارة بغرض توزيع الموارد وتقييم األداأ. قررت اإلدارة أن القطاعات التشغيلية تستند إلى المعلومات التي 

 

 . تجارة وتطوير وتتجير وإدارة العقارات وتتجير العقارات االستيماريةتمارس المجموعة أنشطتها في العمليات العقارية والتي تشتمل على 
   

 : والمطلوبات واإليرادات والمصروفاتيعرض الجدول التالي معلومات خاصة بالموجودات  
 

 2020  2019 

 اإلجمالي   أخرى  العمليات العقارية   اإلجمالي   أخرى  العمليات العقارية  

            
 4,447,484   -  4,447,484   5,561,437   -  5,561,437  إيرادات التشغيل 
 (2,155,660)  -  (2,155,660)  (2,065,232)  -  (2,065,232) تكالي  التشغيل 

 2,291,824   -  2,291,824   3,496,205   -  3,496,205  ربح التشغيل 
            

 ( 828,106)  -  ( 828,106)  ( 786,049)  -  ( 786,049) مصاري  عمومية وإدارية  
 ( 649,362)  -  ( 649,362)  ( 896,244)  -  ( 896,244) متوقعة  ائتمانية خسائر مخصص

 39,032   39,032   -  -  -  - توزيعات أرباح نقدية 
 136,364   136,364   -  612,800   612,800  - حصة من نتائج أعمال شركات زميلة 
 (70,574)  (70,574)  -  -  -  - خسائر انخفاض في قيمة شركة زميلة 

 -  -  -  (54,753)  -  (54,753) خسائر انخفاض في قيمة عقارات إستيمارية
 ( 173,186)  -  ( 173,186)  (1,571,789)  -  (1,571,789) خسائر انخفاض في قيمة أراضي وعقارات محتفظ بها للتطوير

 112   -  112   ¤ 3,665   -  3,665  إيرادات أخرى 
 2,415   -  2,415   ¤ 15,407   -  15,407  فوائد  إيرادات 

 (2,786,336)  -  (2,786,336)  (2,221,212)  -  (2,221,212) تكالي  تمويل 

 (2,037,817)  104,822   (2,142,639)  (1,401,970)  612,800  (2,014,770) نتائج القطاع 
 -  -  -  (2,078,726)  -  - مخصصات رير موزعة  

 (2,037,817)  104,822   (2,142,639)  (3,480,696)  612,800  (2,014,770) السنة خسارة( )  ربحصافي   

 
 2020  2019 

 اإلجمالي   أخرى  العمليات العقارية   اإلجمالي   أخرى  العمليات العقارية  
 90,548,781  4,231,528  86,317,253  89,978,898  4,760,600  85,218,298 الموجودات مجموع 

 70,299,895  -  70,299,895  73,029,771  -  73,029,771 المطلوبات مجموع 
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 قياس القيمة العادلة  -22
في تاريخ نهاية   خرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلك  بالقيمة العادلة تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية

 الفترة المالية.
 

داد اإللتزام تالمه من بيع األصـل أو الممكن دفعه لـس من خالل عملية تجارية بحتة بين أطرا  الـسوق    تميل القيمة العادلة المبل  الممكن إـس
 :كما في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد االلتزام بتحدى الطرق التالية

  

 من خالل السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام. •

 دم وجود سوق رئيسي.من خالل أكير األسواق ربحية لألصل أو اإللتزام في حال ع •
 

توى    المجمعة  يتم تصـني  جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياـسها أو اإلفصـاح عنها بالقيمة العادلة في البيانات المالية من خالل مـس
 :إلى أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي قياس متسلسل إستنادا

 

 المستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )رير المعدلة( للموجودات والمطلوبات الممايلة. •

العادلة متاحا إما بشـكل   المسـتوى الياني: ويشـمل أسـس التقييم والتي يكون فيها أقل مسـتوى مدخالت جوهري نسـبة إلى قياس القيمة •
 مباشر أو رير مباشر.

