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 السادة المساھمین المحترمین
 ش.م.ك. (عامة) – المزایا القابضةشركـة 

 دولـة الكویـت
 

 تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة
 

 الرأي
ش.م.ك. (عامة) "الشـركة األم" وشـركاتھا التابعة (المجموعة)، والتي تتضـمن بیان   -  المزایا القابضـةلقد دققنا البیانات المالیة المجمعة لشـركة  

اآلخر، ألرباح أو الخســــائر، األرباح أو الخســــائر والدخل الشــــامل  ل  المجمعةبیانات ال، و2021 دیســــمبر  31المركز المالي المجمع كما في  
ات حول البیانات المالیة المجمعة، بما في ذلك یضـــاحالمنتھیة في ذلك التاریخ، واإل المالیة  التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة للســـنة

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.
 

 31برأیـنا، إن البـیاـنات الـمالـیة المجمـعة المرفـقة تظھر بصــــورة ـعادـلة، من جمیع النواحي الـمادـیة، المركز الـمالي المجمع للمجموـعة كـما في 
 ة.المنتھیة في ذلك التاریخ وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالی  المالیة وتدفقاتھا النقدیة المجمعة للسنة المالي وأدائھا، 2021دیسمبر 

 
 أساس ابداء الرأي

ـسابات حول  لقد قمنا بأعمال التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق، إن مـسؤولیتنا وفقا لتلك المعاییر قد تم ـشرحھا ـضمن بند مـسؤولیات مراقب الح
للمحاـسبین المھنیین الـصادر    یاتمیثاق األخالقن عن المجموعة وفقا لمتطلبات  وتدقیق البیانات المالیة المجمعة الوارد في تقریرنا. كما أننا مـستقل

ولة الكویت، عن المجلس الدولي لمعاییر أخالقیة المحاســبین، باإلضــافة الى المتطلبات األخالقیة والمتعلقة بتدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة في د
ــؤولیاتنا األخالقیة األخرى بما یتوافق مع تلك المتطلبات   ــلنا علیھا، كافیة كما قمنا بااللتزام بمســ والمیثاق. أننا نعتقد بأن أدلة التدقیق التي حصــ

 ومالئمة لتكون أساسا في ابداء رأینا.
 

 أمور التدقیق الھامة
الحالیة.    سـنةالبیانات المالیة المجمعة لل  إن أمور التدقیق الھامة، حسـب تقدیراتنا المھنیة، ھي تلك األمور التي كان لھا األھمیة الكبرى في تدقیق

  يرأ  إبداء  دونالتوصـل إلى رأینا المھني حولھا،    فيولقد تم اسـتعراض تلك األمور ضـمن تقریرنا حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة ككل، و
 :الھامة التدقیق أمور تفاصیل یلي وفیما. األمور تلك حول منفصل

 
 االستثماریةقییم العقارات ت 

تشــكل جزءاً كبیراً من إجمالي موجودات    2021دیســمبر    31في   كمادینار كویتي   145,928,412بمبلغ   المدرجةإن العقارات االســتثماریة  
إن تقییم ـفإعتـمادا كبیراً على تـقدیرات وإفتراضـــــات. وفـقا ـلذـلك،    تعتـمد ذاتـیة آلراء یخضــــعالمجموـعة. إن تـحدـید القیـمة الـعادـلة لتـلك العـقارات  

ــتثماریة تم اعتباره من أمور التدقیق الھامة. تقوم المجموعة بعمل تقییم ســنوي من خالل مقیمین معتمدین لتحدید القیمة العادلة   قد العقارات االس
اإلـشغال،   ومعدالت  أـسعار الخـصم إیرادات التأجیر، األـساـسیة مثل تقدیر  للعقارات االـستثماریة. إن تلك التقییمات تعتمد على بعض االفتراـضات

قام المقیمون باسـتخدام   االسـتثماریة،  القیمة العادلة للعقارات التاریخیة. لغرض تقدیر  والمعامالت  المطورین  السـوق ومخاطربمعطیات    اإللمامو
ــعارطریقة   ــملة ة،المقارن   ســوق  أس ــومة  الدخل  رس ــتخدام العقارات أخذاً باالعتبار  ،والتدفقات النقدیة المخص ــتثماریة. لقد قمنا   طبیعة واس االس

وتقییم طریقة العرض واإلفصــــاح عنھا في البیانات المالیة  على أســــاس العینات بمراجعة تقاریر التقییم التي تمت من قبل المقیمین المعتمدین
 ).10 إیضاح(المجمعة، كما ھو مبین في 
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 معلومات أخرى

، 2021إن اإلدارة مسـؤولة عن المعلومات األخرى. إن المعلومات األخرى تتكون من المعلومات الواردة في التقریر السـنوي للمجموعة لسـنة  
أیضـاً تقریر مجلس  بخالف البیانات المالیة المجمعة وتقریر مراقبي الحسـابات حولھا. لم نحصـل على التقریر السـنوي للمجموعة والذي یشـمل  

للبیانات  اإلدارة، قبل تاریخ تقریر مراقبي الحـسابات، ونتوقع الحـصول على تلك التقاریر بعد تاریخ تقریر مراقبي الحـسابات. فیما یتعلق بتدقیقنا
ا إذا كانت المعلومات األخرى  الـمالـیة المجمـعة، فإن مســــؤولیتـنا ھي االطالع على المعلومات األخرى، وللقـیام بذلك، فإنـنا نأخذ في االعتـبار فیـم

غیر متـطابـقة بشـــــكل ـمادي مع البـیاـنات الـمالـیة المجمـعة أو المعلوـمات التي حصــــلـنا علیـھا من خالل الـتدقیق، أو بطریـقة أخرى، إذا ـما ـكاـنت 
بون باإلفصاح عن ذلك ضمن تتضمن أخطاء مادیة. ھذا وإذا ما تبین لنا من خالل عملنا أن المعلومات األخرى تتضمن أخطاء مادیة، فإننا مطال

ى، كما تقریرنا. لیس لدینا ما یسـتوجب اإلفصـاح عنھ فیما یتعلق بھذا الشـأن. إن رأینا حول البیانات المالیة المجمعة ال یشـمل المعلومات األخر
 عن أي نتیجة تدقیق حولھا. أننا ال نعبر

 
 لمجمعةمسؤولیات اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة حول البیانات المالیة ا

ــكل عادل وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، وعن ــؤولة عن إعداد وعرض تلك البیانات المالیة المجمعة بشـ نظام   إن اإلدارة ھي الجھة المسـ
 حتیالاتجة عن اإلالرقابة الداخلي الذي تراه مناسـبا لتمكینھا من إعداد البیانات المالیة المجمعة، بحیث ال تتضـمن أیة أخطاء مادیة سـواء كانت ن 

 أو الخطأ.
 

ــاح عند  ــتمراریة واالفصـ ــؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على تحقیق االسـ ــركة األم مسـ  وإلعداد تلك البیانات المالیة المجمعة، تكون إدارة الشـ
أو إیقاف   المجموعةالحاجة عن األمور المتعلقة بتحقیق تلك االســتمراریة وتطبیق مبدأ االســتمراریة المحاســبي، ما لم یكن بنیة اإلدارة تصــفیة 

 أنشطتھا أو عدم توفر أیة بدائل أخرى واقعیة لتحقیق ذلك.
 

 .المالیة البیانات إعداد عملیة على اإلشراف بھم المناطإن المسؤولین عن الحوكمة ھم 
 

 مسؤولیات مراقب الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة
أوالخطأ،    حتیالالحـصول على تأكیدات معقولة بأن البیانات المالیة المجمعة ككل، خالیة من أخطاء مادیة، سواء كانت ناتجة عن اإل ھو  ھدفناإن 

منفذة وإصــدار تقریر التدقیق الذي یحتوي على رأینا. إن التأكیدات المعقولة ھي تأكیدات عالیة المســتوى، ولكنھا ال تضــمن بأن مھمة التدقیق ال
ــوف  وفق م ــواء كانت منفردة أومجتمعة    بكشــف دائما  قومت تطلبات المعاییر الدولیة للتدقیق، س األخطاء المادیة في حالة وجودھا. إن األخطاء س

أو الخطأ تعتبر مادیة عندما یكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصادیة للمستخدم والمتخذة بناء على   حتیالوالتي یمكن أن تنشأ من اإل
 ا ورد في تلك البیانات المالیة المجمعة.م
 

ــك المھني طیلة أعمال ــتوى من الشــ ــة التقدیرات المھنیة واالحتفاظ بمســ  وكجزء من مھام التدقیق وفق المعاییر الدولیة للتدقیق، نقوم بممارســ
 :نقوم بالتالي التدقیق، كما أننا

 
  ــمیم وتنفیذ إجراءات  تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیانات ــواء كانت ناتجة عن اإلحتیال أو الخطأ، وتصــ المالیة المجمعة، ســ

ر عدم التدقیق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة التدقیق الكافیة والمالئمة لتوفر لنا أساسا إلبداء رأینا. إن مخاط
حتـیال ـقد یشـــــمل تواطؤ،  أعلى من تـلك المـخاطر الـناتـجة عن الخـطأ، حـیث أن اال  اكتشـــــاف األخـطاء الـمادـیة الـناتـجة عن اإلحتـیال تعتبر

 أوتزویر، أو حذوفات مقصودة، أو عرض خاطئ أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة.
 یس لغرض  اســتیعاب إجراءات الرقابة الداخلیة التي لھا عالقة بالتدقیق لغرض تصــمیم إجراءات التدقیق المالئمة حســب الظروف، ولكن ل

 ابداء الرأي حول فعالیة إجراءات الرقابة الداخلیة للمجموعة.
   إدارةالســــیاســــات المحاســــبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاســــبیة المطبقة واإلیضــــاحات المتعلقة بھا والمعدة من قبل    مالءمةتقییم  

 .المجموعة
 ان االسـتنتاج حول مدى مالءمة اسـتخدام اإلدارة لمبدأ االسـتمراریة المحاسـبي، وبناء على أدلة التدقیق التي حصـلنا علیھا، وتقدیر ما إذا ك

تأكد مادي متعلق بأحداث أو ظروف قد تشــیر إلى وجود  شــك جوھري حول قدرة المجموعة على مزاولة أعمالھا على أســاس  ھناك عدم 
مبدأ االسـتمراریة. وإذا ما توصـلنا إلى وجود عدم تأكد مادي، فإن علینا أن نشـیر ضـمن تقریر مراقب الحسـابات إلى اإلیضـاحات المتعلقة 

ــمن البیانات المالیة الم ــتنتاجاتنا تعتمد على أدلة  بذلك ضـ ــاحات غیر مالئمة. إن اسـ جمعة، أو تعدیل رأینا في حالة ما إذا كانت تلك اإلیضـ
التدقیق التي حصلنا علیھا حتى تاریخ تقریر مراقب الحسابات، ومع ذلك، فإنھ قد یكون ھناك أحداث أو ظروف مستقبلیة قد تؤدي إلى عدم 

 أساس مبدأ االستمراریة. قدرة المجموعة على مزاولة أعمالھا على
 ات، وفیـما إذا ـكاـنت تـلك البـیاـنات یضـــــاـحتقییم اإلـطار الـعام للبـیاـنات الـمالـیة المجمـعة من ـناحـیة العرض والتنظیم والفحوى، بـما في ذـلك اإل

 المالیة المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بھا بشكل یحقق العرض الشامل بشكل عادل.
  ــركات أو أنشــطة األعمال داخل المجموعة بغرض إبداء الرأي  الحصــول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للش

ــكل   ــؤولون بش ــؤولون عن التوجیھ، واإلشــراف على عملیة التدقیق وتنفیذھا للمجموعة. كما أننا مس حول البیانات المالیة المجمعة. إننا مس
 التدقیق.منفرد فیما یتعلق برأي 

 
ــل إننا ــؤولین مع  نتواصـ  ذلك  في بما  الھامة  التدقیق ونتائج وتوقیتھا  التدقیق  ألعمال  المخطط  النطاق  بینھا  من  أمور عدة  حول  الحوكمة عن  المسـ
 .التدقیق عملیة أثناء انتباھنا لفتت التي الداخلیة الرقابة أنظمة في جوھریة قصور أوجھ أیة

 
المســـؤولین عن الحوكمة بما یفید التزامنا بالمتطلبات األخالقیة للمھنة المتعلقة باالســـتقاللیة، وتزویدھم بكافة العالقات واألمور  كما قمنا بتزوید 

، متى األخرى التي من المحتمل بـصورة معقولة أن  تؤثر علي استقاللیتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة للحد من تلك المخاطر والحمایة منھا
 ذلك مناسباً. كان
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ــؤولین عن الحوكمة، تلك األمور التي تم تحدیدھا من قبلنا على أن لھا األھمیة الكبرى في     تدقیقومن بین األمور التي تم التواصــل بھا مع المس

ــنةالبیانات المالیة المجمعة لل ــمن تقریر    سـ ــاح عن تلك األمور ضـ   مراقبالحالیة وتم اعتبارھا بذلك، من أمور التدقیق الھامة، ولقد قمنا باإلفصـ
ابا ما لم تكن القوانین أو التـشریعات المحلیة تحد من اإلفـصاح عن أمر معین، أو في حاالت نادرة جدا، قررنا عدم اإلفـصاح عنھا ـضمن    تالحـس

 د تحدث نتیجة اإلفصاح عنھا والتي قد تطغي على المصلحة العامة.تقریرنا تجنبا لنتائج عكسیة ق
 

 التقریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعات األخرى
  وارد  ھو ما مع  متفقة األم  للـشركة  اإلدارة  مجلس تقریر  الواردة في  المجمعة  المالیة البیانات  وأن منتظمة،  حـسابات تمـسك  األم  الـشركة  أن  ،برأینا

  المجمعة  المالیة البیانات أنوالتدقیق،   امضــروریة ألداء مھ  ناھاالتي رأی   والتفســیراتعلى المعلومات    ناقد حصــل ا. وأنن األم  الشــركة  دفاتر  في
ركات  قانون  علیة نص  ما  تتضـمن نة  1  رقم  الـش ركة األم  ،الالحقة  وتعدیالتھما التنفیذیة  والئحتھ  2016 لـس ي للـش اـس یس والنظام األـس  وعقد التأـس

الـمالـیة   ـنةوفي ـحدود المعلوـمات التي توافرت ـلدیـنا لم تقع خالل الســــ ،المرعـیة  لألصــــول وفـقا  أجري  الجرد وأن ،والتـعدیالت الالحـقة علیھـما
 التأســیس  لعقد  أو  الالحقة تعدیالتھماووالئحتھ التنفیذیة   2016لســنة    1مخالفات ألحكام قانون الشــركات رقم   2021  دیســمبر 31المنتھیة في  

 أو نتائج أعمالھا.  األم للشركةوجھ یؤثر مادیا في المركز المالي  على ،علیھما الالحقة والتعدیالت األم للشركة األساسي والنظام
 

بشـــــأن ھیـئة أســــواق الـمال وتنظیم األوراق الـمالـیة   2010لســـــنة  7لى علمـنا وجود أیة مـخالـفات مادیة للـقانون رقم  إكذلك، أنھ لم یرد   برأیـنا
على وجھ یؤثر مادیا في المركز المالي للشـركة    2021دیسـمبر   31والتعدیالت الالحقة علیھ والئحتھ التنفیذیة خالل السـنة المالیة المنتھیة في  

 األم أو نتائج أعمالھا.
 
 
 
 
 

   
 دولـة الكویـت 

 2022 فبرایر 3

 د . شعیب عبدهللا شعیب  
 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM  البزیع وشركاھم 
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 وشركاتھا التابعة ش.م.ك. (عامة) – المزایا القابضةشركـة 
 المجمع األرباح أو الخسائربیان 
 2021دیسمبر  31المنتھیة في  المالیة للسنة

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

 2020  2021  إیضاح 
      العملیات المستمرة: 

      اإلیرادات: 
 9,906,539  547,615   20 إیرادات بیع عقارات بغرض المتاجرة

 8,582,480  9,557,960   20 إیرادات إیجارات 
 -  2,856,562   20 خدمات طبیة إیرادات  

 225,901  278,318    صافي أتعاب إدارة وإیرادات عموالت 
 18,714,920  13,240,455    إجمالي اإلیرادات 

      
      التكالیف:

 (9,749,990)  )544,096(   تكالیف بیع عقارات بغرض المتاجرة
 (1,980,520)  )2,163,400(   تكالیف إیجارات 

 -  )2,029,401(   تكالیف خدمات طبیة 
 ) 11,730,510(  )4,736,897(   إجمالي التكالیف 

      
 6,984,410  8,503,558    مجمل الربح

      
 ) 838,351(  )482,988(  6 المتاجرة  بغرض عقارات  قیمة  نخفاض ر اخسائ 

 (474,452)  -   حصة من نتائج أعمال شركة زمیلة 
 ) 3,643,069(  )1,554,122(   استثماریة لعقارات  العادلة  القیمة  في التغیر

 (117,109)  )132,296(   مصاریف بیعیة وتسویقیة 
 (3,554,689)  )3,444,599(   مصاریف عمومیة وإداریة  

 ) 1,643,260(  2,889,553    التشغیل  ) خسارةربح (
      

 98,333  )38,683(  21 مالیة موجوداتأرباح  (خسائر)  صافي
  الدخل  خالل  من العادلة بالقیمة مالیة  موجودات  إلى زمیلة  شركة   تصنیف إعادة أثر

 172,194  -   اآلخر  الشامل
 (1,259,180)  2,294,821   22 أخرى  ) مصروفات( إیرادات  صافي
 (657,938)  )603,228(  13 التأجیرتمویل إللتزامات عقود  تكالیف  إطفاء

 (4,947,473)  )4,115,723(   أعباء تمویل
 ) 8,237,324(  426,740    السنة من العملیات المستمرة (خسارة) ربح 

 (209,623)  355,299   7 ربح (خسارة) السنة من العملیات غیر المستمرة
 ) 8,446,947(  782,039    سنة ال ) خسارةربح (

      
      الخاص بـ : 

 ) 8,476,775(  406,108    مساھمي الشركة األم 
 29,828  375,931    الحصص غیر المسیطرة

    782,039  )8,446,947 ( 
      

      :األم الشركة بمساھمي الخاصة السھم )خسارةربحیة (
      :العملیات المستمرة

 ) 13.17(  0.08  23 السھم األساسیة الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس) (خسارة)ربحیة 
 ) 13.15(  0.08  23 السھم المخففة الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس)) خسارةربحیة (

      :العملیات غیر المستمرة
 ) 0.33(  0.57  23 السھم األساسیة الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس) (خسارة) ربحیة

 ) 0.33(  0.57  23 السھم المخففة الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس)(خسارة) ربحیة 
      

 (13.50)  0.65  23 السھم األساسیة الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس) (خسارة) ربحیةاجمالي 
 (13.48)  0.65  23 السھم المخففة الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس) (خسارة) ربحیة اجمالي

 
 

 ) تشكل جزءا من البیانات المالیة المجمعة. 31) إلى (1ات المرفقة من (یضاحإن اإل
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 وشركاتھا التابعة   ش.م.ك. (عامة)  – القابضة المزایا شركة 
 المجمع األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بیان 

 2021دیسمبر   31المنتھیة في  المالیةللسنة 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)  

 
   2021  2020 

 ) 8,446,947(  782,039    سنة ال ) خسارةربح (
      

      : من العملیات المستمرة  األخرى الخسارة الشاملة 
      المجمع  مكن أن یعاد تصنیفھا الحقا إلي بیان األرباح أو الخسائری بنود 

      
 116,638  -   لشركة زمیلة  الدخل الشامل اآلخرحصة المجموعة من 

 ) 3,121,938(  (4,605,156)   جنبیةاألفروقات ترجمة عملة من العملیات 
      

        المجمع بنود لن یعاد تصنیفھا الحقا إلي بیان األرباح أو الخسائر
  خالل   منالعادلة  بالقیمة المالیة  للموجوداتحصة من التغیر في القیمة العادلة 

  لشركة زمیلة  اآلخر الشامل  الدخل 
 

-  61,411 
العادلة من خالل الدخل   بالقیمةالتغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة 

  الشامل اآلخر 
 

(770,952)  (1,711,305) 
 ) 4,655,194(  ) 5,376,108(   من العملیات المستمرة  للسنة الخسارة الشاملة اآلخرى 

من العملیات غیر   للسنة  ) الدخل الشامل اآلخر الخسارة الشاملة اآلخرى(
  المستمرة

 
)57,161 (   10,218 

 ) 4,644,976(  ) 5,433,269(   مجموع الخسارة الشاملة األخرى للسنة 
 ) 13,091,923(  ) 4,651,230(   للسنة  مجموع الخسارة الشاملة

      
      الخاص بـ: 

 ) 12,844,110(  (4,948,809)   مساھمي الشركة األم 
 ) 247,813(  297,579    المسیطرة الحصص غیر 

   )4,651,230 (  )13,091,923 ( 
 

      : ة الخاص بمساھمي الشركة األمسن مجموع الخسارة الشاملة لل 
 (12,665,861)  (5,210,641)   العملیات المستمرة 

 (178,249)   261,832    العملیات غیر المستمرة
   )4,948,809 (  )12,844,110 ( 

 
 
 

 ) تشكل جزءا من البیانات المالیة المجمعة. 31) إلى (1ات المرفقة من (یضاحإن اإل
 



 

7 

 التابعةوشركاتھا  ش.م.ك. (عامة) – المزایا القابضةشركـة 
 التغیرات في حقوق الملكیة المجمعبیان 

 2021دیسمبر  31المنتھیة في  المالیةللسنة 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 
 
 

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

 األم  الشركة بمساھمي الخاصة  الملكیة  حقوق   

  إجباري إحتیاطي  خزانة  أسھم  إصدار  عالوة   المال  رأس  

 
  القیمة  احتیاطي

  العادلة 

 احتیاطي
  أسھم  خیارات

  للموظفین 
 احتیاطیات

  آخرى 
  ترجمة  تعدیالت
  أجنبیة  عمالت 

تعدیالت ترجمة  
عمالت أجنبیة  

متعلقة  
بموجودات  
محتفظ بھا  
  بغرض البیع

 مرحلة  أرباح 
  الجزئي  المجموع  (خسائر متراكمة) 

  غیر  الحصص
  المسیطرة 

حقوق   مجموع
 الملكیة 

 92,975,650  13,088,139  79,887,511  5,020,551  -  (8,472,837)  731,986  237,109  (3,293,389)  14,469,647   (19,288,845)  21,655,393   68,827,896  2020 ینایر 1 في كما الرصید
 ) 8,446,947(  29,828  ) 8,476,775(  ) 8,476,775(  -  -  -  -  -  -  -  -  - السنة ربح) خسارة(

 ) 4,644,976(  ) 277,641(  ) 4,367,335(  -  -  ) 2,786,721(  -  -  (1,580,614)  -  -  -  - للسنة األخرى الشاملة الخسارة
 ) 13,091,923(  ) 247,813(  ) 12,844,110(  ) 8,476,775(  -  ) 2,786,721(  -  -  (1,580,614)  -  -  -  - للسنة الشاملة الخسارة مجموع

 22,608  -  22,608  -  -  -  -  22,608  -  -  -  -  -  للموظفین باألسھم المدفوعات
 -  -  -  (277,609)  -  -  -  (191,887)  -  -  469,496  -  -  ممارستھا تم للموظفین أسھم خیارات
 79,906,335  12,840,326  67,066,009  ) 3,733,833(  -  ) 11,259,558(  731,986  67,830  (4,874,003)  14,469,647   (18,819,349)  21,655,393   68,827,896 2020 دیسمبر 31 في كما الرصید

 782,039  375,931   406,108  406,108  -    -  -  -  -  -  -  - السنة ربح
 ) 5,433,269(  ) 78,352(  ) 5,354,917(  -  -  ,4)671,646(  -  -  ) 708,246(  -  -  -  - للسنة األخرى الشاملة الخسارة
ــارة( مجموع ــاملة  الخسـ ــامل    الدخل)  الشـ الشـ

 ) 4,651,230(  297,579   ) 4,948,809(  406,108  -  (4,646,671)  -  -  ) 708,246(  -  -  -  - للسنة
 -  -  -  3,733,833   -  -  -  -  -  -  -  (3,733,833)  - )25إطفاء الخسائر المتراكمة (إیضاح 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  ) 12,753,174(  18,625,088   -  ) 5,871,914( )25الغاء أسھم خزانة (إیضاح 
 450,993   616,081  (165,088)  -  -  -  (165,088)  -  -  -  -  -  - تابعة لشركة جزئي استبعاد أثر

أثر االســــتحواذ على حصــــص إضــــافیة في 
 233,497   226,781    6,716  -  -  -   6,716  -  -  -  -  -  - شركة تابعة

  320,500   320,500  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ب) – 2( أثر تجمیع شركة تابعة
 95,637   95,637   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - أثر بیع أسھم خزانة شركة تابعة

المحول إلى تعـدیالت ترجمـة عمالت أجنبیـة 
 -  -  (7,317)  7,317  -  -  -  -  -  -  - متعلقة بموجودات محتفظ بھا بغرض البیع

 
-  - 

 -  (40,611)  -  -  -  -  -  40,611   -  -  - االحتیاطي اإلجباريالمحول إلى 
 

-  - 
 -  -  -  -  -  -  -  (67,830)  -  ) 124,654(  192,484   -  -  ممارستھا تم للموظفین أسھم خیارات
 76,355,732  14,396,904   ¤ 61,958,828   365,497   (7,317)  ) 15,898,912(  573,614  -  ) 5,582,249(  1,632,430   ) 1,777(  17,921,560   62,955,982  2021 دیسمبر 31 في كما الرصید
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 وشركاتھا التابعة ش.م.ك. (عامة) – المزایا القابضةشركـة 
 المجمع بیان التدفقات النقدیة

 2021دیسمبر  31المنتھیة في  المالیةللسنة 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 

 2021  2020 
    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة: 

 ) 8,237,324(  426,740 من العملیات المستمرة   سنة ال خسارة) ربح (
 (209,623)  355,299 من العملیات غیر المستمرة سنة ربح (خسارة) ال
    ) 8,446,947(  782,039   سنة ربح (خسارة) ال

    التسویات: 
 2,055,364   401,153 وآخرین تجاریین مدینین قیمة   في  إنخفاض مخصص 
 (240,534)  (2,142,763) ضرورة  لھ  یعد لم وآخرین تجاریین مدینین قیمة   في  انخفاض مخصص 

 838,351   482,988 انخفاض قیمة عقارات بغرض المتاجرة  خسائر
 (98,333)   38,683 مالیة موجودات )أرباح (صافي خسائر 

  474,452  - حصة من نتائج أعمال شركة زمیلة 
  الشامل الدخل  خالل  من العادلة بالقیمة مالیة  موجودات  إلى زمیلة  شركة   تصنیف إعادة أثر

 (172,194)  - اآلخر 
 4,076,282   1,582,955 استثماریة لعقارات  العادلة  القیمة  في التغیر

  161,711   150,505 استھالك
 657,938   603,228 التأجیر عقود إللتزامات تمویل تكالیف  إطفاء

 4,947,473   4,115,723 أعباء تمویل  
 -  (41,856) ممتلكات وعقارات ومعدات بیع  أرباح

 22,608  - مخصص خطة خیارات أسھم للموظفین  
 223,178   200,124 مخصص مكافأة نھایة الخدمة 

 6,172,779   4,499,349 
    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة : 

 2,014,669   2,979,571 مدینون وأرصدة مدینة أخرى 
 -  (40,423) مخزون 

 6,048,925   544,096 عقارات بغرض المتاجرة 
 (2,142,625)  (1,616,604) دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 (187,263)  (407,399) دفعات مقدمة من عمالء
 10,233,055  7,632,020 النقد الناتج من العملیات

 (29,265)  (50,134) المدفوعة مكافأة نھایة الخدمة 
 10,203,790  7,581,886 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة: 

 2,229,511  ¤  12,853 األرصدة النقدیة المحتجزة   على  الحركة صافي
 310,878  - الخسائر  أو األرباح خالل من العادلة  بالقیمةالمحصل من بیع موجودات مالیة 

 (51,465)  (500,840) ممتلكات وعقارات ومعدات  على المدفوع إلضافات 
 -   159,125 المحصل من بیع ممتلكات وعقارات ومعدات 

 (549,090)  (342,486) المدفوع إلضافات على عقارات استثماریة
 -   850,000 المحصل من بیع عقارات استثماریة

 -  (250,000) تابعة  ة المدفوع لتأسیس شرك
 -   450,993 المحصل من االستبعاد الجزئى لشركة تابعة  

 -   233,497 تابعة  شركة في  فیة االستحواذ على حصص إضا  أثر
 206,187  - توزیعات أرباح نقدیة مستلمة 

 -   102,860 تابعة شركة  خزانة   أسھم بیع من المحصل 
 2,146,021   716,002 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثماریة 
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 ش.م.ك. (عامة) وشركاتھا التابعة –شركـة المزایا القابضة 
 بیان التدفقات النقدیة المجمع

 2021دیسمبر  31المنتھیة في  المالیةللسنة 
 بالدینار الكویتي)(جمیع المبالغ 

 
 2020  2021 :  نقدیة  غیر معامالت 

 -  (15,232,258) البیع بغرض  بھا محتفظ موجودات
 -  (2,174,155) ممتلكات وعقارات ومعدات 

 ) 3,094,894(   16,731,413 استثماریة  عقارات
 3,094,894  - المتاجرة  بغرض  عقارات
 9,735,533  - زمیلة  شركة   في استثمار

 ) 9,735,533(  - اآلخر  الشامل الدخل  خالل  من العادلة بالقیمة مالیة  موجودات
 -   675,000 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 
 

 ) تشكل جزءا من البیانات المالیة المجمعة. 31) إلى (1ات المرفقة من (یضاحإن اإل

 2021  2020 
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة: 

 (1,537,500)  (1,770,000) التأجیر  عقود إلتزامات  من المدفوع 
 (6,381,286)  - قروض ألجل صافي الحركة على 
 792,989  (1,525,811) بنكیة إسالمیة تسھیالتصافي الحركة على 

 ) 9,241(  (3,341) مدفوعة توزیعات أرباح 
 (3,909,490)  (4,727,937) أعباء تمویل مدفوعة 

 ) 11,044,528(  (8,027,089) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 
    

 1,305,283   270,799 معادل النقد النقد والصافي الزیادة في 
 -   500,000 خالل السنة   المؤسسة التابعة بالشركة  متعلق نقد
 -  (261,695) ) 7إیضاح في الصندوق ولدى البنوك متعلق بموجودات محتفظ بھا بغرض البیع ( نقد

 (1,899,750)  (486,030) تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة
 6,984,204  6,389,737 ) 3(إیضاح   السنةنقد ونقد معادل في بدایة 

 6,389,737  6,412,811 ) 3(إیضاح  سنة نقد ونقد معادل في نھایة ال



 ابعةش.م.ك. (عامة) وشركاتھا الت – المزایا القابضةشركـة 
 إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة

 2021دیسمبر  31
 بالدینار الكویتي)(جمیع المبالغ 

10 

 
 والنشاطتأسیس ال  -  1

إن شركة المزایا القابضة "الشركة األم" ھي شركة مساھمة كویتیة (عامة) مسجلة في دولة الكویت ومدرجة في بورصة الكویت وسوق  
وتعدیالتھ الالحقة التي كان    1998نوفمبر    7المؤرخ في    1جلد /    3501دبي المالي. تم تأسیس الشركة األم بموجب عقد تأسیس رقم  

تم بموجبھ التأشیرعلى تخفیض رأس مال الشركة    الذي و  2021  یونیو  8بتاریخ      75203  رقم أشیر علیھ بالسجل التجاري  آخرھا ما تم الت 
     . )25و  15األم (ایضاحات رقم 

  
 التأسیس ھي كما یلي:  لعقدإن االنشطة الرئیسیة للشركة األم وفقاً 

حصص في شركات ذات مسؤولیة محدودة كویتیة وأجنبیة أو االشتراك في  تملك شركات مساھمة كویتیة وأجنبیة و كذلك تملك أسھم أو 
تأسیس ھذه الشركات بنوعیھا وإدارتھا وكفالتھا لدى الغیر، وإقراض الشركات التي تملك فیھا أسھم وكفالتھا لدى الغیر وفي ھذه الحالة  

ملك حقوق الملكیة الصناعیة بما في ذلك الحقوق الفكریة  %، وت 20یتعین أال تقل نسبة مشاركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن  
أو العالمات التجاریة أو الصناعیة أو الرسوم الصناعیة وأي حقوق أخرى تتعلق بتلك الموجودات وتأجیرھا لشركات أخرى الستغاللھا  

في الحدود المسموح بھا وفقا للقانون،  سواء في داخل دولة الكویت أو خارجھا، وتملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطھا  
 واستغالل الفوائض المالیة المتوفرة لدى الشركة األم عن طریق استثمارھا في محافظ مالیة عقاریة تدار من قبل شركات متخصصة. 

