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 تقرير مراقب الحسابات المستقل
 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة  
 

 الرأي  
المجمعة لشركة   المالية  البيانات  دققنا  إليها معاً  األمشركة  الش.م.ك.ع. )"  آسيا كابيتال االستثماريةلقد  التابعة )يشار  "( وشركاتها 

  والدخل الشامل   الخسائرأو    األرباحوبيانات    2021ديسمبر    31بـ"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  

حول البيانات المالية المجمعة، بما  ات يضاحللسنة المنتهية بذلك التاريخ وال  والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة

 في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
 

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

للمعايير الدولية   2021ديسمبر    31كما في   وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً 

 .في دولة الكويتمن قبل بنك الكويت المركزي والمطبقة  متبعةال للتقارير المالية
 

 أساس الرأي  
في في تقريرنا  وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل    التدقيق  أعمالبلقد قمنا  

المجمعة"  قسم المالية  البيانات  تدقيق  الحسابات عن  المجموعة  .  "مسؤوليات مراقب  األخالقيات  ونحن مستقلون عن  لميثاق  وفقًا 

در عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير  المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصا 

. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق االستقاللية الدولية( )"الميثاق"(. وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق

  اس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أس
 

 أمور التدقيق الرئيسية
 للفترةتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة    مهمة  إن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا المهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في

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

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

، والتي تتعلق بهذه "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة"ي تقريرنا في قسم  لقد قمنا بمسؤولياتنا المبينة ف

بما يتيح التعامل مع تقييمنا لمخاطر األخطاء المادية في البيانات   التي تم وضعهااألمور. وعليه، اشتمل تدقيقنا على تنفيذ الجراءات  

إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك الجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة األمور الواردة أدناه تطرح  المالية المجمعة.  

 المرفقة.أساساً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. )تتمة( 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 الرئيسية )تتمة( أمور التدقيق 
 

   األسهمفي  تقييم االستثمارات  
 

كموجودات    ا، ويتم تصنيفه2021ديسمبر    31% من اجمالي موجودات المجموعة كما في  79األسهم نسبة  في    اتاالستثمار  تمثل

من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة وفقا للمبين   3مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر وضمن المستوى  

 حول البيانات المالية المجمعة.  19و 9ين رقم يضاحفي ال
 

من الجدول الهرمي لقياس القيمة   3ضمن المستوى    ةالمدرج  األسهمفي    اتة آليات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالستثماردارتستخدم ال

لغرض تحديد القيم العادلة لها. تتضمن المدخالت  ة  دارمن قبل ال  حكاممن األ  كبيرةالعادلة. وتتطلب مدخالت هذه النماذج درجة  

األسعار المعلنة او غيرها من معلومات   وأصافي قيمة الموجودات،    وأ،  مشابهةاألساسية استخدام أسعار معامالت حديثة لموجودات  

  التسويقالتقييم التي يتم الحصول عليها من خبير تقييم آخر ويتم تعديلها في بعض الحاالت في ضوء بعض االعتبارات مثل ضعف  

 . بالشركةوالمعلومات والظروف المتعلقة 
 

عوامل عدم التيقن القائمة حاليا من تقييم هذه تأثير  إلى    بالضافةاألسهم  االستثمارات في  هذه  وفي ضوء حجم وتعقيد عملية تقييم  

التقييم، فقد اعتبرنا هذا االمر من   الفصاحاتهمية  وأ  19-جائحة كوفيد نتيجة  االستثمارات   المتعلقة باالفتراضات المستخدمة في 

 أمور التدقيق الرئيسية. 
 

 ينها: لقد تضمنت إجراءات تدقيقنا العديد من الجراءات من ب
 

 باختبار البيانات    –  ةعلى أساس العين  –مدخالت جوهرية غير ملحوظة، فقد قمنا  إلى    التقييم التي استندت  عمالبالنسبة أل

بيانات المتاحة خارجيا في السوق المصادر المستقلة وال  أقصى درجة ممكنة مقابلإلى    التقييم  أعمالاألساسية المستخدمة في  

 لغرض تقييم مدى ارتباط البيانات بالتدقيق واستيفاءها ودقتها.  
 

 واالفتراضات الجوهرية   حكامكما شارك أيضا خبراء التقييم الداخلي لدينا في اختبار منهجية التقييم المستخدمة ومراجعة األ

 ضعف التسويق.  المطبقة في نموذج التقييم بما في ذلك معدالت الخصم ل
 

 ة الخارجي ألغراض التدقيق. دار قمنا بالتأكد من استقاللية وقدرات وكفاءة وموضوعية خبير ال 
 

   والحساسية   األسهمكما قمنا بالتحقق من كفاية ومالئمة إفصاحات المجموعة المتعلقة بقياس القيمة العادلة لالستثمارات في

 حول البيانات المالية المجمعة.  18 يضاحال ضمنللتغيرات في المدخالت غير الملحوظة 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. )تتمة( 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة( 
 

  االستثمارشركة تقييم   
 

بتطبيق استثناء متطلبات    شركة األمتستوفي تعريف "شركة االستثمار". ونتيجة لذلك، قامت ال  شركة األمال  أنإلى    ةدارال  توصلت

المالية   للتقارير  الدولي  للمعيار  المجمعة"  10التجميع وفقا  المالية  العادلة من خالل البيانات  بالقيمة  استثماراتها  " والمحاسبة عن 

المحاسبية   حكام" بدال من تجميعها. تم عرض السياسات واألاألدوات المالية"  9األرباح او الخسائر وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  

حول البيانات   3.1و  2.4 ينيضاحتستوفي تعريف "شركة االستثمار" في ال   شركة األمة لتقييم ما اذا كانت الدارالتي استخدمتها ال

 المجمعة. المالية 
 

 .  ةدارال أحكامدرجة جوهرية من  حيث يتضمنمر من أمور التدقيق الرئيسية اعتبرنا هذا األلقد 
 

  لقد تضمنت إجراءات تدقيقنا العديد من الجراءات من بينها:
 

 في االعتبار االرشادات المبينة في    أخذاة لما إذا كانت الشركة تستوفي تعريف المنشأة االستثمارية  دارقمنا باختبار تقييم ال

خذنا في االعتبار كافة الحقائق والظروف بما في ذلك  أفي هذا الشأن. ولهذا الغرض،    10المعيار الدولي للتقارير المالية  

 ة. دارالداخلية المتعلقة بالتقييم الذي أجرته العداد التقارير إوتصميمها و عمالالغرض من األ
 

   في عملية التقييم  ة  داراالفتراضات التي استخدمتها الما إذا كانت  قمنا بمراجعة المستندات القانونية المؤيدة المتعلقة بتقييم

  تدعم النتيجة التي تم التوصل إليها.
 

 ة العليا بما في ذلك  دارن استثماراتها والتقارير الداخلية لموظفي الللتخارج م  الموثقة  قمنا بمراجعة استراتيجية المجموعة

 معلومات القيمة العادلة والمعلومات األخرى المتعلقة بالشركات المستثمر فيها.  
 

  حول البيانات المالية المجمعة. 19و 8ين يضاحبال فصاحات المتعلقة الكما قمنا بالتحقق من كفاية 
 

 2021معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 
ة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي دارإن ال

شركة  الة  إدار، بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس  2021للمجموعة لسنة  

بعد تاريخ تقرير   2021سابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي للمجموعة لسنة الح ، قبل تاريخ تقرير مراقباألم

 الحسابات. مراقب
 

 إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.   
 

المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى حال توفرها وتحديد ما إذا كانت فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية  

وجود أي أخطاء مادية بشأنها.  أو    حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيقأو    غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة

التي قمنا بها، فإنه يتعين علينا إدراج    عمالاألإلى    لومات األخرى، استناداً وجود أي أخطاء مادية في هذه المعإلى    وإذا ما توصلنا

 تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. )تتمة( 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 

 

 ة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة دارمسؤوليات ال
المطبقة  ة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية  دارإن ال

ة ضرورية لعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية داروعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها الفي دولة الكويت  

 الخطأ.أو  الغشسواء كانت ناتجة عن 
 

ها على أساس مبدأ االستمرارية أعمال ة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة  دارعند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل ال

زم مع الفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعت

 في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا الجراء. أو  هاأعمالوقف أو  ة تصفية المجموعةدارال
 

 للمجموعة.  المجمعة المالية البياناتن عن الحوكمة مسؤولية الشراف على عملية إعداد ويتحمل المسؤول

 
 

 المجمعة مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو  

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

ية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ األخطاء  يضمن أن عمل

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

 ا على أساس هذه البيانات المالية المجمعة. للمستخدمين والتي يتم اتخاذه
 

التدقيق. كما قمنا بما    أعمالا مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أحكامكجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا 

 يلي: 
 

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

إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.  

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

 تجاوز الرقابة الداخلية. أو  التضليلأو  الهمال المتعمدأو  التزويرأو  التواطؤ يتضمن
 

  فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء

 الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  
 

   السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل  تقييم مالئمة

 ة. دارال
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. )تتمة( 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(
 

 أدلة التدقيق التي حصلنا  إلى    استناداً ة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام،  دارمدى مالئمة استخدام الإلى    التوصل

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

وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن إلى   ها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصلأعمالالمجموعة على متابعة  

تعديل رأينا في أو    أخذ بعين االعتبار، في تقرير مراقب الحسابات، الفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعةن

أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات.  إلى    حالة عدم مالئمة الفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا

ها على أساس مبدأ  أعمالالظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة  أو    ثعلى الرغم من ذلك، قد تتسبب األحدا

 االستمرارية.
 

   تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك الفصاحات وتقييم ما إذا كانت

 ألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل. البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية وا
 

 األنشطة التجارية داخل المجموعة لبداء رأي أو    الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات

للم التدقيق وتنفيذها  التوجيهات والشراف على عملية  إبداء  المجمعة. ونحن مسؤولون عن  المالية  البيانات  جموعة حول 

 عن رأي التدقيق.  فقطونتحمل المسؤولية 
 

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

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

 

ا بكافة نقدم أيًضا للمسؤولين عن الحوكمة بيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيضً 

العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها قد تؤثر على استقالليتنا بالضافة إلى الجراءات المتخذة الستبعاد مصادر 

   التدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً. و اتالتهديد
 

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

الحسابات   تقرير مراقب  في  األمور  إننا نفصح عن هذه  الرئيسية.  التدقيق  أمور  تعتبر هي  الحالية، ولذلك  للسنة  المجمعة  المالية 

أن أمرا ما  إلى    درة جداً، عندما نتوصلالخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح الفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نا

يجب عدم الفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا الفصاح تتجاوز المكاسب  

 العامة له. 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 م.ك.ع. )تتمة( شركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.
 

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

ة إدارتحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس    شركة األمفي رأينا أيضاً أن ال

فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر، وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات    شركة األمال

التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون   ات التي رأيناها ضرورية ألغراضيضاحوال

التأسيس والنظام األساسي    2016لسنة    1الشركات رقم   لها، وعقد  الالحقة  التنفيذية والتعديالت  له والئحته  الالحقة  والتعديالت 

ما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم ، وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعية. حسبشركة األملل

لل  2016لسنة    1 التأسيس وللنظام األساسي  التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد  ،  شركة األموالتعديالت الالحقة له والئحته 

 أو مركزها المالي.  شركة األملى نشاط العلى وجه قد يكون له تأثيراً مادياً ع 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 

والتعديالت الالحقة له في شأن  1968لسنة  32القانون رقم  حكامعلمنا وجود أية مخالفات أل إلى  نبين أيضاً أنه خالل تدقيقنا لم يرد 

في شأن هيئة    2010لسنة    7القانون رقم    حكام النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به أو أل

شركة  يكون له تأثيراً مادياً على نشاط ال  على وجه قد   2021ديسمبر    31أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في  

  أو مركزها المالي. األم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022مارس  23

 الكويت 

 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم





التابعة  وشركاتها .ش.م.ك.عتال االستثمارية كة آسيا كابي شر

المالية المجمعة. ت يانامن هذه الب اء  تشكل جز 23إلى  1ات المرفقة من احيضإن اإل

8

 المجمع  الخسائرأو  رباحاألبيان 

  2021 ديسمبر 31لسنة المنتهية في ل

2021  2020   
 كويتي  ردينا دينار كويتي ات إيضاح 

من   من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة ر()الخسائ رباحصافي األ

(2,375,959)44,042,976 أو الخسائر  رباحخالل األ

83,263100,201 تة واستشاراأتعاب إدار

5273,109449,281 إيرادات فوائد 

   -11,776 إيرادات توزيعات أرباح

(20,790)(85,743) ويل عمالت أجنبيةحتفروق صافي 

2,388,059   -6  إيرادات أخرى

────────────────────

4,325,381540,792إجمالي اإليرادات 

────────────────────

 المصروفات

(825,003)(628,575)   موظفينتكاليف  

(387,605)(392,920)ةمصروفات عمومية وإداري
────────────────────

(1,212,608)(1,021,495)إجمالي المصروفات
────────────────────

(671,816)3,303,886   الربح قبل الضرائب 

-(83,602)ضريبة دعم العمالة الوطنية

-(33,444) الزكاة
───────────────────

(671,816)3,186,840   ةالسنربح 
══════════════════════

فلس (0.87)4.10 فلس 7شركة األمسهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الة الربحي
══════════════════════



 التابعة  وشركاتها .ش.م.ك.عتال االستثمارية كة آسيا كابي شر
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 بيان الدخل الشامل المجمع

 2021 ديسمبر 31هية في للسنة المنت
  2021 2020    

 دينار كويتي  دينار كويتي  

    

 (671,816) 3,186,840      السنة)خسارة(  ربح 
  

────────── ────────── 

  إيرادات شاملة أخرىئر(  خسا)
   

 حقة:الخسائر في فترات الأو  رباحاألإلى  شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها خسائر
   

 (13,278) (13,850)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية

  
────────── ────────── 

أو الخسائر في  رباحلتي قد يتم إعادة تصنيفها إلى األاملة األخرى االش رئاالخس ي ف اص

 فترات الحقة
 (13,850) (13,278) 

  
────────── ────────── 

  الشاملة للسنة)الخسائر(  اإليرادات إجمالي 
 3,172,990 (685,094) 

  
═══════════ ═══════════ 

 



 التابعة  تهاوشركا. عمارية ش.م.ك.تال االستث آسيا كابي كة شر
 

 

 

 لمجمعة.المالية ن هذه البيانات ام اتشكل جزء   23إلى  1ات المرفقة من احيضإن اإل
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 

  2021 ربمسيد 31هية في تللسنة المن

 

 رأس المال    

ياطي احت 
 خزينة   أسهم احتياطي عام  اجباري  

احتياطي تحويل  
 المجموع   خسائر متراكمة   أجنبية عمالت 

 نار كويتي  دي  ر كويتي  ان دي  نار كويتي  دي  نار كويتي  دي  نار كويتي  دي  نار كويتي  دي  نار كويتي  دي  

        

 71,574,281 (10,296,455) 9,627 (1,698,775) 526,317 3,033,567 80,000,000  2021يناير  1كما في 

 3,186,840 3,186,840    -    -    -    -    - ة  سنربح ال

 (13,850)     - (13,850)    -    -    -    - شاملة أخرى للسنة   إيرادات
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,172,990 3,186,840 (13,850)     -     -     -     - الشاملة للسنة   اتاإليرادلي إجما
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 74,747,271 (7,109,615) (4,223) (1,698,775) 526,317 3,033,567 80,000,000  2021ديسمبر  31الرصيد في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
        

 72,259,375 (9,624,639) 22,905 (1,698,775) 526,317 3,033,567 80,000,000  2020يناير  1كما في 

 (671,816) (671,816)     -     -     -     -     - السنة  ربح 

 (13,278)     - (13,278)     -     -     -     - شاملة أخرى للسنة   إيرادات
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (685,094) (671,816) (13,278)     -     -     -     - الشاملة للسنة   اإليراداتإجمالي 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 71,574,281 (10,296,455) 9,627 (1,698,775) 526,317 3,033,567 80,000,000   2020ديسمبر   31 يالرصيد ف
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

  

 

 



 التابعة  ركاتهاوشكابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع.  شركة آسيا
 

 
 

 .ةمالية المجمعلبيانات المن هذه ا اء  جزتشكل  23ى إل 1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 بيان التدفقات النقدية المجمع

  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 2021 2020    

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  ات إيضاح 

 أنشـطة التشغيل 
   

 (671,816) 3,303,886       ضاء مجلس اإلدارة أعأة افمكضرائب ولالسنة قبل ا)خسارة( ربح 

    الربح بصافي التدفقات النقدية:)الخسارة( تعديالت لمطابقة 

ل  العادلة من خال ة مدرجة بالقيمةيمن موجودات مالالخسائر  (رباحاأل)صافي 

 2,375,959 (4,042,976) 4  أو الخسائر  رباحاأل

 (449,281) (273,109)  إيرادات فوائد  

      - (11,776)  زيعات أرباح  إيرادات تو

 (2,388,059)      -  أخرى   داتإيرا

 
 ───────── ───────── 

 
 (1,023,975) (1,133,197) 

    المال العامل:  ستعديالت على رأ

 (3,379,451) (3,710,222)  استثمار في أوراق مالية  

 238,876 63,111  موجودات أخرى 

 172,180 (99,583)  مطلوبات أخرى  

  
───────── ───────── 

  (4,770,669) (4,101,592) 

 ضرائب مدفوعة  
 -      (59,693) 

 حكوميةاستالم منحة 
 -      8,890 

 
 

───────── ───────── 

 صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
 (4,770,669) (4,152,395) 

  
───────── ───────── 

    

    أنشطة االستثمار 

 400,000      - 6 استثمار  بيع  ل منالمحص

 3,000,000      -  صافي الحركة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر

 506,027 274,205  تلمة فوائد مس داتاإير

      - 11,776    إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

  
───────── ───────── 

 من أنشطة االستثمار صافي التدفقات النقدية الناتجة 
 285,981 3,906,027 

  
───────── ───────── 

    

 افي النقص في النقد والنقد المعادلص 
 (4,484,688) (246,368) 

 يناير  1ي  المعادل ف   د النقد والنق 
 16,732,456 16,992,102 

 صافي فروق تحويل عمالت اجنبية  
 (13,850) (13,278) 

  
───────── ───────── 

 16,732,456 12,233,918 8 ديسمبر    31النقد والنقد المعادل في  

  
═════════ ═════════ 

 بنود غير نقدية 
   

 1,880,954      - 6 استثمار  بتسوية عينية عند بيع    ءها لحصة التي تم شرال القيمة العادلة  
  

═════════ ═════════ 



 ابعة الت وشركاتهاش.م.ك.ع. تال االستثمارية بي شركة آسيا كا
 

 انات المالية المجمعة يحول البات إيضاح

   2021ديسمبر  31 المنتهية في وللسنة كما في
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 والمجموعة حول الشركةمعلومات       -1
 

 معلومات حول الشركة     1.1
 

البيانات اتم التصريح بإص التابعة  مكة األرش)"اللشركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع.  لمالية المجمعة  دار  "( وشركاتها 

لدى  .  2022مارس    23دارة في  اإلوفقا  لقرار مجلس    2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  جموعة"(  م)يشار إليها معا  بـ "ال

 .جمعية العمومية السنويةالمجمعة خالل اجتماع ال يل هذه البيانات الماليةتعد المساهمين صالحية
 

ببورصة الكويت. إن عنوان المكتب    ا  متداولة علنفي الكويت وأسهمها  تأسست  عامة  يتية  وكمساهمة  هي شركة    شركة األمإن ال

كويت المركزي لرقابة بنك ال  شركة األمتخضع ال، شارع خالد بن الوليد، شرق، الكويت.  29ـل هو برج كيبكو، الطابق  جسالم

 .  على التوالي استثمارتمويل و كشركة وهيئة أسواق المال
 

 :يلي افيم شركة األمأسست من أجلها التالتي األساسية  ضاغراألل تتمث
 

 والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات االقتصادية وذلك من خالل المساهمة في    ةاالستثمار في القطاعات العقاري

 .لقطاعاتسندات هذه الشركات في مختلف اأو   أسهمشراء أو  التملك الجزئي لهاأو  تخصصةتأسيس الشركات الم

   ة بما فيها إدارة المحافظ يدذه االموال في مختلف القطاعات االقتصاهإدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار

 .المالية والعقارية

 واالقتص الفنية  واالستشارات  الدراسات  وإعداد  باالستثتقديم  المتعلقة  المشاريع  ودراسة  والتقييمية  وإعداد  ادية  مار 

 .ركاتات والشك للمؤسسلزمة لذالدراسات الال 

  واالقتراض اإلقراضالوساطة في عمليات. 