 المستوى اليالث: ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة رير متاح. •

 العادلة:يبين الجدول التالي تحليل البنود المسجلة بالقيمة العادلة طبقا لمستوى القياس المتسلسل للقيمة 
 

2020  

  المستوى األول   المستوى الثالث   المجموع 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  253,774  756,159  1,009,933

 
2019  

  المستوى األول   المستوى اليالث   المجموع 

 خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من   328,112  633,310  961,422

 
 (.8تم اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات األستيمارية كما هو موضح في إيضاح رقم )

 
تتميل حركة الموجودات المالية والموجودات رير المالية المصـنفة ضـمن المسـتوي اليالث من الجدول الهرمي للقيمة العادلة في التغير في  

 .2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في القيمة العادلة فقط 
 

ــيرة   ــتحقاقات قصـ ــبب االسـ قدرت اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى تقارب إلى حد كبير قيمتها الدفترية بسـ
 .تلك الموجودات والمطلوباتاألجل ل

 
 المالية  المخاطر  إدارة -23

إلى أطرا  ذات    /نشاطها االعتيادي بعض األدوات المالية األولية ميل النقد والنقد المعادل، مدينون، مستحق منتستخدم المجموعة ضمن  
ونتيـجة ـلذـلك ـفتنـها  .دائنون والتزام ـتتجير تمويليقرض ألـجل،  موجودات ـمالـية ـبالقيـمة الـعادـلة من خالل اـلدـخل الشـــــاـمل اآلخر،    ،صـــــلة

 .مشتقات األدوات المالية إلدارة هذ  المخاطر التي تتعرض لها ال تسخدم المجموعة حاليا   تتعرض للمخاطر المشار إليها أدنا .
 

 مخاطر سعر الفائدة
ــة التغيرات في معدالت سعر الفائدة لموجوداتها   ــة نتيجـ ــي القيمـ ــر التغيرات فـ ــة لمخاطـ المالية ذات  ومطلوباتها  تتعرض األدوات الماليـ

 في إليها المالية يـشاروالمطلوبات   الموجودات إـستحقاق أو تـسعير إعادة خاللها يتم التي والفترات الفعلية الفائدة أـسعار الفائدة المتغيرة. إن
 .بها المتعلقة اإليضاحات

 
المجموعة من خالل    خسـارةيبين الجدول التالي أير حسـاسـية التغير المعقول المحتمل في أسـعار الفائدة مع يبات المتغيرات األخرى على 

 .فائدة اإلقتراضأير تغيير معدل 
 

2020   

األثر على بيان األرباح  
  أو الخسائر المجمع 

 األرصدة كما في 
  ديسمبر  31

  )النقص( فيالزيادة  
 معدل الفائدة 

 
 

 وديعة بنكية قصيرة األجل  %   0.5 +  1,011,509  5,058 +
 قرض ألجل  %   0.5 +  15,285,205  76,426 +
 التزام تأجير تمويلي  %   0.5 +  46,250,000  231,250 +
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2019   

األير على بيان األرباح  
  أو الخسائر المجمع 

 األرصدة كما في 
  ديسمبر 31

  )النقص( في الزيادة 
 معدل الفائدة 

 
 

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

 
 :مخاطر االئتمان 

  .اآلخر  للطر  مالية خسارة  مسببا   التعاقدية  بالتزاماته الوفاأ  على المالية  األداة أطرا   أحـد  قدرة  عدم احتمال  خطر  هو االئتمان خطر إن
المستحق من أطرا   و  المدينين  ،النقد والنقد المعادلفي   أساسا   تتميل االئتمان لمخاطر   المجموعة  تعرض قد التي المالية  الموجودات  إن

 .  اإلئتمانية المتوقعةالخسائر  مخصص خصم  بعد بالصافي المدينين رصيد  إيبات يتم كما  .ذات صلة 
 

 نقد لدى البنوك والودائع ألجل  
ة المخاطر، ويحتسب مخصص الخسائر  ضإن النقد لدى البنوك والودائع ألجل الخاصة بالمجموعة والتي تقاس بالتكلفة المطفتة تعتبر منخف

