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 تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة
 

 الرأي 
"الشركة األم" وشركاتھا التابعة "المجموعة" ، والتي تتضمن   ع. ش .م .ك .  - لقد دققنا البیانات المالیة المجمعة لشركة األرجان العالمیة العقاریة  

، والبیانات المجمعة لألرباح أو الخسائر واألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر    2021دیسمبر    31بیان المركز المالي المجمع كما في  
ك التاریخ ، واإلیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة ، بما في ذلك  والتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة للسنة المالیة المنتھیة في ذل

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة . 
 

كــما فــي    برأینا ، إن البیانات المالیة المجمعة المرفقة تظھر بصورة عادلة ، من جمیع النواحي المادیة ، المــركز المالي المــجمع للمــجموعة 
 ائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة . ، وأد 2021دیسمبر  31

 
 أساس ابداء الرأي

ات حول  حساب لقد قمنا بأعمال التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق ، إن مسؤولیتنا وفقا لتلك المعاییر قد تم شرحھا ضمن بند مسؤولیات مراقب ال
ن الصادر  تدقیق البیانات المالیة المجمعة الوارد في تقریرنا . كما أننا مستقلون عن المجموعة وفقا لمتطلبات میثاق األخالق للمحاسبین المھنیی 

لمجمعة في دولة الكویت ، عن المجلس الدولي لمعاییر أخالقیة المحاسبین ، باإلضافة إلى المتطلبات األخالقیة والمتعلقة بتدقیقنا للبیانات المالیة ا
التي حصلنا   التدقیق  أدلة  بأن  نعتقد  أننا  المتطلبات والمیثاق.  تلك  یتوافق مع  بما  بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى  بااللتزام  قمنا  علیھا كافیة  كما 

 .  ومالئمة لتكون أساسا في ابداء رأینا
 

 أمور التدقیق الھامة 
ا المھنیة ، ھي تلك األمور التي كان لھا األھمیة الكبرى في تدقیق البیانات المالیة المجمعة للسنة الحالیة.  إن أمور التدقیق الھامة ، حسب تقدیراتن 

نبدي  ولقد تم استعراض تلك األمور ضمن تقریرنا حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة ككل ، وفي التوصل إلى رأینا المھني حولھا ، وأننا ال  
 قد قمنا بعرض أمور التدقیق الھامة التالیة: ، و  منفصال حول تلك األمور . ھذا      ً رأیا  

 
 العقارات االستثماریةتقییم 

تمثل  )دینار كویتي  148,098,601 –  2020كویتي ( دینار  152,042,654 بمبلغ 2021دیســـمبر   31إن العقارات االســـتثماریة كما في  
ً  جزءا   ً        ً      من إجـمالي موجودات المجموـعة، إن تقییم العـقارات االســــتثـمارـیة ھي من أمور الـتدقیق الـھاـمة ألنـھا تتضــــمن أراء  وأحـكاـما  مھـمة       ً ـھاـما                                                                                                          

أن یتم تقییم العقارات االسـتثماریة مرة واحدة على األقل   . إن سـیاسـة المجموعة المتبعة ھيالمحاسـبیة  والذي یعتمد بشـكل كبیر على التقدیرات
مرخص لھم. إن ھذه التقییمات، من ضـمن تقییمات أخرى تتم على أسـاس االفتراضـات، مثل تقدیر إیرادات  مسـتقلینفي السـنة من قبل مقیمین  

تاریخیة. لغرض تقدیر القیمة العادلة للعقارات التأجیر، أســعار الخصــم ومعدالت اإلشــغال، ومعرفة الســوق ومخاطر المطورین والمعامالت ال
 وفقا للفترة المتبقیة من عقود اإلســتئجار  والتدفقات النقدیة المخصــومة  رســملة الدخلســتخدام تقنیات تقییم كطریقة  إاالســتثماریة، قام المقیمون ب 

ــعار الســوق المقارنةو ــتثماری  آخذین،  طریقة أس ــتخدام العقارات االس ــادرة من قبل  ة.باالعتبار طبیعة واس لقد قمنا بمراجعة تقاریر التقییم الص
حول البیانات المالیة )  9(  المقیمین المرخص لھم وركزنا على مدى كفایة اإلفصــاحات عن العقارات االســتثماریة كما ھو مبین في إیضــاح رقم

 المجمعة.
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 2021 دیسمبر  31في للسنة المنتھیة معلومات أخرى متضمنة في التقریر السنوي للمجموعة  

، 2021إن اإلدارة مسـؤولة عن المعلومات األخرى. إن المعلومات األخرى تتكون من المعلومات الواردة في التقریر السـنوي للمجموعة لسـنة  
ــابات حولھا إن رأینا حول البیانات المالیة المجمعة ال یغطي المعلومات األخرى ولم ولن   .بخالف البیانات المالیة المجمعة وتقریر مراقب الحسـ

فیـما یتعلق بـتدقیقـنا للبـیاـنات الـمالـیة المجمـعة، ـفإن مســــؤولیتـنا ھي االطالع على المعلوـمات األخرى، وللقـیام  .عبر عن أي نتیـجة ـتدقیق حولـھان 
ي حصـلنا ت بذلك، فإننا نأخذ في االعتبار فیما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متطابقة بـشكل مادي مع البیانات المالیة المجمعة أو المعلومات ال

علیـھا من خالل الـتدقیق، أو بطریـقة أخرى، إذا ـما ـكاـنت تتضــــمن أخـطاء ـمادـیة. ـھذا واذا ـما تبین لـنا من خالل عملـنا أن المعلوـمات األخرى  
 تتضمن أخطاء مادیة، فإننا مطالبون باإلفصاح عن ذلك ضمن تقریرنا. لیس لدینا ما یستوجب اإلفصاح عنھ فیما یتعلق بھذا الشأن. 

 
 مسؤولیات اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة حول البیانات المالیة المجمعة

مالیة ،  إن إدارة الشركة األم ھي الجھة المسؤولة عن إعداد وعرض تلك البیانات المالیة المجمعة بشكل عادل وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر ال
عداد البیانات المالیة المجمعة ، بحیث ال تتضمن أیة أخطاء مادیة سواء كانت ناتجة  وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه مناسبا لتمكینھا من إ

 عن االحتیال أو الخطأ . 
 

لحاجة  وإلعداد تلك البیانات المالیة المجمعة ، تكون إدارة المجموعة مسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على تحقیق االستمراریة واإلفصاح عند ا
یق تلك االستمراریة وتطبیق مبدأ االستمراریة المحاسبي ، ما لم یكن بنیة اإلدارة تصفیة المجموعة أو إیقاف أنشطتھا عن األمور المتعلقة بتحق

 أو عدم توفر أیة بدائل أخرى واقعیة لتحقیق ذلك . 
 

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

 مسؤولیات مراقب الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة 
و  إن ھدفنا ھو الحصول على تأكیدات معقولة بأن البیانات المالیة المجمعة ككل ، خالیة من أخطاء مادیة ، سواء كانت ناتجة عن االحتیال أ

لة ھي تأكیدات عالیة المستوى ، ولكنھا ال تضمن بأن مھمة التدقیق  الخطأ، وإصدار تقریر التدقیق الذي یحتوي على رأینا . إن التأكیدات المعقو
دة أو  المنفذة وفق متطلبات المعاییر الدولیة للتدقیق ، سوف تقوم دائما بكشف األخطاء المادیة في حالة وجودھا . إن األخطاء سواء كانت منفر

ا یكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصادیة للمستخدم والمتخذة  مجتمعة والتي یمكن أن تنشأ من االحتیال أو الخطأ تعتبر مادیة عندم
 بناء على ما ورد في تلك البیانات المالیة المجمعة . 

 
ل التدقیق، وكجزء من مھام التدقیق وفق المعاییر الدولیة للتدقیق ، نقوم بممارسة التقدیرات المھنیة واالحتفاظ بمستوى من الشك المھني طیلة أعما

 ما أننا نقوم بما یلي: ك
 
  تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیانات المالیة المجمعة ، سواء كانت ناتجة عن االحتیال أو الخطأ ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات  

بداء رأینا . إن مخاطر  التدقیق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر ، والحصول على أدلة التدقیق الكافیة والمالئمة لتوفر لنا أساسا إل
و  عدم اكتشاف األخطاء المادیة الناتجة عن االحتیال تعتبر أعلى من تلك المخاطر الناتجة عن الخطأ ، حیث أن االحتیال قد یشمل تواطؤ ، أ 

 تزویر ، أو محذوفات مقصودة ، أو عرض خاطئ أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة . 
 

 لیة التي لھا عالقة بالتدقیق لغرض تصمیم إجراءات التدقیق المالئمة حسب الظروف ، ولكن لیس لغرض  استیعاب إجراءات الرقابة الداخ
 ابداء الرأي حول فعالیة إجراءات الرقابة الداخلیة للمجموعة . 

 
 مال واإلیضاحات  ءتقییم  المطبقة  المحـاسبیة  التقـدیرات  ومعقـولیة  المتبعة  المحاسبیة  السیاسات  إدارة  مة  قـبل  مـن  والمعدة  بھـا  المتعلقة 

 المـجموعة . 
 

 ما إذا كان   وتقدیر، وبناء على أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا،  المحاسبي  مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة   مدى  االستنتاج حول
مزاولة أعمالھا على أساس    مجموعة على حول قدرة ال  جوھري   شك  بأحداث أو ظروف قد تشیر إلى وجود    متعلق   مادي ھناك عدم تأكد  

ضمن تقریر مراقب الحسابات إلى اإلیضاحات المتعلقة    نشیر، فإن علینا أن  ماديوإذا ما توصلنا إلى وجود عدم تأكد    . االستمراریة  مبدأ
استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقیق    في حالة ما إذا كانت تلك اإلیضاحات غیر مالئمة. إنتعدیل رأینا  ضمن البیانات المالیة المجمعة، أو    بذلك

، ومع ذلك، فإنھ قد یكون ھناك أحداث أو ظروف مستقبلیة قد تؤدي إلى عدم قدرة  مراقب الحساباتالتي حصلنا علیھا حتى تاریخ تقریر  
 االستمراریة.  مزاولة أعمالھا على أساس مبدأعلى  المجموعة 

 
   المجمعة من ناحیة العرض والتنظیم والفحوى ، بما في ذلك اإلیضاحات ، وفیما إذا كانت تلك البیانات تقییم اإلطار العام للبیانات المالیة

 المالیة المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بھا بشكل یحقق العرض الشامل بشكل عادل . 
 

   المجموعة بغرض إبداء الرأي    داخلأو أنشطة األعمال    للمجموعةفیما یتعلق بالمعلومات المالیة    ةومالئم  ةتدقیق كافی   أدلةالحصول على
لمجموعة. كما أننا مسؤولون بشكل منفرد  ل  وتنفیذھا  تدقیق ال  على عملیة اإلشراف  وننا مسؤولون عن التوجیھ،  إحول البیانات المالیة المجمعة.  

 فیما یتعلق برأي التدقیق. 
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في   اننا نتواصــــل مع المســــؤولین عن الحوكمة ، حول عدة أمور من بینھا النطاق المخطط ألعمال التدقیق وتوقیتھا ونتائج التدقیق الھامة ، بما

 یة أوجھ قصور جوھریة في أنظمة الرقابة الداخلیة التي لفتت انتباھنا أثناء عملیة التدقیق .أذلك 
 

مة بما یفید التزامنا بالمتطلبات األخالقیة للمھنة المتعلقة باالستقاللیة، وتزویدھم بكافة العالقات واألمور  كما قمنا بتزوید المسؤولین عن الحوك
استقاللیتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة للحد من تلك المخاطر والحمایة منھا، متى    على  األخرى التي من المحتمل بصورة معقولة أن تؤثر

               ً  كان ذلك مناسبا . 
 

تدقیق    ومن بین األمور التي تم التواصل بھا مع المسؤولین عن الحوكمة ، تلك األمور التي تم تحدیدھا من قبلنا على أن لھا األھمیة الكبرى في 
التدقیق ما لم    البیانات المالیة المجمعة للسنة الحالیة وتم اعتبارھا بذلك من أمور التدقیق الھامة ، ولقد قمنا باإلفصاح عن تلك األمور ضمن تقریر

با تكن القوانین أو التشریعات المحلیة تحد من اإلفصاح عن أمر معین ، أو في حاالت نادرة جدا ، قررنا عدم اإلفصاح عنھا ضمن تقریرنا تجن 
 لنتائج عكسیة قد تحدث نتیجة اإلفصاح عنھا والتي قد تطغي على المصلحة العامة . 

 
 ریعات األخرى التقریر حول المتطلبات القانونیة والتش

تقریر مجلس اإلدارة للـشركة األم متفقة مع ما ھو   الواردة فيأن الـشركة األم تمـسك حـسابات منتظمة، وأن البیانات المالیة المجمعة   كذلك، برأینا
یرات التي رأیناھا ضـروریة ألداء مھام التدقیق، أن البیانات المالی  ة المجمعة  وارد في دفاتر الـشركة األم. وأننا قد حصـلنا على المعلومات والتفـس

ت الالحقة علیھما، وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة والئحتھ التنفیذیة والتعدیال  2016لـسنة    1قانون الـشركات رقم   علیھتتـضمن ما نص  
في حدود المعلومات التي توافرت لدیـنا لم تقع خالل الســـــنة أنھ لألصــــول المرعـیة، و     ً وفـقا  وأن الجرد أجري   األم والتـعدیالت الالحـقة علیھـما،

ئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما أو لعقد وال 2016لســـنة   1مخالفات ألحكام قانون الشـــركات رقم   2021دیســـمبر   31المنتھیة في  
 أو نتائج أعمالھا.  للشركة األمفي المركز المالي                    ً على وجھ یؤثر مادیا   والتعدیالت الالحقة علیھما، التأسیس والنظام األساسي للشركة األم

 
في شأن ھیئة أسواق المال وتنظیم األوراق المالیة والئحتھ   2010لسنة   7برأینا كذلك، لم یرد إلى علمنا وجود أیة مخالفات مادیة للقانون رقم  و

                    ً                                      ، على وجھ یؤثر مادیا  في المركز المالي للـشركة األم أو نتائج   2021دیـسمبر   31التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما خالل الـسنة المنتھیة في  
 أعمالھا.

 
 
 
 د. شعیب عبد هللا شعیب   

 دولــة الكـویت 
 2022 مارس  31

 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم   
       RSM  البزیع وشركاھم 
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 ع.ش.م.ك. -شركة األرجان العالمیة العقاریة 
 وشركاتھا التابعة

 بیان األرباح أو الخسائر المجمع
 2021دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

  ات إیضاح  2021  2020
 صافي إیرادات اإلیجارات  21   2,498,701   2,164,205 

 المنتجعات )خسائر(صافي إیرادات   22  160,064   (76,649)
 واألنشطة األخرى المشاریع خسائر صافي  23  )161,151(  ) 73,387(

 إطفاء عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة لصافي قیمتھا البیعیة المتوقع تحقیقھا 6  -  (320,557)
 نقدیةتوزیعات أرباح     188,586   287,977 

  وشركة محاصة حصة من نتائج أعمال شركات زمیلة  8  )245,971(  (1,531,228)
 ربح محقق من بیع عقار استثماري  9  42,702   115,347 

 غیر محققة من التغیر في القیمة العادلة للعقارات اإلستثماریة )خسائرأرباح (  9  3,293,274   (1,081,087)
 مجمل ربح (خسارة) التشغیل    5,776,205   )515,379(
 مصروفات إداریة وعمومیة  24  )2,203,373(  )2,325,258(

 إستھالكات وإطفاءات    )83,486(  (104,199)
 صافي مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة      )230,070(  (1,194,139)
 ربح (خسارة) التشغیل    3,259,276   (4,138,975)
 مصاریف تمویلیة    )4,725,655(  (4,794,924)

 مخصص ضرائب لم یعد لھ ضرورة  ب - 15  1,617,431   -
 إیجاراتإیرادات إعفاء    50,000   250,000 
 أرباح بیع ممتلكات وعقارات ومعدات    1,375   102,142 
 فروقات عمالت أجنبیة) أرباح خسائر(    )63,278(  25,744 
 إیرادات أخرى    15,893   4,767 

 ربح (خسارة) السنة    155,042   (8,551,246)
      
 المتعلق بـ :     

 مساھمي الشركة األم   48,823   (8,648,731)
 الحصص غیر المسیطرة    106,219   97,485 

 ربح (خسارة) السنة    155,042   (8,551,246)
 الشركة األم (فلس)المتعلقة بمساھمي والمخففة ربحیة (خسارة) السھم األساسیة  26  0.19  ) 33.90(

 
 

 ) تشكل جزءا من البیانات المالیة المجمعة. 35) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 ع.ش.م.ك. -جان العالمیة العقاریة شركة األر
 وشركاتھا التابعة

 بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع
 2021دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

 2020  2021  ات یضاحإ 
      

 (8,551,246)  155,042    السنة  (خسارة) ربح 
      

      :الخسارة الشاملة األخرى
      إلى بیان األرباح أو الخسائر المجمع :                                ً بنود ممكن أن یعاد تصنیفھا الحقا  

 (105,005)  )424,566(   فروقات ترجمة عمالت من العملیات األجنبیة
 (10,014)  8,494   8 حصة المجموعة من التغیر في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزمیلة  

      
      إلى بیان األرباح أو الخسائر المجمع :                          ً بند لن یعاد تصنیفھ الحقا  

 التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة بالقیمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر    

 
7 

 
)1,775,136(  

 
(6,291)    

 (121,310)  )2,191,208(   للسنة  الخسارة الشاملة األخرى 
      

 (8,672,556)  )2,036,166(   للسنة   مجموع الخسارة الشاملة
      

      بـ :  ةالمتعلق
 (8,761,854)  )510,007,2(   مساھمي الشركة األم  

 89,298  )28,656(   الحصص غیر المسیطرة 
   )2,036,166(  (8,672,556) 

 
 

 المجمعة. ) تشكل جزءا من البیانات المالیة 35) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 ع.ش.م.ك. -جان العالمیة العقاریة شركة األر
 وشركاتھا التابعة

  بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع 
 2021دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

الشركة األم مساھمي ب المتعلقةحقوق الملكیة    

مجموع حقوق  

  الملكیة 

الحصص غیر  

  المسیطرة 

 

المجموع  

  الجزئي 

 

  أرباح مرحلة 

أثر التغیرات  

في الدخل  

 الشامل اآلخر 

  لشركات زمیلة 

احتیاطي  

ترجمة عمالت  

  أجنبیة 

التغیرات  

التراكمیة في  

  أسھم الخزانة   القیمة العادلة 

احتیاطي  

  اختیاري

احتیاطي  

  إجباري

 

  عالوة إصدار 

 

  رأس المال 

 2020ینایر  1الرصید في  26,500,000   15,811,095   8,518,017   5,162,322   ) 3,583,050(  ) 1,099,019(  3,025,149   ) 15,062(  33,756,592   88,076,044   2,212,068   90,288,112 

 السنة   ربح) خسارة( -  -  -  -  -  -  -  -  ) 8,648,731(  ) 8,648,731(  97,485   ) 8,551,246(

 (الخسارة الشاملة األخرى) للسنة لشامل اآلخر الدخل ا -  -  -  -  -  1,896   ) 105,005(  (10,014)  -  ) 113,123(  (8,187)  ) 121,310(

 (الخسارة الشاملة) للسنة  الدخل الشامل مجموع   -  -  -  -  -   1,896  ) 105,005(   (10,014)  (8,648,731)  ) 8,761,854(  89,298   ) 8,672,556(

-  -  -  (100,534)  -  -   100,534    -  -  -  -  - 

بیع   عن  المرحلة  األرباح  إلى  العادلة  القیمة  في  التراكمیة  التغیرات  من  المحول 

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

 أثر استبعاد حصة في شركة تابعة   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3,250  3,250

 شراء أسھم خزانة  -  -  -  -  (1,880)  -  -  -  -  (1,880)  -  (1,880)

 توزیعات نقدیة للحصص غیر المسیطرة  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (114,456)  (114,456)

 2020دیسمبر   31الرصید في  26,500,000  15,811,095  8,518,017   5,162,322  (3,584,930)  (996,589)  2,920,144   (25,076)  25,007,327   79,312,310   2,190,160   81,502,470 

 السنة   ربح -  -  -  -  -  -  -  -  48,823   48,823   106,219   155,042 

 لشامل اآلخر للسنة الدخل ا (الخسارة الشاملة األخرى)   -  -  -  -  -  ) 1,640,261(  ) 424,566(  8,494   -  ) 2,056,333(  ) 134,875(  ) 2,191,208(

 مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل للسنة   -  -  -  -  -  ) 1,640,261(  ) 424,566(  8,494   48,823   ) 2,007,510(  ) 28,656(  ) 2,036,166(

-  -  -  )821,548 (  -  -   821,548  -  -  -  -  - 

بیع   عن  المرحلة  األرباح  إلى  العادلة  القیمة  في  التراكمیة  التغیرات  من  المحول 

 ) 7(إیضاح  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

 أ)  – 8(إیضاح  حركة حقوق ملكیة شركة زمیلةمن المجموعة حصة  -  -  -  -  -  -  -  -  31,795   31,795   -  31,795 

  ب) -2شركة تابعة إلى شركة محاصة (إیضاح  في ستثمارإ تحویلأثر  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  17,867   17,867 

 ب)  – 2(إیضاح  شركة تابعة حصة فيأثر إقتناء  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ) 103,360(  ) 103,360(

 توزیعات نقدیة للحصص غیر المسیطرة  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ) 93,741(  ) 93,741(

 المحول لإلحتیاطي اإلجباري -  -  4,882   -  -  -  -  -  ) 4,882(  -  -  -

 2021دیسمبر  31الرصید في  26,500,000  15,811,095  8,522,899   5,162,322  (3,584,930)  ) 1,815,302(  2,495,578   ) 16,582(  24,261,515   77,336,595   1,982,270   79,318,865 

 
 

) تشكل جزءا من البیانات المالیة المجمعة. 35) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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   ع. ش.م.ك.  - العالمیة العقاریة جان شركة األر
 وشركاتھا التابعة 

 بیان التدفقات النقدیة المجمع  
 2021دیسمبر   31للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

  إیضاحات   2021  2020
 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة :     
 السنة (خسارة) ربح    155,042   )8,551,246(
 تسویات :     
 حصة من نتائج أعمال شركات زمیلةال  8  245,971   1,531,228 
 أرباح بیع عقارات استثماریة  9  ) 42,702(  )115,347(
 التغیر في القیمة العادلة للعقارات اإلستثماریة  9  )3,293,274(  1,081,087 
 استھالكات وإطفاءات     295,070   426,958 
 صافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة      230,070   1,194,139 
    نقدیةتوزیعات أرباح     )188,586(  )287,977(
 إیرادات فوائد     -  )53(

 الربح الناتج من تحویل إستثمار في شركة تابعة إلى شركة محاصة   ب - 2  ) 14,294(  -
 مصاریف تمویلیة      4,725,655   4,794,924 

 مخصص ضرائب لم یعد لھ ضرورة   ب - 15  )1,617,431(  -
 إیرادات إعفاء إیجارات    ) 50,000(  )250,000(
 المتوقع تحقیقھا  إطفاء عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة لصافي قیمتھا البیعیة  6  -  320,557 
 أرباح بیع ممتلكات وعقارات ومعدات     ) 1,375(  )102,142(
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة   16  407,782   403,418 
 445,546   851,928    

 التشغیلیة :التغیرات في الموجودات والمطلوبات      
 موجودات (مطلوبات) عقود     )329,681(  )380,480(
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى     )1,189,639(  63,165 
 مستحق من أطراف ذات صلة    287,992   626,702 
 عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة     3,668,312   251,380 
 مخزون     28,962   58,121 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى    1,735,223   )212,093(
 التدفقات النقدیة الناتجة من العملیات    5,053,097   852,341 
 مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة   16  )123,708(  )118,685(
 حصة الزكاة المدفوعة      )107,094(  )110,347(
 ضریبة دعم العمالة الوطنیة المدفوعة     -  ) 30,750(
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة    -  ) 10,000(
       الناتجة من األنشطة التشغیلیة صافي التدفقات النقدیة   4,822,295   582,559 

 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة :     
 توزیعات أرباح نقدیة مستلمة من شركات زمیلة   أ  - 8  856,758   -

 المحصل من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   7  1,079,500   468,114 
 المدفوع إلضافات على عقارات استثماریة   9  )6,411,101(  )2,236,914(
 المحصل من بیع عقارات إستثماریة   9  60,550   269,418 

 المدفوع إلضافات إستثمار في شركة محاصة   ب - 8  )409,979(  -
 المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات    10  )860,942(  )411,787(
 المحصل من بیع ممتلكات وعقارات ومعدات      3,075   143,824 
 توزیعات أرباح نقدیة مستلمة      188,586   287,977 
 إیرادات فوائد مستلمة     -  53 
       صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة    )5,493,553(  )1,479,315(

 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة :     
 صافي الحركة على بنوك دائنة    602,472   582,825 
 صافي الحركة على أقساط قروض     8,988,516   3,369,832 
 صافي الحركة على أقساط عقود بیوع مرابحة     ) 14,335(  14,335 
 لتزامات عقود ایجار المدفوع إل    )3,400,000(  )1,250,000(
 مدفوعة لمساھمي الشركة األم  نقدیة توزیعات    ) 2,520(  ) 34,395(
 صافي الحركة على مستحق إلى أطراف ذات صلة    55,612   97,750 
 مدفوعة لحصص غیر مسیطرة نقدیة توزیعات     ) 93,741(  )114,456(
 المدفوع لشراء أسھم الخزانة     -  ) 1,880(
 تابعة  استبعاد حصة من شركةأثر     -  3,250 

 أثر إقتناء حصة من شركة تابعة    ) 103,360(   -
 مصاریف تمویلیة مدفوعة     )5,445,313(  )1,063,306(
       األنشطة التمویلیة من ةالناتج صافي التدفقات النقدیة   587,331   1,603,955 
 في الصندوق ولدى البنوكفي نقد  الزیادة  )النقص(صافي    ) 83,927(  707,199 

 النقد الخاص بتحویل إستثمار من شركة تابعة إلى شركة محاصة  ب - 2  ) 1,979(  -
 في بدایة السنة  في الصندوق ولدى البنوكنقد    2,207,751   1,500,552 
 في نھایة السنة   في الصندوق ولدى البنوكنقد    2,121,845   2,207,751 

 

) تشكل جزءا من البیانات المالیة المجمعة. 35) إلى (1اإلیضاحات المرفقة من (إن 



 ش.م.ك.ع. -شركة األرجان العالمیة العقاریة 
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   2021دیسمبر  31
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 تأسیس ونشاط الشركة األم -1

ش.م.ك.ع. "الشركة األم" ، بموجب عقد تأسیس شركة مساھمة كویتیة (مقفلة) موثق لـــدى   -تأسست شركة األرجان العالمیة العقاریة 
والتي   لھوالتعدیالت الالحقة  ،   2002مارس    5بتاریخ    1جلــــــد    819إدارة التسجیــــل العقاري والتوثیــق تحت رقــــــــم    -وزارة العدل  

 . 2019یونیو  17م التأشیر علیھ في السجل التجاري بتاریخ كان آخرھا ما ت 
 

 ، وأعلنت قیـام الشركة األم نھائیا . 2002إبریل  8إجتمعت الجمعیـة العامـة التأسیسیة للشركـة األم بتاریـخ 
 

 لشركة األم ھي كما یلي :لإن األغراض الرئیسیة ،  بورصة الكویتإن الشركة األم مدرجة في 
وبیع وـشراء العقارات واألراـضي وتطویرھا لحـساب الـشركة األم داخل دولة الكویت وخارجھا ، وكذلك إدارة أمالك الغیر ، تملك  -1

ائم الـسكن الخاص على النحو   وكل ذلك بما ال یخالف األحكام المنصـوص علیھا في القوانین القائمة وما حظرتھ من اإلتجار في قـس
 الذي نصت علیھ ھذه القوانین .

