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  الحسابات المستقل  مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 ش.م.ك.ع. شركة انجازات للتنمية العقارية 
 

 ة معلمجا ةتقرير حول تدقيق البيانات المالي 
 

 الرأي  
معاً دققنلقد   إليها  )يشار  التابعة  وشركاتها  األم"(  )"الشركة  العقارية ش.م.ك.ع.  للتنمية  إنجازات  لشركة  المجمعة  المالية  البيانات   ا 

ان يبو   المجمعالخسائر  أو    وبيان األرباح  2021ديسمبر    31بـــ "المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  

الملكيةبيان  ومع  مجالل  الشام  دخللا حقوق  في  التاريخ بيان  و  المجمع  التغيرات  بذلك  المنتهية  للسنة  المجمع  النقدية  التدفقات 

 واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 
 

نواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة  ع الجمي  ادلة، منع  رةبصو  ربفي رأينا، أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تع

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

 للتقارير المالية.
 

 أساس الرأي  
ً وفق  بأعمال التدقيقلقد قمنا   في في تقريرنا  يل  ن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصلية. إوالد  لتدقيقير امعايل  ا

المالية  قسم البيانات  تدقيق  عن  الحسابات  مراقب  المجموعة  .  "المجمعة  "مسؤوليات  عن  مستقلون  األخالقيات وفًقا  ونحن  لميثاق 
في ذلك معايير   لي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين )بماالدو  لمجلسا  المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن 

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

 .رأيال ءإبدا نا منكنم أساس يمكافية ومناسبة لتقديها علي ي حصلناالت
 

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

االحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق   للبيانات  المالتدقيقنا  منفصالً ونحن  لها.  حولمجمعة ككل وفي إبداء رأينا  ية  ال نبدي رأياً 

 حول هذه األمور. 
 

 تقييم العقارات االستثمارية    
 

نسبة   االستثمارية  العقارات  العادلة.    إجمالي% من  59تمثل  للقيمة  وفقاً  قياسها  ويتم  المجموعة  المجموعة موجودات  إدارة  تستعين 

تثمارية سنوياً. يعتمد تقييم العقارات االستثمارية بصورة كبيرة على االس  راتهاقااً لتقييم القيمة العادلة لعمهنيلين مقيمين خارجيين مؤهب

للمستأجرين  المالي  واالستقرار  الصيانة  وحالة  الخصم  ومعدالت  اإلشغال  ومعدالت  اإليجارية  القيمة  مثل  واالفتراضات  التقديرات 

، إال أنها مدعومة ببيانات السوق التي مباشر  بشكل  حظتهاال، على الرغم من عدم موالتي،  يخيةلتارالسوق والمعامالت اوالمعرفة ب

نظراً .  دير المتضمن في هذه التقييماتعدم التأكد من التقإلى    ، بالنظريمكن مالحظتها. إن اإلفصاحات المتعلقة بالمدخالت ذات صلة 

المتعلقة  االستثمارية  ت  العقاراوأهمية تقييم  لحجم   العقارات   فقد اعتبرناتقييم،  ال  مة فيالمستخد  بالمدخالتوأهمية اإلفصاحات  تقييم 

 االستثمارية أحد أمور التدقيق الرئيسية. 
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  سابات المستقل الح بمراق تقرير 

 دة المساهمين إلى حضرات السا 

 . )تتمة(.عش.م.ك للتنمية العقارية  ازاتانج كةشر
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 )تتمة( ية رئيسق الأمور التدقي
 

 تقييم العقارات االستثمارية )تتمة( 
 

 تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها عدة إجراءات من بينها: 

 

 العقارات االستثمارية.م لتقييم والمدخالت المستخدمة لتقييجية ومالئمة نماذج اقمنا بالتحقق من منه 

   خذة لممارسات السوق الحالية تضمن متى امكن ذلك مقارنة االحكام المت وت يم. المخاطر والتقيتتعلق بمجاالت  إجراءات  بتنفيذقمنا

 .  المتطور بشكل مستمر 19-العينة السيما في ضوء كوفيد أساسالتقييمات على تبار واخ

 العقارات الخارجيين.  يميقم  الى ذلك، قمنا بالتحقق من موضوعية واستقاللية وخبرة  ةإضاف 

 ات واالفتراضات الرئيسية المستخدمة من قبل المقيمين الخارجيين. رتقديمة الئ قمنا بتقييم مدى مال 

  ومال كفاية  مدى  بتقييم  الواردةئقمنا  االستثمارية  بالعقارات  المتعلقة  المجموعة  إفصاحات  إيضاحي    مة  حول    22.2و  9ضمن 

 البيانات المالية المجمعة.
 

 الخسائر أو  حاباألرالل ادلة من خالقيمة العدرجة بية المودات المالالموج يمقي ت 
 

األرباح خالل  من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  المالية  الموجودات  نسبة  أو    تمثل  المجموعة  لدى  من  8الخسائر  موجودات   إجمالي% 

 . لمجمعةالمالية ابيانات لل احو 8كما هو مفصح عنها باإليضاح قياسها بالقيمة العادلة المجموعة ويتم 
 

الخسائر باستخدام آليات التقييم التي تتضمن أو    ات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباحودلموجلة ليتم قياس القيمة العاد

هذه   قيد تقييمحجم وتعلا رً ظن  تخاذ أحكام وتقديرات جوهرية لتحديد القيمة العادلة.مدخالت غير ملحوظة، وبالتالي تتطلب من اإلدارة ا

التأكد من  ستمرالمتطورة بشكل م  19-كوفيد  جائحة  رتأثيذلك  ، بما في  أسهمستثمار في  الا ، وأهمية اإلفصاحات تقييماتها  علي عدم 

 ق الرئيسية.  هذا االمر يعتبر من أمور التدقي، المتعلقة باالفتراضات المستخدمة في التقييم
 

 اءات من بينها: إجر دةمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها عتض
 

 االفتراضات والمدخالت المستخدمة  مدى معقولية  خدمت مدخالت جوهرية غير ملحوظة، قمنا بتقييم  استلتي  ييمات اة للتقبالنسب

 دى ارتباطها واكتمالها ودقتها. خارجياً لتقييم مفي التقييمات حيثما كان مالئماً بالمصادر المستقلة وبيانات السوق المتاحة 

   قة بقياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباحتعلالم  لمجموعةاحات امة إفصئ ومالمدى كفاية    قييمبتقمنا 

حول   22.1و  8من ايضاحي  الخسائر وفقاً للقيمة العادلة ومدى الحساسية للتغييرات في المدخالت غير الملحوظة الواردة ضأو  

 البيانات المالية المجمعة.
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  سابات المستقل الح مراقبتقرير 