  مناء االستثمارتصدرها الشركات والهيئات ووظائف أللسندات التي  اإلصدارائف مديري ظوب المتعلقة بالمهامالقيام. 

 التجارة الدولية اطة في عملياتالتمويل والوس. 

   مة للمركز  في منح القروض مع المحافظة على استمرارية السالة  ية المالصول السالمأ تقديم القروض للغير مع مراعاة

 .وط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزيرشطبقا لل شركة األمالمالي لل

  فقط شركة األممعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب اللاوالتعامل والمتاجرة في سوق القطع االجنبي. 

 ةيلحكومية والمحلية والدوكات والهيئات الرسهم وسندات الشاألوراق المالية من شراء وبيع أل وصة بتداالعمليات الخا. 

 ق المالية والنقدية في  كافة الخدمات المالية واالستشارية واالستثمارية التي تساعد على تطوير وتدعيم قدره السو   تقديم

 .ك الكويت المركزيبنليمات الصادرة عن والتع اءاتجرواالالكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون 

 طبقا للقانون اهرة صناديق االستثمار بكافة أنواعوإدا ءإنشا. 

   والمتوسطة  ة للمؤسسات الصغيرة  جماعي لإلجارة، وخاصالتمويل  العمليات  ل  والترتيبتعبئة الموارد للتمويل باإلجارة

 .وال يجوز لها قبول الودائع

 وبصفة رئيسية التمويل بأسلوب اإلجارة    اوجه االستثمار التي يقرها بنك الكويت المركزيف  لتفي مخ   موالهااستثمار أ

 .ستهالكيةالمنقولة وغير المنقولة وتأجيرها وال يتضمن ذلك تمويل شراء السلع اال لألصولا يتطلب ذلك من تملك مب

 رسومات التجارية وحقوق الملكية  اعية والنية والصتملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات االختراع والعالمات التجار

 .ستغاللها وتأجيرها للجهات االخرىاوالفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واالدبية 

 و الغير وطرح  ولحساب  لحسابها  االستثمار  وإدارة صناديق  أاتحدإنشاء  بوظيفة  والقيام  لالكتتاب  االستثمارها  أو    مين 

 .القرارات السارية في الدولةوالداخل والخارج طبقا للقوانين  جيرية فيرية التأااالستثم مدير االستثمار للصناديق 

 والقرارات    في العمليات التأجيرية لحسابها ولحساب الغير طبقا للقوانين  األموالافظ الدولية واستثمار وتنمية  حمدارة الإ

 السارية في الدولة. 
 

ال إدارة  مجلس  األمقرر  األساسييرتبط    أن  2018فبراير    29في    شركة  للأو    "النشاط  األعمال"  من   األم   كةرشالغرض 

ين مقابل تقديم خدمات إدارة االستثمارات بحيث يتمثل الغرض الوحيد في الحصول على  مهبالحصول على األموال من المسا

وستكون أية خدمات .  2018يناير    1كليهما، وذلك اعتبارا من  أو    إيرادات االستثمارأو    فاع القيمة الرأسماليةالعائدات من ارت

الغرض من األعمال أو    لتابعة مساندة للنشاط الرئيسيا  غير مباشرة من خالل الشركاتأو    مباشرة  إضافية يتم تنفيذها بصورة

 المبين أعاله
 

طراف  المعلومات حول العالقات مع األ  16  يضاحل المجموعة. ويتضمن اإلومات حول هيكأدناه المعل  1.2  يضاحيتضمن اإل

 ة. عالقة بالمجموعخرى ذات األ
 



 ابعة الت وشركاتهاش.م.ك.ع. تال االستثمارية بي شركة آسيا كا
 

 انات المالية المجمعة يحول البات إيضاح

   2021ديسمبر  31 المنتهية في وللسنة كما في
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 )تتمة(  الشركة والمجموعة معلومات حول      -1
 

 ات حول المجموعةمومعل     1.2
 

 الشركات التابعة

 المجمعة للمجموعة ما يلي:تتضمن البيانات المالية 

 التأسيس د بل  االسم

 حصة الملكية% 

 2020 2021 األنشطة الرئيسية 

     

 جودات وإدارة الم %100 %100 جزر الكايمان ايمان( المحدودةت )كاالموجودآسيا إلدارة 

  استثمارات  %100 %100 هونج كونج  المحدودةكونج شركة آسيا إنفستمنت هونج 
 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2
 

 إلعداد أساس ا 2.1
 

ل وفقا   المجمعة  المالية  البيانات  إعداد  عن  تعليمات  لتم  المركزي ال  كنب الصادرة  دولة   كويت  في  المالية  الخدمات  لمؤسسات 

التعليمات    .الكويت هذه  ختتطلب  اقياس  الدولي الئسائر  للمعيار  طبقا   المحتسب  بالمبلغ  االئتمانية  للتسهيالت  المتوقعة  تمان 

المالية   المركزي ا  9للتقارير  الكويت  بنك  بتعليمات  تعليمات  أو    لتزاما   لمتطلبات  طبقا  المركزي  نكب المخصصات  ،  الكويت 

الالحق لإل الصلة وفصاحوالتأثير  لالمعايير    متطلبات   بيق كافةطتات ذات  الصادرة    لتقاريرالدولية  عن مجلس معايير  المالية 

ل الدولية  بالمعايير  إليها معا   الدولية )يشار  الماليةالمحاسبة  المركزي لتقارير  الكويت  بنك  قبل  دولة  و  المتبعة من  في  المطبقة 

 يت(. والك
 

للقيمة  التي تم قياسها وفقا   و  ي أوراق مالية فت  ثمارااالستة باستثناء  عة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخيتم إعداد البيانات المالية المجم

 العادلة. 
 

 . شركة األملل تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسيةي
 

  12دة  التسوية خالل مأو    عن االسترداد  تحليال    18.2  حضاي يولة. يتضمن اإلمركز المالي طبقا  للسلتعرض المجموعة بيان ا

البياناتهش تاريخ  بعد  المجم  را   )متداولة(المالية  عن  أو    عة  تزيد  )غير    12مدة  المجمعة  المالية  البيانات  تاريخ  من  شهرا  

 .متداولة(
 

 اتاحصف ات في السياسات المحاسبية واإللتغيرا 2.2
 

إعداد   في  المطبقة  المحاسبية  السياسات  البياناإن  الماليةهذه  لتلالمجمعة    ت  السابقة   المستخدمة ك  مماثلة  المالية  السنة  ،  في 
من   اعتبارا  تسري  التي  الجديدة  المعايير  تطبيق  المبكر  2021يناير    1باستثناء  بالتطبيق  المجموعة  تقم  لم  او  .  معايير  ألي 

 سر بعد.  رى صدرت ولكن لم تختفسيرات او تعديالت أ
 

سبة الدولي ، ومعيار المحا9المعيار الدولي للتقارير المالية    : تعديالت على 2المرحلة    -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة  
 16، والمعيار الدولي للتقارير المالية 4، والمعيار الدولي للتقارير المالية 7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39
التأثيرات على  قت التعديالت إعفاءات مؤقتة تتعامل مع  المالية  دم  ض  الفائدة المعرو  تم استبدال معدلالمجمعة عندما يالبيانات 

 بين البنوك )اإليبور( بالمعدل البديل الخالي تقريبا من المخاطر. 
 

 تتضمن تلك التعديالت المبررات العملية اآلتية: 
 

 الت يتطلب  الذي  العملي  فيغالمبرر  التغيرات  أو  التعاقدية  المطلوبة مباشرة خالل عملية اإلصالح    يرات  النقدية  التدفقات 
 بالسوق.  الفائدةي سعر الفائدة المتغير بما يعادل الحركة في سعر يث يتم التعامل معها كتغييرات فبح

 وقف عالقة التحوط.  السماح بالتغييرات المطلوبة في إطار إصالح االيبور لتغطية التصنيفات والتوثيق دون 
 بصورة المحددة  المتطلبات  استيفاء  من ضرورة  للشركات  مؤقت  إعفاء  ا  تقديم  األداة  تصنيف  يتم  عندما  لخالية  منفصلة 

 تقريبا من المخاطر كبند تغطية المخاطر. 
 

لعملية في  دام المبررات اخالمجموعة است  وتعتزمالمجمعة للمجموعة.    انات الماليةالبيإن هذه التعديالت لم يكن لها تأثير على  
 فترات مستقبلية عندما تصبح سارية المفعول. 

 

يناير    1ري للفترة السنوية المحاسبية التي تبدأ اعتبارا من  لدولية للتقرير المالية التي تسرى على المعايير اإن التعديالت األخ

 داء المالي للمجموعة.  أللم يكن لها أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية او المركز او ا 2020
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 )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2
 

 عد  ة ولكن لم تسر برير صاد معاي 2.3
 

المالية المكن لم تسر بعد حتى تاريخ اصدار  سيرات الجديدة والمعدلة التي صدرت ول فت والتالتعدياليلي    فيما معة جالبيانات 

 ذلك عندما تصبح سارية المفعول.  أمكنرات متى ه المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيهذ قالمجموعة تطبي  تعتزم .للمجموعة
 

 غير متداولةأو  كمتداولة : تصنيف المطلوبات1يار المحاسبة الدولي على مع التديتع
  1الدولي  ة  بسمن معيار المحا  76إلى    69تعديالت على الفقرات من    2021ناير  لمحاسبة الدولية في يأصدر مجلس معايير ا

 :ا يليغير متداولة. وتوضح التعديالت م وأ متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولةيد لتحد
 

  المقصود بحق تأجيل التسوية؛ما 

 ة؛ قق حق التأجيل في نهاية فترة البيانات الماليبد أن يتح ال 

 يف باحتمالية ممارسة المنشأة لحق التأجيل؛لن يتأثر ذلك التص 

 ؤثر يأال  ي أداة حقوق ملكية وذلك في حالة  فقة المضمنة في التزام قابل للتحويل  لمشتثلت األداة اتم  ايتحقق ذلك فقط إذ

 االلتزام على تصنيفها.
 

ويجب تطبيقها بأثر رجعي.    2023ناير  ي   1بعد  أو    ي تبدأ فيفترات البيانات المالية المجمعة السنوية الت   تسري التعديالت على

  ة ادإعلب  اتفاقيات القروض القائمة تتطت  انك  إذاالحالية وما    الممارساتييم تأثير التعديالت على  تق  ى تعمل المجموعة حاليا  عل

 . مهدالتفاوض بشأنها من ع
 

 3للتقارير المالية لمعيار الدولي ى اعل تعديالت –المفاهيمي  طاراإلى إل يةعإشارة مرج
إشارة   –  عمالدمج األ  3ار الدولي للتقارير المالية  على المعي  تعديالت  2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  

ات يانإعداد وعرض الب  إطارإلى    جعيةالمر  ة. والغرض من هذه التعديالت هو استبدال اإلشاريالمفاهيم  رطااإلإلى    مرجعية
دون أن يطرأ    2018مارس    ي الصادر ف  المفاهيمي للتقارير المالية  طاراإلإلى    مرجعية  بإشارة  1989في سنة    الصادر  المالية

 أي تغيير ملحوظ في المتطلبات المتعلقة به. 
 

أضاف   معايكما  االعترا  ريمجلس  مبادئ  من  استثناء   الدولية  للتقاريرردة  الوا  فالمحاسبة  الدولي  لتجنب    3ية  مالال  بالمعيار 

لتزامات والمطلوبات المحتملة التي تندرج  الخسائر المحتملة خالل "اليوم الثاني للتطبيق" والناتجة عن االأو    رباحار األإصد

المحاس معيار  نطاق  الدولي  ضمن  لجو  أ  37بة  تفسيرتفسير  الماليةنة  للتقارير  الدولية  المعايير  حالة  ال  21  ات  في  ضرائب، 

 . صلةمنفتكبدها بصورة  
 

الدولي للتقارير المالية  لمعيار  ا وقت، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية توضيح اإلرشادات الحالية الواردة ضمن  في نفس ال

تسري   .لماليةات انإعداد وعرض البيا  إطارإلى    المرجعيةل اإلشارة  ثر باستبداالمتعلقة بالموجودات المحتملة والتي لن تتأ  3

التعديالت   إن وتنطبق بأثر مستقبلي. 2022يناير   1بعد أو  السنوية التي تبدأ في المجمعة يةبيانات المالت الفتراالتعديالت على 

 قع أن يكون لها تأثير مادي على المجموعة.  ليس من المتو
 

 37على معيار المحاسبة الدولي  تعديالت –يف الوفاء بالعقد لتكا –لعقود المجحفة ا
مايو   في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  على  2020أصدر  المحا  تعديالت  الدولي  معيار  التكاليف   37سبة  من  أي  لتحديد 

 للخسائر. محققا  أو  العقد ذي شروط مجحفة ها عند تقييم ما إذا كاندراجنشأة إلملا تحتاج
 

بأحد العقود المرتبطة بتقديم    لقة بشكل مباشر". تتضمن التكاليف التي تتعلق بشكل مباشرديالت "طريقة التكلفة المتععتطبق الت

المصروفات العمومية ة مباشرة  بأنشطة العقد. ال تتعلق  قلعتلمخدمات كال من التكاليف المتزايدة وتوزيع التكاليف اأو    بضاعة

 لها بشكل صريح على الطرف المقابل بموجب العقد.م استبعادها ما لم يتم تحميشكل مباشر بالعقد ويت واإلدارية ب
 

المالية   البيانات  فترات  التعديالت على  تبدأ فيمجمعة  لاتسري  التي  وعة هذه  ممجلا  . ستطبق2022يناير    1بعد  أو    السنوية 

العقود ال بالوفاء بكافالتعديالت على  التزاتي لم تقم فيها بعد  المالية المجمعة اية فترة  ماتها في بداة  لسنوية التي تقوم  البيانات 

   بتطبيق التعديالت ألول مرة. المجموعةفيها 
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 )تتمة( والسياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأساس  2
 

 )تتمة(عد  ر بست ادرة ولكن لمصمعايير  2.3

 

ت  ابفي حالة إلغاء االعتراف بالمطلو%" 10 "نسبةالرسوم ضمن اختبار  –المالية األدوات  9ير المالية المعيار الدولي للتقار

  المالية

المالية، أصدر مجلس معايير  على عملية إعداد    2020-2018التحسينات السنوية للسنوات  كجزء من   للتقارير  الدولية  المعايير 

الدولسالمحا المعيار  تعديال  على  الدولي  المالية  بة  للتقارير  ا9ي  التعديل توضيحات حول  المنشأة التي    لرسوم. يتضمن  تدرجها 

عن شروط االلتزام المالي    المعدل بصورة جوهريةأو   ف شروط االلتزام المالي الجديدتجريه حول مدى اختال  ضمن التقييم الذي

أو    مشتملة  على الرسوم المسددةالمقترض والمقرض    المستلمة فيما بينأو    لمبالغ المسددة ااألصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك  

أو   ق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية المعدلةعن الطرف األخر. تطب  المقرض نيابة  أو    من قبل المقترضإما    ةتلممسال

 ول مرة. تقوم فيها المنشأة بتطبيق التعديل أل بعد فترة البيانات المالية السنوية التيأو  المتبادلة في
 

المالية   البيانات  فترات  على  التعديل  فيالسن  ةالمجمعيسري  تبدأ  التي  بال  2022  ريناي  1بعد  أو    وية  السماح  المبكر.  مع  تطبيق 

المطلوبات التعديالت على  المجموعة  المعدلة   ستطبق  المأو    المتبادلة في أو    المالية  البيانات  الابعد فترة  السنوية  المجمعة  تي  لية 

 . المجموعةر مادي على عديالت تأثين يكون للتغير المتوقع أ نملمنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة. تقوم فيها ا

 

  8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –تعريف التقديرات المحاسبية 

فبراير   في  الدولي  المحاسبة  معايير  مجلس  معتعدي  2021أصدر  على  المحاسبةيالت  تعريف    8الدولي    ار  فيها  قدم  والتي 

التم المحاسبية". توضح التعديالت  المحاسبية "التقديرات  السياسات  المحاسبية في  التقديرات والتغيرات  التغيرات في  ييز بين 

 سبية. اديرات المحح التعديالت كيف تستخدم المنشآت أساليب القياس والمدخالت لتطوير التقوتصحيح األخطاء. كما توض
 

لتغييرات في وتنطبق على ا  2023يناير    1د  السنوية التي تبدأ في أو بع  المجمعة  تسري التعديالت على فترات البيانات المالية

السياسات والتغيرات المحاسبية في التقديرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية الفترة. ويسمح بالتطبيق المبكر طالما تم 

 . المجموعةمن المتوقع ان يكون للتعديالت تأثير مادي على  لحقيقة. ليسااح عن تلك اإلفص

 

السياس المحاسبية  اإلفصاح عن  الدولي  تع  –ات  المحاسبة  معيار  الممارسة    1ديالت على  الدولية    2وبيان  المعايير  ضمن 

 للتقارير المالية  

الدولية في فبراير   المحاسبة  الدولية  اتعديالت على معي  2021أصدر مجلس معايير  المحاسبة  الممارسة    1ر  ضمن    2وبيان 

للتقار الدولية  أحكا  يرالمعايير  الجوهالمالية وضع  المعلومات  على م  المنشآت  لمساعدة  وأمثلة  إرشادات  فيها  يقدم  والتي  رية 

على تقديم    تتطبيق أحكام المعلومات الجوهرية على إفصاحات السياسات المحاسبية. تهدف تلك التعديالت إلى مساعدة المنشآ

عن سياستها المحاسبية   لمنشآت في اإلفصاحاستبدال متطلبات اإفصاحات السياسات المحاسبية التي تكون أكثر نفعا  عن طريق 

تطبيق   كيفية  حول  اإلرشادات  وإضافة  "الجوهرية"  المحاسبية  سياستهم  عن  اإلفصاح  متطلبات  إلى  باإلضافة  "الجوهرية" 

 وهرية في صنع القرارات بشأن إفصاحات السياسات المحاسبية. جالمنشآت لمفهوم المعلومات ال
 

التعد التسري  معيار  على  الدولي  يالت  بعد  ل  1محاسبة  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  بالتطبيق    2023يناير    1لفترات  السماح  مع 

ف المعلومات الجوهرية على  ييقدم إرشادات غير إلزامية بشأن تطبيق تعر   2المبكر. نظرا  ألن التعديالت على بيان الممارسة  

 . يالت ليس الزاميا  ن مفعول تلك التعدمعلومات السياسات المحاسبية، فإن تاريخ سريا
 

 .  للمجموعةبصدد تقييم تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على إفصاحات السياسات المحاسبية  المجموعةإن 
 

 السياسات المحاسبية الهامة 2.4
 

 ة المجمعة: بية الهامة المطبقة في إعداد البيانات الماليسافيما يلي السياسات المح
 

 أساس التجميع  2.4.1
 

المالا البيانتتضمن   الميت  للة  المالية  البيانات  األجمعة  التابعة    مشركة  ووشركاتها  استثمار  شركات  تعتبر  ال  يتمثل  ال  التي 
اال باألنشطة  المتعلقة  الخدمات  تقديم  في  الرئيسية  وأنشطتها  للتسغرضها  األمثمارية  ال  شركة  البيانات  تاريخ  في  مالية كما 

 . المجمعة
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 )تتمة(أساس التجميع  2.4.1
 

المجموعة تتعرض  عندما  السيطرة  في،  أو    اطر،خلم  تتحقق  حقوق  لها  متغيكون  الشركة    تيجةن   يرةعائدات  في  مشاركتها 
العائدات   تلك  على  التأثير  على  القدرة  لها  ويكون  فيها  خالل  المستثمر  تسيطر  من  فيها.  المستثمر  الشركة  على  سيطرتها 

 كان لها:مستثمر فيها فقط إذا المجموعة بشكل محدد على شركة 
 

 نحها القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة  متية  يها حقوق حالشركة المستثمر فيها )أي لدلالقدرة على السيطرة على ا
 للشركة المستثمر فيها(. 