للمجموعة مودعة لدى موسسات مالية ذات سمعة    قصيرة األجل   شهرا . كما أن النقد والودائع البنكية  12على أساس الخسائر المتوقعة لفترة  
رير    ائتمانية جيدة دون تاريخ سابق للتعسر. واستنادا  إلى تقييم اإلدارة، فتن أير خسائر االئتمان المتوقعة نتيجة تلك الموجودات المالية

 ترا  المبدئي.جوهري للمجموعة حيث أن مخاطر التعسر لم تزداد بشكل كبير منذ التحقق أو االع
 

  التجاريون المدينون
،  المجموعة لقاعدة عمالأ   التركيبية  الطبيعةلمخاطر االئتمان يتتير بـشكل رئيـسي بالخـصائص الفردية لكل عميل. إن المجموعة  تعرض   إن

 يعمل فيها العمالأ، لها تتيير أقل على مخاطر االئتمان. والتيصناعة والدولة، بالبما في ذلك مخاطر التخل  عن السداد المتعلقة 

 
وإجراأاتها وضـــوابطها المتعلقة بتدارة مخاطر    المجموعةتتم إدارة مخاطر االئتمان للعمالأ من قبل كل وحدة عمل تخضـــع لســـياســـة  

 .االئتمان للعمالأ. تتم مراقبة الذمم المدينة للعمالأ بشكل منتظم
 
 المدينين   ،لنقد والنقد المعادلل الدفترية القيمة  هو المقابل الطر   سداد عدم عن الناتج االئتمان لمخاطر  المجموعة لتعرض األعلى  الحد إن
 . المستحق من أطرا  ذات صلةو
 

 : األجنبية  العمالتمخاطر 
العمالت األجنبية هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة لتقلبات أسعار صر     إن مخاطر

األجنبية.   ويمكن الكويتي الدينار رير بعمالت تتم التي المعامالت عن والناتجة األجنبية العملة  لمخاطر المجموعة تتعرضالعمالت   .
 وتحرص   ة.المالي  األدوات  لمشتقات استخدامها خالل من األجنبية العمالت  صر   أسعار  لتقلبات تعرضها  خطر  تخفيض لمجموعة ل

 جوهري  بشكل  تتقلب  ال  بعمالت التعامل  خالل  من وذلك  معقول،  مستوى  في  األجنبية العملة  لمخاطر  التعرض صافي إبقاأ  على المجموعة 
   .الكويتي الدينار مقابل

 
 الدينار أسعار صر  العمالت األجنبية المستخدمة من قبل المجموعة مقابل  في  ةالمعقول و ة المحتمل اتالتغير حساسية التالي البيان يظهر

 :الكويتي
 

  2020 

  

 )نقص ة )ال زياد ال
 الكويتي  الدينار  مقابل 

 بيان األرباح  على األثر  
والدخل الشامل    أو الخسائر 

 المجمع   خراآل
 )كويتي دينار (

 13,428 ±  % 5 ±   ليرة لبناني
 638,017 ±  % 5 ±   دوالر أمريكي 

 336,395 ±  % 5 ±   يورو 
 17,256 ±  % 5 ±   درهم إماراتي

 1,005,096 ±    االجمالي 
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  2019 

  

 )نقصة )الزيادال
 الكويتي الدينار مقابل

 بيان األرباح  على األير 
أو الخسائر والدخل الشامل   

 خر المجمعاآل
 )كويتي دينار(

 15,605 ±  % 5 ±   ليرة لبناني
 625,881 ±  % 5 ±   دوالر أمريكي 

 293,813 ±  % 5 ±   يورو 
 74,230 ±  % 5 ±   درهم إماراتي

 1,009,529±    االجمالي 

 
 : مخاطر السيولة 

وإلدارة ـهذ    .على توفير األموال الالزـمة لســـــداد التزاـماتـها المتعلـقة ـباألدوات الـمالـية المجموـعةالســــيوـلة عن ـعدم مـقدرة  تنتج مـخاطر
وتسـتيمر في الودائع البنكية أو اإلسـتيمارات األخرى القابلة للتسـييل   ،بتقييم المقدرة المالية لعمالئها بشـكل دوري  المجموعةالمخاطر تقوم 