 
عن الغیر وللشركة  یكون للشركة األم الحق في تنفیذ األھداف السابق ذكرھا في دولة الكویت وفي الخارج لصالحھا أو كوكیل أو ممثل  

ق  األم الحق أیًضا في أن تكون لھا مصلحة أو أن تشترك بأي وجھ مع الھیئات التي تزاول أعماال شبیھة بأعمالھا أو التي تعاونھا على تحقی 
 أھدافھا في دولة الكویت أو في الخارج ولھا أن تنشئ أو تعقد شراكة أو تشتري ھذه الھیئات أو تلتحق بھا. 

  
 ، دولة الكویت.  13036، الصفاة  3546ص.ب.   المرقاب، لمسجل للشركة األم ھو إن العنوان ا

 
  المجمعة   المالیة   البیانات إن    .2022  فبرایر   3بتاریخ    الشركة األم   إدارة تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة المجمعة من قبل مجلس  

لدیھا    األم   الشركة   لمساھمي  السنویة  امة الجمعیة العالشركة األم. كما أن    لمساھمي   السنویة خاضعة للموافقة علیھا من قبل الجمعیة العامة  
 . البیانات المالیة المجمعة بعد إصدارھا تلكصالحیة تعدیل 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  -  2

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

 
 اإلعداد  أسس    -أ   

 التكلفة  مبدأ أساس  على إعدادھا  ویتم  الذي یمثل العملة الرئیسیة للشركة األم   الكویتي بالدینار المجمعة  المالیة  البیانات  عرض یتم
مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  الموجودات  ال  ،مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات  ال  عدا فیما التاریخیة

 . العادلة بقیمتھا تدرج  والتي  ستثماریةاال العقارات الشامل اآلخر و
 

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

 
 والتقدیرات  اآلراء  بعض إجراء  اإلدارة من یتطلب  المالیة للتقاریر الدولیة  للمعاییر وفقا  المجمعة  المالیة  البیانات إعداد إن

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

على المجموعة    ") COVID - 19("فیروس    جائحة تأثیر تفشي    استمرارمع  ،  2020دیسمبر    31للمجموعة للسنة المالیة المنتھیة في  
 ). 31(  إیضاح  في وذلك وفقا لما ھو مبین 

 
 الصادرة وجاریة التأثیر للسنة الحالیة  الجدیدة  عدیالت المعاییر والت

 الناتجة التغیرات باستثناء السابقة  السنة  في  المطبقة  لتلك  المحاسبیة المستخدمة في إعداد البیانات المالیة المجمعة مماثلة السیاسات  إن
 وبیانھا كالتالي:  2021 ینایر 1 في المعاییر الجدیدة والمعدلة للمعـاییر الدولیة للتقاریر المالیة كمـا بعض تطبیق عن

 
   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  
. یُسمح  2020یونیو    1)، حیث یجب على المستأجر تطبیق ھذا التعدیل لفترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  C20Bوالفقرة  

 . 2020مایو  28مالیة لم تم الموافقة على إصدارھا كما في بالتطبیق المبكر إذا كانت البیانات ال 
 

قام مجلس معاییر المحاسبة    COVID-19، ولكن مع استمرار تأثیر جائحة  2021یونیو    30كان من المقرر تطبیق التعدیل حتى  
. إن  2022یونیو    30تاریخ  بالموافقة على تمدید فترة تطبیق التعدیالت العملیة حتى    2021مارس    31) بتاریخ  IASBالدولیة ( 

 . 2021أبریل  1تلك التعدیالت تسري على فترات إعداد التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد 
 

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

 لمجموعة.  لر على البیانات المالیة المجمعة ، ولكن لیس لھا أث 2021تنطبق بعض التعدیالت والتفسیرات األخرى للمرة األولى في 
 

 لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت كانت قد صدرت ولكن لم یبدأ سریانھا بعد.
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 الصادرة وغیر جاریة التأثیر  التعدیالت الجدیدة المعاییر و

  جاریة   وغیر  الصادرة   الجدیدة   والتعدیالتالمعاییر    تطبیقلم تقم المجموعة ب   ،على إصدار البیانات المالیة  الموافقةفي تاریخ    كما
 :التأثیر

 
 )3المالیة رقم ( للتقاریرتعدیالت على المعیار الدولي  -الرجوع إلى إطار المفاھیم 

  – ) "تجمیع األعمال"  3المالیة رقم (  للتقاریر، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي  2020في مایو  
  1989التعدیالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض البیانات المالیة الصادر في عام  ھذه  إشارة إلى إطار المفاھیم. تھدف  

 دون تغییر متطلباتھ بشكل كبیر.  2018مارس  29لتقاریر المالیة الصادر في امفاھیم باإلشارة إلى إطار 
 

) لتجنب األرباح أو الخسائر المحتملة  3أضاف مجلس المعاییر أیضاً استثناًء لمبدأ االعتراف بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
) أولجنة  37في "الیوم الثاني" والتي تنشأ عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي ستكون ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم (

 ، إذا تم تكبدھا بشكل منفصل. )" الرسوم والضرائب"21(قاریر المالیة الدولیة رقم تفسیرات الت 
 

) للموجودات المحتملة التي لن  3المالیة رقم (للتقاریرفي الوقت نفسھ، قرر المجلس توضیح التوجیھات الحالیة في المعیار الدولي  
إن تلك التعدیالت ساریة المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في    ا. تتأثر باستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد البیانات المالیة وعرضھ

 .إن تلك التعدیالت ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر مادي على البیانات المالیة المجمعة وتطبق بأثر مستقبلي.  2022ینایر  1أوبعد 
 
 بااللتزامات: تكالیف إتمام العقد""العقود المثقلة  –) 37عدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (ت 

) لتحدید التكالیف التي یجب  37، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (2020في مایو 
 على المنشأة تضمینھا عند تقییم ما إذا كان العقد مثقالً بااللتزامات أو متكبداً خسائر. 

 
التكلفة ذات الصلة المباشرة". تتضمن التكالیف المرتبطة مباشرة بعقد تقدیم سلع أو خدمات كالً من التكالیف  تطبق التعدیالت "طریقة  

لم  اإلضافیة وتوزیع التكالیف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. إن التكالیف العامة واإلداریة ال تتعلق مباشرة بالعقد ویتم استبعادھا ما 
 المقابل بموجب العقد.  یتم تحمیلھا صراحة على الطرف 

 
مادي    أثر  الیس من المتوقع أن یكون لھو،  2022ینایر    1السنویة التي تبدأ في أو بعد    المالیة لفترات  لإن التعدیالت ساریة المفعول  

 على المجموعة. 
 

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

 
 اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة -) عرض البیانات المالیة 1تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

التعدیالت جمیع  ) تغیر متطلبات اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة حیث تستبدل  1إن التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ( 
حاالت مصطلح "السیاسات المحاسبیة الجوھریة" بـ "معلومات السیاسة المحاسبیة الھامة". تعتبر معلومات السیاسة المحاسبیة ھامة  

عند النظر إلیھا جنبًا إلى جنب مع المعلومات األخرى المدرجة في البیانات المالیة للمنشأة، فمن المتوقع بشكل معقول أن    كان إذا
 ثر على القرارات التي یتخذھا المستخدمون األساسیون للبیانات المالیة لألغراض العامة على أساس تلك البیانات المالیة. تؤ

 
) لتوضیح أن معلومات السیاسة المحاسبیة التي تتعلق بالمعامالت  1كما تم تعدیل الفقرات المؤیدة في معیار المحاسبة الدولي رقم (

أو الظروف األخرى غیر مھمة وال یلزم اإلفصاح عنھا. قد تكون معلومات السیاسة المحاسبیة ھامة بسبب  غیر المادیة أو األحداث  
طبیعة تلك المعامالت أو األحداث أو الظروف األخرى، حتى لو كانت المبالغ غیر مادیة. ومع ذلك، لیست كل معلومات السیاسة  

 و الظروف األخرى ھامة في حد ذاتھا. المحاسبیة المتعلقة بالمعامالت المادیة أو األحداث أ
 

، مع السماح بالتطبیق  2023ینایر    1) للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  1تسري التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (
 . ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر مادي على البیانات المالیة المجمعة  إن تلك التحسینات المبكر ویتم تطبیقھا بشكل مستقبلي. 

 
ــ ــبیة واألخطاء  8بة الدولي رقم (تعدیالت على معیار المحاسـ ــبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسـ ــیاســـات المحاسـ تعریف   -) السـ

 تقدیرات المحاسبة
فإن   الجدید،  التعریف  بموجب  المحاسبیة".  "التقدیرات  بتعریف  المحاسبیة"  التقدیرات  في  "التغییر  تعریف  تستبدل  التعدیالت  إن 

 "المبالغ النقدیة في البیانات المالیة التي تخضع لعدم التأكد من القیاس". التقدیرات المحاسبیة ھي 
لقد تم حذف تعریف "التغییر في التقدیرات المحاسبیة". ومع ذلك، احتفظ المجلس بمفھوم التغییرات في التقدیرات المحاسبیة في  

 المعیار مع اإلیضاحات التالیة: 
 ناتج عن معلومات جدیدة أو تطورات جدیدة تصحیًحا لخطأ. ال یعتبر التغییر في التقدیر المحاسبي ال -
إن تأثیرات التغییر في أحد المدخالت أو أسلوب القیاس المستخدم لتطویر التقدیر المحاسبي ھي تغییرات في التقدیرات المحاسبیة   -

 إذا لم تكن ناتجة عن تصحیح أخطاء فترات سابقة. 
 

للتغییرات في السیاسات المحاسبیة والتغیرات في    2023ینایر    1یة التي تبدأ في أو بعد  إن التعدیالت ساریة المفعول للفترات السنو
ال یتوقع أن یكون لھا   إن تلك التحسیناتالتقدیرات المحاسبیة التي تحدث في أو بعد بدایة تلك الفترة، مع السماح بالتطبیق المبكر.  

 . تأثیر مادي على البیانات المالیة المجمعة
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 "متداولة أو غیر متداولةكتصنیف المطلوبات " – )1( رقم التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي
  ) 1(  رقم  من معیار المحاسبة الدولي  76إلى    69تعدیالت على الفقرات من    ،2020في ینایر    أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة

 : ما یلي ر متداولة. توضح التعدیالتعلى أنھا متداولة أو غی  المطلوبات لتحدید متطلبات تصنیف 
  التسویة تأجیلالمقصود بالحق في. 
  ً  المالیة.فترة الفي نھایة  أن حق التأجیل یجب أن یكون موجودا
  في التأجیل الحقھ منشأةھذا التصنیف ال یتأثر باحتمالیة ممارسة الأن. 
 ملكیة، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنیفھاالقابل للتحویل ھي نفسھا أداة التزام  لضمنة في االت أنھ فقط إذا كانت المشتقات الم. 

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

الحالیة  الممارسات  على  التعدیالت  تأثیر  بتقییم  التحس.  حالیًا  تلك  المالیة   ینات إن  البیانات  مادي على  تأثیر  لھا  یكون  أن  یتوقع  ال 
 . المجمعة

 
 . المجموعة  على مادي  أثر  لھا یكون أن  یتوقع ال  الدولیة المحاسبة معاییر مجلس  عن الصادرة األخرى  والتحسینات  التعدیالت إن

  
 :التجمیع أسس  -  ب

 :المجموعة)ب  إلیھا المشار ( التالیة التابعة وللشركات  األم شركـة ل ل المالیة البیانات المجمعة  المالیة البیانات تتضمن
 نسبة الملكیة %       

 2020  2021  الرئیسیة األنشطة  بلد التأسیس   الشركات التابعةسم ا
 % 97.98  %97.98  العقاري  التطویر  الكویت  دولة  ش.م.ك (مقفلة)   -العقاري للتطویر المزایا شركة

 % 98  %98  العقاري  التطویر  الكویت  دولة  .م.م.ذ - والمقاوالت العامة  للتجارة التركیة الخلیجیة الشركة
 % 89.91  %89.23  العقاري  التطویر  الكویت  دولة    ") األولى.م.ك.ع. ("دبي ش  - العقاري للتطویر  األولى دبي شركة
 % 99  %99  العقاري  التطویر  الكویت  دولة  .م.م.ذ -  العامة للتجارة المشتركة المیزان شركة
 % 100  %100  العقاري  التطویر  الكویت  دولة  .و.و.ش - الكویتیة الزراعیة  الیمار شركة
 Mazaya Ritim Istanbul Insaat Anonim  شركة

Sirketi (Ritim) 
 

 % 90  %100  العقاري  التطویر  تركیا
  Mazaya Real Estate Turkeyشركة

Gayrimenkul Yatirimlari Anonim Sirketi  
 

 % 100  %100  العقاري  التطویر  تركیا
 ش.م.ل. (القابضة) –المزایا لبنان  شركة

 
 % 99.85  %99.85  العقاري  التطویر  لبنان 

 .م.م ذ - العقاریة الكبرى  المزایا شركة
 العربیة المملكة 

 % 99  %99  العقاري  التطویر  السعودیة 
 % 100  %100  العقاري  التطویر  عمان   .م.مذ - العقاري للتطویر المزایا شركة
اإلمارات  دولة  ذ.م.م.  -  الغد مزایا شركة  % 100  %100  العقاري  التطویر  

 % 99  %99  العقاري  التطویر  الكویت  دولة  ذ.م.م. –برایم إلدارة المشاریع   المزایاشركة 
 -  %50  خدمات طبیة  الكویت  دولة  ) أش.م.ك.م. (  –مید سیل الطبیة  شركة

 
(شركة    (مقفلة)   ش.م.ك.   –مید سیل الطبیة    شركة   اسیساألم بت   الشركة   قامت ،  2021  دیسمبر  31  في   المنتھیة  المالیة   السنة   خالل   )أ

نظرا لوجود سیطرة من قبلھا عن طریق تمثیلھا بأغلبیة أعضاء    المجمعة البیانات المالیة    ضمن   ھاقامت بتجمیع  كما   ،)بعةتا
 . مجلس اإلدارة الشركة التابعة 

 
 : لیھا الشركة األم. وتوجد السیطرة عندما تكون الشركة األم ع رت التابعة ھي الشركات التي تسیطإن الشركا

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

 
بإعادة تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا إذا أشارت الحقائق والظروف بأنھ ھناك تغییرات على واحد    األم   تقوم الشركة 

 . أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة المبینة أعاله
 

نھ یكون لدیھا السلطة على الشركة المستثمر إف  ،لنسبة أقل من أغلبیة حقوق التصویت بالشركة المستثمر فیھا  المجموعة عند تملك  
عطائھا القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فیھا من جانبھا.  فیھا عندما تكون حقوق التصویت لھا كافیة إل

عتبار في تقییم مدى كفایة حقوق التصویت في الشركة المستثمر فیھا  ف ذات الصلة بعین اإلجمیع الحقائق والظرو  المجموعةتأخذ  
 إلعطاء السلطة علیھا، بما في ذلك: 

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

 ذلك أنماط التصویت في االجتماعــات السابقـة للمساھمین. 
  

 )عامةش.م.ك. ( – المزایا القابضةشركة 
 التابعة تھااشركو

 المالیة المجمعة  البیاناتإیضاحات حول 
 2021 دیسمبر 31
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 رأس المال  - 15

بقیمة إسمیة    سھم)  688,278,956  –   2020(  سھم  629,559,816من    بالكاملیتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع  
 فلس للسھم وجمیع األسھم نقدیة.  100

 
دینار كویتي إلى    68,827,896تخفیض رأس مال الشركة من  ب   قامت الشركة األم   ،2021  دیسمبر  31  في   المنتھیة  المالیة   السنة   خالل 

 ). 25(إیضاح دینار كویتي  62,955,982
 

 أسھم خزانة   - 16
  2021  2020 

 59,331,584  5,600  عدد األسھم (سھم) 
 8.62  0.001  (%)   المدفوعةالنسبة إلى األسھم 

 3,370,034  426  القیمة السوقیة (دینار كویتي) 
 18,819,349  1,777  التكلفة (دینار كویتي) 

 
. إن ھذا  المجمعة  بما یساوي رصید أسھم الخزانة كما في تاریخ البیانات المالیة  اإلصدار عالوة  من    جزء   بتجمید  المجموعة قامت إدارة  

 بأسھم الخزانة.  األم الشركة  احتفاظ الرصید غیر قابل للتوزیع طوال فترة 
 

 إحتیاطي إجباري  - 17
  إحتساب  األم قبل الشركة  بمساھمي السنة الخاص ربح من % 10 تحویل یتم ،األم والنظام األساسي للشركة  الشركات  قانون لمتطلبات  وفقا
دعـ لمي وضـالع  تقدمـلل كویت ـال ؤسسةـم ةـ حص وـریبة  الوطنیة  العمالة  ومكافأة   حصة م   اإلحتیاطي  إلى  اإلدارة  مجلس  أعضاء  الزكاة 

 للتوزیع قابل غیر اإلحتیاطي  ھذا المال. إن  رأس  % من50  اإلحتیاطي تجاوز ی  عندما التحویل  ھذا  إیقاف األم للشركة  ویجوز  اإلجباري،
 والنظام األساسي للشركة األم.   القانون علیھا نص التي  الحاالت في  إال

 
 إحتیاطي إختیاري  - 18

حصة مؤسسة    احتساب% من ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة األم قبل  10ساسي للشركة األم یتم تحویل  النظام األ  لمتطلبات وفقا
الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الى اإلحتیاطي اإلختیاري. ویجوز إیقاف   حصة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة و

بموجب قرار مجلس االدارة بجلستھ   قتراح مجلس اإلدارة.إبناء على  األم الشركة  لمساھميیة السنو العامةھذا التحویل بقرار من الجمعیة 
لى الجمعیة العامة العادیة لمساھمي الشركة األم بعدم تحویل اي نسبة لحساب االحتیاطي  إ، تم رفع توصیة  2022  فبرایر   3المنعقدة بتاریخ  

 . االختیاري
 

 للمجموعة  مسیطرة المادیة الحصص غیر ال - 19
  الشركات التابعة ذات الحصص غیر المسیطرة بنسب مادیة للمجموعة بیاناتھا كالتالي: إن

 سم الشركة التابعةإ
 

 بلد التأسیس 
 األنشطة 

 الرئیسیة 
 

 نسبة الملكیة للحصص غیر المسیطرة 
 القیمة الدفتریة للحصص غیر المسیطرة  

 في الشركة التابعة 
      2021  2020  2021  2020 

  العقاري  للتطویر األولى دبي  شركة
 9,092,572  9,738,385  % 10.09  %10.77  عقاري  تطویر  الكویت   دولة  .م.ك.ع. ش

 
 حول الشركات التابعة ذات الحصص غیر المسیطرة بنسب مادیة للمجموعة:  المالیةمعلومات الملخص 

 
 .م.ك.ع ش  العقاري  للتطویر  األولى  دبيشركة  

 

 : ملخص بیان المركز المالي المجمع
  2021  2020 

 12,451,018   12,498,404   الموجودات المتداولة 
 ) 846,325(  ) 1,212,653(  المطلوبات المتداولة 

 11,604,693   11,285,751   الموجودات المتداولة صافي 
     

 85,539,530   85,626,661   الموجودات غیر المتداولة 
 ) 7,029,575(  ) 6,450,491(  المطلوبات غیر المتداولة 

 78,509,955   79,176,170   صافي الموجودات غیر المتداولة 
 90,114,648   90,461,921   صافي الموجودات 

 % 10.09  % 10.77  نسبة الملكیة للحصص غیر المسیطرة  
   9,092,572  9,738,385   مسیطرة الحصص غیر ال
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  .الفعلیة  السیطرة زوال  تاریخ وحتى الفعلیة السیطرة  بدء تاریخ من التابعة للشركات  المالیة البیانات المجمعة المالیة البیانات تتضمن
الخسائر    أو خالل السنة ضمن بیان األرباح    دھااستبعا  أو   شراءھا  تم  التي  التابعة   للشركة   والمصاریف  اإلیرادات   ادراج   یتم  تحدیدا،

والدخل الشامل اآلخر المجمع من تاریخ حصول الشركة االم على السیطرة وحتى تاریخ زوال سیطرة الشركة األم على الشركة  
 والخسائر المتبادلة  األرباح فیھا بما  بالكامل،الشركات   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

 
وكذلك    ،المجموعة ملكیة حقوق من مستقل بند في المجمعة التابعة الشركات موجودات صافي من المسیطرة غیر الحصص إظھار یتم

  إن   حتى المسیطرة  غیر  والحصص   األم   الشركة   بمساھمي  المتعلقة  اآلخر  الشامل   الدخل  بنود  من بند  وكل  الخسائر   أو  األرباح  تحدید
 . المسیطرة غیر الحصص  رصید في  عجز  قید ذلك عن نتج

 
. یتم تعدیل المبالغ  الملكیةیتم المحاسبة عن التغیر في حصة الملكیة لشركة تابعة مع عدم التغیر في السیطرة كمعاملة ضمن حقوق  

. إن أیة  التابعةالدفتریة لحصص ملكیة المجموعة والحصص غیر المسیطرة لتعكس التغیرات للحصص المتعلقة بھا في الشركات  
حصص غیر المسیطرة والقیمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المحصل یتم اإلعتراف بھا مباشرة في حقوق  فروقات بین الرصید المعدل لل 

 فإنھا تقوم باآلتي:   تابعة،إذا فقدت المجموعة السیطرة على شركة ف. األم المـلكیة الخاصة بمالك الشركة 
 . إستبعاد الموجودات (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات للشركة التابعة  -
 . عاد القیمة الدفتریة للحصص غیر المسیطرةإستب  -
 . إستبعاد فروق تحویل العمالت األجنبیة المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة -
 . إدراج القیمة العادلة للمقابل المستلم -
 . إدراج القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ  -
 . إدراج أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر -
اح أو الخسائر أو األرباح  ـل اآلخر إلى األرب ـل الشامـ لة سابقا في الدخـود المسجـركة األم من البن ـالشة  ـنیف حصـإعادة تص -

 . المرحلة طبقا لما یلزم لھذه البنود
 

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

 
 : كانت تعتبر الموجودات متداولة إذا 

 المجموعة بیعھا أو استھالكھا خالل دورة التشغیل العادیة، أو  من المتوقع تحققھا أو تنوى  -
 محتفظ بھ لغرض المتاجرة، أو  -
 من المتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ بیان المركز المالي، أو  -
 اثني عشر شھراً بعد تاریخ بیان المركز المالي.   تزید عن   نقد معادل مالم یكن نقد محتجز أو یستخدم لتسویة التزام لفترة نقد أو   -

 
 تصنف المجموعة كافة الموجودات األخرى كـموجودات غیر متداولة. 

 
 : كان تعتبر المطلوبات متداولة إذا 

 العادیة، أو من المتوقع تسویتھا ضمن دورة التشغیل  -
 محتفظ بھ بصورة رئیسیة لغرض المتاجرة، أو  -
 من المتوقع تسویتھا خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ بیان المركز المالي ، أو  -
 ال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لفترة ال تقل عن اثني عشر شھراً بعد تاریخ بیان المركز المالي .  -

 
  تھا األخرى كـمطلوبات غیر متداولة.تصنف المجموعة كافة مطلوبا

 
 :المالیة األدوات   - د

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

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

التي تتعلق باألداة المالیة المصنفة كمطلوبات تدرج كمصروف أو إیراد. إن التوزیعات على حاملي ھذه األدوات المالیة المصنفة  
ة حق قانوني ملزم  كحقوق ملكیة یتم قیدھا مباشرة على حقوق الملكیة. یتم إظھار األدوات المالیة بالصافي عندما یكون للمجموع

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

بالقیمة    مالیة  جوداتمو ،مدینین  ،معادل  ونقد  نقدتتضمن الموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة في بیان المركز المالي المجمع  
  ، إسالمیة  بنكیة  تسھیالت،  األخر  الشامل   الدخل بالقیمة العادلة من خالل    مالیة   موجودات   ،العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 . ودائنین التأجیرإلتزامات عقود 
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 المالیة  الموجودات ) 1 –د 

 
 تصنیف الموجودات المالیة:  )   1/1 – د

المالیة   للتقاریر  الدولي  المعیار  یتطلب  المالیة،  الموجودات  وقیاس  تصنیف  فئة  (لتحدید  كافة  )  9رقم  تقییم 
  إلدارة   مجموعة الموجودات المالیة، باستثناء أدوات الملكیة والمشتقات، استناداً إلى نموذج األعمال الخاص بال

 األدوات مجتمعین. التدفقات النقدیة التعاقدیة لتلك  خصائص وكذلك  موجوداتھا
 

 قییم نموذج األعمالت
تحدد المجموعة نموذج أعمالھا وفق مستوى یعكس أفضل وسیلة إلدارة المجموعة لموجوداتھا المالیة لتحقیق  
أھدافھا، وتحقیق التدفقات النقدیة التعاقدیة. وھذا سواء كان ھدف المجموعة الوحید ھو تحصیل التدفقات النقدیة  

الموجودات أو تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وكذلك التدفقات النقدیة من بیع الموجودات معا.  التعاقدیة من 
فإن  المتاجرة)،  ألغراض  المالیة  بالموجودات  االحتفاظ  یتم  (كأن  الحالتین  ھاتین  من  أي  تنطبق  لم  وإذا 

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

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

 المبلغ والفائدة فقط
نموذج االعمال لالحتفاظ بالموجودات لغرض تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة او تحصیل    تحدیدعندما یتم  

  في مثل  ت التدفقات النقدیة التعاقدیة والبیع، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة ت 
والفائدة   المبلغ  المبل  فقط مدفوعات ألصل  أصل  مدفوعات  تحقق  ھذا ("اختبار  فقط"). ألغراض  والفائدة  غ 

وقد یتغیر على مدى    ،عند االعتراف المبدئي  المالیة   موجودات االختبار، یُعرف "أصل المبلغ" بالقیمة العادلة لل
(على سبیل المثال، في حالة أن یمثل مدفوعات ألصل المبلغ أو إطفاء القسط/الخصم).    المالیة  الموجودات عمر  

دة في أي ترتیب إقراض أساسي تتمثل بصورة نموذجیة في مراعاة القیمة الزمنیة  للفائ  الجوھریة إن العناصر 
 ومخاطر االئتمان.   للنقود

 
في حال    تقوم فقط  التصنیف  بإعادة  تلك   حصولالمجموعة  المستخدم إلدارة  األعمال  نموذج  في  تغییر  أي 

التغییر. ومن غیر المتوقع   حصول الالحقة ل  یة لالمافترة  الالموجودات. وتتم إعادة التصنیف اعتباراً من بدایة  
 خالل السنة.  منھا أي  یحدث بدرجة كبیرة ولم  التغییرات  ھذه مثل تكرار

 
 االعتراف المبدئي

الذي یتم فیھ تسلیم األصل    التاریخ  وھویتم قید عملیات شراء وبیـع ھذه الموجودات المالیة في تاریخ التسویة،  
 ً ً   للمجموعة أو شراؤه من قبل المجموعة. یتم قید الموجودات المالیة مبدئیا إلیھا تكالیف    بالقیمة العادلة مضافا

 العملیات لجمیع الموجودات المالیة التي ال تدرج بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 
 

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

 الحالتین التالیین:  إحدى المالیة، وذلك في 
 أو  المجموعة،میع المخاطر والعوائد الخاصة بملكیة الموجودات المالیة من قبل إذا تم تحویل ج )أ

عندما ال یتم تحویل جمیع المخاطر والعوائد للموجودات المالیة أو االحتفاظ بھا، ولكن تم تحویل السیطرة   )ب 
لموجودات  على الموجودات المالیة. عندما تحتفظ المجموعة بالسیطرة، فیجب علیھا االستمرار في إدراج ا

 المالیة بحدود نسبة مشاركتھا فیھا. 
 