 ك وبیع وشراء أسھم وسندات الشركات العقاریة لحساب الشركة األم فقط في دولـة الكویـت وفـي الخـارج .تمل -2
إعداد الدراسات وتقدیم اإلستشارات في المجاالت العقاریة بكافة أنواعھا على أن تتوافر الشروط المطلوبة في من یزاول تقدیم ھذه  -3

 الخدمة .
بالمـباني والعـقارات المملوكة للشــــركة األم بـما في ذلك أعـمال الصـــــیانة وتنفـیذ األعـمال الـمدنـیة القـیام بأعـمال الصـــــیانة المتعلـقة   -4

 والمیكانیكیة والكھربائیة والمصاعد وأعمال تكییف الھواء بما یكفل المحافظة على المباني وسالمتھا .
 نظمة المعمول بھا في الوزارة .تنظیم المعارض العقاریة الخاصة بمشـاریع الشركـة األم العقاریة وذلك حسب األ -5
 إقامة المزادات العقاریة وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة . -6
 تملك األسواق التجاریة والمجمعات السكنیة وإدارتھا . -7
 تجارة المواد والمعدات اإلنشائیة . -8
ــمل القیام بأعمال -9 ــاعد وأعمال تكییف الھواء   مقاوالت المباني بما یش المقاوالت المدنیة والمیكانیكیة والكھربائیة والصــحیة والمص

 واأللمنیوم والمنجور والصحي للعقارات المملوكة للشركة وللغیر .
 إستیراد المعدات اإلنشائیة المتعلقة بأعمال الشركة األم . -10
 ارھا واستئجارھا .تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحیة والمرافق السیاحیة وإیج -11
ــتراحات والمنتزھات والحدائق   -12 ــیافة واالس ــتئجار الفنادق والنوادي والموتیالت وبیوت الض ــتثمار وإیجار واس ــغیل واس إدارة وتش

ــیاحیة والصـــحیة والمشـــروعات الترویحیة   ــكنیة والمرافق والمنتجعات السـ والمعارض والمطاعم والكافتیریات والمجمعات السـ
وذلك على مختلف الدرجات والمسـتویات شـاملة جمیع الخدمات األصـلیة والمسـاعدة والمرافق الملحقة بھا والریاضـیة والمحالت  

 وغیرھا من الخدمات الالزمة لھا .
 إنشاء وإدارة الصنادیق االستثماریة (بعد موافقة بنك الكویت المركزي) . -13
ــ -14 ــة بنظام (البناء والتشغیل والتحویل)  المساھمة المباشرة لوضع البنیة األساسیة للمناطق والمشاریع السكنیـ ــة والصناعیـ ة والتجاریـ

BOT  وإدارة المرافق العقاریة بنظامBOT . 
ــركة   -15 ــتغالل الفوائض المالیة والمتوفرة لدى الش ــركات وجھات  األم إس ــدار من قبل ش ــتثمارھا في محافظ مالیة تـــــ عن طریق إس

 . متخصصــة
 

رة األعمال   ــة األم مباـش ركــــ ركة األم أن یكون للـش ابق ذكرھا في دولة الكویت وفي الخارج بصـفة أصـلیة أو بالوكالة . ویجوز للـش الـس
تكون لھا مصــلحة أو أن تشــترك بأي وجھ مع الھیئات التي تزاول أعمال شــبیھة بأعمالھا أو التي قد تعاونھا على تحقیق أغراضــھا في  

 لھیئات أو أن تلحقھا بھا .دولة الكویت أو في الخارج ولھا أن تشتري أو تشارك ھذه ا
 

 .   2002مارس  13بتاریخ   88093السجل التجاري تحت رقم إن الشركة األم مسجلة في 
 

 ، دولة الكویت .  22060، السالمیة  8904إن عنوان الشركة األم المسجل ھو صندوق برید رقم 
 

. إن البیانات المالیة المجمعة المرفقة  2022  مارس  31تاریخ  تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة المجمعة من قبل مجلس اإلدارة ب 
یــة خاضعة للمصادقة علیھا من قبل الجمعیــة العامــة العادیــة لمساھمــي الشركـة األم والتي لدیھا صالحیة تعدیل ھــذه البیانات المال

 المجمعــة بعــد إصدارھا .  
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 الھامة  السیاسات المحاسبیة  -2

 
 :   أسس اإلعداد -أ

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

 
 التكلفة مبدأ  أساس  على إعدادھا سیة للشركة األم ویتمالكویتي الذي یمثل العملة الرئی  بالدینار المجمعة  المالیة  البیانات عرض یتم

   . العادلة بقیمتھا تدرج  والتى اإلستثماریة والعقارات  بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  الموجودات المالیة عدا فیما  التاریخیة
 

مقابل السلع والخدمات. إن تلك القیمة العادلة ھي المبلغ المستلم عن  تستند التكلفة التاریخیة عموما على القیمة العادلة للمبلغ المدفوع  
 .بیع األصل أو المدفوع لسداد االلتزام في معاملة عادیة بین أطراف السوق كما في تاریخ القیاس

 
آلراء والتقدیرات واالفتراضات  إن إعداد البیانات المالیة المجمعة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب من اإلدارة إجراء بعض ا

في عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة. لقد تم اإلفصاح عن اآلراء والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة في إیضاح  
). إن المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للسنة  غ (  2رقم  

على المجموعة وذلك وفقا لما ھو مبین في    COVID -19، مع استمرار تأثیر تفشي جائحة  2021دیسمبر    31المالیة المنتھیة في  
 ). 35إیضاح (
 

 والمعدلة المطبقةالمعاییر الجدیدة 
 

 المعاییر والتعدیالت الجدیدة الصادرة وجاریة التأثیر للسنة الحالیة 
یاـسات إن تثناء الـسابقة الـسنة في المطبقة لتلك مماثلة المـستخدمة في إعداد البیانات المالیة المجمعة المحاـسبیة الـس  التغیرات باـس

، المتعلقة   2021 ینایر 1 في للمعـــــــاییر الدولیة للتقاریر المالیة كمـــــــابعض المعاییر الجدیدة والمعدلة   تطبیق عن الناتجة
 بالمجموعة وبیانھا كالتالي : 

 
ــالح معدل الفائدة المعیاري   ــبة الدولي  9: تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (2المرحلة   –إص ) ومعیار المحاس

) والمعـیار اـلدولي للتـقاریر الـمالـیة 4) والمعـیار اـلدولي للتـقاریر الـمالـیة رقم (7والمعـیار اـلدولي للتـقاریر الـمالـیة رقم ()  39رقم (
 )16رقم (

وفرت التعدیالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقاریر المالیة عند اســتبدال ســعر معروض بین البنوك (آیبور) بســعر ربح بدیل 
ٍ            خال  من المخاطر.     

 
 تضمن التعدیالت الوسائل العملیة التالیة:ت 

 
ــالح، لیتم التعامل معھا أ.     ــرة لإلصـ ــیلة العملیة تتطلب تغییرات تعاقدیة أو تغییرات في التدفقات النقدیة المطلوبة مباشـ الوسـ

 كتغییرات في معدل الربح، بما یعادل الحركة في أسعار السوق.
ســعر معروض بین البنوك (آیبور) لتعیین عالقة التحوط ووثائق التحوط دون  ُ                                 ی ســمح إجراء تغییرات المطلوبة إلصــالح   ب.

 .إیقاف عالقة التحوط
تقدیم إعفاء مؤقت للشـركات من إسـتیفاء المتطلبات التي یتم تحدیدھا بصـورة منفصـلة عندما یتم تصـنیف األداة التي تحمل   ج.

 المخاطر.معدل فائدة مرجعي خال من المخاطر كتحوط لبند 
 

   COVID-19 امتیازات عقود اإلیجار ذات الصلة بـ -"التأجیر"  16تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 46A    ،46B     ،60A    ،C20A، الفقرات (  2020، الصادرة في مایو    COVID-19أضافت امتیازات اإلیجار المتعلقة بـ  

   ُ    . ی ـسمح 2020یونیو  1تطبیق ھذا التعدیل لفترات التقاریر الـسنویة التي تبدأ في أو بعد  ). یجب على المـستأجر  C20Bوالفقرة  
 .2020مایو  28بالتطبیق المبكر إذا كانت البیانات المالیة لم تم الموافقة على إصدارھا كما في 

 
ل حتى   دـی ان من المقرر تطبیق التـع ائحـة  2021یونیو    30ـك أثیر ـج اییر   Covid-19، ولكن مع اســــتمرار ـت ام مجلس مـع ـق

یونیو  30بالموافقة على تمدید فترة تطبیق التعدیالت العملیة حتى تاریخ   2021مارس    31) بتاریخ  IASBالمحاسبة الدولیة (
 .2021أبریل  1. إن تلك التعدیالت تسري على فترات إعداد التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد 2022

 
دیالت والتفســــیرات األخرى للمرة األولى في   ة2021تنطبق بعض التـع ة المجمـع الـی ات الـم اـن ا أثر على البـی   ، ولكن لیس لـھ

 لمجموعة. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت كانت قد صدرت ولكن لم یبدأ سریانھا بعد.ل
  



 ش.م.ك.ع. -شركة األرجان العالمیة العقاریة 
 وشركاتھا التابعة

 إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 
   2021دیسمبر  31

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

11 

 
  الجدیدة الصادرة وغیر جاریة التأثیرالمعاییر والتعدیالت 

ــادرة   ــدار البیانات المالیة المجمعة لم تقم المجموعة بتطبیق المعاییر والتعدیالت الجدیدة الصــ كما في تاریخ الموافقة على إصــ
 وغیر جاریة التأثیر:

 
 )3تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ( -الرجوع إلى إطار المفاھیم 

) "تجمیع 3، أصـدر مجلس معاییر المحاسـبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (2020في مایو 
إشــارة إلى إطار المفاھیم. تھدف التعدیالت إلى اســتبدال اإلشــارة إلى إطار إعداد وعرض البیانات المالیة الصــادر    -األعمال"  
ــارة إلى1989في عام  ــادر في   ، باإلشـ ــكل   2018مارس    29اإلطار المفاھیمي للتقاریر المالیة الصـ دون تغییر متطلباتھ بشـ

 كبیر.
 

ــتثناء  لمبدأ االعتراف بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( ــا  اسـ ً                                                      أضـــاف مجلس المعاییر أیضـ ــائر  3                       ً         ) لتجنب األرباح أو الخسـ
المحتملة في "الیوم الثاني" والتي تنشـأ عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي سـتكون ضـمن نطاق معیار المحاسـبة الدولي  

 ، إذا تم تكبدھا بشكل منفصل.)" الرسوم والضرائب"21(تقاریر المالیة الدولیة رقم ) أو لجنة تفسیرات ال37رقم (
 

) للموجودات  3في الوـقت نفســـــھ، قرر المجلس توضــــیح التوجیـھات الـحالـیة في المعـیار اـلدولي إلـعداد التـقاریر الـمالـیة رقم (
 لیة وعرضھا.المحتملة التي لن تتأثر باستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد البیانات الما

 
 وتطبق بأثر مستقبلي. 2022ینایر  1إن تلك التعدیالت ساریة المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 
 ما قبل قصد االستخدام" "الممتلكات والعقارات والمعدات: العوائد –) 16تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

ــدر مجلس معاییر المحا2020في مایو  ــبة الدولي رقم (، أصــ ــبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاســ "الممتلكات   –)  16ســ
العوائد ما قبل قصـــد االســـتخدام"، والذي یحظر على المنشـــآت الخصـــم من تكلفة أحد بنود الممتلكات   -والعقارات والمعدات  

التشـغیل وجعلھا جاھزة للتشـغیل بالطریقة  والعقارات والمعدات، أي عائدات من بیع تلك البنود المنتجة أثناء إیصـالھا إلى موقع  
ً                                                                                    التي حددتھا اإلدارة. وبدال  من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بیع ھذه البنود، وتكالیف تجھیزھا في األرباح أو الخسائر.                          

 
عي على ویجب تطبیقھ بأثر رج  2022ینایر    1إن ھذا التعدیل ســـاري المفعول لفترات التقاریر الســـنویة التي تبدأ في أو بعد 
عندما تقوم المنشأة بتطبیق التعدیل المعروضة،  بنود الممتلكات والعقارات والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد الفترة األولى  

 ألول مرة. 
 
 "العقود المثقلة بااللتزامات: تكالیف إتمام العقد" –) 37عدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (ت 

بة الدولي رقم (  ، أصـدر مجلس2020في مایو  بة الدولیة تعدیالت على معیار المحاـس ) لتحدید التكالیف التي 37معاییر المحاـس
ً                     ً       یجب على المنشأة تضمینھا عند تقییم ما إذا كان العقد مثقال  بااللتزامات أو متكبدا  خسائر.                                                         

 
ً    المرتبطة مباشـرة بعقد تقدیم سـلع أو خدمات كال  من تطبق التعدیالت "طریقة التكلفة ذات الصـلة المباشـرة". تتضـمن التكالیف                                            

التكالیف اإلضـافیة وتوزیع التكالیف المرتبطة مباشـرة بأنشـطة العقد. إن التكالیف العامة واإلداریة ال تتعلق مباشـرة بالعقد ویتم 
 استبعادھا ما لم یتم تحمیلھا صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.

 
. ســتطبق المجموعة ھذه التعدیالت 2022ینایر  1إن التعدیالت ســاریة المفعول لفترات التقاریر الســنویة التي تبدأ في أو بعد 

ِ تف  على العقود التي لم   .بعد بجمیع التزاماتھا في بدایة فترة التقریر السنوي التي تطبق فیھا التعدیالت ألول مرة   
 

 2020 - 2018یر الدولیة للتقاریر المالیة التحسینات السنویة على دورة المعای 
 : 2020 – 2018فیما یلي ملخص للتعدیالت من دورة التحسینات السنویة 

 
 "إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة )٪10(الرسوم في اختبار " – )9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

                                                                                                             ً التعدیل الرـسوم التي تتـضمنھا المنـشأة عند تقییم ما إذا كانت ـشروط االلتزام المالي الجدید أو المعدل تختلف اختالفا   ھذا  یوـضح
بما   والمقرض،عن شـروط االلتزام المالي األصـلي. تشـمل ھذه الرسـوم فقط تلك المدفوعة أو المسـتلمة بین المقترض         ً جوھریا  

ــتلمة ــوم المدفوعة أو المســ ــأة بتطبیق التعدیل على   في ذلك الرســ من قبل المقترض أو المقرض نیابة عن اآلخر. تقوم المنشــ
بشـكل المطلوبات المالیة التي یتم تعدیلھا أو تبادلھا في أو بعد بدایة فترة إعداد التقاریر السـنویة التي تطبق فیھا المنشـأة التعدیل  

 .يأول
 

ــنویة التي إن ھذا   ــاري المفعول للفترات السـ ــتطبق    2022ینایر    1تبدأ في أو بعد التعدیل سـ ــماح بالتطبیق المبكر. سـ مع السـ
التـعدیالت على المطلوـبات الـمالـیة التي یتم تـعدیلـھا أو تـبادلـھا في أو بـعد ـبداـیة فترة التقریر الســــنوي التي تطبق  ـھذه  المجموـعة  

 . يأولبشكل فیھا المنشأة التعدیل 
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 اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة -) عرض البیانات المالیة 1تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

) تغیر متطلبات اإلفصـاح عن السـیاسـات المحاسـبیة حیث تسـتبدل التعدیالت 1إن التعدیالت على معیار المحاسـبة الدولي رقم (
بیة   ة المحاـس یاـس ــ "معلومات الـس بیة الجوھریة" بــــ ات المحاـس یاـس یاـسة  جمیع حاالت مصـطلح "الـس الھامة". تعتبر معلومات الـس

                                      ً                                                                               المحاســـبیة ھامة إذا، عند النظر إلیھا جنب ا إلى جنب مع المعلومات األخرى المدرجة في البیانات المالیة للمنشـــأة، فمن المتوقع 
تلك بشــكل معقول أن تؤثر على القرارات التي یتخذھا المســتخدمون األســاســیون للبیانات المالیة لألغراض العامة على أســاس  

 البیانات المالیة.
 

ــبة الدولي رقم ( ــبیة التي تتعلق 1كما تم تعدیل الفقرات المؤیدة في معیار المحاسـ ــة المحاسـ ــیاسـ ــیح أن معلومات السـ ) لتوضـ
بالمعامالت غیر المادیة أو األحداث أو الظروف األخرى غیر مھمة وال یلزم اإلفصــــاح عنھا. قد تكون معلومات الســــیاســــة 

بب طبیعة تلك المعامالت أو األحداث أو الظروف األخرى، حتى لو كانت المبالغ غیر مادیة. ومع ذلك، المحاســــبیة ھامة بســــ
 لیست كل معلومات السیاسة المحاسبیة المتعلقة بالمعامالت المادیة أو األحداث أو الظروف األخرى ھامة في حد ذاتھا.

 
، مع الســـماح    2023ینایر    1ت الســـنویة التي تبدأ في أو بعد ) للفترا1تســـري التعدیالت على معیار المحاســـبة الدولي رقم (

 بالتطبیق المبكر ویتم تطبیقھا بشكل مستقبلي.
 

تعریف   -) السـیاسـات المحاسـبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسـبیة واألخطاء  8تعدیالت على معیار المحاسـبة الدولي رقم (
 تقدیرات المحاسبة

تعریف "التغییر في التقدیرات المحاسـبیة" بتعریف "التقدیرات المحاسـبیة". بموجب التعریف الجدید، فإن إن التعدیالت تسـتبدل 
 التقدیرات المحاسبیة ھي "المبالغ النقدیة في البیانات المالیة التي تخضع لعدم التأكد من القیاس".

 
ــبیة". ومع ذلك، احتفظ   ــبیة  لقد تم حذف تعریف "التغییر في التقدیرات المحاسـ المجلس بمفھوم التغییرات في التقدیرات المحاسـ

 في المعیار مع اإلیضاحات التالیة:
 

ً       ال یعتبر التغییر في التقدیر المحاسبي الناتج عن معلومات جدیدة أو تطورات جدیدة تصحیح ا لخطأ.                                                                                    
ــتخدم لتطویر التقدیر   ــلوب القیاس المس ــبي ھي تغییرات في التقدیرات إن تأثیرات التغییر في أحد المدخالت أو أس المحاس

 المحاسبیة إذا لم تكن ناتجة عن تصحیح أخطاء فترات سابقة.
 

للتغییرات في الســــیاســــات المحاســــبیة   2023ینایر  1إن التعدیالت ســــاریة المفعول للفترات الســــنویة التي تبدأ في أو بعد  
 تلك الفترة، مع السماح بالتطبیق المبكر.والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة التي تحدث في أو بعد بدایة 

 
 "متداولة أو غیر متداولةكتصنیف المطلوبات " – )1( رقم التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي

ــبة الدولیة ــبة الدولي  76إلى   69تعدیالت على الفقرات من  ،2020في ینایر   أصــدر مجلس معاییر المحاس   من معیار المحاس
 على أنھا متداولة أو غیر متداولة. توضح التعدیالت: المطلوباتلتحدید متطلبات تصنیف  )1( رقم
 
  التسویة تأجیلالمقصود بالحق في. 
   المالیة.فترة الفي نھایة                                 ً  أن حق التأجیل یجب أن یكون موجودا 
  في التأجیل الحقھ منشأةیتأثر باحتمالیة ممارسة ال ھذا التصنیف الأن. 
 ــتقات الم ــمنة في االت أنھ فقط إذا كانت المش ــھا أداة التزام  لض ــروط االلتزام على القابل للتحویل ھي نفس ملكیة، فلن تؤثر ش

 .تصنیفھا
 

 تطبیقھا بأثر رجعي. ویجب 2023ینایر  1التعدیالت ساریة المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد إن تلك 
 

 .نات المالیة المجمعةإن تلك التعدیالت ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر مادي على البیا
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 أسس التجمیع :  -ب  

التابعة    والشركات  ش.م.ك.ع. (الشركة األم)  –لشركة األرجان العالمیة العقاریة   المالیة البیانات المجمعة المالیة البیانات تتضمن
 (المشار إلیھا بالمجموعة): التالیة 

 نسبة الملكیة (%)      
 2020  2021  األنشطة الرئیسیة   بلد التأسیس  أسماء الشركات التابعة

ــة والمقاوالت    - 1 ذ.م.م. وشركاتھا  –شركة األرجان الوطنیة للتجارة العام
 دولة الكویت   التابعة التالیة :

 
 مقاوالت

 
99% 

 
99 % 

 %100  % 100  مقاوالت  مملكة البحرین ش.ش.و. –شركة األرجان الوطنیة للمقاوالت  –أ  – 1
 % 99.80  %99.80  أحواض سباحة  دولة الكویت   ذ.م.م. –شركة األرجان ألحواض السباحة  –ب  – 1
 % 99.80  %99.80  معدات ثقیلة   دولة الكویت   ذ.م.م. –شركة األرجان للمعدات الثقیلة  –ج  – 1
 % 99.99  %99.99  مقاوالت  دولة قطر   ذ.م.م. -شركة األرجان الوطنیة للتجارة والمقاوالت  –د  – 1
 % 60  %60  إستیراد وتصدیر   دولة الكویت   ذ.م.م. –شركة ھیلث بالس التجاریة  -ھـ – 1

ــركة أرجانا للمنتجعات والفنادق   -2 ــركتھا التابعة   –ش ش.م.ك. (مقفلة) وش
 دولة الكویت   التالیة : 

 
 فنادق ومنتجعات

 
99.95% 

 
99.95 % 

 % 99.99  %99.99  فنادق ومنتجعات  دولة الكویت  ذ.م.م. –الكویت  –ومنتجع موفبینك البدع شركة فندق  –أ  – 2
 % 99  %99  قابضة  مملكة البحرین ش.م.ب. –شركة الجود القابضة  -3
 % 98  %98  عقاري   جمھوریة مصر العربیة ش.م.م. –شركة األرجان لإلستثمار العقاري  -4
 % 99  %99  قابضة  دولة الكویت  ش.م.ك.(قابضة). -شركة األرجان القابضة  -5
 %100  % 100  عقاري   المملكة المتحدة   شركة األرجان العالمیة العقاریة المحدودة . -6
 % 99.67  %99.67  زراعة   دولة الكویت  ذ.م.م. –شركة األرجان للتطویر الزراعي  -7
 % 50  %50  خدمات عقاریة   دولة الكویت  ش.م.ك.(مقفلة). –شركة األرجان الخلیجیة للخدمات العقـاریة  -8
 % 50  %50  إدارة مشاریع   دولة الكویت  ش.م.ك.(مقفلة). –العـقاریة شركة األرجان إلدارة المشاریـع  -9

 % 99  %99  عقاري   مملكة البحرین ذ.م.م. –شركة شمس الفوز للعقارات  -10
 % 99.50  %99.50  عقاري   سلطنة عمان  ذ.م.م. وشركتھا التابعة التالیة : –شركة ظالل القرم العقاریة  -11

 % 99.50  %99.50  عقاري   سلطنة عمان  ذ.م.م. –القرم العقاریة شركة تالل  -أ-11
 % 67  %67  عقاري   سلطنة عمان  ش.م.م. –شركة فلل البستان  -ب - 11

 % 99.99  %99.99  عقاري   دولة الكویت  ذ.م.م. وشركاتھا التابعة التالیة: –شركة الدعم العقاریة  -12
 %100  -  إدارة مطاعم   دولة الكویت  ش.ش.و. -المطاعم شركة شمس الحیاة إلدارة  -أ-12
 %100  -  عقاري   دولة الكویت  ش.ش.و. -شركة محور الكویت العقاریة  -ب-12
 % 99.99  %99.99  مقاوالت  سلطنة عمان  ش.م.م. –شركة الوطنیة لألعمال اإلنشائیة  -ج-12
وتجھیز مراكز شـــــرـكة الشـــــبـكات الرقمـیة اـلذكـیة لتصـــــمیم    -د-12

 دولة الكویت  ذ.م.م. -الحسابات االلكترونیة 
تكنولوجیا   

 المعلومات
 

58% 
 

58 % 
ــابات  -أ-د-12 شـــركة دیجتال أرینا لتصـــمیم وتجھیز مراكز الحسـ

 دولة الكویت  ش.ش.و. –اإللكترونیة 
تكنولوجیا   

 المعلومات
 

100 % 
 

100% 
 % 75  -  عقاري   دولة الكویت  ذ.م.م.  –شركة جي تو المتحدة للمقاوالت العامة والمباني  -13
 % 99.99  %99.99  عقاري   دولة الكویت  ذ.م.م. –شركة جنان المتحدة العقاریة  -14
 % 99.95  %99.95  مقاوالت  السعودیة  ذ.م.م. –شركة مساكن الوطنیة  -15
 % 99.50  %99.50  عقاري   سلطنة عمان  ذ.م.م. –صاللة السكني شركة مشروع نسیم  -16
 % 85  %85  إدارة أمالك الغیر   دولة الكویت  ذ.م.م. –شركة شعاع الحیاة إلدارة أمالك الغیر -17
 %100  % 100  عقاري   مملكة المغرب  ش.ش.و –شركة األرجان المغرب العقاریة  – 18
 % 99.99  %99.99  إدارة أصول   مملكة المغرب  ذ.م.م. –شركة معارف إلدارة األصول  –أ  – 18    
 % 66.67  %99.99  عقاري   مملكة المغرب  ذ.م.م. –شركة معارف للتطویر  –ب  – 18    
شـــــركــة األرجــان الطــاقــة لتجــارة األدوات والمعــدات الكھربــائیــة   -19

 دولة الكویت  ذ.م.م. –والمقاوالت والتوكیالت 
مقاوالت وأعمال   

 كھربائیة 
 

99.70% 
 

99.70 % 
 % 99.90  %99.90  عقاري   دولة الكویت  ذ.م.م. –شركة األرجان زون العقاریة  -20
 % 99.90  %99.90  عقاري   دولة الكویت  ذ.م.م. –شركة األرجان سكویر العقاریة  -21
 % 99.90  %99.90  عقاري   دولة الكویت  ذ.م.م. –والعقارات شركة أرجانیا إلدارة وتطویر األراضي  -22
 % 99.90  %99.90  عقاري   دولة الكویت  ذ.م.م. –شركة األرجان الند العقاریة  -23
 % 99.90  %99.90  خدمات طبیة  دولة الكویت  ذ.م.م. –شركة سینرجي للمعدات والمستلزمات الطبیة  -24
 % 70  %70       إدارة مطاعم   دولة الكویت  ذ.م.م. –إلدارة المطاعم شركة سوا المتحدة  -25
 -  % 100  تعلیمي وترفیھي   دولة الكویت  ش.ش.و –الترفیھي وتثقیقي وتدریبي  مركز جنانشركة  -26
 -  %99       إدارة مطاعم   دولة الكویت  ذ.م.م. – األرجان للتجھیزات الغذائیةشركة  -27
 -  %99  دعایة وإعالن   دولة الكویت  ذ.م.م. – للدعایة واإلعالن أرجانشركة  – 28

 
لم ینتج عنھا أي  ھذا وبتصفیة بعض الشركات الغیر مادیة،    2021دیسمبر    31قامت الشركة األم خالل السنة المالیة المنتھیة في   

 تأثیر مادي على بیان المركز المالي المجمع أو بیان األرباح أو الخسائر المجمع وھي كما یلي: 
 ش.ش.و.  –شركة شمس الحیاة إلدارة المطاعم   
 ش.ش.و.   –شركة محور الكویت العقاریة  
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  – المتحدة للمقاوالت العامة والمباني   جي تو"قامت إدارة المجموعة بتأسیس شركة  2020دیسمبر    31خالل السنة المنتھیة في   

 ملكیتھاعلیھ قامت إدارة المجموعة بالمحاسبة عن نسبة  و،  من رأسمال الشركة  % 75  بلغت نسبة ملكیة الشركة األم حیث    " ذ.م.م.
، قامت إدارة المجموعة بتوقیع إتفاقیة نتج عنھا 2021دیسمبر    31خالل السنة المالیة المنتھیة في  و،  شركة تابعةفي    كاستثمار

%، كما تم االتفاق على أن تتم القرارات التشغیلیة بموافقة جمیع الشركاء والذى أدى  55  إلى تخفیض ملكیة المجموعة في الشركة  
إلى زوال سیطرة المجموعة المنفردة على القرارات المالیة والتشغیلیة للشركة وعلیھ تم إعادة تصنیف حصة ملكیة الشركة األم  

 في الشركة من شركة تابعة إلى شركة محاصة. 
 

من تحویل اإلستثمار من شركة تابعة إلى شركة محاصة  والربح الناتج  بالشركة التابعة  لوبات المجمعة المتعلقة  الموجودات والمطإن  
 كانت كما یلي: 

 
ذ.م.م. في مملكة المغرب    –  للتطویر  في شركة معارف   أحد الشركاءتخارج    2021دیسمبر    31المنتھیة في    المالیة  تم خالل السنة  

غیر المسیطرة    الحصص  إلستبعادنتج عن تلك العملیة أثر  قد  و %  99.99  % إلى66.67من    ملكیة المجموعة   زیادة نسبة   وبالتالي
    ً ا .      ً       دینارا  كویتی  103,360حقوق الملكیة بمبلغ   ضمنالمدرجة 

 
تأسیس الشركات التالیة ، ھذا ولم ینتج عن تجمیع تلك الشركات أي أثر    2021دیسمبر    31تم خالل السنة المالیة المنتھیة في   

 البیانات المالیة المجمعة للمجموعة:  علىمادي 
 ش.ش.و.   –شركة مركز جنان الترفیھي وتثقیفي وتدریب  
 ذ.م.م.  –شركة األرجان للتجھیزات الغذائیة   
 ذ.م.م.  – شركة األرجان للدعایة واإلعالن  

 
 إن الشركات التابعة ھي الشركات التي تسیطر علیھا الشركة األم . وتوجد السیطرة عندما تكون الشركة األم : 

  . ذات سلطة على الشركة المستثمر فیھا 
  حقوق عن عوائد متغیرة من مشاركتھا مع الشركة المستثمر فیھا . قابلة للتعرض للخسارة ، أو لدیھا 
   . لدیھا القدرة على إستخدام سلطتھا في التأثیر على عوائد الشركة المستثمر فیھا 
 

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

 
نھ یكون لدیھا السلطة على الشركة المستثمر  إعند تملك المجموعة  لنسبة أقل من أغلبیة حقوق التصویت بالشركة المستثمر فیھا ، ف

الصلة للشركة المستثمر فیھا من    فیھا عندما تكـون حقـوق التصویت لھا كافیة العطائھا القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات 
جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة بعین االعتبار في تقییم مدى كفایة حقوق التصویت في الشركة المستثمر    المجموعة جانبھا . تأخذ  

 ، بما في ذلك :  فیھا إلعطاء السلطة علیھا
  باآلخرین . حقوق تصویت المجموعة نسبة الى مدى توزیع حقوق التصویت الخاصة 
 ة ، وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى . مجموعحقوق التصویت المحتملة التي تحتفظ بھا ال 
  . الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى 
 ي  أیة حقائق وظروف إضافیــة تشیر إلى مدى القدرة المالیة للشركة على توجیھ األنشطة ذات الصلة عند إتخاذ القرارات ، بما ف

 ذلك أنماط التصویت في االجتماعــات السابقـة للمساھمین . 
  