من خالل اإلحتفاظ باحتياطيات نقدية مناســبة وخطوط إئتمان بنكية ســارية    للمجموعةيط وإدارة التدفقات النقدية المتوقعة  الســريع مع تخط
 .ومتاحة ومقابلة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية

 

 :جدول االستحقاق الخاص بالمطلوبات المالية
2020 

 شهور  6 – 3  أشهر  3خالل   
 

 شهر   12 – 6
  12أكثر من  

 شهر 
 

 المجموع 

 15,285,205  -  -  -  15,285,205 قرض ألجل
 8,316,991  -  620,236  104,478  7,592,277 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 2,706,342  -  2,706,342  -  - مستحق إلى أطراف ذات صلة
 175,182  -  -  -  175,182 توزيعات أرباح مستحقة

 46,250,000  46,250,000  -  -  - تمويليالتزام تأجير 

 23,052,664  104,478  3,326,578  46,250,000  72,733,720 

 

2019 

 شهور 6 – 3  أشهر 3خالل  
 

 شهر  12 – 6
  12أكير من  

 شهر
 

 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 أطرا  ذات صلة
 175,182  -  -  -  175,182 توزيعات أرباح مستحقة

 46,250,000  46,250,000  -  -  - التزام تتجير تمويلي

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

 
 :أسعار أدوات الملكية مخاطر

القيمة العادلة ألدوات الملكية كنتيجة لتغيرات مستوى موشرات أدوات الملكية وقيمة    إن مخاطر أسعار أدوات الملكية هي مخاطر إنخفاض 
إن التعرض لمخاطر أسعار أدوات الملكية ينشت من استيمارات المجموعة في أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية    .األسهم بشكل منفرد

 المخاطر، تقوم المجموعة بتنويع القطاعات المستيمر فيها بمحفظتها اإلستيمارية.   . الدارة هذ  خرالدخل الشامل اآل بالقيمة العادلة من خالل  
 

جموعة  يوضح البيان التالي حساسية التغير المعقول في موشرات الملكية كنتيجة لتغييرات في القيمة العادلة ألدوات الملكية التي يوجد لدى الم 
 معة: تعرض موير لها كما في تاريخ البيانات المالية المج

2020 

  
 ) النقص الزيادة )

  الكويتي  مقابل الدينار 

 بيان األرباح  على األثر 
أو الخسائر والدخل الشامل   

 اآلخر المجمع 

 50,497 +  % 5 +  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 
 

2019 

  
 ) النقصالزيادة )

  الكويتي مقابل الدينار

 األرباح بيان  على األير
أو الخسائر والدخل الشامل   

 اآلخر المجمع

 48,071 +  % 5 +  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
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 مخاطر الموارد المالية  إدارة -24
لحاملي حصص رأس المال  لتوفير عوائد   وذلك اإلستمرار، على قدرتها على المحافظة هو مواردها المالية إدارة المجموعة عند هد  إن

على   وللمحافظة  .أعباأ خدمة تلك الموارد المالية لتخفيض للموارد المالية ميالي هيكل على للمحافظة وكذلك الخارجيين، للمستخدمين ومنافـع
، تخفيض رأس المال المدفوع،  للمساهمين الهيكل الميالي للموارد المالية يمكن للمجموعة تنظيم مبال  التوزيعات النقدية المدفوعة لتعديل أو

 .تسهيالت بنكية على الحصول أو قروض سداد ،الديون لتخفيض موجودات بيع جديدة، أسهمإصدار 

 
إحتساب  بالمقــارنة بالشركات األخرى في نفس المجال، تقوم المجموعــة بمراقبة رأس المال بناأ على نسبــة الدين إلى الموارد المالية، يتم  