 الفئات المختلفة للموجودات المالیة  قیاس
 : موجوداتھا المالیة عند االعتراف المبدئي ضمن التصنیفات التالیة بتصنیف المجموعة تقوم
 .أدوات الدین بالتكلفة المطفأة 
 ــائر عند   خالل أدوات الدین بالقیمة العادلة من ــنیف األرباح أو الخس ــامل اآلخر، مع إعادة تص الدخل الش

 إلى بیان األرباح أو الخسائر. االعترافإلغاء 
 الدخل الشـامل اآلخر، مع عدم إعادة تصـنیف األرباح أو الخسـائر    خالل أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من

 .إلى بیان األرباح أو الخسائر االعترافعند إلغاء 
 الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقیمة مالیة موجودات. 

 
 أدوات الدین بالتكلفة المطفأة

 الشرطین التالیین: تقاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا كانت تتوافق مع 
 .االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى تملك األصل للحصول على تدفقات نقدیة تعاقدیة -
الشــروط التعاقدیة للموجودات المالیة تظھر تواریخ محددة للتدفقات النقدیة والتي تتضــمن بشــكل أســاســي   -

 المبلغ المتبقي.مدفوعات المبلغ األصلي والفوائد المستحقة على 
  



 ابعةش.م.ك. (عامة) وشركاتھا الت – المزایا القابضةشركـة 
 إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة

 2021دیسمبر  31
 بالدینار الكویتي)(جمیع المبالغ 

15 

 
أدوات الدین التي تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة العائد الفعلي المعدلة    إن

بخسائر انخفاض القیمة، إن وجدت. یتم االعتراف باألرباح والخسائر في بیان األرباح أو الخسائر المجمع 
 تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ.  عند إلغاء االعتراف باألصل أو 

 
 طریقة العائد الفعليو المطفأة التكلفة
العائد الفعلي ھي الطریقة الحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدین وتخصیص إیرادات الفوائد على الفترة    طریقة

الذي یقوم بخصم التحصیالت النقدیة المستقبلیة    السعر ذات الصلة. بشكل عام، فإن معدل العائد الفعلي ھو  
من سعر الفائدة الفعلي  المقدرة (بما في ذلك جمیع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة ال تي تشكل جزءاً 

وتكالیف المعامالت واألقساط أو الخصومات األخرى) باستثناء الخسائر االئتمانیة المتوقعة، من خالل العمر  
االعتراف   الدین عند  اإلجمالیة ألداة  الدفتریة  القیمة  إلى  أقصر،  فترة  ینطبق،  أو حیثما  الدین  المتوقع ألداة 

موجودات المالیة التي تم شراؤھا أو الناشئة عن ضعف ائتماني، یتم احتساب سعر الفائدة  المبدئي. بالنسبة لل
الخسائر االئتمانیة  بما في ذلك  المقدرة،  المستقبلیة  النقدیة  التدفقات  ائتمانیا عن طریق خصم  المعدل  الفعلي 

 المتوقعة، لتصل إلى التكلفة المطفأة ألداة الدین عند االعتراف المبدئي. 
 
ً   المبدئي  االعتراف  عند  المالیة   الموجودات   قیمة   ھي  المالیة   للموجودات   المطفأة   التكلفة   إن  المبالغ  منھا  مخصوما

 المبلغ  بین  للفروقات  الفعلي  العائد  طریقة  باستخدام  التراكمي  اإلطفاء  إلى  باإلضافة  المبلغ  أصل  من  المستلمة
  ھي   المالیة   للموجودات  اإلجمالیة   الدفتریة  القیمة  إن.  الخسائر  بمخصص  المعدلة   االستحقاق،  ومبلغ  المبدئي
 . الخسائر لمخصص التعدیل قبل المالیة  للموجودات المطفأة  التكلفة

 
 تصنف كأدوات دین بالتكلفة المطفأة.  التجاریین المدینینو  والنقد المعادل النقد بنودإن 

 
 النقد والنقد المعادل  -

ل د یتمـث د النـق ادل والنـق د في المـع دوق في النـق دى البنوك  الصـــــن ب ـل دى البنوك والودائع تحـت الطـل وـل
اإلیداع  تاریخ من أقل أو شـھور 3 فترة خالل تسـتحق والتي السـیولة عالیة األجل واالسـتثمارات قصـیرة

 التغیرات في حـیث من غیر ـمادـیة تتعرض لمـخاطر والتي النـقد مـحددة من مـبالغ إلى للتحوـیل والـقابـلة
  .القیمة

 
 مدینون تجاریون -

، تأجیر وحدات أو خدمات منجزة ضــــمن   وحداتیمـثل الـمدینون المـبالغ المســــتحـقة من العمالء عن بیع  
تخدام  اط االعتیادي، ویتم االعتراف مبدئیا بالمدینین بالقیمة العادلة وتقاس فیما بعد بالتكلفة المطفأة باـس النـش

 طریقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا مخصص االنخفاض في القیمة. 
 

 اآلخرأدوات الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
عند التحقق المبدئي، یجوز للمجموعة أن تقرر تصنیف بعض من أدوات الملكیة دون الرجوع في ذلك بالقیمة  

ناشئ عن دمج   محتملأو مقابل   العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما ال یحتفظ بھا لغرض المتاجرة
 األعمال. یتحدد ذلك التصنیف لكل أداة على حدة. 

 
أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر تقاس الحقاً بالقیمة العادلة. یتم    االستثمارات في 

االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة بما في ذلك الجزء الخاص بالعمالت األجنبیة في الدخل الشامل اآلخر  
یة. یتم تحویل األرباح والخسائر ویتم عرضھا في التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة ضمن حقوق الملك

المتراكمة المعترف بھا سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المرحلة عند االستبعاد. إن األرباح والخسائر 
بتوزیعات   یتم االعتراف  المجمع.  الخسائر  أو  بیان األرباح  إلى  یعاد تصنیفھا  الملكیة ال  أدوات  الناتجة من 

باح أو الخسائر المجمع عند ثبوت الحق في تلك التوزیعات، إال عندما تستفید المجموعة  األرباح في بیان األر
من تلك المحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األداة، وفي ھذه الحالة تسجل تلك األرباح في الدخل الشامل  

فاض القیمة. وعند اآلخر. ال تخضع أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقییم انخ
استبعادھا، یعاد تبویب األرباح أو الخسائر من التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة إلى األرباح المرحلة في  

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة. 
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 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  األخر   الشامل   الدخل   خالل   من القیاس بالتكلفة المطفأة أو    شروط یتم قیاس الموجودات المالیة التي ال تستوفي  
 على وجھ التحدید: و .  الخسائر  أو  االرباح  خالل   من العادلة بالقیمةأعاله)  موضح ھو كما(
   ما لم تقم المجموعة    الخسائر   أو  االرباح  خالل  من   العادلة  بالقیمةیتم تصنیف االستثمارات في أدوات الملكیة

  كما الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل عند االعتراف المبدئي ( أدواتستثمار في اال بتصنیف
 أعاله).  موضح  ھو

   قیمة العادلة من خالل الدخل  ال  شروط التكلفة المطفأة أو    شروط یتم تصنیف أدوات الدین التي ال تستوفي
. باإلضافة إلى ذلك،  الخسائر   أو  االرباح  خالل  من  العادلة   بالقیمةأعاله)    موضح  ھو  كماالشامل اآلخر (

لقیمة العادلة من خالل الدخل  االتكلفة المطفأة أو شروط  شروط إما  ةتوفی المسأدوات الدین  تصنیفقد یتم 
  التصنیف إذا كان ھذا    المبدئيعند االعتراف    الخسائر   أو   االرباح   خالل   من   العادلة  بالقیمة  أو   اآلخر الشامل  

") الذي قد  يتطابق المحاسب الالقیاس أو االعتراف ("عدم    في   تطابقال عدم    جوھري یلغي أو یقلل بشكل  
على أسس مختلفة. لم    موالخسائر علیھ  باالرباحو االعتراف  أو المطلوبات أ  الموجوداتینشأ من قیاس  

 . الخسائر أو االرباح خالل من العادلة  بالقیمةالمجموعة أي أدوات دین  تصنف
 

إیرادات الفوائد وتوزیعات األرباح في  وأرباح البیع والناتجة من االستبعاد  وتسجل التغیرات في القیمة العادلة  
 الخسائر المجمع وفقاً لشروط العقد أو عندما یثبت الحق في استالم مبلغ األرباح. بیان األرباح أو 

 
 انخفاض قیمة الموجودات المالیة: )   1 -  د

المتوقعة لجمیع أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من    یةلخسائر االئتمان لتعترف المجموعة بمخصص  
 ر. ئ ح أو الخساارب خالل اال

 
للعقد وكافة التدفقات   تستند الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفقاً 

بة تقریبیة إلى معدل الفائدة الفعلي األصلي على النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا، ویتم خصم العجز بنس
 یةتحسینات االئتمان الذلك األصل. تشمل التدفقات النقدیة المتوقعة التدفقات النقدیة من بیع الضمانات المحتفظ بھا أو  

ً خرى التي تعتبر جزءاآل   من الشروط التعاقدیة. ا
 

بالنسبة للمدینین التجاریین والمدینیین اآلخرین، طبقت المجموعة األسلوب المبسط للمعیار واحتسبت الخسائر  
االئتمانیة المتوقعة استناداً إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالیة. وعلیھ، ال تقوم  

ولكن   االئتمان  مخاطر  في  التغیرات  بتتبع  الخسائر    ئر الخسا  بمخصص ف  اعتراإل  یتمالمجموعة  إلى  استناداً 
المو أعمار  المتوقعة على مدى  تاریخ    جودات االئتمانیة  المجموعة مصفوفة  مالیة  فترة   كل المالیة في  أنشأت   .

والبیئة  للمدینین  المحددة  المستقبلیة  بالعوامل  ومعدلة  االئتمان،  لخسائر  السابق  السجل  إلى  تستند  مخصصات 
یتم تقسیم االنكشافات للمخاطر على أساس الخصائص االئتمانیة مثل درجة مخاطر االئتمان، المنطقة    االقتصادیة. 

 .  الجغرافیة، قطاع األعمال، حالة التعسر وعمر العالقة، أیھما ینطبق 
 

 المتوقعة كما یلي: لتطبیق األسلوب المستقبلي، تطبق المجموعة تقییم من ثالث مراحل لقیاس الخسائر االئتمانیة 
  ة ذ    –  ىاألولالمرحـل ة مـن انـی ا االئتـم ة لجودتـھ النســـــب ا بصــــورة كبیرة ـب ة التي لم تتراجع قیمتـھ الـی األدوات الـم

 االعتراف المبدئي أو المصنفة ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة.
  (عدم انخفاض قیمة االئتمان) ــورة كبیرة من حیث  األدوات المالیة التي تراجعت قیمتھا  –المرحلة الثانیة بصــ

 جودتھا االئتمانیة منذ االعتراف المبدئي ومخاطرھا االئتمانیة غیر منخفضة.
  (انخـفاض قیـمة االئتـمان) الموجودات الـمالـیة التي لـھا دلـیل موضــــوعي على انخـفاض القیمة   –المرحـلة الـثالـثة

ــت عندما یكون لحد ــلبي على التدفقات  في تاریخ البیانات المالیة والمحدد أن قیمتھا قد انخفض ث أو أكثر أثر س
 النقدیة المستقبلیة المقدرة.

 
االئتمان   جودة  كانت  إذا  ما  تقییم  بشكل    لألداةعند  تدھورت  قد  تقارن   جوھري المالیة  المبدئي،  االعتراف  منذ 

األداة المالیة في تاریخ   على  التعثربمخاطر    المالیة   البیاناتاألداة المالیة في تاریخ    على  التعثرالمجموعة مخاطر  
المعقولة   والنوعیة  الكمیة  المعلومات  االعتبار  في  المجموعة  تأخذ   ، التقییم  ھذا  إجراء  عند  المبدئي.  اإلعتراف 

والمعلومات   التاریخیة  الخبرة  ذلك  في  بما  أو جھ  تكبدالمتاحة دون    المستقبلیةوالمدعومة،  تشمل    دتكلفة  مفرط. 
مجموعة ، والتي تم  الالمستقبلیة للصناعات التي یعمل فیھا مدینو  اإلمكانیةتم النظر فیھا التي  المستقبلیةالمعلومات 

ذات    یةمؤسسات الفكرالالحصول علیھا من تقاریر الخبراء االقتصادیین والمحللین المالیین والھیئات الحكومیة و
  االقتصادیة  للمعلومات   الخارجیة ر  الصلة وغیرھا من المنظمات المماثلة، باإلضافة إلى النظر في مختلف المصاد

 لمجموعة. لالمتعلقة بالعملیات األساسیة  والمتوقعة الفعلیة
 

شھراً" للمرحلة األولي مع االعتراف بـ "الخسائر االئتمانیة   12یتم االعتراف بـ "الخسائر االئتمانیة المتوقعة لفترة  
المتوقعة على مدى أعمار االئتمان للموجودات المالیة" للمرحلة الثانیة والثالثة. تمثل الخسائر االئتمانیة المتوقعة  

مالیة خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن جمیع أحداث التعثر المحتملة على  على مدى أعمار االئتمان للموجودات ال
مدى العمر المتوقع لألداة المالیة. تمثل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى أعمار االئتمان للموجودات المالیة  

لمالیة والتي من المتوقع أن تنتج شھًرا جزءاً من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى أعمار الموجودات ا  12لمدة  
 . ةالمالی  البیانات شھًرا بعد تاریخ   12عن أحداث تعثر على األدوات المالیة لمدة 
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یتحدد قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة عن طریق تقدیر االحتمال المرجح لخسائر االئتمان على مدى العمر المتوقع  

االئتمان خسائر  خصم  یتم  المالیة.  الدفتریة    لألداة  القیمة  إجمالي  من  المطفأة  بالتكلفة  قیاسھا  تم  والتي  المتوقعة 
للموجودات، وتحمل على بیان األرباح أو الخسائر المجمع، أما بالنسبة ألدوات الدین المالیة المصنفة بالقیمة العادلة  

  بھ  اإلعتراف  ویتم المجمع، الخسائر أو  األرباح ببیان الخسائر مخصص  تحمیل  یتم ، من خالل الدخل الشامل األخر
 . األخر  الشامل  الدخل خالل  من

 
یوماً. ومع ذلك، وفي بعض الحاالت،    30تعتبر المجموعة األصل المالي متعثراً عندما تتأخر المدفوعات التعاقدیة لـ  

لى أن المجموعة قد  یمكن للمجموعة أن تعتبر األصل المالي متعثراً عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إ 
 ال تتلقى كامل المبالغ التعاقدیة المستحقة. یتم شطب األصل المالي عندما ال یتوقع استرداد التدفقات النقدیة التعاقدیة.  
 

 المالیة  المطلوبات )   2 – د
االعتراف   القروض  ل  المبدئيیتم  وفي حالة  العادلة،  بالقیمة  المالیة  المطلوبات  تخصم  جمیع  والدائنون  والسلفیات 

تكالیف المعاملة المتعلقة بھا بشكل مباشر. یتم قیاس جمیع المطلوبات المالیة الحقاً بالقیمة العادلة من خالل األرباح  
 . أو الخسائر أو بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي

 
 المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة 

المطلوبات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة على النحو المبین أعاله بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة  یتم قیاس  
 الفائدة الفعلیة. 

 

 الدائنون 
مثل رصید الدائنین في الدائنین التجاریین والدائنین اآلخرین. یمثل بند الدائنین التجاریین االلتزام لسداد قیمة  ت ی 

بضائع أو خدمات تم شراؤھا ضمن النشاط االعتیادي. یتم إدراج الدائنین التجاریین مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس  
ا باستخدام طریقة معدل  المطفأة  بالتكلفة  إذا كان  الحقا  متداولة  الدائنون كمطلوبات  یتم تصنیف  الفعلي.  لفائدة 

السداد یستحق خالل سنة أو أقل (أو ضمن الدورة التشغیلیة الطبیعیة للنشاط أیھما أطول)، وبخالف ذلك، یتم 
 تصنیفھا كمطلوبات غیر متداولة.  

 

 قتراض اإل 
 بالتكلفة القروض  إدراج المتكبدة. والحقاً یتم الیفالتك خصم  بعد العادلة  بصافي القیمة مبدئیا القروض  إدراج یتم

 في  المستردة  والقیمة  العملیة) تكلفة  خصم بعد (بالصافي  المحصل  المبلغ بین احتساب الفروقات  ویتم المطفأة،
 طریقة الفائدة الفعلیة.   باستخدام  االقتراض فترة خالل األرباح أو الخسائر المجمع بیان

 

یتم احتساب تكلفة منح القروض ضمن تكالیف عملیات القروض إلى الحد الذي یحتمل على أساسھ سحب كل  
أوبعض ھذه التسھیالت في ھذه الحالة، یتم تأجیل ھذه المصاریف حتى یتم سحب القروض. عندما ال یوجد أي  

مدفوعات مقدمة لخدمات  دلیل على أن بعض أو كل القروض سیتم سحبھا، فإن ھذه المصاریف یتم رسملتھا ك
 السیولة ویتم إطفائھا على فترة القروض المتعلقة بھا.  

 
 اإلسالمیة  البنكیة التسھیالت 

في    التسھیالت  تتمثل االسالمیة  المبلغ   تتمثل   والتياالسالمیة    والمشاركة   واإلجارة   التورق   عقود البنكیة  في 
وفقا   للغیر  تم شراؤھا  لبنود  المؤجل  الدفع  أساس    إدراج   یتم.  بھا  الخاصة   االئتمانیةإلتفاقیات  لالمستحق على 

بإجمالي المبلغ الدائن، بعد خصم تكالیف التمویل المتعلقة بالفترات المستقبلیة. یتم إطفاء   التسھیالت ھذه أرصدة
 . الفعلي التكلفة  معدل طریقةعلى أساس نسبي زمني باستخدام  ھاقتكالیف التمویل المستقبلیة عند استحقا

 
استبدال   یتم  عندما  المطلوبات.  مقابل  االلتزام  انتھاء  أو  إلغاء  یتم  عندما  المالیة  بالمطلوبات  االعتراف  إلغاء  یتم 

المطلوبات المالیة  المطلوبات المالیة الحالیة بأخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة جوھریا أو تعدیل شروط  
الحالیة بشكل جوھري. یتم معاملة التبدیل أو التغییر كإلغاء اعتراف ألصل االلتزام وإدراج التزام جدید، ویتم إدراج  

ً الفرق بین القیمة الدفتریة ذات الصلة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع. إذا لم یكن التعدیل جوھری    اإلعتراف  یتم،  ا
الدفتریة للمطلوبات قبل التعدیل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة بعد التعدیل كأرباح أو خسائر    القیمة  بین  بالفرق
 . خرى اآل خسائر ال رباح واألالتعدیل ضمن عن  ناتجة
 

 المالیة والمطلوبات   الموجودات مقاصة )   3 – د
 ھناك   كان  إذا  فقط  المجمع  المالي  المركز  بیان  في   المبلغ  صافي  ادراج  ویتم  المالیة  والمطلوبات  الموجودات   تقاص  یتم
  لتحقیق   او   الصافي  أساس  على  للتسویة   نیة  وھناك  بھا  المعترف  المبالغ  لتقاص  النفاذ  واجب  حالي  قانوني  حق

 . واحد وقت   في  المطلوبات  وتسویة   الموجودات
 

 المخزون   - ھـ
الممكن تحقیقھا أیھما أقل، بعد تكوین مخصص ألیة بنود متقادمة  یقیم المخزون على أساس متوسط التكلفة أو صافي القیمة البیعیة 

أو بطیئة الحركة. تتضمن تكلفة المخزون المواد المباشرة وأجور العمالة المباشرة وكذلك المصاریف غیر المباشرة المتكبدة لجعل  
 المخزون في موقعھ وحالتھ الحالیة. تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح. 
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االعتیادي مخصوما منھ تكالیف االنجاز والمصاریف   صافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا ھو السعر المقدر للبیع من خالل النشاطإن  

البیعیة. یتم شطب بنود المخزون المتقادمة وبطیئة الحركة بناء على االستخدام المستقبلي المتوقع وصافي القیمة البیعیة الممكن  
 تحقیقھا.

 
 رات بغرض المتاجرة عقا    -و

یتم تصنیف العقارات التي تم اقتناؤھا أو تطویرھا لغرض البیع من خالل النشاط االعتیادي ولیس لغرض تأجیرھا أو ارتفاع قیمتھا 
 كعقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة، ویتم قیاسھا بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا أیھما أقل. 

 

التكلفة حقوق أراضي الملك الحر، حقوق األراضي المستأجرة، المبالغ المدفوعة لمقاولي البناء، تكالیف االقتراض، تكالیف  تتضمن  
التخطیط والتصمیم، تكالیف إعداد الموقع ، تكالیف االتعاب المھنیة والخدمات القانونیة، وضرائب تحویل الملكیة، وتكالیف البناء  

 ألخرى ذات الصلة. غیر المباشرة والتكالیف ا
 

تمثل صافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا سعر البیع المقدر من خالل النشاط االعتیادي بناء على األسعار السوقیة كما في تاریخ  
  البیانات المالیة والمخصومة بتأثیر الفترات الزمنیة في حال كانت مادیة، مخصوما منھا تكالیف االنجاز والمصاریف البیعیة. یتم

 قید العموالت غیر المستردة والمدفوعة لوكالء التسویق والمبیعات عند بیع الوحدات العقاریة كمصاریف عند دفعھا. 
 

عند االستبعاد، یتم تحدید تكلفة العقارات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة التي یتم إدراجھا في بیان األرباح أو الخسائر والتي تشمل  
لى العقار المباع ونسبة من التكالیف غیر المباشرة المتكبدة استنادا إلى الحجم النسبي لذلك العقار. عند  التكالیف المباشرة المتكبدة ع

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

 عقارات االستثماریةال – ز
إستخدام موجودات عقاریة (إیضاح    وحقوقتتضمن العقارات االستثماریة العقارات القائمة والعقارات قید اإلنشاء أو إعادة التطویر  

) والمحتفظ بھا لغرض إكتساب اإلیجارات أو إرتفاع القیمة السوقیة أو كالھما. تدرج العقارات االستثماریة مبدئیا بالتكلفة ت   –   2
الشراء وتكالیف العملیات المرتبطة بھا. الحقا للتسجیل المبدئي، یتم إدراج العقارات االستثماریة بالقیمة العادلة  والتي تشمل سعر  

 في تاریخ نھایة الفترة المالیة. یتم تسجیل األرباح أوالخسائر الناتجة من التغیرات في القیمة العادلة للعقارات االستثماریة في بیان
 جمع في الفترة التي حدث بھا التغیر. األرباح أو الخسائر الم

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

لصیانة األخرى  وأن التكلفة یمكن قیاسھا بصورة موثوقة. یتم تسجیل جمیع تكالیف اإلصالحات وا ،من المصاریف إلى المجموعة
 للجزء المستبدل.  ة ی الدفتر مةی القب عتراف اإلإلغاء   تمی كمصاریف عند تكبدھا. عند استبدال جزء من العقار االستثماري، 

 
بالعقارات االستثماریة عند إستبعادھا أو سحبھا نھائیا من اال ستخدام وال یوجد أیة منافع إقتصادیة مستقبلیة  یتم إلغاء اإلعتراف 

اإلستبعاد. ویتم إحتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عـن إستبعاد أو إنھـاء خدمـة العقار االستثماري في بیان األرباح  متوقعة من  
  أو الخسائر المجمع.

 
یتم التحویل إلى العقار االستثماري فقط عند حدوث تغیر في إستخدام العقار یدل على نھایة شغل المالك لھ، أو بدایة تأجیره تشغیلیا  

یدل علیھ بدایة شغل    االستخداملطرف آخر، أو إتمام البناء أو التطویر. ویتم التحویل من عقار استثماري فقط عند حدوث تغیر في  
ستثماري، تقوم المجموعة بالمحاسبة  ا المالك لھ، أو بدایة تطویره بغرض بیعھ. في حال تحول عقار مستخدم من قبل المالك إلى عقار  

 للسیاسة المحاسبیة المتبعة للممتلكات والعقارات والمعدات حتى تاریخ تحول وتغییر االستخدام. عن ذلك العقار طبقا 
 
 المشتركة  ترتیباتال -  ح

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

 
 المشاریع المشتركة . أ

ــرتیب مشترك، حیث یكون لألطراف التي لھا سیطرة مشتركة حقوق في صافي موجودات ھذا   ــو تــ ــــ المشروع المشترك ھــ
السـیطرة المشـتركة تعني مشـاركة السـیطرة على ھذا الترتیب كما ھو متفق علیھ تعاقدیا، والذي یوجد فقط عندما  إنالترتیب.  

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

 كیة مثل الشركات الزمیلة.یتم المحاسبة عن االستثمار في مشاریع مشتركة بناءا على طریقة حقوق المل
 

 العملیات المشتركة .ب 
العملیة المشـتركة ھي ترتیب مشـترك، حیث یكون لألطراف التي لھا سـیطرة مشـتركة حقوق في الموجودات والتزامات تجاه  

یطرة على ھذا الترتیب كما ھو متفق علیھ ت  اركة الـس تركة تعني مـش یطرة المـش عاقدیا، المطلوبات المتعلقة بھذا الترتیب. إن الـس
 من أطراف السیطرة المشتركة. باإلجماعوالذي یوجد فقط عندما تكون القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة تتطلب موافقة 
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باعتـبارھا أحد أطراف العملـیة المشــــتركة   في إطار العملـیات المشــــتركة، تقوم المجموعة عـندما تكون أنشـــــطة المجموعة

 العملیة فیما یخص اآلتي:باالعتراف بحصصھا المتعلقة بتلك 
 الموجودات، بما في ذلك حصتھا من أي موجودات محتفظ بھا بشكل مشترك. -
 المطلوبات، بما في ذلك حصتھا من أي مطلوبات تم تحملھا بشكل مشترك. -
 اإلیرادات من بیع حصتھا من إنتاجیة العملیة المشتركة. -
 المشتركة.العملیة  منتجاتالحصة من إیرادات بیع  -
 المصروفات، بما في ذلك حصتھا من أي مصروفات متكبدة بشكل مشترك. -

 
بالمحاـسبة عن الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمـصروفات المتعلقة بحـصتھا في العملیة المـشتركة وفقا   تقوم المجموعة

 والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات.للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المطبقة على تلك الموجودات 
 

ـھذه   مع عملـیة مشــــترـكة وتكون ھي أـحد أطرافـھا (مـثل بیع أو منح موجودات)، تعتبر المجموـعة عـندـما تتـعاـمل المجموـعة
ــائر الناتجة من ھذه المعامالت   المعاملة كتعامل مع األطراف األخرى في العملیة المشـــتركة، ویتم االعتراف باألرباح والخسـ

 بیانات المالیة المجمعة للمجموعة فقط بما یساوي حصص األطراف األخرى في العملیة المشتركة.في ال
 

ال تعترف بحصتھا   مع عملیة مشتركة تكون ھي أحد أطرافھا (مثل شراء موجودات)، فإن المجموعة عندما تتعامل المجموعة
 ثالث. من األرباح والخسائر إلى أن تتم إعادة بیع تلك الموجودات إلى طرف

 
 الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا لغرض البیع -  ط

یتم تصنیف األصل غیر المتداول (مجموعة الوحدات المعروضة للبیع) على أنھ محتفظ بھا لغرض البیع إذا كان سیتم استرداد  
قیمتھا الدفتریة من خالل معاملة بیع ولیس من خالل استمرار استخدامھا. والستیفاء ھذا الشرط، یجب أن تكون عملیة البیع مرجحة  

ویجب    الحالي. األصل (أو مجموعة الموجودات المعروضة للبیع) متاحة للبیع الفوري على وضعھا  بشكل كبیر، كما یجب أن یكون  
أیضا إن تكون اإلدارة ملتزمة بخطة لبیع األصل، حیث ینبغي إن تكون الفترة المتوقعة إلتمام عملیة البیع خالل سنة من تاریخ  

موجودات المتاحة للبیع) والمحتفظ بھا لغرض البیع بقیمتھا الدفتریة  التصنیف. یتم قیاس الموجودات غیر المتداولة (أو مجموعة ال
الملموسة عند   الموجودات غیر  إطفاء  أو  استھالك  یتم  ال  أقل.  أیھما  البیع،  إتمام  تكالیف  منھا  مطروحاً  العادلة  قیمتھا  أو  السابقة 

بیان المركز  تصنفیھا كمحتفظ بھـا لغرض البیع. تعرض الموجودات المصنفة كمتاحة للبیع بصو رة منفصلة كبنود متداولة في 
 المالي المجمع.  