2020  2021  
 نقد في الصندوق ولدى البنوك 1,979   1,979 
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى  298,012   298,012 
 )9 –(إیضاح  (أصول حق إستخدام) إستثماریةعقارات  6,327,980   6,327,980 
 إجمالي الموجودات  6,627,971   6,627,971 

    
 )14 –(إیضاح  عقود إیجار إلتزامات )6,399,170(  )6,399,170(
 إجمالي االلتزامات )6,399,170(  ) 6,399,170(
    
 والمطلوبات  للموجوداتصافي القیمة الدفتریة  228,801   
 الحصص غیر المسیطرة 17,867   
 تكلفة اإلستبعاد 246,668   
 یخصم: القیمة العادلة لشركة المحاصة في تاریخ فقد السیطرة  )260,962(  
 الربح الناتج من تحویل إستثمار في شركة تابعة إلى شركة محاصة 14,294   
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   .الفعلیة السیطرة  زوال  تاریخ وحتى الفعلیة  السیطرة  بدء تاریخ من  التابعة للشركات  المالیة  البیانات المجمعة  المالیة  البیانات تتضمـــن

تحدیدا، یتم ادراج اإلیرادات والمصاریف للشركة التابعة التي تم شراءھا أو استبعادھا خالل السنة ضمن بیان األرباح أو الخسائر  
والدخل الشامل اآلخر المجمع من تاریخ حصول الشركة االم على السیطرة وحتى تاریخ زوال سیطرة الشركة األم على الشركة  

 والخسائر  المتبادلة األرباح فیھا بما الشركات بالكامل ، بین المتبادلة والمعامالت األرصدة إستبعاد جمیع یتم التجمیع، التابعة. عند
 األخرى  ولألحداث المتماثلة للمعامالت موحدة محاسبیة سیاسات بإستخدام المجمعة  المالیة البیانات إعداد یتم   .المحققة غیر واألرباح

 .متشابھة ظروف  في تتم التي
 

  .المجموعة  ملكیة  حقوق  من  مستقل  بند في  المجمعة  التابعة الشركات  موجودات  صافي  من  المسیطرة غیر  الحصص  إظھار  یتم
األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بمساھمي الشركة األم والحصص غیر المسیطرة حتى إن نتج  

 عن ذلك قید عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة. 
 

یة . یتم تعدیل المبالغ یتم المحاسبة عن التغیر في حصة الملكیة لشركة تابعة مع عدم التغیر في السیطرة كمعاملة ضمن حقوق الملك
الدفتریة لحصص ملكیة المجموعة والحصص غیر المسیطرة لتعكس التغیرات للحصص المتعلقة بھا في الشركات التابعة . إن أیة  
فروقات بین الرصید المعدل للحصص غیر المسیطرة والقیمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المحصل یتم اإلعتراف بھا مباشرة في حقوق  

كیة الخاصة بمالك الشركة األم . یتم قید الخسائر على الحصص غــیر الـمسیطــرة حتى وإن نتج عن ذلك القید عجز في رصید  المـل
 الحصص غیر المسیطرة . إذا فقـــدت المجموعــة السیطرة على شركة تابعـــة ، فإنھا تقوم باآلتي : 

 ركة التابعة . إستبعاد الموجودات (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات للش -
 إستبعاد القیمة الدفتریة للحصص غیر المسیطرة .  -
 إستبعاد فروق تحویل العمالت األجنبیة المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة .  -
 إدراج القیمة العادلة للمقابل المستلم .  -
 إدراج القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ .  -
 الخسائر . إدراج أي فائض أو عجز في األرباح أو  -
إعادة تصنیف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أو األرباح المرحلة   -

 طبقا لما یلزم لھذه البنود . 
 

 تصنیفات الجزء المتداول وغیر المتداول  -  جـ
                      ً                                   المالي المجمع استنادا  إلى تصنیف المتداول / غیر المتداول.تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في بیان المركز 

 
 تعتبر الموجودات متداولة إذا:

 كانت من المتوقع تحققھا أو تنوى المجموعة بیعھا أو استھالكھا خالل دورة التشغیل العادیة، أو 
 كانت محتفظ بھ لغرض المتاجرة، أو 
 تاریخ بیان المركز المالي، أو                                        ً     كانت من المتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھرا  بعد  
تخدم لتـسویة التزام لفترة اثني عـشر ـشھرا  على األقل بعد تاریخ بیان المركز                                                                                       ً                                كانت نقد أو نقد معادل مالم یكن نقد محتجز أو یـس

 المالي.
 

 تصنف المجموعة كافة الموجودات األخرى كـموجودات غیر متداولة.
 

 تعتبر المطلوبات متداولة إذا:
 المتوقع تسویتھا ضمن دورة التشغیل العادیة، أوكان من  
 محتفظ بھ بصورة رئیسیة لغرض المتاجرة، أو 
                                         ً                                   كان من المتوقع تسویتھا خالل اثني عشر شھرا  بعد تاریخ بیان المركز المالي ، أو 
 ز المالي .                                                                     ً                      ال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لفترة ال تقل عن اثني عشر شھرا  بعد تاریخ بیان المرك 

 
  تصنف المجموعة كافة مطلوباتھا األخرى كـمطلوبات غیر متداولة.

 
 األدوات المالیة : - د  

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

 
اإلتفاقیات التعاقدیة . إن الفوائد والتوزیعات واألرباح والخسائر  یتم تصنیف األدوات المالیة كمطلوبات أو حقوق ملكیة طبقا لمضمون  

التي تتعلق باألداة المالیة المصنفة كمطلوبات تدرج كمصـروف أو إیـراد . إن التوزیعات على حاملي ھذه األدوات المالیة المصنفة  
المالیة بالصافـي عندما یكون للمجموعة حـق قانوني    كحقوق ملكیة یتم قیدھا مباشرة على حقوق الملكیة المجمع . یتـم اظھار األدوات 

 ملزم لتسدید الموجودات والمطلوبات بالصافي ، وتنوي السداد اما بالصافي أو ببیع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد . 
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عادل ، المدینین ، المستحـق من /  تتضمن الموجودات والمطلوبات المالیـة الـمدرجة في بیان المركز المالي المجمع النـقد والنقد الم

، أقساط عقود    بنوك دائنة ، قروض ألجلالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر،  إلى أطراف ذات صلة ،  
   .  الدائنونو ، التزامات عقود إیجار بیوع مرابحة 

 
 الموجودات المالیة : 

 : تصنیف الموجودات المالیة   -1
تقییم كافة الموجودات المالیة،  )  9رقم (لتحدید فئة تصنیف وقیاس الموجودات المالیة، یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة  

بال الخاص  األعمال  نموذج  إلى  استنادا   والمشتقات،  الملكیة  أدوات  وكذلك  مجموع                                         ً                            باستثناء  المجموعة  موجودات  بإدارة  ة 
 .  خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لتلك األدوات مجتمعین

 
 تقییم نموذج األعمال 

وتولید  تحدد المجموعة نموذج أعمالھا وفق مستوى یعكس أفضل وسیلة إلدارة المجموعة لموجوداتھا المالیة لتحقیق أھدافھا، 
صیل التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات أو  التدفقات النقدیة التعاقدیة. وھذا سواء كان ھدف المجموعة الوحید ھو تح

تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وكذلك التدفقات النقدیة من بیع الموجودات معا. وإذا لم تنطبق أي من ھاتین الحالتین (كأن  
أعمال البیع وتقاس  یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة ألغراض المتاجرة)، فإن الموجودات المالیة تصنف كجزء من نموذج  

، ولكن على مستوى    بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. ال یتم تقییم نموذج أعمال المجموعة لكل أداة على حدة 
 .  أعلى من المحفظة ككل 

 
مدفوعات أصل المبلغ والفائدة  اختبار    – تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة  

 فقط
عندما یتم تحدید نموذج االعمال لالحتفاظ بالموجودات لغرض تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة او تحصیل التدفقات النقدیة  

لغ والفائدة  التعاقدیة والبیع، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة تتمثل في مدفوعات ألصل المب 
العادلة   بالقیمة  المبلغ"  "أصل  ی عرف  االختبار،  ھذا  ألغراض  فقط").  والفائدة  المبلغ  أصل  مدفوعات  تحقق  ("اختبار                                                                           ُ                                  فقط 
للموجودات المالیة عند االعتراف المبدئي، وقد یتغیر على مدى عمر الموجودات المالیة (على سبیل المثال، في حالة أن یمثل  

و إطفاء القسط/الخصم). إن العناصر الجوھریة للفائدة في أي ترتیب إقراض أساسي تتمثل بصورة  مدفوعات ألصل المبلغ أ
 نموذجیة في مراعاة القیمة الزمنیة للنقود ومخاطر االئتمان.  

 
تقوم المجموعة بإعادة التصنیف فقط في حال حصول أي تغییر في نموذج األعمال المستخدم إلدارة تلك الموجودات. وتتم  
                     ً                                                                                            إعادة التصنیف اعتبارا  من بدایة فترة التقریر الالحقة لحصول التغییر. ومن غیر المتوقع تكرار مثل ھذه التغییرات بدرجة  

 كبیرة ولم تحدث خالل السنة. 
 

 االعتراف المبدئي 
یتم االعتراف بمشتریات ومبیعات الموجودات المالیة في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو  
                                               ً                                                                     بیع األصل. یتم االعتراف بالموجودات المالیة مبدئیا  بالقیمة العادلة مضاف إلیھا تكالیف المعامالت لكافة الموجودات المالیة  

 لة من خالل األرباح أو الخسائر.  غیر المدرجة بالقیمة العاد
 

 إلغاء االعتراف 
یتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة (كلیا أو جزئیا) عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة في استالم التدفقات النقدیة من الموجودات  

وذلك في أحدى الحالتین التالیین:    المالیة، أو عندما تحول المجموعة حقھا في استالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة،
(أ) إذا تم تحویل جمیع المخاطر والعوائد الخاصة بملكیة الموجودات المالیة من قبل المجموعة ، أو (ب) عندما ال یتم تحویل  

  تحتفظ جمیع المخاطر والعوائد للموجودات المالیة أو االحتفاظ بھا، ولكن تم تحویل السیطرة على الموجودات المالیة. عندما  
 المجموعة بالسیطرة، فیجب علیھا االستمرار في إدراج الموجودات المالیة بحدود نسبة مشاركتھا فیھا. 

 
 فئات قیاس الموجودات المالیة 

 : تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة عند اإلعتراف المبدئي ضمن التصنیفات التالیة
 .أدوات الدین بالتكلفة المطفأة 
   الملكیة بالقیمة العادلة من الدخل الشــامل اآلخر، مع عدم إعادة تصــنیف األرباح أو الخســائر عند إلغاء اإلعتراف  أدوات

 إلى بیان األرباح أو الخسائر المجمع.
 

 أدوات الدین بالتكلفة المطفأة 
 أشھر. 3أدوات الدین بالتكلفة المطفأة في اذون خزانة ولھا فترة استحقاق تعاقدیة ألكثر من  تمثل

 
 تقاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا كانت تتوافق مع الشرطین التالیین:

 تعاقدیة، واالحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى تملك األصل للحصول على تدفقات نقدیة  -
الشــروط التعاقدیة للموجودات المالیة تظھر تواریخ محددة للتدفقات النقدیة والتي تتضــمن بشــكل أســاســي مدفوعات المبلغ  -

 األصلي والفوائد المستحقة على المبلغ المتبقي.
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لعائد الفعلي المعدلة بخســــائر                                                      ً                                   أدوات الدین التي تم قـیاســـــھا بالتكلـفة المطـفأة تـقاس الحـقا  بالتكلـفة المطـفأة باســــتـخدام طریـقة ا

خســــائر فروقات عملة أجنبیة واإلنخفاض في القیمة في  وانخفاض القیمة، إن وجدت. یتم اإلعتراف بإیرادات الفوائد وأرباح  
. یتم االعتراف باألرباح والخـسائر في بیان األرباح أو الخـسائر المجمع عند إلغاء االعتراف  المجمعبیان األرباح أو الخـسائر  

 ألصل أو تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ.با
 

 التكلفة المطفأة وطریقة العائد الفعلي
طریقة العائد الفعلي ھي الطریقة الحتســـاب التكلفة المطفأة ألداة الدین وتخصـــیص إیرادات الفوائد على الفترة ذات الصـــلة.  

التحصــیالت النقدیة المســتقبلیة المقدرة (بما في ذلك جمیع بشــكل عام، فإن معدل العائد الفعلي ھو الســعر الذي یقوم بخصــم  
تلمة التي تـشكل جزءا  من ـسعر الفائدة الفعلي وتكالیف المعامالت واألقـساط أو الخصـومات                                                     ً                                                             الرـسوم والنقاط المدفوعة أو المـس

ینطبق، فترة أقصــر، إلى القیمة األخرى) باســتثناء الخســائر االئتمانیة المتوقعة، من خالل العمر المتوقع ألداة الدین أو حیثما 
ــعف   ــئة عن ضـ ــراؤھا أو الناشـ ــبة للموجودات المالیة التي تم شـ الدفتریة اإلجمالیة ألداة الدین عند االعتراف المبدئي. بالنسـ
ائتماني، یتم احتســاب ســعر الفائدة الفعلي المعدل ائتمانیا عن طریق خصــم التدفقات النقدیة المســتقبلیة المقدرة، بما في ذلك 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة، لتصل إلى التكلفة المطفأة ألداة الدین عند االعتراف المبدئي.
 

ــتلمة من  ــوما  منھا المبالغ المســ                                                                                       ً                          التكلفة المطفأة للموجودات المالیة ھي قیمة الموجودات المالیة عند االعتراف المبدئي مخصــ
قة العائد الفعلي للفروقات بین المبلغ المبدئي ومبلغ االســتحقاق، أصــل المبلغ باإلضــافة إلى اإلطفاء التراكمي باســتخدام طری 

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

 
تحق من أطرافلدى البنوك إن النقد   ذات صـلة وموجودات العقود والموجودات األخرى تصـنف    ، المدینین التجاریین ، المـس

 كأدوات دین بالتكلفة المطفأة.
 

 مدینون تجاریون 
یمثل المدینون المبالغ المـستحقة من العمالء عن بیع بـضائع ، تأجیر وحدات أو خدمات منجزة ـضمن النـشاط االعتیادي، ویتم 
االعتراف مـبدئـیا ـبالـمدینین ـبالقیـمة الـعادـلة وتـقاس فیـما بـعد ـبالتكلـفة المطـفأة ـباســــتـخدام طریـقة مـعدل الـفاـئدة الفعلي ـناقصـــــا  

 . خسائر االئتمان المتوقعةمخصص 
 

 موجودات عقود
إن موجودات العقود تمثل حق المجموعة في المقابل الذى تم على أســاســھ تحویل البضــائع وتأدیھ الخدمات للعمیل، إذا قامت  
ــتحقاق المبلغ ، فیتم  ــائع أو تأدیھ الخدمات للعمیل قبل أن یقوم العمیل بدفع المقابل أو قبل تاریخ اســ المجموعة بتحویل البضــ

 ت العقود في حدود المبلغ المكتسب وفقا للشروط التعاقدیة.اإلعتراف بموجودا
 

: األدوات  9                    ً                     ً                                    نخـفاض في القیـمة وفـقا  للطریـقة المبســـــطة وفـقا  للمـعاییر اـلدولـیة للتـقاریر الـمالـیة  ـباإلیتم تقییم موجودات العقود  
  المالیة.

 
 أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

المـبدئي، یجوز للمجموـعة أن تقرر تصــــنیف بعض من أدوات الملكـیة دون الرجوع في ذـلك ـبالقیـمة الـعادـلة من عـند التحقق 
أو مـقاـبل محتـمل ـناشــــئ عن دمج األعـمال. یتـحدد ذـلك  خالل اـلدـخل الشـــــاـمل اآلخر عـندـما ال یحتفظ بـھا لغرض المـتاجرة

 التصنیف لكل أداة على حدة.
 

                                                          ً                               الملكـیة ـبالقیـمة الـعادـلة من خالل اـلدـخل الشـــــاـمل األخر تـقاس الحـقا  ـبالقیـمة الـعادـلة. یتم االعتراف  االســــتثـمارات في أدوات  
بالتغیرات في القیمة العادلة بما في ذلك الجزء الخاص بالعمالت األجنبیة في الدخل الـشامل اآلخر ویتم عرـضھا في التغیرات 

ــمن حقوق الملكیة. یتم ــابقا  في الدخل    المتراكمة في القیمة العادلة ضــ ــائر المتراكمة المعترف بھا ســ                                                  ً           تحویل األرباح والخســ
إن األرباح والخسـائر الناتجة من أدوات الملكیة ال یعاد تصـنیفھا إلى بیان  الشـامل اآلخر إلى األرباح المرحلة عند االسـتبعاد.

ــائر المجمع. یتم االعتراف بتوزیعات األرباح في بیان األرباح أو   ــائر المجمع عند ثبوت الحق في تلك األرباح أو الخس الخس
التوزیعات، إال عندما تســـتفید المجموعة من تلك المحصـــالت كاســـترداد جزء من تكلفة األداة، وفي ھذه الحالة تســـجل تلك 
األرباح في الدخل الشــــامل اآلخر. ال تخضــــع أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشــــامل اآلخر لتقییم انخفاض 

ــائر من التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة إلى األرباح المرحلة في  الق ــتبعادھا، یعاد تبویب األرباح أو الخسـ یمة. وعند اسـ
 بیان التغیرات في حقوق الملكیة.

 
تـصنف المجموعة االـستثمارات في أدوات الملكیة المـسعرة وغیر المـسعرة ـضمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  

  الدخل الشامل اآلخر في بیان المركز المالي المجمع.
  



 ش.م.ك.ع. -شركة األرجان العالمیة العقاریة 
 وشركاتھا التابعة

 إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 
   2021دیسمبر  31

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

18 

 
 :  انخفاض قیمة الموجودات المالیة -2

تعترف المجموعة بمخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة لجمیع أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل االرباح  
                                                  ً                       الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفقا  للعقد وكافة التدفقات  تستند الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلى    .أو الخسائر

النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا، ویتم خصم العجز بنسبة تقریبیة إلى معدل الفائدة الفعلي األصلي على ذلك األصل.  
ظ بھا أو التحسینات االئتمانیة اآلخرى التي تعتبر  تشمل التدفقات النقدیة المتوقعة التدفقات النقدیة من بیع الضمانات المحتف

     ً                      جزءا  من الشروط التعاقدیة. 
 

واحتسبت   للمعیار  المبسط  األسلوب  المجموعة  اآلخرین، طبقت  والمدینیین  التجاریین  المدینین   ، العقود  لموجودات  بالنسبة 
ع المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  إلى  استنادا   المتوقعة  االئتمانیة  تقوم                                    ً                                  الخسائر  ال  وعلیھ،  المالیة.  الموجودات  أعمار  مدى  لى 

                                                                               ً                                 المجموعة بتتبع التغیرات في مخاطر االئتمان ولكن یتم اإلعتراف بمخصص الخسائر استنادا  إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة  
السجل السابق    على مدى أعمار الموجودات المالیة في تاریخ كل فترة تقریر. أنشأت المجموعة مصفوفة مخصصات تستند إلى

لخسائر االئتمان، ومعدلة بالعوامل المستقبلیة المحددة للمدینین والبیئة االقتصادیة. یتم تقسیم االنكشافات للمخاطر على أساس  
 .الخصائص االئتمانیة مثل درجة مخاطر االئتمان، المنطقة الجغرافیة، قطاع األعمال، حالة التعسر وعمر العالقة، أیھما ینطبق 

 
ییم ما إذا كانت جودة االئتمان لألداة المالیة قد تدھورت بشكل جوھري منذ االعتراف المبدئي، تقارن المجموعة مخاطر  عند تق

التعثر على األداة المالیة في تاریخ التقریر بمخاطر التعثر على األداة المالیة في تاریخ اإلعتراف المبدئي. عند إجراء ھذا  
عتبار المعلومات الكمیة والنوعیة المعقولة والمدعومة، بما في ذلك الخبرة التاریخیة والمعلومات  التقییم ، تأخذ المجموعة في اال

التطلعیة المتاحة دون تكلفة أو جھد مفرط. تشمل المعلومات التطلعیة التي تم النظر فیھا اإلمكانیة المستقبلیة للصناعات التي  
ا من تقاریر الخبراء االقتصادیین والمحللین المالیین والھیئات الحكومیة  یعمل فیھا مدینو المجموعة ، والتي تم الحصول علیھ

ومؤسسات الفكر ذات الصلة وغیرھا من المنظمات المماثلة ، باإلضافة إلى النظر في مختلف المصادر الخارجیة للمعلومات  
 االقتصادیة الفعلیة والمتوقعة المتعلقة بالعملیات األساسیة للمجموعة. 

 
    ً                                                           شھرا " للمرحلة األولي مع االعتراف بـ "الخسائر االئتمانیة المتوقعة    12االعتراف بـ "الخسائر االئتمانیة المتوقعة لفترة  یتم  

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

لمدة   المالیة  للموجودات  االئتمان  أعمار  المتوقعة على مدى  االئتمانیة  الخسائر  تمثل  الخسائر    12المالیة.  من  جزءا      ً      ً             شھر ا 
یة والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعثر على األدوات المالیة لمدة  االئتمانیة المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المال

    ً                            شھر ا بعد تاریخ التقریر المالي.  12
 

یتحدد قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة عن طریق تقدیر االحتمال المرجح لخسائر االئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة  
ة والتي تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة من إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات، وتحمل  المالیة. یتم خصم خسائر االئتمان المتوقع

 على بیان األرباح أو الخسائر المجمع.
 
 المطلوبات المالیة :  -3

المعاملة  یتم االعتراف المبدئي لجمیع المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة، وفي حالة القروض والسلفیات والدائنون تخصم تكالیف  
                                                             ً                                                       المتعلقة بھا بشكل مباشر. یتم قیاس جمیع المطلوبات المالیة الحقا  بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالتكلفة  

 المطفأة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي. 
 

 لمطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأةا
 عادلة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم قیاس المطلوبات المالیة غیر المدرجة بالقیمة ال

 
 الدائنون : . أ

یمثل رصـید الدائنین في الدائنین التجاریین والدائنین اآلخرین . یمثل بند الدائنین التجاریین اإللتزام لسـداد قیمة بضـائع أو  
خدمات التي تم ـشراؤھا ـضمن النشاط االعتیادي . یتم إدراج الدائنین التجاریین مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة 

تخدام طریق نة  المطفأة بإـس تحق خالل ـس داد یـس ة معدل الفائدة الفعلي . یتم تصـنیف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كان الـس
 أو أقل (أو ضمن الدورة التشغیلیة الطبیعیة للنشاط أیھما أطول) . وبخالف ذلك ، یتم تصنیفھا كمطلوبات غیر متداولة . 

 
 االقتراض :  .ب 

ــافي القیمة مبدئیا القروض إدراج یتم ــم بعد العادلة بصـ  بالتكلفة القروض إدراج      ً     والحقا  یتم . المتكبدة التكالیف خصـ
 بیان في المســتردة والقیمة العملیة) تكلفة خصــم بعد (بالصــافي المحصــل المبلغ بین إحتســاب الفروقات ویتم المطفأة،

 الفعلي. الفائدة معدل طریقة بإستخدام اإلقتراض فترة خالل األرباح أوالخسائر المجمع
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یتم إحتسـاب تكلفة منح القروض ضـمن تكالیف عملیات القروض إلى الحد الذي یحتمل على أسـاسـھ سـحب كل أو بعض 
ھذه التســھیالت في ھذه الحالة ، یتم تأجیل ھذه المصــاریف حتى یتم ســحب القروض . عندما ال یوجد أي دلیل على أن 

ف یتم رسـملتھا كمدفوعات مقدمة لخدمات السـیولة ویتم إطفائھا  بعض أو كل القروض سـیتم سـحبھا ، فإن ھذه المصـاری 
 على فترة القروض المتعلقة بھا. 

 
 عقود بیوع مرابحة : . ج

تتمثل عقـود بیوع مرابحة فـي المبلغ المستحق على أساس الـدفع المؤجل لبنـود تـم شراؤھا للغیر وفقا التفاقیة عقـود بیوع  
المرابحة . یدرج رصید عقود بیوع المرابحة باجمالي المبلغ الدائن ، بعد خصم تكالیف التمویل المتعلقة بالفترات المستقبلیة.  

 المستقبلیة عند استحقاقھا على أساس توزیع نسبي زمني بإستخدام طریقة الفائدة الفعلیة .   یتم إطفاء تكالیف التمویل
 

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

التبدیل أو التغییر كإلغاء اعتراف ألصل االلتزام وإدراج التزام جدید، ویتم إدراج الفرق بین القیمة الدفتریة ذات الصلة في  
یت  جوھریا ،  التعدیل  یكن  لم  إذا  المجمع.  الخسائر  أو  األرباح  (                                                        ً     بیان  بالفرق:  اإلعتراف  قبل  1م  للمطلوبات  الدفتریة  القیمة   (

التعدیل ضمن أرباح  2التعدیل؛ و ( أو خسائر  الخسائر كأرباح  أو  التعدیل في االرباح  بعد  النقدیة  للتدفقات  الحالیة  القیمة   (
 وخسائر آخرى. 

 
 :  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة  -4

الیة ویتم ادراج صافي المبلغ في بیان المركز المالي المجمع فقط إذا كان ھناك حق  یتم مقاصة الموجودات والمطلوبات الم
قانوني واجب النفاذ حالیا لمقاصة المبالغ المعترف بھا وھناك نیة للتسویة على أساس الصافي أو لتحقیق الموجودات وتسویة  

 المطلوبات في وقت واحد. 
 

 مخزون : - ھـ
 مواد في المخازن : – 1 

 بنود ألیة مخصـص تكوین بعد ، أقل أیھما تحقیقھا الممكن البیعیة القیمة صـافي أو التكلفة متوسـط أسـاس على المخزون یقیم
 غیر المصــاریف وكذلك المباشــرة العمالة وأجور المباشــرة ، المواد تكلفة المخزون تتضــمن . الحركة بطیئة أو متقادمة

 المرجح . المتوسط أساس على التكلفة تحدد الحالیة . وحالتھ موقعھ في المخزون لجعل ةالمتكبد المباشرة
 
تكالیف االنجاز   منھ مخصــوما االعتیادي النشــاط ضــمن للبیع المقدر الســعر ھو تحقیقھا البیعیة الممكن القیمة صــافي إن

تقبلي المتوقع وصـافي القیمة  یتم ـشطب بنود المخزون المتقادمة وبطیئة  . والمصـاریف البیعیة تخدام المـس الحركة بناء على االـس
 البیعیة الممكن تحقیقھا.

 
 إن تكلفة المنتجات الحیویة المحولة من الموجودات الحیویة ھي قیمتھا العادلة ناقصا مصاریفھا البیعیة في تاریخ الحصاد.

 
 مخزون نباتات : – 2 

ــر المقدر للبیع یقیم مخزون النباتات بصافي القیمة   ــ ــ البیعیة الممكن تحقیقھا . إن صافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا ھي السع
 ضمن النشاط االعتیادي مخصوما منــھا تكالیــف التجھیز والمصاریف البیعیة ، إن وجدت.

 
 عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة: - و

ض البیع من خالل النشاط االعتیادي ولیس لغرض تأجیرھا أو إرتفاع قیمتھا  یتم تصنیف العقارات التي تم إقتناؤھا أو تطویرھا لغر 
كعقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة، ویتم قیاسھا بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا أیھما أقل. تتضمن التكلفة حقوق  

إعداد الموقع تكالیف االتعاب المھنیة والخدمات القانونیة،    أراضي الملك الحر، تكالیف االقتراض، تكالیف التخطیط والتصمیم، تكالیف
 وضرائب تحویل الملكیة، وتكالیف البناء غیر المباشرة والتكالیف األخرى ذات الصلة. 

 
تمثل صافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا سعر البیع المقدر من خالل النشاط االعتیادي بناء على األسعار السوقیة كما في تاریخ 

مخصوما منھا تكالیف االنجاز والتكالیف المقدرة للبیع. یتم تحدید  البیانات المالیة، مخصوما منھا تكالیف االنجاز والمصاریف البیعیة.  
ً                                                               ة الممكن تحقیقھا استناد ا إلى تقییم یتم إجراؤه سنوی ا من قبل خبراء تقییم عقارات متخصصین مستقلین یتمتعون بالمؤھالت  صافي القیم                           ً                       

 والخبرة المطلوبة في تقییم ھذه األنواع من العقارات باستخدام أسالیب تقییم متعارف علیھا.
 