 مشاركتها في الشركة المستثمر فيها. نتيجةالعائدات المتغيرة   ،في وقحقلها   ونيكأو  تعرض لمخاطر،ال 

 ير على عائداتها. ثاستغالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأرة على  قدال 
  

تك  بأن السيطرة تتحقق في حالة التمتع بأغلبية حقوق التصويت. ولدعم هذا االفتراض وعندما تم  ضترابصفة عامة، هناك اف
المماثلة في الشركة المأو    عة أقل من األغلبية في حقوق التصويتالمجمو ة الحقائق ستثمر فيها، تأخذ المجموعة كاف الحقوق 

درة على السيطرة على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك ما  قلا ا ة في االعتبار عند تقييم ما إذا كان لهل والظروف ذات الص
 يلي:

 

 فيها. صوات اآلخرين في الشركة المستثمر مالكي األ   الترتيبات التعاقدية مع 
  التعاقدية األخرى. الحقوق الناتجة عن الترتيبات 
 لمحتملة.االتصويت للمجموعة وحقوق التصويت  حقوق 
 

  وقوع تغيرات في واحدإلى    والظروف تشيرالحقائق  لى الشركة المستثمر فيها إذا كانت  ع  اتهتعيد المجموعة تقييم مدى سيطر
السيمن عوا  ثركأأو   المجموعة  مل  التابعة عندما تحصل  الشركة  يبدأ تجميع  الثالثة.  التابعة طرة  الشركة  السيطرة على  على 

الموجودات والمطلوبات واإليرادات   إدراجعة. ويتم  ابتالتفقد المجموعة السيطرة على تلك الشركة    اوتتوقف تلك السيطرة عندم
ة  من تاريخ حصول المجموع   ةالمجمع  البيانات الماليةبيعها خالل السنة في  أو    يازتها والمصروفات للشركة التابعة التي تم ح

 التابعة.   خ توقف سيطرة المجموعة على الشركةعلى السيطرة حتى تاري
 

 وبالحصص غير المسيطرة حتى  شركة األممن بنود اإليرادات الشاملة األخرى بمساهمي الد  نب  الخسائر وكلأو    رباحتتعلق األ
الت علــى البيانــات الماليــة لحصص غير المسيطرة. عند الضــرورة، يــتم إجــراء تعــديرصيد عجز في اإلى    مرك األدى ذلإن أ

المحاســبية للمجموعــة. يــتم عنــد التجميــع   اتســ ياياسات المحاســبية للشــركات التابعــة مــع السستماشى الللشركات التابعة لكي ت
عة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتــدفقات النقديــة كات المجمواستبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شر

يطرة، لســ اد في شركة تابعة، مع عدم فقــ  ي حصة الملكيةفمحاسبة عن التغير يتم ال وعة.بالمعامالت بين شركات المجمالمتعلقة  
 كمعاملة حقوق ملكية.  

 

المجموعة  فقدت  شركة  إذا  على  تستبعد  السيطرة  فإنها  ال  الموجودات  تابعة،  )بما  ص ذات  والمطلوبات لة  الشهرة(  ذلك  في 

واوالح المسيطرة  بينما  صص غير  الملكية  لحقوق  األخرى  األأو    أرباحأي    تسجللبنود  في  ناتجة  الخسائر.  أو    رباحخسائر 

 ر محتفظ به بالقيمة العادلة. ماثأي است ويدرج
 

 ستثمارية الشركة اال 2.4.2

ال األملدى  ال  شركة  من  اللامستثمرين  العديد  ال  بالشركةتربطهم    ذين  تمتلك  أنها  كما  )بصوعالقة  االستثمارات  من  رة  عديد 

 . غير مباشرة(أو  مباشرة
 

ها التابعة اعتبارا من تاريخ التغير في وضعها،  ات كعندما تصبح المنشأة شركة استثمار، فيجب عليها ان تتوقف عن تجميع شر

االستثمار لشركة   ية هي تقديم خدمات تتعلق بأنشطةا الرئيسهوانشطت  هايكون غرضباستثناء أي شركة تابعة غير استثمارية  

 .  10سيطرة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية االستثمار، وتطبق احكام فقد ال
 

 :  األم شركةويقصد بذلك أن ال
 

 ابعة من بيان المركز المالي المجمع لهاتستبعد موجودات ومطلوبات هذه الشركات الت  ، 

   او الخسائر وفقا للمعيار الدولي   رباحة العادلة من خالل األمحتفظ به في هذه الشركات التابعة بالقيم  راستثماتسجل أي

 ، 9للتقارير المالية 

 سيطرة على الشركات التابعة. ال داو الخسائر المرتبطة بفق رباحتسجل األ 
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 (تمةاسات المحاسبية الهامة )تأساس اإلعداد والسي        2
 

 هامة )تتمة(لالسياسات المحاسبية ا 2.4
 

 دل نقد المعاالنقد وال 2.4.3

ا بيان  في  المعادل  والنقد  النقد  النقد  المجمع  لماليالمركز  يتكون  والنقد  من  الصندوق  ا   في  لدى  المحتجز  والنقد بلغير  نوك 

لومة والتي تتعرض لمخاطر  مبالغ نقدية مع  إلى  التي يسهل تحويلهاالمحتفظ به في محافظ استثمارية والودائع قصيرة األجل  

 أقل. أو  ا  هرش 12لغ فترة استحقاق أصلية تبتغيرات في القيمة والتي لها غير جوهرية من حيث ال
 

المعادل.  أ  3وز  اق تتجت فترة استحقاصيرة االجل ذاإن الودائع ق النقد والنقد  فقات  التد  بيان  غراض ألشهر ال تعتبر من بنود 

بالصافي بعد الودائع   –كما هي موضحة أعاله    –  د المعادل من النقد والودائع قصيرة األجل، يتكون النقد والنق النقدية المجمع

 .أشهر 3اوز تتجذات فترة استحقاق أصلية  قصيرة األجل
 

   المبدئي والقياس الالحق االعتراف –ية لاألدوات الما 2.4.4

 ة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.شأمنقد ينشأ عنه أصل مالي لاألداة المالية هي أي ع
 

 ية دات المال( الموجو1
 

 االعتراف المبدئي والقياس المبدئي 
كلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  للت ا  وفق  وتقاس الحقا    عتراف المبدئيدات المالية عند االف الموجوييتم تصن

 أو الخسائر. رباحدلة من خالل األة األخرى أو القيمة العاالشامل
 

الما المبدئي إيستند تصنيف الموجودات  اللية عند االعتراف  التدفقات النقدية  وذج عاقدية لألصل المالي وإلى نمتلى خصائص 

موعة ي أو تلك التي قامت المجاء األرصدة التجارية المدينة التي ال تتضمن بند تمويل جوهراستثن بته.  لمستخدم إلداراألعمال ا

العم المبرر  المجموعة مبدئيا  األصل  بتطبيق  تقيس  لها،  في حاالمالي وفقلي  المعاملة  تكاليف  زائدا  العادلة  لقيمته  ة األصل  لا 

ند تمويل أو الخسائر. وبالنسبة لألرصدة التجارية المدينة التي ال تتضمن ب  رباحة من خالل األالقيمة العادل المالي غير المدرج ب

 معاملة.ا  لسعر الق المبرر العملي لها، فيتم قياسها وفقلتي قامت المجموعة بتطبيجوهري أو تلك ا
 

، يجب أن يؤدي ألخرىاملة  إليرادات الشادلة من خالل الفة المطفأة أو بالقيمة العاكلغرض تصنيف األصل المالي وقياسه بالت

المبلغ   هذا التقييم باختبار مدفوعات  لمبلغ القائم. يشار إلى  والفائدة فقط" على أصل اإلى تدفقات نقدية تمثل "مدفوعات أصل 

  نقدية التي ال ت التدفقات الوقياس الموجودات المالية ذا  فة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األداة. يتم تصنيلغ والفائدأصل المب

العادلة من  ج ضمنرتند للقيمة  فقط وفقا   والفائدة  المبلغ  األ  مدفوعات أصل  الخسائ  رباحخالل  النظأو  ر عن نموذج  ر بغض 

 األعمال.
 

إنتاج   لية إلى كيفية إدارة المجموعة لموجوداتها المالية من أجل يشير نموذج أعمال المجموعة المتعلق بإدارة الموجودات الما

نموذ ويحدد  نقدية.  م  جتدفقات  تاألعمال  من  تنتج  النقدية سوف  التدفقات  كانت  إذا  التدفا  أحصيل  التعاقدية  النقدية  بيع  قات  و 

المالية ال  الموجودات  المالية  بالموجودات  االحتفاظ  يتم  كليهما.  باأو  والمقاسة  المطفأة ضممصنفة  في  لتكلفة  أعمال  نموذج  ن 

صنفة  لمالية الملتعاقدية في حين يتم االحتفاظ بالموجودات االنقدية ا  تموجودات المالية لتحصيل التدفقاليهدف إلى االحتفاظ با

بالقيمة ا إلى تحصيللعادلة من خالل اإليراداوالمقاسة  الشاملة األخرى في نموذج أعمال يهدف  النقدية  ت  التعاقدية   التدفقات 

 . والبيع
 

زمني يتم تحديده عموما  وفقا  للنظم أو    خالل إطار  تالية التي تتطلب تسليم الموجودامإن مشتريات أو مبيعات الموجودات ال

األبا في  االعتيالعرف  )بالطريقة  أسسواق  على  تسجيلها  يتم  ادية(  فيه  تلتزم  الذي  التاريخ  أي  المتاجرة،  تاريخ  لمجموعة  اس 

 بيع األصل.بشراء أو 
 

 القياس الالحق 

 :تفئا 4يف الموجودات المالية إلى نألغراض القياس الالحق، يتم تص
 

  رجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(مالية مدموجودات 

 ال  موجودات بالقيمة  مدرجة  اإليرادامالية  خالل  من  األعادلة  إدراج  إعادة  مع  األخرى  الشاملة  والخسائر   رباحت 

 ت الدين(المتراكمة )أدوا

 ا خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  مالية  إعاإلموجودات  دون  األخرى  الشاملة  األديرادات  إدراج  والخسائر    باح رة 

 قوق الملكية( المتراكمة عند إلغاء االعتراف )أدوات ح

 أو الخسائر رباحة بالقيمة العادلة من خالل األالية مدرجموجودات م  
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 ة )تتمة(أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهام        2
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.4
 

 )تتمة(  قياس الالحقعتراف المبدئي والاال –ة ياألدوات المال 2.4.4
 

 ية )تتمة( ل( الموجودات الما1
 

 حق )تتمة(القياس الال 
 

 ة المطفأة )أدوات الدين( أ( موجودات مالية مدرجة بالتكلف 
المال الموجودات  قياس  الحقا  طريقة    ةييتم  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  هذالمدرجة  تتعرض  كما  الفعلي،  الفائدة    ه معدل 

ديله عغاء االعتراف باألصل أو ت أو الخسائر عندما يتم إل  رباحوالخسائر في األ  رباحض القيمة. وتسجل األدات النخفاالموجو

 يمته.  أو انخفاض ق
 

 اإليرادات الشاملة األخرى )أدوات الدين(   ب( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
  و إعادة تقييم تحويلالشاملة األخرى، تسجل إيرادات الفوائد أالعادلة من خالل اإليرادات  ةدوات الدين المدرجة بالقيمسبة أللنبا

قة احتساب الموجودات  يويتم احتسابها بنفس طر أو الخسائر رباحالرد في بيان األ خسائر انخفاض القيمة أوالعمالت األجنبية و

ف، ادات الشاملة األخرى. عند إلغاء االعتراة العادلة المتبقية في اإليرمفأة. تسجل التغيرات في القيفة المطالية المقاسة بالتكلالم

 لخسائر. أو ا رباحالشاملة األخرى إلى األ ة العادلة من اإليراداتر المتراكم في القيميعاد إدراج التغي
 

 ية(كلة األخرى )أدوات حقوق الملت الشامقيمة العادلة من خالل اإليرادالية مدرجة بالاج( موجودات م

المبدئي، يجوز للمجموعة أن تختار على نحو غير قابل وات حقوق ماراتها في أسهم كأدلإللغاء تصنيف استث  عند االعتراف 

تاملكية مصنفة ب التي  الشاملة األخرى  اإليرادات  العادلة من خالل  المحاسسلقيمة  لمعيار  الملكية وفقا  بة  توفي تعريف حقوق 

كل أداة على  وتكون غير محتفظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحديد التصنيف على أساس  ض،  ر األدوات المالية: الع  32لي  الدو

 حدة. 
 

كإيرادات   رباحزيعات األوأو الخسائر. وتسجل ت   رباحودات المالية إلى األلهذه الموجوالخسائر    رباحال يتم أبدا إعادة إدراج األ

ال  حرباأخرى في بيان األ اأو  الحق في  المتحصالت مدفوعات باستثناء عندما تستفلخسائر عندما يثبت  المجموعة من هذه  يد 

أدوات حقوق   في اإليرادات الشاملة األخرى. إن  رباححالة، تسجل هذه األالمالي. وفي هذه ال  لجزء من تكلفة األصلكاسترداد  

 القيمة. ضخرى ال تتعرض لتقييم انخفااملة األخالل اإليرادات الش صنفة بالقيمة العادلة منمالملكية ال
 

 أو الخسائر   رباحد( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ
ال م  موجوداتتدرج  العادلة  بالقيمة  المدرجة  األ المالية  خالل  بالقيم  رباحن  المالي  المركز  بيان  في  الخسائر  مع   ةأو  العادلة 

  أو الخسائر. رباحي بيان األملكية فلتسجيل صافي التغيرات في حقوق ا
 

لقيمة العادلة من  غاء تصنيفها باى نحو غير قابل لإللتتضمن هذه الفئة بعض االستثمارات في أسهم التي اختارت المجموعة عل 

اإليرادا وتسجل  خالل  األخرى.  الشاملة  األصت  أو    رباحافي  فائدة  أي  ذلك  في  بما  توزيعات  والخسائر  في   أرباحإيرادات 

 أو الخسائر.  رباحاأل
 

 افرإلغاء االعت

صل المالي أو جزء  )أو جزء من األ  للمجموعة( بأصل مالييتم إلغاء االعتراف )أي االستبعاد من بيان المركز المالي المجمع  

 ينطبق عليه ذلك( عندما: وجودات مالية مماثلة حسبمامن مجموعة م
 

 ية من األصل، أو م التدفقات النقدالحقوق في استال تنتهي 

 التدفقات اهالمجموعة بتحويل حقوق  تقوم ا بدفع التدف ا في استالم  التزام  النقدية المستللنقدية من األصل أو تتحمل  مة قات 

دون تر  بالكامل  بموجب  آخر  إلى طرف  مادي  وإمتأخير  والدفع"  "القبض  كافة   اتيب  بتحويل  المجموعة  تقوم  أن  )أ( 

الهامة لألصل    فاظ بكافة المخاطر والمزاياتم المجموعة بتحويل أو االحمزايا الهامة لألصل أو )ب( ال تقوالمخاطر وال

 صل.ولكنها فقدت السيطرة على األ
 

ا التدفقات  يللمجموعة بتحوعندما تقوم  لدخول في ترتيب "القبض والدفع"،  االنقدية من أصل ما أو تقوم ب  حقوقها في استالم 

المجموعة   بمخاطر  تقوم  تحتفظ  كانت  إذا  ما  مدبتقييم  أي  وإلى  الملكية  المجمو  ىومزايا  تقوم  ال  عندما  أو  ذلك.  بتحويل  عة 

تسجيل األصل المحول  رة على األصل، تستمر المجموعة في  ولم تفقد السيطزايا الهامة لألصل  االحتفاظ بكافة المخاطر والم

اسدبمق الار  تلك  وفي  األصل.  على  السيطرة  في  بتسجيلتمرارها  أيضاَ  المجموعة  تقوم  ق  حالة،  يتم  الصلة.  ذي  اس  يااللتزام 

 المجموعة.  مات التي تحتفظ بهاالمرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزااألصل المحول وااللتزام 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(        2
 

 امة )تتمة(المحاسبية الهالسياسات   2.4
 

 )تتمة(  االعتراف المبدئي والقياس الالحق –األدوات المالية  2.4.4
 

 ات المالية )تتمة( موجود( ال1
 

 )تتمة( إلغاء االعتراف

تأخم  يت التي  المستمرة  السيطرة  اقياس  الذ شكل ضمان على األصل  الحد  أو  لألصل  األصلية  الدفترية  بالقيمة  ألقصى  محول 

 وعة سداده أيهما أقل. للمقابل الذي يجب على المجم
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 رباح ل األجة بالقيمة العادلة من خالر المدرقعة لكافة أدوات الدين المالية غيوخسائر االئتمان المت  تسجل المجموعة مخصص 

 ا يلي:مأو الخسائر ك
 

   مدينون تجاريون وارصدة مدينة أخرى 

 تسهيالت ائتمانية(  مالية مدرجة بالتكلفة المطفأةدات موجو( 
 

ا تتعرض  اال  االئتمان  خسائر  إلى  أسهم  في  استثمالالستثمارات  باي  المجموعة  تحتفظ  ال  كما  الدينمتوقعة،  في  مقاسة   رات 

 .  ىإليرادات الشاملة األخربالقيمة العادلة من خالل ا
 

 يالت االئتمانيةانخفاض قيمة الموجودات المالية بخالف التسه 
المتوقعة ع الدين غير المحتفظ بها وفقاتعترف المجموعة بمخصص لخسائر االئتمان  العادلة من خالل    ن كافة أدوات  للقيمة 

خسا   رباحاأل تستند  الخسائر.  بأو  الفرق  إلى  المتوقعة  االئتمان  الئر  النقدية  التدفقات  وكافة تين  للعقد  طبقا  المستحقة  عاقدية 

ائدة الفعلي األصلي. سوف تتضمن التدفقات  تتوقع المجموعة استالمها، مخصومة بنسبة تقريبية لسعر الفدية الذي  فقات النقالتد

الناتجةا النقدية  التدفقات  المتوقعة  الضم  لنقدية  بيع  األخرمن  االئتمانية  التعزيزات  أو  يتان  ال  جزءا  تشكل  التي  من جى  زأ 

 الشروط التعاقدية. 
 