 
  التابعة   الشركة  لتلك  ومطلوبات موجودات  جمیع  تصنف  تابعة،  شركة  على  السیطرة  فقد  تتضمن  بیع  بخطة  المجموعة  تلتزم  عندما
  بحصة   ستحتفظ  المجموعة  كانت  إذا  النظرعما  بغض  أعاله،  الموضحة  الشروط  استیفاء  یتم  عندما  البیع  لغرض  بھا  محتفظ  أنھا  على
 . البیع عملیة بعد السابقة التابعة شركتھا في  مسیطرة  غیر

 
ً استثمار في شركة زمیلة أو جزء  استبعاد   تتضمنبخطة بیع    المجموعة عندما تلتزم   الذي    منھ یتم تصنیف االستثمار أو جزء    منھ،   ا

الموضحة أعاله، وتتوقف المجموعة عن تطبیق طریقة    الشروطبیع عندما یتم استیفاء  ال  غرضعلى أنھ محتفظ بھ ل  استبعادهسیتم  
من استثمار في شركة زمیلة    المتبقيجزء  بال  یتعلق  فیمالبیع.  ا  غرضحقوق الملكیة فیما یتعلق بالجزء المصنف كمحتفظ بھ ل  محاسبة

 لبیع یستمر في استخدام طریقة محاسبة حقوق الملكیة. ا غرضلم یتم تصنیفھ على أنھ محتفظ بھ ل
 

یتم توزیع الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القیمة لمجموعة الموجودات المتاحة للبیع أوالً على الشھرة ومن ثم توزیع الرصید  
طلوبات بشكل نسبي، غیر انـھ ال یتم توزیع أي خسارة على المخزون والموجودات المالیـة والضرائب  المتبقي على الموجودات والم

المؤجلة المسجلة كأصل وموجودات خطط مزایا الموظفین والعقارات االستثماریة والموجودات البیولوجیة، حیث تستمر معالجتھم  
 ً ة االنخفاض في القیمة عند التصنیف المبدئي لألصل كمحتفظ بھ لغرض  للسیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم االعتراف بخسار   طبقا

البیع إضافة إلى أي أرباح أو خسائر الحقة ناتجة عن إعادة القیاس في بیان األرباح أو الخسائر. ال یتم االعتراف بأي أرباح الحقة  
 تزید عن الرصید المتراكم لخسارة االنخفاض في القیمة. 

 
وجودات كمحتفظ بھا لغرض البیع (أو انتفاء تصنیفھا ضمن مجموعة الموجودات المتاحة للبیع)، یتم قیاس  عند انتفاء تصنیف الم

  تلك الموجودات بأي من القیمتین التالیتین، أیھما أقل: 
ویة   . أ القیمة الدفتریة قبل تصـنیف األصـل (أو مجموعة الموجودات المعروضـة للبیع) على أنھ محتفظ بھا لغرض البیع، بعد تـس

أي اسـتھالك أو إطفاء أو إعادة تقییم كان سـیتم االعتراف بھ لو لم یتم تصـنیف األصـل (أو مجموعة الموجودات المعروضـة  
   للبیع) على أنھ محتفظ بھا لغرض البیع.

 المبلغ القابل لالسترداد كما في تاریخ القرار الالحق بعدم البیع. .ب 
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   الشھرة و  األعمال دمج -  ي
 

  األعمالدمج 
بالقیمة العادلة في تاریخ االقتناء والتي تمثل   یتم المحاسبة عن دمج األعمــال باستخدام طریقة االقتناء. تقاس تكلفة االقتناء 
إجمالي المقابل الممنوح باإلضافة إلى قیمة الحصص غیر المسیطرة في الشركة المشتراة، یقوم المشتري في كل عملیة دمج  

یر المسیطرة في الشركة المشتراة والتي تمثل حصتھم الحالیة التي تعطي لمالكھا الحق في حصة  أعمال بقیاس الحصص غ
نسبیة في صافي الموجودات عند التصفیة، إما بالقیمة العادلة أو بنسبة الحصة فـي صافي قیمة الموجودات المحددة للشركة  

 المستحوذ علیھا. تدرج تكالیف االقتناء كمصروفات عند تكبدھا.
 

عند االقتناء بتقییم الموجودات والمطلوبات المالیة لغرض تحدید التصنیف المناسب لھا وفقا للشروط التعاقدیة   تقوم المجموعة 
والظروف االقتصادیة والشروط ذات الصلة كما في تاریخ االقتناء، بما في ذلك فصل المشتقات الضمنیة عن تلك العقود التابعة  

 اة. لھا والخاصة بالشركة المشتر
 

عند دمج األعمال على مراحل، یتم إعادة قیاس حصة المشترى السابقة على تاریخ االقتناء بالقیمة العادلة كما في تاریخ االقتناء،  
 ویدرج أي ربح أو خسارة ضمن بیان األرباح أو الخسائر المجمع أو الدخل الشامل اآلخر، حسبما یكون مالئماً.

 
تحویلھ من قبل المشتري یتم إدراجھ بالقیمة العادلة كما في تاریخ االقتناء. یتم إدراج التغیرات الالحقة  إن أي مقابل محتمل یتم  

) "األدوات المالیة".  9في القیمة العادلة للمقابل المحتمل والتي قد تكون أصل أو التزام وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 وق ملكیة، فإنھ ال تتم إعادة قیاسھ حتى یتم تسویتھ نھائیا ضمن حقوق الملكیة. عنـد تصنیـف المقابل المحتمل كحق 

 
بتسجیل مخصصات للبنود التي لم تكتمل معالجتھا  عند عدم استكمال دمج األعمال في نھایة الفترة المالیة، تقوم المجموعة

مطلوبات إضافیة لتعكس أي معلومات حدیثة  المحاسبیة. ویتم تعدیل ھذه المخصصات خالل فترة القیاس أو قید موجودات أو  
عن الحقائق واألحوال المتواجدة في تاریخ االقتناء، والتي كانت قد تؤثر على المبالغ المسجلة عند االقتناء إن كانت معروفة  

 في ذلك التاریخ.
 

 الشھرة 
المسیطرة وأي حصص محتفط بھا سابقا  تمثل الشھرة الزیادة في مجموع المقابل المحول والمبلغ المعترف بھ للحصص غیر  

عن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة كما في تاریخ عملیة االقتناء. تظھر الشھرة مبدئیا كأصل  
 بالتكلفة والحقا یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض المتراكمة في القیمة. 

 
في صافي زیادة  ھناك  كان  فإن    إذا  التكلفة،  واإللتزامات عن  والمطلوبات  الموجودات  من  المجموعة  لحصة  العادلة  القیمة 

المجموعة مطالبة بإعادة تقییم القیاس والتحدید لصافي الموجودات ومراجعة قیاس تكلفة اإلقتناء، ومن ثم إدراج قیمة الزیادة  
 ائر المجمع. المتبقیة بعد إعادة التقییم مباشرة ضمن بیان األرباح أو الخس

 
لغرض التأكد من وجود إنخفاض في قیمة الشھرة، فإنھ یتم توزیع الشھرة على كل وحدات تولید النقد للمجموعة والمتوقع لھا  
اإلنتفاع من عملیة الدمج. تتم مراجعة وحدات تولید النقد التي تم توزیع الشھرة علیھا سنویا أو بصورة أكثر تكرارا عند وجود  

ض قیمة الوحدة. إذا كانت القیمة االستردادیة لوحدة تولید النقد أقل من القیمة الدفتریة لتلك الوحدة، فإنھ یتم  نخفاادلیل على  
نخفاض القیمة، ومن ثم یتم تخفیض باقي الموجودات في نفس  اتخفیض القیمة الدفتریة ألي شھرة تم توزیعھا على الوحدة بقیمة  

لكل أصل في الوحدة، وال یتم عكس خسائر اإلنخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة في    الوحدة بشكل نسبي طبقا للقیمة الدفتریة
 الفترات الالحقة. 

 
عندما تشكل الشھرة جزءا من وحدة تولید النقد ویتم إستبعاد جزء من العملیات بداخل ھذه الوحدة، فإن الشھرة المــرتبطة  

ة لھذه العملیات، وذلك عند تحدید الربح أو الخسارة الناتجة عن إستبعاد ھذه  بـالعملیات المستبعدة تمثل جزءاً من القیمة الدفتری 
العملیات. یتم قیاس الشھرة المستبعدة في ھذه الحالة على أساس القیمة النسبیة للعملیات المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من وحدة  

 تولید النقد.
 

 ممتلكات وعقارات ومعدات  - ك
 إلى الموجودات  تلك بإیصال  مرتبطة  مباشرة  الیف تك وأي  الشراء  سعر  والمعدات   والعقارات   للممتلكات المبدئیة   التكلفة تتضمن
مثل بعد المتكبدة المصاریف  إدراج إعادة یتم  .للتشغیل جاھزة وجعلھا التشغیل موقـع والمعدات  والعقارات  الممتلكات   تشغیل 

 الحاالت في  . فیھا المصاریف ھـذه تكبد یتم التي الفترة في األرباح أو الخسائر المجمع بیان في  والفحص والصیانة اإلصالحات
 استخدام  من علیھا الحصول  المتوقع  المستقبلیة االقتصادیة  المنافع  في زیادة إلى أدت  قد المصاریف أن بوضوح  فیھا یظھر التي

ً  المحدد  األداء  معیار من  أعلى  حد  إلى  إحدى الممتلكات والعقارات والمعدات   ة إضافی  كتكلفة  المصاریف  ھذه  رسملة  یتم فإنھ  ، أساسا
 .والمعدات  والعقارات الممتلكات على
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خدمة   إنھاء  أوفي القیمة. عند بیـع    االنخفاضتظھر الممتلكات والعقارات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وخسائر  

في بیان األرباح   استبعادھاتكلفتھا واستھالكھا المتراكم من الحسابات ویدرج أي ربح أو خسارة ناتجة عن    استبعادالموجودات، یتم  
والعقارات والمعدات لتحدید االنخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث    للممتلكات الدفتریة القیمة مراجعة یتم  أو الخسائر المجمع.

  القیمة   تزید  وعندما  المؤشرات  ھذه  مثل  وجود  حالة   في  یة قد ال تكون قابلة لالسترداد.أو تغیرات الظروف إلى أن القیمة الدفتر
  ناقصا   العادلة  القیمة  تمثل  والتي  لالسترداد  القابلة  قیمتھا  إلى  الموجودات  تخفیض  یتم  المقدرة،  لالسترداد   القابلة  القیمة  عن  الدفتریة
 .أعلى أیھما المستخدمة،  القیمة أو البیع تكالیف

 
یتم   یتم  إستھالكال  المتوقعةاأل مدى على الثابت القسط بطریقة ستھالكاإل  احتساب األراضي،    الممتلكات  لبنود عمار اإلنتاجیة 

 :یلي كما والمعدات  والعقارات 
 سنوات  

  

 10 موجودات  استخدام  حق 
 10 أدوات ومعدات طبیة 

 3 أجھزة وبرامج كمبیوتر 
 5 واخرى   أثاث وتركیبات

 

 قتصادیة اإل  تتفقان مع نمط المنافع ستھالكاإل  وفترة  طریقة أن  من  للتأكد دوریا  ستھالكاإل وطریقة  اإلنتاجي  العمر  مراجعة  یتم
  .والمعدات   والعقارات  الممتلكات بنود من  المتوقعة

 

ستبعادھا أو عند إنتفاء وجود منفعة إقتصادیة متوقعة من االستعمال  إعتراف ببنود الممتلكات والعقارات والمعدات عند  یتم إلغاء اإل
 المستمر لتلك الموجودات.  

 

 الموجودات  قیمة انخفاض  -  ل
نخفاض في قیمة  افي نھایة الفترة المالیة، تقوم المجموعة بمراجعة القیم الدفتریة للموجودات لتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل على  

نخفاض في  تلك الموجودات. إذا كان یوجد دلیـل على اإلنخفاض، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد للموجودات إلحتساب خسائر اال
إذا لم یكن من الممكن تقدیر القیمة القابلة لالسترداد ألصل منفرد، یجب على المجموعة تقدیر القیمة القابلة    .) القیمة، (إن وجدت

 لالسترداد لوحدة تولید النقد التي ینتمي إلیھا األصل. 
 

القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع أو القیمة المستخدمة، أیھما أعلى.   یتم تقدیر القیمة المستخدمة  إن القیمة 
لألصل من خالل خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة مقابل القیمة الحالیة لھا بتطبیق سعر الخصم المناسب. یجب أن یعكس  

 سعر الخصم تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل. 
 

داد المقدرة لألصل (أو وحدة تولید النقد) أقل من القیمة الدفتریة لألصل، فإنھ یجب تخفیض القیمة  إذا كانت القیمة القابلة لالستر
الدفتریة لألصل (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة القابلة لالسترداد. یجب اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في القیمة مباشرة في بیان  

نخفاض قیمة  ایمة الدفتریة لألصل معاد تقییمھا وفي ھذه الحالة یجب معالجة خسارة  األرباح أو الخسائر المجمع، إال إذا كانت الق
 نخفاض إعادة تقییم.إاألصل ك

 
نخفاض في القیمة الحقا، تزداد القیمة الدفتریة لألصل (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة التقدیریة المعدلة القابلة  عند عكس خسارة اال

ال یزید المبلغ الدفتري بسبب عكس خسارة إنخفاض القیمة عن المبلغ الدفتري الذي كان سیحدد لو أنھ لم یتم  أ لالسترداد. یجب  
بأیة خسارة من   قااإلعتراف  السانخفاض  السنوات  النقد) خالل  تولید  (أو وحدة  بعكس خسارة  یمة األصل  اإلعتراف  یجب  بقة. 

نخفاض في القیمة مباشرة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع إال إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل معاد تقییمھا وفي ھذه الحالة  اال
 التقییم.  نخفاض في القیمة كزیادة في إعادةئر االیجب معالجة عكس خسا

 
 الخدمة  نھایة مكافأة  مخصص -  م

وقوانین العمل المعمول    الموظفین وعقود في القطاع األھلي   العمل  لقانون  طبقا للموظفین الخدمة  نھایة مكافأة ل  مخصص  حتسابإ یتم
 تم  لو فیما ،موظف لكـل ق ـالمستح المبلغ یمثل  الممول غیر لتزاماإل ھذا إن   .بھا في الدول التي تزاول الشركات التابعة نشاطھا بھا

 .النھائي لتزاماإل لھذا الحالیة  القیمة یقارب  والذي  ،نھایة الفترة المالیة تاریخ في خدماتھ إنھاء
 

 المال رأس   - ن
ة المرتبطة مباشرة بإصدار أسھم جدیدة یتم عرضھا ضمن حقوق الملكیة  ضافی إن التكالیف اإل   .تصنف األسھم العادیة كحقوق ملكیة 

 مخصومة من المبالغ المحصلة. 
 

 إصدار  عالوة  -  س
 اإلصدار عالوة  إن   .المصدرة لألسھم االسمیة القیمة  عن األسھم   صدار إ المحصل عند   زیادة قیمة النقد  في  االصدار  عالوة تمثلت 

 .القانون علیھا نص التي الحاالت  في إال للتوزیع قابلة غیر
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 خزانة أسھم   -  ع

الخزانة  تتمثل   تم  أسھم  التي  الخاصة  األم  الشركة  أسھم  یت إفي  ولم  المجموعة  قبل  إعادة شراؤھا الحقا من  ثم  إعادة  صدارھا  م 
یتم إدراج متوسط تكلفة    ، بإستخدام طریقة التكلفة. وفقا لطریقة التكلفةأسھم الخزانة  . وتتم المحاسبة عن  إصـدارھا أو إلغائھا بعد

عند إعادة إصدار ھذه األسھم یتم إدراج األرباح في حساب منفصل    .األسھم المعاد شراؤھا كحساب معاكس ضمن حقوق الملكیة 
"، ویتم تحمیل أي خسائر محققة على الحساب نفسھ في حدود  خزانة  الم  " احتیاطي أسھالملكیة  غیر قابل للتوزیع ضمن حقوق  

 . ة على األرباح المرحلة ثم اإلحتیاطیات ثم عالوة اإلصدار على التوالي ضافی ویتم تحمیل الخسائر اإل   ،الرصید الدائن لذلك الحساب
 

لمقابلة الخسائر المسجلة سابقا في عالوة اإلصدار ثم اإلحتیاطیات ثم األرباح   خزانةالتستخدم األرباح المحققة الحقا عن بیع أسھم 
إن إصدار أسھم المنحة یؤدي إلى    .خزانةالال یتم دفع أي توزیعات نقدیة عن أسھم    .على التواليخزانة  الالمرحلة ثم إحتیاطي أسھم  

 . خزانةالبشكل نسبي وتخفیض متوسط تكلفة السھم دون أن یؤثر على إجمالي تكلفة أسھم  الخزانة  أسھم زیادة عدد 
 

یتم خصم المبلغ المدفوع متضمنا    ،)خزانة ال عند شراء أي شركة في المجموعة حصة في ملكیة رأس مال الشركة األم (أسھم  
من حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم إلى أن یتم إلغاء األسھم أو إعادة  خزانة  الة المتعلقة مباشرة بأسھم  ضافی التكالیف اإل

ة المباشرة للعملیة   ضافی في حال إعادة إصدار األسھم الحقا، یتم إضافة أي مبلغ مستلم بالصافي بعد خصم التكالیف اإل   .إصدارھا
 . الشركة األم  في حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي

 
 ى آخر  اتاحتیاطی   -  ف

 لتسجیل أثر التغیر في حصص حقوق ملكیة شركات تابعة دون فقدان السیطرة.  ى اآلخر اتیتم استخدام االحتیاطی 
 
 معامالت المدفوعات باألسھم  -  ص

لى الموظفین الدائمین؛ ویتم  إتقوم المجموعة بتطبیق برنامج مدفوعات األسھم لموظفیھا. وفقا لشروط ھذا البرنامج، یتم منح أسھم  
وفقا للقیمة العادلة في تاریخ منح األسھم. ویتم قیاس القیمة العادلة    باألسھم قیاس تكلفة المعامالت مع الموظفین التي یتم تسویتھا  

 في االعتبار شروط وقواعد المنح.    األخذ معسعار السوق المتاحة أناء على سھم ب لھذه األ
 

في حقوق الملكیة على مدى فترة استیفاء شروط    لذلكالزیادة المقابلة  وتكلفة المعامالت التي یتم تسویتھا باألسھم  ب   االعترافیتم  
المصروف المتراكم  ب   االعترافتاریخ االستحقاق الكامل للمنحة من قبل الموظف ("تاریخ االستحقاق"). یتم    حتى داء و/أو الخدمة  األ

تقدیر للمجموعة    أفضل   بیانفترة االستحقاق مع    نھایةیعكس مدى    والذيفي تاریخ التقاریر المالیة    باألسھمالمحقق لتسویة المعامالت  
 لعدد االدوات المالیة التي سیتم استحقاقھا في النھایة.  

 
 إیرادات العقود المبرمة مع العمالء   - ق

الذي    المقابل البضائع أو الخدمات إلى العمیل بمبلغ یعكس    علىسیطرة  ال بإیرادات العقود المبرمة مع العمالء عند نقل    اإلعتراف یتم  
في ترتیبات عقود    الرئیسي  الطرف المجموعة بشكل عام أنھا    قررتأو الخدمات.    البضائعمقابل تلك    استحقاقھ تتوقع المجموعة  

 . إلى العمیل  السیطرة  نقل إیراداتھا، ألنھا تسیطر عادة على البضائع أو الخدمات قبل 
 

 : عن العقود  الناتجة تطبق المجموعة نموذًجا من خمس خطوات على النحو التالي لحساب اإلیرادات 
اذ   -: تـحدـید العـقد مع العمـیل  ىالخطوة األول - یُعّرف العـقد ـبأـنھ اتـفاق بین طرفین أو أكثر ینشــــئ حقوـقاً والتزاـمات واجـبة النـف

 ویحدد المعاییر الخاصة بكل عقد یجب الوفاء بھ.
ھو وعد في العقد مع العمیل لبیع البضـائع أو تأدیة    يتعاقدلتزام الاال إن  –في العقد   التعاقدیة  االلتزاماتلثانیة: تحدید الخطوة ا -

 الخدمات إلى العمیل.
ــعر المعاملة   - ــائع أو تأدیة   إن  –الخطوة الثالثة: تحدید س ــتحقاقھ لبیع البض ــعر المعاملة ھو المقابل الذي تتوقع المجموعة إس س

 الخدمات إلى العمیل المتفق علیھا ، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف خارج التعاقد.
ـبالنســـــبة للعـقد اـلذي یحتوي على أكثر من التزام    –في العـقد   تـعاـقدالخطوة الرابـعة: توزیع ســــعر المـعامـلة على التزاـمات ال -

في حدود المبلغ الذي یمثل مبلغ المقابل الذي تتوقع    يقدتعا، ســـتقوم المجموعة بتخصـــیص ســـعر المعاملة لكل التزام يتعاقد
 .التعاقديالمجموعة استحقاقھ نظیر تلبیة ذلك االلتزام 

 .یةتعاقدال اتتزامااللالخطوة الخامسة: االعتراف باإلیراد عندما (أو كما) تفي المجموعة ب  -
 

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

 
  تزامات لالمجموعة باإلیرادات إما في وقت محدد أو على مدى فترة من الوقت، عندما (أو كلما) تقوم المجموعة بتلبیة اإل  تعترف

عن طریق بیع البضاعة أو تأدیھ الخدمات المتفق علیھا لعمالئھا. وتقوم المجموعة بنقل السیطرة على البضاعة أو الخدمات    تعاقدیةال
 :   على مدى فترة من الوقت (ولیس في وقت محدد) وذلك عند استیفاء أي من المعاییر التالیة

 العمیل المنافع التي تقدمھا المجموعة ویستھلكھا في الوقت نفسھ حالما قامت المجموعة باألداء ، أو  ىأن یتلق -
أداء المجموعة ینـشئ أو یحـسن األصل (على سبیل المثال، األعمال قید التنفیذ) الذي یسیطر علیھ العمیل عند تشیید األصل   أن -

 أوتحسینھ، أو
ــل لھ أن - ــئ أي أصـ ــتخدام بدیل للمجموعة ، وللمجموعة حق واجب النفاذ في الدفعات مقابل األداء    أداء المجموعة ال ینشـ اسـ

 المكتمل حتى تاریخھ.
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قل السیطرة في وقت محدد إذا لم تتحقق أي من المعاییر الالزمة لنقل البضاعة أو الخدمة على مدى فترة من الوقت. تأخذ  ت تن 

 تحویل السیطرة:  أم لم یتم المجموعة العوامل التالیة في االعتبار سواء تم
 أن یكون للمجموعة حق حالي في الدفعات مقابل األصل. -
 أن یكون للعمیل حق قانوني في األصل. -
 . أن تقوم المجموعة بتحویل الحیازة المادیة لألصل -
 . أن یمتلك العمیل المخاطر والمنافع المھمة لملكیة األصل -
 أن یقبل العمیل األصل. -

 
التكالیف اإلضافیة للحصول على العقد مع العمیل عند تكبدھا حیث تتوقع المجموعة استرداد ھذه التكالیف، وال یتم تكبد یتم رسملة  

تلك التكالیف إذا لم یتم الحصول على العقد. یتم تسجیل عموالت المبیعات المتكبدة من قبل المجموعة كمصروف إذا كانت فترة  
 إطفاء تلك التكالیف أقل من سنة. 

 
   من األنشطة التالیة:    ھيإن مصادر إیرادات المجموعة 

 
 المتاجرة  بغرض بیع عقارات  

  . التعاقدیةللشروط    طبقاإما في وقت محدد أو على مدى فترة من الوقت    تتحقق اإلیرادات عند تحویل السیطرة على العقار إلى العمیل 
خالل فترة    للعمیل  السیطرة  تحویل  إعتباركما یتم    ،بسبب القیود التعاقدیةإن العقارات بصفة عامة لیس لھا استخدام بدیل للمجموعة  

المنجزة   المستحقة عن األعمال  الدفعات  للمجموعة حق ملزم ونافذ في  یكون  بسعر    اإلیرادویقاس    تاریخھ  حتىالتطویر عندما 
 . طبقا لألعمال المنجزة  المعاملة المتفق علیھا بموجب العقد

 
 اإلیجارات 

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

 الخدمات الطبیة 
 . الخدمات الطبیة عند اكتسابھا، وذلك عند تقدیم الخدمة للعمالء یتم تحقق إیرادات 

 
 اإلدارة  أتعاب 

 ، عند اكتسابھا، على أساس نسبي زمني. اإلدارة أتعاب یتم تحقق إیرادات 
 

 اإلیرادات األخرى 
 ستحقاق. تحقق اإلیرادات األخرى على أساس مبدأ اإلیتم 

 
 المخصصات  -  ر

  المرجع من یكون سابق لحدث نتیجة محتمل، أو حالي قانوني التزام المجموعة  على یكون عندمافقط   بالمخصص اإلعتراف یتم
  مراجعة  ویتم  .لتزاماإل لمبلغ موثـوق  تقدیر إجراء  إمكانیة مع  ،لتزاماإل لتسویة  االقتصادیة  للمواردصادراً    تدفقا ذلك  یتطلب  أن

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

 المعترف بھا في اندماج األعمال  المحتملة  االلتزامات
  في .  االستحواذ  تاریخ  في   كما  العادلة   بالقیمة  المبدئي  االعتراف   عند  األعمال   دمج   في  علیھا  المستحوذ  المحتملةالمطلوبات    تقاس
ً   بھ  االعتراف  سیتم  الذي  بالمبلغ  المحتملة  المطلوبات  قیاس  یتم  الحقة،مالیة    فترة  كل  نھایة )  37(  رقم   الدولي  المحاسبة  لمعیار  وفقا

ً   المبدئي  االعتراف  عند  بھ  المعترف  المبلغ  أو ً   بھا  المعترف   لإلیرادات  المتراكم  المبلغ  ناقصا   للتقاریر  الدولي  المعیار  لسیاسات  وفقا
 .  أعلى أیھما)، 15( رقم  المالیة

 
 باإللتزامات  المثقلة  العقود 

  بسبب   تجنبھا  للمجموعة   یمكن  ال   التي   التكالیف  أي (  تجنبھا  یمكن  ال  التي  التكالیف   فیھ  تتجاوز   عقد   ھو   باإللتزامات   المثقل   العقد  إن
 تجنبھا  یمكن  ال  التي  التكالیف  وتعكس.  بموجبھ  إستالمھا  المتوقع  االقتصادیة  المنافع  العقد،  بموجب   بااللتزامات  للوفاء)  العقد  امتالكھا
  الوفاء   في   الفشل  عن  الناشئة  غرامات   أو  تعویض  وأي  بالعقد  الوفاء  تكلفة  إما  وھي  العقد،  من  للتخارج  تكلفة  صافي  أقل   العقد  بموجب

 . أقل  أیھما بھ،
 

  قبل . لكن  مخصص   إنھ  على   وقیاسھ   العقد   بموجب   الحالي  بااللتزام  االعتراف   یتم  باإللتزامات،  مثقل   عقد   المجموعة   لدى   كان   إذا
  قیمة   في   وجدت  تكون  قد   التي   القیمة  انخفاض   بخسارة   المجموعة  تعترف ،    باإللتزامات   مثقل  لعقد   منفصل  مخصص  إحتساب 

 . بالعقد الخاصة الموجودات
 

 ال یتم إدراج المخصصات للخسائر التشغیلیة المستقبلیة.
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 تكالیف اإلقتراض   -  ش  

إن تكالیف   فیما یتعلق باقتراض األموال.   المنشأةھا  ت األخرى التي تكبدوالتكالیف  التمویل    وتكالیفإن تكالیف االقتراض تشمل الفوائد  
االقتراض المتعلقة مباشرة بتملك أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المستوفاة لشروط رسملة تكالیف االقتراض، وھي الموجودات التي  
تتطلب وقتا زمنیا طویال لتصبح جاھزة لالستخدام أو البیع، یتم إضافتھا لتكلفة تلك الموجودات حتى تصبح جاھزة بشكل جوھري  

بیع. إن إیرادات االستثمارات المحصلة من االستثمار المؤقت لقروض محددة والمستثمرة خالل فترة عدم استغاللھا  لالستخدام أو ال
 للصرف یتم خصمھا من تكالیف التمویل القابلة لالسترداد.  