والتي  المجمع  ض المتاجرة التي یتم إدراجھا في بیان األرباح أو الخسائر  عند االستبعاد، یتم تحدید تكلفة العقارات المحتفظ بھا لغر
ر.  تشمل التكالیف المباشرة المتكبدة على العقار المباع ونسبة من التكالیف غیر المباشرة المتكبدة استنادا إلى الحجم النسبي لذلك العقا

 ذلك التخفیض ضمن التكالیف التشغیلیة األخرى.  عند تخفیض قیمة العقارات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة، یتم إدراج 
  



 ش.م.ك.ع. -شركة األرجان العالمیة العقاریة 
 وشركاتھا التابعة

 إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 
   2021دیسمبر  31

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

20 

 
 عقارات إستثماریة : - ز

تتضمن العقارات االستثماریة العقارات القائمة والعقارات قید اإلنشاء أو إعادة التطویر المحتفظ بھا لغرض إكتساب اإلیجارات أو  
سعر الشراء وتكالیف العملیات المرتبطة    االستثماریة مبدئیا بالتكلفة والتي تتضمنإرتفاع القیمة السوقیة أو كالھما . تدرج العقارات  

ح أو  بھا . الحقا للتسجیل المبدئي ، یتم إدراج العقارات االستثماریة بالقیمة العادلة في تاریخ نھایة الفترة المالیة . یتم تسجیل األربا
قارات االستثماریة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي حدث بھا  الخسائر الناتجة من التغیرات في القیمة العادلة للع

  .التغیر
 

العقارات   العادلة بصورة موثوقة. إن  القیمة  تحدید  الممكن  العادلة إذا كان من  بالقیمة  قید اإلنشاء  العقارات االستثماریة  قیاس  یتم 
أن یتم تحدید القیمة العادلة للعقار    المجموعة ھا العادلة بصورة موثوقة ولكن تتوقع  االستثماریة قید اإلنشاء والتي ال یمكن تحدید قیمت 

للتحدید بصورة   قابلة  العادلة  القیمة  القیمة حتى تصبح  ناقصا االنخفاض في  بالتكلفة  قیاسھا  یتم  البناء  بصورة موثوقة عند اكتمال 
 أیھما أول.  - موثوقة أو یتم اكتمال البناء 

 
المصاریف الالحقة إلى القیمة الدفتریة لألصل فقط عندما یكون من المتوقع تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة الناتجة من  یتم رسملة  

األخرى   والصیانة  اإلصالحات  تكالیف  جمیع  تسجیل  یتم  موثوقة.  بصورة  قیاسھا  یمكن  التكلفة  وأن  المجموعة.  إلى  المصاریف 
 جزء من العقار االستثماري، یتم إلغاء إعتراف القیمة الدفتریة للجزء المستبدل. كمصاریف عند تكبدھا. عند استبدال  

 
 متوقعة  مستقبلیة اقتصادیة منافع أیة  یوجد  وال  االستخدام  من نھائیا  تسحب  أو تستبعد عندما االستثماریة بالعقارات االعتراف إلغاء یتم
بیان األرباح أو الخسائر   في  االستثماري العقار  خدمة إنھاء أو  استبعاد عن الناتجة  الخسائر  أو األرباح إدراج  یتم  . االستبعاد من

 .المجمع
 

 تشغیلیا تأجیره بدایة  أو لھ ،  المالك شغل  یدل على نھایة إستخدام العقار في حدوث تغیر  عند فقط االستثماري العقار  إلى التحویل یتم
 بدایة  على یدل االستخدام في تغیر یحدث عندما فقط االستثماري العقار من التحویل یتم. التطویر أو البناء إتمام أو آخر ، لطرف

بیعھ. في حال تحول عقار مستخدم من قبل المالك إلى عقار إستثماري ، تقوم المجموعة   بغرض تطویره  بدایة أو  لھ ، المالك  شغل
 والعقارات والمعدات حتى تاریخ تحول و تغییر االستخدام. بالمحاسبة عن ذلك العقار طبقا للسیاسة المحاسبیة المتبعة للممتلكات  

 
 زمیلة :الشركات ال - ح

للمجموعة  التي  الشركات تلك ھي  الزمیلة  الشركات  إن ،  تأثیر یكون  المشاركة في   جوھري علیھا  قدرتھا على  في  تتمثل  والتي 
بیان المركز   في  تدرج  الزمیلة الشركات في  االستثمارات  الملكیة، فان حقوق لطریقة والتشغیلیة للشركة الزمیلة. وفقا  القرارات المالیة

الزمیلة مخصوما   الشركة موجودات  صافي في المجموعة لحصة اإلقتناء لتاریخ الحقة تغیرات أیة بأثر المعدلة بالتكلفة المالي المجمع
 الجوھري، التأثیر لھذا الفعلي الزوال  فعلیا حتى وھريبدایة التأثیر الج تاریخ من منھا أي إنخفاض في القیمة لكل إستثمار على حده

 المالیة  للتقاریر وفقا للمعیار الدولي عنھا المحاسبة یتم البیع ، حیث لغرض بھا محتفظ كاستثمارات المصنفة االستثمارات عدا فیما
 المستمرة".  غیر المحتفظ بھا لغرض البیع والعملیات المتداولة  غیر "الموجودات  5 رقم

 
تقوم المجموعة بإدراج حصتھا في نتائج أعمال الشركة الزمیلة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع، كما تقوم بإدراج حصتھا في  

 لھا. المجمع التغیرات في الدخل الشامل اآلخر للشركة الزمیلة ضمن الدخل الشامل اآلخر 
 

 األجل  طویلة  حصص  أیة متضمنة (بھا   المجموعة  حصة الزمیلة الشركة  خسائر تجاوزت إذا الخسائر تسجیل المجموعة عن تتوقف
 الزمیلة الشركة تجاه  إلتزام المجموعة على  كان إذا  عدا فیما  ) الزمیلة  الشركة  المجموعة في  صافي استثمار     ً    جزءا  من والتي تمثل

 .بأیة مدفوعات نیابة عنھا قامت أو
 

 حصة  حدود  في الزمیلة الشركة في االستثمار مقابل  الزمیلة الشركات  مع المعامالت  عن الناتجة  الخسائر  أو األرباح إستبعاد یتم
 .الزمیلة الشركة من المجموعة 

 
 المحتملة  واإللتزامات  والمطلوبات المحددة من صافي القیمة العادلة للموجودات  حصة المجموعة  عن  اإلقتناء تكلفة  في  زیادة  أي  إن

 الدفتریة  القیمة  من كجزء  الشھرة  وتظھر    .كشھرة  بھا  اإلعتراف یتم اإلقتناء عملیة تاریخ في كما  الزمیلة للشركة  بھا المعترف
إذا كانت تكلفة اإلقتناء أقل   . الزمیلة حیث یتم تقییمھا كجزء من االستثمار لتحدید أي إنخفاض في قیمتھا الشركات في لالستثمـــار

 مباشرة  إدراج الفرق یتم المحتملة ، المحددة واإللتزامات  والمطلوبات  مة العادلة للموجوداتمن صافي القی  حصة المجموعة  من
 .األرباح أو الخسائر المجمع  بیان ضمن

 
بتاریخ كل فترة مالیة ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزمیلة قد انخفضت قیمتھ   تحدد المجموعة 
          ً                                                                                             كان ضروریا  االعتراف بأي انخفاض في قیمة االستثمار. فإذا ما وجد ذلك الدلیل، فیتم اختبار االنخفاض في القیمة  وتحدید إذا ما  

باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة الممكن  لكامل القیمة الدفتریة لالستثمار (متضمنة الشھرة) وتقوم المجموعة
ھا الدفتریة ویتم إدراج ھذا المبلغ في بیان األرباح أو الخسائر المجمع. یتم إدراج أى عكس لإلنخفاض  استردادھا للشركة الزمیلة وقیمت 

 في القیمة إلى الحد الذي تزید فیھ الحقا القیمة القابلة لالسترداد من اإلستثمار.
 

مارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة. إن أي فرق  عند فقــدان التأثیر الجوھري على الشركة الزمیلة ، تقوم المجموعة بقیاس وقید أیة استث 
 ع  بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الجوھري والقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ باإلضافة إلى المحصل من البی 

  یتم اإلعتراف بھ في بیان األرباح أو الخسائر المجمع. 
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 : الترتیبات المشتركة -ط 

في الموجودات والتزاماتھا   بتصنیف حصصھا في الترتیبات المشتركة كمشاریع مشتركة اعتمادا على حق المجموعة  تقوم المجموعة 
 تجاه المطلوبات المتعلقة بھذه الترتیبات المشتركة. 

 
 المشاریع المشتركة . أ

ــرتیب مشترك، حیث یكون لألطراف التي لھا سیطرة   ــو تـــ ـــــ مشتركة حقوق في صافي موجودات ھذا المشروع المشترك ھـــ
تركة تعني مـشاركة الـسیطرة على ھذا الترتیب كما ھو متفق علیھ تعاقدیا   ، والذي یوجد فقط عندما تكون                                                                                       ً الترتیب. الـسیطرة المـش

 القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة تتطلب موافقة إجماعیة من أطراف السیطرة المشتركة. 
 

 ي مشاریع مشتركة بناءا على طریقة حقوق الملكیة مثل الشركات الزمیلة.یتم المحاسبة عن االستثمار ف
 

 ممتلكات وعقارات ومعدات : -ي
تتضمن التكلفة المبدئیة للممتلكات والعقارات والمعدات سعر الشراء وأي تكالیف مباشرة مرتبطة بإیصال تلك الموجودات إلى موقع  
التشغیل وجعلھا جاھزة للتشغیل . یتم عادة إدراج المصاریف المتكبـدة بعد تشغیل الممتلكات والعقارات والمعدات ، مثل اإلصالحات  

بیان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي یتم تكبد ھذه المصـاریف فیھا . في الحاالت التي یظھر فیھا    والصیانة والفحص في
بوضوح أن المصاریف قد أدت إلى زیادة في المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة المتوقع الحصول علیھا من إستخدام إحدى الممتلكات  

ــار األداء المحدد أساسا ، فإنھ یتم رسملة ھذه المصاریف كتكلفة إضافیة على الممتلكات  والعقارات والمعدات إلى حد أعلى من معیـ
 والعقارات والمعدات .  

 
إنھاء خدمة   أو  بیـع  القیمة. عند  المتراكم وخسائر االنخفاض في  ناقصا االستھالك  بالتكلفة  الممتلكات والعقارات والمعدات  تظھر 

استھالكھا المتراكم من الحسابات ویدرج أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعادھا في بیان األرباح  الموجودات، یتم استبعاد تكلفتھا و
یتم مراجعة القیمة الدفتریة للممتلكات والعقارات والمعدات لتحدید االنخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث أو    أو الخسائر المجمع.

كون قابلة لالسترداد. في حالة وجود مثل ھذه المؤشرات وعندما تزید القیمة الدفتریة  تغیرات الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد ال ت 
البیع عن القیمة القابلة لالسترداد المقدرة، یتم تخفیض الموجودات إلى قیمتھا القابلة لالسترداد والتي تمثل القیمة العادلة ناقصا تكالیف  

 أو القیمة المستخدمة، أیھما أعلى. 
 

 إلستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة لبنود الممتلكات والعقارات والمعدات كما یلي : یتم إحتساب ا
 
  % 

 %5  مباني
 %10  أثاث وتجھیزات فندقیة

 33.33%  برامج محاسبة
 %25 - %20  دیكورات 

 %20 - %10  عدد وأدوات
 %20 - %10  سیارات ومعدات

 %25  وتجھیزاتأثاث 
 

یتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطریقة اإلستھالك دوریا للتأكد من أن الطریقة وفترة اإلستھالك متفقتین مع نمط المنفعة اإلقتصادیة  
 المتوقعة من بنود الممتلكات والعقارات والمعدات . 

 
استبعادھا أو عند إنتفاء وجود منفعة إقتصادیة متوقعة من االستعمال  یتم إلغاء االعتراف ببنود الممتلكات والعقارات والمعدات عند  

 المستمر لتلك الموجودات. 
 

 حق انتفاع أرض للتطویر: - ك
إستغالل   في  الحق  لدیھا  یكون  عندما  االستغالل  حقوق  إتفاقیات  عن  الناشئة  الملموسة  غیر  الموجودات  بإدراج  المجموعة  تقوم 

التحتیة محل االتفاقیات. إن األصل غیر الملموس الناتج مقابل تشیید أو تجدید الخدمات المتعلقة بالموجودات محل  الموجودات والبنیة  
 إتفاقیات حقوق االستغالل یتم قیاسھا بالقیمة العادلة عند اإلعتراف المبدئي. 

 
من تكلفة اإلقتراض ، ناقصا لألرصدة التراكمیة  الحقا لإلعتراف المبدئي ، یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ، والتي تتض

لإلطفاء وخسائر اإلنخفاض في القیمة. إن العمر االفتراضي للموجودات غیر الملموسة عن إتفاقیات حقوق االستغالل ھو الفترة ما  
دیسمبر    31والذي ینتھي في  بین بدایة إحتساب العوائد الناتجة من إستخدام الموجودات والبنیة التحتیة إلى نھایة فترة االستغالل  

 یتم مراجعة طریقة اإلطفاء واألعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة في نھایة كل سنة مالیة ، ویتم تعدیلھا متى كان ذلك مناسبا.   .  2022
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 : غیر المالیة إنخفاض قیمة الموجودات - ل

الدفتریة للموجودات لتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل على إنخفاض في قیمة تلك  في نھایة الفترة المالیة ، تقوم المجموعة بمراجعة القیم  
الموجودات . إذا كان یوجد دلیـل على اإلنخفاض ، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد للموجودات إلحتساب خسائــر اإلنخفاض في  

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

 
لألصل  إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع أو القیمة المستخدمة، أیھما أعلى. یتم تقدیر القیمة المستخدمة  

خالل خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة مقابل القیمة الحالیة لھا بتطبیق سعر الخصم المناسب . یجب أن یعكس سعر  من  
 الخصم تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل. 

 
ال القابلة لالسترداد المقدرة لألصل (أو وحدة تولید  نقد) أقل من القیمة الدفتریة لألصل، فإنھ یجب تخفیض القیمة  إذا كانت القیمة 

الدفتریة لألصل (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة القابلة لالسترداد . یجب اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في القیمة مباشرة في بیان  
في ھذه الحالة یجب معالجة خسارة إنخفاض قیمة  األرباح أو الخسائر المجمع ، إال إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل معاد تقییمھا و

 األصــل كإنخفاض إعادة تقییم . 
 

ة  عند عكس خسارة اإلنخفاض في القیمة الحقا، تزداد القیمة الدفتریة لألصل (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة التقدیریة المعدلة القابل
إنخفاض القیمة عن المبلغ الدفتري الذي كان سیحدد لو أنھ لم یتم    لالسترداد. یجب أن ال یزید المبلغ الدفتري بسبب عكس خسارة

بعكس خسارة   اإلعتراف  یجب   . السابقة  السنوات  النقد) خالل  تولید  وحدة  (أو  األصل  قیمة  إنخفاض  من  بأیة خسارة  اإلعتراف 
تریة لألصل معاد تقییمھا وفي ھذه الحالة  اإلنخفاض في القیمة مباشرة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع إال إذا كانت القیمة الدف

 یجب معالجة عكس خسائر اإلنخفاض في القیمة كزیادة في إعادة التقییم . 
 

 مخصص مكافأة نھایة الخدمة : - م
العمل  الموظفین وقوانین   األھلي وعقود القطاع  في  الكویتي العمل  لقانون طبقا للموظفین الخدمة  نھایة  لمكافأة مخصص  إحتساب یتم

 موظف ،  لكـل المستحق المبلغ یمثـل الممول غیر اإللتزام ھذا إن  المعمول بھا في الدولة التي تزاول الشركات التابعة نشاطھا بھا .
 .اإللتزام النھائي  لھذا الحالیة القیمة  یقارب والذي نھایة الفترة المالیة ، في  خدماتھ  إنھاء تم  لو فیما

 
 توزیعات األرباح النقدیة لمساھمي الشركة األم :  - ن

تقوم المجموعة باالعتراف بتوزیعات األرباح النقدیة وغیر النقدیة لمساھمي الشركة األم كمطلوبات عند إقرار تلك التوزیعات نھائیا، 
لموافقة علیھا من قبل الجمعیة العامة  وعندما ال یعود قرار تلك التوزیعات خاضعا الرادة المجموعة. یتم إقرار تلك التوزیعات عند ا

 االعتراف بقیمة تلك التوزیعات بحقوق الملكیة.  السنویة لمساھمي الشركة األم ، حیث یتم
 

  یتم قیاس التوزیعات غیر النقدیة بالقیمة العادلة للموجودات التي سیتم توزیعھا مع إدراج نتیجة إعادة القیاس بالقیمة العادلة مباشرة 
  حقوق الملكیة . عند القیام بتلك التوزیعات غیر النقدیة ، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة لذلك االلتزام والقیمة الدفتریة للموجودات ضمن  

 الموزعة یتم إدراجھا في بیان األرباح أو الخسائر المجمع . 
 

المجمعة كأحداث الحقة لتاریخ بیان المركز المالي   یتم االفصاح عن توزیعات األرباح التي تم إقرارھا بعد تاریخ البیانات المالیة
 المجمع.

 
 رأس المال : - س

تصنف األسھم العادیة كحقوق ملكیة . إن التكالیف اإلضافیة المرتبطة مباشرة بإصدار أسھم جدیدة یتم عرضھا ضمن حقوق الملكیة  
 مخصومة من المبالغ المحصلة . 

 
  : عالوة إصدار - ع

االصدار في زیادة قیمة النقد المحصل عند إصدار األسھم عن القیمة اإلسمیة لألسھم المصدرة . إن عالوة اإلصدار غیر  تمثل عالوة  
 قابلة للتوزیع إال في الحاالت التي نص علیھا القانون . 

 
 : الخزانة أسھم - ف

 إصـدارھا  إعادة  یتم ولم المجموعة قبل  من الحقا شراؤھا إعادة ثم  إصدارھا تم التي الخاصة  الشركة األم أسھم في  الخزانة أسھم تتمثل
 المعاد األسھم  تكلفة متوسط  إدراج  یتم التكلفة ، لطریقة  وفقا  .التكلفة طریقة  باستخدام  الخزانة أسھم عن المحاسبة  وتتم  .بعد إلغائھا أو

 للتوزیع قابل غیر منفصل حساب في األرباح إدراج یتم األسھم ھذه إصدار إعادة عند . الملكیة حقوق ضمن معاكس كحساب شراؤھا
 لذلك الدائن الرصید حدود في نفسھ الحساب على محققة  خسائر أي تحمیل ویتم الخزانة) ، ي أسھماحتیاط( الملكیة  حقوق ضمن

   .یات ومن ثم عالوة اإلصدار على التوالي حتیاطاال ثم ومن المرحلة األرباح على  اإلضافیة الخسائر  تحمیل  ویتم الحساب، 
 

 األرباح  ثم  یاتحتیاطاال في عالوة اإلصدار ثم  سابقا  المسجلة  الخسائر  لمقابلة الخزانة  أسھم بیع عن  الحقا المحققة األرباح  تستخدم
 إلى  یؤدي  المنحة أسھم  إصدار إن  .الخزانة  أسھم عن نقدیة  توزیعات أي  دفع  یتم ال   .التوالي   على الخزانة  ي أسھم احتیاطثم   المرحلة 

 .الخزانة أسھم  تكلفة  إجمالي على یؤثر أن دون السھم تكلفة متوسط  وتخفیض نسبي بشكل الخزانة أسھم  عدد زیادة
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 متضمنا المدفوع المبلغ خصم یتم الخزانة) ، أسھم ( األم الشركة  مال  رأس ملكیة في  حصة المجموعة  في شركة  أي شراء عند

 إعادة  أو األسھم  إلغاء یتم أن  إلى األم  الشركة بمساھمي الخاصة  الملكیة  حقوق من الخزانة بأسھم مباشرة المتعلقة اإلضافیة التكالیف
للعملیة   المباشرة اإلضافیة  التكالیف خصم  بعد بالصافي مستلم مبلغ أي إضافة  یتم الحقا ، األسھم إصدار  إعادة  حال في  . إصدارھا

   . األم  الشركة بمساھمي الخاصة  الملكیة  حقوق  في
 

 االیراد : تحقق - ص
یتم اإلعتراف بإیرادات العقود المبرمة مع العمالء عند نقل سیطرة البضائع أو الخدمات إلى العمیل بمبلغ یعكس المقابل الذي تتوقع  

المجموعة بشكل عام أنھا الطرف الرئیسي في ترتیبات عقود إیراداتھا، المجموعة استحقاقھ مقابل تلك البضائع أو الخدمات. استنتجت  
 ألنھا تسیطر عادة على البضائع أو الخدمات قبل نقل السیطرة إلى العمیل. 

 
ً                                                                 تطبق المجموعة نموذج ا من خمس خطوات على النحو التالي لحساب اإلیرادات الناتجة عن العقود                      

 ُ  ّ                                               ً                               ی عر ف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینـشئ حقوقا  والتزامات واجبة النفاذ ویحدد    -العمیل تحدید العقد مع  : ىالخطوة األول 
 المعاییر الخاصة بكل عقد یجب الوفاء بھ.

ــائع أو تأدیة   تعاقديتزام اللاالإن   -في العقد    تعاقدیةتزامات اللتحدید اإل الخطوة الثانیة :  ھو وعد في العقد مع العمیل لبیع البضـ
 .لخدمات إلى العمیلا

سعر المعاملة ھو المقابل الذي تتوقع المجموعة إستحقاقھ لبیع البضائع أو تأدیة الخدمات    -تحدید سعر المعاملة   الخطوة الثالثة : 
 علیھا ، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف خارج التعاقد. إلى العمیل المتفق

بالنســـــبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام  –في العـقد    تـعاقدیةلتزامات الاالتوزیع ســــعر المـعامـلة على  الخطوة الرابعة: 
في حدود المبلغ الذي یمثل مبلغ المقابل    تعاقدي، ـستقوم المجموعة بتخـصیص ـسعر المعاملة لكل التزام  تعاقدي

 .قديالتعاالذي تتوقع المجموعة استحقاقھ نظیر تلبیة ذلك االلتزام 
 .تعاقدیةال اتتزاملاالعتراف باإلیراد عندما (أو كما) تفي المجموعة باإل الخطوة الخامسة : 

 
تقوم المجموعة بممارسة بعض األراء، مع األخذ في اإلعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبیق كل خطوة من خطوات  

 النموذج على العقود مع عمالئھا.
 

ات تعترف   ة التزاـم ة بتلبـی ا) تقوم المجموـع ا (أو كلـم دـم دد أو على ـمدى فترة من الوـقت، عـن ا في وـقت مـح اإلیرادات إـم ة ـب المجموـع
األداء عن طریق بیع البضــاعة أو تأدیھ الخدمات المتفق علیھا لعمالئھا. وتقوم المجموعة بنقل الســیطرة على البضــاعة أو الخدمات  

 وقت محدد) وذلك عند استیفاء أي من المعاییر التالیة: على مدى فترة من الوقت (ولیس في
 أن یتلقى العمیل المنافع التي تقدمھا أداء المجموعة ویستھلكھا في الوقت نفسھ حالما قامت المجموعة باألداء ، أو   
العمیل عند تشیید األصل أو  أداء المجموعة ینشئ أو یحسن األصل (على سبیل المثال، األعمال قید التنفیذ) الذي یسیطر علیھ   

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

 حتى تاریخھ. 
 

  ـمدى فترة من الوـقت. ـتأـخذ تنـقل الســــیطرة في وـقت مـحدد إذا لم تتحقق أي من المـعاییر الالزـمة لنـقل البضـــــاـعة أو الـخدـمة على  
 المجموعة العوامل التالیة في االعتبار سواء تم تحویل السیطرة أم لم یتم:

 أن یكون للمجموعة حق حالي في الدفعات مقابل األصل.  
 أن یكون للعمیل حق قانوني في األصل.  
 .   المجموعة بتحویل الحیازة المادیة لألصل أن تقوم 
 .   والمنافع المھمة لملكیة األصلأن یمتلك العمیل المخاطر   
 أن یقبل العمیل األصل.  

 
ت  تعترف المجموعة بمطلوبات العقود للمقابل المسـتلم والمتعلقة بالتزامات األداء التي لم یتم تلبیتھا، وتدرج ھذه المبالغ مثل المطلوبا 

ـمات األداء قـبل اســــتالم المـقاـبل، ـفإنـھا تعترف إـما األخرى في بـیان المركز الـمالي المجمع وـبالمـثل، إذا ـقاـمت المجموـعة بتلبـیة التزا
 بموجودات العقد أو مدینین في بیان المركز المالي المجمع وفقاً لما إذا كانت ھناك معاییر غیر مرور الوقت قبل استحقاق المقابل.

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

ــروف إذا كانت فترة   ــجیل عموالت المبیعات المتكبدة من قبل المجموعة كمصـ ــول على العقد. یتم تسـ تلك التكالیف إذا لم یتم الحصـ
 إطفاء تلك التكالیف أقل من سنة.

 
 :  إن مصادر إیرادات المجموعة من األنشطة التالیة

 
 البضاعة مبیعات

تمثل المبیعات مجموع قیمة الفواتیر الصـادرة للبضـاعة المباعة خالل السـنة. یتم تحقق إیراد بیع البضـائع عند تحویل السـیطرة على 
البضــاعة للعمیل. بالنســبة للمبیعات المســتقلة التي لیســت معدلة من قبل المجموعة أو ال تخضــع لخدمات متكاملة كبیرة، یتم تحویل  

الوقت الذي یتســلم فیھ العمیل البضــاعة دون نزاع. ویتم التســلیم عندما یتم شــحن البضــاعة إلى موقع محدد ، والتي تم الســیطرة في  
ــارة إلي العمیل ، وإما أن یقبلھا العمیل وفقا  لعقد البیع أو یتم  ــابقا من قبل العمیل، كما یتم تحویل مخاطر التقادم و الخسـ ــراؤھا سـ                                                                                                          ً                   شـ

   المجموعة دلیل موضوعي على تلبیة كافة شروط القبول. كون لدىتجاوز شروط القبول أو أن ی 
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عـند تـعدـیل تـلك البنود أو بیعـھا مع ـخدـمات متـكامـلة جوھرـیة، ـفإن البضـــــاـعة والـخدـمات تمـثل التزام أداء وحـید ومجمع وعلـیھ یـجب 

نوعھ للعمیل (ال یوجد اـستخدام بدیل) ولدى  تحویل الـسیطره علیھ على مدى فترة من الوقت. وذلك بـسبب أن المنتج المجمع فرید من 
المجموعة حق واجب النفاذ للحصـول على الدفعات مقابل األعمال التي تمت حتى تاریخھ. یتم االعتراف بالتزامات األداء على مدى  

 فترة من الوقت مع أداء أعمال التعدیل أو التكامل.
 

أتعاب ثابتة، یتم االعتراف باإلیراد على مدى فترة من الوقت، ویتم   إذا كانت العقود تشــــمل تورید بضــــاعة وخدمات تركیب مقابل
تسـجیلھ كالتزام أداء وحید بسـبب العالقات المتداخلة بین عناصـر العقد. عندما تشـمل العقود خدمات ما بعد البیع، یتم توزیع إجمالي 

ســـاس أســـعار البیع لكل بند. إذا لم یذكر ذلك بشـــكل ســـعر المعاملة على كل التزام من التزامات األداء المحددة بموجب العقد على أ
 مباشر، فإنھا تعتبر تقدیرات على أساس التكلفة المتوقعة مضاف إلیھا ھامش ربح.

 
 تقدیم الخدمات

ــعار ثابتة مع   .یتم تحقق إیرادات عقود الخدمات عند تقدیم الخدمة للعمالء ــمانات بأسـ ــیانة وتمدید ضـ تدخل المجموعة في عقود صـ
  ویتم تحدید تواریخ الدفعات المســتحقة في كل عقد. یتم االعتراف                                ً ، ویتعین على العمالء الدفع مقدما  بحد أقصــى ســنة  عمالء لفترات  

اعات خدمات الصـیانة المقدمة بة بین عدد ـس تنادا  إلى النـس اعات                                 ً                                                باإلیراد على مدى الوقت اـس في الفترة الحالیة وإجمالي عدد تلك الـس
 المتوقع تقدیمھا بموجب كل عقد.

 
 عقود المقاوالت

ــبة تكالیف العقد المتكبدة  ــلوب المدخالت)، أي نســ تتحقق إیرادات عقود المقاوالت على مدى الوقت بطریقة التكلفة إلى التكلفة (أســ
ــل العقد إلى تلك المرحلة التي یمكن لألعمال المنجزة حتى تاریخھ إلى إجمالي   تكالیف العقد المقدرة. تتحقق األرباح فقط عندما یصــ

عندھا تقدیر األرباح النھائیة بدرجة معقولة. وتؤخذ المطالبات، األوامر التغیریة ودفعات الحوافز للعقد في االعتبار لغرض احتـساب  
  .راف بالخسائر المتوقعة للعقود بالكامل فور تبین حدوثھاأرباح العقد عند موافقة مالك العقد لھا، كما یتم االعت 

 
ــورة معقولة، فإنھ یتم التحقق من اإلیراد إلى المدى الذي تم تحملھ   عندما ال یكون من الممكن تقدیر االیراد من عقود المقاوالت بصــ

یتم االعتراف بـھا كمصــــروف في الفترة التي تم من تـكالیف العـقد والتي من المرجح أن تكون ـقابـلة لالســــترداد. إن تـكالیف العقود  
 .تكبدھا فیھا

 
 إیرادات ومصاریف الفوائد

لوب الفائدة الفعلیة. عندما یكون ھناك انخفاض في   تخدام أـس بي زمني وذلك باـس اس نـس ب إیرادات ومصـاریف الفوائد، على أـس تحتـس
ال ك المـب ة لتـل دفترـی ة اـل ة بتخفیض القیـم دینین، تقوم المجموـع ة الـم ة قیـم دـی ات النـق دفـق الـت در ـب ة لالســــترداد والتي تـق ابـل ا الـق غ إلى قیمتـھ

ــالمستقبلیة الم ــتوقعة والمــ ــخصومة باست ــ خدام معدل الفائدة الفعلي المتعلق باألداة المالیة، ویتم االستمرار في إطفاء الخصم كإیراد ــ
اس التكلفة فوائد . إن إیرادات الفوائد للمدینین التي یوجد انخفاض دائم في قیمتھا یتم  االعتراف بھا إما في حالة تحصـیلھا أو على أـس

 المستردة طبقا لمقتضیات الظروف.
 

 توزیعات األرباح
 .یتم تحقق إیرادات توزیعات األرباح عندما یثبت حق المجموعة في استالم تلك الدفعات

 
 بیع عقارات تحت التطویر

تتحقق اإلیرادات عند تحویل السیطرة على العقار إلى العمیل.إن العقارات بصفة عامة لیس لھا استخدام بدیل للمجموعة بسبب القیود 
ــند الملكیة القانونیة للعقار إلى العمیل. لذلك، یتحقق اإلیراد في   ــأ الحق الملزم بالدفع حتى یتم تحویل ســ التعاقدیة. ومع ذلك، ال ینشــ

 إلى العمیل ویقاس بسعر المعاملة المتفق علیھا بموجب العقد. السیطرةد تحویل وقت محدد عن 
 

 إیراد بیع عقارات
 یتم االعتراف بإیرادات بیع العقارات على أساس مبدأ االستحقاق الكامل، وذلك عندما تتوفر جمیع الشروط التالیة:

 عند اكتمال عملیة البیع وتوقیع العقود. 
 شترى (قیمة البیع) كافیا لبیان التزامھ بدفع قیمة العقار كما في تاریخ البیانات المالیة.عندما یكون استثمار الم 
 أال تنخفض مرتبة الذمم المدینة للمجموعة عن البیع مستقبال. 
 أن تكون المجموعة قد قامت بنقل السیطرة للمشتري. 
إذا كانت األعمال الالزمة إلكمال العقار یمكن قیاسـھا وقیدھا على أسـاس االسـتحقاق بصـورة سـھلة، أو إذا كانت تلك األعمال   

 غیر جوھریة بالنسبة للقیمة اإلجمالیة للعقد. 
 