 رات السادة المساهمين حض إلى

 ش.م.ك.ع. )تتمة( شركة انجازات للتنمية العقارية 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 2021مجموعة لسنة معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي لل
لسنوي ومات الواردة في التقرير اعلالممن  األخرى"  علومات  سم "الماألخرى. يتكون ق  تماإن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلو

الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة الشركة  مراقب، بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير  2021للمجموعة لسنة 

 الحسابات.  باقرميخ تقرير بعد تارالسنوي أقسام التقرير  قيالحسابات، ونتوقع الحصول على با مراقبير ، قبل تاريخ تقراألم
 

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

 ذا كانتيد ما إأعاله وتحد   رةوكذليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى الممجمعة، فإن مسؤوفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية ال

وجود أي أخطاء مادية بشأنها. وإذا  أو   حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيقأو  ة المجمعةية مع البيانات المالية مادصورة بغير متوافق

والتي مات األخرى  لوعملاألعمال التي قمنا بها على اإلى    استناداً   معلومات األخرى،وجود أي أخطاء مادية في هذه الإلى    ما توصلنا

نه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه الحسابات، فإ  مراقبر  تقري  ريختا  ل عليها قبل م الحصوت

 في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.
 

 كمة عن البيانات المالية المجمعة مسؤولين عن الحومسؤوليات اإلدارة وال
مجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن أدوات الة  يلبيانات الماوعرض الإعداد    لة عنمسؤوال  يه  إن اإلدارة

أو   انت ناتجة عن الغشالمادية سواء ك  الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء 

 الخطأ.
 

تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية   ةلياإلدارة مسؤوتتحمل    لمجمعة،ا  الماليةات  نياعند إعداد الب

سبي ما لم تعتزم ستمرارية المحامع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ اال

 اذ هذا اإلجراء. وى اتخي ساقعفر أي بديل وعدم تو في حالةأو  مالهاأع ف وقأو  اإلدارة تصفية المجموعة
 

 يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
 

 لية المجمعة ق البيانات الماالحسابات عن تدقي مراقبمسؤوليات  
أو   ية سواء كانت ناتجة عن الغشالمادألخطاء  ن اة مجمعة ككل خاليلية المات الماالبيان  بأن  لوقعإن هدفنا هو الحصول على تأكيد م

تقرير   التوصل  مراقبالخطأ، وإصدار  إن  رأينا.  الذي يتضمن  إالإلى    الحسابات  التأكيد  يمثل درجة عالية من  أنه ال تأكيد معقول   

خطاء ا. وقد تنشأ األال وجودهي حة فاألخطاء المادياكتشاف  ائًما بتهي دوف تنسة  لين عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدويضمن أ

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

 .عةتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجممين والتي يتم اللمستخد
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  سابات المستقل الح مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 ش.م.ك.ع. )تتمة( شركة انجازات للتنمية العقارية 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 ت المالية المجمعة )تتمة(يانان تدقيق البالحسابات ع مراقبمسؤوليات  
 

ةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا بما نيمه، اتخذنا أحكاًما  الدوليةلتدقيق  ايير امعل  وفقاً كجزء من التدقيق  

 يلي:
  
   أ ووضع وتنفيذ إجراءات الخطأو    عن الغشتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة

من إبداء رأينا. إن مخاطر  س يمكننا  بة لتقديم أسااسمندلة تدقيق كافية و ل على أك الحصو، وكذلطرخاك المالتدقيق المالئمة لتل

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

 ية. لاخ لدابة اتجاوز الرقأو  التضليلأو  اإلهمال المتعمدأو  التزوير
 

 قيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي  ة بعملية التدصلالابة الداخلية ذات  ات الرق فهم أدو

 حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  
 

 السياس مالئمة  المستقييم  المحاسبية  وات  المحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  ا  اتاحاإلفصتخدمة  الذات  ملصلة  قبل مقدمة  ن 

 اإلدارة.
 

 استناداً إلى    صلوتلا والقيام،  المحاسبي  االستمرارية  مبدأ  ألساس  اإلدارة  استخدام  مالئمة  حصلنا  إلى    مدى  التي  التدقيق  أدلة 

تأكد عدم  هناك  كان  إذا  ما  بتحديد  باألحد  عليها،  متعلق  جوأو    اث مادي  شًكا  يثير  أن  يمكن  والذي  ً الظروف  قدرة    ولح  هريا

وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن نأخذ  إلى    وفي حالة التوصل   رارية.س مبدأ االستمساأ  تابعة أعمالها علىة على مالمجموع

تعديل رأينا في حالة عدم  أو    ت المالية المجمعةالحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانا  مراقببعين االعتبار، في تقرير  

الحسابات. على الرغم من    مراقبتقرير    تاريخنا عليها حتى  صلح  أدلة التدقيق التيإلى    قنائج تدقيد نتا تنتساحات.  مالئمة اإلفص

 الستمرارية. الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ اأو  ذلك، قد تتسبب األحداث
 

   المجمعة  تقييم المالية  للبيانات  الشامل  المتبيانالو  وهيكلهاالعرض  فيات  اإلفصضمنة  ذلك  في  بما  إذا    اتاحها  ما  انت  كوتقييم 

 البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل 
 

 وم كافية  تدقيق  أدلة  على  المعلومات الحصول  للشركات  ناسبة حول  دأو    المالية  التجارية  الماألنشطة  رأة إلوعجماخل  ي  بداء 

ن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل  ع. ونحن مسؤولون  عةجملبيانات المالية المحول ا

 المسؤولية فقط عن رأي التدقيق. 
 

مة بما يق الها ج التدقنتائو   هاوتوقيت   من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق  لحوكمة حول عدة أمورإننا نتواصل مع المسؤولين عن ا

 وات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. دصور جوهرية في أق  جهفي ذلك أي أو
 

ة يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا بكاف ية ذات الصلة فيما  بالمتطلبات األخالقنقدم أيًضا للمسؤولين عن الحوكمة بيان يفيد بالتزامنا  

صادر ات المتخذة الستبعاد مجراءاإل إلى    تنا باإلضافةتؤثر على استقالليد  ق  هاتي نرى بصورة معقولة أنال  ىخرر األألمووات  عالقاال

   التدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.  و اتالتهديد
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  سابات المستقل الح مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 ك.ع. )تتمة(ش.م. ة اريق لعا ات للتنميةشركة انجاز
 

 المالية المجمعة )تتمة(  ق البياناتيق تقرير حول تد 
 

 ت المالية المجمعة )تتمة(الحسابات عن تدقيق البيانا مراقبمسؤوليات  
 نات ايبلثر أهمية في تدقيق التي تشكل األمور األكومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور ا