 

 .فیھایتم إدراج كافة تكالیف االقتراض األخرى في بیان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي یتم تكبدھا 
 

 التأجیر عقود  -  ت  
 

 ر كمؤج المجموعة 
أنھا عقود    التأجیرتصنف عقود   بالملكیة.    تأجیرعلى  المتعلقة  المخاطر والعوائد  المؤجر بجزء جوھري من  إذا احتفظ  تشغیلیة 

إن تحدید ما إذا كان ترتیب معین ھو ترتیب تأجیري أو ترتیب یتضمن   .تمویلیة تأجیراألخرى كعقود  التأجیرتصنف جمیع عقود 
ا الترتیب یعتمد على استخدام أصل معین أو موجودات  یستند إلى مضمون ھذا الترتیب، ویتطلب تقییم ما إذا كان تنفیذ ھذ  تأجیر

 محددة، أو أن الترتیب ینقل أو یمنح الحق في استخدام األصل . 
 

 عقد اإلیجار التمویلي  )1
إن المبالغ المستحقة من المستأجرین تحت عقد اإلیجار التمویلي یتم إدراجھا كمدینین بقیمة صافي استثمار المجموعة في عقد  
اإلیجار. یتم توزیع اإلیراد من عقود اإلیجار التمویلیة على فترات مالیة بحیث تعكس نسبة عائد دوري ثابت على صافي  

 .القائم فیما یتعلق بعقود اإلیجار استثمار المجموعة 
 

 عقد اإلیجار التشغیلي  )2
الثاب  القسط  التشغیلي على أساس  بإیرادات اإلیجارات من عقد اإلیجار  ت على مدى مدة عقد اإلیجار.  إن  یتم االعتراف 

القیمة الدفتریة    إلىالتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة عند التفاوض وإجراء الترتیبات لعقد اإلیجار التشغیلي یتم إضافتھا  
 لألصل المؤجر ویتم االعتراف بھا على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. 

 

 المجموعة كمستأجر 
عقود    بالتزمات  المجموعة  تعترف.  العقد  بدایة  تاریخ  في  ،ا تأجیر  یتضمن  أو  اتأجیر یعتبر  العقد  كان  إذا  مابتقییم    المجموعة  تقوم

 . المستأجر الطرف  فیھا  تكون التي التأجیر ترتیبات بجمیع یتعلق فیماموجودات الإستخدام  حقوق  مقابلالتأجیر 
 

 الموجودات  إستخدام حقوق )1
موجودات في تاریخ بدایة عقد التأجیر (أي التاریخ الذي تصبح بھ الموجودات محل  ال  إستخدام  حقوقب   المجموعة   تعترف
د اإلیجار المعترف بھا (والتي تتمثل  وقیمة إلتزامات عق  الموجودات  إستخدام  حقوق  لالستخدام). تتضمن تكلفة  متاحةً العقد  

دادھا خالل فترة عقد اإلیجار مخصومة بإستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي  في القیمة الحالیة لدفعات عقد اإلیجار المقرر س
في تاریخ بدء مدة عقد اإلیجار) والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة، ودفعات عقد اإلیجار المسددة في أو قبل بدء تاریخ مدة  

اإلیجار   مست ن عقد  إیجار  حوافز  أي  المبدئي   الحقاة.  لماقصا    السیاسة   حسب  الموجودات   إستخدام  وق حقتقاس    ،للتسجیل 
 .  المشابھة موجوداتھا لقیاس المجموعة  قبل   من المتبعة المحاسبیة

 

أي استھالك    الممتلكاتحقوق إستخدام الموجودات التي تتماشى مع تعریف    إدراج  یتم والعقارات والمعدات بالتكلفة ناقصاً 
صورة معقولة    المجموعةمتراكم وخسائر انخفاض القیمة المعدلة ألي عملیات إعادة قیاس لمطلوبات عقد التأجیر. إذا لم تتأكد  

دام المعترف  من حصولھا على ملكیة الموجودات المستأجرة في نھایة مدة عقد التأجیر، یتم إستھالك موجودات حق االستخ
 إدراج  یتم. بینما  ،بھا على أساس القسط الثابت خالل العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات أو مدة عقد اإلیجار، أیھما أقرب

العقارات االستثماریة للمجموعة حیث یتم    ضمنحقوق إستخدام الموجودات التي تتماشى مع تعریف العقارات اإلستثماریة  
المقرر    التأجیر  عقد  دفعات   عن  بمعزل   االیجار   عقد  فترة   خاللالتدفقات النقدیة المتوقعة    تعكس   التيقیاسھا بالقیمة العادلة  

 . المجمع المالي بالمركز المجموعة  مطلوبات ضمن  إدراجھاو   قیاسھا یتمالتي و التأجیر عقد فترة  خاللسدادھا 
 

 التأجیر  عقود لتزامات إ )2
التأجیر ویتم قیاسھا بالقیمة الحالیة لدفعات عقد التأجیر المقرر    عقود   بالتزامات في تاریخ بدایة عقد التأجیر    المجموعة   تعترف

دفعات    ضمنیاتعتبر    التي دفعات  التشمل    والتيسدادھا خالل فترة عقد التأجیر. تتضمن دفعات عقد التأجیر الدفعات الثابتة (
أي حوافز تأجیر مستحقة  إیجار قیاسھا    فيتعتمد    التيدفعات عقد التأجیر المتغیرة  إلى    إضافة  ،ثابتة في جوھرھا) ناقصاً 

دفعات عقد التأجیر سعر    تتضمنعلى مؤشر أو سعر وكذلك المبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. كما  
  غرامات   عنإلى أي دفعات    إضافةمتأكدة من ممارسة ھذا الخیار بصورة معقولة    المجموعةممارسة خیار الشراء إذا كانت  

خیار إنھاء عقد التأجیر. یتم االعتراف بدفعات عقد    المجموعة عقد التأجیر إذا كانت مدة عقد التأجیر تعكس ممارسة    إنھاء
فیھ األحداث أو الظروف التي تستدعي    التأجیر المتغیرة والتي ال تعتمد على مؤشر أو سعر كمصروف في الفترة التي تقع

 سداد الدفعات.   
 

سعر االقتراض اإلضافي في تاریخ بدایة عقد التأجیر،    المجموعةإحتساب القیمة الحالیة لدفعات عقد التأجیر، تستخدم    عند
تأجیر، یتم زیادة قیمة إذا كان سعر الفائدة المتضمن في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بشكل فوري. بعد تاریخ بدایة عقد ال

بینما یتم تخفیضھا مقابل دفعات عقد اإلیجار المسددة. إضافة الى ذلك، یعاد    ،التمویلیة  تكلفة ال  لتعكسعقد التأجیر    إلتزامات
التأجیر إذا طرأ تعدیل أو تغییر في مدة عقد التأجیر أوتغییر في مضمون دفعات عقد    عقود  اللتزاماتقیاس القیمة الدفتریة  
  الذي یتم إجراؤه لتحدید ما إذا كان سیتم شراء الموجودات محل العقد.  التقدیرالتأجیر الثابتة أو في 
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 القیمة  منخفضة الموجودات تأجیر   وعقود  األجل قصیرة  التأجیر   عقود )3

إعفاء االعتراف الخاص بعقود التأجیر قصیرة األجل على عقود تأجیر ممتلكاتھا ومعداتھا (أي عقود التأجیر    المجموعة  تطبق
شھراً أو أقل من تاریخ بدایة العقد وال تحتوي على خیار شراء). كما تطبق أیضاً إعفاء االعتراف الخاص    12التي تبلغ مدتھا  

ذات القیمة المنخفضة. یتم االعتراف بدفعات  الخاصة بالموجودات    االیجارات مة على  القی   منخفضة    الموجوداتبعقود تأجیر  
منخفضة كمصروف على أساس طریقة  العقد التأجیر على عقود التأجیر قصیرة األجل وعقود تأجیر الموجودات ذات القیمة  

 .  القسط الثابت خالل مدة التأجیر
 

 عقود المشتملة على خیارات التجدید: األحكام الجوھریة لتحدید مدة عقد اإلیجار لل )4
تمدید عقد  إلى أي فترات مشمولة بخیار  باإلضافة  القابلة لإللغاء  الفترة غیر  بإعتبارھا  المجموعة مدة عقد اإلیجار  تحدد 

ممارسة  أو أي فترات مشمولة بخیار إنھاء عقد اإلیجار إذا كانت    ،اإلیجار إذا كانت ممارسة ھذا الخیار مؤكدة بصورة معقولة
 ھذا الخیار غیر مؤكد بصورة معقولة. 

 
قائع والظروف ذات الصلة التي توجد حافزاَ اقتصادیاَ للمستأجر  و كافة ال  االعتبارعند تحدید مدة عقد اإلیجار، تأخذ اإلدارة في  

ت اإلنھاء) فقط في مدة  م ممارسة خیار اإلنھاء. یتم إدراج خیارات التمدید (أو الفترات بعد خیارادلممارسة خیار التمدید أو ع
عند وقوع حدث مھم أو تغیر   التقدیر ذلكعقد اإلیجار إذا كان تمدیدھا (أو عدم إنھاءھا) مؤكدا بصورة معقولة. یتم مراجعة 

 سیطرة المستأجر.  تحت وتكون  التقدیرمھم في الظروف التي تقع وتؤثر في ھذا 
 

 حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي -  ث  
بمساھمي الشركة األم قبل خصم حصة مؤسسة    الخاص ربح  ال% من  1یتم احتساب حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي بواقع  

  األم الشركة    ةحص   إستبعادبعد  و االدارة  مجلس  أعضاء   ومكافأة الزكاة  وحصة  الوطنیة  العمالة دعم  وضریبة الكویت للتقدم العلمي 
لم یتم احتساب حصة مؤسسة الكویت    .ي زمیلة والمحول إلى االحتیاطي االجبارالتابعة ولا  الكویتیةمساھمة  الشركات  المن أرباح  

 الحصة.  تلكنظرا لعدم وجود ربح تحتسب على أساسھ  2021دیسمبر  31للتقدم العلمي للسنة المالیة المنتھیة في 
 

 ضریبة دعم العمالة الوطنیة  -   خ
% من الربح الخاص بمساھمي الشركة األم قبل خصم حصة مؤسسة الكویت  2.5بواقع  یتم احتساب ضریبة دعم العمالة الوطنیة  

للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة وبعد إستبعاد حصة الشركة األم في أرباح  
ال الكویت وكذلك حصتھا في ضریبة دعم  بورصة  المدرجة في  الزمیلة  التابعة  الشركات  الشركات  المدفوعة من  الوطنیة  عمالة 

وذلك طبقا للقانون    ،المدرجة في بورصة الكویت وتوزیعات األرباح النقدیة المستلمة من الشركات المدرجة في بورصة الكویت
  العمالة   عمد  ضریبة  احتساب  یتم  لم  .والقواعد التنفیذیة المنفذة لھ  2006لسنة    24والقرار الوزاري رقم    2000لسنة    19رقم  

 . الضریبة تلك أساسھ على تحتسب  ربح وجود  لعدم  نظرا 2021 دیسمبر 31 في  المنتھیة المالیة للسنة  الوطنیة 
 

 الزكاة  حصة     -  ذ
% من الربح الخاص بمساھمي الشركة األم  قبل خصم حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي  1الزكاة بواقع    حصةیتم احتساب  

دعم   الشركات  وضریبة  أرباح  في  الشركة  إستبعاد حصة  وبعد  االدارة  مجلس  أعضاء  ومكافأة  الزكاة  الوطنیة وحصة  العمالة 
المساھمة الكویتیة الزمیلة والتابعة وكذلك حصة الزكاة المدفوعة من الشركات المساھمة الكویتیة التابعة وتوزیعات األرباح النقدیة  

والقواعد    2007لسنة    58والقرار الوزاري رقم    2006لسنة    46، وذلك طبقا للقانون رقم  المستلمة من الشركات المساھمة الكویتیة
  على   تحتسب  ربح  وجود لعدم  نظرا  2021  دیسمبر  31  في  المنتھیة  المالیة  للسنة  الزكاة  حصة  احتساب  یتم  لم  .التنفیذیة المنفذة لھ

 . الحصة  تلك أساسھ 
 

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

المالیة إلى الدینار الكویتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بذلك    السنة الموجـودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة بتاریخ نھایة  
ً التار ألسعار الصرف السائدة في تاریخ    یخ. أما البنود غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة المدرجة بالقیمة العادلة فیتم إعادة تحویلھا وفقا

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

للفترة  تدرج فروق التحویل الناتجة من تسویات البنود النقدیة ومن إعادة تحویل البنود النقدیة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع  
بالقیمة العادلة من خالل  المالیة . أما فروق التحویل الناتجة من البنود غیر النقدیة كاألدوات المالیة والمصنفة كموجودات مالیة 

لخسائر فتدرج ضمن أرباح أو خسائر التغیر في القیمة العادلة. إن فروق التحویل الناتجة من البنود غیر النقدیة كأدوات  األرباح أو ا
الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر یتم إدراجھا ضمن "التغیرات التراكمیة في القیمة العادلة" في الدخل  

 الشامل اآلخر.  
 

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

ت، ویتم إدراج فروق التقییم الناتجة من التحویل مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ویتم إدراج ھذه الفروق  تاریخ ھذه المعامال
 .التي تم استبعاد العملیات األجنبیة فیھا الفترة المالیةفي بیان األرباح أو الخسائر المجمع خالل 

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

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

قانوني حالي  ال یتم إدراج المطلوبات المحتملة ضمن البیانات المالیة المجمعة اال عندما یكون استخدام موارد اقتصادیة لسداد التزام  
عن   اإلفصاح  یتم  ذلك،  وبخالف  كبیرة.  بصورة  سداده  المتوقع  المبلغ  تقدیر  إمكانیة  مع  مرجحا  سابقة  أحداث  نتیجة  متوقع  أو 

 ً  .المطلوبات المحتملة ما لم یكن احتمال تحقیق خسائر اقتصادیة مستبعـدا
 

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

 
 معلومات القطاع  – غ

یتم   تكبد مصاریف.  أو  ینتج عنھا اكتساب إیرادات  التي  یعمل في أنشطة األعمال  المجموعة  القطاع ھـو جزء منفصل مـن  إن 
التشغیلیة علي أساس   القطاعات  الرئیسي وھو  اإلفصاح عن  التشغیلي  القرار  قبل متخذ  یتم مراجعتھا من  التي  الداخلیة  التقاریر 

 الشخص المسؤول عن توزیع الموارد وتقییم األداء واتخاذ القرارات اإلستراتیجیة حول القطاعات التشغیلیة. 
 

 للمساھمین توزیعات األرباح -  أأ
النقدیة وغیر النقدیة لمساھمي الشركة األم كمطلوبات عند إقرار تلك التوزیعات  عتراف بتوزیعات األرباح  تقوم المجموعة باإل

رادة المجموعة. یتم إقرار تلك التوزیعات عند الموافقة علیھا من قبل الجمعیة  نھائیا، وعندما ال یعود قرار تلك التوزیعات خاضعا إل
 بقیمة تلك التوزیعات بحقوق الملكیة. عتراف لمساھمي الشركة األم، حیث یتم اإلالسنویة  العامة

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

لتزام والقیمة الدفتریة للموجودات  ن الفرق بین القیمة الدفتریة لذلك االإضمن حقوق الملكیة. عند القیام بتلك التوزیعات غیر النقدیة، ف
 . المجمع الموزعة یتم إدراجھا في بیان األرباح أو الخسائر

 
كأحداث الحقة لتاریخ بیان المركز المالي    المجمعة رباح التي تم إقرارھا بعد تاریخ البیانات المالیة  فصاح عن توزیعات األیتم اإل

 المجمع.
 

 موجودات األمانة  -  ب ب
التعامل مع الموجودات المحتفظ بھا بصفة األمانة أو الوكالة على أنھا من موجودات المجموعة وبالتالي ال یتم إدراجھا ضمن  ال یتم  

 . ات البیانات المالیة المجمعةإیضاحولكن یتم اإلفصاح عنھا في  ، البیانات المالیة المجمعة
 

 الھامة  المحاسبیة  فتراضات واإل  والتقدیرات  اآلراء  -  ج  ج
 للمعاییر المجمعة وفقا  المالیة  البیانات  إعداد  مستقبلیة. إن بأسباب  تتعلق فتراضات واإل  التقدیراتاآلراء و ببعض تقوم  إن المجموعة 

 للموجودات المدرجة المبالغ  على تؤثر وافتراضات بتقدیرات والقیام الرأي  إبداء اإلدارة من  یتطلب المالیة للتقاریر الدولیة
 لإلیرادات  المدرجة  والمبالغ المجمعة  المالیة  البیانات بتاریخ المحتملة  والمطلوبات الموجودات  عن  واإلفصاح  والمطلوبات
 .التقدیرات تلك عن الفعلیة النتائج تختلف  قد  . السنة خالل والمصاریف 

 
 

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

 
 اإلیرادات تحقق :  

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

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

 تحدید تكالیف العقود : 
یتطلب أراء ھامة. إن تحدید تكالیف  إن تحدید التكالیف المتعلقة مباشرة بعقد معین أو الخاصة بأنشطة العقد بشكل عام  

العقود لھا تأثیر ھام على تحقق اإلیرادات المتعلقة بالعقود طویلة األجل. تتبع المجموعة إرشادات المعیار الدولي للتقاریر  
 .) لتحدید تكالیف العقود وتحقق اإلیرادات 15المالیة رقم (

 
  تصنیف األراضي : 

ستخدام ھذه  ا تصنف المجموعة األراضي إلى إحدى التصنیفات التالیة بناء علي أغراض اإلدارة في  ،عند إقتناء األراضي
 : األراضي

 
 عقارات تحت التطویر  -أ

فإن كال من األراضي وتكالیف اإلنشاءات   ،عندما یكون غرض المجموعة تطویر األراضي بھدف بیعھا في المستقبل
 . المتاجرة  لغرض بھا ضمن بند العقارات المحتفظ یتم تصنیفھا كعقارات تحت التطویر 
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 أعمال تحت التنفیذ  -ب 

فإن كال من األراضي    ،عندما یكون غرض المجموعة تطویر األراضي بھدف تأجیرھا أو إستخدامھا في المستقبل
التنفیذ تحت  كأعمال  تصنیفھا  یتم  اإلنشاءات  والعقارات    وتكالیف  الممتلكات  أو  االستثماریة  العقارات  بندي  ضمن 

 . والمعدات على التوالي
 

 بغرض المتاجرة   محتفظ بھا قاراتع - ج
، فإن األراضي یتم تصنیفھا كعقارات  للمجموعةعتیادي  عندما یكون غرض المجموعة بیع األراضي خالل النشاط اإل

 . غرض المتاجرةب 
 

 عقارات استثماریة  - د
أو أن الھدف لم یتم    ، حتفاظ بھا بھدف زیادة قیمتھا الرأسمالیةعندما یكون غــرض المجموعة تأجیر األراضي أو اإل

 . فإن األراضي یتم تصنیفھا كعقارات استثماریة ،تحدیده بعد
 

  تجاریین مدینین قیمة  في  نخفاض اال مخصص: 
 تتضمن المدینین قیمة  في  نخفاض اال حتساب إل  المحددة والعوامل في قیمة مدینین تجاریین    نخفاض االمخصص    تحدید إن

 . ھامة  أراء
 

 المالیة  الموجودات  تصنیف : 
بالقیمة  "المجموعة ما إذا كان سیتم تصنیفھ "بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" أوعند اقتناء األصل المالي، تقرر  

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

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

 
 األعمال دمج : 

اقتناء شركات تابعة، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كان ھذا االقتناء یمثل إقتناء أعمال أم إقتناء موجودات (أو مجموعة    عند
  من   متكاملة  مجموعة  إقتناء  یتم  عندما  أعمال  كدمج  االقتناء  ذلك   عن  بالمحاسبة  المجموعة  تقوم ).  مطلوباتوموجودات  

  مدى   تحدید  إن.  المقتناة  الجوھریة  العملیات   ماھیة  خاص  بشكل   االعتبار  في  یؤخد  حیث  الموجودات،  إلى  باالضافة   األنشطة 
 . ھامة آراء یتطلب  المقتناة العملیات جوھریة 
 

  موجودات  مجموعة  (أو   موجودات  كاقتناء  العملیة  تلك  عن  المحاسبة  فیتم  أعمال،  دمج  تمثل  ال  االقتناء  عملیة  تكون  عندما  أما
  شھرة   إحتساب  بدون العادلة قیمتھم إلى إستنادا المقتناة والمطلوبات  الموجودات على االقتناء تكلفة توزیع یتم). ومطلوبات

 . مؤجلة ضرائب أو
 

 الضرائب : 
تخضع المجموعة لضرائب الدخل في مناطق متعددة. إن تحدید مخصصات ضرائب الدخل یتطلب آراء ھامة، حیث توجد  

من   االعتیادي  العدید  النشاط  خالل  من  مؤكد  غیر  النھائیة  الضریبة  تحدید  تجعل  التي  الحسابیة  والعملیات  المعامالت 
 للمجموعة. 
 

 السیطرة  تحقق : 
  الشركة،   تلك  على  واقعیة   سیطرة   لدیھا  كان  إذا   ما  فیھا  المستثمر  الشركة  على  السیطرة   وجود   تحدید   عند  االدارة   تراعي
  فیھا   المستثمر  بالشركة   الخاصة   المعنیة   االنشطة  تحدید  إن.  بھا  التصویت   حقوق   من%  50  من  أقل   تملك  كانت   ما  إذا   وذلك
 . ھامة  آراء یتطلب  فیھا  المستثمر للشركة  المتغیرة العوائد  على للتأثیر سلطتھا باستغالل المجموعة  قیام  إمكانیة ومدى

 
 الحصص غیر المسیطرة بنسب مادیة : 

% من حقوق ملكیة الشركة التابعة ذات الصلة  10  من   أكبر  أي حصص غیر مسیطرة بنسبة تعتبر إدارة الشركة األم أن  
 . )19كحصص مادیة. تم عرض اإلفصاحات المتعلقة بتلك الحصص غیر المسیطرة في االیضاح رقم (

 
 الجوھري  التأثیر تقییم : 

  المشاركة   على  القدرة  للمجموعة  كان  إذا  ما  االعتبار  في  اإلدارة   تأخذ  بھا،  المستثمر  الشركة  على  الجوھري  التأثیر  تحدید  عند
  في  التصویت   حقوق   من٪  20  من  أقل   نسبة   تملك  المجموعة   كانت   إذا   بھا  المستثمر  للشركة  والتشغیلیة   المالیة   القرارات   في

تمثیل المجموعة في مجلس إدارة الشركة المستثمر    اعتبارآراء ھامة تتمثل في    میی التق  ذلك  تطلب ی   .بھا  المستثمر  الشركة 
 بھا والمشاركة في عملیات صنع السیاسة والمعامالت الجوھریة بین الشركات. 
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 التأجیر عقود : 

 : یلي  ما  أخرى أمور  بین من) 16( رقم المالیة  للتقاریر الدولي المعیار لتطبیق المطلوبة  الھامة  األراء  تشمل
 تأجیر، عملیة  یتضمن) العقد من جزء   أو( العقد كان  إذا ما تحدید •
 ، ممارستھ سیتم  اإلنھاء أو التمدید خیار أن  معقول لك بش المؤكد من كان  إذا ما تحدید •
ً  المنشأة تكون عندما( التأجیر  اتفاقیات تصنیف •  ، )مؤجرا
 جوھرھا، في  ثابتة المتغیرة المدفوعات  كانت  إذا ما تحدید •
 الترتیب، في  متعددة تأجیر عملیات ھناك كانت  إذا ما تحدید •
 . المؤجرة وغیر  المؤجرة للعناصر  المستقلة  البیع أسعار تحدید •

 
 

   فتراضات واإل التقدیرات -  ب
فترة  النھایة   في  المؤكدة غیر للتقدیرات األخرى  الرئیسیة والمصادر مستقبلیة بأسباب  تتعلق التي الرئیسیة اإلفتراضات إن
 الالحقة  المالیة  السنة  خالل والمطلوبات  للموجودات  الدفتریةللقیم  مادیة  تعدیالت حدوث  في جوھریة  مخاطر  لھا  والتي  مالیةال

 :  التالي الشكل على ھي
 

 مسعرة الغیر  المالیة  للموجودات العادلة  القیمة:   
المالیة غیر    األوراق(أو    نشط   سوق في  نشاطھا تمارس ال التي المالیة   للموجودات العادلة القیمة  باحتساب المجموعة  تقوم

 ألدوات  الرجوعو حدیثة، بحتة تجاریة عملیات استخدام التقییم أسس تتضمن  .التقییم أسس  استخدام طریق عنالمدرجة)  
 تعكس التي الخیارات تسعیر نماذج استخدامو المخصومة النقدیة للتدفقات تحلیل على عتماداإلو  ،مشابھة أخرى مالیة

 والمخصومة  المستقبلیة النقدیة التدفقات عن تقدیرات عمل المجموعة من یتطلب التقییم ھذا إن .المحددة  المصدر ظروف
 . مؤكدة غیر تكون ألن عرضة  ھي والتي

 
 األعمار اإلنتاجیة للموجودات القابلة لالستھالك : 

تاریخ كل بیانات مالیة استناداً إلى االستخدام  تراجع المجموعة تقدیراتھا لألعمار اإلنتاجیة للموجودات القابلة لالستھالك في  
 المتوقع للموجودات. یتعلق عدم التأكد من ھذه التقدیرات بصورة أساسیة بالتقادم والتغیرات في العملیات. 

 
 الشھرة قیمة  نخفاضا : 

 القیمة"تقدیر ذلك  ویتطلب  . األقل على  سنوي   بشكل الشھرة  قیمة  في  انخفاض  ھناك كان  إذا فیما بتحدید المجموعة  تقوم
 .علیھا الشھرة توزیع یتم التي النقد تولید لوحدة  أو صللأل المستخدمة" 

 
 من أو  ألصل من ا   المتوقعة المستقبلیة  النقدیة  للتدفقات تقدیرات عمل المجموعة من یتطلب  المستخدمة  القیمة  تقدیر إن

 . النقدیة التدفقات  لتلك الحالیة القیمة  حتسابال المناسب  الخصم  معدل اختیار وكذلك ، النقد تولید وحدة 
 

  تجاریین مدینین قیمة  في  نخفاض اال مخصص: 
أسلوب    علىالخسائر االئتمانیة المتوقعة    تستندتقدیرات.    یتطلب  تجاریین  مدینین  قیمة  في  نخفاضاالمخصص    تحدیدإن  

). یتم شطب الدیون المعدومة عندما یتم تحدیدھا. إن  5مستقبالً كما ھو مبین في إیضاح رقم (  المتوقعةالخسائر االئتمانیة  
 .الذمم المدینة یخضع لمـوافقة اإلدارة  وشطب المتوقعة  االئتمانیة الخسائر مخصصقید 

 
 تقییم العقارات االستثماریة : 

بیان األرباح    يالعادلة ف تقوم المجموعة بقید عقاراتھا االستثماریة بالقیمة العادلة حیث یتم اإلعتراف بالتغیرات فـى القیمة  
 لتحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة:  التالیة  یةساألسا  الطرق ، حیث یتم إستخدام المجمع الخسائر أو

 
  أساس   على  القیمة  ھذه  إحتساب  یتم  حیث  منھ،  الناتج  الدخل  إلى  إستناداالدخل: والتي یتم بھا تقدیر قیمة العقار    رسملة .1

  بمعدل   یعرف   والذي  السوق،   لمعطیات   طبقا   العقار  من  المتوقع  العائد  معدل   على  مقسوما  للعقار  التشغیلي   الدخل  صافي 
 . الرسملة 

والتي تعتمد على تقدیرات تتم عن طریق الرجوع إلى صفقات فعلیة حدیثة تمت بین أطراف    المقارنة:  سوق  أسعار .2
 أخرى لعقارات مشابھة من حیث الموقع والحالة مع االستناد إلى معارف وخبرات ذلك المقیم العقاري المستقل.  