 اإلیرادات والمصاریف األخرى
  یتم تحقق اإلیرادات والمصاریف األخرى على أساس مبدأ االستحقاق.
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 المخصصات : - ق

یتم اإلعتراف بالمخصص فقط عندما یكون على المجموعة إلتزام قانوني حالي أو محتمل ، نتیجة لحدث سابق یكون من المرجح  
معھ أن یتطلب ذلك تدفقا صادرا للموارد اإلقتصادیة لتسویة اإللتزام ، مع إمكانیة إجراء تقدیر موثـوق لمبلغ اإللتزام . ویتم مراجعة  

في نھایة كل فترة مالیة وتعدیلھا إلظھار أفضل تقدیر حالي . وعندما یكون تأثیر القیمة الزمنیة للنقود مادیا ، فیجب أن  المخصصات  
 . یكون المبلغ المعترف بھ كمخصص ھو القیمة الحالیة للمصاریف المتوقعة لتسویة اإللتزام 

 
 : االلتزامات المحتملة المعترف بھا في اندماج األعمال

المطلوبات المحتملة المســــتحوذ علیھا في دمج األعمال عند االعتراف المبدئي بالقیمة العادلة كما في تاریخ االســــتحواذ. في  تقاس  
) أو 37                                                                                       ً                              نھایة كل فترة مالیة الحقة، یتم قیاس المطلوبات المحتملة بالمبلغ الذي ـسیتم االعتراف بھ وفقا  لمعیار المحاـسبة الدولي رقم (

                         ً                                          ً                                 عند االعتراف المبدئي ناقصــــا  المبلغ المتراكم لإلیرادات المعترف بھا وفقا  لســــیاســــات المعیار الدولي للتقاریر  المبلغ المعترف بھ
  .)، أیھما أعلى15المالیة رقم (

 
 : إلتزامات الضمان

             ً  وھي تمثل وفقا   یتم اإلعتراف بمخصـــصـــات التكلفة المتوقعة إللتزامات الضـــمان في تاریخ بیع البضـــائع والخدمات ذات الصـــلة،  
 ألفضل تقدیر لإلدارة المصاریف المطلوبة لتسویة التزام المجموعة.

 
 : العقود المثقلة باإللتزامات

ھو عـقد تتـجاوز فـیھ التـكالیف التي ال یمكن تجنبـھا (أي التـكالیف التي ال یمكن للمجموـعة تجنبـھا بســـــبب المثـقل ـباإللتزاـمات إن العـقد 
للوفاء بااللتزامات بموجب العقد، المنافع االقتـصادیة المتوقع إـستالمھا بموجبھ. وتعكس التكالیف التي ال یمكن تجنبھا امتالكھا العقد)  

بموجب العقد أقل ـصافي تكلفة للتخارج من العقد، وھى إما تكلفة الوفاء بالعقد وأي تعویض أو غرامات الناـشئة عن الفـشل في الوفاء  
 بھ، أیھما أقل.

 
ــص. لكن قبل  إذا كان ل ــھ على إنھ مخصــ ــارتھ، یتم االعتراف بااللتزام الحالي بموجب العقد وقیاســ دى المجموعة عقد متوقع خســ

إحتساب مخصص منفصل لعقد متوقع خسارتھ، تعترف المجموعة بخسارة انخفاض القیمة التي قد تكون وجدت في قیمة الموجودات  
 الخاصة بالعقد.

 
 التشغیلیة المستقبلیة.ال یتم إدراج المخصصات للخسائر 

 
 تكالیف االقتراض : - ر

وھي   االقتراض،  تكالیف  رسملة  لشروط  المستوفاة  الموجودات  إنتاج  أو  إنشاء  أو  بتملك  مباشرة  المتعلقة  اإلقتراض  تكالیف  إن 
الموجودات التي تتطلب وقتا زمنیا طویال لتصبح جاھزة لإلستخدام أو البیع ، یتم إضافتھا لتكلفة تلك الموجودات حتى تصبح جاھزة  

لبیع . إن إیرادات االستثمارات المحصلة من االستثمار المؤقت لقروض محددة والمستثمرة خالل فترة  بشكل جوھري لإلستخدام أو ا
یتم إدراج كافة تكالیف اإلقتراض األخرى في بیان األرباح    .عدم إستغاللھا للصرف یتم خصمھا من تكالیف التمویل القابلة لإلسترداد  

إن تكالیف االقتراض تشمل الفوائد والتكالیف األخرى التي تم تكبدھا من المجموعة فیھا.    أو الخسائر المجمع في الفترة التي یتم تكبدھا
 فیما یتعلق بإقتراض األموال. 

 
 : عقود اإلیجار - ش

 تعریف عقد اإلیجار :  ) أ(
لجنة تفسیرات                     ً                                                                                 قامت المجموعة سابقا  في بدایة العقد بتحدید ما إذا كان ھناك ترتیب أو محتوى على عقد إیجار بموجب تفسیر  

)، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان  16). بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (4المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم (
ً                                    العقد أو المحتوي على عقد إیجار بناء  على تعریف عقد اإلیجار وفقا لما یلي:                                      

  ھناك أصل محدد للعمیل كحق إلستخدامھ، ھل 
  المستأجر على جمیع المنافع االقتصادیة، ھل یحصل 
  ھل للمستأجر الحق في االستخدام المباشر لألصل. 

 
 المجموعة كمستأجر :  ) ب(

) تغییرات جوھریة في محاسبة المستأجر : فھو یزیل التمییز بین عقود التأجیر  16یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
معیار   بموجب  والتمویلي  (التشغیلي  رقم  الدولي  اإلستخدام  17المحاسبة  حق  بأصول  االعتراف  المستأجر  من  ویتطلب   (

باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار   بدء عقد اإلیجار لجمیع عقود اإلیجار ،  والتزامات عقود اإلیجار عند 
 منخفضة القیمة. 

 
   ً               ً                                             حقا  بالتكلفة ناقصا  االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة،                                 ً                       یتم قیاس أصل حق اإلستخدام مبدئیا  بالتكلفة ویتم قیاسھ ال

ویعدل بأى إعادة قیاس اللتزام عقد اإلیجار(ما لم یطبق المستأجر طریقة القیمة العادلة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم  
أو یطبق    – )  40( العقارات االستثماریة  تعریف  تتماشي مع  التي  التقییم بموجب معیار  أصول حق اإلستخدام  طریقة إعادة 

 ) "ممتلكات وعقارات ومعدات") . 16المحاسبة الدولي رقم (
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                                 ً                                                                                     یتم قیاس التزام عقد اإلیجار مبدئیا  بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المستقبلیة مخصومة باستخدام معدل الفائدة المتضمن في  

ھذا المعدل بسھولة سوف یتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر).  عقد اإلیجار (أو إذا لم یكن من الممكن تحدید  
     ً                                                                                                  الحقا ، یتم تعدیل التزام عقد اإلیجار وفقا لتغییر معدالت الفائدة أو تعدیالت اإلیجار، أو من بین أي أمور أخرى. 

 
) على عقود اإلیجار قصیرة األجل  16م (إذا اختار المستأجر عدم تطبیق المتطلبات العامة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رق

    ً                                   شھرا  أو أقل)، وعلى عقود اإلیجار منخفضة    12(على سبیل المثال، أي عقد ال یتضمن خیار شراء ولھ فترة تأجیر محددة لمدة  
  القیمة، یجب على المستأجر أن یعترف بمدفوعات اإلیجار المرتبطة بتلك اإلیجارات كمصروف على أساس القسط الثابت على 
مدى فترة عقد اإلیجار أو بإستخدام أي طریقة أخرى إذا كانت ھذه الطریقة تتماشى مع المستأجر أو مماثلة إلى المحاسبة الحالیة  

 .لعقود اإلیجار التشغیلي
 

األثر  ) إما من خالل نموذج األثر الرجعي الكامل أو نموذج  16یمكن للمستأجر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
الرجعي المعدل. إذا تم تحدید النموذج األخیر، فلن یتم تعدیل أرقام المقارنة وسیتم إثبات التأثیر التراكمي لتطبیق المعیار الدولي  

المبدئي كتعدیل في األرباح المرحلة (أو أي بند آخر أكثر مالءمة في حقوق الملكیة)، أو    ) لالعتراف16للتقاریر المالیة رقم (
یار الثاني ضمن نفس النموذج والذي یسمح بقیاس التزامات عقود اإلیجار بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المستقبلیة  تطبیق الخ

المتبقیة حتى نھایة عقد اإلیجار مخصومة باستخدام معدل الفائدة المتضمن في عقد االیجار إذا كان متوفرا أو معدل اإلقتراض  
 ل حق االستخدام بنفس القیمة دون أثر على األرباح المرحلة. اإلضافي للمستأجر مقابل اثبات أص 

 
 المجموعة كمؤجر :  ) ج(

) الخاصة بالمؤجر كما ھي  16الدولي للتقاریر المالیة رقم ( للمعیار على عكس محاسبة المستأجر، تظل متطلبات المحاسبة 
بة المؤجر بتصنیف عقد اإلیجار إما على  )، وتستمر في مطال17دون تغییر إلى حد كبیر عن المعیار المحاسبي الدولي رقم (

                                                    ً                                                        أنھ عقد إیجار تشغیلي أو عقد إیجار تمویلي. لیس ضروریا  على المجموعة أن تقوم بإجراء أي تعدیالت على عقود اإلیجار  
ر المبرمة من  )، باستثناء عقود اإلیجا16التي تعمل فیھا كمؤجر في المرحلة االنتقالیة إلى المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

) تأثیر جوھري على السیاسات  16الباطن. كما في تاریخ سریان المعیار، لم یكن لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( 
 .المحاسبیة للمجموعة المتعلقة بالتأجیر من الباطن 

 
 ) كالتالي:16ر المالیة رقم (إن السیاسات المحاسبیة للمجموعة والناتجة من تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاری 

 
 أصول حق اإلستخدام:  - أ

تعترف المجموعة بأصول حق اإلستخدام كمستأجر في تاریخ بدء مدة عقد اإلیجار ، تتضمن تكلفة أصول حق اإلستخدام  
قیمة إلتزامات عقد اإلیجار المعترف بھا (والتي تتمثل في القیمة الحالیة لدفعات عقد اإلیجار المقرر سدادھا خالل فترة عقد  

اإلقتراض معدل  بإستخدام  المبدئیة    اإلیجار مخصومة  المباشرة  والتكالیف   ، اإلیجار)  مدة عقد  بدء  تاریخ  في  اإلضافي 
المتكبدة ، ودفعات عقد اإلیجار المسددة في أو قبل تاریخ بدء مدة عقد اإلیجار ناقصا أي حوافز إیجار مستلمة. یتم إدراج  

 ریة ضمن بیان المركز المالي المجمع.  أصول حق اإلستخدام التي تتماشى مع تعریف العقارات اإلستثماریة كعقارات إستثما
 

) ، بصفة المجموعة كمستأجر یجب إثبات أصول  16خالل الفترة اإلنتقالیة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
)،  16المالیة رقم () من تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر  40حق اإلستخدام وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

حیث لیس من الضروري عمل تعدیالت لعقود اإلیجار المدرجة سابقا ضمن بند العقارات اإلستثماریة وفقا لنموذج القیمة  
). ال یتم إدراج مصاریف اإلیجار المدفوعة مقدما ضمن بند العقارات االستثماریة  40العادلة بمعیار المحاسبة الدولي رقم (

 ث یتم إدراجھا منفصلة ضمن الموجودات. بالقیمة العادلة حی 
 

تقاس أصول حق اإلستخدام التي تتماشى مع تعریف العقارات اإلستثماریة بالقیمة العادلة وذلك إلستخدام المجموعة نموذج  
تثماریة  القیمة العادلة في قیاس العقارات اإلستثماریة للمجموعة. إن سیاسة المجموعة المتبعة ھي أن یتم تقییم العقارات اإلس

 مرة واحدة على األقل في السنة . 
 

) "العقارات االستثماریة"، إن القیمة العادلة للعقارات االستثماریة المثبتة في  40بموجب المعیار الدولي للمحاسبة رقم (
دادھا.  دفاتر المستأجر كأصول حق إستخدام تعكس التدفقات النقدیة المتوقعة شامال مدفوعات اإلیجار المتغیرة المتوقع س

ونتیجة لذلك، إذا كان تقییم العقار یستند إلى صافي المدفوعات المتوقعة ، فانھ یجب إضافة أى التزامات لعقود اإلیجار  
 للوصول إلى القیمة العادلة للعقار االستثماري باستخدام طریقة القیمة العادلة. 

 
 التزامات عقد اإلیجار:  - ب

مدة عقد   بدء  تاریخ  في  المجموعة  اإلیجار  تعترف  لدفعات عقد  الحالیة  بالقیمة  المقاسة  اإلیجار  بالتزامات عقد  اإلیجار 
المستقبلیة المقرر سدادھا خالل فترة عقد اإلیجار. وتتضمن دفعات عقد اإلیجار الدفعات الثابتة (تشمل دفعات ثابتة في  

شر أو معدل ، وكذلك المبالغ المتوقع               ً                                                            جوھرھا) ناقصا  أي حوافز إیجار مستحقة ودفعات عقد إیجار متغیرة تعتمد على مؤ
دفعھا بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. كما تشتمل دفعات عقد اإلیجار على سعر ممارسة خیار الشراء  
إذا كانت المجموعة متأكدة من ممارسة ھذا الخیار بصورة معقولة ودفعات الغرامات إلنھاء عقد اإلیجار إذا كانت مدة عقد  

یجار تعكس ممارسة المجموعة خیار إنھاء عقد اإلیجار. یتم االعتراف بدفعات عقد اإلیجار المتغیرة والتي ال تعتمد على اإل
   مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي تقع فیھا األحداث أو الظروف التي تستدعي سداد الدفعات. 
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المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ بدء مدة عقد  عند احتساب القیمة الحالیة لدفعات عقد اإلیجار ، تستخدم  

اإلیجار ، إذا كان معدل الفائدة المتضمن في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بشكل فوري. بعد تاریخ بدء مدة العقد، یتم زیادة  
ار المسددة. إضافة إلى ذلك،  قیمة التزامات عقد اإلیجار كي تعكس تراكم الربح ، بینما یتم تخفیضھا مقابل دفعات عقد اإلیج

یعاد قیاس القیمة الدفتریة إللتزامات عقد اإلیجار، إذا طرأ تعدیل أو تغییر في مدة عقد اإلیجار أو تغییر في دفعات عقد  
 اإلیجار الثابتة في جوھرھا أو تغییر في التقییم الذي یتم إجراؤه لتحدید ما إذا كان سیتم شراء األصل محل العقد.

 
 یجار قصیرة األجل وعقود إیجار األصول منخفضة القیمة: عقود اإل - ج

    ً     شھرا  أو    12تطبق المجموعة إعفاء االعتراف الخاص بعقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار التي تبلغ مدتھا  
ل منخفضة                                                                  ً                                أقل من تاریخ بدء مدة العقد وال تحتوي على خیار شراء. كما تطبق أیضا  إعفاء االعتراف بعقود إیجار األصو 

القیمة   منخفضة  األصول  إیجار  وعقود  األجل  قصیرة  اإلیجار  عقود  على  اإلیجار  عقد  بدفعات  االعتراف  یتم   . القیمة 
 كمصروف على أساس طریقة القسط الثابت خالل مدة عقد اإلیجار. 

 
 حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي : - ت

% من ربح الـسنة الخاص بمـساھمي الـشركة األم قبل خـصم حـصة مؤـسـسة  1بواقع  یتم إحتـساب حـصة مؤـسـسة الكویت للتقدم العلمي 
ركة األم   تبعاد حصـة الـش الكویت للتقدم العلمي وضـریبة دعم العمالة الوطنیة وحصـة الزكاة ومكافأة أعضـاء مجلس اإلدارة وبعد اـس

لم یتم احتساب حصة مؤسسة الكویت    ي اإلجباري .طحتیامن أرباح الشركات المساھمة الكویتیة التابعة والزمیلــــة والمحــول إلى اال
ــنة المنتھیة في   حصــة مؤســســة الكویت للتقدم العلمي على   مالي تحتســب، لعدم وجود ربح  2021دیســمبر   31للتقدم العلمي للس

 أساسھ . 
 

 : ضریبة دعم العمالة الوطنیة - ث
% من ربح السـنة الخاص بمسـاھمي الشـركة األم قبل خصـم حصـة مؤسـسـة  2.5یتم احتسـاب ضـریبة دعم العمالة الوطنیة بواقع 

األم  الكویت للتقدم العلمي وـضریبة دعم العمالة الوطنیة و حـصة الزكاة ومكافأة أعـضاء مجلس االدارة و بعد اـستبعاد حـصة الـشركة  
في أرباح الشركات الزمیلة والتابعة غیر المجمعة المدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة وكذلك حصتھا في ضریبة دعم العمالة  
تلمة من الـشركات   الوطنیة المدفوعة من الـشركات التابعة المدرجة في ـسوق الكویت لألوراق المالیة وتوزیعات األرباح النقدیة المـس

ــوق الكوی  ــنة   19ت لألوراق المالیة، وذلك طبقا للقانون رقم  المدرجة في ســ ــنة    24والقرار الوزاري رقم    2000لســ   2006لســ
، لعدم وجود ربح  2021دیسـمبر   31للسـنة المنتھیة في    ضـریبة دعم العمالة الوطنیةلم یتم احتسـاب  والقواعد التنفیذیة المنفذة لھ.  

 على أساسھ . ضریبة دعم العمالة الوطنیةسب مالي تحت 
 

 حصة الزكاة : - خ
% من ربح الـسنة الخاص بمـساھمي الـشركة األم قبل خـصم حـصة مؤـسـسة الكویت للتقدم العلمي 1یتم احتـساب حـصة الزكاة بواقع 

وضــریبة دعم العمالة الوطنیة وحصــة الزكاة ومكافأة أعضــاء مجلس اإلدارة وبعد خصــم حصــة الشــركة األم في أرباح الشــركات  
الكویتیة الزمیلة والتابعة غیر المجمعة وكذلك حصـة الزكاة المدفوعة من الشـركات المسـاھمة الكویتیة التابعة وتوزیعات  المسـاھمة  

لسـنة    58والقرار الوزاري رقم    2006لسـنة    46األرباح النقدیة المسـتلمة من الشـركات المسـاھمة الكویتیة وذلك طبقا للقانون رقم  
ــة زكاة    ذة لھ .والقواعد التنفیذیة المنف  2007 ــاب حصـ ــنة المنتھیة في  لم یتم احتسـ ــمبر    31للسـ لعدم وجود ربح مالي   2021دیسـ

 . تحتسب الزكاة على أساسھ
 

 العمالت األجنبیة : - ذ
تحویل  تقید المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة بالدینار الكویتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاریخ ھذه المعامالت. ویتم إعادة  

ك  الموجـودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة بتاریخ نھایة الفترة المالیة إلى الدینار الكویتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بذل
اریخ  التاریخ. أما البنود غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة المدرجة بالقیمة العادلة فیتم إعادة تحویلھا وفقا ألسعار الصرف السائدة في ت 

 . تحدید قیمتھا العادلة. إن البنود غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة المدرجة على أساس التكلفة التاریخیة ال یعاد تحویلھا
 

ائر المجمع للفترة .   ویات البنود النقدیة ومن إعادة تحویل البنود النقدیة في بیان األرباح أو الخـس تدرج فروق التحویل الناتجة من تـس
فروق التحویل الناتجة من البنود غیر النقدیة كأدوات الملكیة المصنفة كموجودات مالیة متاحة للبیع یتم إدراجھا ضمن "التغیرات  إن  

یة  التراكمیة في القیمة العادلة" في الدخل الشـــامل اآلخر، بینما یتم إدراج فروق التحویل الناتجة من البنود النقدیة كأدوات الدین المال
 كموجودات مالیة متاحة للبیع ضمن بیان األرباح أو الخسائر المجمع .والمصنفة 
 

یتم تحویل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبیة إلى الدینار الكویتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاریخ نھایة السنة  
ا ألسعار صرف مساویة تقریبا ألسعار الصرف السائدة في  المالیة . یتم تحویل نتائج األعمال لتلك الشركات إلى الدینار الكویتي وفق 

تاریخ ھذه المعامالت ، ویتم إدراج فروق التقییم الناتجة من التحویل مباشرة ضمن الدخل الشامل األخر . ویتم إدراج ھذه الفروق  
 .خالل الفترة التي تم استبعاد العملیات األجنبیة فیھا األرباح أو الخسائر المجمعفي بیان 

 
إن الشھرة والتغیر في القیمة العادلة الناتجة عن عملیات شراء شركات أجنبیة یتم التعامل معھا كموجودات ومطلوبات الشركات  

 األجنبیة ویتم تحویلھا بأسعار الصرف السائدة بتاریخ اإلقفال. 
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 األحداث المحتملة : - ض

المالیة المجمعة اال عندما یكون إستخدام موارد إقتصادیة لسداد إلتزام قانوني حالي   البیانات ضمن المحتملة المطلوبات  إدراج  یتم ال
عن المطلوبات   اإلفصاح  یتم أومتوقع نتیجة أحداث سابقة مرجحا مع إمكانیة تقدیر المبلغ المتوقع سداده بصورة كبیرة . وبخالف ذلك ،

         ً   مستبعـدا  .  إقتصادیـة  خسائر تحقیق  احتمال  یكن لم  ما المحتملة
 

بل  البیانات  ضمن المحتملة  الموجودات  إدراج  یتم ال المجمعة  نتیجة   منافع  تحقیق یكون  عندما عنھا اإلفصاح  یتم المالیة  إقتصادیة 
      ً     مرجحا  .    أحداث سابقة 
 

 معلومات القطاع : - ظ
 اإلفصاح  ینتج عنھا اكتساب إیرادات أو تكبد مصاریف . یتمإن القطاع ھو جزء منفصل من المجموعة یعمل في أنشطة األعمال التي  

 المسؤول  الشخص  وھو الرئیسي التشغیلي القرار متخذ قبل من مراجعتھا یتم التي الداخلیة التقاریر أساس علي  التشغیلیة القطاعات عن
 التشغیلیة .  القطاعات حول األستراتیجیة القرارات  واتخـاذ األداء وتقییم الموارد توزیع عن

 
 اآلراء والتقدیرات واإلفتراضات المحاسبیة المھمة : - غ

 وفقا المجمعة  المالیة البیانات إعداد  إن . مستقبلیة بأسباب  والتي تتعلق واالفتراضات  والتقدیرات اآلراء ببعض تقوم إن المجموعة 
 للموجودات المدرجة المبالغ على تؤثر وافتراضات بتقدیرات والقیام الرأي إبداء اإلدارة من یتطلب المالیة للتقاریر الدولیة للمعاییر

 والمصاریف  لإلیرادات  المدرجة  والمبالغ المجمعة  المالیة  البیانات بتاریخ المحتملة  والمطلوبات  الموجودات  عن  واإلفصاح  والمطلوبات 
 التقدیرات.  تلك عن الفعلیة النتائج تختلف قد  .السنة  خالل

 
 : األراء –أ 

، قامت اإلدارة بإبداء اآلراء التالیة التي لھا   2من خالل عملیة تطبیق الســیاســات المحاســبیة للمجموعة والمبینة في إیضــاح رقم  
 أثر جوھري على المبالغ المدرجة ضمن البیانات المالیة المجمعة :

 
 تحقق االیرادات   -  1

اقتصادیة محتملة للمجموعة، ویمكن قیاس اإلیرادات بصورة موثوق بھا. إن  یتم تحقق اإلیرادات عندما یكون ھناك منافع  
) وسیاسة تحقق اإلیراد المبینة  15                                                  ً                                       تحدید ما إذا كان تلبیة معاییر االعتراف باإلیراد وفقا  للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

 ) یتطلب أراء ھامة.  ق  -  2في إیضاح رقم (
 

  العقود تكالیف تحدید -  2
إن تحدید التكالیف المتعلقة مباشرة بعقد معین أو الخاصة بأنشطة العقد بشكل عام یتطلب أراء ھامة. إن تحدید تكالیف العقود  
لھا تأثیر ھام على تحقق اإلیرادات المتعلقة بالعقود طویلة األجل. تتبع المجموعة إرشادات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 العقود وتحقق اإلیرادات. ) لتحدید تكالیف 15رقم (
 

   تصنیف األراضي -  3
عند اقتناء األراضـي ، تصنف المجموعة األراضي إلى إحدى التصنیفـات التالیة بناء على أغراض اإلدارة في استخدام ھذه  

 األراضي :  
 عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة :  )  أ(

المجموعة یكون غرض  األراضي   عندما  تطویر  في  بھدف    في  أو بیعھا  األراضي    المستقبل  النشاط  من  بیع  خالل 
ً    كال  من  االعتیادي للمجموعة ، فإن  یتم تصنیفھا كعقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة .   وتكالیف اإلنشاءات  األراضي    

 ) عقارات استثماریة :  ب (
لیة ، أو أن الھدف لم یتم  عندما یكون غرض المجموعة تأجیر األراضي أو االحتفاظ بھا بھدف زیادة قیمتھا الرأسما

   تحدیده بعد ، فإن األراضي یتم تصنیفھا كعقارات استثماریة .
 

 ومخصص مخزون    خسائر االئتمان المتوقعةمخصص   -  4
 قیمة  في  االنخفاض الحتساب المحددة  والعوامل المخزون ورواج  العمالء من  المستحق للمبلغ االسترداد  قابلیة  تحدید إن

 . ھامة آراء  تتضمن والمخزون المدینین
 

   تصنیف الموجودات المالیة -  5
عند اقتناء األصل المالي، تقرر المجموعة ما إذا كان سیتم تصنیفھ "بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" أو “بالقیمة  

المعیار   یتطلب  المطفأة".  "بالتكلفة  أو  اآلخر"  الشامل  الدخل  ( العادلة من خالل  المالیة رقم  للتقاریر  كافة  9الدولي  تقییم   (
                                                            ً                                                     الموجودات المالیة، باستثناء أدوات الملكیة والمشتقات، استنادا  إلى نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات ذات خصائص  

جوداتھا المالیة كما  ) حول تصنیف مو 9التدفقات النقدیة لألداة. تتبع المجموعة إرشادات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 ). د  -  2ھو مبین في إیضاح رقم (
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 الضرائب  -  6

تخضع المجموعة لضرائب الدخل في مناطق متعددة. إن تحدید مخصصات ضرائب الدخل یتطلب آراء ھامة، حیث توجد  
 النشاط االعتیادي للمجموعة. العدید من المعامالت والعملیات الحسابیة التي تجعل تحدید الضریبة النھائیة غیر مؤكد من خالل  

 
 تحقق السیطرة  -  7

تراعي االدارة عند تحدید وجود السیطرة على الشركة المستثمر فیھا ما إذا كان لدیھا سیطرة واقعیة على تلك الشركة، وذلك  
فیھا ومدى  % من حقوق التصویت بھا. إن تحدید االنشطة المعنیة الخاصة بالشركة المستثمر  50إذا ما كانت تملك أقل من  

 إمكانیة قیام المجموعة باستغالل سلطتھا للتأثیر على العوائد المتغیرة للشركة المستثمر فیھا یتطلب آراء ھامة. 
 

 تقییم التأثیر الجوھري  -  8
المشاركة  عند تحدید التأثیر الجوھري على الشركة المستثمر بھا، تأخذ اإلدارة في االعتبار ما إذا كان للمجموعة القدرة على  

٪ من حقوق التصویت في  20في القرارات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر بھا إذا كانت المجموعة تملك نسبة أقل من  
یتطلب التقییم آراء ھامة تتمثل في النظر في تمثیل المجموعة في مجلس إدارة الشركة المستثمر بھا    الشركة المستثمر بھا.

 سیاسة والمعامالت الجوھریة بین المستثمر والشركة المستثمر فیھا. والمشاركة في عملیات صنع ال
 

 ر إلیجا عقود ا -  9
 ) ، من بین أمور أخرى ، ما یلي: 16تشمل األراء الھامة المطلوبة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

  إیجارتحدید ما إذا كان العقد (أو جزء من العقد) یتضمن عقد . 
 ل معقول أن خیار التمدید أو اإلنھاء سی مارسك تحدید ما إذا كان من المؤكد بش     ُ                                     . 
 ر (عندما تكون المنشأة مؤجرا )ا جإلی تصنیف اتفاقیات ا  ً                            . 
 تحدید ما إذا كانت المدفوعات المتغیرة ثابتة في جوھرھا . 
  ر متعددة في الترتیبإیجا تحدید ما إذا كانت ھناك عقود . 
  تحدید أسعار البیع للعناصر المؤجرة وغیر المؤجرة . 
 