تحدث فيها زيادة كبيرة في مخاطر    تين. بالنسبة لالنكشافات االئتمانية التي لممان المتوقعة على مرحليتم تسجيل خسائر االئت

ا    12لة خالل الـ  ن الناتجة عن أحداث التعثر المحتمسائر االئتمامنذ االعتراف المبدئي، يتم احتساب مخصص خ  ناالئتما شهر 

المتوقعةلا االئتمان  )خسائر  ا(.   12لمدة   قادمة  م   شهر  في  كبيرة  زيادة  فيها  حدثت  التي  االئتمانية  لالنكشافات  خاطر  بالنسبة 

يجب المبدئي،  االعتراف  منذ  على  االئتمان  المتوقعة  االئتمان  لخسائر  مخصص  ا  احتساب  العمر  لالنكشاف،  مدى  لمتبقي 

 تمان المتوقعة على مدى عمر األداة(.ئ وقيت التعثر )خسائر االبصرف النظر عن ت
 

الم تطبق  المجموعة  فإن  األخرى،  المدينة  واالرصدة  التجاريين  للمدينين  االئتمان بالنسبة  خسائر  احتساب  في  المبسط  نهج 

خسائر استنادا إلى مخصص     من ذلك تسجلالئتمان ولكنها بدال  ال تتبع المجموعة التغيرات في مخاطر اوقعة. وبالتالي،  تالم

األداة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة. كما حددت المجموعة مصفوفة مخصصات ان المتوقعة على مدى عمر  خسائر االئتم

ين والبيئة ن ية المرتبطة بالمديديلها بما يتناسب مع العوامل المستقبل ر االئتمان مع تعئستنادا إلى خبرة المجموعة التاريخية بخسا ا

 ية.قتصاداال
 

يوما . ومع ذلك، قد تعتبر    90أخر في سداد المدفوعات التعاقدية لمدة  لي كأصل متعثر في حالة التتعامل المجموعة األصل الما

ية إلى عدم  أن تشير المعلومات الداخلية أو الخارجت، وذلك في حالة  عة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالالمجمو

المجم  ةاحتمالي للاستالم  بالكاموعة  القائمة  التعاقدية  أي تعزيزات  مبالغ  قبل مراعاة  المجموعة. ل  قبل  بها من  ائتمانية محتفظ 

 التعاقدية.  أي توقع معقول باسترداد التدفقات النقديةويتم شطب األصل المالي عندما ال يوجد 
 

 يمة التسهيالت االئتمانيةاض قانخف
انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية في قبل المجموعة من القروض والسلف. يسجل    الممنوحة من  ةت االئتمانيلتسهيال تتكون ا

المالي المجمع ال  بيان المركز  المعادل لخسائر االئتمان  المبالمبلغ  للتقارير  للمعيار الدولي  طبيقه الذي يتم ت  9لية  امتوقعة وفقا 

 ى.  ت بنك الكويت المركزي أيهما أعلتعليما مطلوبة وفقا لللمركزي والمخصصات ابناءا على تعليمات بنك الكويت ا
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(        2
 

 امة )تتمة(المحاسبية الهالسياسات   2.4
 

 )تتمة(  مبدئي والقياس الالحقلاالعتراف ا –األدوات المالية  2.4.4
 

 ات المالية )تتمة( موجود( ال1
 

 المركزي  لتعليمات بنك الكويت  خسائر االئتمان طبقا مخصصات
الكويتعين على المجموعة احتساب مخصصات لخس للتسهيالت االئتمانية طبقا لتعليمات بنك  يت المركزي بشأن ائر االئتمان 

ا ال يتم استالم المدفوعات  تصنيف التسهيالت االئتمانية كمتأخرة السداد عندم  تميو  .توحساب المخصصا  التسهيالت االئتمانية

التعاقدي  في تا ود المقررة المعتمدة مسبقا . ويتم تصنيف التسهيل  المقرر لها أو عندما تزيد قيمة التسهيل عن الحدريخ السداد 

ما  يوما  وعند  90اسي لمدة تزيد عن  أو قسط المبلغ األس  دوائفأخر في سداد ال كمتأخر السداد ومنخفض القيمة عند الت  االئتماني

صنفة كـ "متأخرة السداد"  ته المقدرة الممكن استردادها. وتتم إدارة ومراقبة القروض المعن قيم  للتسهيلتزيد القيمة الدفترية  

القيمة"   الفئات امعا  كتسهيالت غير منتظمة ويتم تصنيفهو"متأخرة السداد ومنخفضة  استخدامها التالية والتي يتم    عربألا إلى 

 لتحديد المخصصات: 
 المخصص المحدد المعايير ةفئ ال 

   

 - يوما   90غير منتظمة لفترة تصل إلى   قائمة المراقبة 

 %20 يوما    180إلى    91غير منتظمة لفترة تتراوح من   دون المستوى

 %50 يوما   365-181  غير منتظمة لفترة تتراوح من  تحصيلها مشكوك في 

 %100 يوما   365غير منتظمة لفترة تتجاوز   معدومة

 

  يمة التسهيالت االئتمانيةانخفاض ق
المذكورة أع الفئات  ائتماني ضمن إحدى  المجموعة بتصنيف تسهيل  العميل قد تقوم  بناء  على رأي اإلدارة حول أوضاع  اله 

 المالية و/أو غير المالية. 
 

مديني تسهيالت غير النقدية على كافة  ل% ل0.5سهيالت النقدية وبنسبة  % للت1بة  سبحد أدنى بن  عامةيتم احتساب مخصصات  

 حدد.  افي بعد خصم بعض فئات الضمان المقيدة( والتي ال تخضع الحتساب مخصص ملصالتمويل )با
 

 ال توجد أي تسهيالت ائتمانية ممنوحة من قبل المجموعة.  
 

 ( المطلوبات المالية  2
 

  ياسقالالمبدئي و ترافاالع
ض والسلف بما في ذلك الحسابات  قرونة األخرى والالدائنين التجاريين واألرصدة الدائ  تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة

 المكشوفة لدى البنوك.  
 

   .قروض والسلفلة الت المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وبالصافي بعد التكاليف المتعلقة مباشرة بالمعاملة في حاتسجل المطلوبا
 

 القياس الالحق 
 لمطلوبات المالية إلى فئتين: ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف ا

 

 أو الخسائر،  رباحاألبالقيمة العادلة من خالل  ةت المالية المدرجلوباالمط 
 المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  بات مطلوال 
 

ب المالية  المجموعة بتصنيف أي من مطلوباتها  العلم تقم  الخسائر، وتعتب  رباحاأل  دلة من خاللاالقيمة  اأو  المطلوبات  لمالية ر 
 ة. عكثر ارتباطا بالمجموة بالتكلفة المطفأة األالمدرج
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 محاسبية الهامة )تتمة(لأساس اإلعداد والسياسات ا        2
 

 امة )تتمة(السياسات المحاسبية اله 2.4
 

 )تتمة(  لالحقااالعتراف المبدئي والقياس  –األدوات المالية  2.4.4
 

 المالية )تتمة(المطلوبات ( 2
 

 مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 ت مستحقةروفاومص وندائن

اعة أو خدمات تم تسلمها، سواء صدرت تقيد األرصدة الدائنة والمصروفات المستحقة عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بض
 لم تصدر.  بها فواتير من قبل المورد أو

 

 اف االعتر إلغاء
اؤه أو انتهاء صالحيته. عند استبدال إلغ  ت أوباام المرتبط بالمطلو م مالي عند اإلعفاء من االلتزايتم إلغاء االعتراف بأي التز

المقرض بشروط مختلفة   الحالي بشكل كبير، يتم التزام مالي حالي بآخر من نفس  أو تعديل شروط االلتزام  بشكل جوهري، 
ات  ية ذدفترالويدرج الفرق في القيمة  ي واعتراف بالتزام جديد،  لء اعتراف بااللتزام األصالتعديل كإلغا  ولة هذا التبديل أمعام

 أو الخسائر المجمع. رباحالصلة في بيان األ
 

 ( مقاصة األدوات المالية 3
فقط عند    ركز المالي المجمعملمبلغ في بيان الدات المالية والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي ا صة بين الموجويتم إجراء مقا

المبالغ المسجلة وتعتزم الموحق قانوجود   وية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات التسوعة  جمني حالي ملزم بمقاصة 
 وتسوية االلتزامات في آن واحد.

 

 جودات غير المالية  يمة الموانخفاض ق  2.4.5
ى أن أصل ما قد تنخفض لا كان هناك أي مؤشر عقييم لتحديد ما إذتية مجمعة بإجراء  تقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مال

ذلك مثل  إذا ما ظهر  بتقدير  أو    رلمؤشا  قيمته.  المجموعة  تقوم  السنوي لألصل،  القيمة  انخفاض  اختبار  إجراء  عند ضرورة 
وحدة إنتاج النقد أو    ألصل دلة لاصل هي القيمة العدر الممكن استرداده لهذا األصل. إن القيمة الممكن استردادها لألالمبلغ المق
ا لتدفقات نقدية يتم  ر، و كب، أيهما أأثناء االستخدامالقيمة  أو    كاليف البيعتناقصا    تحديدها لكل أصل فردي ما لم يكن األصل منتج 

عن   كبير  بشكل  مستقلة  الموجوداتواردة  تنتجها  التي  عندما  أو    تلك  األخرى.  الموجودات  الدفمجموعات  القيمة  رية تتزيد 
ما الأو    ألصل  عن  النقد  إنتاج  يعموحدة  استرداده،  الممكن  قيمبلغ  انخفضت  قد  األصل  الممكن إلى    فضويخ  تهتبر  قيمته 
 استردادها. 

 

المقدرة المستقبلية  النقدية  التدفقات  تخصم  االستخدام،  أثناء  القيمة  تقييم  قبل  ى  إل  عند  خصم  معدل  باستخدام  الحالية  القيمة 
لعادلة  قيمة اموال والمخاطر المرتبطة باألصل. عند تحديد اللأل   يةة للقيمة الزمنحالي تقييمات السوق ال  سلضرائب والذي يعكا

ال البيع، تؤخذ  تكاليف  الناقصا   إمكانية تحديد مثل هذه  في حالة عدم  االعتبار.  في  السوق  في  الحديثة  يتم معامالت  معامالت، 
سهم المعلنة للشركات المتداولة  األ  رعاالتقييم وأس  ضاعفاتحسابات باستخدام م لويتم تأييد هذه ااستخدام نموذج تقييم مناسب.  

 ة المتاحة األخرى.يمة العادللقات امؤشرأو  علنا
 

التقديرية التفصيلية والحسابات  الموازنات  القيمة على  المجموعة النخفاض  احتساب  إعدادها بصورة منفصلة    يستند  يتم  التي 
ات  ت الفردية عليها. تغطي هذه الموازنات والحسابوداجمويتم توزيع الوالتي  نقد لدى المجموعة  لمن وحدات إنتاج الكل وحدة  

التدفقات  قديرية عادة فترة خمس سنوات. وبالنسبة  الت للفترات األطول، يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويتم تطبيقه لتوقع 
 النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.

 

على أن    شرمؤأي    البيانات المالية المجمعة لتحديد ما إذا وجد  ريخات  يتم إجراء تقييم في  باستثناء الشهرة،  لنسبة للموجوداتاب
لمبلغ الممكن  خسائر انخفاض القيمة المسجلة لم تعد موجودة أن انخفضت. فإذا ما وجد هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير ا

حالة وجود تغيير في االفتراضات   في  طفقخفاض القيمة المسجلة سابقا   خسائر ان  ويتم ردج النقد.  وحدة انتاأو    استرداده لألصل
لت االمستخدمة  القيمة  لمبلغ  حديد  تتجاوز  أال  بحيث  محدود  الرد  إن  مسجلة.  تقييم  خسارة  آخر  منذ  لألصل  استرداده  الممكن 

لة حا  يف  عد االستهالك صافي بسيتم تحديدها بال  ت لدفترية التي كانمته الممكن استردادها وال يتجاوز القيمة االدفترية لألصل قي
الخسائر المجمع ما لم يدرج أو    رباحت سابقة. يدرج الرد في بيان األي سنواعدم تسجيل خسائر االنخفاض في قيمة األصل ف
 يتم التعامل مع الرد كزيادة إعادة تقييم.  األصل بالمبلغ المعاد تقييمه، وفي هذه الحالة، 
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 ة(مسات المحاسبية الهامة )تتاإلعداد والسيا أساس        2
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.4
 

 هاية الخدمة للموظفين  أة نمكاف  2.4.6

الراتب النهائي وطول مدة الخدمة للموظفين  إلى    لخدمة لموظفيها. يستند استحقاق هذه المكافآتمكافآت نهاية اتقدم المجموعة  

إل منخضوعا  أدني  حد  وفقا    تمام  الخدمة  ذي  مدة  العمل  لهذه  والصلة  لقانون  المتوقعة  التكاليف  أن  كما  الموظفين.  عقود 

الخدمة. ان هذا االلالمكافآ فترة  الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء  ت تستحق على مدى  المستحق  المبلغ  الممول يمثل  تزام غير 

 لية المجمعة.الخدمة بتاريخ البيانات الما
 

المجمبالنسبوذلك،  إلى    فةضاباإل تقوم  الكويتيين،  لموظفيها  االو ة  للتأمينات  العامة  للمؤسسة  مساهمات  بتقديم  ة  جتماعيعة 

 ساهمات تسجل كمصروفات عند استحقاقها. تحتسب كنسبة من رواتب الموظفين. هذه الم
 

 مخصصات   2.4.7

بق، ومن المحتمل تدفق  تج من حدث ساااستداللي( نأو    تسجل المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي )قانوني

 وثوق منها. االلتزام بصورة م لتزام، ويمكن قياس مبلغسوية االخارج المجموعة لتإلى  تنطوي على منافع اقتصادية موارد
 

  يعكس، وفقا  لما إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال ماديا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل حالي قبل الضرائب بحيث  

 تمويل.  كتكلفةالوقت ة مرور الزيادة في المخصص نتيج سجلند استخدام الخصم، تع ر المرتبطة بااللتزام.هو مالئم، المخاط
 

 أسهم خزينة  2.4.8

  اب حسإلى    رباح م المحاسبة عن األسهم المملوكة للمجموعة كأسهم خزينة وتدرج بالتكلفة. عند بيع أسهم الخزينة، تضاف األتي

ل اب مقابقابل للتوزيع. تسجل أي خسائر محققة في نفس الحس  ياطي أسهم خزينة( وهو غيرق الملكية )احت ومستقل ضمن حق 

االحتياطيات. يتم في إلى    المرحلة ثم تحمل  رباحاألإلى    إضافة أي خسائر إضافيةالرصيد المضاف على هذا الحساب. كما يتم  

ا للترتيب التالي: االحتياطيات  قنة لمبادلة أي خسائر مسجلة سابقا وفلخزياهم  قا من بيع أسالمحققة الح  رباحالبداية استخدام األ

نقدية لهذه األسهم ويتم وقف حقوق التصويت    أرباحأي  أسهم الخزينة. وال يتم توزيع  ساب احتياطي  وححلة،  المر  رباحثم األ

تخفيض متوسط تكلفة إلى    كما يؤدي،  ةزينة بصورة نسبيزيادة عدد أسهم الخإلى    الخاصة بها. إن إصدار أسهم المنحة يؤدي

 تكلفة أسهم الخزينة.  إجماليدون التأثير على  السهم
 

 م  حية السهرب 2.4.9

األساس السهم  ربحية  احتساب  بميتم  المتعلق  السنة  ربح  بقسمة  الية  األمساهمي  لعدد   شركة  المرجح  المتوسط  على  العاديين 

 لسنة. األسهم العادية القائمة خالل ا
 

احت قيمة  سيتم  الرباب  بقسمة  المخففة  السهم  لل  حربحية  العاديين  بالمساهمين  األمالمتعلق  األسهم ل  تعدي  )بعد  شركة  حصة 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائدا  المتوسط المرجح لعدد األسهم  ى  عللتفضيلية القابلة للتحويل(  ا

 أسهم عادية.   ة المحتملة المخففة إلىفة األسهم العادياصدارها لتحويل كالعادية التي سيتم إ
 

  أرباحتوزيعات  2.4.10

المج األموعة توتسجل  األ  رباحزيعات  المجموعةالتوزيعات    لم تعدعندما    رباحكالتزام بسداد  تقدير  لقانون قائمة على  . وفقا 

ي مب  التصريحتم  الشركات،  اعتمادها  يتم  عندما  المساهمينالتوزيعات  قبل  الع  ن  الجمعية  ويسجلفي  السنوية.  لغ  بالم  مومية 

 مقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية. ال
 

عنها كحدث وقع بعد تاريخ البيانات    فصاحللسنة بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة ويتم اإل  رباحلى توزيعات األوافقة عيتم الم

 لمالية المجمعة. ا
 

 ات االعتراف باإليراد 2.4.11

األداء من    ماتلتزاعة الوقت عندما )أو فور أن( تستوفي المجمومدى ا  على  في فترة زمنية معينة أوباإليرادات    فيتم االعترا

 خالل تحويل البضاعة أو الخدمات المتعهد بها إلى العمالء.  
 

 إيرادات أتعاب 
األتعاب  تتضمن تلك  مدى تلك الفترة.    زمنية معينة علىتعاب المكتسبة من تقديم الخدمات خالل فترة  يتم االعتراف بإيرادات األ

 ارة.اإلد بأتعا
 

 إيرادات ومصروفات فوائد 2.4.12

 او الخسائر بالنسبة لجميع األدوات المالية التي تحمل فائدة.  رباحالفوائد في األت ومصروفات اداإير تسجل
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(        2
 

 بية الهامة )تتمة(اسحالسياسات الم 2.4
 

 الضرائب 2.4.13

 ة الكويت للتقدم العلمي سسمؤ
إلى    وفقا  للحساب المعدل استنادا    شركة األمالب% من ربح السنة الخاص  1مي بنسبة  م العلللتقد  يتالكوحصة مؤسسة    تحتسب

ومكافأة أعضاء  لزميلة والتابعة  ادات من الشركات  قرار أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الذي ينص على أنه يجب استبعاد اإليرا

 تحديد الحصة. سنة عند االحتياطي اإلجباري من ربح الإلى  رة والتحويلادمجلس اإل
 

 ة  ضريبة دعم العمالة الوطني
بنسبة   الوطنية  العمالة  دعم  بال2.5تحتسب ضريبة  الخاص  السنة  ربح  من  األم%  رقم    شركة  للقانون    2000لسنة    19وفقا 

 . 2006لسنة   24رقم  ةرار وزير الماليوق
 

  الزكاة

الخاص بال1الزكاة بنسبة    تحتسب حصة السنة  المالية رقم  لقرار  وفقا    مشركة األ% من ربح  سري  الذي ي  58/2007وزارة 

 . 2007ديسمبر  10اعتبارا من 
 

 المطلوبات والموجودات المحتملة 2.4.14

تمال تدفق موارد  حاعنها ما لم يكن    فصاحم اإلمجمع، ولكن يتلالمركز المالي ا المطلوبات المحتملة ضمن بيان    إدراجال يتم  

   مستبعدا . وعة أمرا  المجم رجخاإلى  متضمنة منافع اقتصادية
 

  عنها عندما يكون تدفق منافع اقتصادية   فصاحالموجودات المحتملة ضمن بيان المركز المالي المجمع بل يتم اإل  إدراجال يتم  

 . ا  محتمال  عة أمرالمجموإلى 
 

 معلومات القطاعات  2.4.15

عنها اكتساب إيرادات وتكبد تكاليف. إن قطاعات    لتي ينتججزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال ا  وإن القطاع ه

االتشغيل ا التقارير  الموارد وتقييم األداء تتفق مع  لتوزيع  إدارة المجموعة  المقدمةلمحددة من قبل  اتخاذ  ى  إل  لداخلية  مسئولي 

التشغيل.ق التشغ  رارات  فئة العمالء وإعداد  لخدمات والتي لها نفس السمات االقتصادية والمنتجات وا  ليويتم تجميع قطاعات 

 ر حولها. تقارير حولها كقطاعات يمكن رفع تقاري
 

 العمالت األجنبية   2.4.16

 . تقوم كل شركة في المجموعة شركة األملل  ةالعملة الرئيسي  تعرض البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي وهو

تستخدم  رئيسية.  جة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك العملة الود المدربتحديد العملة الرئيسية لها، كما يتم قياس البن

الخسائر  أو    رباحاأل  لىإ  صنيفهاالمعاد تالخسائر  أو    رباحالمجموعة الطريقة المباشرة للتجميع وعند بيع شركة أجنبية تعكس األ

 استخدام هذه الطريقة.  المبلغ الناتج عن
 

 رصدة المعامالت واأل
وفقا  لسعر الصرف الفوري في    العملة الرئيسية لكل منهات بعمالت أجنبية من قبل شركات المجموعة بقيد المعامالدئيا  مب  يتم

 تاريخ تأهل المعاملة لالعتراف ألول مرة. 
 