والنقد  النقد   هـذ  النسبة باحتساب صافي الديون مقسوما على إجمالي الموارد المالية، يتم إحتساب صافي الديون كتجمالي اإلقتراض ناقصا  
 . اليها صافي الديون . ويتم إحتساب إجمالي الموارد المالية كحقوق الملكية والتي تظهر في بيان المركز المالي المجمع مضافا  المعادل

 
 : لغرض إدارة مخاطر الموارد المالية يتكون إجمالي الموارد المالية مما يلي

 
  2020  2019 

 13,941,218  15,285,205  قرض ألجل 

 46,250,000  46,250,000  التزام تتجير تمويلي
 ( 1,827,147)  ( 2,710,638)  ونقد معادل   : نقديخصم

 58,364,071  58,824,567  الديون  صافي
 20,248,886  16,949,127  الملكية  حقوقمجموع  

 78,612,957  75,773,694  إجمالي الموارد المالية 

 % 74  % 78  نسبة الدين إلى الموارد المالية 

 

 الجمعية العامة  -25
الشركة األم في اجتماع الجمعية العامة  من قبل مساهمي    2019ديسمبر    31تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في  

 التاريخ.أي أرباح للسنة المنتهية في ذلك مة على عدم توزيع اوقد وافقت الجمعية الع.  2020يونيو   22 تاريخ العادية المنعقد في 
 

ة الشركة األم بتطفاأ  على توصية مجلس إدار  2019مايو    30الشركة األم في اجتماع الجمعية العامة السنوي المنعقد في    يوافق مساهم
وذلك من خالل إستخدام كل من عالوة    2018ديسمبر    31دينار كويتي كما في    17,308,383جزأ من الخسائر المتراكمة والبالغة  
 دينار كويتي على التوالي.  3,785,369دينار كويتي و 8,217,408اإلصدار واإلحتياطي اإلختياري بقيمة 

 
 مبدأ اإلستمرارية  -26

لمبدأ االستمرارية، والذي يفترض قدرة المجموعة على تحقيق موجوداتها وسداد التزاماتها من خالل   المالية المجمعة وفقا  البيانات تم إعداد 
 المالية المجمعة أية تعديالت قد تنتج عن عدم التتكد من إستمرارية المجموعة.   البياناتنشاطها اإلعتيادي، وال تتضمن 

 
بلغت  دينار كويتي(، كما    2,037,817:  2019دينار كويتي )  3,480,696  تكبدت المجموعة خسائر بمبل ،  2020  ديسمبر  31كما في  

للمجموعة مبل  المتراكمة  المتداولة    6,996,333  :2019دينار كويتي )  8,659,061  الخسائر  المطلوبات  دينار كويتي(، وتجاوزت 
إضافة إلى أن نسبة الدين إلى   (كويتيدينار  17,824,418: 2019دينار كويتي ) 20,337,324 للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبـل 

المضمونة برهن    تسهيالتها اإلئتمانيةلم تتمكن المجموعة من إعادة جدولة  كما    . %( 74:  2019% )78إجمالي الموارد المالية قد بلغت  
 (.  10أراضي وعقارات محتفظ بها للتطوير )إيضاح 

 
 تشير هذ  األمور إلى وجود عدم تتكد مادي حول قدرة المجموعة على االستمرار. 

 
تسهيالتها االئتمانية، إن استمرارية المجموعة تعتمد على قدرتها على تحقيق أرباح وتعزيز تدفقاتها النقدية في المستقبل وإعادة هيكلة وتجديد  

 إضافة إلى الدعم والتمويل من قبل المساهمين الرئيسيين. 
 

وترى إدارة المجموعة أنه على الررم من الشكوك الجوهرية حول قدرة المجموعة على مواجهة هذ  العوامل السابق ذكرها، والذي قد ينتج 
بدراسة العديد من    تقومإدارة المجموعة    فتن   من خالل نشاطها االعتيادي،  عنه عدم قدرة المجموعة على تحقيق موجوداتها وسداد التزاماتها

ى  االستراتيجيات لتحسين األداأ التشغيلي والمركز المالي وكفاية الموارد المالية للمجموعة، ولديها اعتقاد راسخ بتن المجموعة قادرة عل
قفلة( موكدة  ش.م.ك. )ماإلستيمارية  شركة المصالح  )مواصلة أعمالها كمنشتة مستمرة. تلقت المجموعة كتاب دعم من الشركة األم النهائية  

 على مواصلة دعمها لعمليات المجموعة الجارية. 
 