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

 الشكل التالي :  
 

 غیر المسعرة  قیمة العادلة للموجودات المالیة ال -1
التي ال تمارس نشاطھا في سوق نشط (أواألوراق المالیة غیر    تقوم المجموعة بإحتساب القیمة العادلة للموجودات المالیة 

وات  المدرجة) عن طریق إستخدام أسس التقییم . تتضمن أسس التقییم إستخدام عملیات تجاریة بحتة حدیثة ، والرجوع ألد
تعكس   التي  الخیارات  تسعیر  نماذج  وإستخدام  المخصومة،  النقدیة  للتدفقات  تحلیل  ، واالعتماد على  مشابھة  أخرى  مالیة 
ظروف المصدر المحددة . إن ھذا التقییم یتطلب من المجموعة عمل تقدیرات عن التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة ومعدالت  

 . یر مؤكدة الخصم والتي ھي عرضة ألن تكون غ
 

 األعمار اإلنتاجیة للموجودات القابلة لالستھالك -2
                                                                                                   ً               تراجع المجموعة تقدیراتھا لألعمار اإلنتاجیة للموجودات القابلة لالستھالك في تاریخ كل بیانات مالیة استنادا  إلى االستخدام  

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

   العقود طویلة األجل -3
یتم التحقق من إیرادات العقود طویلة األجل وفقا لطریقة نسبة اإلنجاز المحاسبیة ، ویتم إحتساب نسبة اإلنجاز بناء على نسبة  

  حده . إن تحقق اإلیرادات على تكالیف األعمال المنجزة على العقد حتى تاریخھ إلجمالي التكالیف المقدرة لكل عقد على  
أساس الخصائص المذكورة أعاله ینبغي أن یتوافق مع األعمال الفعلیة المنجزة . إن تحدید التكالیف المقدرة إلكمال العقد  
المطالبات   اإلعتبار  في  تأخذ  أن  یجب  المقدرة  واإلیرادات  التكالیف  إن   . تقدیرات  تتضمن  اإلنجاز  نسبة  وتطبیق طریقة 

 .المتعلقة بالعقد   والتغیرات
 

   ومخصص مخزون خسائر االئتمان المتوقعةمخصص  -4
المتوقعة  مخصص  تحدید عملیة  إن االئتمان  االئتمان  إن مخصص    .تقدیرات تتطلب المخزون ومخصص  خسائر  خسائر 

ً   یستند إلى أسلوب الخسائر االئتمانیة المقدرة مستقبال .    المتوقعة  التكلفة إن  . تحدیدھا یتم عندما شطب الدیون المعدومة  یتم                                                
 كلیة بصورة  متقادمة تصبح أو تتلف عندما تحقیقھا الممكن البیعیة القیمة بصافي وإدراجھا تخفیضھا یتم للمخزون الدفتریة

 تقادم تحالیل المبلغ المراد شطبھ یتضمن أو  المخصص مبلغ تحدید إن معاییر   .عالبی  أسعار  تنخفض عندما أو جزئیة، أو
 . اإلدارة  لمـوافقة  تخضــع والمخزون المدینة الذمم  وتخفیض المخصصات إن تكوین  .الحقة  وأحداث فنیة وتقییمات
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   تقییم العقارات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة  -5

یتم إدراج العقارات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا ، أیھما أقل . یتم تقییم صافي  
القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا للعقارات المكتملة بالرجوع إلى العوامل واألسعار السائدة بالسوق كما في تاریخ البیانات المالیة  

یتم تحدیدھا من قبل المجموعة إستنادا إلى معامالت مقارنة لعقارات أخرى بنفس القطاع الجغرافي وذات فئة  المجمعة، حیث  
مماثلة . یتم تقییم صافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا للعقارات تحت االنشاء بالرجوع إلى األسعار السائدة بالسوق كما في  

لمكتملة مخصوما منھا التكالیف المتوقعة الستكمال االنشاء والمصاریف البیعیة، تاریخ البیانات المالیة المجمعة للعقارات ا
 إضافة إلى العامل الزمني حتى تاریخ االنجاز .  

 
  تقییم العقارات االستثماریة -6

بیان األرباح  تقوم المجموعة بقید عقاراتھا االستثماریة بالقیمة العادلة حیث یتم اإلعتراف بالتغیرات فـى القیمة العادلة فى  
 أوالخسائر المجمع ، حیث یتم إستخدام ثالث طرق أساسیة لتحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة : 

طریقة التدفقات النقدیة المخـصومة ، والتي یتم فیھا اـستخدام المبالغ المتوالیة للتدفقات النقدیة المـستقبلیة المتوقعة لألـصل   .1
یجاریة القائمة وخصــمھا للقیمة الحالیة باســتخدام معدل خصــم یعكس المخاطر المتعلقة إســتنادا إلى العقود والشــروط اال

 بھذا األصل .
رسـملة الدخل : والتي یتم بھا تقدیر قیمة العقار إسـتنادا إلى الدخل الناتج منھ، حیث یتم إحتسـاب ھذه القیمة على أسـاس   .2

ــوما على معدل   ــغیلي للعقار مقسـ ــافي الدخل التشـ ــوقصـ وذلك وفقا للعمر   العائد المتوقع من العقار طبقا لمعطیات السـ
 ، والذي یعرف بمعدل الرسملة.المتبقي من عقود اإلستئجار

تـحالـیل المـقارنة ، والتي تعتـمد على تـقدیرات تتم من قـبل مقیم عـقاري مســــتـقل عن طریق الرجوع إلى صــــفـقات فعلیة   .3
ــابھة من ــتناد إلى معارف وخبرات ذلك المقیم  حدیثة تمت بین أطراف أخرى لعقارات مش حیث الموقع والحالة مع االس

 العقاري المستقل . 
 

  إنخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة -7
نخفاض في القیمة یحدث عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل (أو وحدة تولید النقد) القیمــة القابلة لإلسترداد . والذي  إن اال

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

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

  بھا بعد ، أو أي استثمارات جوھریة والتي من شأنھا تعزیز أداء األصل (أو وحدة تولید النقد) في المستقبل . إن القیمة القابلة 
ة خصم التدفقات النقدیة وكذلك التدفقات النقدیة  لالسترداد ھي أكثر العوامل حساسیة لمعدل الخـصم المستخدم مـن خـالل عملی 

 . المستقبلیة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء 
 

  اإلیجار عقود  -8
 ) تتضمن ما یلي: 16إن العناصر الرئیسیة لتقدیرات عدم التأكد في تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

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

 عقود) مطلوبات( موجودات -3
2020  2021   

 تكالیف العقود المتكبدة حتى تاریخھ زائدا األرباح المحققة  13,646,805   12,380,690 
 المطالبات المرحلیة  )12,662,824(  (11,726,390)

 654,300   983,981   
 ناقصا : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (أ)       )4,873(  (3,581)

 650,719   979,108   
 والتي تتمثل في :

2020  2021   
 موجودات عقود  1,031,697   778,060 

 مطلوبات عقود  )52,589(  (127,341)
 650,719   979,108   

  
ــتحقة من العمالء بموجب عقود المقاوالت والتي تنتج  الإن المبالغ المتعلقة بموجودات   ــدة مس ــائع وتأدیة عقود ھي أرص من تحویل البض

عقود ألي عمل تم ال          ً                                                                             لعمالء وفقا  لشــــروط العقد عند إنجاز بعض األعمال ذات الصــــلة باألداء. تعترف المجموعة بموجودات  الخدمات ل
ــدار   ــبق اإلعتراف بھ كموجودات عقود إلى بند المدینون التجاریون في الوقت الذي یتم فیھ إصــ ــنیف أي مبلغ ســ تنفیذه. یتم إعادة تصــ

  الفواتیر للعمیل.
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ــائراالنخفاض في قیمة موجودات  تقوم المجم ــائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر الوعة بقیاس مخصــص لخس ــاوي خس عقود بمبلغ یس

ــناعة. إن موجودات   ــتقبلیة لھذه الصـ ــتحقاقھا بعد في نھایة الالعقد، مع األخذ في اإلعتبار التجربة التاریخیة واآلفاق المسـ عقود لم یتم إسـ
 السنة.

 
 خالل السنة ھي كما یلي:خسائر االئتمان المتوقعة مخصص  على حركةالإن  ) أ(

2020  2021  
 الرصید في بدایة السنة  3,581   2,237 
 المحمل خالل السنة   1,292   1,344 
 الرصید في نھایة السنة  4,873   3,581 

 
ــجیلھا  ــائر االئتمان المتوقعة والتي تم تس     ً                                  طبقا  للمنھج المبســط الوارد ضــمن المعیار   موجودات العقودمقابل  یوضــح الجدول التالي خس

 :)9الدولي للتقاریر المالیة رقم (

 
 خسائر االئتمان المتوقعة  

 غیر منخفضة القیمة اإلئتمانیة 
 2021  2020 

 781,641   1,036,570  بالدفاتر مجمل القیمة المدرجة 
 ) 3,581(  ) 4,873( خسائر اإلئتمان المتوقعة 
 778,060   1,031,697  صافي موجودات عقود  

 
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى -4

2020  2021   
 مدینون تجاریون (أ)    5,325,503   4,519,015 

 االئتمان المتوقعة (ب) ناقصا : مخصص خسائر   ) 2,441,137(  (2,348,097)
 صافي المدینین التجاریین  2,884,366   2,170,918 

     
 إیرادات مستحقة   121,399   40,101 

      ً                                   ناقصا  : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (ب)   (9,004)  (9,004)
 صافي اإلیرادات المستحقة   112,395   31,097 

     
 ضمان محجوز   1,076,671   887,095 

      ً                                   ناقصا  : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (ب)   ) 17,594(  (16,434)
 صافي محجوز الضمان  1,059,077   870,661 

     
 مدفوعة مقدما   ودفعات  مصاریف  9,926,424   10,489,512 
 تأمینات مستردة  138,733   158,717 
 مدینون موظفون   384,195   290,233 
 عھد نقدیة  35,974   38,419 
 14,049,557   14,541,164   

 
 والتي تتمثل في : 

2020  2021   
 الجزء المتداول   9,541,164   8,049,557 
 الجزء غیر المتداول   5,000,000   6,000,000 
 14,049,557   14,541,164   

 
 تسویتھا خالل سنة.  ویتمال تحمل فائدة ،  ضمانالواإلیرادات المستحقة ومحجوز  إن أرصدة المدینون التجاریون 

 
 تجاریون :  (أ) مدینون 

 إن تحلیل أعمار أرصدة المدینین التجاریین ھو كما یلي :
 

 المجموع 
  لم یتأخر سدادھا    تأخر سدادھا      
  شھر   12إلى   1من   أكثر من سنة   انخفضت قیمتھا  

 5,325,503   2,373,733   847,376  2,574,923 2021 
 4,519,015   2,236,760   130,266  2,016,125 2020 

 
  266,130  –   2020دینار كویتي (  376,847، بلغت أرصدة المدینین التجاریین التي تأخر سدادھا مبلغ    2021دیسمبر    31كما في  

  دد من العمالء المستقلین الذین لیست لھم أي سابقة في عدم السداد . ـمتعلقة بعدة  ـذه األرصــدینارا كویتیا) . إن ھ
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 :  المتوقعة مخصص خسائر االئتمان (ب) 

 :یلي  كما ھي المتوقعة مخصص خسائر االئتمان حركة إن
 

2020  2021   
 السنة   بدایة في  الرصید  2,373,535   1,475,853 

 المستخدم خالل السنة   ) 117,283(  (98,160)
 خالل السنة    المحمل  211,483   995,842 
 السنة   نھایة في  الرصید  2,467,735   2,373,535 

 
 یوضح الجدول التالي خسائر االئتمان المتوقعة والتي تم تسجیلھا للمدینین التجاریین واالیرادات المستحقة ومحجوز الضمان

 ).9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (    ً                          طبقا  للمنھج المبسط الوارد ضمن 
 

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة غیر  

منخفضة القیمة  
 اإلئتمانیة 

خسائر اإلئتمان   
المتوقعة  

منخفضة القیمة  
 اإلجمالي   اإلئتمانیة 

      2021دیسمبر  31
 6,523,573   2,373,733   4,149,840  مجمل القیمة المدرجة بالدفاتر 

 ) 2,467,735(  ) 2,373,733(  ) 94,002( اإلئتمان المتوقعة خسائر 
المستحقة   واإلیرادات  التجاریون  المدینون  صافي 

 4,055,838  ومحجوز الضمان 
 

-   4,055,838 
 

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة غیر  

 منخفضة  
  القیمة اإلئتمانیة

خسائر اإلئتمان  
المتوقعة منخفضة  

 اإلجمالي   القیمة اإلئتمانیة
      2020دیسمبر  31

 5,446,211   2,236,760   3,209,451  مجمل القیمة المدرجة بالدفاتر 
 (2,373,535)  ) 2,236,760(  ) 136,775( خسائر اإلئتمان المتوقعة 

المستحقة   واإلیرادات  التجاریون  المدینون  صافي 
 3,072,676  ومحجوز الضمان

 
-   3,072,676 

 
 االفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة  -5

ــن النشاط االعتیادي كالشركات الزمیلة ــة مع أطراف ذات صلة ضم ،   ، شركة محاصة  قامت المجموعة بالدخول في معامالت متنوعــ
أفراد اإلدارة العلیا وبعض األطراف األخرى ذات الصلة. إن األسعار وشروط الدفع المتعلقة بھذه المعامالت یتم الموافقة علیھا من قبل  

 إدارة المجموعة . إن األرصدة والمعامالت التي تمت مع أطراف ذات صلة ھي كما یلي : 
 

 المجمع :األرصدة المتضمنة في بیان المركز المالي 
 المجموع        

 
  شركات زمیلة 

 وشركة محاصة 
 أفراد  

  اإلدارة العلیا 
 أطراف أخرى 

 ذات صلة 
 

2021  2020 
 -  250,000   -  -  250,000  موجودات عقود 

 12,418,992   12,439,580   231,113   56,594   12,151,873  مستحق من أطراف ذات صلة  
 )332,471(  )349,766(  -  -  )349,766( االئتمان المتوقعة (أ)      ً              ناقصا  : مخصص خسائر 

 12,086,521   12,089,814   231,113   56,594   11,802,107  صافي مستحق من أطراف ذات صلة 
 (291,911)  )347,523(  -  -  )347,523( مستحق إلى أطراف ذات صلة  

 
 مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة: )أ (

 مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة ھي كما یلي:إن حركة 
2020  2021   

 الرصید في بدایة السنة   332,471   140,437 
 المحمل خالل السنة   17,295   192,034 
 الرصید في نھایة السنة   349,766   332,471 
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 المعامالت المتضمنة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع :
 المجموع    

 
 شركات زمیلة 

 وشركة محاصة 
 

2021  2020 
 7,220   445,634   445,634  إیرادات المشاریع 

 32,142   -  - إیرادات اإلیجارات 
 39,362   445,634   445,634  إجمالي اإلیرادات 

      
 (4,171)  ) 432,345(  ) 432,345( تكالیف المشاریع

 (3,828)  -  - تكالیف المنتجعات
 (38,591)  -  - مصروفات إداریة وعمومیة 

 (46,590)  ) 432,345(  ) 432,345( إجمالي التكالیف 
 

 مزایا أفراد اإلدارة العلیا
2020  2021   

   قصیرة األجلمزایا   678,018   700,343 
 مكافأة نھایة الخدمة    48,415   47,727 

 إدارة غیر مستقلین أعضاء مجلس  - مكافأة لجان   12,000    10,500
 أعضاء مجلس إدارة مستقلین  - مكافأة لجان   22,000    12,000

 770,570   760,433   
 

 محتفظ بھا لغرض المتاجرة عقارات -6
2020  2021   

 الرصید في بدایة السنة   17,619,713   ¤ 17,684,217 
 إضافات   642,939   697,117 
 اقتراض مرسملةتكالیف   722,867   495,844 

 إستبعادات  ) 4,311,251(  (948,497)
 إطفاء العقارات لصافي قیمتھا البیعیة المتوقع تحقیقھا  -  (320,557)

 تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة  ) 79,419(  11,589 
 الرصید في نھایة السنة   14,594,849   17,619,713 

 
 المتاجرة مما یلي :تتكون العقارات المحتفظ بھا لغرض 

2020  2021   
 عقارات مطورة  9,174,591   12,738,369 
 عقارات قید التطویر  5,420,258   4,881,344 
 17,619,713   14,594,849   

 
  دیسمبر   31      ً       ً          دینارا  كویتیا   كما في    15,091,419                                          ً                   لة للعقارات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة وفقا  لمقیم مستقل مبلغ  ادبلغت القیمة الع

ً  دینارا    13,534,057  بمبلغإن عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة         ً       ً  دینارا  كویتیا ).  18,120,960  –   2020(  2021 كما في          ً كویتیا         
فید ملكیة  ت منھم  تنازالت  أطراف ذات صلة ، ویوجد    بأسماء      ً       ً         دینارا  كویتیا ) مسجلة    12,906,294  –   2020(  2021دیسمبر    31

 المجموعة لتلك العقارات. 
 

ً  دینارا    10,148,792رة بقیمة  ــمحتفظ بھا لغرض المتاجـالعقارات  ـبعض الإن   دیسمبـر    31(  2021دیسمبر    31      ً           كویتیا  كما فــي         
 ). ب  -  12) مرھونة مقابل تسھیالت بنكیة (إیضاح              ً دینارا كویتیا   12,160,822 – 2020

 
 اآلخربالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل مالیة  موجودات -7

 تتمثل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فیما یلي:

 
  

2020  2021    
 : مسعرة غیر     

 إستثمارات في محافظ مالیة وعقاریة   8,824   15,766
 إستثمارات في صنادیق إستثماریة وعقاریة   909,011   1,888,613
 أسھم ملكیة بالقیمة العادلة   1,068,603   2,936,695
4,841,074   1,986,438    
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 إن الحركة خالل السنة ھي كما یلي :
2020  2021    

 السنة الرصید في بدایة    4,841,074   5,315,479 
 إستبعادات   ) 1,079,500(  (468,114)

 التغیر في القیمة العادلة   ) 1,775,136(  (6,291)
 الرصید في نھایة السنة    1,986,438   4,841,074 

 

دینار   1,079,500ببیع إســتثمار في أســھم ملكیة بالقیمة العادلة بمبلغ   2021دیســمبر   31قامت المجموعة خالل الســنة المنتھیة في  
ــائر بمبلغ   ــمن األرباح المرحلة في بیان التغیرات في حقوق    821,548كویتي ونتج عن عملیة البیع خسـ       ً       ً                                                         دینارا  كویتیا  تم إدراجھا ضـ

 . الحالیةللسنة  الملكیة المجمع
 

 إن الموجودات المالیة مقومة بالعمالت التالیة :
 العملـــة   2021  2020

 دینار كویتي   1,068,603   2,936,695 
 دوالر أمریكي   77,507   111,165 
 جنیھ استرلیني   1   871,710 
 یورو   840,327   921,504 
 4,841,074   1,986,438    

 
 ).31  ً                                        وفق ا ألسالیب التقییم المفصح عنھا في (إیضاح  الموجودات المالیةتم تقییم 
 

 وشركة محاصة ستثمارات في شركات زمیلةا -8
 :تتمثل إستثمارات في شركات زمیلة وشركة محاصة فیما یلي

2020  2021  
  إستثمارات في شركات زمیلة (أ) 27,763,518   28,820,885 

 شركة محاصة (ب)إستثمار في  509,258   ¤ -
 28,820,885   28,272,776  

 
 :إستثمار في شركات زمیلة –أ 

 تتمثل االستثمارات في شركات زمیلة فیما یلي : 
       نسبة الملكیة %   المبلغ

2020  2021 
 

2020  2021 
 

 بلد التأسیس 
النشاط   

 أسماء الشركات الزمیلة  الرئیسي 
 ذ.م.م.  –شركة األرجـان تاول لالستثمار  عقاري   سلطنة عمان   50  50  18,855,701   18,956,681
 ذ.م.م. –شركة مدینة بركاء العقاریة  عقاري   سلطنة عمان    25  25  1,035,233   1,848,748

128,176 
 

 128,176 
 

10 
 

10 
 

 دولة الكویت  
 

 عقاري 
 –ش.م.ك. (مقفلة)   –ة سجي العقاریة  ــــ شرك

)i( 

2,766,778 
 

 2,637,336 
 

35 
 

35 
 

 دولة الكویت 
خدمات   

 عقاریة
ــامــة  الع للتجــارة  ــة  ــار الخلیجی شـــــركــة عق

 ذ.م.م. –والمقاوالت 
 )ii( –ذ.م.م.  –شركة مساكن دلمون  عقاري   مملكة البحرین  10  10  546,226   543,627

24,798 
 

 24,685 
 

25 
 

25 
 

 سلطنة عمان 
 

 مقاوالت
ــة   ــارة  شـــــرك للتج ــة  الوطنی ــاول  ت ــان  أرج

 ذ.م.م. –والمقاوالت 

- 
 

- 
 

50 
 

50 
 

 مملكة البحرین
خدمات   

 )iii( –ذ.م.م.  –بحرین  –شركة األرجان  عقاریة
 )ivذ.م.م. ( –شركة صروح القرم بحرین  عقاري   مملكة البحرین  28.48  28.48  4,536,161   4,552,077

28,820,885   27,763,518          
 

)i(   من 10ش.م.ك. (مقفلة) والتي تمتلك فیھا المجموعة نســبة   –قامت الشــركة األم بإدراج االســتثمار في شــركة ســجي العقاریة %
مجلس إدارة الـشركة كما تعد   فيرأس المال كإـستثمار في ـشركة زمیلة ، حیث یمثل الـشركة األم عـضو من إجمالي خمـسة أعـضاء  

مما یعني وجود تأثیر جوھري على السیاسات المالیة والتشغیلیة ، الشركة األم المطور العقاري للمشروع الرئیسي للشركة الزمیلة  
اھمي الـشركة الزمیلة المنعقد بتاریخ  ت تم  2015أغـسطس   13للـشركة الزمیلة . بموجب إجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة لمـس

اري للشركة بتاریخ ـــــل التجـــــوقد تم التأشیر على ذلك في السج         ً اختیاریا  الموافقة على اتخاذ قرار بتصفیة الشركة الزمیلة تصفیة  
 .2015أغسطس  31

)ii(   10مملكة البحرین والتي تمتلك فیھا المجموعة نـسبة  –ذ.م.م.    –قامت الـشركة األم بإدراج االـستثمار في ـشركة مـساكن دلمون  %
المال كإســتثمار في شــركة زمیلة حیث تعد الشــركة األم المطور العقاري للمشــروع الرئیســي للشــركة الزمیلة مما یعني من رأس  

 وجود تأثیر جوھري للشركة األم على السیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة الزمیلة .
)iii(   ملكیة الشـــركة الزمیلة بمبلغ ذ.م.م. حصـــتھا في حقوق   –تجاوزت حصـــة الشـــركة األم في خســـائر شـــركة األرجان بحرین

ــتثمار إلى    140,431 ــید االســ ــركة األم بتخفیض رصــ ــفردینار كویتي ، وعلیھ فقد قامت الشــ دینار كویتي . لم یتم تكوین   صــ
ائر نیابة عن الـشركة   داد أیة مبالغ من تلك الخـس ائر اإلضـافیة لعدم وجود أیة التزامات قانونیة على الـشركة األم لـس مخصـص للخـس

 .  الزمیلة
)iv(   ركة  إن الحصـص المملوكة ركة األمذ.م.م. مرھونة مقابل قرض ممنوح    –في رأس مال ـشركة صـروح القرم بحرین األم  للـش  للـش

  . )أ – 12 (إیضاح
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 ھي كما یلي :السنة إن الحركة خالل 

 
2020  2021  

 الرصید في بدایة السنة  28,820,885   30,382,317 
 المجموعة من نتائج أعمال شركات زمیلةحصة  ) 84,288(  ¤ (1,531,228)

 مستلمة توزیعات أرباح نقدیة ) 856,758(  ¤ -
 فروقات ترجمة عمالت من العملیات األجنبیة ) 156,610(  (20,190)
 حصة المجموعة من التغیر في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزمیلة 8,494   (10,014)
 حقوق ملكیة شركة زمیلةحصة المجموعة من حركة  31,795   -

 السنة الرصید في نھایة  27,763,518   28,820,885 
 
 تتلخص المعلومات المالیة المتعلقة بالشركات الزمیلة المادیة للمجموعة فیما یلي : -أ 

 :ملخص بیان المركز المالي
 

 

  ذ.م.م. –شركة مدینة بركاء العقاریة   .ذ.م.م –شركة األرجان تاول لإلستثمار 

 – شركة عقار الخلیجیة للتجارة العامة والمقاوالت

 ذ.م.م. –شركة صروح القرم بحرین   ذ.م.م. 

 2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020 

                الموجودات : 

 27,424,718   27,701,066   2,828,188   578,716   8,447,846   5,991,886   3,107,132   3,345,058  موجودات متداولة 

 -  -  8,537,350   10,350,088   -  -  51,183,099   50,879,897  موجودات غیر متداولة

 27,424,718   27,701,066   11,365,538   10,928,804   ¤ 8,447,846   5,991,886   54,290,231   54,224,955  مجموع الموجودات
                

                المطلوبات : 

 11,441,302   11,773,534   1,056,331   723,715   812,669   1,611,865   1,287,702   801,515  مطلوبات متداولة

 -  -  2,404,127   2,669,843   240,185   239,089   15,089,167   15,712,038  مطلوبات غیر متداولة 

 11,441,302   11,773,534   3,460,458   3,393,558   1,052,854   1,850,954   16,376,869   16,513,553  مجموع المطلوبات

                

 15,983,416   15,927,532   7,905,080  7,535,246  7,394,992   4,140,932   37,913,362   37,711,402  صافي الموجودات 
                

 %28.48  % 28.48  %35  % 35  %25  % 25  %50  % 50 نسبة ملكیة المجموعة 
                

القیمة الدفتریة لحصة  

 4,552,077  4,536,161  2,766,778  2,637,336  1,848,748  1,035,233  18,956,681  18,855,701 المجموعة في اإلستثمار 

 
 :بیان األرباح أو الخسائر المجمع والدخل الشامل اآلخرملخص 

 
 – شركة األرجان تاول لإلستثمار  

 .ذ.م.م 
 

 ذ.م.م. –شركة مدینة بركاء العقاریة 
 – شركة عقار الخلیجیة للتجارة العامة والمقاوالت 

 ذ.م.م. –شركة صروح القرم بحرین   ذ.م.م. 
 2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 -  -  150,063   -  269,730   3,585,224  869,871   1,020,852  إیرادات
 ) 8,796(  ) 56,485(  150,063   ) 211,404(  ) 35,174(  179,021  ) 2,395,765(  ) 89,726( خسارة) ربح السنة(

خسارة السنة الخاص  
بالحصص غیر 

 ) 120(  ) 99( المسیطرة 

 

-  - 

 

)13,156 ( 

 

- 

 

-  - 
 ) 2,504(  ) 16,087(  52,522   ) 69,387(  ) 8,794(  44,755  ) 1,197,883(  ) 44,863( الحصة من نتائج األعمال 
الشاملة األخرى  الخسارة 

 -  - للسنة
 

-  - 
 
)6,277 ( 

 
)1,548 ( 

 
-  - 

مجموع (الخسارة الشاملة) 
 )2,395,765(  ) 89,726( الدخل الشامل للسنة 

 
179,021  )35,174 ( 

 
)217,681 ( 

 
 148,515 

 
)56,485 (  )8,796 ( 

 
 معلومات مالیة إجمالیة فیما یتعلق بالشركات الزمیلة غیر المادیة للمجموعة : -ب 
 

 2021  2020 
 696,601   699,087  القیمة الدفتریة لحصة في االستثمار في الشركات الزمیلة  

 ) 374,569(  1,294  الحصة من نتائج األعمال 
 ) 9,473(  10,691  للسنة (الخسارة الشاملة األخرى) الدخل الشامل اآلخر الحصة من 

 ) 384,042(  11,985  للسنــة  ) الخسارة الشاملة(الدخل الشامل إجمالي 
 

  



 ش.م.ك.ع. -شركة األرجان العالمیة العقاریة 
 وشركاتھا التابعة

 إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 
   2021دیسمبر  31

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

36 

 
 :إستثمار في شركة محاصة – ب

       نسبة الملكیة %   المبلغ
 إسم الشركة المحاصة  بلد التأسیس   الرئیسیة األنشطة   2021  2020  2021  2020

- 
 

509,258 
 

- 
 

55 
 

 تطویر عقاري 
 

 الكویت
شركة جي تو المتحدة للمقاوالت  

 ذ.م.م. –العامة والمباني 
 

من   الشركةملكیة المجموعة في    تخفیضنتج عنھا   بتوقیع إتفاقیة، قامت إدارة المجموعة  2021دیـسمبر   31خالل الـسنة المنتھیة في  
ســیطرة المجموعة    والذي أدى إلى زوالالشــركاء   جمیع  موافقةب القرارات التشــغیلیة   كما تم االتفاق على أن تتم%، 55% إلى  75

غیلیة المنفردة على القرارات الما إلى من ـشركة تابعة   الـشركةوعلیھ تم إعادة تصـنیف حصـة ملكیة الـشركة األم في    للـشركةلیة والتـش
 .شركة محاصة

 
 إن الحركة خالل السنة ھي كما یلي:

 
 2021   

 القیمة العادلة لإلستثمار المحول من شركة تابعة إلى شركة محاصة  260,962  
 إضافات خالل السنة  409,979  
 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة محاصة  ) 161,683( 
 الرصید في نھایة السنة  509,258  

 
 المحاصة فیما یلي: بشركةتتلخص المعلومات المالیة المتعلقة 

 
 ملخص بیان المركز المالي:

2021   
 الموجودات:  

 موجودات متداولة  673,996 
 موجودات غیر متداولة  7,360,531 
 مجموع الموجودات  8,034,527 

   
 المطلوبات:  
 مطلوبات متداولة  566,854 
 مطلوبات غیر متداولة  6,541,749 
 مجموع المطلوبات  7,108,603 

   
 صافي الموجودات  925,924 

 نسبة ملكیة المجموعة  % 55
 القیمة الدفتریة لحصة المجموعة في االستثمار  509,258 

 
 :األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخرملخص بیان 

2021   
 خسارة السنة  ) 293,969(

 الدخل الشامل اآلخر للسنة  -
 مجموع الخسارة الشاملة للسنة  ) 293,969(
 الحصة من نتائج األعمال  ) 161,683(

 
 عقارات استثماریة  -9

 تتمثل العقارات االستثماریة فیما یلي :  
2020  2021   

 عقارات إستثماریة  93,464,539   84,239,490 
 أصول حق اإلستخدام  58,578,115   63,859,111 
 إجمالي العقارات اإلستثماریة (أ)  152,042,654   148,098,601 

 بالتكلفةأصول حق إستخدام تم إدراجھا   -  (12,237,875)
 إجمالي العقارات اإلستثماریة بالقیمة العادلة (ب)  152,042,654   135,860,726 

 )14إلتزامات عقود إیجار لعقارات استثماریة بالقیمة العادلة (إیضاح   ) 56,694,333(  (50,845,959)
 (ب)القیمة العادلة للعقارات االستثماریة   95,348,321   85,014,767 
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 إن الحركة خالل السنة على العقارات االستثماریة ھي كما یلي : -أ

 

 اإلجمالي 

 

 أراضي 
  ملك حر  

مباني مقامة على 
 أراضي ملك حر 

أصول حق   
إستخدام مباني 
مقامة على 

  أراضي مستأجرة 
مباني مقامة على 
 أراضي مستأجرة 

 

 2020ینایر  1الرصید في  82,358,614   57,909,498   113,440   162,591   140,544,143 
 إضافات  2,236,914   6,327,980   -  -  8,564,894 

 إستبعادات  -  -  -  (154,071)  (154,071)
 تكالیف اقتراض مرسملة  224,722   -  -  -  224,722 

 التغیر في القیمة العادلة  (684,526)  (378,367)  (18,199)  5   (1,081,087)
 2020دیسمبر  31الرصید في  84,135,724   63,859,111   95,241   8,525   148,098,601 

)6,327,980( 

 

-  - 

 

)6,327,980(  - 

إستثمار في   بالمحول منما یتعلق 
ة  ــة إلى شركــة تابعــشرك

 ب)  – 2(إیضاح  محاصة
 إضافات  6,411,101   -  -  -  6,411,101 
 إستبعادات  -  -  )17,848(  -  )17,848(
 تكالیف اقتراض مرسملة  585,506   -  -  -  585,506 
 التغیر في القیمة العادلة  2,099,889   1,046,984   108,569   37,832   3,293,274 
 2021دیسمبر  31الرصید في  93,232,220   58,578,115   185,962   46,357   152,042,654 

 
ــتتضم  ــة مباني مقامــن العقارات االستثماری ــ ــا دینارا كویتیا    77,882,000  بقیمة عادلةرة  ــي مستأجــة على أراضــ ــ كم

ا)   70,374,000  –  2020(  2021دیســــمبر    31في   ارا كویتـی اـبل قرض بنكي دیـن مرھوـنة لصـــــالح بـنك محلي مـق
 ).أ – 12(إیضاح 

 
كـما في  دیـنار كویتي   7,381,000الواقـعة في المنطـقة التـجارـیة الحرة ـبدوـلة الكوـیت والـبالغ قیمتـھا الـعادـلة  إن العـقارات   

  31ة المنتھیة في  ــــقد انتھى عقد حق استغاللھا خالل السن دینار كویتي)   7,537,000  –  2020( 2021دیسمبر   31
زالت المجموعة مـستمرة في االنتفاع بتلك العقارات لحین توقیع اتفاقیات جدیدة مع الجھات التنفیذیة   ، وما2018دیـسمبر 

ــة ــنة المنتھیة في   وقد تم ھذا  ،المختص ــمبر   31خالل الس ــداد    2021دیس ــتحقة حتى تاریخ مایو   كافةس اإلیجارات المس
 .مطالبة الھیئة العامة للصناعةل     ً وفقا   2021

 
 إن قطع األراضي الملك الحر مسجلة بإسم طرف ذي صلة ویوجد تنازل منھ یفید ملكیة المجموعة لتلك األراضي . 