يخ  ي في تارالعملة الرئيسية وفقا  لسعر الصرف الفورإلى    ةي بالنقدية المدرجة بعمالت أجنوالمطلوبات    تيل الموجوداتحو   ويتم

 الخسائر. أو  رباحد النقدية في األتحويل البنوأو  ن التسويةتجة مالبيانات المالية المجمعة. وتسجل الفروق النا
 

يتم   التي  النقدية  غير  البنود  تحويل  بالتكلفةيتم  بعملة    قياسها  أسعار    أجنبيةالتاريخية  تواريخ لاباستخدام  في  كما  صرف 

المبدئية. وبالنس  للبنوالمعامالت  البة  للقيمة  قياسها وفقا   إعادة  يتم  التي  النقدية  فيتم  د غير  أجنبية  بعملة  باستخدام عادلة  تحويلها 

غير    دوالخسارة الناتجة من تحويل البنأو    الربح  دلة. تتم معاملةأسعار الصرف كما في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العا

 لعادلة للبند )أي ان فروق الخسارة الناتجة من التغير في القيمة اأو    الربح  راجدااشى مع  النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتم

ها  تسجيلالخسائر يتم ايضا أو  حبا راألأو  ة األخرىيرادات الشاملخسائر قيمتها العادلة في اإلأو  أرباحتحويل البنود التي تدرج 

 ي(.ى التوالالخسائر علأو  رباحاألأو  ادات الشاملة األخرىريفي اإل
 

اإليرادات )أو جزء منها(  أو    لمصروفاتاأو    عتراف المبدئي ألصلعند تحديد سعر الصرف الفوري الذي سيستخدم عند اال

الذي تقوم فيه المجموعة    مة، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخت مقدابدفعنقدي متعلق  التزام غير  أو    الناتجة عن استبعاد أصل

أو   دفوعةفي حالة وجود عدة مبالغ مام غير النقدي الذي ينشأ عن تلك الدفعات المقدمة.  لتزاالأو    لباالعتراف المبدئي لألص

 قدما. الدفعات م  مستلم منأو  فوعتحديد تاريخ المعاملة لكل مبلغ مد المجموعةمستلمة مقدما، فيجب على 
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 سبية الهامة )تتمة(ات المحاالسياس 2.4
 

 )تتمة( العمالت األجنبية  2.4.16

 شركات المجموعة
ال والمطلوبات  عند  الموجودات  تحويل  يتم  الكويتي  إلى    األجنبية  للعملياتتجميع،  الالدينار  الصرف  تاريخ سبأسعار  في    ائدة 

المجمع المالية  األو  ،ةالبيانات  بيانات  الشركاتأو    رباحتحول  لهذه  المعبأسعار    الخسائر  في تواريخ  السائدة  امالت. الصرف 

 عملية تجة عن التحويل بغرض التجميع ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عند بيع  تدرج فروق تحويل العمالت األجنبية النا

 الخسائر.أو  رباحاألإلى  األجنبية العمليةك لتبالشاملة األخرى المتعلق ت ند اإليرادابعاد تصنيف ية، يأجنب
 

قيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات  أجنبية وأي تعديالت على القيمة العادلة لل  عمليةة ناتجة من حيازة  ة أية شهرم معاملتت

األجنبية في   ت المالصرف الفوري لتحويل الع  تحويلها بسعر  م كة األجنبية ويتالناتجة من الحيازة كموجودات ومطلوبات للشر

 . ةتاريخ البيانات المالية المجمع
 

 قياس القيمة العادلة   2.4.17

أصل  لبيع  المستلم  السعر  العادلة هي  القيمة  في  الأو    إن  السوق  في  المشاركين  بين  منتظمة  معاملة  في  ما  التزام  لنقل  مدفوع 

 ة: نقل االلتزام في إحدى الحاالت التاليأو  صلاأل على افتراض حدوث معاملة بيعمة العادلة  يقيستند قياس ال. تاريخ القياس
 

 االلتزام، أو أو   وق الرئيسي لألصلفي الس 

 م، في حالة غياب السوق الرئيسي.االلتزاأو  في السوق األكثر مالءمة لألصل 
 

 مة. ق األكثر مالئالسوأو  رئيسيالق السوإلى  يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول
 

كن للمشاركين في السوق استخدامها عند تسعير  ي من المم تااللتزام باستخدام االفتراضات الأو    لة لألصلدايتم قياس القيمة الع

 االقتصادية المثلى. هممصالحالمشاركين في السوق سيعملون لتحقيق االلتزام، بافتراض أن  أو  األصل
 

إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل    ى قدرة المشارك في السوق عللألصل غير المالي  مة العادلة  قييراعي قياس ال

وأفضب له،أعلى  مستوى  بيعهأو    ل  خالل  يستخدم  إلى    من  أن  المحتمل  من  السوق  في  آخر  وأفضل  مشارك  بأعلى  األصل 

 مستوى له.
 

للظروف وبق تقييم مالئمة  أساليب  المجموعة  يتوافر    درتستخدم  بيانات ومعما  القيمةلها من  لقياس  كافية  العادلة، مع    لومات 

 لصلة والحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة.وظة ذات احتحقيق أقصى استخدام للمدخالت المل
 

  ضمن الجدول   عنها في البيانات المالية المجمعة  فصاحاإلأو    وبات التي يتم قياس قيمتها العادلةتصنف كافة الموجودات والمطل

 القيمة العادلة ككل:  مية لقياسهوالذي يمثل أأقل مستوى من المدخالت إلى  ادا  نتعادلة، والمبين الحقا، اسالهرمي للقيمة ال
 

  المطلوبات المماثلة؛أو  النشطة للموجودات األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق: 1المستوى 

 أق2  مستوىال بها  يكون  تقييم  أساليب  من  :  مستوى  يمثل  والذي  قياسالمدخالت  على  جوهريا  تأثيرا  العادلة    ل  القيمة 

 ر؛اشغير مبأو  ملحوظ ا بشكل مباشر

 ا على قياس القيمة العادلة غير : أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهري3  ىالمستو

 ملحوظ.
 

فبالنس المدرجة  والمطلوبات  للموجودات  البيانات  بة  علي  المجمعة  المجالمالية  تحدد  متكرر،  أساس  كانت  مى  إذا  ما  وعة 

الت  التحويالت قد حدثت بين مستويا  التصنيف )استنادا  الجدول  تقييم  إعادة  المدخالت  أقإلى    هرمي عن طريق  ل مستوى من 

 رة كل بيانات مالية مجمعة.  هرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية فتالجو
 

العتحدد   السيااإلدارة  للمجموعة  المتبعةليا  واإلجراءات  االس  سيات  مثل  متكرر  أساس  على  العادلة  القيمة  في تث لقياس  مارات 

 األسهم والدين واالستثمار في الشركات التابعة.  
 

م  براء التقييفي الشركات التابعة. تحدد مشاركة خفي تقييم الموجودات الجوهرية مثل االستثمار  ارك خبراء تقييم خارجيون  يش

أسا  الخارجيين من قبل العليا على  السوقية  ساإلدارة  المعرفة  إذا السمعة واو  سنوي. تتضمن معايير االختيار  الستقاللية وما 

ن التابعين للمجموعة، حول  يا قرار، بعد مناقشة خبراء التقييم الخارجيي مهنية. تتخذ اإلدارة العلكان يتم الحفاظ على المعايير ال

 خدامها في كل حالة.دخالت التي يجب استلتقييم والمأساليب ا
 

بتحديإفصاح  ضلغر المجموعة  قامت  العادلة،  القيمة  للمود  ات  استناد افئات  والمطلوبات  ومخاطر  إلى    جودات  وسمات  طبيعة 

 .(19رقم  يضاح)راجع اإل أعالهالجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح  االلتزام ومستوىأو  األصل
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 ومية لمنح الحكا 2.4.18

ة. عندما  م المنحة وسيتم االلتزام بكافة الشروط المرفقيتم االعتراف بالمنح الحكومية عندما يوجد تأكيد معقول بأنه سيتم استال

ف ترات التي يتم خاللها تحميل التكاليأساس منتظم على مدار الف  ات علىإيرادجيلها كتس  ، يتمفاتالمنحة ببند المصرو  تتعلق

 . بيان الدخلفي بنفس البند جل وتس صيص تلك المنحة لتعويضها، كمصروفاتتخالتي تم  ة،ذات الصل 
 

التدابير لمساعدالكويت مج  دولةاتخذت حكومة  ،  19-لتفادي تأثير جائحة كوفيد القموعة من  طاع الخاص لمواجهة  ة شركات 

 هلين في القطاع الخاص. لمؤالموظفين ا حكومية لتكاليفالتدابير تقديم المساعدة التلك ، وتتضمن تأثيرات الجائحة
 

المحاسبة عن لالحكومالمساعدة    يتم  السنة وفقا  المستلمة خالل  الدولي  ية  المحاسبة  الحكومية "ال  20معيار  المنح  محاسبة عن 

منتظم على مدة فترة    أساسأخرى على    كإيراداتر  او الخسائ  األرباحي  سجل ف، وت"عدات الحكوميةعن المسا  اتواإلفصاح

 موعة بمصروفات تكاليف الموظفين ذات الصلة.  تراف المجاع
 

 ير  عقود التأج 2.4.19
ال االنتقاليةاست  مجموعةاختارت  العملية  المبررات  ب  خدام  العالتي تسمح  المعيار على  فقط والتطبيق  تم تحديدقود  ا  ها سابق  تي 
المعاييروتفسير لجنة تفس  17الدولي    ةطبق معيار المحاسبعقود تأجير تعلى أنها   المالات  للتقارير  الدولية  اريخ تفي    4ية  ير 

اال التطبيق  ا في تا  مجموعةلمبدئي. اختارت  التطبيق استخدام إعفاءات  أيض  التأجير التي تبلغ  ريخ بدء  مدتها  االعتراف لعقود 
اشه  12 األساسي    يها األصلف  ولعقود التأجير التي يندرج  ،"(جلجير قصيرة األ)"عقود تأ  من خيار الشراءوال تتضأقل  أو    ر 

 (.القيمة"منخفضة  لموجوداتمنخفض القيمة )"ا
 

 المجموعة كمستأجر
ال بال  مجموعةتطبق  والقياس  لالعتراف  فردية  باستثناء  طريقة  التأجير  عقود  لكافة  التأجينسبة  األعقود  قصيرة  د  وعقو  جلر 

منخفضة الموجودات  ال  تأجير  قامت  التأجي  موعةجمالقيمة.  مطلوبات  مدفر  بتسجيل  حق  لسداد  وموجودات  التأجير  وعات 
 ستخدام الموجودات األساسية.مثل حق ام التي تااالستخد

 

 ت حق االستخدام موجودا
تم قياس  يستخدام(.  ي لالصل األساسافر األأي تاريخ تو)  د التأجيرودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقجمو  مجموعةتسجل ال

ح ا   قموجودات  ناقص  بالتكلفة  استهالكأ  االستخدام  الق  ي  انخفاض  وخسائر  ويمتراكم  تعديلهتيمة،  قياس  مقابل  ا  م  إعادة  أي 
تتل التأجير.  تضمطلوبات  اال  موجودات  كلفةمن  والتكمام  ستخدحق  المسجل،  التأجير  مطلوبات  المببلغ  المباشرة دئاليف    ية 

ا أي حوافزاقبل تأو  ي تمت فيتلتأجير العات ادة، ومدفوالمتكب  مة.أجير مستلت ريخ البدء، ناقص 
 

ات  ودللموجلمقدرة  نتاجية ااإل  عمارتأجير واألالقسط الثابت على مدى فترة أساس ال  خدام على ت حق االسموجودات    استهالكيتم  

 ير. ا من تاريخ بدء عقد التأجسنوات اعتبار 5مدة ل ير الشركةأج عقود تتمتد فترة  .أيهما أقصر
 

إذا كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، أو    لتأجيرعقد امدة  اية  في نه  وعةجممالإلى    مؤجرفي حالة نقل ملكية األصل ال

 لألصل. ري المقدجاإلنتا اب االستهالك باستخدام العمريتم احتس
 

ادا تتعرض موجودات حق االستخ ت غير  انخفاض قيمة الموجودا  -سبية  المحا  اتجع السياسيمة. راض في القنخفاااللى إ م أيض 

 . المالية
 

   جيروبات التأطلم
ال الفي تاريخ بدء عقد  الم  مجموعةتأجير، تسجل  التأجير  ها دعين سداتالتي ي  مة الحالية لمدفوعات التأجيراسة بالقيقمطلوبات 

م التأجيردى  على  عقد  تتضمدة  مدلتأجاات  مدفوع  نم.  ثاب ير  المدفوعاتتفوعات  ذلك  في  )بما  بطبي  ة  أي الثابتة  ا  ناقص    عتها( 

وجب ضمانات  سدادها بم  سعر، والمبالغ المتوقعأو    مؤشرإلى    تستند  جير المتغيرة التيت التأة ومدفوعاحقتحوافز تأجير مس

التخريدية تتضمنالقيمة  االتأجير    مدفوعات  .  خيار  ممارسة  سعر  ا  الرشلأيض  المما  دمؤكاء  قبل  من  بصورة    مجموعةرسته 

 لخيار اإلنهاء.  ةمجموعممارسة ال  جير تعكسعقد التأ دةمجير إذا كانت وعات غرامات إنهاء مدة عقد التأمعقولة ومدف
 

التأجير التي ال تستندالمتغ  يتم تسجيل مدفوعات  ي  مصروفاتك سعر  أو    مؤشرإلى    يرة  لم  تكبدها إلنتاج مخزون()ما   في  تم 

يقالتالفترة   فيي  الحدثع  حدالشأو    ها  يستدعي  الذي  السدادرط  الح.  وث  القيمة  احتساب  لمدفوععند  تستخدم  ،  التأجيرت  االية 

تأجير لي عقد افلمتضمن  الفائدة ا  معدلمكانية تحديد  م إدقتراض المتزايد في تاريخ بدء التأجير في حالة عمعدل اال  مجموعةال

البدء،  بس تاريخ  بعد  م  تمي هولة.  ت  التأجيربات  مطلوبلغ  زيادة  وتخلتعكس  الفائدة  مدفوعراكم  قيمة  المقدمة. فيض  التأجير  ات 

في  أو    مدة عقد التأجيري  ف  يرتغأو    ترية لمطلوبات التأجير في حالة وجود تعديليمة الدفإعادة قياس الق  ذلك، يتم  إلى  اإلضافةب

المدف )أتوعات  المستقبلالتغيرا  يأجير  المدفوعات  في  حالناتجة  ة  يت  مالتغدوث  من  في  لتحديمأو    ؤشرير  مستخدم  د عدل 

 .  اسيساألصل األء اخيار لشرفي تقييم أو  جير هذه(مدفوعات التأ



 ابعة الت وشركاتهاش.م.ك.ع. تال االستثمارية بي شركة آسيا كا
 

 انات المالية المجمعة يحول البات إيضاح

   2021ديسمبر  31 المنتهية في وللسنة كما في
 

 

26 
 

 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(        2
 

 (ت المحاسبية الهامة )تتمةالسياسا 2.4
 

 )تتمة(ير  لتأجعقود ا 2.4.19
 

 )تتمة( المجموعة كمستأجر
 

 ة القيمةضت منخفوعقود الموجودا جليرة األقص تأجيرد العقو
عقود التأجير التي تبلغ    أي)  جل على عقود التأجير قصيرة األ  لجاأل  جير قصيرةتأال  إعفاء االعتراف بعقود  وعةمجمبق التط

ا  12مدتها   البدء  أو    شهر  تاريخ  أال تتضمن خياوأقل من  الشراء(. كما تطبق  إعفاء  ر  ا  بايض  فضة لموجودات منخاالعتراف 

 ر على عقود التأجير قصيرة لتأجيمدفوعات اج  درايتم إ.  منخفضة القيمةتبر  التي تع  المكتبيةت  ايمة على عقود تأجير المعدالق

 رة التأجير.ت على مدى فتبود تأجير الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثاعقو جلاأل
 

  ات المحاسبية الهامةت واالفتراضاألحكام والتقديرا 3
 

مدرجة  وافتراضات تؤثر على المبالغ ال  وتقديرات  إحكامالية المجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع  إعداد البيانات المإن  

عدم التأكد حول هذه االفتراضات   عن المطلوبات المحتملة. إن  فصاحات والموجودات والمطلوبات واإللإليرادات والمصروف

 قبل. الدفترية لألصل أو االلتزام المسجل في المست ديل مادي في القيمةطلب تعد يؤدي إلى نتائج تت التقديرات قو
 

 االحكام الجوهرية       3.1

ا تطبيق  للمجمعند  المحاسبية  أكلسياسـات  لها  التي  التالية  الهامة  األحكام  باتخاذ  اإلدارة  قامت  المبالغ وعة،  على  األثر  بر 

 لمـالية المجمـعة:البيانـات االمدرجة في  
 

 م كشركة استثمار  التقيي
 قياس شركاتها التابعة  10  لمعيار الدولي للتقارير الماليةرية ضمن استثماجب على الشركات التي تستوفي تعريف الشركة االي

 كة االستثمارية:لتعريف الشريعها. فيما يلي المعايير المحددة أو الخسائر بدال من تجم  رباحوفقا للقيمة العادلة من خالل األ
 

 األممنشأة  ال على  تحصل  أولئكالتي  إمداد  لغرض  أكثر  أو  واحد  مستثمر  من  بخالمس  وال  إدارة تثمرين    دمات 

 االستثمارات.   