النقدیة المستقبلیة المتوقعة لألصل استنادا والتي یتم فیھا استخدام المبالغ المتوالیة للتدفقات  النقدیة المخصومة:    التدفقات .3
بھذا   المتعلقة  المخاطر  باستخدام معدل خصم یعكس  الحالیة  للقیمة  القائمة وخصمھا  العقود والشروط اإلیجاریة  إلى 

 األصل. 
 

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

ا من قبل المجموعة استنادا إلى معامالت مقارنة لعقارات أخرى بنفس القطاع الجغرافي  البیانات المالیة، حیث یتم تحدیدھ
وذات فئة مماثلة. یتم تقییم صافي القیمة البیعیة الممكن تحقیقھا للعقارات تحت االنشاء بالرجوع إلى األسعار السائدة بالسوق  

التكالیف المتوقعة الستكمال االنشاء والمصاریف البیعیة،   كما في تاریخ البیانات المالیة للعقارات المكتملة مخصوما منھا
 .  نجازاإلإضافة إلى العامل الزمني حتى تاریخ 

  



 ابعةش.م.ك. (عامة) وشركاتھا الت – المزایا القابضةشركـة 
 إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة

 2021دیسمبر  31
 بالدینار الكویتي)(جمیع المبالغ 

29 

 
 نخفاض قیمة الموجودات غیر المالیةا : 

  والتي   ،لإلستردادتریة لألصل (أو وحدة تولید النقد) القیمة القابلة  ـقیمة الدفـجاوز الـي القیمة یحدث عندما تت ـإن اإلنخفاض ف
القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة المستخدمة، أیھما أعلى. إن حساب القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع یتم تمثل  

بناء على البیانات المتاحة من معامالت البیع فى معامالت تجاریة بحتة من أصول مماثلة أو أسعار السوق المتاحة ناقصاً  
تنشأ تلك    . ة الالزمة إلستبعاد األصل. یتم تقدیر القیمة المستخدمة بناء على نموذج خصم التدفقات النقدیةضافی اإل  التكالیف

التي لم تلتزم المجموعة   والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الھیكلة ،التدفقات النقدیة من الموازنة المالیة للخمس سنوات المقبلة
إن القیمة القابلة    . ، أو أي استثمارات جوھریة والتي من شأنھا تعزیز أداء األصل (أو وحدة تولید النقد) في المستقبلبھا بعد

لالسترداد ھي أكثر العوامل حساسیة لمعدل الخـصم المستخدم مـن خـالل عملیة خصم التدفقات النقدیة وكذلك التدفقات  
 .المستقبلیة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراءالنقدیة 

 
 معامالت خیار األسھم للموظفین : 

تقوم المجموعة بقیاس تكلفة معامالت خیار األسھم للموظفین بالرجوع إلى القیمة العادلة ألدوات الملكیة في تاریخ المنح  
الت یتطلب تحدید أفضل نموذج مالئم للتقییم والذي یعتمد  للموظفین. إن تقدیر القیمة العادلة للسھم المستخدمة في ھذه المعام

 على قواعد وشروط المنح.  
 

 الضرائب : 
بقید التزامات عن الضرائب المتوقعة بالمناطق التي تمارس فیھا أنشطتھا وتقدیر مدى احتمالیة استحقاق    المجموعة تقوم  

ضرائب إضافیة. وعندما تختلف الضریبة النھائیة عن المبالغ المسجلة فعلیا، فان تلك الفروقات ستنعكس على ضریبة  
ختالف. إن أیة تغییرات في ھذه التقدیرات واالفتراضات قد  الدخل والضرائب المؤجلة في الفترة التي یتبین فیھا ھذا اال

 تؤثر على القیمة الدفتریة للضرائب المؤجلة. 
 

 التأجیر عقود : 
 : یلي ما تتضمن) 16(  رقم المالیة للتقاریر الدولي  المعیار  تطبیق في  التأكد عدم  لتقدیرات الرئیسیة  العناصر إن
 . التأجیر مدة تقدیر •
   . التأجیر لمدفوعات المناسب  الخصم  سعر تحدید •
 .اقیمتھ  انخفضت  قد  الموجودات إستخدام  حقوق  تكان  إذا ما تقییم •

 
 معادل  نقدو نقد - 3

  2021  2020 
  5,077,780    6,088,750  البنوك  ولدى الصندوق  في نقد

  2,000,000   1,000,000  (أ)   األجل قصیرة بنكیة ودیعة
  749  -  فظ استثماریةانقد لدى مح

  7,088,750    7,078,529 
 ) 688,792(  (675,939)  (ب) : أرصدة نقد وحسابات بنكیة محتجزة  ناقصا

 6,389,737   6,412,811   المجمع  النقدیة التدفقات  بیان في  مبین ھو كما معادل  ونقد نقد
 

 تعاقدیا  الودیعة  ھذه  تستحق  سنویا،  )%0.875  -   2020( % 0.875  األجل  قصیرة  البنكیة الودیعة  على  الفعلي  الفائدة معدل  بلغ )أ
 . یوم)  30  – 2020(  یوم 30 من أقل بمعدل

 
وكذلك كضمان مقابل    ستالم وتقدیم المدفوعات ألنشطة إنشاء محددةتمثل األرصدة المحتجزة لدى البنوك حسابات ضمان محتجزة إل )ب 

 یوًما.  90ستخدام خالل ، ومن المحتمل أال تكون متاحة لإل)14(إیضاح   بعض التسھیالت البنكیة للمجموعة
 
 رباح أو الخسائر بالقیمة العادلة من خالل األ مالیة  موجودات - 4

  2021  2020 
  372,616   394,447  أسھم ملكیة غیر مسعرة

 
 :التالیة  بالعمالت المذكورة أعاله مقومة  المالیة الموجودات إن 

 2021  2020 
  105,497   124,855 كویتي دینار
  257,466   257,434 عماني لایر

  9,653   12,158 مریكيأدوالر 
  394,447  372,616  

 
 . ) 29الموجودات المالیة في (إیضاح عن أسس التقییم ومستویات القیاس لتلك  حتم اإلفصا 
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 أخرى  مدینة وأرصدة  مدینون - 5

  2021  2020 
  11,077,074   8,446,058  (أ) تجاریون مدینون 
 12,026,045    11,308,986  آخرون ومدینون دفعات مقدمة 

  19,755,044    23,103,119 
 (12,255,245)  (10,446,783)  (ب) وآخرین تجاریین مدینینفي قیمة  إنخفاض مخصص 

   9,308,261   10,847,874 
 
 :مدینون تجاریون -أ

 یوم.  30إن أرصدة المدینین ال تحمل فائدة، ویتم تسویتھا عادة خالل 
 

  إلحتـساب)  9رقم (  المالیة للتقاریر  الدولي للمعیارالمبـسط    ـسلوبتطبق المجموعة األ ،اآلخرین والمدینین التجاریین  للمدینین بالنـسبة
المتوقعة، تم  الئتمانیة. عند قیاس الخســائر اجوھريحیث أن ھذه البنود ال تحتوي على عنصــر تمویل    المتوقعة  االئتمانیة  الخســائر

 .االستحقاق تواریخالمشتركة و الئتمانوتجمیعھا على أساس خصائص مخاطر ا مجمععلى أساس  التجاریین  المدینینتقییم  
 

  المقابلة التاریخیة االئتمانیة  والخسائرالسابقة    ـشھر 48 الـــــ  ىمد على  للمعامالت  الدفع  نموذجمعدالت الخـسائر المتوقعة إلى  تـستند
ــادیة  العوامل  لتعكس  التاریخیة  المعدالت تعدیل یتم.  الفترة لتلك ــتقبلیة  الحالیة الكلیة  االقتصــ  على  العمیل  قدرة  تؤثرعلى التي  والمســ

ً  ولكن.  المسـتحق المبلغ  سـداد ً   یعتبر  ال  الكلیة  االقتصـادیة  العوامل  ھذه أثر  فإن  االئتمان،  لمخاطر  التعرض  فترة  لقصـر  نظرا   جوھریا
 .المالیة البیانات فترة خالل

 
تاریخ الفاتورة وعدم دخول    منیوماً  180. كما أن عدم الســداد خالل  إســتردادھاالمدینین التجاریین عندما ال یتوقع    ذممشــطب   یتم

  إنخفضــتقد    اإئتمان  إعتبارهتلك المبالغ، ومن ثم فإنھ یتم   إســتردادعلى عدم توقع    اســداد بدیلة یعتبر مؤشــر إتفاقیات  في  المجموعة
 قیمتھ.

 
 :بناًء على مصفوفة مخصصات المجموعة تم والذي التجاریین المدینینیوضح الجدول التالي تفاصیل المخاطر المتعلقة ببند 

 
  2021 
 30 من أقل  

  ً   یوما
31 - 60  

 ً   یوما
61 - 90   

 ً   یوما
91 - 180  

 ً   یوما
  180 من أكثر

 ً  یوما
 

 اإلجمالي 
 -  % 100.00  % 29.67  % 14.87  % 9.91  % 4.96  المتوقعة االئتمان خسائر معدل

 8,446,058  2,327,183  349,471  149,844  138,132  5,481,428  الدفتریة القیمة إجمالي
 2,738,721  2,327,183  103,688  22,282  13,689  271,879   المتوقعة االئتمان خسائر

 
  2020 
 30 من أقل  

  ً   یوما
31 - 60  

 ً   یوما
61 - 90   

 ً   یوما
91 - 180  

 ً   یوما
  180 من أكثر

 ً  یوما
 

 اإلجمالي 
 -  % 100.00  % 23.37  % 14.60  % 7.80  % 3.91  المتوقعة االئتمان خسائر معدل

 11,077,074  2,158,473  419,329  509,608  144,917  7,844,747  الدفتریة القیمة إجمالي
 2,648,902  2,158,473  97,997  74,402  11,300  306,730   المتوقعة االئتمان خسائر

 
 :وآخرین تجاریین مدینین قیمة في إنخفاض مخصص -ب 

 
 :ھي كما یلي وآخرین تجاریین مدینین قیمة في إنخفاض مخصصإن الحركة على 

 2020  2021  آخرون  مدینون  تجاریون  مدینون  
 10,475,540   12,255,245  9,606,343   2,648,902   السنة   بدایة في  الرصید

بھا   محتفظ  موجودات  إلى  التصنیف  أعادة  أثر 
 بغرض البیع 

 
(35,068)  - 

 
(35,068)  - 

 2,055,364   401,153  34,334    366,819  السنة   المحمل خالل
 ) 240,534(  ) 2,107,695(  ) 1,910,883(  (196,812)  لم یعد لھ ضرورة  القیمة في إنخفاض  مخصص
 ) 35,125(  (66,852)  ) 21,732(  ¤ (45,120)  أجنبیة  عمالت ترجمة  تعدیالت
 12,255,245   10,446,783  7,708,062   2,738,721   السنة  نھایة في الرصید

 
 المتاجرة  بغرض  عقارات - 6

 :ھي كما یلي المتاجرة بغرض عقاراتإن الحركة على       
  2021  2020 

 17,079,258   6,910,313   بدایة السنة الرصید في 
 306,505    367,418  إضافات  

 ) 9,450,324(  (544,096)    استبعادات
 ) 838,351(  ) 482,988(  بغرض المتاجرة   عقارات انخفاض قیمة  خسائر

 ) 186,775(  ) 22,465(  عمالت أجنبیة ترجمة تعدیالت 
 6,910,313   6,228,182   الرصید في نھایة السنة 
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ــتردادیة المتوقعة لألراضــي والعقارات بغرض ا ــتقل  ینمقیم  قبللمتاجرة بناء على تقییم من  تم تحدید القیمة االس ــتنادا ینمس   الالئحةإلى   إس

 .تقییم العقارات إرشاداتأسواق المال بشأن  لھیئة التنفیذیة
 

 : التالي  في  رئیسي بشكل المتاجرة بغرض  العقارات تتمثل
 2021  2020 

 6,910,313  6,228,182  مطورة   عقارات
 

 بنكـیة  تســــھیالتمرھوـنة مـقاـبل دیـنار كویتي)  4,532,434  –  2020(كویتي   دیـنار  4,372,246  بمبلغعـقارات بغرض المـتاجرة إن 
 ).14(إیضاح  إسالمیة

 
 موجودات محتفظ بھا بغرض البیع - 7

استبعاد   على دبي األولى للتطویر العقاري ش.م.ك. (عامة))  (شركة  التابعة الشركات حدى إ مجلس إدارة  وافق، 2021سبتمبر 23تاریخ ب 
(شركة    ) )عامة دبي األولى للتطویر العقاري ش.م.ك.(  شركةل  تابعة(شركة  ش.ش.و.   – الكویتیة السعودیة العقاریة    الشركة حصص    كامل
  الشركة دینار كویتي. لقد تم تصنیف الموجودات والمطلوبات الخاصة ب   15,500,000) وذلك بمقابل نقدي وعیني بصافي مبلغ  )تابعة

شھر كموجودات ومطلوبات خاضعة لالستبعاد ومحتفظ بھا لغرض البیع، وتم عرضھا بشكل منفصل في    12المتوقع بیعھا خالل    التابعة
 بیان المركز المالي.  

 
 الخاضعة لالستبعاد المصنفة كمحتفظ بھا لغرض البیع ھي كما یلي:  بالشركة التابعةإن أھم بنود الموجودات والمطلوبات المتعلقة 

 
2021  

 الموجودات:  
 نقد في الصندوق ولدى البنوك   261,695

 مدینون وأرصدة مدینة أخرى    4,734
 عقارات استثماریة   15,151,763
 مجموع الموجودات المحتفظ بھا بغرض البیع  15,418,192

  
 المطلوبات:  

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى    260,030
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة   2,892

 مجموع المطلوبات المحتفظ بھا بغرض البیع  262,922
 صافي الموجودات المحتفظ بھا بغرض البیع  15,155,270

 
 ). 14(إیضاح   إسالمیة بنكیة تسھیالتمقابل  ة دینار كویتي مرھون   5,340,142بمبلغ استثماریة عقارات توجد

 
تقییم العقارات االستثماریة. تم التوصل إلى القیمة العادلة    إرشادات أسواق المال بشأن    لھیئة  التنفیذیة  بالالئحة   بااللتزام قامت المجموعة  

للعقارات االستثماریة من قبل مقیمین مستقلین غیر ذي صلة بالمجموعة ومعتمدین من ذوي الخبرة والكفاءة المھنیة باستخدام أسس وأسالیب  
باستخدام رسملة الدخل كأساس لتقییم ھذه العقارات    المقیمینقام    التقییم المتعارف علیھا. ألغراض تقدیر القیمة العادلة للعقارات االستثماریة،

 المستخدمة كمباني تجاریة والتي تندرج تحت المستوى الثالث من مستویات قیاس القیمة العادلة. 
 

 ھي كما یلي:  سنةالخاضعة لالستبعاد لل  التابعة بالشركة إن ملخص نتائج األعمال المتعلقة 
 

2020  2021  
 اإلیرادات:   

 إیرادات إیجارات  609,417   786,093
 صافي أتعاب إدارة وإیرادات عموالت  19,293   45,731

 إجمالي اإلیرادات 628,710   831,824 
 التكالیف:   

 تكالیف إیجارات (146,017)  (158,921)
 إجمالي التكالیف (146,017)  (158,921)

    
 مجمل الربح 482,693   672,903 

    
 التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة (28,833)  (433,213)
 مصاریف عمومیة وإداریة  (12,988)  (21,797)

 ربح التشغیل 440,872   217,893 
 أخرى صافي مصاریف ) 85,573(  ) 427,516(
 المستمرةمن العملیات غیر سنة ال (خسارة) ربح 355,299   ) 209,623(
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 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  - 8

 
 2021  2020 
 9,880,250  8,913,947 غیر مسعرة  ملكیة أسھم

 1,259,696  1,455,048 استثماریة  صنادیق
 10,368,995  11,139,946 
 

دینار   11,139,946  -  2020(  كویتي  دینار  10,368,995  بمبلغ  اآلخر   الشامل   الدخل   خالل  من  العادلة  بالقیمةإن موجودات مالیة  
 ).  14(إیضاح  إسالمیة  بنكیة تسھیالت مقابل  مرھونة  )كویتي

 
 :التالیة  بالعمالت المذكورة أعاله مقومة  المالیة الموجودات إن 

 2021  2020 
 9,880,250  8,913,947 دینار كویتي

 1,259,696  1,455,048 مریكيأدوالر 
 10,368,995  11,139,946 

 
 . ) 29الموجودات المالیة في (إیضاح لتلك   ومستویات القیاس عن أسس التقییم حتم اإلفصا 
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 ممتلكات وعقارات ومعدات  - 9

 
 استخدام حق  

 موجودات (أ)  
 أدوات   

 ومعدات طبیة 
أجھزة وبرامج   

  كمبیوتر 
  أثاث وتركیبات

 المجموع   وأخرى 
          : التكلفة

 2,485,058  1,311,532  1,173,526  -  - 2020 ینایر 1في كما 
 59,239  48,278  10,961  -  - ضافات إ

 (55,890)  (56,097)  207  -  - فروقات ترجمة عمالت أجنبیة 
 2,488,407  1,303,713  1,184,694  -  - 2020دیسمبر  31في كما 

 1,175,840  199,022  148,048  828,770  - ضافات إ
 1,499,155  -  -  -  1,499,155 ) 10المحول من عقارات استثماریة (أ) (ایضاح 

 (123,852)  (123,852)  -  -  - استبعادات
 (78,567)  (78,427)  (140)  -  - فروقات ترجمة عمالت أجنبیة 

 4,960,983  1,300,456  1,332,602  828,770  1,499,155 2021دیسمبر   31في كما 
          

          االستھالك المتراكم: 
 1,944,374  910,166    1,034,208  -  - 2020 ینایر 1في كما 

 161,711  51,324  110,387  -  - السنة   خالل المحمل  
 8,854  8,841  13  -  - فروقات ترجمة عمالت أجنبیة 

 2,114,939  970,331  1,144,608  -  - 2020 دیسمبر 31في كما 
 150,505   66,299  42,535  41,671  - السنة   خالل المحمل  

 ) (6,583  (6,583)  -  -  - المتعلق باالستبعادات
 ) (25,769  (25,759)  ) (10  -  - فروقات ترجمة عمالت أجنبیة 

 2,233,092  1,004,288  1,187,133  41,671  - 2021 دیسمبر  31في كما 
          

          صافي القیمة الدفتریة:   
 373,468  333,382  40,086  -  - 2020 دیسمبر 31في كما 
 2,727,891  296,168  145,469  787,099  1,499,155 2021 دیسمبر  31في كما 

 
  وذلك ومعدات عقارات ودینار كویتي من عقارات استثماریة إلى ممتلكات   1,499,155بمبلغ  یةعقارموجوات  ستخدام ، قامت المجموعة بتحویل حقوق ا2021دیسمبر   31خالل السنة المالیة المنتھیة في  -أ

 . )10(ایضاح  في النشاط من قبل إحدى الشركات التابعة ستخدامھاال
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 یة استثمارعقارات  - 10

  2021  2020 
 171,152,381   168,806,596   الرصید في بدایة السنة

 3,643,984    342,486  إضافات 
 -  (15,232,258)   البیع بغرض بھا محتفظ موجودات إلى تصنیف إعادة

 -  ) 1,499,155(  )9(إیضاح  ممتلكات وعقارات ومعدات إلى المحول
 -  ) 850,000(  استبعادات

 ) 4,076,282(  ) 1,554,122(  التغیر في القیمة العادلة 
 ) 1,913,487(  ) 4,085,135(  أجنبیة عمالت ترجمة تعدیالت

 168,806,596   145,928,412   الرصید في نھایة السنة
 

 العقارات االستثماریة بصورة رئیسیة مما یلي :  تتكون
  2021  2020 

 32,343,721    31,278,748  أراضي
 119,987,974    100,935,468  مطورة عقارات

 16,474,901    13,714,196  عقاریة موجودات إستخدام حقوق
   145,928,412   168,806,596 
 

تقییم العقارات االستثماریة. تم التوصل إلى القیمة العادلة    إرشادات أسواق المال بشأن    لھیئة  التنفیذیة  بالالئحة   بااللتزامقامت المجموعة  
 ا. للعقارات االستثماریة من قبل مقیمین مستقلین ومعتمدین من ذوي الخبرة والكفاءة المھنیة باستخدام أسس وأسالیب التقییم المتعارف علیھ

 
البیان التالي، مع األخذ في االعتبار   في التقییم الموضحة    أسس   باستخدام  ن والمقیمألغراض تقدیر القیمة العادلة للعقارات االستثماریة، قام  

 العقارات االستثماریة:  واستخدامطبیعة 
    2021 

 المجموع   ث المستوى الثال  المستوى الثاني   أساس التقییم   فئة العقار االستثماري 
 31,278,748  -  31,278,748  المقارنة  السوق أسعار  أراضي 

 7,732,259  -  7,732,259  المقارنة  السوق أسعار  سكنیة  مباني
 34,477,085  34,477,085  -  الدخل  رسملة  سكنیة  مباني
 52,614,658  52,614,658  -  الدخل  رسملة  تجاریة  مباني
 6,111,466  -  6,111,466  المقارنة  السوق أسعار  تجاریة  مباني
 13,714,196  13,714,196  -  المخصومة  النقدیة  التدفقات  تجاریة   مباني إستخدام حقوق

 145,928,412  100,805,939  ¤ 45,122,473    اإلجمالي 
 

    2020 
 المجموع   ث المستوى الثال  المستوى الثاني   أساس التقییم   فئة العقار االستثماري 

 32,343,721  -  32,343,721  المقارنة  السوق أسعار  أراضي 
 8,997,926  -  8,997,926  المقارنة  السوق أسعار  سكنیة  مباني
 34,661,181  34,661,181  -  الدخل  رسملة  سكنیة  مباني
 68,457,573  68,457,573  -  الدخل  رسملة  تجاریة  مباني
 7,871,294  -  7,871,294  المقارنة  السوق أسعار  تجاریة  مباني
 16,474,901  16,474,901  -  المخصومة  النقدیة  التدفقات  تجاریة   مباني إستخدام حقوق

 168,806,596  119,593,655  49,212,941    اإلجمالي 
 

  بنكیة   تسھیالت مرھونة مقابل    كویتي)دینار    113,514,936  -  2020دینار كویتي (  108,124,045  بمبلغاستثماریة  عقارات  إن  
 ).  14(إیضاح  إسالمیة

 
 شھرة  - 11

  تمثل الشھرة زیادة المقابل المدفوع لحیازة أسھم شركة دبي األولى للتطویر العقاري ش.م.ك.ع. عن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات 
في القیمة    االنخفاضعلى    اتمؤشر القیمة المدرجة بالدفاتر للشھرة لتحدید االنخفاض في القیمة ولم تالحظ    تقدیرالمحددة. قامت اإلدارة ب 

 . 2021 دیسمبر 31كما في 
 

 دائنة أخري  وأرصدة  دائنون - 12
 2021  2020 
 5,829,081  4,407,556 تجاریون دائنون

 952,061  949,733 للمقاولین ضمان محجوز 
 241,192  237,851 للمساھمین مستحقة  أرباح توزیعات
 7,670,722  7,341,241 وأخرى  مستحقة  مصاریف

 12,936,381  14,693,056 
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 : في تتمثل  والتي

  2021  2020 
 6,585,631    7,012,011  المتداول  الجزء
 8,107,425    5,924,370  المتداول  غیر  الجزء

   12,936,381   14,693,056 
 

 التأجیر عقود  إلتزامات - 13
 

 خالل السنة ھي كما یلي:  التأجیرإن الحركة على إلتزامات عقود 
 2021  2020 

 13,949,222    13,069,660 السنة  بدایة في  الرصید
 657,938    603,228 التأجیر عقودویل اللتزامات متكالیف ت  إطفاء

 ) 1,537,500(  (1,770,000) المدفوعات 
 13,069,660   11,902,888  السنة  نھایة في  الرصید

 
 : یلي فیما التأجیر  عقود إلتزامات تتمثل

 
.  %) 5  -  2020(  2021  دیسمبر  31للسنة المنتھیة في  %  5ومتوسط معدل فائدة االقتراض الفعلي    سنوات،  10  االیجارإن متوسط عمر  

 على دفعات ثابتة، ولم یتم الدخول في أي ترتیبات لدفعات ایجارات محتملة.  االیجار عقودجمیع  تعتمد
 

 اإلیجار لدفعات األدنى للحد الحالیة القیمة  اإلیجار  لدفعات األدنى الحد 
 2021  2020  2021  2020 

        : التأجیر  عقود إلتزامات
 1,314,272    1,372,613  1,917,500    1,917,500 سنة  خالل

 11,755,388    10,530,275  14,008,000    12,238,000 التأجیر المتبقي لنھایة عقد  
 13,069,660   11,902,888   15,925,500   14,155,500  التأجیر عقود إلتزامات إجمالي

 -  -  )2,855,840(  (2,252,612) مطفأة  غیر مستقبلیة تمویل  تكالیفیطرح : 
 13,069,660   11,902,888   13,069,660   11,902,888  األدنى لدفعات التأجیر  للحدالقیمة الحالیة 
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 إسالمیة  بنكیة تسھیالت - 14

 : یلي كما و مشاركة  إجارة  و  تورق  تسھیالتالتسھیالت في  ھذه مثلت ت 
 المجموع   ومشاركة إجارة  تسھیالت  تورق   تسھیالت  
  2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 99,244,530   97,512,300   5,677,073   5,607,535   93,567,457   91,904,765   االلتزام  إجمالي 
 ) 1,226,298(  ) 1,046,181(  ) 326,467(  ) 315,829(  ) 899,831(  ) 730,352(  مطفأة  غیر مستقبلیة تمویل تكالیفیطرح :  
  98,018,232   96,466,119   5,350,606   5,291,706  92,667,626   91,174,413   لاللتزام الحالیة  القیمة 

 
 : في تتمثل  والتي

  
 االستحقاق تاریخ

  
 العملة 

 المجموع   المتداول غیر الجزء  المتداول  الجزء 
    2021  2020  2021  2020  2021  2020 

بنوك    تسھیالت من    تكلفة   بمتوسط  محلیةتورق 
  سعر   فوق%)  2.5  –  2020% (2.75  تمویل
 المركزي  الكویت بنك خصم

دفعات  عدة 
  مارسآخرھا  

2029 

 
  دینار
 كویتي 

 

3,554,802  16,165,000  85,075,547  73,587,763  88,630,349  89,752,763 
تورق من بنك أجنبي بمتوسط تكلفة  تسھیالت
 %). 3.27 –  2020% (3.16تمویل 

 
 2022 مارس

 دوالر 
 أمریكي 

 
2,544,065  364,255  -  2,550,607  2,544,065  2,914,862 

  تكلفة بمتوسطمشاركة من بنك أجنبي  تسھیالت
 %) 5.75 –  2020% (5.75تمویل 

 
 2029 دیسمبر

  لایر 
 عماني 

 
-  -  4,593,101  4,610,297  4,593,101  4,610,297 

إجارة من بنك أجنبي بمتوسط تكلفة  تسھیالت
 %). 5.75 –  2020% (5.75تمویل 

 
 2033 أغسطس

 درھم 
 إماراتي

 
45,153  44,725  653,451  695,585  698,604  740,310 

      6,144,020  16,573,980  90,322,099  81,444,252  96,466,119  98,018,232 
 
 ھي رھن ما یلي:  اإلسالمیة البنكیة تسھیالتال مقابل الضمانات المقدمة  إن
 

  2021  2020 
 504,907  514,257  )3(إیضاح أرصدة محتجزة لدى البنوك 

 35,511,487  67,303,567  شركات التابعة للمجموعة الإحدى  فيأسھم مملوكة للشركة األم 
 4,532,434  4,372,246  )6(إیضاح  المتاجرة بغرض عقارات

 11,139,946  10,368,995  )8(إیضاح  اآلخر الشامل  الدخل خالل من العادلة بالقیمةموجودات مالیة 
 113,514,936  113,464,187  )10 و 7 عقارات استثماریة (إیضاح

  196,023,252  165,203,710 
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 "متداولة أو غیر متداولةكتصنیف المطلوبات " – )1( رقم التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي
  ) 1(  رقم  من معیار المحاسبة الدولي  76إلى    69تعدیالت على الفقرات من    ،2020في ینایر    أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة

 : ما یلي ر متداولة. توضح التعدیالتعلى أنھا متداولة أو غی  المطلوبات لتحدید متطلبات تصنیف 
  التسویة تأجیلالمقصود بالحق في. 
  ً  المالیة.فترة الفي نھایة  أن حق التأجیل یجب أن یكون موجودا
  في التأجیل الحقھ منشأةھذا التصنیف ال یتأثر باحتمالیة ممارسة الأن. 
 ملكیة، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنیفھاالقابل للتحویل ھي نفسھا أداة التزام  لضمنة في االت أنھ فقط إذا كانت المشتقات الم. 