الحالية للفترة  المجمعة  والمالية  هلذل،  تعتبر  أمور  ك  نفص  التدقيقي  إننا  تقرير  الرئيسية.  في  األمور  هذه  عن  الحسابات   مراقبح 

أمرا ما يجب  نأإلى   ، عندما نتوصلرة جداً في أحوال نادأو    اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمورأو   الخاص بنا ما لم يمنع القانون

إلفصاح تتجاوز المكاسب العامة المترتبة على هذا ا  العكسيةلنتائج  ول أن امعق   بشكلن المتوقع  ح عنه في تقريرنا ألنه مصافعدم اإل

 له. 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

إدارة   ات الواردة في تقرير مجلسان بيالمالية المجمعة وال  في رأينا أيضاً إن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات

فيما  األ  شركةال بم  البيتعلق  المجمهذه  المالية  مع  يانات  متفقة  المعلومات عة  كافة  على  قد حصلنا  وأننا  الدفاتر.  هذه  في  وارد  ما هو 

تي يتطلبها قانون الت  تتضمن جميع المعلوما  واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة

الالوالتعدي  2016نة  لس  1رقم    الشركات له  الت  لهحقة  الالحقة  والتعديالت  التنفيذية  التأوالئحته  وعقد  األساسي ا،  والنظام  سيس 

ت فاالواعتقادنا لم تقع مخ  للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما، وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعية. حسبما وصل إليه علمنا

رقم   الشركات  الاليالدعوالت  2016سنة  ل  1لقانون  له  ت  لهحقة  الالحقة  والتعديالت  التنفيذية  والنظام أو    ،اوالئحته  التأسيس  لعقد 

ادياً على على وجه قد يكون له تأثيراً م  2021ديسمبر    31األم والتعديالت الالحقة لهما، خالل السنة المنتهية في    ساسي للشركةاأل

 مركزها المالي.أو  ماألة نشاط الشرك
 

في شأن هيئة أسواق    2010لسنة    7دقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  ل ت الخ أنه  نبين أيضا  
المنتهية في   المتعلقة به خالل السنة  على وجه قد يكون له تأثيرا  ماديا  على نشاط   2021ديسمبر    31المال والتعليمات 

 و مركزها المالي.أ م الشركة األ 
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 المجمع   الخسائرأو  رباحاألبيان 

  2021ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل
   2021 2020 

 تي يكو دينار يدينار كويت إيضاحات  

      يراداتاإل
 2,851,819 2,708,682  تأجير رادات يإ

 (536,222) 1,024,748 9 ارات استثمارية  عقم تقيي  (خسائرأرباح )

 -    1,743,140   ربح من بيع عقارات استثمارية

لقيمة العادلة من خالل  لموجودات مالية مدرجة با التغير في القيمة العادلة
 470,060 (84,628) 8 الخسائر أو  األرباح

 156,497 -     8 الخسائر أو  باحل األرخالالعادلة من  مةجة بالقيدردات مالية مجوموبيع ربح 

ت من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل يعاتوزدات إيرا
 543,130 789,968 8 ائرالخسأو  األرباح

 345,063 113,143  اتعاب إدارة 

 199,967 230,660 3 إيرادات أخرى  

 691,352  815,064 10 ة يلركات زمش نتائج حصة في

 2,447  (42,530)  ة أجنبيق تحويل عمالت فرو صافي

  ───────── ───────── 

 4,724,113 7,298,247  اإليرادات   إجمالي

  ───────── ───────── 
    

    المصروفات  

 (1,033,388)  (1,325,178)  تكاليف تشغيل عقارات

 (581,398)  (828,620)  يف موظفين لاتك

 (169,332)  (174,985)  استهالك 

 (155,688)  (183,967)    مصروفات إدارية

 (171,446)  (198,949)  أتعاب استشارية ومهنية

 (1,741,290)  (1,533,561)  تكاليف تمويل 

  
───────── ───────── 

 (3,852,542) (4,245,260)  المصروفات   إجمالي

  
───────── ───────── 

 871,571 3,052,987  لس اإلدارة  كافأة أعضاء مجقبل الضرائب ومالربح 

 (7,844)  (27,080)   حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (23,053)  (78,508)  الوطنية ضريبة دعم العمالة 

 (9,222)  (31,404)  الزكاة

 -       (70,000)  أة أعضاء مجلس اإلدارة افمك

  ───────── ───────── 

 831,452 2,845,995  السنةربح 

  
═════════ ═════════ 

    

   فلس 2.48       فلس 8.60 4 همي الشركة األم بمسااصة مخففة الخساسية والالسهم األربحية 

  
═════════ ═════════ 
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 بيان الدخل الشامل المجمع 

  2021ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل
 

 2021 2020 

 ي كويت دينار ر كويتينادي 

 
  

 831,452 2,845,995  السنة ربح

 
───────── ───────── 

  رى:أخ ملةاشإيرادات 
  

 إلى  قد يتم إعادة تصنيفهاشاملة أخرى  إيرادات )خسائر( 
  : في فترات الحقة الخسائرأو  حربااأل

  

 43,931 (233,405)  يلة خرى لشركات زماألشاملة ال  اإليرادات (خسائرال)حصة في 

 176,682 (36,137) ة أجنبي تويل عملياتجة من تحلتحويل النااق صافي فرو

 
───────── ───────── 

 220,613 (269,542) شاملة أخرى للسنةإيرادات )خسائر( 

 
───────── ───────── 

 1,052,065 2,576,453 الشاملة للسنة اإليرادات  إجمالي

 
═════════ ═════════ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 لتابعة  ا هاشركاتش.م.ك.ع. وللتنمية العقارية ات شركة انجاز
 

 

 .عةمجملالمالية ا ياناتالبذه ه من اً ءتشكل جز 25إلى  1رفقة من ات المإن اإليضاح
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 الملكية المجمع  ت في حقوقلتغيرابيان ا 

 2021ديسمبر   31المنتهية في  لسنةل 

 
 ألم الخاصة بمساهمي الشركة ا 

 

 رأس 
 ال مال

 عالوة 
 أسهم إصدار 

 احتياطي
 ري اجبا

 
 تياطيحا
 اريتياخ

 أسهم 
 ينةخز

 طياحتيا
 خزينة أسهم

 احتياطي تحويل 

 ةأجنبيعمالت 
 

 المجموع  باح مرحلة رأ

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار   دينار كويتي يتويدينار ك دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

 
         

 53,228,645 1,829,872 1,699,560 4,396,905 (1,104,916) 43,579 8,929,655 2,869,130 34,564,860   2021يناير  1في كما 

 2,845,995 2,845,995 - - - - - - - السنة   ربح

 (269,542) - (269,542) - - - - - - شاملة أخرى للسنة   خسائر

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

 2,576,453 2,845,995 (269,542) - - - - - - الشاملة للسنة  اإليرادات )الخسائر(  ماليجإ