 موال فقط لغرض إنتاج  جاه المستثمرين بشأن غرضها الرئيسي من األعمال وهو استثمار األ شأة التي تبدي االلتزام تالمن

 ة أو كليهما معا .يرادات االستثماري أو اإل ع القيمة الرأسماليةناتجة عن رفالعائدات ال

  القيمة العادلة. ة استثماراتها الهامة على أساس أداء كاف تقييمالمنشأة التي تقوم بقياس و 
 

األوراق ( والتي تتضمن االستثمار في  1.1  حيضالومات شركات المجموعة بالتفصيل أغراضها األساسية )راجع اإلتوضح مع

ا الم التابعة لغرض  والصناديق الخاصة    لماليةالية وأوراق الدين  يرادات  في صورة إئدات  تحقيق عاواالستثمار في الشركات 

العادلة وفقا لما ة االستثمارات في البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالقيمة  لرأسمالية. يتم تسجيل كافاستثمار وزيادة القيمة ا

 تيجية واضحة للتخارج من جميع استثماراتها.  جموعة بتوثيق استرامت الملتقارير المالية. قار الدولية لتسمح به المعايي
 

يث تعمل في أكثر من استثمار واحد، كما أن  ص إضافية كشركة استثمار حخصائإلدارة أن المجموعة تستوفي  رر مجلس اكما ق

المج ملكية  حصص  مالية  أغلب  واوراق  أسهم  في  تتمثل  ولدموعة  مستثمر  مماثلة،  من  أكثر  من  مستثمريها  يعتبرون  ال  يها 

ائج يتم إعادة تقييم هذه النتشركة االستثمار. وس  فستوفي تعريلمجموعة تأن ا  األطراف ذات العالقة. انتهى مجلس اإلدارة إلى

 و الخصائص. باستمرار للتعرف على أي تغيير قد ينشأ على هذه المعايير أ
 

 الية  تصنيف الموجودات الم
له وتقييم  ات من خالموجودى تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالالمالية استنادا إلجودات  المجموعة تصنيف الموتحدد  

 ثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم.لتعاقدية لألصل المالي تمما إذا كانت الشروط ا
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 )تتمة(ة الهامة ات المحاسبياألحكام والتقديرات واالفتراض -3
 

 تتمة()االحكام الجوهرية      3.1
 

 صة ض الخاتقييم السيطرة على الشركات ذات األغرا
ذ  تمتلك  في شركات  ملكية  الشالمجموعة حصص  تنطوي  خاصة.  أغراض  مجموعة  ات  على  الخاصة  األغراض  ذات  ركات 

وحقوق  كة المستثمر فيها  ة بالشرحدد لألنشطة المتعلقم تفصيلي ومعقدة في أغلب األحيان وتتطلب تقييمتنوعة من الترتيبات الم

ة ذات  ة عمليا على توجيه األنشطن االعتبارات لمدى قدرة المجموعالمزيد م  مراعاةالمستثمر في اتخاذ قرارات بشأنها. يجب  

المستثمر فيها. إن  على الشركة على هذه العائدات من خالل السيطرة الصلة والحصول على عائدات متنوعة والقدرة على التأثير 

 الشأن تتطلب أحكام جوهرية. إلى نتيجة في هذا الوصول 
 

 فتراضات  ت واالالتقديرا     3.2

الت التقديرات بتاري تتعلق باألسباب المستقبتم عرض االفتراضات الرئيسية  التأكد من  يخ  لية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم 

والت المجمعة  المالية  مخاطرالبيانات  لها  إجر   ي  إلى  تؤدي  تعديكبيرة  القيمةاء  على  مادي  والمطلوبات    ل  للموجودات  الدفترية 

ا السنة  ذاإيضاحفي  الالحقة    لماليةخالل  البنود  المالات مستقلة في  البيانات  المجموعة في ت اصلة في  أدناه. تستند  المجمعة  ية 

وتقديراتها   ا افتراضاتها  إعداد  عند  المتاحة  المؤشرات  المإلى  ا لبيانات  على  المجمعة.  منالية  ال  لرغم  تختلف  قد  ظروف  ذلك، 

ق سيطرة المجموعة. تنعكس  يرات في السوق أو ظروف خارج نطابسبب التغقبلية  واالفتراضات الحالية حول التطورات المست

 مثل هذه التغيرات في االفتراضات وقت حدوثها. 
 

 المطفأة   موجودات المالية المدرجة بالتكلفةانخفاض قيمة ال
أست على  المجموعة  بتقييم خسائر  اس مستققوم  المبلي  الدين  بأدوات  المرتبطة  المتوقعة  ااالئتمان  باالية  المطفأة.  لمدرجة  لتكلفة 

للموجو المجموعبالنسبة  تقوم  األخرى،  وبالدات  المتوقعة.  االئتمان  خسائر  الحتساب  مبسطة  طريقة  بتطبيق  تقوم ة  ال  تالي، 

الت خصص خسائر استنادا إلى خسائر االئتمان تعمل على تسجيل م  من ذلك  خاطر االئتمان وبدالغييرات في مالمجموعة بتتبع 

المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات تستند إلى  ات المالية المجمعة. قامتاألداة المالية في تاريخ البيانمدى عمر  عة علىالمتوق

التاريخية   مخبرتها  تعديلها  ويتم  االئتمان  خسائر  العوامفي  المتعلقابل  المستقبلية  بالمل  االقة  والبيئة  تختلف دينين  قد  قتصادية. 

 ت. تقديراالنتائج الفعلية عن هذه ال
 

 القيمة العادلة  قياس 
نشط(. ويتضمن ذلك وضع  يمة العادلة لألدوات المالية )عندما ال تتوفر لها أسعار سوق  أساليب تقييم لتحديد الق  تستخدم اإلدارة

التي  تراضات تتواتقديرات واف الطريقة  السويتبعها  فق مع  المالية. لوضع هذه االفتراالمشاركين في  ضات،  ق في تسعير األداة 

الملحوظة قدر  ستند اإلدت البيانات  إلى  البيارة  الحالة،  اإلمكان، إال أن هذه  انات قد ال تكون متوافرة بصورة مستمرة. وفي هذه 

فعلية التي سيتم تحقيقها في معاملة درة عن األسعار اللة المقد تختلف القيم العادالمتاحة. ق  اإلدارة باستخدام أفضل المعلومات  تقوم

 ت المالية المجمعة.خ البيانا ي تاريمتكافئة ف
 

 أو الخسائر   رباحدرجة بالقيمة العادلة من خالل األمن موجودات مالية م رباحصافي األ -4
  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي  
    

 17,272 1,897,675  محققة

 (2,393,231) 2,145,301  محققة غير
  ──────── ──────── 

  4,042,976 (2,375,959) 
  ════════ ════════ 

 

 دإيرادات فوائ - 5
  2021 2020 

 دينار كويتي ويتيدينار ك  
    

 359,991 95,188  فوائد على ودائع محددة األجل

 89,290 177,921  أخرى 
  ──────── ──────── 

  273,109 449,281 
  ════════ ════════ 
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 أخرى  إيرادات - 6
 

بــه مــن زاع مع طرف خارجي أدت إلى بيع استثمار محلي محــتفظ بتوقيع اتفاقية تسوية نقامت المجموعة  ،  قةالساب  خالل السنة

حصة في ، ودينار كويتي  400,000بمبلغ    قديةوعة تسوية ن. استلمت المجمبالكامل في سنوات سابقة  هقبل المجموعة وتم شطب

لي ربــح بمبلــغ مــاإجأدى الــى  مــا( 2020) دينــار كــويتي 1,880,954في صورة تسوية عينيــة بمبلــغ مة  ة قائياستثمارات اجنب

 خسائر. لاو ا األرباحفي بيان  أخرى إيراداتعند التسوية وتم تسجيل المبلغ تحت بند ( 2020)دينار كويتي   2,280,954
 

   ربحية السهم - 7
 

مبالغ ربحيةي احتساب  بقسمة  السه  تم  األساسية  ب  )خسارة(ربح  م  الخاص  الالسنة  األممساهمي  المتوسطالعاد  شركة   يين على 

الربح  السهم المخففة عن طريقة قسمة  ربحية  لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة ناقصا أسهم الخزينة. يتم احتساب  المرجح  

الالخلخسارة(  )ا بمساهمي  األاص  ال  مشركة  المتوسط  على  االعاديين  لعدد  العاديةمرجح  زائدا    ألسهم  السنة  خالل    القائمة 

العالمتوسط المرجح لعدد األ العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية.  ادية اسهم  لتي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم 

   ساسية والمخففة متماثلة.، فإن ربحية السهم األففة قائمةمخأخذا في االعتبار عدم وجود أدوات 
  

 2021 2020 

   

 (671,816) 3,186,840  )دينار كويتي(   شركة األمالسنة الخاص بمساهمي ال )خسارة(ربح 

 
════════ ════════ 

 776,440,000 776,440,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )باستثناء أسهم الخزينة(  

 
════════ ════════ 

 (0.87) 4.10 فلس()السهم األساسية والمخففة )خسارة(  ربحية

 
════════ ════════ 

 

عادية أو أسهم عادية محتملة بين تاريخ التقــارير الماليــة وتــاريخ التصــريح ناك معامالت أخرى تتضمن أسهم  حيث إنه ليس ه

 جمعة.البيانات المالية الم بإصدار هذه
 

 النقد والنقد المعادل - 8
  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  

  
  

 581,750 3,749,878            رصدة لدى البنوكنقد وأ

 15,751,480  8,050,000          ة األجل *ودائع قصير

 399,226  434,040              ؤسسات مالية أجنبية**أرصدة لدى م

  ──────── ──────── 

 16,732,456 12,233,918  النقد المعادل  لنقد وا
  ════════ ════════ 

 

وم إلــى ثالثــة أشــهر ي ( مودعة لفترات تتراوح منعن ثالثة أشهرإن الودائع قصيرة األجل )ذات فترة استحقاق أصلية ال تزيد   * 

الــى %  1.125  بــينقــق فائــدة بمعــدل يتــراوح  دة األجــل تحة. إن الودائــع محــدلنقدية الفوريــة للمجموعــ  إلى المتطلبات اا  استناد

   (.سنويا% 1.325% الى 1  :2020)% سنويا  1.550
 

يــة رالمحــتفظ بهــا لــدى بنــوك تجاة دالجاريــة التــي ال تحمــل فائــ فــي الحســابات تتمثل األرصدة لدى المؤسسات المالية األجنبية   **

 وأجنبية.
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 استثمارات في أسهم  - 9
 2021 2020 
 ينار كويتي د نار كويتيدي 

   أو الخسائر:   رباح الل األ موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خ 

 66,213 3,653,914 صناديق اجنبية 

 5,973,562 5,462,308         هم خاصة  صناديق أس 

      - 2,114,000 ية مال  دين   أوراق 

 49,736,937 52,299,688  استثمار في شركات تابعة 
 ──────── ──────── 
 63,529,910 55,776,712 
 ════════ ════════ 

 

 

ث تقيــيم لصــافي قيمــة بنــاءا علــى أحــد(  رةأسهم غير مسع  نة ميسيبصورة رئاصة )التي تتكون  الخ  األسهمصناديق  يتم قياس  

 العادلة.  ةيقارب القيمالمسجل أن صافي قيمة الموجودات  اإلدارةصين. قدرت ديري الصناديق المختودات الصدر من مموجال
 

 ا: آت المهيكلة غير المجمعة والغرض منها وأنشطتهتفاصيل حول طبيعة المنش

المجموعة بصورة   ال  رئيسيةتشارك  المنشآت  حيث تتيح  هيكلة ورعايتها  مفي منشآت مهيكلة من خالل استثماراتها في تلك 

بشكل   المجموعة  تستخدم  متخصصة.  استثمار  المهيفرص  المنشآت  إدارعام  في  العقارات    استثمارات  ةكلة  في  المجموعة 

 ن وأدوات حقوق الملكية. يات الدمهيكلة من خالل اصدار أدودوات حقوق الملكية. يتم تمويل هذه المنشآت الوأ
 

 عة هيكلة غير المجمم المخاطر المرتبطة بالمنشآت ال

ا لتعرض  األقصى  الحد  أن  إلى  اإلدارة  تقييم  خسانتهى  لمخاطر  مشاركتهلمجموعة  المنشآ  اارة  تاريخ في  في  المهيكلة  ت 

لهذالبي الدفترية  القيمة  المجمعة هو  المالية  الانات  إطار هذا  الحصص. وفي  بااللتزامات    تقييم،ه  اعتبارات متعلقة  تم مراعاة 

 المشاركة التعاقدية وغير التعاقدية للمجموعة. قة بهذه الحصص ولوالضمانات المتع
 

صافيلخص   التالي  الموالجدول  قيمة  المقتجي  الودات  المنشآت  في  بالحصص  بيان  رنة  في  المسجل  المجمعة  غير  مهيكلة 

 ديسمبر:  31في  مالي المجمع للمجموعة كماالمركز ال
 اإلجمالي   سنغافورا   الهند   الفلبين  

 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتيدينار  ار كويتيندي 2021
     

 99,629,591 3,036,043 25,006,955 71,586,593 الموجودات

 (91,554,479) (3,781,330) (32,299,094) (55,474,055) المطلوبات 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 8,075,112 (745,287) (7,292,139) 16,112,538 صافي الموجودات 
 

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

 
 جمالي  اإل غافورا  سن الهند     الفلبين

 دينار كويتي   ر كويتي  دينا ويتي دينار ك ر كويتي دينا 2020

 
    

 116,218,370 1,445,883 40,998,969 73,773,518 الموجودات

 (96,754,737) (2,189,334) (45,213,302) (49,352,101) لمطلوبات ا
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 19,463,633 (743,451) (4,214,333) 24,421,417 صافي الموجودات 
 

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

 

 . 2021ديسمبر  31ت رأسمالية كما في أو التزاما ةمحتمل المنشآت المهيكلة مطلوباتليس لدى 
 

 .  19االيضاح رقم  التقييم في خالل آليات المالية من لألدواتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة هرمي لتتم عرض الجدول ال
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 )تتمة(في أسهم  استثمارات - 9
 

 ة: افية التاليرق الجغفي المناط لة غير المجمعةتوجد حصص المجموعة في المنشآت المهيك
 

 2021   2020   
 ار كويتي  دين  دينار كويتي   

   

 18,638,176 21,168,862 الفلبين 

 29,432,787 29,588,612   الهند 

 1,665,974 1,542,214 يا  ماليز
 ──────── ──────── 

 52,299,688 49,736,937 
 ════════ ════════ 

 

 جودات أخرى  مو - 10
 

  2021 2020 

 دينار كويتي  ار كويتيندي  
    

 24,681 13,822  قةإيرادات فوائد مستح

 22,748 25,978  ومعدات   أثاث

 363,011 306,433  أخرىموجودات  
  ──────── ──────── 
  346,233 410,440 

  ════════ ════════ 
 

 مطلوبات أخرى - 11
  2021 2020 

 ويتي كدينار   كويتيدينار   
    

 666,036 575,725  موظفين   دائنو

 425,727 410,323  ة  مستحق أرباحتوزيعات  

 253,564 376,742  ىأخر
  ──────── ──────── 

  1,362,790 1,345,327 

  ════════ ════════ 

 

 رأس المال  - 12
 

  عدد األسهم 

 رأس المال المصرح به 
 لكاملوالمصدر والمدفوع با

 2021 2020  2021   2020   
 ار كويتي  دين كويتي دينار     
       

 80,000,000 80,000,000  800,000,000 800,000,000 فوعة نقدا ( فلس للسهم )مد   100بقيمة    أسهم   
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

 

 االحتياطي اإلجباري       -13
  

نسبة ال    شركة األمتوصية مجلس إدارة ال  ، يقتطع بناء علىم األ  ةشركلل  ظام األساسيالتأسيس والن  وفقا  لقانون الشركات وعقد

إلى االحتياطي االجباري. يجوز للجمعية  لس اإلدارة  ضرائب ومكافأة أعضاء مجبحد أدنى من ربح السنة قبل ال  %10تقل عن  

أس المال المصدر.  من ر  %50بة  تياطي عن نسزاد رصيد االحأن تقرر وقف هذا التحويل إذا    شركة األمومية السنوية للالعم

االحتيا استخدام  يجوز  الخسائروال  مبادلة  في  إال  توزيع    طي  تزيد  أرباحأو  ال  ال5عن    بنسبة  المال  رأس  في  % من  مدفوع 

مخصومة  رد أي مبالغ    بسبب عدم وجود االحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم  رباحسنوات التي ال يسمح فيها الربح بدفع هذه األال

 % من رأس المال المصدر. 50نسبة ما لم يتجاوز االحتياطي  في السنوات التالية بذلك، رباحدما تسمح األي عنطالحتيامن ا
 

كما في    شركة األملمتراكمة المتكبدة من قبل الللخسائر ا  نتيجةيل إلى االحتياطي اإلجباري  جراء أي تحوخالل السنة، لم يتم إ

   .2021 ديسمبر 31
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 ماطي العاالحتيا    -14
 

العاي ء  على تعليمات بنك  لملكية في السنوات السابقة بنالعام المحولة إلى حقوق ام رد الزيادة في المخصص ا مثل االحتياطي 

 .  ويت المركزيالك
 

 أسهم الخزينة - 15
   2021 2020 
    

 23,560,000 23,560,000  دد األسهم ع

 %2.945 %2.945  رةنسبة األسهم المصد

 864,652 1,225,120  دينار كويتي –ية قة السوالقيم

 1,698,775 1,698,775  ينار كويتيد –التكلفة 
 

ا أسهم  لتكلفة شراء  معادل  مبلغ  تحديد  كمبلتم  و   غلخزينة  العام  االحتياطي  للتوزيع من  قابل  اغير  به  يتم  فترة  الحتفاظ  خالل 

 اق المال. ليمات هيئة أسواالحتفاظ بأسهم الخزينة وفقا لتع
 

 قة ات األطراف ذات عالصاحف إ -16
 

اإلدارة   دارة وموظفياديق المدارة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلقة الشركة الزميلة والصناف ذات عاليمثل األطر

يسيط التي  والشركات  للمجموعة  مشتركة  العليا  سيطرة   عليها  يمارسون  أو  األطراف  هؤالء  عليها  م  ر  تأثيرا   يتمأو   لموسا . 

و فالموا تسعير  سياسات  على  المعامقة  هذه  قبشروط  من  الالت  إدارة  األمل  وباشركة  في  .  المنتهية  للسنة  ديسمبر    31لنسبة 

 أو الخسائر المجمع. رباحع األطراف ذات عالقة مدرجة في بيان األم اك معامالت ، لم تكن هن2021
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا 

يط أنشطة حيات ويتولون مسؤولية تخطون بالصالليا الذين يتمتعرة وموظفي اإلدارة العاس اإلدالعليا مجل  موظفو اإلدارةيشمل  

 ا يلي:لمعامالت المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا كملاإلجمالية  المجموعة وتوجيهها ومراقبتها. كانت القيمة
 

  2021  2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي  
    

 200,301 195,358          جل ا قصيرة األرواتب ومزاي

 14,141  14,141            نهاية الخدمة للموظفينمكافآت 

 48,360 39,120            *  اإلدارةمجلس  اءأعضمكافأة 

  
─────── ─────── 

  248,619 262,802 

  
═══════ ═══════ 

 

  .دارةاإلجلس م أعضاءمن قبل اثنين من  تمثل المكافأة المبالغ المدفوعة لقاء خدمات االستشارات المقدمة * 
 

ال إدارة  المنتهية فياإلدار  سبعدم دفع مكافأة ألعضاء مجل  شركة األمأوصى مجلس  للسنة  ال    :2020)  2021ديسمبر    31  ة 

 (. ءشي
 

 وموصى بها  توزيعات مدفوعة 

  : 2020  ديسمبر  31)  2021ديسمبر    31نة المنتهية في  نقدية للس  أرباح توزيعات    بسداد أي  شركة األممجلس إدارة ال  ىلم يوص

 ال شيء(.  
 