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

الحالیة  الممارسات  على  التعدیالت  تأثیر  بتقییم  التحس.  حالیًا  تلك  المالیة   ینات إن  البیانات  مادي على  تأثیر  لھا  یكون  أن  یتوقع  ال 
 . المجمعة

 
 . المجموعة  على مادي  أثر  لھا یكون أن  یتوقع ال  الدولیة المحاسبة معاییر مجلس  عن الصادرة األخرى  والتحسینات  التعدیالت إن

  
 :التجمیع أسس  -  ب

 :المجموعة)ب  إلیھا المشار ( التالیة التابعة وللشركات  األم شركـة ل ل المالیة البیانات المجمعة  المالیة البیانات تتضمن
 نسبة الملكیة %       

 2020  2021  الرئیسیة األنشطة  بلد التأسیس   الشركات التابعةسم ا
 % 97.98  %97.98  العقاري  التطویر  الكویت  دولة  ش.م.ك (مقفلة)   -العقاري للتطویر المزایا شركة

 % 98  %98  العقاري  التطویر  الكویت  دولة  .م.م.ذ - والمقاوالت العامة  للتجارة التركیة الخلیجیة الشركة
 % 89.91  %89.23  العقاري  التطویر  الكویت  دولة    ") األولى.م.ك.ع. ("دبي ش  - العقاري للتطویر  األولى دبي شركة
 % 99  %99  العقاري  التطویر  الكویت  دولة  .م.م.ذ -  العامة للتجارة المشتركة المیزان شركة
 % 100  %100  العقاري  التطویر  الكویت  دولة  .و.و.ش - الكویتیة الزراعیة  الیمار شركة
 Mazaya Ritim Istanbul Insaat Anonim  شركة

Sirketi (Ritim) 
 

 % 90  %100  العقاري  التطویر  تركیا
  Mazaya Real Estate Turkeyشركة

Gayrimenkul Yatirimlari Anonim Sirketi  
 

 % 100  %100  العقاري  التطویر  تركیا
 ش.م.ل. (القابضة) –المزایا لبنان  شركة

 
 % 99.85  %99.85  العقاري  التطویر  لبنان 

 .م.م ذ - العقاریة الكبرى  المزایا شركة
 العربیة المملكة 

 % 99  %99  العقاري  التطویر  السعودیة 
 % 100  %100  العقاري  التطویر  عمان   .م.مذ - العقاري للتطویر المزایا شركة
اإلمارات  دولة  ذ.م.م.  -  الغد مزایا شركة  % 100  %100  العقاري  التطویر  

 % 99  %99  العقاري  التطویر  الكویت  دولة  ذ.م.م. –برایم إلدارة المشاریع   المزایاشركة 
 -  %50  خدمات طبیة  الكویت  دولة  ) أش.م.ك.م. (  –مید سیل الطبیة  شركة

 
(شركة    (مقفلة)   ش.م.ك.   –مید سیل الطبیة    شركة   اسیساألم بت   الشركة   قامت ،  2021  دیسمبر  31  في   المنتھیة  المالیة   السنة   خالل   )أ

نظرا لوجود سیطرة من قبلھا عن طریق تمثیلھا بأغلبیة أعضاء    المجمعة البیانات المالیة    ضمن   ھاقامت بتجمیع  كما   ،)بعةتا
 . مجلس اإلدارة الشركة التابعة 

 
 : لیھا الشركة األم. وتوجد السیطرة عندما تكون الشركة األم ع رت التابعة ھي الشركات التي تسیطإن الشركا

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

 
بإعادة تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا إذا أشارت الحقائق والظروف بأنھ ھناك تغییرات على واحد    األم   تقوم الشركة 

 . أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة المبینة أعاله
 

نھ یكون لدیھا السلطة على الشركة المستثمر إف  ،لنسبة أقل من أغلبیة حقوق التصویت بالشركة المستثمر فیھا  المجموعة عند تملك  
عطائھا القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فیھا من جانبھا.  فیھا عندما تكون حقوق التصویت لھا كافیة إل

عتبار في تقییم مدى كفایة حقوق التصویت في الشركة المستثمر فیھا  ف ذات الصلة بعین اإلجمیع الحقائق والظرو  المجموعةتأخذ  
 إلعطاء السلطة علیھا، بما في ذلك: 

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

 ذلك أنماط التصویت في االجتماعــات السابقـة للمساھمین. 
  

 )عامةش.م.ك. ( – المزایا القابضةشركة 
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 رأس المال  - 15

بقیمة إسمیة    سھم)  688,278,956  –   2020(  سھم  629,559,816من    بالكاملیتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع  
 فلس للسھم وجمیع األسھم نقدیة.  100

 
دینار كویتي إلى    68,827,896تخفیض رأس مال الشركة من  ب   قامت الشركة األم   ،2021  دیسمبر  31  في   المنتھیة  المالیة   السنة   خالل 

 ). 25(إیضاح دینار كویتي  62,955,982
 

 أسھم خزانة   - 16
  2021  2020 

 59,331,584  5,600  عدد األسھم (سھم) 
 8.62  0.001  (%)   المدفوعةالنسبة إلى األسھم 

 3,370,034  426  القیمة السوقیة (دینار كویتي) 
 18,819,349  1,777  التكلفة (دینار كویتي) 

 
. إن ھذا  المجمعة  بما یساوي رصید أسھم الخزانة كما في تاریخ البیانات المالیة  اإلصدار عالوة  من    جزء   بتجمید  المجموعة قامت إدارة  

 بأسھم الخزانة.  األم الشركة  احتفاظ الرصید غیر قابل للتوزیع طوال فترة 
 

 إحتیاطي إجباري  - 17
  إحتساب  األم قبل الشركة  بمساھمي السنة الخاص ربح من % 10 تحویل یتم ،األم والنظام األساسي للشركة  الشركات  قانون لمتطلبات  وفقا
دعـ لمي وضـالع  تقدمـلل كویت ـال ؤسسةـم ةـ حص وـریبة  الوطنیة  العمالة  ومكافأة   حصة م   اإلحتیاطي  إلى  اإلدارة  مجلس  أعضاء  الزكاة 

 للتوزیع قابل غیر اإلحتیاطي  ھذا المال. إن  رأس  % من50  اإلحتیاطي تجاوز ی  عندما التحویل  ھذا  إیقاف األم للشركة  ویجوز  اإلجباري،
 والنظام األساسي للشركة األم.   القانون علیھا نص التي  الحاالت في  إال

 
 إحتیاطي إختیاري  - 18

حصة مؤسسة    احتساب% من ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة األم قبل  10ساسي للشركة األم یتم تحویل  النظام األ  لمتطلبات وفقا
الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الى اإلحتیاطي اإلختیاري. ویجوز إیقاف   حصة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة و

بموجب قرار مجلس االدارة بجلستھ   قتراح مجلس اإلدارة.إبناء على  األم الشركة  لمساھميیة السنو العامةھذا التحویل بقرار من الجمعیة 
لى الجمعیة العامة العادیة لمساھمي الشركة األم بعدم تحویل اي نسبة لحساب االحتیاطي  إ، تم رفع توصیة  2022  فبرایر   3المنعقدة بتاریخ  

 . االختیاري
 

 للمجموعة  مسیطرة المادیة الحصص غیر ال - 19
  الشركات التابعة ذات الحصص غیر المسیطرة بنسب مادیة للمجموعة بیاناتھا كالتالي: إن

 سم الشركة التابعةإ
 

 بلد التأسیس 
 األنشطة 

 الرئیسیة 
 

 نسبة الملكیة للحصص غیر المسیطرة 
 القیمة الدفتریة للحصص غیر المسیطرة  

 في الشركة التابعة 
      2021  2020  2021  2020 

  العقاري  للتطویر األولى دبي  شركة
 9,092,572  9,738,385  % 10.09  %10.77  عقاري  تطویر  الكویت   دولة  .م.ك.ع. ش

 
 حول الشركات التابعة ذات الحصص غیر المسیطرة بنسب مادیة للمجموعة:  المالیةمعلومات الملخص 

 
 .م.ك.ع ش  العقاري  للتطویر  األولى  دبيشركة  

 

 : ملخص بیان المركز المالي المجمع
  2021  2020 

 12,451,018   12,498,404   الموجودات المتداولة 
 ) 846,325(  ) 1,212,653(  المطلوبات المتداولة 

 11,604,693   11,285,751   الموجودات المتداولة صافي 
     

 85,539,530   85,626,661   الموجودات غیر المتداولة 
 ) 7,029,575(  ) 6,450,491(  المطلوبات غیر المتداولة 

 78,509,955   79,176,170   صافي الموجودات غیر المتداولة 
 90,114,648   90,461,921   صافي الموجودات 

 % 10.09  % 10.77  نسبة الملكیة للحصص غیر المسیطرة  
   9,092,572  9,738,385   مسیطرة الحصص غیر ال
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 ملخص بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع: 

  2021  2020 
 295,010   816,298   السنة  ربح

 (675,971)  ) 466,705(  ى  اآلخر ة الشامل الخسارة 
 ) 380,961(  349,593     (الخسارة الشاملة)  الدخل الشامل مجموع
 ) 38,439(  37,634   الخاص بالحصص غیر المسیطرة (الخسارة الشاملة)  الشامل  الدخل 

 
 االیرادات  - 20

 األسواق الجغرافیة الرئیسیة كما یلي: بحسب  الرئیسیة إیرادات المجموعة  تقسم
 

 2021 
إیرادات بیع عقارات   

  بغرض المتاجرة 
 إیرادات  
 إیجارات 

إیرادات خدمات   
 اإلجمالي   طبیة 

        العملیات المستمرة: 
 10,075,962  2,856,562  7,219,400  - الكویت دولة

 2,058,404  -  1,525,400  533,004 المتحدة العربیة االمارت
 229,632  -  215,021  14,611 عمان
 247,607  -  247,607  - تركیا

 350,532  -  350,532  - البحرین
 547,615  9,557,960  2,856,562  12,962,137 

        العملیات غیر المستمرة:
 609,417  -  609,417  - السعودیة العربیة المملكة

 -  609,417  -  609,417 
 13,571,554  2,856,562  10,167,377  547,615 المجموع

 
 2020 
إیرادات بیع عقارات   

  بغرض المتاجرة 
 إیرادات 
 اإلجمالي   إیجارات 

      العملیات المستمرة: 
 5,751,009  5,751,009  - الكویت دولة

 9,748,311  1,969,313  7,778,998 المتحدة العربیة االمارت
 335,289  206,982  128,307 عمان
 2,268,375  269,141  1,999,234 تركیا

 386,035  386,035  - البحرین
 9,906,539  8,582,480  18,489,019 

      العملیات غیر المستمرة:
 786,093  786,093  - السعودیة العربیة المملكة

 -  786,093  786,093 
 19,275,112  9,368,573  9,906,539 المجموع

 
 مالیة موجودات أرباحخسائر) (  صافي - 21

 

  2021  2020 
 275,623  -  إیرادات توزیعات أرباح 

 ) العادلة    ) خسائرأرباح  القیمة  في  التغیرات    للموجودات غیر محققة من 
 بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  المالیة

 
 21,831 

 
)116,703 ( 

األرباح   العادلة من خالل  بالقیمة  مالیة  موجودات  بیع  من  خسائرمحققة 
 الخسائر أو

 
- 

 
)25,803 ( 

 ) 34,784(  )60,514(  محافظ  إدارة  أتعاب
  )38,683(  98,333 
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 أخرى  ) مصروفات( إیرادات  صافي - 22

) إضافة  كویتي  دینار  777,384  –   2020دینار كویتي (  366,819بمبلغ    تجاریین  مدینین  قیمة   في   انخفاض یتضمن ھذا البند مخصص  
 دینار كویتي).  32,431  –  2020دینار كویتي ( 266,997إلى صافي مصروفات ضریبیة حالیة ومؤجلة للشركات التابعة بمبلغ 

 
دینار كویتي)، حیث یتضمن    240,534:  2020دینار كویتي  (  2,107,695كما یتضمن ھذا البند مخصصات لم یعد لھا ضرورة بمبلغ  

مخصص مطالبات قضائیة بمبلغ    –  2020دینار كویتي (  1,844,305ھذا المبلغ بشكل رئیسي مخصصات لم یعد لھا ضرورة بمبلغ  
من قبل شركتین تابعتین   2020دیسمبر    31قضائیة مرفوعة خالل السنة المالیة المنتھیة في  دینار كویتي) تتعلق بدعاوى    1,244,433

للمجموعة أمام محاكم إمارة دبي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ضد بعض المستثمرین لقاء تطویر مشروعات عقاریة بإمارة دبى في  
بتأیید الحكم الصادر من    2021دیسمبر    31المنتھیة في    المالیة  خالل السنةدولة اإلمارات العربیة المتحدة، حیث قضت محكمة التمییز  

بأحقیتھما في إجمالي مبلغ وقدره    والذي سبق وأید حكم محكمة أول درجة الصادر لصالح الشركتین التابعتین للمجموعة محكمة االستئناف  
% من تاریخ المطالبة القضائیة وحتى تمام السداد، حیث بلغت أحقیة  9إضافة إلى الفائدة القانونیة بواقع    درھم إماراتي  19,780,852

درھم إماراتي (أي ما یعادل   22,401,016مبلغ   2021دیسمبر    31الشركتین التابعتین للمجموعة شاملة الفوائد القانونیة حتى تاریخ  
لتابعتان للمجموعة خالل السنة إجراءات التنفیذ القانونیة ضد ھؤالء المستثمرین والتي . باشرت الشركتان ادینار كویتي)  1,844,305

لتسییلھا لصالحھا استیفاء لمبلغ  المتحدة  تشمل الحجز على األرصدة البنكیة والممتلكات والعقارات الخاصة بھم في دولة االمارات العربیة
دلة للممتلكات والعقارات الخاصة بھؤالء المستثمرین والمحجوز علیھا قانونا من قبل  الحكم مع فوائده القانونیة، وحیث بلغت القیمة العا

% من المبالغ المستحقة  300الجھات القضائیة بدولة االمارات العربیة المتحدة والجاري تسییلھا لصالح الشركتین التابعتین ما یجاوز نسبة  
ر الذي یجعل إمكانیة تحصیل ھذه المبالغ مرجحا بقوة وبشكل كبیر نظرا لالرتفاع  للشركتین التابعتین استنادا لحكم محكمة التمییز، األم

تین الكبیر لنسبة تغطیة قیمة العقارات والممتلكات المحجوزعلیھا إلى المبلغ المحكوم بھ لصالح الشركتین فقد ارتأت إدارة الشركتین التابع
المبلغ المسجلة في دفاترھا مقابل  المخصصات  تاریخ    للمجموعة عكس  القانونیة حتى  بھ لصالحھا شامال فوائده  دیسمبر   31المحكوم 

 . المجمع رباح أو الخسائروإدراجھ كمخصص لم یعد لھ ضرورة في بیان األ 2021
 

كما توجد دعوى قضائیة مرفوعة على إحدى الشركات التابعة للمجموعة بدولة االمارات العربیة المتحدة، حیث تتضمن تلك الدعوى  
دینار كویتي) والذي یمثل تصفیة حسابات بین الخصم والشركة    1,422,462درھم إماراتي (أي ما یعادل    17,277,295مطالبة بمبلغ  

دینار كویتي) خالل    411,657درھم إماراتي (أي ما یعادل    5,000,000التابعة، حیث صدر حكم أول درجة لصالح الخصم بمبلغ  
والذي قامت الشركة التابعة بالطعن علیھ أمام محكمة االستئناف وتسجیل مخصص لھ من    2019  سمبردی   31السنة المالیة المنتھیة في  

مبدأ الحیطة والحذر إلى أن یتم البت في الدعوى القضائیة بشكل نھائي، حیث ال تزال القضیة منظورة حالیا أمام محكمة االستئناف حتى  
 تاریخ البیانات المالیة المجمعة المرفقة. 

 
 والمخففة  السھم األساسیة  ) خسارةحیة ( رب  - 23

 السھم األساسیة  )خسارة ربحیة ( -
ھي    السنة السھم األساسیة بناًء على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل    )خسارة ربحیة (   إن المعلومات الضروریة الحتساب 

 كما یلي:
  2021  2020 

ارةربح ( نةال  )خـس اھمي الـشركة األم  ـس من العملیات   الخاص بمـس
 المستمرة

 
 50,809  )8,267,152 ( 

ارة) ال نةربح (خـس اھمي الـشركة األم  ـس من العملیات   الخاص بمـس
 غیر المستمرة

 
 355,299  )209,623 ( 

 ) 8,476,775(  406,108   السنة الخاص بمساھمي الشركة األم )خسارةربح (
     :عدد األسھم القائمة

 688,278,956   688,278,956   عدد األسھم المصدرة في بدایة السنة
ــھم الخزینة ــط المرجح لعدد أس متضــمنا تخفیض   ناقصــا: المتوس

 رأس المال
 

(58,781,268)  )60,146,685 ( 
 628,132,271   629,497,688   المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

     
 فلس   فلس   

یة    )خـسارةربحیة ( اـس تمرة  الـسھم األـس الخاـصة  من العملیات المـس
 بمساھمي الشركة األم

 
0.08  )13.17 ( 

ــارة)  ربحیة   ــھم  (خس ــتمرةالس ــیة من العملیات غیر المس ــاس  األس
 الخاصة بمساھمي الشركة األم

 
0.57  )0.33 ( 

 ) 13.50(  0.65  السھم األساسیة )خسارةربحیة (
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 السھم المخففة  )خسارة ربحیة ( -

السھم المخففة عن طریق تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة وذلك بافتراض وجود جمیع    )خسارة ربحیة ( یتم احتساب  
تعدیل   المتوقع إصدارھا، وكذلك  المخففة  العادیة  المخففة    السنة  )خسارة (  ربحاألسھم  المفترض في حال إصدار ھذه األسھم  باألثر 

 المتوقعة. 
  2021  2020 

من العملیات  الخاص بمســـاھمي الشـــركة األم  ســـنةال  )خســـارةربح (
 المستمرة

 
 50,809 

 
)8,267,152 ( 

من العملیات غیر  الخاص بمـساھمي الـشركة األم  ـسنةربح (خـسارة) ال
 المستمرة

 
 355,299 

 
)209,623 ( 

 ) 8,476,775(  406,108   السنة الخاص بمساھمي الشركة األم )خسارةربح (
     القائمة:عدد األسھم 

  المتوســط المرجح لعدد األســھم القائمة المســتخدم في احتســاب ربحیة
 السھم األساسیة (خسارة)

 
 629,497,688   628,132,271 

 606,843   -  التعدیالت الخاصة بخیارات األسھم
األـسھم  (خـسارة)  المتوـسط المرجح لألـسھم المـستخدم في تحدید ربحیة  

 المخففة
 

 629,497,688   628,739,114 
     
 فلس   فلس   

ــارة) ــھم    ربحیة (خسـ ــتمرة   المخففةالسـ ــة  من العملیات المسـ الخاصـ
 بمساھمي الشركة األم

 
0.08  )13.15 ( 

الخاصـة   المسـتمرةالمخففة من العملیات غیر  السـھم (خسـارة)  ربحیة  
 بمساھمي الشركة األم

 
0.57  )0.33 ( 

 ) 13.48(  0.65  السھم المخففة )خسارةربحیة (
 

 إلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة ا - 24
اإلدارة العلیا،   أفراد   ،أعضاء مجلس اإلدارة  ،ینی كالمساھمین الرئیس صلة ذات أطراف مع متنوعة معامالتفي    بالدخول المجموعة قامت

 المعامالت بھذه  المتعلقة الدفع وشروط  األسعار إن . وبعض األطراف ذات الصلة األخرى الزمیلة  الشركة  ،المدراء التنفیذیین للمجموعة
 : یلي كما  ھي صلة ذات أطراف مع تمت  التي الھامة والمعامالت األرصدة  إن  .المجموعة  إدارة  قبل  من علیھا الموافقة  یتم
 

 المتضمنة في بیان المركز المالي المجمع:  األرصدة 
 2020  2021   العلیا  االدارة أفراد  
        

 140,371  -   -  مدینون وأرصدة مدینة أخرى 
 90,000  165,718   165,718  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 3,973,687  3,617,859   3,617,859  التأجیرعقود  إلتزامات
         

 المتضمنة في بیان األرباح أو الخسائر المجمع:   المعامالت
 125,157   -   -  إیرادات أتعاب إدارة 

 -   5,744   5,744  إیرادات إیجارا ت 
 ) 200,751(  ) 184,171(   ) 184,171(  التأجیر عقود اللتزامات ویلمت  تكالیف  إطفاء

 
، كان أحد العقارات المؤجرة من قبل المجموعة والتي یتم المحاسبة عنھا  2020دیسمبر    31المنتھیة في  المقارنة  المالیة    السنة خالل  

قد تم إقتناؤه من قبل أحد أعضاء مجلس االدارة عن طریق شراؤه من مالكھ السابق. وبناء   16طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
عقد االیجار الخاص بذلك العقار إلى المالك الجدید طبقا لنفس الشروط واالحكام المتعاقد    علیھ، قامت المجموعة بتحویل التزامھا عن

دیسمبر    31خالل السنة المنتھیة في    . 2029  أغسطسللعقار حتى نھایة مدة عقد االیجار والذي ینتھي في    السابقعلیھا مع المالك  
الخاص بذلك    التأجیرإن المبالغ المتعلقة بالتزام عقد    جار لذلك العقار.عقد االی دینار كویتي عن إلتزام    540,000، تم دفع مبلغ  2021

 للمجموعة ھي كالتالي:  التأجیروالمدرجة ضمن إلتزامات عقود   2021 دیسمبر  31العقار كما في 
 

2020  2021   
 خالل سنة   التأجیرإلتزام عقد   585,000   585,000 
 التأجیرالمتبقي لنھایة عقد   3,753,000   4,293,000 
 التأجیر إجمالي إلتزام عقد   4,338,000   4,878,000 
 یطرح: تكالیف تمویل مستقبلیة غیر مطفأة   ) 720,141(  ) 904,313(
 التأجیرالقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات   3,617,859   3,973,687 
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 مزایا أفراد اإلدارة العلیا   2021  2020

 االجل  قصیرة  مزایا  515,715   529,398 
 مكافأة نھایة الخدمة    58,649   56,566 
 األسھم  مدفوعات عن طریق   -  22,608 
 اإلدارة  مجلس لجان  مكافأة  70,000   70,000 

678,572   644,364    
 

  22,608  –  2020دینار كویتي (  يءال شم مصروفات بمبلغ  ، سجلت الشركة األ 2021  دیسمبر  31  في  منتھیةالمالیة ال  السنةخالل  
  المستحقین، قام الموظفین  السنةدینار كویتي) تتعلق بمعامالت حقوق ملكیة تم تسویتھا من خالل مدفوعات باألسھم للموظفین. خالل  

  وذلك   بھا لدى المجموعة  المحتفظسھم وتم اصدار ھذه االسھم من أسھم الخزینة    606,844بعدد    بھمسھم الخاصة  األ بممارسة خیارات  
 . المال اسواق ھیئة لتعلیمات طبقا  وذلك  اإلجباري اإلحتیاطي من وجزء موظفین أسھم  خیارات احتیاطي  رصید  كامل  إقفال  مقابل

 
)   (مقفلة)  الشركات التابعة للمجموعة (شركة مید سیل الطبیة ش.م.ك.% في إحدى  50یمتلك بعض أفراد اإلدارة العلیا وأقاربھم نسبة  

 ).  ب  -  2(إیضاح 
 

 . األم الشركة  لمساھميالسنویة  امةتخضع المعامالت مع أطراف ذات صلة لموافقة الجمعیة الع
 

 األم  الشركة  لمساھميالجمعیة العامة توصیات مجلس اإلدارة و - 25
 : ما یلي 2022 فبرایر 3اإلدارة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  مجلس  اقتـرح

 2021دیسمبر  31المنتھیة في  المالیة السنة  عنتوزیع أرباح نقدیة أو أسھم منحة  عدم . 
 2021دیسمبر  31المنتھیة في  المالیةالسنة  عنعضاء مجلس اإلدارة أل مكافأة صرف عدم  . 
 

 علیھا من قبل الجمعیة العامة لمساھمى الشركة األم. إن ھذه االقتراحات خاضعة للموافقة 
 

البیانات المالیة المجمعة للسنة المالیة المنتھیة   ،2021  فبرایر   22  الجمعیة العامة السنویة لمساھمي الشركة األم المنعقدة بتاریخ  إعتمدت
 وافقت على البنود التالیة:   ، كما2020دیسمبر  31في 
  2020دیسمبر  31عن السنة المنتھیة في  نقدیة أو أسھم منحة وعدم صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  توزیع أرباحعدم . 
  2020دیسمبر  31% من رأس المال كما في 5.42دینار كویتي بنسبة  3,733,833إطفاء كامل رصید الخسائر المتراكمة بمبلغ  

 .دینار كویتي 17,921,560دینار كویتي لیصبح   21,655,393وذلك عن طریق تخفیض رصید عالوة اإلصدار من 
 

على إلغاء أسھم الخزینة المباشرة وعددھا    2021أبریل    25وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة لمساھمي الشركة األم المنعقدة بتاریخ  
دینار كویتي   68,827,896من    دینار كویتي عن طریق تخفیض رأس مال الشركة األم  18,625,088سھم وتكلفتھا    58,719,140

أل   62,955,982إلى   االسمیة  القیمة  یعادل  بما  كویتي  والبالغة  دینار  المباشرة  الخزینة  وتخفیض    5,871,914سھم  كویتي  دینار 
 . 2021یونیو  8بتاریخ  للشركة األم دینار كویتي. تم التأشیر على ذلك في السجل التجاري  12,753,174االحتیاطي االجباري بمبلغ 
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 القطاعات معلومات  - 26
المجموعة أنشطتھا الرئیسیة في قطاع  س  إلى قطاعات أخرى، حیث تمار إضافةة السعودیة والجمھوریة التركیة ألغراض اإلدارة، تنقسم المجموعة إلى أربعة قطاعات جغرافیة رئیسیة وھي دولة الكویت ودولة اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربی

   . اتلدى المجموعة أي معامالت منتجة لإلیرادات فیما بین القطاع ). ال یوجد7ضاح إعادة تصنیف قطاع األعمال بالمملكة العربیة السعودیة ضمن الموجودات والمطلوبات المحتفظ بھا بغرض البیع والعملیات غیر المستمرة (إی تمالعقارات. 

  2021   
  

  دولة الكویت 
دولة االمارات  
  العربیة المتحدة 

المملكة العربیة  
 المجموع   أخرى  الجمھوریة التركیة   السعودیة 

             العملیات المستمرة: 
 13,240,455   579,887   247,607  -  2,076,460   10,336,501    اإلیرادات

 (4,736,897)  (203,155)  (204,828)  -  (1,131,901)  (3,197,013)  اإلیرادات  تكلفة
 (482,988)  (7,598)  -  -  (475,390)  -  للمتاجرة  بھا محتفظ عقارات قیمة في  إنخفاض خسائر
 (1,554,122)  (238,481)  2,177,629  -  (1,492,443)  (2,000,827)  استثماریة  لعقارات العادلة  القیمة  في التغیر

 (3,576,895)  (63,388)  (125,759)  -  (831,107)  (2,556,641)  وتسویقیة  وبیعیة وإداریة عمومیة مصاریف
 2,294,821   (77,876)  (124,549)  -  2,577,780   (80,534)  صافي (مصروفات) إیرادات أخرى 

 (4,115,723)  (262,552)  -  -  (53,326)  (3,799,845)  تمویل  أعباء
 (641,911)  -  -  -  -  (641,911)  أخرى

 426,740   (273,163)  1,970,100  -  670,073   (1,940,270)  من العملیات المستمرة  القطاع(خسارة) ربح  
 355,299   -  -  355,299  -  -  ربح القطاع من العملیات غیر المستمرة 

 782,039   (273,163)  1,970,100  355,299  670,073   (1,940,270)  القطاع  ) ربحخسارة(
 199,757,763   15,348,742   6,654,611  15,418,192  73,154,374   89,181,844   القطاع   موجودات مجموع
 123,402,031   4,743,560   238,631  262,922  7,520,818   110,636,100   القطاع  مطلوبات مجموع

             

 
 
 
 
 

  

  2020   
  

  دولة الكویت 
دولة االمارات  
  العربیة المتحدة 

المملكة العربیة  
 المجموع   أخرى  الجمھوریة التركیة   السعودیة 

             العملیات المستمرة: 
 18,714,920   659,410   2,268,375   -  9,991,480   5,795,655     اإلیرادات

 ) 11,730,510(  ) 240,016(  )2,118,966(  -  )8,258,196(  )1,113,332(  اإلیرادات  تكلفة
 ) 838,351(  ) 502,288(  -  -  ) 336,063(  -  للمتاجرة  بھا محتفظ عقارات قیمة في  إنخفاض خسائر

 ) 474,452(  -  -  -  -  ) 474,452(  زمیلة  شركةحصة من نتائج أعمال  
 )3,643,069(  ) 414,066(  ) 119,921(  -  ) 351,378(  )2,757,704(  استثماریة  لعقارات العادلة  القیمة  في التغیر

 )3,671,798(  )72,157(  ) 166,117(  -  ) 940,330(  )2,493,194(  وتسویقیة  وبیعیة وإداریة عمومیة مصاریف
 )1,259,180(  )60,413(  23,115   -  )1,120,772(  ) 101,110(  أخرى   إیرادات (مصروفات) صافي
 )4,947,473(  ) 304,035(  ) 135,580(  -  )62,062(  )4,445,796(  تمویل  أعباء
 ) 387,411(  -  -  -  -  ) 387,411(  أخرى

 )8,237,324(  ) 933,565(  ) 249,094(  -  )1,077,321(  )5,977,344(  من العملیات المستمرة  القطاعخسارة 
 ) 209,623(  -  -  ) 209,623(  -  -  خسارة القطاع من العملیات غیر المستمرة

 )8,446,947(  ) 933,565(  ) 249,094(  ) 209,623(  )1,077,321(  )5,977,344(  القطاع خسارة 
 207,783,552   15,881,789   9,445,488   15,467,165   75,958,344   91,030,766   القطاع   موجودات مجموع
 127,877,217   4,740,634   295,569   282,755   10,019,593   112,538,666   القطاع  مطلوبات مجموع
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 المالیة  ر إدارة المخاط - 27

  خالل  من العادلة  بالقیمة مالیة موجوداتتستخدم المجموعة ضمن نشاطھا اإلعتیادي بعض األدوات المالیة األولیة مثل نقد ونقد معادل، 
  تسھیالت و  التأجیرإلتزامات عقود    ،دائنین،  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقیمة  مالیة  موجودات،  مدینین،  الخسائر  أو  األرباح

، ونتیجة لذلك فإنھا تتعرض للمخاطر المشــار إلیھــا أدناه. ال تستخدم المجموعة حالیا مشتقات األدوات المالیة إلدارة ھذه  إسالمیة بنكیة
 المخاطر التي تتعرض لھا. 