 (962,408) - - - (962,408) - - - - خزينة  أسهمشراء 

 1,783,319 - - 326,941 1,456,378 - - - - بيع أسهم خزينة 

 - (457,948) - - - 152,649 305,299 - -   ات ي احتياطتحويل إل

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

 56,626,009 4,217,919 1,430,018 4,723,846 (610,946) 196,228 9,234,954 2,869,130 34,564,860   2021ديسمبر  31في 

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

          

 52,263,564 (3,292,094) 1,478,947 4,396,905 (1,017,932) 4,421,250 8,842,498 2,869,130 34,564,860  2020يناير  1كما في 

 831,452 831,452      -      -      -      -      -      -      -   السنةربح 

 220,613      - 220,613      -      -      -      -      -      -    ةسنللشاملة أخرى   إيرادات

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

 1,052,065 831,452 220,613       -       -       -       -       -       -   للسنةاإليرادات الشاملة  مالي جإ

       - 4,421,250       -       -       - (4,421,250)       -       -       - (11ر متراكمة )إيضاح خسائ إطفاء

 (86,984)       -       -       - (86,984)       -       -       -       - شراء أسهم خزينة 

       - (130,736)       -       -       - 43,579  87,157        -       -   إلي احتياطات يل تحو

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

  53,228,645   1,829,872   1,699,560   4,396,905  (1,104,916)  43,579  8,929,655   2,869,130   34,564,860  2020ر ديسمب  31في 

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

  

 

 

 

 

 



 

 التابعة   هاشركات. وش.م.ك.علعقارية نجازات للتنمية اكة اشر
 

 

 .المجمعةالمالية  البيانات هذهمن  اً تشكل جزء 25إلى  1 حات المرفقة مناإن اإليض
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 المجمع ات النقدية قدفبيان الت

  2021  ديسمبر 31 المنتهية في لسنةل
 2020 2021 يضاحاتإ 

 دينار كويتي دينار كويتي   

    تشغيل أنشطة ال

 831,452 2,845,995    دارةس اإلأعضاء مجلفأة ومكاائب قبل الضرربح ال

    ة: النقدي  اتي التدفقبصاف قبل الضرائب )الخسارة( تعديالت لمطابقة الربح

 536,222 (1,024,748) 9 عقارات استثمارية قييم منت (رخسائأرباح )

 -       (1,743,140)    ربح من بيع عقارات استثمارية

 (470,060) 84,628 8 سائر   الخأو  حيمة العادلة من خالل األربا قلجة باة مدرير في القيمة العادلة لموجودات ماليغتلا

 (543,130) (789,968) 8 سائر  خلا أو رباحبالقيمة العادلة من خالل األ موجودات مالية مدرجةإيرادات توزيعات من 

 (156,497) -      8 الخسائرأو   ن خالل األرباحلة مادلعا  يمةالقب الية مدرجة مربح بيع موجودات 

 (691,352) (815,064) 10 ميلة  حصة في نتائج شركات ز

 45,018 45,297  دات  مصروف استهالك ممتلكات ومع

 124,314 129,688  م االستخدامصروف استهالك موجودات حق 

 (163,868) (142,273)  ت فوائد اداإير

 22,816 15,923  ات تاجير  وبطللممصروف فوائد 

 1,718,474 1,517,638  تمويل  ليفتكا

  ──────── ──────── 

  123,976 1,253,389 

    لعامل:  تعديالت على رأس المال ا

 119,841 (1,718,864)  مدينون وموجودات أخرى 

 435,452 683,673  وبات أخرى ومطل ننوائد

  ──────── ──────── 

  (911,215) 1,808,682 

 45,900 -        حكومية منح استالم 

  ──────── ──────── 

 1,854,582 (911,215)   التشغيلأنشطة الناتج من )المستخدم في( د صافي النق

  ──────── ──────── 

      أنشطه االستثمار

 (8,968)  (1,847)  ومعدات   ممتلكات اءشر

 1,019 -            ومعدات   بيع ممتلكات متحصالت من

 -          5,013,492  مارية عقارات استث بيعمتحصالت من 

ح أو  الل األربالموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خ  رأسمال متحصالت من استرداد
 429,703 346  الخسائر 

 469,431 -            ر الخسائأو  احب رل األخال مدرجة بالقيمة العادلة من متحصالت من بيع موجودات مالية

 (6,164) -            الخسائر أو  األرباحخالل يمة العادلة من قبال   جةدرة ماليموجودات مت إلي ا إضاف

أو  باحلعادلة من خالل األرلية مدرجة بالقيمة اجودات مامن موتلمة إيرادات توزيعات مس
 الخسائر 

 

8 789,968 543,130 

 (1,618,495) (2,786,050) 9 رات استثمارية لعقاة  دبكمالية متنفقات رأس

 (230,809) (33,000) 10 زميلة  اتي شركحصة ف إلى تإضافا 

 1,346,608 392,691 10 لة ت زميمتحصالت من استرداد رأسمال الستثمار في شركا

 163,868 142,273  مستلمة  د ت فوائإيرادا

 (124) 1,587  محددة األجل  ودائع ة في الحرك

  ──────── ──────── 

 1,089,199 3,519,460  ر ستثماصافي النقد الناتج من أنشطة اال 

  ──────── ──────── 

    أنشطة التمويل 

 250,000 3,082,841 16 يات قروض وسلف منمتحصالت 

     -           (2,600,000) 16 يات لف سسداد قروض و

 (86,984)   (962,408)          خزينة  أسهمشراء 

 -       1,783,319    خزينة أسهم بيع

 (2,527,953) (1,004,867)  وعة مدفمويل تكاليف ت

 (144,117) (129,330)  سداد مطلوبات تأجير 

  ──────── ──────── 

 (2,509,054) 169,555  يل  وتم أنشطة ال (المستخدم في) ج منالنات صافي النقد

  ──────── ──────── 

 434,727 2,777,800     والنقد المعادللنقد  ا  في ادةالزيصافي 

 (7,544) 57,580  ة أجنبي ت عمالويل تح ت يالتعد

 1,939,824 2,367,007 5 في بداية السنة   والنقد المعادلالنقد 

  ──────── ──────── 

 2,367,007 5,202,387 5 نة  ة الس في نهاي د المعادللنقا و النقد

  ════════ ════════ 



 عة  ابالت هاشركاتش.م.ك.ع. والعقارية  تنميةشركة انجازات لل
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 ومعلومات حول المجموعة  سيسأتال     -1
 