 
دینارا كویتیا وقد    60,550بمبلغ ملك حر  أراضـي   مبنى مقام علىبیع تم ، 2021دیسـمبر   31خالل السـنة المنتھیة في   

 أدرج في بیان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة الحالیة. دینارا كویتیا 42,702نتج عن البیع ربح محقق بمبلغ 
 

 یبین الجدول التالي تحلیل العقارات اإلستثماریة بالقیمة العادلة طبقا لمستوى القیاس المتسلسل للقیمة العادلة: -ب
 

 
 التنفیذیة لھیئة أسواق المال بشأن ارشادات تقییم العقارات اإلستثماریة .قامت إدارة المجموعة باإللتزام بالالئحة  

 
ــتقلین ومعتمدین من ذوي الخبرة والكفاءة المھنیة ب   ــتثماریة من قبل مقیمین مس ــل إلى القیمة العادلة للعقارات اإلس ــتخدام إتم التوص س

 قام المقیمونألغراض تقدیر القیمة العادلة للعقارات اإلسـتثماریة وأصـول حق اإلسـتخدام ،   .  أسـس وأسـالیب التقییم المتعارف علیھا
ومبیعات الســـوق المقارنة ، مع األخذ في اإلعتبار طبیعة وإســـتخدام    والتدفقات النقدیة المخصـــومة  رســـملة الدخلبإســـتخدام طریقة  

 .متبقي من عقود اإلستئجاروذلك وفقا للعمر ال العقارات اإلستثماریة وأصول حق اإلستخدام

2020  2021 

 مستوى   
قیاس القیمة  

 أساس التقییم   العادلة 

 فئة العقار االستثماري 

 مباني مقامة على أراضي مستأجرة طریقة رسملة الدخل   الثالث  93,232,220   84,135,724 

 مستأجرةأصول حق استخدام مباني مقامة على أراضي  طریقة رسملة الدخل   الثالث  58,578,115   51,621,236 

 95,241 
 

 185,962 
 

  الثاني 
 طریقة مبیعات  
 مباني مقامة على أراضي ملك حر  السوق المقارنة

 8,525 
 

 46,357 
 

  الثاني 
 طریقة مبیعات  
 قطع أراضي ملك حر  السوق المقارنة

 إجمالي العقارات اإلستثماریة بالقیمة العادلة       152,042,654   135,860,726 

 )14إلتزامات عقود إیجار لعقارات استثماریة بالقیمة العادلة (إیضاح      )56,694,333(  (50,845,959)

 القیمة العادلة للعقارات االستثماریة     95,348,321   85,014,767 
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 ممتلكات وعقارات ومعدات  -10

 المجموع  

 
 أثاث  

 محاسبة  برامج   دیكورات   عدد وأدوات   سیارات ومعدات   وتجھیزات 

 
أثاث وتجھیزات  

 مباني   فندقیة 

 

 التكلفـة :               
 2020ینایر  1في  713,018  5,485,849   314,671   450,308  1,950,324   752,815   1,171,209   10,838,194 
 إضافات  -  151,852   2,495    -  215,102   32,438   9,900   411,787 
 إستبعادات  ) 484,542(  -  -  -  -  )14,978(  -  ) 499,520(

 تحویالت  ) 107,709(  -  -  -  -  -  107,709   -
 2020دیسمبر 31في  120,767   5,637,701   317,166   450,308   2,165,426   770,275   1,288,818   10,750,461 
 إضافات  -  628,242   -  -  86,449   6,762   139,489   860,942 
 إستبعادات  -  -  -  -  -  ) 6,754(  -  ) 6,754(
 2021دیسمبر  31في  120,767   6,265,943   317,166   450,308   2,251,875   770,283   1,428,307   11,604,649 

                
 االستھالك المتراكم :                
 2020ینایر  1في  548,107   4,464,934   310,289   376,774   1,526,311   701,005   431,147   8,358,567 
 المحمل على السنة  13,817   231,862   2,790   59,036   32,384   40,388   28,064   408,341 
 المتعلق باإلستبعادات  ) 443,761(  -  -  -  -  )14,077(  -  ) 457,838(

 تحویالت  ) 107,708(  -  -  -  -  -  107,708   -
 2020دیسمبر  31في  10,455   4,696,796   313,079   435,810   1,558,695   727,316   566,919   8,309,070 
 المحمل على السنة  4,808   179,076   3,060   13,110   33,059   27,819   18,608   279,540 
 المتعلق باإلستبعادات  -  -  -  -  -  ) 5,054(  -  ) 5,054(
 2021دیسمبر  31في  15,263   4,875,872   316,139   448,920   1,591,754   750,081   585,527   8,583,556 

                
 صافي القیمة الدفتریة :                 
 2021دیسمبر  31في   105,504   1,390,071   1,027   1,388   660,121   20,202   842,780   3,021,093 
 2020دیسمبر    31في   110,312   940,905   4,087   14,498   606,731   42,959   721,899   2,441,391 

 

 تم توزیع اإلستھالك المحمل على السنة كما یلي : 
2020  2021   

 تكالیف المشاریع    6,848   37,457 
 تكالیف اإلیجارات    30,197   57,657 
 تكالیف المنتجعات   174,539   227,645 
 بیان األرباح أو الخسائر المجمع    67,956   85,582 
 408,341   279,540   
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 بنوك دائنة -11

    المبلغ 
  تاریخ االستحقاق   2021  2020

 3,456,574   3,652,135 

 

 عند الطلب 

ــوف من بنوك محلیة   .أ ــحب على المكش ــھیالت س تس
بین   تتراوح  ــدة  ــائ ف ــل  إلى  2.25تحم  %2.5  %

ــم المعلن من ــعر الخصــ ــنویا  فوق ســ بنك    قبل      ً                         ســ
 الكویت المركزي

      

-   406,911 

تستحق على دفعات   
  یونیو 14آخرھا 

2022 

بواقع   . ب ــدة  ــائ ف ــل  تحم محلي  ــك  بن من  دفع  أوراق 
ــم المعلن من قبل    2.5% ــعر الخص ــنویا  فوق س      ً                              س

 بنك الكویت المركزي
 3,456,574   4,059,046    

 
دیسمبر    31دینار كویتي كما في    1,889,494عدا مبلغ    ضمانبدون    مجموعة المصرفیة المذكورة أعاله ممنوحة لل  التسھیالتإن   

 ). أ  – 12إیضاح رقم (بما ورد ذكره في ، مضمون 2021
 

 قروض ألجل -12
2020  2021  

 الجزء الجاري    

- 
 

 3,500,000 
     ً                      سنویا  فوق سعر الخصم المعلن %  2.5حمل فائدة بنسبة  یممنوح من بنك محلي    قرض -أ

 من قبل بنك الكویت المركزي.
      ً  سنویا . %6.75و%  6  تتراوح بین  قروض ممنوحة من بنوك أجنبیة تحمل فائدة بنسبة -ب 2,638,327   2,446,830 

 207,063 
 

 223,836 
سعر الخصم    %2.25حمل فائدة بنسبة  ی  بنك محليممنوح من    قرض   -جـ      ً                سنویا  فوق 

 المعلن من قبل بنك الكویت المركزي.
2,653,893    6,362,163  

 الجزء غیر الجاري    

 60,888,973 
 

 65,998,030 
       ً                      % سنویا  فوق سعر الخصم المعلن 2.5حمل فائدة بنسبة  ی   محلي  بنكمن    قرض ممنوح -أ

 من قبل بنك الكویت المركزي.

 940,139 
 

 923,860 
بنسبة قروض   -ب فائدة  تحمل  أجنبیة  بنوك  من  بین  ممنوحة  %  6.75و%  6  تتراوح 

      ً  سنویا . 

- 
 

187,468  
سعر الخصم    %2.25حمل فائدة بنسبة  ی  بنك محليممنوح من    قرض   -جـ      ً                سنویا  فوق 

 المعلن من قبل بنك الكویت المركزي.
 61,829,112   67,109,358  
 64,483,005   73,471,521  

 
 القروض ألجل المذكورة أعاله فیما یلي :تمثل ت 
% سـنویا فوق  2.5دینار كویتي، بفائدة   63,500,000أحد البنوك المحلیة بقیمة   قرض بنكي مضـمون ممنوح للشـركة األم من . أ

وحتى    2022ســنوات، یســدد على دفعات ســنویة بدایة من یولیو   6ســعر الخصــم المعلن من قبل بنك الكویت المركزي، ولمدة  
  6,000,000تم توقیع عقد زیادة التســھیالت المصــرفیة بمبلغ    2021دیســمبر  31، وخالل الســنة المنتھیة في  2025یولیو  

مقابل   دینار كویتي وذلك  69,500,000لیـصل إجمالي قیمة القرض لمبلغ   دینار كویتي لتغطیة المـصاریف التـشغیلیة للمجموعة
 وھي كما یلي: ، نفس الضمانات المقدمة للقرض األصلي

ش.م.ك. (مقفلة)" والمملوكة بالكامل للشركة    –رھن جمیع أسھم رأس مال الشركة التابعة "شركة أرجانا للمنتجعات والفنادق   
 األم. 

 ). 9(إیضاح  2021مبر دیس 31دینار كویتي كما في   77,882,000 عادلة رھن مباني مقامة على أراضي مستأجرة بقیمة 
دینار    4,536,161بقیمة    "ذ.م.م.   – شركة صروح القرم بحرین  "رھن الحصص المملوكة للشركة األم في الشركة الزمیلة   

 ). 8(إیضاح   2021دیسمبر  31كویتي كما في 
 حوالة حق على إیرادات بعض المشاریع. 

 
قروض بنكیة مـضمونة ممنوحة لـشركة تابعة بـسلطنة عمان لتمویل تطویر المـشاریع المملوكة للـشركة التابعة ، وذلك مقابل رھن  .ب 

ــاریع بقیمة   ــي والمباني المقامة على تلك المشــ ــمبر  31دینار كویتي كما في    10,148,792األراضــ   -  2020(  2021دیســ
وتـستحق تلك القروض الـسداد  ،  ) باإلـضافة إلى حوالة حق على إیرادات تلك المـشاریع6  -، (إیـضاح  دینار كویتي)  9,281,741

 .2024مارس  31على دفعات آخرھا بتاریخ 
 

 بعض  إیرادات  بالكفالة التضـامنیة للشـركة األم وحواالت حق على  عة من أحد البنوك المحلیة ومضـمونلشـركة تاب  ض ممنوحقر . ج
 .2023 مارس 31ویستحق السداد على دفعات آخرھا في تاریخ  ،المشاریع

 إن بعض القروض الممنوحة لشركات زمیلة مضمونة بكفالة الشركة األم.
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 أقساط عقود بیوع مرابحة  -13

2020  2021   
 إجمالي أقساط عقود بیوع مرابحة    673,254   683,917
 یخصم : تكالیف تمویل مستقبلیة    ) 3,672(  -
 صافي أقساط عقود بیوع مرابحة    669,582   683,917

 

 .2022 یولیو 31مرابحة خاصة بإحدى الشركات التابعة ویتم سدادھا على دفعات یستحق آخرھا بتاریخ الإن عقود بیوع 
 

 إلتزامات عقود إیجار -14
 كانت كما یلي:إن الحركة على إلتزامات عقود إیجار خالل السنة 

2020  2021  
 الرصید بدایة السنة  63,658,516   56,007,252

 إضافات  -  6,327,980 

-  )6,399,170 ( 
  ة ــة محاصــ ركــة إلى شــة تابعــ ار في شركــإستثم  بالمحول منق  ــما یتعل

 ب)  –  2(إیضاح 
 مصاریف تمویل  2,834,987   2,873,284 

 إیجارات إعفاء  -  (300,000)
 المدفوع خالل السنة  ) 3,400,000(  (1,250,000)

 الرصید في نھایة السنة  56,694,333   63,658,516 
    

 والتي تتمثل في:    
 إلتزامات عقود إیجار قصیرة األجل  3,100,000   3,450,000 
 إلتزامات عقود إیجار طویلة األجل  53,594,333   60,208,516 
 63,658,516   56,694,333  

 

 كویتي) دینار  50,845,959 –  2020(  2021دیســمبر   31كویتي كما في   دینار  56,694,333إلتزامات عقود إیجار مبلغ   إن
 .)9(إیضاح تتعلق بعقارات استثماریة تم تقییمھا بالقیمة العادلة 

 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -15

2020  2021   
 (أ)  - دائنون تجاریون   2,637,621   1,872,199 
 إیرادات مؤجلة   700,262   843,403 
 إیرادات ودفعات مقبوضة مقدما   1,185,021   1,284,365 
 مصاریف مستحقة   2,798,030   4,658,972 
 محجوز ضمان لمقاولي الباطن  1,300,126   1,059,885 
 تأمین إیجارات  952,384   955,491 
 مخصص صیانة مشاریع منتھیة   738,414   348,276 
 (ب)  - مخصص ضرائب   434,068   1,883,436 
 حصة الزكاة المستحقة   -  107,094 
 حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي المستحقة   165,747   165,747 
 ضریبة دعم العمالة الوطنیة المستحقة   27,973   27,973 
 اجازات موظفین مستحقة   1,086,200   897,055 
 موظفون دائنون  172,048   76,673 
 دائنو توزیعات  127,031   129,551 
 14,310,120   12,324,925   

 

 

 إن أرصدة الدائنین التجاریین ال تحمل فوائد ویتم سدادھا خالل ثالثة أشھر. ) أ(
 

      ً       ً     دینارا  كویتیا  إلى   1,617,431، برد مخصـص ضـرائب بمبلغ    2021دیسـمبر   31قامت المجموعة خالل السـنة المنتھیة في   ) ب (
ــائر   ــنة المنتھیة في  بیان األرباح أو الخس ــجیلھ إحترازیا  خالل الس ــمبر   31                        ً                        والذي تم تس عن توزیعات أرباح نقدیة  2015دیس

وعدم ورود أیة  2015                    ً                       ً      ج دولة الكویت ، نظرا  لتصــفیة اإلســتثمار نھائیا  عام  مســتلمة من التخارج من أحد اإلســتثمارات خار
 مطالبات ضریبیة على المجموعة من أي جھة بشأن التوزیعات.
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 مخصص مكافأة نھایة الخدمة -16

2020  2021  

 الرصید في بدایة السنة  2,699,034   2,416,330 
 المحمل خالل السنة   407,782   403,418 

 المدفوع خالل السنة  ) 123,708(  (118,685)
 طرف ذي صلة  من (إلى) محول  5,681   (2,029)

 الرصید في نھایة السنة  2,988,789   ¤ 2,699,034 
 
 رأس المال -17

  265,000,000إلى         ً مقسما  ،  دینار كویتي    26,500,000حدد رأس مال الشركة األم المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ  
  100قیمة كل سھم  ،  سھم   265,000,000إلى         ً مقسما  ،  دینار كویتي    26,500,000  –   2020فلس ( 100قیمة كل سھم  ،  سھم  

دینار    4,100,000  قیمتھ   دینار كویتي والعیني منھا   22,400,000وعینیة (النقدي منھا مبلغ  فلس كویتي) وجمیع األسھم نقدیة  
 كویتي) . 

 
 ي إجبارياحتیاط -18

بمساھمي الشركة األم قبل    المتعلق % من ربح السنة  10یتم تحویل  ،  وفقا لمتطلبات قانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم  
اإلدارة  ـح أعضاء مجلس  الزكاة ومكافأة  الوطنیة وحصة  العمالة  دعم  العلمي وضریبة  للتقدم  الكویت  اال إصة مؤسسة  ي  حتیاطلى 

ن ھذا  إ.    % من رأس المال50  عني اإلجباري  حتیاطرصید اال  یزید. ویجوز للشركة األم إیقاف ھذا التحویل عندما    اإلجباري
 .  لحاالت المنصوص علیھا في القانون والنظام األساسي للشركة األم ال في اإي غیر قابل للتوزیع حتیاطاال

 
%  5ي اإلجباري على المساھمیـن ، وأنما یجوز إستعمالھ لتأمین توزیع أرباح على المساھمین تصل إلى  حتیاطال یجوز توزیع اال 

ي اإلجباري على نصف رأس  حتیاطالحد ، وإذا زاد اال(خمسة بالمائة) في السنوات التي ال تسمـح فیھا أرباح الشركة األم بتأمیـن ھذا  
مال الشركة األم جاز للجمعیة العامة لمساھمي الشركة األم أن تقر إستعمال ما زاد عن ھذا الحد في الوجوه التي تراھا لصالح الشركة  

  األم ومساھمیھا . 
 

 ي إختیارياحتیاط -19
إدارة الشركة  ختیاري یقترحھا مجلس ي االحتیاطة مئویة تخصص لحساب االوفقا لمتطلبات عقد تأسیس الشركة األم ، یتم تحویل نسب 

العامة  األم الجمعیة  بقرار من  التحویل  إیقاف ھذا  ، ویجوز  األم  الشركة  لمساھمي  العادیة  العامة  الجمعیة  وتوافق علیھا    العادیة   ، 
د بتاریخ  ــھ المنعقاجتماعــة األم في  ــلس إدارة الشركــرار مجــبناء على قلمساھمي الشركة األم بناء على إقتراح مجلس اإلدارة .  

مت الموافقة على عدم اإلقتطاع لحساب اإلحتیاطي اإلختیاري. إن إن ھذا القرار خاضع لموافقة الجمعیة العامة  ، ت 2022 مارس  31
 العادیة لمساھمي الشركة األم عند إنعقادھا.

 
 أسھم الخزانة  -20

2020  2021  
 عدد األسھم   9,895,729   9,895,729 
 النسبة إلى األسھم المدفوعة   % 3.7342   %3.7342 
 القیمة السوقیة (دینار كویتي)  1,157,800   1,088,530 
 التكلفة (دینار كویتي)  3,584,930   3,584,930 

 
قامت إدارة الشــــركة األم بتجمید جزء من األرباح المرحلة بما یســــاوي رصــــید تكلفة أســــھم الخزانة كما في تاریخ البیانات المالیة  

 المجمعة. إن ھذا الرصید غیر قابل للتوزیع طوال فترة إحتفاظ الشركة األم بأسھم الخزانة .
 

 صافي إیرادات اإلیجارات -21
2020  2021  

 إیرادات اإلیجارات 3,560,564   3,100,491 
 تكالیف اإلیجارات ) 1,061,863(  (936,286)

 2,164,205   2,498,701  
 

 المنتجعات (خسائر)إیرادات  صافي -22
2020  2021  

 إیرادات المنتجعات 4,695,629   4,770,894 
 تكالیف المنتجعات ) 4,535,565(  (4,847,543)

(76,649)   160,064  
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 واألنشطة األخرى المشاریع خسائر صافي -23

2020  2021  
 واألنشطة األخرى إیرادات المشاریع 8,072,435   4,812,217 
 واألنشطة األخرى تكالیف المشاریع ) 8,233,586(  ) 4,885,604(
)73,387 (  )161,151 (  

 
 مصروفات إداریة وعمومیة -24

2020  2021   
 الرواتب واألجور وملحقاتھا  1,153,480   1,098,022 
 مصروفات أخرى   1,049,893   1,227,236 
 2,325,258   2,203,373   

 
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة -25

توزیع مكافأة ألعضـــاء مجلس اإلدارة عن الســـنة المالیة عدم ، ب  2022  مارس 31  أوصـــى مجلس اإلدارة بجلســـتھ المنعقدة بتاریخ
 إن ھذه التوصیة خاضعة للموافقة علیھا من قبل الجمعیة العامة العادیة لمساھمي الشركة األم . .2021 دیسمبر 31المنتھیة في 

عدم توزیع مكافأة ألعضــاء مجلس  على   ،  2021 إبریل  28  بتاریخ وافقت الجمعیة العامة العادیة للشــركة األم في إجتماعھا المنعقد
 .2020دیسمبر  31اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في 

 
 المتعلقة بمساھمي الشركة األموالمخففة األساسیة السھم (خسارة) ربحیة  -26

بمسـاھمي الشـركة األم على المتوسـط المرجح لعدد   المتعلقالسـنة    (خسـارة)ربح    السـھم األسـاسـیة بقسـمة  (خسـارة)ربحیة    تحتسـب
. إن المعلومات الضــروریة    متوقع إصــدارھا  ). ال یوجد أســھم مخففةالخزانةاألســھم العادیة القائمة خالل الســنة (بعد اســتبعاد أســھم  

 ھي كما یلي :  السنةالسھم األساسیة بناء على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل  (خسارة)ربحیة  الحتساب

2020  2021   
 (خسارة) السنة المتعلق بمساھمي الشركة األم ربح   48,823   )8,648,731(
     
 عدد األسھم القائمة :     
 األسھم المصدرةالمتوسط المرجح لعدد   265,000,000   265,000,000 

 ناقصا : المتوسط المرجح ألسھم الخزانة  )9,895,729(  (9,888,416)
 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة    255,104,271   255,111,584 

     

)33.90 ( 
 

0.19 
المتعلقة بمساھمي الشركة األم  والمخففة (خسارة) السھم األساسیة ربحیة  

 (فلس) 
 

 الموزعةاألرباح  -27
، على البیانات المالیة  2021أبریل    28وافقت الجمعیة العامة العادیة السنویة لمساھمي الشركة األم في إجتماعھا المنعقد بتاریخ  

دیسمبر    31، كما أقرت عدم توزیع أرباح نقدیة عن السنة المنتھیة في  2020دیسمبر    31المجمعة للمجموعة للسنة المنتھیة في  
2020 . 

بتاریخ   المنعقد  الشركة األم في إجتماعھا  السنویة لمساھمي  العادیة  العامة  الجمعیة  المالیة  2020یونیو    17وافقت  البیانات  ، على 
دیسمبر    31، كما أقرت عدم توزیع أرباح نقدیة عن السنة المنتھیة في  2019دیسمبر    31المجمعة للمجموعة للسنة المنتھیة في  

2019 . 
 

 ترحةمقأرباح توزیعات  -28
دیسمبر    31توزیع أرباح نقدیة عن السنة المالیة المنتھیة في  عدم  ، ب   2022  مارس  31أوصى مجلس اإلدارة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  

 . إن ھذه التوصیة خاضعة للموافقة علیھا من قبل الجمعیة العامة العادیة لمساھمي الشركة األم .  2021
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 تحلیل القطاعات -29

 تحلیل القطاعات حسب األنشطة : -أ 
 إن أنشطة المجموعة تتمثل بصفة أساسیة في نشاط االستثمار العقاري ، نشاط المقاوالت ونشاط الفنادق والمنتجعات وذلك كما یلي : 

 
 اإلجمالي   الفنادق والمنتجعات   المقاوالت   االستثمار العقاري  
 2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 15,326,387   25,421,291   7,990,355   13,232,394   2,823,876   1,866,360   4,512,156   10,322,537  االیرادات  
 )23,877,633(  )25,266,249(  )10,140,012(  )9,711,502(  )3,147,965(  )2,422,062(  )10,589,656(  )13,132,685( المصروفات

 )8,551,246(  155,042   )2,149,657(  3,520,892   ) 324,089(  ) 555,702(  )6,077,500(  )2,810,148( السنة  (خسارة) ربح 
                

 231,212,888   229,927,173   96,998,186   103,906,638   5,952,671   5,549,978   128,262,031   120,470,557  إجمالي الموجودات
 )149,710,418(  )150,608,308(  )36,715,282(  )37,551,121(  )4,142,915(  )5,427,639(  )108,852,221(  )107,629,548( إجمالي المطلوبات
 81,502,470   79,318,865   60,282,904   66,355,517   1,809,756   122,339   19,409,810   12,841,009  صافي الموجودات 

 
 جغرافیا :تحلیل القطاعات  -ب 

 والجمھوریة اللبنانیة) وذلك كما یلي : –سلطنة عمان  –جمھوریة مصر العربیة  –مملكة البحرین  –تمارس المجموعة نشاطھا داخل وخارج دولة الكویت (المملكة العربیة السعودیة 
 

 
 اإلجمالي   خارج الكویت   داخل الكویت  
 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 15,326,387   25,421,291   1,141,979   6,485,065   14,184,408   18,936,226  االیرادات  
 )23,877,633(  )25,266,249(  )3,186,184(  )4,644,148(  )20,691,449(  )20,622,101( المصروفات

 )8,551,246(  155,042   )2,044,205(  1,840,917   )6,507,041(  )1,685,875( (خسارة) ربح السنة    
            

 231,212,888   229,927,173   61,771,598   56,760,589   169,441,290   173,166,584  إجمالي الموجودات
 )149,710,418(  )150,608,308(  )5,596,042(  )5,716,777(  )144,114,376(  )144,891,531( إجمالي المطلوبات
 81,502,470   79,318,865   56,175,556   51,043,812   25,326,914   28,275,053  صافي الموجودات 
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 إدارة المخاطرالمالیة -30

، مدینون ، مستحق من (إلى) أطراف ذات  لدى البنوكتستخدم المجموعة ضمن نشاطھا االعتیادي بعض األدوات المالیة األولیة مثل نقد  
ّ بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اال  موجودات مالیة  صلة ،   التزامات عقود  ،   ، بنوك دائنة ، قروض ، عقود بیوع مـرابحة خر                                      
 ودائنون ، ونتیجة لذلك فإنھا تتعرض للمخاطر المشار إلیھا أدناه . إیجار 

 
 :  أ) مخاطر سعر الفائدة

ي  تتعرض األدوات المالیة لمخاطر التغیرات فـي القیمة نتیجة التغیرات في معدالت سعر الفائدة . إن أسعار الفائدة الفعلیة والفترات الت 
 .أو إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة واردة في اإلیضاحات المتعلقة بھا تم خاللھا إعادة تسعیر 

 
 من المجموعة  ربح على األخرى ، المتغیرات  ثبات مع  الفائدة ، أسعار في المحتمل  المعقول  التغیر حساسیة أثر التالي الجدول  یبین

 .الشركة األم   ملكیة حقوق على تأثیر ھناك لیس  . اإلقراض تغییر معدل فائدة أثر خالل
 

األثرعلى بیان األرباح  
  2021  أو الخسائر المجمع 

الزیادة / النقص في  
 البیـــان    معدل الفائدة السنوي

 

 52,106   10,421,209   50  قصیرة األجل تسھیالت إئتمانیةإجمالي   نقطة أساس  
 335,547   67,109,358   50  طویلة األجل تسھیالت إئتمانیةإجمالي   نقطة أساس  

 
األثرعلى بیان األرباح  

  2020  أو الخسائر المجمع 
الزیادة / النقص في  
 البیـــان   معدل الفائدة السنوي 

 

 30,552   6,110,467   50  قصیرة األجل تسھیالت إئتمانیةإجمالي   نقطة أساس  
 309,146   61,829,112   50  طویلة األجل تسھیالت إئتمانیةإجمالي   نقطة أساس  

 
  2021ر  ـدیسمب   31یعتمــد الجــدول أعـــاله علـى اإلفتـراضات المرتبـطة بأرصـدة البنـوك الـدائنــة والقـروض القـائمـة كمـا فـي  

 وحساسیة التغیر في معدالت أسعار الفائدة .  2020دیسمبر  31و
 

 االئتمان : ب) مخاطر 
 للطرف  مالیة  خسارة  بالتزاماتھ التعاقدیة مسببا الوفاء  على  المالیة األداة أطراف أحد  قدرة  عدم احتمال  خطر  ھو االئتمان خطر إن

والمدینین والمستحق من   في النقد لدى البنوك  أساسا  تتمثل االئتمان لمخاطر  المجموعة  تعرض قد التي المالیة  الموجودات  إن.  اآلخر
خسائر اإلئتمان  مخصص  خصم  بعد  بالصافي  والمستحق من أطراف ذات صلة   المدینین رصید إثبات  أطراف ذات صلة. كما یتم

 مختلفة.  صناعات على وتوزعھم للعمالء الكبیر للعدد نتیجة  محدود بالمدینین یتعلق فیما االئتمان خطر . إنالمتوقعة
 

 عقود وموجودات حجوز ضمان  مو مدینون تجاریون
  )9(رقم                                         ً                                  ئتمان المتوقعة على مدى عمر االئتمان وفقا  للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  تطبق المجموعة النموذج المبسط لقید خسائر اإل

وموجودات العقود، حیث أن ھذه البنود لیس لھا عنصر تمویل جوھري. ولقیاس خسائر    ومحجوز الضمان  لجمیع المدینین التجاریین
المت  سمات  االئتمان  إلى  استنادا   وتجمیعھا  التوالي  مجمع على  أساس  العقود على  وموجودات  التجاریین  المدینین  تقییم  تم  فقد                                                                                                  ً           وقعة، 

 مخاطر االئتمان المشتركة وعدد أیام التأخیر. 
 