داتها  إذا لم تتمكن المجموعة من االستمرار في التواجد التشغيلي في المستقبل القريب فتنها قد ال تتمكن من الوفاأ بالتزاماتها وتحقيق موجو
تعكس إمكانية اللجوأ إلى تحقيق الموجودات في رير السياق   في السياق المعتاد للعمل. بالتالي قد يكون من الضروري إجراأ تعديالت لكي 

المجمع. لم يتم إجراأ ميل هذ  تعديالت    عن المبال  المسجلة حاليا  في بيان المركز المالي  المعتاد للعمل وبالمبال  التي قد تختل  بشكل كبير
 المالية المجمعة.  البياناتعلى هذ  
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 دعاوى قضائية   -27
)الشركة الكويتية لبناأ  ، أبرمت الشركة األم عقودا  إلنشاأ عقارات مع مساهم رئيسي  2010ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   (أ

الق" المساهم")ش.م.ك.ع.(    والمقاوالت المعامل   بلغت  المقاوالت.  أعمال  تنفيذ  في  الخبرة  لديه  والذي  لهذة ي (  اإلجمالية  العقود    مة 
دينار  1,614,063على تلك العقود إعترفت الشركة األم بمحجوز ضمان مستحق للمساهم بمبل   بناأا  دينار كويتي.  12,720,000
 دينار كويتي(.  1,614,063: 2019ديسمبر  31)  2020ديسمبر  31كويتي كما في 

 
المساهم الرئيسي برفع دعوى قضائية ضد الشركة األم باإلعتراض على الرصيد    ، قام2017ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  

  2,622,000رية، حيث قدر المساهم أن قيمة المستحقات المطلوبة تتجاوز  ي المستحق من محجوز الضمان والمطالبة بقيمة األوامرالتغي 
 .  2017ر ديسمب  3( بتاريخ 17/54925دينار كويتي كما هو موضح في صحيفة الدعوى رقم )

 
دينار كويتي، وعليه، قامت    1,849,621حكما  ضد الشركة األم بتلزامها بمبل     2019مارس    26أصدرت المحكمة االبتدائية بتاريخ  

(  1س ت /  –   3103/2019،  3097المساهم بالطعن باالستئنا  على الحكم سال  الذكر بموجب االستئنافين أرقام )والشركة األم  
  لجنة   أمام   الخصوم   لميول   2019  ديسمبر  15  في  جلسة   تحديد بموجبها   تم  والذي .  2019  نوفمبر   11جلسة   إلى   وقد تم تتجيل القضية 

أبريل    11والتي تم تتجيلها لجلسة    .الخبراأ  لجنة  تقرير  يرد  حتى  االستئنا   موضوع  لنظر  2020  يونيو  7  في  وجلسة   المنتدبة  الخبراأ
2021 . 

 
، قامت الشركة األم بتكوين مخصص لمواجهة اإللتزامات  2019مارس    26المحكمة االبتدائية بتاريخ  على الحكم الصادر من    بناأا  

بمبل    القضائية  الدعوى  لتلك  أو    2020ديسمبر    31دينار كويتي كما في    235,558المحتملة  بيان األرباح  تم إدراجه في  والذي 
 الخسائر المجمع. 