   سلتأسيحول ا معلومات 1.1
التصريح   الما  إصداربتم  لشالبيانات  المجمعة  وشركاتلية  األم"(  )"الشركة  ش.م.ك.ع.  العقارية  للتنمية  انجازات  ها  ركة 
إ )يشار  ً التابعة  معا اـ"المجمب  ليها  للسنة  في  وعة"(  عن  موب  2021ديسمبر    31لمنتهية  الصادر  القرار    إدارة   مجلسجب 

في اجتماع الجمعية لمالية المجمعة  تعديل هذه البيانات ام  ألا   الشركةهمي  لمسايحق  و  .2022  فبراير  22بتاريخ  األم    الشركة
 . العمومية السنوية

 

الكويت    قها في سوأسهميتم تداول  الكويت وفي دولة  ع مقرها  ويق  اهسيتأستم  ة مساهمة كويتية  شرك هي  إن الشركة األم  
الماليل )"بألوراق  الكويت"(.ة  ايدالبرعنوان  الو  ورصة  صاألم    كةلشرلجل  لمسي  ة  دول   13010الصفاة    970.ب.  هو 

 الكويت. 
 

   م:األ ألغراض الرئيسية للشركةتعمل المجموعة بصورة رئيسية في األنشطة العقارية. وفيما يلي ا
 

 كنية داخل وخارج دولة الكويت  ت السمارية باستثناء العقاراثع العقارات االست طوير جميع أنواوشراء وبيع وت  لكتم
 الغير.  ونيابة عنم األ ةشركال  الحلص

 الكويت.    فقط داخل وخارج دولةاألم  للشركات العقارية لصالح الشركة ات مالية وسنداتتملك وبيع موجود 
 العقارية.  متعلقة باألنشطةلت اساراالد إعداد وتقديم 
 الم العقارات  للشركةمصيانة  فاألم    لوكة  ذلكبما  والميكانيكي  عمالاأل  ي  وبيةكهروالة  المدنية  األج،  أنواع   عمال ميع 

 ى حالة العقارات. المطلوبة للحفاظ عل
 التجارة.رة زاو ة منوفقا للقواعد المقررم األ إعداد التعاقدات العقارية المتعلقة بمشروعات الشركة  
 ادات.  ة المزاستضاف 
 تها.  وإدارنية رية والمجمعات السكاتملك المراكز التج 
  أجيرها. السياحية وت قرافالمة و صحيالتملك الفنادق والنوادي 
 أنواع العقارات االستثمارية.  أجير جميع وتشغيل وت إدارة 
 لعقاري. صناديق االستثمار ا إدارةإنشاء و 
 ن قبل مدراء متخصصين. المدارة مالصناديق مار في ستث البام ألا يسمح للشركة 

 

ألطراف  لعالقات مع اعلومات حول امرض  م عا تكم  ه.ناأد  1.2المجموعة في االيضاح  هيكل  تم عرض المعلومات حول  
 . 17ى للمجموعة في االيضاح  األخر

 

 معلومات حول المجموعة 1.2
 ة أ( الشركات التابع

 : ة ما يليللمجموع معةمجاللية تتضمن البيانات الما
 

   ئيسيةاألنشطة الر %  ملكيةال  ةحص     بلد التأسيس    االسم

  2021   2020  
     

 ترفيهية ومشاريع سياحية   %100 %100   الكويت فلة( ة ش.م.ك. )مقعات الترفيهيومشرلل زاتنجاإ شركة

  تراعقا %100 %100 البحرين  ش.م.ب. )مقفلة(  –شركة الداو العقارية  

 ت عقارا %100 %100   ويتكلا .م.ك. )مقفلة(  ش –ية العقارية كة الداو العالمرش

 عقارات  %100 %100 الكويت   م.م..ذ –كة لمشتركة المال والعقار للمشاريع ارش

 تجارة عامة ومقاوالت  %100 %100 الكويت   ذ.م.م   –وسيل جازات لشركة إن

 ذ.م.م.  –شركة البتيل العقارية 
  اتارماال

 عقارات  %100 %100 متحدة  بية الالعر

 عقارات  %100 %100 لكسمبورج  ايه ار ال  سشركة انجازات ا

 عقارات  %100 %100   ويتالك )مقفلة(  م.ك .ش –ة عقاريشركة البرشاء ال
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 التأسيس ومعلومات حول المجموعة )تتمة(     -1
 

 معلومات حول المجموعة )تتمة( 1.2
 

 ة  يلالزمب( الشركات 

 . 10يل راجع اإليضاح لتفاصاديسمبر. لمزيد من  31 فيركات الزميلة للمجموعة كما الش ول التاليالجد ضحيو

  

 شطة الرئيسية  ناأل % نسبة الملكية   يس تأس ال بلد   االسم

  

2021   2020  

 عقارات  %50 %50 البحرين  ذ.م.م.  –شركة اليال العقارية 

 عقارات  %25 %25 تحدة العربية الم اراتاألم . .م.مذ –ركة السنبوك العقارية ش

 عقارات  %50 %50 ن  ريبحلا نس ذ.م.م. سيف ريزيد الشركة الي

 عقارات  %50 %50 بورجسملك ه.ار.ال. س.ايرج ابوديوس كانكورب

 ات ارعق %28 %28 البحرين  ش.م.ب )مقفلة(  –كة فيرست العقارية رش

 عقارات  %50 %50 ن ريالبح ذ.م.م  –وربان كوارتيرز شركة ا
 

  حاسبية الهامةلمأساس اإلعداد والسياسات ا     -2
 

 ادعداإل اسسأ 2.1

البي إعداد  المتم  للمجالمجمع الية  انات  ً ة  وفقا للتق  موعة  الدولية  المحاسبة  اريللمعايير  معايير  عن مجلس  الصادرة  المالية  ر 

 ية. الدول
 

ً وفوعة  نات المالية المجمعة للمجمد البياتم إعدا ة يمالالوجودات  والمارية  ثميخية باستثناء العقارات االستارلتة امبدأ التكلف لقا

 ادلة.  ها وفقاً للقيمة العم قياسالتي ت الخسائرو أ رباحل األة من خالرجة بالقيمة العادل دمال
 

 م. األة لشركلذي يمثل أيضاً العملة الرئيسية ليتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي ا
 

  12  خالل  التسويةأو    االسترداديتعلق بحليل  تيب السيولة. تم عرض  رتبتلها  مالي المجمع  بيان المركز ال تعرض المجموعة  

بعد  شه البير  المجمعة  تاريخ  المالية  من  أو    اول()متدانات  أكثر  المجمع  12بعد  المالية  البيانات  تاريخ  من  )غير  شهر  ة 

 . 21متداول( في اإليضاح 
 

 لغ المبا  بعض  ة بإعادة تصنيفمجموعت القام  .فيما يتعلق بالفترة السابقة  المقارنة  المعلومات  بيانات المالية المجمعةال  دمتق