 معلومات القطاعات   - 17
 

ال من  مميز  هو جزء  القطاع  يإن  منقمجموعة  إما  أدم  )قطتجات  خدمات  بيئة و  وخدمات ضمن  منتجات  يقدم  أو  أعمال(  اع 

 ى. ا القطاعات األخريا مختلفة عن مخاطر ومزاي)قطاع جغرافي( ويتعرض لمخاطر ومزامحددة  اقتصادية
 

ايمان.  وجزر الك  ند وآسياقطاعات جغرافية تبعا  لموقع الموجودات: الكويت واله  أربعموعة في  جظم المألغراض اإلدارة، تنت

 ت.القطاعا وعة إلى هذا األساس في إعداد التقارير حول معلوماتتستند المجم
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 )تتمة(معلومات القطاعات   - 17
 

معلومات   التالي  الجدول  اإليراديقدم  للعن  والنتائج  وإجمالات  الموسنة  واإلجي  المطلوبات  وإجمالي  األخرى  فصاحودات  ات 

 :قارير حولهالتي يمكن إعداد تمجموعة افيما يتعلق بقطاعات ال
 

 المجموع  جزر الكايمان  آسيا   لهند ا الكويت   

 دينار كويتي دينار كويتي يتيدينار كو دينار كويتي تيدينار كوي 

        2021ديسمبر  31

الية موجودات م الربح من)الخسارة( صافي 

أو   رباحرجة بالقيمة العادلة من خالل األدم

 4,042,976    188,848   4,081,777 (227,649)       - الخسائر

  83,263      -  83,263      -     - استشاراتأتعاب إدارة و

 273,109  177,921      -     -  95,188  إيرادات فوائد 

 11,776     - 11,776     -     - إيرادات توزيعات أرباح  

 (85,943)     -  14      - (85,957) عمالت أجنبيةفروق تحويل صافي 

 200     - 200     -     - أخرى إيرادات 
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

   4,325,381   366,769   4,177,030 (227,649)   9,231  اإليرادات  ماليإج
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 628,575    -   38,914      -  589,661  اليف موظفين تك

 392,920  59,452   78,073      - 255,395 ة وإداريةروفات عموميمص

 117,046     -     -     - 117,046 ضرائب
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,138,541 59,452   116,987     - 962,102 الي المصروفات إجم
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,186,840 307,317 4,060,043 (227,649)  (952,871) السنة ربح  )خسارة( 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 76,110,061  422,718   32,828,841  30,376,614 12,481,888 قطاع موجودات ال
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,362,790 3,473   30,134       - 1,329,183 وبات القطاع مطل
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 
 المجموع  جزر الكايمان آسيا   د لهنا الكويت  

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  يتي ودينار ك دينار كويتي  كويتي دينار 

 2020ديسمبر  31
     

رجة دالية مموجودات م صافي الربح من

 (2,375,959) 142,834 1,032,910 (3,551,703)     - أو الخسائر احربخالل األ بالقيمة العادلة من

 100,201     - 100,201     -     - شاراتاستأتعاب إدارة و

 449,281     - 89,290     - 359,991 إيرادات فوائد 

 (20,790)     - (462)     - (20,328) عمالت أجنبيةفروق تحويل صافي 

 2,388,059     -     -     - 2,388,059 خرى إيرادات أ
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 540,792 142,834 1,221,939 (3,551,703) 2,727,722 اإليرادات  ماليإج
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (825,003)     - (187,004)     - (637,999) اليف موظفين تك

 (387,605) (61,833) (41,718)     - (284,054) وإداريةفات عمومية مصرو
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,212,608) (61,833) (228,722)     - (922,053) المصروفات الي إجم

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

 (671,816) 81,001 993,217 (3,551,703) 1,805,669 السنة)خسارة( ربح 

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

 72,919,608 1,046,147 24,453,687 30,357,957 17,061,817 دات القطاع موجو

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

 1,345,327 3,496 18,054     - 1,323,777 وبات القطاع مطل

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 المالية تأهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوا - 18
 

المخاطر ج المجمو  زءا  رئيسيا  تمثل  أنشطة  المستمرةمن  والقياس والمراقبة  التحديد  تُدار بطريقة  المخاطر    وفقا    عة لكن هذه 

واللحد المخاطر  إدارة  األ  ضوابطود  في  الطريقة  هذه  إن  ذاتخرى.  المج  المخاطر  الستمرار  كبيرة  تحقيق  أهمية  في  موعة 

 المنوطة به داخل المجموعة.  تعلق بالمسئولياتمخاطر فيما يمجموعة مسئولية التعرض لللويتحمل كل فرد با رباحاأل
 

ثل ت المالية مجموعة بنود متنوعة من الموجوداالم  . لدى مطلوبات األخرىمن الموعة  تتكون المطلوبات المالية األساسية للمج

رى التي تنتج عن موجودات األخالمالية غير المسعرة وال  تسسات المالية األجنبية والمحلية واألدواالنقد واألرصدة لدى المؤ

 أنشطة عملياتها بصورة مباشرة.  
 

تواجهها   التي  المخاطر  المجموعة  أنكجزء  تصنف  المتابعة ومن  وبالتاليبة  قالمراشطة  معينة  فئات مخاطر  إسناد   ضمن  تم 

ع المخاطر  لها. إن أنواالمحددة ورفع التقارير حو  ولين لتحديد وقياس ومراقبة فئات المخاطرسئوليات محددة لمختلف المسؤم

 يلي:  هي كما
 

 المخاطر الناتجة من األدوات المالية:  (أ

 لمقابلةف اااألطرتعثر العمالء وخاطر ضمن ممخاطر االئتمان التي تت -1

 مخاطر السيولة -2

 والعمالت األجنبية  تضمن مخاطر معدالت الفائدة  لسوق التي تمخاطر ا -3
 

 مخاطر أخرى ( ب

ا لمخاطر ا -1  مدفوعات مقدم 

 علقة باألعطال التشغيليةضمن المخاطر المتشغيل التي تتمخاطر الت -2
 

ال إدارة  مجلس  األم يتحمل  كا  شركة  عالمسؤولية  المملة  إلدن  الشامل  انهج  استراتيجيات  مخالارة  على  والموافقة  ومبادئ  طر 

 ة المخاطر.  إدار
 

 مخاطر االئتمان   18.1

سائر مالية. تتم  زامه مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخلتية بالوفاء بالالما د أطراف األداةاق أحي إخفتتمثل مخاطر االئتمان ف

س تمراقبة  ومدى  االئتمانية  المجموعة  الياسة  من  للحد  المجموعة  تسعى  مستمرة.  بصورة  للمخاطر  غير تعرضها  ركزات 

التعامل مع أف أنشطة   يعك من خالل تنو لدة وذق أو أعمال محدمناط  ء فيراد أو مجموعات من العمال المالئمة للمخاطر في 

 االكتتاب. 
 

 لمخاطر االئتمان:الحد األقصى للتعرض 
موجودات المالية  فئة من ال  ل تاريخ البيانات المالية المجمعة هو القيمة الدفترية لكقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في  الحد األ

 كما يلي: 
 2021   2020   

  يتيار كودين  دينار كويتي 
   

 16,732,185 12,233,443 نوك والودائعبدى الاألرصدة ل

      - 2,114,000 ( ماليةدين أوراق أو الخسائر ) رباحخالل األدرجة بالقيمة العادلة من موجودات مالية م 

 160,483 128,346 * موجودات أخرى

 
─────── ─────── 

 14,475,789 16,892,668 
 ═══════ ═══════ 

 

 . دما  الثابتة وموجودات حق االستخدام والمدفوعات مق جوداتاستثناء الموب * 
  

 رصدة لدى البنوك اال
االئ مخاطر  والمتمإن  البنوك  لدى  األرصدة  من  الناتجة  حان  محدودة  المالية  المقا  يثؤسسات  األطراف  فبلة  إن  ي تتمثل 

ائتمانية مناس السمعة ذات تصنيفات  العالم  فلتصنيقبل وكاالت ان  ددة محبة ممؤسسات مالية حسنة  ية. إضافة إلى  االئتماني 

المبالغ األساس البنوك المحليةذلك، فإن  لجارية( مضمونة من قبل  بما في ذلك حسابات االدخار والحسابات ا)  ية للودائع لدى 

المركزي  بن الكويت  رقم  للقانو  طبقاك  المح  2008لسنة    30ن  البنوك  لدى  الودائع  دول فلية  بشأن ضمان  والذي ة  ي    الكويت 

 . 2008وفمبر ن 3ساريا  بتاريخ  أصبح
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 )تتمة( المالية ة مخاطر األدواتأهداف وسياسات إدار - 18
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان  18.1
 

 )تتمة( االرصدة لدى البنوك

شهرا    12ى  مد  ة علىمتوقعاألجل على أساس خسائر االئتمان ال  ةمحددوالودائع    بنوكلدى الرصدة  األياس انخفاض قيمة  تم ق

ترى  اتعكس  و لالنكشافات.  األجل  قصيرة  البنوكاألأن    المجموعةالستحقاقات  لدى  ترتبط  ا  ةمحددوالودائع    رصدة  ألجل 

يت المركزي للودائع وضمان بنك الكو  بلةالمقا  طرافئتمانية الخارجية لألإلى التصنيفات اال  بمخاطر ائتمان منخفضة استنادا  

 . ةلمحلينوك االمودعة لدى الب
 

 رى موجودات أخ
اإلدارةت تع وترى  منخفضة  تعثر  مخاطر  ذات  األخرى  الموجودات  قد  بر  لديها  المقابلة  األطراف  الوفاء رة  أن  على  جيدة 

ج مخاطر االئتمان المتوقعة في ن تأثير تطبيق نموذلم يك  لذلك،لمدى القريب. نتيجة  ية التعاقدية على ابالتزامات التدفقات النقد

 يا .رة جوهالية المجمعالمانات البي تاريخ
 

 قيمة الموجودات المالية غير الخاضعة لمتطلبات انخفاض ال 
ا لمخاطر  المجموعة  المالئ تتعرض  المالية  واألوراق  الدين  أدوات  من  الفئتمان  هذه  إن  المماثلة.  الموجودات  من  ال  الية  ات 

انخفاض  تخض لمتطلبات  العاع  بالقيمة  قياسها  يتم  حيث  مالقيمة  خالدلة  ان  ا  رباحألل  لهذه ر لخسائأو  الدفترية  القيمة  تمثل   .

للتع الحد األقصى  المجمو  رض لمخاطر االئتمانالموجودات  لمتطلبات  عةلدى  المالية غير الخاضعة  انخفاض   على األدوات 

في   المالقيمة  البيانات  الالية  تواريخ  لم  ذات  وبالتالي،  عن   إفصاحإدراج  يتم  صلة.  األق  منفصل  للالحد  اطر لمختعرض  صى 

 األدوات.   هن لهذاالئتما
 

 مان تركز مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئت
أ المذكورة  المخاطر  بيعالتستند  في  المسجلة  الدفترية  القيمة  صافي  إلى  اه  المالي  المركز  اان  الحد  يعادل    ألقصى لمجمع. 

طر االئتمان بالنسبة لطرف  اض لمخألقصى للتعرد ان الحدة. إالئتمان القيمة الدفترية لهذه األرصالمجموعة لمخاطر ا  لتعرض

   ر كويتي(.يناد 14,501,479: 2020ار كويتي )دين 6,800,000يبلغ  فرديمقابل 
 

التركزات عندما يشترتن أنشطة متشابهةك  شأ  في  المقابلة  أنشعدد من األطراف  في  أو  في،  أو الجغرافية،  قة  المنط نفس    طة 

يرات  بالتغ   تأثر بشكل مماثليجعل قدرتهم على مواجهة االلتزامات التعاقدية ت ما يكون لهم سمات اقتصادية متماثلة مما قد  دنع

ثر  رات التي تؤلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة للتطوإ  و غيرها. تشير التركزاتأ  في الظروف االقتصادية أو السياسية

 ة جغرافية معينة.قطى منبذاته أو علال ع أعمى قطاعل
 

الحد التالي  الجدول  الم  يوضح  بيان  لبنود  االئتمان  لمخاطر  للتعرض  المج األقصى  المالي  مع  ركز  القطاع مع  حسب  تحليله 

 الجغرافي: 

 المجموع    ن ما جزر الكاي آسيا   يت الكو 2021

 ويتير كدينا يتيكودينار  دينار كويتي دينار كويتي 
     

  12,233,443     -  59,060  12,174,383 وودائع قصيرة األجل قدن

أو  رباحألدرجة بالقيمة العادلة من خالل اموجودات مالية م

 2,114,000    -  2,114,000    -  ( ةماليدين الخسائر )أوراق 

 128,346    12,726   4,456   111,164    خرىموجودات أ

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 14,475,789 12,726 2,177,516 12,285,547 اإلجمالي
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     

 المجموع   نجزر الكايما آسيا   الكويت  2020

 كويتي ينار د دينار كويتي  نار كويتي دي دينار كويتي  
     

 16,732,185          - 47,273 16,684,912 قصيرة األجل ودائعنقد و

 160,483  12,405 38,744 109,334 أخرىموجودات  

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 16,892,668 12,405 86,017 16,794,246 اإلجمالي 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة( المالية أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات - 18
 

   )تتمة(مان مخاطر االئت 18.1

 )تتمة(مخاطر االئتمان لتعرض الحد األقصى للخاطر م ركزت
التا الجدول  األيوضح  الحد  الم  قصىلي  المالي  المركز  بيان  لبنود  االئتمان  لمخاطر  لقطاع وجمع  للتعرض  وفقا   تحليله  تم 

 : األعمال

 

2021 

البنوك 
والمؤسسات  

 المجموع  أخرى صناعي  ية األخرىالمال

 نار كويتيدي تيكوير دينا ينار كويتيد ر كويتينادي 
     

  12,233,443      -     -  12,233,443  وودائع قصيرة األجل  دنق

أو  رباحة العادلة من خالل األموجودات مالية مدرجة بالقيم

 2,114,000     - 2,114,000     - ( ةماليدين الخسائر )أوراق 

 128,346   128,346       -     - موجودات أخرى

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

 14,475,789 128,346   2,114,000  12,233,443  رض لمخاطر االئتمانعي التإجمال

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

 

2020 

البنوك  
والمؤسسات  

 موع المج أخرى فنادق  ة األخرى المالي

 دينار كويتي  ينار كويتي د دينار كويتي  كويتي  دينار 
     

 16,732,185      -      - 16,732,185 ألجل نقد وودائع قصيرة ا

 160,483 160,483      -      - خرىت أموجودا

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

 16,892,668 160,483      - 16,732,185 ماناالئترض لمخاطر إجمالي التع

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

 

 لة مخاطر السيو  18.2

الوف  على  المجموعة  قدرة  عدم  مخاطر  هي  السيولة  مخاطر  استحقاقهاإن  عند  بالتزاماتها  تنتاء  قد  عن .  السيولة  مخاطر  ج 

ذه لى الفور. وللحماية من هدر التمويل عاعض مصتسبب في نضوب ب قد ي  ن مماسوق أو تدني درجة االئتماي الاالضطرابات ف

، واالحتفاظ برصيد صادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبارإدارة المجموعة بتنويع م  متقا  المخاطر،

 ويق لها بسهولة. للتسواألوراق المالية القابلة نقدية الاطيات الحتيلجيد 
 

مر هذه ئد المستقبلية على مدار عواالفمن مدفوعات  قدية المتوقعة والتي تتضالتدفقات الن  ماليةة للمطلوبات اللسيولئمة اتعكس قا 

 ات المالية: المطلوبات المالية. فيما يلي قائمة السيولة للمطلوب

 أشهر  3خالل  2021
 12ى لإ 3 من

 شهر 
 أكثر من 

 جموع الم  سنة واحدة 

 تيدينار كوي كويتينار يد تيدينار كوي ينار كويتيد 
     

 1,362,790   481,362      -  881,428   مطلوبات أخرى 

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

2020     

 1,350,237 530,348 106,641 713,248 مطلوبات أخرى  

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

 

التالي الجدول  المقائمة    يلخص  ا  مجموعة.للوجودات والمطلوبات  استحقاق  الموجاستحقتم تحديد  وبات وفقا   المطلوودات  قات 

أو الخسائر   رباحالل األمن خ  رجة بالقيمة العادلةويتها. يتم تحديد الموجودات المالية المدتوقع فيه استردادها أو تسللتاريخ الم

ل اإلدارة  تقدير  أساس  على  االستحقاقات  توقائمة  الموجوداسيولة  فترات  لك  تختلف  قد  عن  ستحقاقاالت.  ت  افتر  الفعلية 

الاالستحق أبينة  ماق  المقترضينأدناه حيث  الحق في سدا  ن  لهم  السداد مقد يكون  بدون غرامات  أو  االلتزامات مع  إن  د  قدما . 

 ديسمبر كانت كما يلي: 31الموجودات والمطلوبات في حقاق قائمة است
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 ()تتمة المالية ة مخاطر األدواتات إدارأهداف وسياس - 18
 

 تمة()تة لاطر السيو خم 18.2

 
2021  

   لخال
 شهر أ 3

 أشهر  3
 دة واحإلى سنة 

 أكثر من 
 المجموع  سنة واحدة 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يتيدينار كو 

     لموجوداتا

  12,233,918      -     - 12,233,918 قد المعادل  النقد والن

  ن خاللة مية مدرجة بالقيمة العادلمالموجودات 

 سائرالخ أو رباحاأل
 

 63,529,910 -     -     
  

 63,529,910 

 346,233 207,840 132,620 5,773 موجودات أخرى
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 76,110,061 207,840 132,620 75,769,601 مجموع الموجودات
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     المطلوبات 

 1,362,790  481,362      -  881,428 رى خمطلوبات أ
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,362,790 481,362      -  881,428 جموع المطلوبات م
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     

 
2020   

 خالل 
 أشهر 3

 أشهر 3
 لى سنة واحدة إ

 أكثر من 
 المجموع  ة ة واحد سن

 يتي ونار كدي ر كويتي دينا نار كويتي يد ر كويتي دينا 

     اتالموجود

 16,732,456      -       -  16,732,456 والنقد المعادل نقد ال

ن خالل  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة م

 55,776,712      -       -  55,776,712 و الخسائرأ حربااأل

 410,440 245,271 157,488 7,681 موجودات أخرى
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 72,919,608 245,271 157,488 72,516,849 ع الموجوداتمجمو
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     المطلوبات 

 1,345,327 530,208 100,655 714,464 وبات أخرى مطل
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,345,327 530,208 100,655 714,464 مجموع المطلوبات 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 مخاطر السوق 18.3

هي    مخاطر  إن التمخاالسوق  نتيجة  أصل  قيمة  تقلب  الطر  متغيرات  في  مغيرات  اسوق  وأسعار  الفائدة  معدالت    لعمالتثل 

لتي  العوامل ا  وله أ  رهة اإلصداأو جار الفردي  مق باالستثعوامل تتعلاألجنبية وأسعار األسهم سواء كانت هذه التغيرات بسبب  

 تؤثر على جميع االستثمارات المتداولة في السوق. 
 

الموجودات من   وتنويعى فئات الموجودات المختلفة  ا  علوجودات المحددة مسبقالسوق على أساس توزيعات المطر  تدار مخا

غيرات طويلة إلدارة للتاقدير  تت السوق وجاهالظروف وات  ريم المستممال والتقيحيث التوزيع الجغرافي وتركزات قطاع األع

 وقصيرة األجل في القيمة العادلة. 
 