 
والكائنة    )الشركة التابعة(   ( شركة سدرا المتحدة ، قامت إحدى الشركات التابعة للشركة األم )2020ديسمبر    31ية في  خالل السنة المنته (ب 

  1,843,168درهم إماراتي، أي ما يعادل    22,396,033في دولة اإلمارات العربية المتحدة بقيد مخصصات دعاوى قضائية بمبل   
 وبيانها كالتالي:  على األحكام الصادرة من محاكم دبي  بناأادينار كويتي 

 
السن  (1 الشركة  السابقة  وات خالل  أبرمت  رئيسي  التابعة  ،  مساهم  مع  عقارات  إلنشاأ  المعامل  عقودا   لبناأ  الكويتية  )الشركة 

التابعة  على تلك العقود إعترفت الشركة    بناأا  )المساهم( والذي لديه الخبرة في تنفيذ أعمال المقاوالت.  ش.م.ك.ع.(    والمقاوالت 
 . 2020ديسمبر  31دينار كويتي كما في  1,218,114بمحجوز ضمان مستحق للمساهم بمبل  

 
، بتلزام الشركة التابعة بسداد مبل  وقدر   586/2017في القضية رقم    اإلبتدائية  دبي  مة، قضت محك2018أكتوبر    24كما في  

% من أصل المبل  المطلوب سداد ، أي ما يعادل  9درهم إماراتي باإلضافة إلى الفوائد المستحقة والتي بلغت  15,716,382
ة عن  الناتجلمواجهة اإللتزامات المحتملة  إضافي  بتكوين مخصص    التابعةقامت الشركة  دينار كويتي. وعليه،    1,740,324

والذي تم إدراجه في بيان األرباح أو الخسائر    2020ديسمبر    31دينار كويتي كما في    522,210تلك الدعوى القضائية بمبل   
 المجمع.

 
رقم   (2 حكما   ،  283/2016القضية  بها  وقدر   والتي صدر  مبل   بسداد  التابعة  الشركة  إماراتي    11,151,174بتلزام  درهم 

  دينار كويتي.   1,320,958% من أصل المبل  المطلوب سداد ، أي ما يعادل  9باإلضافة إلى الفوائد المستحقة والتي بلغت  
دينار    1,320,958ية بمبل   بتكوين مخصص لمواجهة اإللتزامات المحتملة لتلك الدعوى القضائ   التابعة قامت الشركة  وعليه،  

 والذي تم إدراجه في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.   2020ديسمبر  31كويتي كما في 
 

 مطلوبات محتملة  -28
 ولم يتم تكبدها بعد هي كما يلي:  ديسمبر  31إن المطلوبات المحتملة التي تم التعاقد عليها كما في 

 
2019  2020    

 ضمـان  ات خطاب    114,199  114,199

 
:  2019دينار كويتي )  114,826تم الحصول على خطابات الضمان من بنوك محلية مقابل رطاأ نقدي محتجز لدى تلك البنوك بمبل   

 (. 3دينار كويتي( إيضاح )  114,826
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 جائحة كورونا يير تت -29
( عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم إلى تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية، حيث  19كوفيد  أدى تفشي فيروس كورونا )

ن  أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباأ عالمي، كما أعلنت السلطات المالية والنقدية في جميع أنحاأ العالم، بما في ذلك دولة الكويت، ع
  المجموعة اجهة اآليار السلبية المحتملة. يبين هذا اإليضاح تتيير تفشي الوباأ على عمليات  تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاأ العالم لمو

 .   2020ديسمبر  31والتقديرات واألحكام الهامة التي تطبقها اإلدارة في تقييم الموجودات والمطلوبات كما في 
 

 إدارة مخاطر االئتمان 
المخاطر المتعلقة بالوباأ، بما في ذلك تحديد القطاعات األكير ضعفا  التي تتيرت في    العديد من اإلجراأات إلدارة  المجموعة اتخذت إدارة  

 المقام األول ووضع تدابير إضافية لضمان مستوى عاٍل من إدارة تلك المخاطر. 
 