ا  التغيرات في حقوق الملكية  بيان  نضم   أي تأثير   ليس لعمليات إعادة التصنيف هذه  .لسنة الحاليةلكي تتوافق مع عرض 

 . المعلومات المعروضة جودة إجراؤها لتحسين وتم أو الخسائر أو حقوق الملكية ألرباحبيان ا على
 

 ية واإلفصاحات محاسبات الت في السياسيراتغال 2.2
 

 رات فسيلتوادلة عمالة وجديدلاير ايمعال
ال منتسري  والتفسيرات    عديد  فيالتعديالت  مرة  أنه  2021  سنة  ألول  الماليةعلى    تأثيرلها    يسل  اإال  المجمعة   البيانات 
 .للمجموعة

 

لي الدو  ، ومعيار المحاسبة9لمالية  : تعديالت على المعيار الدولي للتقارير ا2المرحلة    -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة  
 16، و المعيار الدولي للتقارير المالية 4لدولي للتقارير المالية ، والمعيار ا7ر المالية لي للتقاريوالمعيار الدو  ،39

ب المعروض  الفائدة  معدل  استبدال  يتم  عندما  المالية  التقارير  على  التأثيرات  مع  تتعامل  مؤقتة  إعفاءات  التعديالت  ين تقدم 

 التعديالت المبررات العملية اآلتية:  تتضمن تلك ا من المخاطر.بيي تقرالخالالبنوك بالمعدل البديل 
 

 ا أو  التعاقدية  التغيرات  الذي يتطلب  العملي  المطلوبة مباشرة خالل عملية اإلصالح المبرر  النقدية  التدفقات  لتغيرات في 

 ة بالسوق. دئالفا ي سعرلمتغير بما يعادل الحركة ف بحيث يتم التعامل معها كتغييرات في سعر الفائدة ا

 ط. بة في إطار إصالح معدل االيبور لتحوط التصنيفات والتوثيق دون وقف عالقة التحوييرات المطلوالسماح بالتغ 

  الخالية األداة  تصنيف  يتم  عندما  منفصلة  بصورة  المحددة  المتطلبات  استيفاء  من ضرورة  للشركات  مؤقت  إعفاء  تقديم 

 اطر. المخ ريبا من المخاطر كبند تحوطتق
 

التعديالت لم يكن . وتنوي  أية عالقات تحوط  أنه ليس لديها  حيث  المجمعة للمجموعة  المالية  البياناتلها تأثير على    إن هذه 

 خدام المبررات العمليات في الفترات المستقبلية عندما تصبح سارية المفعول.  المجموعة است
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 (تمة)ت مةالمحاسبية الها  والسياسات دأساس اإلعدا     -2
 

 محاسبية واإلفصاحات )تتمة(ال التغيرات في السياسات 2.2
 

 )تتمة(والتفسيرات ة دلمعالجديدة وال ييرمعالا
 

من العديد  لسنة    تسري  مرة  ألول  األخرى  والتفسيرات  المالية   ولكن  2021التعديالت  البيانات  على  تأثير  أي  لها  ليس 

   تسر بعد.  تعديالت صدرت ولكن لم معايير أو تفسيرات أو ةيكر أل مبيق البالتطب جموعةالم. ولم تقم للمجموعة المجمعة
 

 معايير صادرة ولم تسر بعد  2.3
 

عة مجلمية ا البيانات المال  إصدار والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ  الجديدة والمعدلة  معايير  فيما يلي ال

 ل. مفعوية الا تصبح سارعندم ن ذلككمأ تىهذه المعايير م عة تطبيق مومجموعة. تنوي الللمج
 

 غير متداولةأو  كمتداولةوبات : تصنيف المطل 1الدولي  بةتعديالت على معيار المحاس

من معيار المحاسبة الدولي    76إلى    69على الفقرات من    تعديالت  2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير  

 ي:ديالت ما يلوتوضح التع داولة.ر متيغ أو ةولكمتدامتطلبات تصنيف المطلوبات  لتحديد 1

  جيل التسوية؛تأالمقصود بحق ما 

 في نهاية فترة البيانات المالية؛ حق التأجيل  يتحققبد أن  ال 

 ة المنشأة لحق التأجيل؛لن يتأثر ذلك التصيف باحتمالية ممارس 

 ة أال يؤثر  حال  ذلك فيقوق ملكية وة حادأ  ل فيويللتح  قة المضمنة في التزام قابليتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة المشت

 يفها.صنااللتزام على ت
 

التعديالت   فتسري  الماليعلى  البيانات  فيترات  تبدأ  التي  السنوية  المجمعة  تطب  2023يناير    1بعد  أو    ة  بأثر  ويجب  يقها 

التعديرجعي. تعمل المج القائا  نتكاذا  ا  ماو  يةالحال  الممارساتالت على  موعة حالياً على تقييم تأثير   مة تفاقيات القروض 

 . اوضتتطلب إعادة التف
 

 3ر المالية تعديالت على المعيار الدولي للتقاري  –المفاهيمي  طاراإلإلى  إشارة مرجعية

مايو   في  الدولية  المحاسبة  معايير  للتقا  2021أصدر مجلس  الدولي  المعيار  على  األ  3  ةيلامالرير  تعديالت    –  عمالدمج 
إعداد وعرض    إطارإلى    عية هو استبدال اإلشارة المرج  ديالتالتعمن هذه    . والغرضميهيالمفا  طاراإلإلى    ةمرجعيإشارة  

المالية المالية  طاراإلإلى    مرجعية  بإشارة  1989  الصادر في سنة   البيانات  للتقارير    2018الصادر في مارس    المفاهيمي 

 ة به. لمتعلقلبات اوظ في المتطحلم رييي تغدون أن يطرأ أ
 

لتجنب    3بالمعيار الدولي للتقارير المالية  الواردة     من مبادئ االعترافتثناءً ة اسة الدوليير المحاسباي مجلس مع  أضافكما  

األر المحتأو    باحإصدار  والمطلوبات  االلتزامات  عن  والناتجة  للتطبيق"  الثاني  "اليوم  خالل  المحتملة   ي تالملة  الخسائر 

الضرائب، في    21ة للتقارير المالية  لدوليلمعايير ات ايراجنة تفسل  تفسيرأو    37  يالدولاسبة  ر المحق معيادرج ضمن نطاتن

 حالة تكبدها بصورة منفصلة.  
 