 
 التمویل  وتكلفةمعدل العائد  و الفائدة   سعر مخاطر ) أ

. إن أسعار  التمویل  تكلفةو    ،العائد  الفائدة،  سعر األدوات المالیـة لمخاطر التغیرات في القیمة نتیجة التغیرات في معدالت    تتعرض
تحمل    التيوالفترات التي یتم خاللھا إعادة تسعیر أو استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة  التمویل    وتكلفة الفعلیة    عائدالو    الفائدة
 تم اإلشارة إلیھا في اإلیضاحات المتعلقة بھا.  قدفوائد  

 
األخرى   المتغیرات ثبات مع ، وتكلفة التمویل  العائد  معدل و  الفائدة  سعر  في  التغیر المعقول المحتمل  التالي أثرحساسیة الجدول یبین

 : على ربح المجموعة
  2021 

  
 ) النقص (الزیادة

  التكلفة /عائدال معدل  في
 

  رصدة األ
بیان األرباح   على األثر

   المجمع أوالخسائر 
 5,000  ±  1,000,000  % 0.5  ±  ألجل  ودیعة

 482,331  ±  96,466,119  % 0.5  ±  إسالمیة  بنكیة تسھیالت
      ±  487,331 
 

  2020 

  
 ) النقص (الزیادة

  التكلفة /عائدالا معدل  في
 

  رصدة األ
بیان األرباح   على األثر

   المجمع أوالخسائر 
 10,000  ±  2,000,000  % 0.5  ±  ألجل  ودیعة

 490,091  ±  98,018,232  % 0.5  ±  إسالمیة  بنكیة تسھیالت
      ±  500,091 

 
 ئتمان مخاطر اإل ) ب

حتمال عدم قدرة أحد أطراف األداة المالیة على الوفاء بالتزاماتھ مسببا خسائر مالیة للطرف األخر. إن  إ ئتمان ھو خطر  إن خطر اإل
والنقد المعادل    النقدوالمدینین. إن    المعادل  والنقد  النقد الموجودات المالیة والتي قد تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان تتمثل أساسا في  

المملوك للمجموعة مودع لدى مؤسسات مالیة ذات سمعة إئتمانیة جیدة، ویتم إثبات رصید المدینین بالصافي بعد خصم مخصص  
 . االنخفاض في القیمة 

 
 معادل  ونقد نقد
الخسائر على  منخفض المخاطر، ویحتسب مخصص  عتبر  ی بالتكلفة المطفأة  قاس  ی   ذيالخاص بالمجموعة والالمعادل    والنقدالنقد    إن

ً   12أساس الخسائر المتوقعة لفترة     جیدة   ائتمانیة  سمعة   ذات   مالیة   مؤسسات   لدى   مودع   للمجموعة   المعادل   والنقد  النقد  أن   كما   ،شھرا
ً .  للتعسر  سابق  تاریخ  دون   جوھري  غیر  المالیة  الموجودات  تلك  نتیجة   المتوقعة  یةاالئتمان  خسائرال  أثر  فإن  اإلدارة،  تقییم  إلى  واستنادا

 .المبدئي االعتراف  منذ كبیر بشكل  تزداد لم  التعسر مخاطر  أن حیث  للمجموعة 
 

 المدینون 
عمالء  لقاعدة  التركیبیة  الطبیعة  إن  عمیل.  لكل  الفردیة  بالخصائص  رئیسي  بشكل  یتأثر  االئتمان  لمخاطر  المجموعة  تعرض  إن 

والدولة، والتي یعمل فیھا العمالء، لھا تأثیر أقل على مخاطر    بالنشاطالمجموعة، بما في ذلك مخاطر التخلف عن السداد المتعلقة  
 االئتمان.

 
االئتمان للعمالء من قبل كل وحدة عمل تخضع لسیاسة المجموعة وإجراءاتھا وضوابطھا المتعلقة بإدارة مخاطر    تتم إدارة مخاطر 

 االئتمان للعمالء. تتم مراقبة الذمم المدینة للعمالء بشكل منتظم. 
 

 المعادل  والنقد  للنقد االسمیة القیمة ھو  المقابل الطرف  سداد عدم عن الناتج االئتمان لمخاطر المجموعة  لتعرض األعلى الحد إن
 . المدینینو

 
 مخاطر السیولة  ) ج

المتعلقة باألدوات المالیة. وإلدارة ھذه    التزاماتھاتنتج مخاطر السیولة عن عـدم مقدرة المجموعة على توفیر األموال الالزمة لسداد  
   .المخاطر تقوم المجموعة بتقییم المقدرة المالیة لعمالئھا بشكل دوري 
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 للمجموعة:  المالیة مطلوبات لستحقاقات اإن الجدول التالي یبین تحلیل إ

  2021 
 المجموع   سنتین  من أكثر  سنتین إلى  سنة    سنة من  أقل   

 12,936,381  2,049,613  3,874,757  7,012,011  اخرى  دائنة وأرصدة  دائنون
 11,902,888  9,142,268  1,388,007  1,372,613  التأجیر عقود  إلتزامات
 96,466,119  86,952,495  3,369,604  6,144,020  إسالمیة  بنكیة تسھیالت

 121,305,388  98,144,376  8,632,368  14,528,644  ¤ المجموع   
         

 
  2020 
 المجموع   سنتین  من أكثر  سنتین إلى  سنة  سنة من  أقل   

 14,693,056  1,717,981  6,389,444  6,585,631  اخرى  دائنة وأرصدة  دائنون
 13,069,660  10,530,276  1,225,112  1,314,272  التأجیر عقود  إلتزامات
 98,018,232  74,418,920  7,025,332  16,573,980  إسالمیة  بنكیة تسھیالت

 125,780,948  86,667,177  14,639,888  24,473,883  المجموع   
  

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

 ویمكن   .الكویتي الدینار غیر بعمـالت تتم التي المعامالت عن والناتجة األجنبیة العملة لمخاطر المجموعة العمالت األجنبیة. تتعرض
    .المالیة األدوات  لمشتقات  استخدامھا خـالل من األجنبیة العمالت  صرف أسعار لتقلبات تعرضھا خطر  تخفیض للمجموعة 

 
من قبل المجموعة    المستخدمة العمالت األجنبیة صرف أسعار في معقولةوال ةالمحتمل  الھامة  اتالتغیر حساسیة التالي البیان یظھر

 الكویتي.  مقابل الدینار
  2021 

  
 الزیادة (النقص) 

الكویتي الدینار مقابل   
 األثر على بیان

 األرباح أو الخسائر المجمع 
 986,122 +   % 5 +   إماراتي درھم
 473,29 +   % 5 +   تركیة لیرة
 133,212 +   % 5 +   عماني  لایر

     + 364,592 
     

  2020 

  
 الزیادة (النقص) 

  الكویتي الدینار مقابل
 األثر على بیان

 األرباح أو الخسائر المجمع 
 41,394 +   % 5 +   إماراتي درھم
 70,142 +   % 5 +   تركیة لیرة
 202,867 +   % 5 +   عماني  لایر

     + 314,403 
 

   مخاطر أسعار أدوات الملكیة  ) ھـ
كنتیجة لتغیرات مستوى مؤشرات أدوات الملكیة    الملكیة  واتالقیمة العادلة ألد   انخفاض ن مخاطر أسعار أدوات الملكیة ھي مخاطر  إ

وقیمة األسھم بشكل منفرد، سواء كانت ھذه التغییرات بسبب عوامل خاصة باألداة المنفردة أو مصدرھا أو عوامل تؤثر على جمیع  
ق. تقوم المجموعة بإدارة ھذه المخاطر من خالل تنویع استثماراتھا من حیث التوزیع الجغرافي وتركیز  األدوات المتداولة في السو 

   بشكل جوھري.  حالیًالھذة المخاطر ال تتعرض المجموعة  القطاع التشغیلي. 
 

 األمانة  موجودات - 28
المجمعة    موجودات أرصدة    بلغت المالیة  البیانات  یتم إدراجھا في  لم  الغیر والتي  المجموعة لمشاریع لصالح  إدارة  الناتجة عن  األمانة 

 دینار كویتي).   220,883– 2020دینار كویتي (  220,452المرفقة 
 

 العادلة  القیمة  قیاس - 29
  بالقیمة   المالیة  والموجوداتالخسائر   بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  المالیة  كالموجوداتتقوم المجموعة بقیاس الموجودات المالیة  

 المالیة.  السنة ، والموجودات غیر المالیة كالعقارات االستثماریة بالقیمة العادلة في تاریخ نھایة اآلخر الشامل  الدخل خالل   من العادلة
 

لتزام من خالل عملیة تجاریة بحتة بین أطراف السوق  لسداد اإل دفعھ الممكنمن بیع األصل أو  استالمھ الممكنتمثل القیمة العادلة المبلغ 
 :یمة العادلة على فرضیة إتمام عملیة بیع األصل أو سداد االلتزام بإحدى الطرق التالیة كما في تاریخ القیاس. یعتمد قیاس الق

  .من خالل السوق الرئیسي لألصل أو اإللتزام 
  .من خالل أكثر األسواق ربحیة لألصل أو اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئیسي 
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من خالل مستوى   المجمعة یتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا أو اإلفصاح عنھا بالقیمة العادلة في البیانات المالیة 
 :قیاس متسلسل إستنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة ككل كما یلي 

  معلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات المماثلة. ویشمل أسعار السوق النشط ال  :المستوى األول 
 ویشمل أسس التقییم والتي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة متاحا إما بشكل    :المستوى الثاني

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

 
 

 :المسجلة بالقیمة العادلة طبقا لمستوى القیاس المتسلسل للقیمة العادلة وغیر المالیة یبین الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة 
 

  2021 
 المجموع   الثالث المستوى   الثاني  المستوى  

 394,447  394,447  -  خالل األرباح أو الخسائر موجودات مالیة بالقیمة العادلة من  
 10,368,995  8,913,947  1,455,048  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 161,080,175  115,957,702  45,122,473  (أ)   استثماریة عقارات
 171,843,617  125,266,096  46,577,521  المجموع 

 
 2020 
 المجموع   الثالث المستوى   الثاني  المستوى  

 372,616  372,616  -  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 11,139,946  9,880,250  1,259,696  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 168,806,596  119,593,655  49,212,941  استثماریة  عقارات
 180,319,158  129,846,521  50,472,637  المجموع 

 
   .البیع بغرض  بھاكافة العقارات المدرجة ضمن الموجودات المحتفظ  االستثماریة العقارات تشمل ) أ

 
 ھناك  كانت  إذا   ما  المجموعة  تحدد  دوري،  أساس  على  المجمعة  المالیة  البیانات  في  بھا  اإلعتراف  یتم  التي  والمطلوبات   للموجودات  بالنسبة

  مدخالت  مستوى   أقل  إلى (إستنادا    التصنیف   أساس   تقدیر  إعادة  طریق   عن  وذلك  المتسلسل   القیاس   مستویات   بین  لھم   تمت  قد  تحویالت
 . مالیة فترة  كل  نھایة في )  ككل  العادلة القیمة  قیاس  إلى  نسبة جوھري 

 
والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب قیمھم الدفتریة بشكل كبیر    الدائنین،  المدینین،  المعادل  النقدإن القیم العادلة للنقد و  رة ااإلد   قدرت 

 نظراً لقصر فترة إستحقاق ھذه األدوات المالیة. 
 

 تم إستخدام الطرق واالفتراضات التالیة لتقدیر القیم العادلة: 
 المسعرة إلى عروض األسعار في تاریخ البیانات المالیة. للموجودات المالیةتستند القیم العادلة  )أ

ــافة إلى المطلوبات المالیة   )ب  ــعرة، القروض من البنوك والمطلوبات المالیة األخرى باإلضـ یتم تقدیر القیمة العادلة لألدوات غیر المسـ
دیة المـستقبلیة باـستخدام المعدالت المتاحة حالیًا للدیون بـشروط مماثلة، مخاطر  غیر المتداولة األخرى عن طریق خـصم التدفقات النق

 االئتمان وآجال االستحقاق المتبقیة.
 ینمســـتقل ینإن أســـاس تقییم العقارات االســـتثماریة ھو القیمة العادلة. یتم إعادة تقییم العقارات االســـتثماریة ســـنویًا بناًء على مقیم ) ج

ــوق نشــط  خبرة في   ملدیھ ینومعتمد ــعار الحالیة في س ــتند التقییمات إلى األس ــتثماریة التي یتم تقییمھا. تس موقع وفئة العقارات االس
ة مع األـخذ في االعتـبار مـعدالت اإلشـــــغال وعواـئد   اثـل ة، والتي تخضــــع لعقود إیـجار مـم اـل ة من نفس الموقع والـح اثـل ارات مـم لعـق

 ).10 إیضاح( في القیمة العادلة للعقارات االستثماریةتم اإلفصاح عن أسالیب ومدخالت قیاس  االستثمار.
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 فیما یلي بیان الحركات في الموجودات المقاسة كمستوى ثالث خالل السنة الحالیة والسابقة:

 

 
 العقارات االستثماریة كافة العقارات المدرجة ضمن الموجودات المحتفظ بھا بغرض البیع.تشمل  )أ

 
، قامت إحدى الشــركات التابعة للمجموعة بتغییر أســس التقییم الخاصــة  2020دیســمبر   31المنتھیة في  المقارنة  خالل الســنة المالیة  )ب 

 31كما في    دینار كویتي)  7,559,131لیرة تركیة (ما یعادل مبلغ    185,648,200بالعقارات االســـتثماریة والمدرجة بقیمة عادلة  
، وذلك من طریقة رسـملة الدخل ضـمن المسـتوى الثالث إلى طریقة أسـعار السـوق المقارنة ضـمن المسـتوى الثاني، 2020دیسـمبر 

عكس أقرب قیمة عادلة فعلیة لتلك العقارات  حیث ارتأى المقیم المســـتقل أن طریقة أســـعار الســـوق المقارنة المســـتخدمة ھذه الســـنة ت 
االســتثماریة نتیجة التذبذب الكبیر لمعدالت وأســعار تأجیر العقارات والتباین في معدالت الخصــم بســبب أوضــاع الســوق الناجمة عن 

 .2020دیسمبر  31المقارنة المنتھیة في  خالل السنة ")COVID - 19("تفشي وباء 
 

 :ر الملحوظة وتحلیل حساسیة الموجودات المقاسة كمستوى ثالثفیما یلي بیان بالمدخالت غی 
 

 الموجودات المالیة: )أ

 

 القیمة العادلة كما في   

 

أسالیب التقییم 
والمدخالت  

  مدخالت غیر ملحوظة الھامة  الرئیسیة
حساسیة المدخالت غیر  
 الملحوظة للقیمة العادلة 

 
2021  2020 

  بالقیمة مالیة وداتموج
  خالل من  العادلة

 الخسائر  أو األرباح

 

394,447 

 

372,616 

 

 مضاعف السعر  

 

 السیولة عدم معدل خصم
 % 45% إلى 40

قد ینتج عن الزیادة (النقص) في  
السیولة بواقع  عدم معدل خصم

  انخفاض (ارتفاع)% إلى 5
  19,722القیمة العادلة بمبلغ  

 دینار كویتي  

موجودات مالیة بالقیمة  
العادلة من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 

 

8,913,947 

 

9,880,250 

 

القیمة الدفتریة  
 المعدلة  

 

 السیولة عدم معدل خصم
 % 25% إلى 20

قد ینتج عن الزیادة (النقص) في  
السیولة بواقع  عدم معدل خصم

انخفاض (ارتفاع)  % إلى 5
  445,697القیمة العادلة بمبلغ  

 دینار كویتي  
 

  

 

موجودات مالیة  
بالقیمة العادلة من  
خالل األرباح أو  

  الخسائر 

  مالیة موجودات
العادلة من   بالقیمة

خالل الدخل  
  الشامل اآلخر 

  عقارات
 المجموع   (أ)  استثماریة

        
 132,337,770   131,559,917  -  777,853   2020 ینایر1الرصید كما في 

 473,359   473,359   -  -  إضافات
 ) 298,164(  -  -  ) 298,164(  استبعادات 

 9,735,533   -  9,735,533   -  زمیلة  شركة  في االستثمار  من المحول
 ) 9,600,087(  ) 9,600,087(  -  -  ) ب( األخرى المستویات  إلى المحول

  األرـباح أو الخســـــائر   بـیان  الخســـــائر المعترف بـھا في
 ) 2,991,629(  ) 2,884,556(  -  ) 107,073( المجمع

  الدخل الشامل اآلخر  بیان األرباح المعترف بھا في
 189,739   45,022   144,717   -  المجمع 

 129,846,521   119,593,655  9,880,250   372,616   2020دیسمبر  31الرصید كما في 
 ) 1,499,155(  ) 1,499,155(  -  -  المحول إلى ممتلكات وعقارات ومعدات 

 340,599   340,599   -  -  إضافات
اح ( ــائراألرـب ا في  )الخســـ ان  المعترف بـھ اح أو    بـی األرـب
 ) 2,298,834(  ) 2,320,665(  -  21,831  المجمع الخسائر

  الدخل الشامل اآلخر  بیان المعترف بھا في  الخسائر
 ) 1,123,035(  ) 156,732(  ) 966,303(  - المجمع 

 125,266,096   115,957,702  8,913,947   394,447   2021دیسمبر  31الرصید كما في 
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 الموجودات غیر المالیة: )ب 

 
  القیمة العادلة كما في   

 أسالیب التقییم 
 

 مدخالت غیر ملحوظة الھامة
حساسیة المدخالت غیر الملحوظة   

    2020  2021  للقیمة العادلة 

  رسملة الدخل   103,118,754  102,243,506  (أ)  ثماریةعقارات است

% إلى  5معدل رسملة للدخل من 
طبیعة وموقع   إستنادا إلى% 9

معدالت اإلیجارات  العقارات و
الحالیة الناتجة عن تلك العقارات  
إضافة إلى االیجارات المتوقعة  

ً  للوحدات الشاغرة   .مؤقتا

في معدل  (نقص) إن أي زیادة 
الرسملة ستؤدي بالتبعیة إلى 

في القیمة العادلة   ) ارتفاعإنخفاض(
للعقار مع ثبات كافة العوامل  

 األخرى. 

  16,474,901  13,714,196  عقارات استثماریة
التدفقات النقدیة 

  المخصومة

%  7.5معدل خصم یتراوح من 
% مع إستخدام معدالت  9.5إلى 

% إلى  5شواغر تتراوح بین 
حسب طبیعة العقار  % 10

إضافة  ومعدالت إشغالھ المتوقعة
إلى ذلك، تعتمد تقییمات العقارات  

على معدل نمو متوقع بنسبة 
  . %5% إلى 3تتراوح من 

ت  في معدال (نقص) إن أي زیادة 
ستؤدي بالتبعیة    الخصم والشواغر

في القیمة   ) ارتفاعإنخفاض(إلى 
العادلة للعقار مع ثبات كافة العوامل  

كما أن الزیادة (النقص)   األخرى.
في معدالت النمو ستؤدي إلى  

) في القیمة العادلة  انخفاض( ارتفاع
للعقارات مع ثبات المتغیرات  

 األخرى. 
 

 

 أ) تشمل العقارات االستثماریة كافة العقارات المدرجة ضمن الموجودات المحتفظ بھا بغرض البیع.  
 

 المالیة  الموارد إدارة مخاطر  - 30
 وكذلك للمساھمین، عوائد ومنافع لتوفیر وذلك االستمرار، على قدرتھا على المحافظة المالیة ھو مواردھا إدارة المجموعة عند ھدف إن

  .المالیة  الموارد تلكأعباء خدمة  لتخفیض للموارد المالیة مثالي ھیكل على للمحافظة 
 

تخفیض رأس   للمساھمین، المدفوعة النقدیة  التوزیعات تنظیمللمجموعة   یمكن ،الھیكل المثالي للموارد المالیة لتعدیل على أو  وللمحافظة 
إصدار  المدفوع،  بیع أسـھم  المـال  سداد   لتخفیض الموجودات بعض   جدیدة،  الحصـول على    التمویلیة  االلتزاماتالدیون،    تمویل أو 

  جدید.  مصرفي 
 

مقسوما   الدیون صافي   بإحتسابھذه النسبة  تحدید، یتم المالیة المواردبناء على نسبة الدین إلى  المالیة مواردھاتقوم المجموعة بمراقبة 
جمالي  إ احتساب    یشملوناقصا النقد والنقد المعادل.    التمویلیة  االلتزاماتجمالي  إالدین ك  صافيحتساب  إ، یتم  المالیة  الموارد  إجماليعلى  

 لیھا صافي الدیون. إالمركز المالي المجمع مضافا  بیانحقوق الملكیة التي تظھر في المالیة  الموارد
 

 : ي یل مما المالیة تلك الموارد  ي اجمال تكونت  المالیة، الموارد  مخاطر  إدارة  لغرض
  2021  2020 

 98,018,232   96,466,119   إسالمیة  بنكیة تسھیالت
 ) 7,078,529(  )7,088,750(  المعادل  والنقد : النقدیخصم

 90,939,703   89,377,369   الدیون صافي
 79,906,335   76,355,732   الملكیة  حقوقمجموع  

 170,846,038   165,733,101   المالیة إجمالي الموارد 
     

 % 53.23  % 53.93  المالیة  الموارد نسبة الدین إلى 
 

 ")  COVID– 19على وباء (" ةالمترتب  اآلثار - 31
") كورونا  فیروس  تفشي  واألنشطة  COVID - 19أدى  األعمال  تعطیل  إلى  العالم  مستوى  على  مختلفة  جغرافیة  مناطق  عبر   ("

االقتصادیة، حیث أعلنت منظمة الصحة العالمیة أنھ وباء عالمي، كما أعلنت السلطات المالیة والنقدیة في جمیع أنحاء العالم، بما في  
تفشي الوباء    أثرواجھة اآلثار السلبیة المحتملة. یبین ھذا اإلیضاح  ذلك دولة الكویت، عن تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لم

 .   2021دیسمبر    31تقییم الموجودات والمطلوبات كما في    عنداإلدارة    طبقتھاعلى عملیات المجموعة والتقدیرات واألحكام الھامة التي  
 
 : إدارة مخاطر االئتمان  - أ

التي  اتخذت إدارة المجموعة العدید من   اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحدید القطاعات األكثر ضعفاً 
 تأثرت في المقام األول ووضع تدابیر إضافیة لضمان مستوى عاٍل من إدارة تلك المخاطر. 

 

ثیر التقلبات العالمیة في  ") من المجموعة أن تأخذ في االعتبار تأCOVID - 19الناجمة عن وباء ("  التیقنتطلبت حاالت عدم  
.  2021دیسمبر  31عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة التي تم أخذھا في االعتبار وذلك لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما في 

صاد الكلي لتحدید  ذات الصلة المستخدمة والمتعلقة ببیئة االقت   المستقبلیة بالنسبة لعملیاتھا الدولیة، قامت المجموعة بتحدیث المعلومات  
، وخلصت المجموعة أنھ لم  تزاول فیھ المجموعة أنشطتھاالتي    لألسواق احتمالیة الخسائر االئتمانیة فیما یتعلق بالمناخ االقتصادي  

 ینتج عن ھذه العوامل أي تأثیر جوھري یتطلب التعدیل على معطیات خسائر االئتمان المتوقعة المحتسبة. 
 

 ). 5، یرجى اإلشارة إلى (إیضاح المتوقعة ةالخسائر االئتمانی المعلومات حول سیاسة المجموعة فیما یتعلق ب لمزید من 
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 : إدارة مخاطر السیولة - ب

")، تقوم المجموعة بتقییم السیولة ووضع التمویل بعنایة واتخاذ اإلجراءات والتدابیر المناسبة.  Covid - 19استجابة لتفشي وباء ("
 المجموعة تقییم مركز السیولة لدیھا وذلك من خالل مراقبة تدفقاتھا النقدیة وتوقعاتھا بعنایة.ستواصل 

 
 : قیاس القیم العادلة لألدوات المالیة - ج

أخذت المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة لتقلبات السوق الحالیة وذلك عند تحدید المبالغ المفصح عنھا للموجودات المالیة غیر  
على المعلومات المتاحة التي یمكن مالحظتھا كما في تاریخ البیانات    والذيالمسعرة للمجموعة،   یمثل أفضل تقییم لإلدارة بناءاً 

")، قامت المجموعة بتقییم ما إذا كانت القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات  COVID - 19بالنظر إلى تأثیر وباء ("المالیة.  
 المالیة تمثل السعر الذي یمكن تحقیقھ للمعامالت بین المشاركین في السوق في الوضع الحالي. 

 
 ). 29ة العادلة، یرجى اإلشارة إلى (إیضاح لمزید من المعلومات حول سیاسة المجموعة فیما یتعلق بقیاسات القیم

 
 : زمیلة) ة، عقارات استثماریة، استثمار في شرك المتاجرة بغرض عقارات قیاس القیم العادلة لألدوات غیر المالیة ( -د 

") على القیمة الدفتریة لموجوداتھا غیر  COVID - 19تفشي وباء ("  أثركما في تاریخ البیانات المالیة، قامت المجموعة بتحدید  
والناتج من التأثیر على التدفقات النقدیة المتوقعة الناتجة عن ھذه الموجودات غیر المالیة أو    2021دیسمبر    31المالیة كما في  

دیسمبر    31ت كما في  اعتماًدا على المنھج المستخدم في تحدید القیمة العادلة لتلك الموجودالألسعارتوقعات المشاركین في السوق  
جد فیھا ھذه الموجودات قد تأثرت سلباً، ومع استمرار  اوت . تدرك المجموعة أن بعض المناطق الجغرافیة والقطاعات التي ت 2021

ھذه   قیمة  لتعكس  الصلة  ذات  االفتراضات  وتستخدم  السوق  توقعات  باستمرار  المجموعة  تراقب  واالنتشار،  التطور  في  الوضع 
ا المجمعةالموجودات غیر  المالیة  البیانات  في  بشكل مناسب  تأثیر  لمالیة  أي  العوامل  ینتج عن ھذه  لم  أنھ  المجموعة  ، وخلصت 

 جوھري على القیم العادلة لألدوات غیر المالیة. 
 

 االستمراریة  أمبد   - ھـ
ة مستمرة في ظل الظروف االقتصادیة الحالیة وكافة المعلومات المتاحة  أماً حول قدرتھا على االستمرار كمنشی جرت المجموعة تقی أ

س المال والسیولة.  أدم التأكد المستقبلیة. تم إعداد التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي للمجموعة ورعحول المخاطر وحاالت  
ن المجموعة لدیھا موارد كافیة  ألتوقعات إلى  ، إال أنھ في الوقت الراھن، تشیر ا")COVID - 19("غم األثر المتفاقم لوباء  ر

ن موقفھا المتعلق باالستمراریة لم یتأثر إلى حد كبیر ولم یتغیر بشكل مادي  أعن    فضالً ھا التشغیلیة  ات لالستمرار في مزاولة عملی 
 االستمراریة.  أمبدساس أتوافق مع ی المالیة المجمعة بما  البیاناتعدت ھذه أ. ونتیجة لذلك، فقد 2020 دیسمبر 31 ذمن 
 

تأثیر وباء (" على االقتصاد العالمي واألسواق المالیة في    ")COVID - 19من المتوقع أن تستمر اآلثار الحالیة والمتوقعة لتفشي 
على األداء المالي   التطور واالنتشار، كما ال یزال حجم ومدة ھذه التطورات غیر مؤكد في ھذه المرحلة ولكن یمكن أن یؤثر سلباً 

لمجموعة والتدفقات النقدیة والمركز المالي في المستقبل. ستواصل المجموعة مراقبة توقعات السوق وتحدیث االفتراضات والتوقعات  ل
 الخاصة بھ حیث قد یكون لذلك تأثیر كبیر على البیانات المالیة في المستقبل. 

 