سنوات    3إلى    1ى  شھر السابقة أو تقادم العمالء على مد  48تستند معدالت الخسائر المتوقعة إلى نموذج الدفع للمبیعات على مدى الـ  
ئتمانیة التاریخیة المقابلة لتلك الفترة. یتم تعدیل المعدالت التاریخیة  على التوالي والخسائر اإل  2021ینایر    1و  2021دیسمبر    31قبل  

    ً            نظرا  لقصر فترة  لتعكس العوامل االقتصادیة الكلیة الحالیة والمستقبلیة التي تؤثر على قدرة العمیل على سداد المبلغ المستحق. ولكن  
                                                                           ً                            التعرض لمخاطر االئتمان، فإن أثر العوامل االقتصادیة الكلیة ھذه ال یعتبر جوھریا  خالل فترة البیانات المالیة. 

 
    ً                              یوما  من تاریخ الفاتورة وعدم دخول    365  أكثر من  یتم شطب المدینین التجاریین عندما ال یتوقع استردادھا. كما أن عدم السداد خالل

 . ي ترتیبات سداد بدیلة یعتبر مؤشر على عدم توقع استرداد تلك المبالغ، ومن ثم فإنھا تعتبر إئتمان انخفضت قیمتھ المجموعة ف
 

 ). 4،  3كما باالیضاحات (وعلى ھذا األساس، فإن خسائر االئتمان المتوقعة للمدینین التجاریین ومدیني العقود تم تحدیدھا 
 

 نقد لدى البنوك  
ة المخاطر، ویحتسب مخصص الخسائر على أساس  ض البنوك الخاصة بالمجموعة والتي تقاس بالتكلفة المطفأة تعتبر منخفإن النقد لدى  

مودع لدى مؤسسات مالیة ذات سمعة ائتمانیة جیدة دون تاریخ سابق للتعسر.    كولدى البن ن النقد  إ     ً   شھرا .    12الخسائر المتوقعة لفترة  
أثر خسائر االئتمان المتوقعة نتیجة تلك الموجودات المالیة غیر جوھري للمجموعة حیث أن مخاطر            ً                       واستنادا  إلى تقییم اإلدارة، فإن

 تزداد بشكل كبیر منذ التحقق أو االعتراف المبدئي. التعسر لم 
 

البنوك،للنقد   االسمیة القیمة ھو المقابل  الطرف سداد عدم عن الناتج االئتمان لمخاطر المجموعة  لتعرض األعلى الحد إن   لدى 
  صلة.  ذات أطراف من والمستحق  المدینون
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 : ج) مخاطر العمالت األجنبیة 

  إن مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تغیر القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة نتیجة لتقلبات أسعار صرف 
الكویتي .    الدینار غیر  بعمـالت تتم التي  المعامالت  عن والناتجة  األجنبیة العمالت  لمخاطر  المجموعة  العمالت األجنبیة . تتعرض

المالیة .   األدوات  لمشتقات  استخدامھا  خـالل  من األجنبیة العمالت صرف  أسعار  لتقلبات  تعرضھا خطر  تخفیض  للمجموعة  ویمكن
 تتقلب  ال  بعمالت  التعامل خالل  من  وذلك  معقول،  مستوى  في  األجنبیة  العملة  لمخاطر  التعرض  صافي إبقاء  على  المجموعة  وتحرص 

   .الكویتي  الدینار مقابل جوھري  بشكل
 

یظھر البیان التالي حساسیة التغیرات المحتملة والمعقولة في سعر صرف العمالت األجنبیة المستخدمة من قبل المجموعة مقابل الدینار  
 الكویتي . 

2021   
االثر على بیان  

الخسائر  األرباح أو  
والدخل الشامل  

  اآلخرالمجمع

 
 األثر على 

بیان األرباح أو  
  الخسائر المجمع 

الزیادة / (النقص)  
 البیـــان    مقابل الدینار الكویتي  

363,862      17,488   5 %  دینار بحریني 
 1,459,197    318,2    5 %  لایر عماني 
 1,112    157    5 %  لایر سعودي 
 875,3    669,10    5 %  دوالر أمریكى 
 404   -   5 %  جنیھ مصري 

-   34    5 %  جنیھ إسترلیني 
-   154    5 %  درھم إماراتي 

 016,42    248,2    5 %  یورو 
 428,142   -   5 %  درھم مغربي 

 
2020   

االثر على بیان 
األرباح أو الخسائر  

والدخل الشامل  
  اآلخرالمجمع 

 
 األثر على

بیان األرباح أو  
  الخسائر المجمع 

الزیادة / (النقص)  
 البیـــان   مقابل الدینار الكویتي  

 880,0631,    16,624   5 %  دینار بحریني 
 700,4901,    426    5 %  لایر عماني 
 2121,    156    5 %  لایر سعودي 
 997,17    126,13    5 %  دوالر أمریكى 
 407   -   5 %  جنیھ مصري 
 586,43    32    5 %  جنیھ إسترلیني 

-   41    5 %  درھم إماراتي 
 075,46    811,31    5 %  یورو 
 105,149   -   5 %  درھم مغربي 

 
 : د) مخاطر السیولة  

األموال الالزمة لسداد التزاماتھا المتعلقـة باألدوات المالیة . وإلدارة ھذه  تنتج مخاطر السیولة عن عـدم مقدرة المجموعة على توفیر  
المخاطر تقوم المجموعة بتقییم المقدرة المالیة لعمالئھا بشكل دوري ، وتستثمر في مرابحات إستثماریة واالستثمارات األخرى القابلة  

یات نقدیة مناسبة وخطوط إئتمان  احتیاطللمجموعة من خالل اإلحتفاظ ب للتسییل السریع ، مع تخطیط وإدارة التدفقات النقدیة المتوقعة  
 بنكیة ساریة ومتاحة ومقابلة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالیة . 

 
 :المالیة  بالمطلوبات الخاص  االستحقاق  جدول 

2021   
 البیـــان    شھر  12 إلى  3  سنوات   3إلى  1  المجموع 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   12,324,925   -  12,324,925 
 تسھیالت إئتمانیة  11,090,791   67,109,358   78,200,149 
 إلتزامات عقود إیجار  3,100,000   53,594,333   56,694,333 
 مستحق إلى أطراف ذات صلة   347,523   -  347,523 
 المجموع   26,863,239   120,703,691   147,566,930 
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2020   

 البیـــان   شھر  12 إلى 3  سنوات  3إلى  1  المجموع 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   14,310,120   -  14,310,120 
 تسھیالت إئتمانیة  6,794,384   61,829,112   68,623,496 
 إلتزامات عقود إیجار  3,450,000   60,208,516   63,658,516 
 مستحق إلى أطراف ذات صلة   291,911   -  291,911 
 المجموع   24,846,415   122,037,628   146,884,043 

 
 مخاطر أسعار أدوات الملكیة : ھـ)

إن مخاطر أسعار أدوات الملكیة ھي مخاطر إنخفاض القیمة العادلة ألدوات الملكیة كنتیجة لتغیرات مستوى مؤشرات أدوات الملكیة  
بالقیمة العادلة من  وقیمة األسھم بشكل منفرد . إن التعرض لمخاطر أسعار أدوات الملكیة غیر المتداولة المصنفة كموجودات مالیة  

 ینشأ من محافظ وصنادیق استثماریة وعقاریة .  خر خالل الدخل الشامل اآل
 

یوضح البیان التالي حساسیة التغیر المعقول في مؤشرات الملكیة كنتیجة لتغییرات في القیمة العادلة ألدوات الملكیة التي یوجد لدى  
 المجموعة تعرض مؤثر لھا كما في تاریخ البیانات المالیة. 

2020  2021   
األثر على بیان 

األرباح أو  
الخسائر والدخل  
الشامل اآلخر  

 المجمع  

 

التغیرات في سعر  
  أدوات الملكیة 

األثر على بیان  
األرباح أو 

الخسائر والدخل  
الشامل اآلخر  

 المجمع 

 

التغیرات في سعر  
 البیـــان    أدوات الملكیة

           
+ 788   5 %  + 441   5%    استثمارات في محافظ مالیة وعقاریة 
+ 431,94   5 %  + 450,45   5%     استثمارات في صنادیق استثماریة وعقاریة 
+ 835,146   5 %  + 430,53   5%     أسھم ملكیة بالقیمة العادلة 

 
 قیاس القیمة العادلة -31

، والموجودات غیر المالیة  بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرتقوم المجموعة بقیاس الموجودات المالیة كالموجودات المالیة  
 المالیة.  السنةكالعقارات اإلستثماریة بالقیمة العادلة في تاریخ نھایة 

 
الممكن دفعھ لسداد اإللتزام من خالل عملیة تجاریة بحتة بین أطراف السوق  تمثل القیمة العادلة المبلغ الممكن إستالمھ من بیع األصل أو  

 في تاریخ القیاس . یعتمد قیاس القیمة العادلة على فرضیة إتمام عملیة بیع األصل أو سداد االلتزام بإحدى الطرق التالیة:  كما
 .من خالل السوق الرئیسي لألصل أو اإللتزام 
  ربحیة لألصل أو اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئیسي.من خالل أكثر األسواق 

 
تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا أو اإلفصاح عنھا بالقیمة العادلة في البیانات المالیة المجمعة من خالل مستوى    یتم

 ل كما یلي: قیاس متسلسل إستنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة كك 
 .المستوى األول: ویشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات المماثلة 
  المـستوى الثاني: ویـشمل أـسس التقییم والتي یكون فیھا أقل مـستوى مدخالت جوھري نـسبة إلى قیاس القیمة العادلة متاحا إما بـشكل

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

 
 التالي تحلیل البنود المسجلة بالقیمة العادلة طبقا لمستوى القیاس المتسلسل للقیمة العادلة:  الجدولیبین 

 

2021  
 البیـــان   المستوى الثاني  المستوى الثالث   المجموع 

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  االخر 917,835   1,068,603   1,986,438 
 عقارات إستثماریة 232,319   95,116,002   95,348,321 
 97,334,759   96,184,605   1,150,154  

 
2020  

 البیـــان   المستوى الثاني   المستوى الثالث   المجموع 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  االخر 1,904,379   2,936,695   4,841,074 

 عقارات إستثماریة  103,766   84,911,001   85,014,767
89,855,841   87,847,696   2,008,145   
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في  ن القیمة العادلة لألدوات المالیة تقارب قیمتھا الدفتریة، لقد قدرت إدارة المجموعة أن القیمة العادلة في النقد  إدیسمبر، ف  31كما في  

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  مالیة  الموجودات  المستحق من (إلى) أطراف ذات صلة وال، والمدینون و  الصندوق ولدى البنوك
ّ اال   والدائنون تقارب قیمتھا الدفتریة بشكل كبیر نظرا لقصر  وإلتزامات عقود اإلیجار  والقروض  مرابحة  ال قود بیوع  عودائنة  البنوك  الو  خر   

 فترة إستحقاق ھذه األدوات المالیة. 
 

 خالل السنة.   لقیاس القیمة العادلة ما بین المستویات األول والثاني والثالث لم تتم أي تحویالت 
 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم اإلعتراف بھا في البیانات المالیة المجمعة على أساس دوري، تحدد المجموعة ما إذا كانت ھناك 
تحویالت قد تمت لھم بین مستویات القیاس المتسلسل وذلك عن طریق إعادة تقدیر أساس التصنیف (إستنادا إلى أقل مستوى مدخالت  

، ھذا وقد تم اإلفصاح عن القیمة العادلة للعقارات اإلستثماریة في  ،  مالیة  سنةیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل  جوھري نسبة إلى ق
 ) . 9اإلیضاح رقم (

 
 تم إستخدام الطرق واالفتراضات التالیة لتقدیر القیم العادلة: 

البنوك والمطلوبات المالیة األخرى باإلضافة إلى المطلوبات المالیة  یتم تقدیر القیمة العادلة لألدوات غیر المسعرة، القروض من     )أ
                                                                                        ً                               غیر المتداولة األخرى عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة باستخدام المعدالت المتاحة حالی ا للدیون بشروط مماثلة، مخاطر  

 االئتمان وآجال االستحقاق المتبقیة. 
 

ً                        ھو القیمة العادلة. یتم إعادة تقییم العقارات االستثماریة سنوی ا بناء  على مقیم مستقل ومعتمد  تقییم العقارات االستثماریة  إن أساس   ) ب        ً                                                           
صافي الدخل التشغیلي للعقار مقسوما على  لدیھ خبرة في موقع وفئة العقارات االستثماریة التي یتم تقییمھا. تستند التقییمات إلى  

العقارات ومعدالت اإلیجار الحالیة لتلك العقارات واإلیجارات المتوقعة للوحدات    معدل العائد المتوقع طبقا لمعطیات السوق وطبیعة
األسعار الحالیة في سوق نشط لعقارات مماثلة من نفس              ً                                                       الشاغرة أخذا  في اإلعتبار العمر المتبقي من عقود اإلستئجار باإلضافة إلى 

 .  عتبار معدالت اإلشغال وعوائد االستثمار الموقع والحالة، والتي تخضع لعقود إیجار مماثلة مع األخذ في اال
 

 فیما یلي بیان الحركات في الموجودات والمطلوبات المقاسة كمستوى ثالث خالل السنة المالیة الحالیة والسابقة : 
 

 
  

أسھم بالقیمة العادلة   
من خالل الدخل  

 المجموع   عقارات استثماریة   الشامل اآلخر 
  150,931,530   147,994,835   2,936,695  2020دیسمبر   31الرصید كما في  

ما یتعلق بتحویل إستثمار في شركة تابعة إلى شركة  
 )6,327,980(  )6,327,980(  - محاصة 

 6,411,101   6,411,101   - إضافات 
 )1,079,500(  -  )1,079,500( إستبعادات 

  585,506   585,506  - تكالیف إقتراض مرسملة 
  3,146,873    3,146,873    - عترف بھا في األرباح أو الخسائرم أرباح

 )592,788(  -  (788,592)  معترف بھا في الدخل الشامل اآلخر  خسائر
 152,878,938   151,810,335    1,068,603  إجمالي  

(یخصم) : إلتزامات عقود إیجار لعقارات إستثماریة  
 - بالقیمة العادلة  

 
(56,694,333) 

 
(56,694,333) 

 96,184,605   95,116,002    1,068,603  2021دیسمبر   31كما في   القیمة العادلة رصید

أسھم بالقیمة العادلة    
من خالل الدخل  

 المجموع   عقارات استثماریة   الشامل اآلخر 
  143,225,275   140,268,112   2,957,163   2019دیسمبر  31الرصید كما في 

  8,564,894   8,564,894  -  إضافات 
  224,722   224,722  -  تكالیف إقتراض مرسملة 

 )1,062,893(  (1,062,893)  -  عترف بھا في األرباح أو الخسائرمأرباح 
 )20,468(  -  (20,468)   الدخل الشامل اآلخرمعترف بھا في   خسائر

  150,931,530   147,994,835   2,936,695   إجمالي  
 (12,237,875)  (12,237,875)  -  أصول حق إستخدام تم إدراجھا بالتكلفة   یخصم) :

(یخصم) : إلتزامات عقود إیجار لعقارات إستثماریة  
 بالقیمة العادلة  

 
-  (50,845,959)  (50,845,959) 

  87,847,696   84,911,001   2,936,695   2020دیسمبر   31كما في  القیمة العادلة رصید
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 : فیما یلي بیان بالمدخالت غیر الملحوظة وتحلیل حساسیة الموجودات المقاسة كمستوى ثالث  
 

 الموجودات المالیة: )أ

 

 القیمة العادلة كما في  

 

أسالیب التقییم 
والمدخالت  

  الرئیسیة
 ملحوظة المدخالت غیر ال

  الھامة  
حساسیة المدخالت غیر الملحوظة  

 2020  2021 للقیمة العادلة 

موجودات مالیة بالقیمة  
العادلة من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 
1,068,603   2,936,695   

أسعار السوق  
المقارنة /  

التدفقات النقدیة 
 المخصومة

 ال یوجد 

قد ینتج عن الزیادة (النقص) في  
% إلى زیادة  5خصم بواقع المعدل 

(نقص) القیمة العادلة بمبلغ  
 دینار كویتي  60,174

 
 الموجودات غیر المالیة: )ب 

 

 القیمة العادلة كما في  

 

أسالیب التقییم 
والمدخالت  

  الرئیسیة
 ملحوظة  المدخالت غیر ال

  الھامة
حساسیة المدخالت غیر الملحوظة  

 2020  2021 للقیمة العادلة 

 95,116,002  عقارات استثماریة

 

84,911,001  

 

رسملة الدخل /  
التدفقات النقدیة 

 المخصومة

%  6.2معدل رسملة للدخل من  
 : إستنادا إلى%  16.4إلى 

 طبیعة وموقع العقارات  -
معدالت اإلیجارات الحالیة  -

 الناتجة عن تلك العقارات 
االیجارات المتوقعة للوحدات   -

      ً مؤقتا   الشاغرة
المتبقي من عقود العمر   -

 اإلستئجار. 

 

زیادة  -  أي  معدل (نقص)  إن  في 
إلى  بالتبعیة  ستؤدي  الرسملة 

في القیمة العادلة    ) ارتفاعإنخفاض(
العوامل   كافة  ثبات  مع  للعقار 

 األخرى. 

    

زیادة   - أي  معدال (نقص)  إن  ت  في 
بالتبعیة   الخصم والشواغر ستؤدي 

ارتفاعإنخفاض(إلى   القیمة    )  في 
كافة   ثبات  مع  للعقار  العادلة 

 العوامل األخرى. 
معدالت  إ - في  (النقص)  الزیادة  ن 

النمو ستؤدي إلى زیادة (نقص) في 
ثبات   مع  للعقارات  العادلة  القیمة 

 المتغیرات األخرى. 
 

 إدارة مخاطر الموارد المالیة -32
  ومنافـع  األسھم  لحاملي عوائد لتوفیر وذلك االستمرار، على قدرتھا على المحافظة  المالیة ھو مواردھا إدارة عند المجموعة ھدف إن

  أو وللمحافظـة  .أعباء خدمة تلك الموارد المالیة   لتخفیض للموارد المالیة مثالي ھیكل على للمحافظة وكذلك الخارجیین، للمستخدمین
المالیة لتـعدیل للموارد  المثالي  تنظیم یمكن الھیكل  ،ــــللمس المدفوعة النقدیة اتالتوزیع مبالغ للمجموعة  المال   رأس تخفیض اھمین 

 .جدیدة   قروض على الحصول  أو قروض سداد  الدیون ،  لتخفیض  جدیدة ، بیع بعض الموجودات أسھم إصدار  المدفوع،
 

إلى الموارد المالیة ، یتم  بالمقارنة بالشركات األخرى في نفس المجال ، تقوم المجموعة بمراقبة مواردھا المالیة بناء على نسبة الدین  
تحدید ھذه النسبة بإحتساب صافي الدین مقسوما على الموارد المالیة ، یتم احتساب صافي الدین كاجمالي االقراض (متضمنا القروض  

الي الموارد  القصیرة والطویلة األجل كما تم توضیحھا في بیان المركز المالي المجمع) ناقصا النقد والنقد المعادل . ویتم احتساب إجم
 المالیة كحقوق الملكیة والتي تظھر في بیان المركز المالي المجمع مضافا الیھا صافي الدیون . 

 
 :یلي   مما لغرض إدارة مخاطر الموارد المالیة یتكون اجمالي تلك الموارد المالیة 

2020  2021   
 قصیرة األجل  تسھیالت إئتمانیةإجمالي   11,090,791   6,794,384 
 إلتزامات عقود إیجار قصیرة األجل   3,100,000   3,450,000 
 طویلة األجل   تسھیالت إئتمانیةإجمالي   67,109,358   61,829,112 
 إلتزامات عقود إیجار طویلة األجل   53,594,333   60,208,516 

 في الصندوق ولدى البنوكنقد   : یخصم  ) 2,121,845(  (2,207,751)
 صافي الدیون  132,772,637   130,074,261 
 مجموع حقوق الملكیة  79,318,865   81,502,470 
 إجمالي الموارد المالیة   212,091,502   211,576,731 

 نسبة الدین إلى الموارد المالیة   % 63  %61
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 التزامات محتملة وإرتباطات رأسمالیة -33
 یوجد على المجموعة إلتزامات محتملة كما یلي :   -أ  

2020  2021   
 مقابل اعتمادات مستندیة  630,104   50,831 
 مقابل خطابات ضمان   3,489,745   5,841,952 
 5,892,783 ¤   4,119,849   

 
   اإللتزامات المحتملة الناتجة عن حصة الشركة األم في شركات زمیلة ھي كما یلي:  – ب 

2020  2021   
 خطابات ضمانمقابل   347,875   -

 

 مطالبات قضائیة -34
، والذي لیس باإلمكان  المجموعةضد الغیر ومن الغیر ضد    المجموعةمطالبات قضائیة تتمثل في قضایا مرفوعة من    مجموعةتوجد لدى ال

مجموعة ، فإنھ لن یكون لھذه المطالبات  التقدیر النتائج التي سوف تترتب علیھا إلى أن یتم البت فیھا من قبل القضاء. وفي رأي إدارة  
ً  نظرا    تأثیر سلبي مادي على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة، وعلیھ، لم تقم المجموعة بقید مخصصات إضافیة عن ھذه القضایا لوجود       

 مخصصات كافیة عنھا كما في تاریخ البیانات المالیة المجمعة المرفقة. 
 

 ") COVID– 19المترتب على وباء (" األثر -35
") كورونا  فیروس  تفشي  واألنشطة  COVID - 19أدى  األعمال  تعطیل  إلى  العالم  مستوى  على  مختلفة  جغرافیة  مناطق  عبر   ("

ك  االقتصادیة، حیث أعلنت منظمة الصحة العالمیة أنھ وباء عالمي، كما أعلنت السلطات المالیة والنقدیة في جمیع أنحاء العالم، بما في ذل
واجھة اآلثار السلبیة المحتملة. یبین ھذا اإلیضاح تأثیر تفشي الوباء على  دولة الكویت، عن تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لم

 .   2021دیسمبر  31عملیات المجموعة والتقدیرات واألحكام الھامة التي تطبقھا اإلدارة في تقییم الموجودات والمطلوبات كما في 
 
 إدارة مخاطر االئتمان:  ) أ

                                                                                                           ً       تخذت إدارة المجموعة العدید من اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحدید القطاعات األكثر ضعفا  التي  إ
ٍ                       تأثرت في المقام األول ووضع تدابیر إضافیة لضمان مستوى عال  من إدارة تلك المخاطر.                                                          

 
") من المجموعة أن تأخذ في االعتبار تأثیر التقلبات العالمیة في  COVID - 19الناجمة عن وباء ("  التیقنتطلبت حاالت عدم  

.  2021دیسمبر    31عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة التي تم أخذھا في االعتبار وذلك لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما في  
الدولیة، قامت  المعلومات   بالنسبة لعملیاتھا  بتحدیث  الكلي    المستقبلیةالمجموعة  ببیئة االقتصاد  المستخدمة والمتعلقة  ذات الصلة 

االقتصادي   بالمناخ  یتعلق  فیما  االئتمانیة  الخسائر  احتمالیة  فیھ  التي   لألسواق لتحدید  أنشطتھا.   اتزاول  قامت  و  المجموعة  علیھ، 
  2021  دیسمبر   31في    للسنة المنتھیة دینار كویتي    230,070غ  تسجیل صافي مخصص خسائر إئتمان متوقعة بمبلالمجموعة ب 

وموجودات  دینار كویتي مقابل المدینون واألرصدة المدینة األخرى    212,775، منھا مبلغ  دینار كویتي)  1,194,139  -   2020(
 دینار كویتي مقابل المستحق من أطراف ذات صلة.  17,295 ، ومبلغالعقود 

 

 السیولة: إدارة مخاطر  ) ب
بالوباء.  السیولةتخذت إدارة المجموعة العدید من اإلجراءات إلدارة مخاطر  إ ستجابة  إقامت المجموعة (كمؤجر)    حیثالمتعلقة 

  تقوم السیولة. كما    على  للحفاظ  إستمراریتھم  وضمان  ھملدعم  لمستأجریھاإیجاریة    إعفاءات  بمنح")  COVID - 19لتفشي وباء ("
بالتفاوض   (كمستأجر)  إعفاءات    للحصول المستأجرة    عقاراتھا  مالك  معالمجموعة  وباء    إستجابة كذلك    إیجاریة على  لتفشي 

")COVID - 19("،    الصلة. تقوم    ذاتمالك العقارات    قبل من    إعتمادھا  عندتلك االعفاءات    عن  بالمحاسبةالمجموعة    تقوم حیث
عنایة واتخاذ اإلجراءات والتدابیر المناسبة. ستواصل المجموعة تقییم مركز السیولة لدیھا  المجموعة بتقییم السیولة ووضع التمویل ب 

   وذلك من خالل مراقبة تدفقاتھا النقدیة وتوقعاتھا بعنایة.
 

 االستمراریة  أ مبد  )ج
تقی أ المجموعة  كمنشی جرت  االستمرار  على  قدرتھا  حول  المعلومات  أ  ً                              ما   وكافة  الحالیة  االقتصادیة  الظروف  في ظل  ة مستمرة 

س المال  أ دم التأكد المستقبلیة. تم إعداد التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي للمجموعة ورعالمتاحة حول المخاطر وحاالت  
ن المجموعة لدیھا موارد  أ")، إال أنھ في الوقت الراھن، تشیر التوقعات إلى  COVID - 19غم األثر المتفاقم لوباء ("روالسیولة.  

ً فضال  ھا التشغیلیة ات كافیة لالستمرار في مزاولة عملی  ن موقفھا المتعلق باالستمراریة لم یتأثر إلى حد كبیر ولم یتغیر بشكل أعن     
 االستمراریة.  أساس مبدأ توافق مع ی لیة المجمعة بما الما البیاناتعدت ھذه أ. ونتیجة لذلك، فقد 2019 دیسمبر 31 ذمادي من 

 

كما خلصت إدارة المجموعة إلى عدم الحاجة إلى إجراء تعدیالت مادیة على المطلوبات والموجودات األخرى للمجموعة كما  
تراف بخسائر االنخفاض  تحتاج إدارة المجموعة إلى النظر بعنایة في متطلبات القیاس واالعسفي تاریخ البیانات المالیة المرفقة، و 

في قیمة موجودات المجموعة مستقبال، حیث ال یزال مدى ومدة األثر االقتصادي لھذه األحداث غیر مؤكد، حیث أنھ یعتمد على  
التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بدقة في ھذا الوقت، مثل معدل انتقال الفیروس ومدى فعالیة إجراءات االحتواء  

      ً        . ونظر ا لعدم  العالم  مستوى  على  الحكومیة  الجھاتمن    المعتمدة  اللقاحات  وفعالیة  انتشارسرعة    مدى  وكذلكالمتخذة،    زیةاالحترا
المستمر المتعلق باألثر االقتصادي، ال یمكن إجراء تقدیر موثوق للتأثیر في الوقت الحالي، ولكن قد یؤثر على المعلومات   التیقن

                                                                      ً                                                      المالیة في الفترات المالیة المستقبلیة، وقد یختلف حجم ومقدار التأثیر وفق ا للمدى والفترة التي من المتوقع أن تنتھي ھذه األحداث  
 وآثارھا.