المعيار  ر مجلس معايير الموفي نفس الوقت، قر الدولية توضيح اإلرشادات الحالية الواردة ضمن  للتقارير  حاسبة  الدولي 

بالموجودالمتعلا  3  ةليالما المحقة  تتالتي  وتملة  ت  باسلن  اإلشارتبأثر  المرجعيةدال  البيانات    ارإط  لىإ  ة  وعرض  إعداد 

 .  تأثير جوهري على المجموعة لهذه التعديالت ليس من المتوقع أن يكون .المالية
 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -الت قبل االستخدام المقصود الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحص

م مأصدر  مايو  المحاايير  عجلس  في  الدولية  الدولي    2020سبة  المحاسبة  معيار  على  والمنشآت  الممتلكا  16تعديالت  ت 

المتحصالوال بنود معدات:  بيع  من  أي متحصالت  بخصم  تقوم  أن  من  المنشآت  تمنع  والتي  المقصود،  االستخدام  قبل  ت 

لوصول بذلك  والمعدات وذلك في حالة ا  منشآت ت والاممتلكنود الالممتلكات والمنشآت والمعدات من تكلفة بيع أي بند من ب 

قة المقصودة من قبل اإلدارة. بدالً من ذلك، تسجل للتشغيل بالطرين يكون جاهزا  األصل إلى الموقع والحالة الضرورية أل

الخسائر.   أو  األرباح  البنود ضمن  تلك  إنتاج  وتكاليف  البنود  هذه  مثل  بيع  المتحصالت من  على التعديسري    المنشأة    يل 

المج  فترات المالية   بعد  البيانات  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  تطبيق  2022يناير    1معة  من  بد  علىوال  بأثر رجعي  بنود   ه 

بتطبيق   المنشأة  قيام  حالة  في  معروضة  فترة  أقرب  بداية  بعد  أو  في  لالستخدام  المتاحة  والمعدات  والمنشآت  الممتلكات 

 التعديل ألول مرة.  
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 (مة)تت هامةوالسياسات المحاسبية ال إلعدادأساس ا     -2
 

 )تتمة(  م تسر بعدمعايير صادرة ول 2.3
 

ال الما  ليدوالمعيار  "نسبة    –المالية    دواتاأل  9لية  للتقارير  اختبار  ضمن  ف 10الرسوم  االعتراف %"  إلغاء  حالة  ي 
 يةبالمطلوبات المال 

للسنوات   السنوية  التحسينات  من  للتقارإعداد    عمليةعلى    2021-2018كجزء  الدولية  الالمعايير  مجلس    صدرأ   ة،ماليير 

الممعايي المحر  على  تعديالً  الدولي  المال  ارعياسبة  للتقارير  التي    .9ية  الدولي  الرسوم  حول  توضيحات  التعديل  يتضمن 

عن    ريةجوهرة  بصودل  معالأو    ل مدى اختالف شروط االلتزام المالي الجديدتدرجها المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حو

المال االلتزام  األشروط  هشمت  صلي. ي  فل  الرسوم  تلذه  المسددة  كقط  المقفية  المستلمأو    المبالغ  بين  والمقرض ما   ترض 

المسددةمشتم الرسوم  على  المقترضأو    لةً  قبل  إما من  الطرفأو    المستلمة  نيابةً عن  المنشأة ه  المقرض  ذا  األخر. تطبق 

ا الما  التعديل على المطلوبات الماال  اتانالبي  فترةبعد  أو    المتبادلة فيأو    عدلةمل لية  الية السنوية  لمنشأة بتطبيق  تي تقوم فيها 

 ديل ألول مرة. تعال
 

 من غير المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة.  
 

  8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –تعريف التقديرات المحاسبية 

  والتي قدم فيها تعريف  8الت على معيار المحاسبة الدولي  تعدي  2021ة الدولي في فبراير  بس المحاايير  أصدر مجلس مع

حاسبية". توضح التعديالت التمييز بين التغيرات في التقديرات والتغيرات المحاسبية في السياسات المحاسبية رات الم"التقدي

 ديرات المحاسبية. القياس والمدخالت لتطوير التق بأسالينشآت وتصحيح األخطاء. كما توضح التعديالت كيف تستخدم الم
 

البيانات   فترات  على  التعديالت  بعد  السنوي  الماليةتسري  أو  في  تبدأ  التي  في   2023يناير    1ة  التغييرات  على  وتنطبق 

المبكر طالما    تطبيقح بالالسياسات والتغيرات المحاسبية في التقديرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية الفترة. ويسم 

 . مجموعةلاادي على ليس من المتوقع ان يكون للتعديالت تأثير مك الحقيقة. تم اإلفصاح عن تل

 

ضمن المعايير الدولية   2وبيان الممارسة    1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي    –اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  

 للتقارير المالية  

ضمن   2وبيان الممارسة    1عيار المحاسبة الدولية  تعديالت على م  2021في فبراير    ةلدوليسبة اأصدر مجلس معايير المحا

المالية وضع أحكام المعلومات الجوهرية والتي يقدم فيها إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على   للتقاريرة  المعايير الدولي

المعلومات الجوهرية على إفصاحات السياسات المحا المن  تهدف  سبية.تطبيق أحكام  التعديالت إلى مساعدة  شآت على  تلك 

استبدال متطلبات المنشآت في اإلفصاح عن سياستها  عن طريق  تقديم إفصاحات السياسات المحاسبية التي تكون أكثر نفعاً 

ح اإلرشادات  وإضافة  "الجوهرية"  المحاسبية  سياستهم  عن  اإلفصاح  متطلبات  إلى  باإلضافة  "الجوهرية"  ول المحاسبية 

 الجوهرية في صنع القرارات بشأن إفصاحات السياسات المحاسبية. يق المنشآت لمفهوم المعلومات بطفية تكي
 

مع السماح بالتطبيق    2023يناير    1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد    1يالت على معيار المحاسبة الدولي  تسري التعد

عريف المعلومات الجوهرية دات غير إلزامية بشأن تطبيق تاشدم إريق  2  المبكر. نظراً ألن التعديالت على بيان الممارسة

 ن مفعول تلك التعديالت ليس الزامياً.  تاريخ سرياعلى معلومات السياسات المحاسبية، فإن 
 

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

 هامةلا يةسبحالمت االسياسا 2.4

 عة: المجمتطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية  حاسبية الهامة التي تمفيما يلي السياسات الم
 

 أساس التجميع 2.4.1

المجمعة م ألتت المالية  البيانات  للشركن  ف  المالية  التابعة كما في  مألا  ةالبيانات  المجمع  وشركاتها  المالية  البيانات    ة. تاريخ 

ها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر  ن ليكوأو    لمجموعة لمخاطرعرض ات ت  ماندع  رةسيطتنشأ ال

محددة،  ا. وبصورة  ر فيهمستثمتها على الشركة الطرك العائدات من خالل سيير على تلعلى التأثالقدرة  ها  ديل  يكونيها وف

 :  جموعةمالى لد ن كوا يا فقط عندمتسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيه
 