 الت األجنبيةلعمامخاطر   18.3.1

في أسعار العمالت األجنبية. قام مجلس إدارة   تغيراتلب قيمة أداة مالية بسبب الطر تقالت األجنبية هي مخاإن مخاطر العم

 لمراكز القائمة على أساس دوري. م مراقبة ات لة. تمة حسب العفتوحلمراكز الما حدود على  بوضع ال مشركة األال
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 )تتمة( المالية ر األدواتخاطأهداف وسياسات إدارة م - 18
 

 تمة()ت مخاطر السوق 18.3
 

 تمة()ت نبيةالعمالت األجمخاطر   18.3.1

التا الجداول  لمخاطر  توضح  المجموعة  المجموعلية تعرض  لمخاطر  انكشاف  اأة  األجنبيلعمالسعار صرف  للمت  جودات  وة 

 :مطلوبات( المالية النقدية في تاريخ البيانات المالية المجمعة)وال

 

2021  
 القيمة المكافئة 

 دينار كويتي بال

2020 
 يمة المكافئة الق
 دينار كويتي بال

   

 29,432,787 29,588,612 هندي  روبية

 18,638,176 23,282,862 بيزو فيليبيني

 6,444,146 9,184,384 أمريكير دوال

 1,665,974 1,542,215 يزي رينغيت مال

 32,670 24,698 ر هونج كونجدوال
 

بنسبة   التغير  تأثير  التحليل  أسعار  5يحتسب  في  الدين%  مقابل  األجنبية  العمالت  الكويتيصرف  ا  ار  واإليرادات  على  لربح 

 ثابتة.  ىرات األخرلمتغيمع االحتفاظ بكافة االشاملة األخرى 

 عملةال

 بح رلى الالتأثير ع
2021 

 ينار كويتدي

 على   التأثير
 حقوق الملكية 

2021 
 دينار كويتي

 التأثير على الربح 
2020 

 دينار كويتي 

 ثير على التأ
 وق الملكية حق

2020 
 دينار كويتي 

     

   - 1,471,639   - 1,479,431 ندي روبية ه

   - 931,909   - 1,164,143 يبيزو فيليبين

 445 304,364   - 458,774 كيأمريدوالر 

   - 83,299   - 77,111 ليزي رينغيت ما

 1,235      - 1,008      - دوالر هونج كونج
 

 مخاطر أسعار الفائدة 18.3.2 

لفائدة  اسعار  أ  غيرات فيالت  مالية بسبب   ةلية ألدادفقات النقدية المستقبلعادلة أو التقيمة امخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب ال

 السوق. في 
 

صيرة األجل لدى المجموعة.  قي أسعار الفائدة بالسوق بصورة رئيسية بالوديعة  مجموعة لمخاطر التغيرات فال  رضيتعلق تع

 ات محددة.  رتفائدة لفود على فجوات أسعار الن خالل وضع حدائدة ممستويات مخاطر أسعار الف شركة األمة الحدد مجلس إدار
 

 ة عار الفائدساطر أمخنكشاف لاال
 تحمل فائدة لدى المجموعة كما هي مسجلة من قبل إدارة المجموعة: ئدة لألدوات المالية التيلفاا فيما يلي أسعار

 

 2021 2020 

 دينار كويتي  تيدينار كوي 

   لثابتةائدة ااألدوات ذات أسعار الف

 15,751,480 8,050,000         ودات مالية موج
 ════════ ════════ 

 

 ائدةالف ية ألسعارسالحسا
في أسعار الفائدة في تاريخ البيانات المالية المجمعة من الممكن أن   نقطة أساسية  25ير المحتمل بصورة معقولة بعدد  التغإن  

 كافةيل ثبات  حلترض هذا الدينار كويتي(. ويفت   39,379:  2020ينار كويتي )د  11,513  ؤدي إلى انخفاض ربح السنة بمبلغي

 ى. راألخ المتغيرات
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 )تتمة( المالية ات إدارة مخاطر األدواتاف وسياسأهد - 18
 

 )تتمة( مخاطر السوق 18.3
 

 سهم  مخاطر أسعار األ 18.3.3

قيمة  لوالمصنفة كمدرجة با  ل المجموعةينشا من االستثمارات المحتفظ بها من قبإن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم  

خالل   لة دالعا ال   رباحاأل  من  غير  رااستثما  إن  (.10  إيضاح)  رخسائأو  األسهم  في  المجموعة  لمخاطر    المدرجة ت  معرضة 

التأكد من ا الناتجة من عدم  المجموعة مخاطر أسعار األسهم من   لقيم المستقبلية لالستثمارات في األسهم. تديرأسعار السوق 

اا  قدوات حقوستثمارات ووضع حدود ألتنويع اال  خالل إلى  حفر حول ماري تقتم تقديم  يلية.  ية واإلجمالفردلملكية  ظة األسهم 

مر للمجموعة  العليا  اإلدارة  وتتولى  منتظمة.  بصفة  للمجموعة  العليا  المتعلقة اإلدارة  الهامة  القرارات  واعتماد  اجعة 

 في أسهم.   اتتثمارباالس
 

البيانات تاريخ  ا  في  االالمالية  تعرض  كان  غاألي  فستثمارات  لمجمعة،  الب  سجلةالم   لمدرجةاير  سهم   بمبلغ  دلةعاالقيمة 

 . 19 يضاحدينار كويتي. تم عرض تحليل الحساسية لهذه االستثمارات في اإل 59,940,831
 

 مخاطر فترة االحتفاظ باالستثمارات 18.4

يمكــن تحقيــق ول العائــد. وقــد ال د حــ تأكــ دون أي  لاألجــ  مــا طويــلتزاب الاصــة يتطلــ لخاق األســهم ن االســتثمار فــي صــناديإ

غير مؤكــد وال -إن وجد   -التوزيعات النقدية  ر سائلة في الوقت المناسب. كما أن توقيتفي ملكية غي  االستثمارات المحتفظ بها

 رينأو المــدي ومييناء العمــ شــركة للكثر صعوبأ رجعل األم ظروف السوق مؤخرا  فييمكن التنبؤ به. إضافة إلى ذلك، ساهمت  

اطر مواتية. نتيجــة لــذلك، تــرى المجموعــة أن مخــ ذابة وبشروط هم الخاصة بيع االستثمارات بأسعار جخرين لصناديق األساآل

 األسهم الخاصة.انخفاض أو تأخر في العائدات من صناديق فترة االحتفاظ باالستثمارات قد تؤدي إلى 
 

 يلشغتمخاطر ال 18.5

. عند  داث الخارجيةأو الغش أو األحاألنظمة أو الخطأ البشري  نتيجة لتعطل    ائرالتعرض لخس  رمخاط  غيل هيشالتاطر  إن مخ

الت مخاطر  تؤدي  أن  يمكن  األداء،  في  الرقابة  وتنفشل ضوابط  قانونية  تداعيات  أو  السمعة  تضرر  إلى  تكبد  شغيل  أو  ظيمية 

ه المخاطر من خالل إطار تطيع إدارة هذتس  غيل، ولكنهاشر التة مخاط فكا  بعادتوقع استت  نلمجموعة أة مالية. ال تستطيع اخسار

وحقوق الوصول والتفويض   المحتملة. تتضمن ضوابط الرقابة فاعلية عمليات فصل الواجبات  ب مع المخاطرلمراقبة والتجاوا

   الداخلي.ق يدام التدقييم، بما في ذلك استخعية الموظفين والتقوإجراءات التسوية وتو
 

ال  وجدي من    ةمجموعلدى  واإلجراالسمجموعة  إدارياسات  مجلس  أقرها  التي  الءات  األمة  تطبيقها  و  شركة  وتقييم  يتم  لتحديد 

الذي قسم مخاطر التشغيل  ر األخرى. ويتم إدارة مخاطر التشغيل من خالل  ومراقبة مخاطر التشغيل إلى جانب أنواع المخاط

 شغيل.تطر القب مخااويرءات واإلجرا  اتسام بالسيايتأكد من االلتز
 

 عادلة  اس القيمة القي - 19
 

 ة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة:  لقياس القيم لي الجدول الهرمييوضح الجدول التا
 

 بواسطة لعادلة قياس القيمة ا  

 المجموع  تاريخ التقييم  

سعار المعلنة األ 
سواق في األ 

النشطة 
 ( 1 )المستوى

  تالالمدخ
ة  الجوهري

وظة ملحال
 ( 2 مستوى)ال

  المدخالت

جوهرية غير  ال
 لملحوظة ا

 ( 3)المستوى 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   2021

      موجودات مقاسة بالقيمة العادلة 
      

ادلة  موجودات مالية مصنفة بالقيمة الع
      أو الخسائر: حربامن خالل األ

 64,835         - 3,589,079  3,653,914  2021 سمبردي 31 ة  بينصناديق اج

 5,462,308         -       - 5,462,308    2021سبتمبر  30 أسهم خاصة  صناديق 

 2,114,000       -       - 2,114,000 2021ديسمبر  31 أوراق دين مالية  

 52,299,688       -       - 52,299,688 2021ديسمبر  31 عة ت تابركااستثمار في ش
  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  63,529,910 3,589,079 -       59,940,831 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(لة  عادقياس القيمة ال - 19

 

 بواسطة لعادلة قيمة اقياس ال  

 المجموع   تاريخ التقييم  

سعار المعلنة  األ
في األسواق  

)المستوى   النشطة
1 ) 

مدخالت  ال
الجوهرية  

وظة  الملح
 ( 2)المستوى 

المدخالت  

غير   الجوهرية
 وظة  لملحا
 ( 3توى لمس)ا

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي  دينار  2020

      ادلة مقاسة بالقيمة العات موجود
      

ادلة  دات مالية مصنفة بالقيمة العموجو
      ر:أو الخسائ رباحمن خالل األ

 66,213     -     - 66,213 2020ديسمبر 31 اجنبية   صناديق

 5,973,562     -     - 5,973,562 2020بر سبتم 30 خاصة   أسهمناديق ص

 49,736,937     -     - 49,736,937   2020ديسمبر 31   عةاستثمار في شركات تاب
  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  55,776,712 -     -     55,776,712 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 طرق وافتراضات التقييم  

 لة:  قيمة العادالطرق واالفتراضات المستخدمة لتقدير ال يفيما يل
 

 لمدرجة  الصناديق المدارة غير ا 
صناديقالمجموتستثمر   في  المسعدم  عة  غير  الخاصة  األسهم  صناديق  تشمل  في  ارة  تخسوق  رة  وقد  لنشط  على ضع  قيود 

 لسائلة عن الموجودات السائلة.ااالسترداد وضوابط فصل الموجودات غير مثل فترات اإلغالق ورسوم ادات دالسترا
 

اإلد آليات  تضع  المسارة  التقييم  تقييم  التقييم ومدخالت  في  التخدمة  اعهذه  في  معقولة ومؤيدة.  اتبصناديق  أنها  للتأكد من  رها 

لة، يتم  دمتها العادلة. وعند قياس قيمتها العالصناديق كمدخالت لقياس قيهذه الودات  قيمة الموجافي  استخدام ص  يتم  لي، قدبالتا

الصندو قيمة موجودات  الضرتعديل صافي  المرتبطق عند  العوامل  لكي تعكس  المسورة  بالصندوق  فة  ى لإ  يه. واستناداتثمر 

م لصندوق المستثمر فيه، تقوفي ا  للتداوت ومستوى اجوداقيمة المو  صافيا على  طبيعة ومستوى التعديالت المطلوب إجراؤه

 .3لمستوى االمجموعة بتصنيف هذه الصناديق ضمن 
 

 استثمارات غير مسعرة  
قي االستثميتم  للقيمةاس  وفقا  المسعرة  غير  آلياستخد بالعادلة    ارات  مناام  تقييم  نماذج    ةسبات  التقييم  آليات  تتضمن  للظروف. 

االتد المخصوملنقدفقات  واية  اة  ا  ةلحديثلمعلومات  الجوهرفي  المدخالت  إن  آليات لسوق.  في  المستخدمة  الملحوظة  غير  ية 

الخصم وا النمولتقييم تتضمن بصورة رئيسية معدل  االشغال وتقدي  معدل  اإليرادات والنهائي ومعدل  ويتم خصم    الربح. رات 

مقابل  يتقال التقييم  آليات  خالل  من  المحتسب  م اعتباريم  السات  ضعف  الح  يولةثل  بنوفروق  علاجم  والظروف ءا  الحقائق  ى 

 . 3ى ضمن المستوتصنيف القيمة العادلة لهذه االستثمارات بقة بكل شركة على حدة. تقوم المجموعة المتعل
 

 3ابقة المستوى مط

ات  نفترة البيااية  بداية ونه  بين  3ستوى  عادلة للبنود المصنفة ضمن المي القيمة الفت  كافة الحركا  الجدول التالي مطابقة  يعرض

 مالية المجمعة: لا

     

 يناير 1كما في 
2021   

الربح/)الخسارة( 
  رباحاأل  يالمسجل ف

 خسائرأو ال

صافي )المبيعات(  
 مشترياتال

 والتسويات  

 كما في  
 ديسمبر   31

2021 

 ر كويتي دينا كويتي  رنادي نار كويتي دي دينار كويتي  

      مة العادلةموجودات مقاسة بالقي
 قيمة  لة باجمالية مدر وداتموج
     أو الخسائر: رباحالعادلة من خالل األ 

 64,835        - (1,378) 66,213 صناديق أجنبية 

 5,462,308   (550,199) 38,945 5,973,562   صناديق أسهم خاصة

 2,114,000 2,114,000       -       - مالية  دين أوراق 

 52,299,688 269,402 2,293,349 49,736,937 تابعة  كات  استثمار في شر
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 55,776,712 2,330,916 1,833,203 59,940,831 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(عادلة  القيمة الاس  قي - 19

 

 )تتمة(  3ة المستوى ابقطم

     

 يناير 1كما في 
2020   

)الخسارة(  الربح/
  باحراألالمسجل في  

 سائر خأو ال 

افي )المبيعات(  ص 
 المشتريات 
 والتسويات 

 كما في  
 مبر  ديس 31

2020 

 ر كويتي دينا ينار كويتي د دينار كويتي  نار كويتي يد 

     دلة  لعاموجودات مقاسة بالقيمة ا
 بالقيمة   ةدرجموجودات مالية م

     أو الخسائر: رباحالعادلة من خالل األ 

 66,213      - 54,435 11,778 جنبية صناديق أ

 5,973,562 (41,559) 642,634 5,372,487   صناديق أسهم خاصة

      -      - (3,862,914) 3,862,914 اق مالية مركبةروأ

 49,736,937 5,301,964 789,886 43,645,087 تابعة  ركات  ي شاستثمار ف
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 52,892,266 (2,375,959) 5,260,405 55,776,712 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 لتقييم الموجودات المالية:  تخدمةغير الملحوظة المس ةت الجوهريدخالتفاصيل الم

ا يلي  اللمدفيما  غير  الجوهرية  فملحوظخالت  المستخدمة  العادة  القيمة  قياسات  المستي  المصنفة ضمن  ال  3وى  لة  جدول  من 

 :2020 سمبر دي 31و 2021ديسمبر  31ضافة إلى تحليل الحساسية الكمي كما في إللة باقيمة العادي للالهرم
 

 

 

الجوهرية خالت المد آلية التقييم
 غير الملحوظة 

 ى القيمة العادلة إل لمدخالتاحساسية  

     

ستثمار في ا 

 ات تابعة شرك 

صافي قيمة األصل  

ساسها القيمة  أ

جودات  وسوقية للمال

 اسية األس

ف الخصم لضع 

 ويق سالت
2021: 12% - 23% 
2020: 12% - 31% 

ــنقص ــادة )الــ ــبإن الزيــ ــدل  %5ة ( بنســ ــي معــ فــ

ــى )ا ــؤدي إل ــن أن ي ــي لخصــم يمك ــادة ف ــص( زي نق

 دينـــار كـــويتي 2,566,045 القيمـــة العادلـــة بمبلـــغ

  كويتي( دينار 3,163,224 :2020)

 

وضع اعتبار بالنسبة للمشاركين في السوق  متكون  وعة انها سلمجم لتي حددت ااالمبالغ    عف التسويق يمثلإن معدل الخصم لض

   ت. ثماراعند تسعير االست
 

 ة رأس المالرإدا -20
 

الم هدف  ضمانجمإن  هو  المال  رأس  إدارة  من  الرئيسي  الم  المجموعة  التزام  وعة  المال  رأس  خارجيا  بمتطلبات   فروضة 

المجموعة   المومحافظة  وال  على معدالت رأس  وتالقوية  بها  تقوم  التي  األعمال  لدعم  قيمة  الجيدة  أعلى   ا يحصل عليهحقيق 

  .ونالمساهم
 

بإدا المجموعة  رأسمالهاة  رتقوم  كافتغ  لكي  قاعدة  المخاطرطي  المجم  كفاية  قابةر  يتم  .بأعمالها  المتعلقة  ة  مال  وعة رأس 

 . على المجموعة في اإلشراف تحددها هيئة رأس المال التي دالتمعوال القواعد من بينها راءاتإج باستخدام
 

تغ أي  إجراء  يتم  اإلجراءات  على    ييراتلم  أو  السياسات  أو  في  اخالل  األهداف  المنتهيتين    31و  2021ديسمبر    31لسنتين 

احتساب   .2020ديسمبر   ال  يتم  رأس  كفاية  ومعدات  الرقابي  المال  ديسمبر    31في    تينالمنتهي   تينللسن  للمجموعة  مالرأس 

الالئحة    من  (لألشخاص المرخص لهم  فاية رأس المالالسابع عشر )تعليمات ك  الباب  ألحكام  ا  وفق  2020ديسمبر    31و  2021

 .  والتعديالت الالحقة له 2020لسنة  (7للقانون رقم ) تنفيذيةلا

 

 ديسمبر 31
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 دينار كويتي  يتدينار كوي 
   

 73,273,056  76,446,046    ( )دينار كويتي ( المتوفرالرقابي )المؤهلرأس مال 

 26,386,951  29,959,585  ( دينار كويتي) ابي المطلوبرأس المال الرق

 %277 %255  معدل كفاية رأس المال )%(  
 

 
 



 ابعة الت وشركاتهاش.م.ك.ع. تال االستثمارية بي شركة آسيا كا
 

 انات المالية المجمعة يحول البات إيضاح

   2021ديسمبر  31 المنتهية في وللسنة كما في
 

 

41 
 

 

 مطلوبات محتملة  التزامات و -21
 

 لوبات المحتملةالمط
دل تي )ما يعاويدينار ك  1,019,522  موعة كفالة تضامنية غير قابلة لإللغاء بمبلغمج، أصدرت ال2021ديسمبر    31  في  كما

)   ةروبي  250,000,000 كيناد  1,043,715  :2020ديسمبر    31هندية(  يعاوي ر  )ما  ،  (هندية  ةروبي  250,000,000دل  تي 

   ي مطلوبات. يس من المتوقع ان ينشأ عنها أ ول

 

   19-تفشي كوفيدثير  تأ -22
 

انتشا كوفيديستمر  جائحة  م  19-ر  العالم  حول  الجغرافية  المناطق  مختلف  واألنشطة  معبر  األعمال  توقف  إلى  يؤدي  ا 

مالية والنقدية حول العالم عدد من  البيئة االقتصادية العالمية. وقد أطلقت الهيئات ال  لاالقتصادية ويثير عوامل عدم التيقن حو

 دة للجائحة.  اإلجراءات المكثفة لتفادي التبعات السلبية الشدي
 

لل المحتمل  التأثير  اعتبارها  في  المجموعة  وغير  أخذت  المالية  للموجودات  المسجلة  المبالغ  على  الحالية  االقتصادية  تقلبات 

تقيا أفضل  تمثل  المسجلة  المبالغ  إن  للمجموعة.  تستمر  لمالية  ذلك  المتوافرة. ومع  الملحوظة  المعلومات  في ضوء  لإلدارة  يم 

ات السوقية. ويخضع تأثير البيئة االقتصادية  كما تستمر حساسية القيمة الدفترية للموجودات إلى تلك التقلب  التقلبات في السوق

 ت ذات الصلة بصفة منتظمة. عليه، تواصل المجموعة إعادة تقييم مركزها والتأثيرا لألحكام، وبناء  غير المؤكدة 
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المجم المالية  البيانات  لتاريخ  قامت  الحقا  فيالمجموعة  عة،  إضافية  ا  AG&Pبحيازة حصة  الشركات  أحد  لتابعة  من خالل 

 جموعة. للم
 

 