ة في عوامل االقتصاد  أن تتخذ في االعتبار تتيير التقلبات العالمي   المجموعة( من  19كوفيد  تطلبت حاالت عدم اليقين الناجمة عن وباأ )
إعترفت المجموعة  ،  عليهو  .2020ديسمبر    31الكلي المستقبلية التي تم أخذها في االعتبار وذلك لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  

  ونجر تمست ال  كويتي لكل من المدينين  دينار  790,789وكويتي    دينار  105,455  بمبل للخسائر اإلئتمانية المتوقعة  إضافي  بمخصص  
 . 2020ديسمبر  31المنتهية في على التوالي للسنة مستحقة من أطرا  ذات صلة الرصدة األو
 

 قياس القيم العادلة لألدوات المالية 
المسعرة  موجودات المالية  المبال  المفصح عنها للعند تحديد  وذلك  عتبار اآليار المحتملة لتقلبات السوق الحالية  في اإل  المجموعةخذت  أ

البيانات هذا يميل أفضل تقييم لإلدارة على أساس المعلومات المتاحة التي يمكن مالحظتها كما في تاريخ    إنحيث  ،  ةمجموعللغير مسعرة  وال
ت المالية تميل السعر الذي  بتقييم ما إذا كانت القيم العادلة للموجودا  ةمجموع القامت  (،  19. بالنظر إلى تتيير وباأ )كوفيد  المجمعة   المالية

خلصت المجموعة إلى أنه ال يوجد تتيير مادي مترتب على وباأ    .يمكن تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في السوق في السيناريو الحالي 
 (. 19فيروس كورونا )كوفيد 

 
 قياس القيم العادلة لألدوات غير المالية 

( على القيم الدفترية لموجوداتها رير المالية  19بتحديد تتيير تفشي وباأ )كوفيد    المجموعة، قامت  المجمعة  كما في تاريخ البيانات المالية
رير المالية أو توقعات المشاركين   موجوداتالتتيير على التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن هذ  ال  منلناتج  وا  2020ديسمبر    31كما في  

أن    المجموعة . تدرك  2020ديسمبر    31في    لموجودات كما النهج المستخدم في تحديد القيمة العادلة لتلك افي السوق للسعر اعتماد ا على  
  المجموعة قد تتيرت سلب ا، ومع استمرار الوضع في الظهور، تراقب  موجوداتبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التي توجد فيها هذ  ال

االفتراضات وتستخدم  السوق  توقعات  هذ   باستمرار  قيم  لتعكس  الصلة  المالية   ذات  البيانات  في  مناسب  بشكل  المالية    الموجودات رير 
 . المجمعة

 
(،  8)إيضاح  للعقارات االستيمارية العادلة القيمة فيإنخفاض  كخسائر كويتي دينار 54,753 بمبل  باإلعترا  المجموعة  قامت وبالتالي،

 (. 9)إيضاح    محتفظ بها للتطويرالعقارات الراضي وفي األإنخفاض  كخسائردينار كويتي  1,571,789ومبل  
 

 إدارة مخاطر السيولة: 
ستجابة لتفشي وباأ  إ قامت المجموعة )كموجر(    حيث المتعلقة بالوباأ.  السيولةتخذت إدارة المجموعة العديد من اإلجراأات إلدارة مخاطر  إ

"(19 -COVID  )"السيولة.  على للحفاظ  إستمراريتهم وضمان  هملدعم لمستتجريهاإيجارية  إعفاأات  بمنح 
 
 االستمرارية  أمبد

حول قدرتها على االستمرار كمنشتة مستمرة في ظل الظرو  االقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة حول    تقييما    المجموعةأجرت  
المستقبلية التتكد  وحاالت عدم  )  مخاطر  إيضاح رقم  في  ما ورد  المستقبلي (26وباإلضافة على  األداأ  تتناول  التي  التوقعات  تقييم  تم   .

لديها    المجموعة، إال أنه في الوقت الراهن، تشير التوقعات إلى أن  19كوفيد  ألير المتفاقم لوباأ  والسيولة، وعلى الررم من ا  للمجموعة
داد  موارد كافية لالستمرار في مزاولة عملياتها التشغيلية فضال  على أن موقفها المتعلق باالستمرارية لم يتتير إلى حد كبير حتى تاريخ اع

 بما يتوافق مع أساس مبدأ االستمرارية. المجمعة ك، فقد أعدت هذ  البيانات المالية ، ونتيجة لذل المجمعة البيانات المالية
 
 
 