 الصلة    شطة ذاتألنا   يهتوج  ة علىأي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية المستثمر فيها )السيطرة على الشرك
 ركة المستثمر فيها( خاصة بالشال

 ركتها في الشركة المستثمر فيها، و متغيرة من مشا ائداتحقوق في عأو  مخاطررض لتعال 
 أثير على عائداتها.المستثمر فيها في الت لشركةاى علا تهطريس املى استخدالقدرة ع 
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 ة(مت)ت امةة الهأساس اإلعداد والسياسات المحاسبي     -2
 

 )تتمة( سبية الهامةحالمالسياسات ا 2.4

وعة عندما تحتفظ المجمولدعم هذا االفتراض، وارسة السيطرة. ممإلى  تؤدي تألصواأن أغلبية ا  ناك افتراضه  بشكل عام

 ومــاتعلالمفــة ي اعتبارهــا كاة للشــركة المســتثمر فيهــا، تأخــذ المجموعــة فــ مماثلحقوق أو  قوق التصويتبية حأغل نأقل مب

 ستثمر فيها بما في ذلك:لمها على الشركة اقييم مدى سيطرتات الصلة عند تف ذظرولاو
 

 ا فيه رمستثمكة اللقائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشربات( التعاقدي ا)الترتيتيب رالت 
 يبات التعاقدية األخرى الحقوق الناتجة من الترت 
 ةحتمللمت اصويوعة وحقوق التحقوق التصويت لدى المجم 
 

وجود  إلى    تشير  مات والظروفوالمعلفيها في حالة إذا كانت  ر  ى الشركة المستثمدى سيطرتها علجموعة تقييم مالم  تعيد

واحد عامل  في  العواملأو    تغيرات  من  لالثال  أكثر  يبيطرسلثة  التاة.  الشركة  تجميع  المجمدأ  عندما تحصل  على  بعة  وعة 

الشر على  وتالسيطرة  التابعة  هتوقكة  المجموعة  دماعن  ةر يطالس  ذهف  ا  تفقد  على  التابعة.  سيطرتها   إدراجتم  وي لشركة 

وال واإلامطلوبالموجودات  حيازتها  تيرادات  تم  التي  التابعة  بالشركة  المتعلقة  في    السنةل  الخعها  ي بأو    والمصروفات 

المالية تاريخ حص  البيانات  من  السيطرة  المجمعة  على  المجموعة  توقول  تاريخ  ا عل  ةعموالمجة  يطرف سحتى  لشركة  ى 

 التابعة.
 

للمجموعة والحصص غير   ساهمي الشركة األمرى بمة األخلالشام  يراداتاإلبند من بنود  ل  الخسائر وكأو    رباحتتعلق األ

إن حتى  المسي  يدرصى  إل  ذلكأدى    المسيطرة  غير  الحصص  في  تعديالتعجز  إجراء  ويتم  على   طرة.  الضرورة  عند 

المالية  البي السياسات  تت   لكي  ةبعالتات  ركاللشانات  اماشى  المحاسبالمحاسبية مع  كافللمجموعة. ويتم استبعا  يةلسياسات   ةد 

الملكية واإل  والمطلوباتالموجودات   المجموعة وحقوق  المتات واروفصموال  ترادايفيما بين شركات  النقدية  علقة  لتدفقات 

التجمبين أعضاء المجموعة بالك  بالمعامالت فيما ركة تابعة،  ملكية في شفي حصة ال  التغير  عن  ةباسالمحيتم    يع.امل عند 

 كية. سيطرة، كمعاملة حقوق ملالدون فقد 
 

ا فقدت  الإذا  تابعة،  لمجموعة  شركة  على  االعترافسيطرة  إلغاء  )ال  تاذدات  موجولاب  يتم  الشهرة(  صلة  ذلك  في  بما 

  رباح األخسائر ضمن  أو    حباأر  يأ  جتدر  ني حيلملكية، فالمسيطرة وغيرها من بنود حقوق ا  المطلوبات والحصص غيرو

 ادلة.  عمة القيثمار المتبقي وفقا للستالخسائر. ويسجل االأو 
 

 في شركات زميلةمار استث 2.4.2
يكو منشأة  هي  الزميلة  لدىالشركة  عليها  تأثيرعة  ومالمج  ن  التملموس  إن  الم.  في  أثير  المشاركة  على  القدرة  هو  لموس 

السيا الماليقرارات  واسة  فيها  ركةللش  ةليشغيتلة  ممارسة  المستثمر  دون  هذه المشتر  رةالسيطأو    السيطرة،  على  كة 
  اسات.السي

 

يطرة على الضرورية لتحديد الس  لتلك  ثلةامم   ركةالمشتالسيطرة  أو    يد التأثير الملموسالمستخدمة في تحدتمثل االعتبارات  
 ابعة. الشركات الت

 

استثمار المحاسبة عن  المجمويتم  فات  الملباستخدام طري  ميلةالز  اتهشرك  يعة  لطريقةقة حقوق  الملكية، ح  كية. وفقاً  قوق 
التغيرات في حصة    إدراجم  يت  يكمار لالستثمبدئياً بالتكلفة، ويتم تعديل القيمة الدفترية ل  في الشركة الزميلة  تثماريسجل االس

في القيمة    لزميلةبالشركة المتعلقة  ة ارهلشا  جارإدم  حيازة. يتمنذ تاريخ ال  جودات الشركة الزميلةلمجموعة من صافي موا
 القيمة.غرض تحديد االنخفاض في بصورة فردية ل ارهاباختو أ ال يتم إطفاؤهاثمار وستلال الدفترية

 

األ بيان  ائاالخس  أو  احربيعكس  نتا  لمجمعر  في  المجموعة  الزحصة  الشركة  عمليات  تغيرئج  أي  عرض  يتم  في   ميلة. 
األالشام  يراداتاإل التل  خرىلة  فك  المستثمر  اإللشركات  للمجا  الشاملة  يراداتيها كجزء من  باإلضاألخرى    ى إل  فةموعة. 

كان متى   ا في أي تغيرات،حصته  وعةمجد الم، تقيحقوق ملكية الشركة الزميلةه مباشرة في  جإدراذلك عند حدوث تغير تم  
حقو في  التغيرات  بيان  ضمن  مناسباً،  ي ذلك  المجمع.  الملكية  اسق  ا  احربألاد  تبعاتم  غير  الناتجة  والخسائر  من لمحققة 

 . ةار الحصة في الشركة الزميلقدمب يلةالشركة الزموالمجموعة  ينالمعامالت ب 
 

في    إجمالييدرج   المجموعة  الزشركلاائر  سخأو    أرباححصة  ا  ميلةة  بيان  المجمع بخالف  أو    رباحألفي مقدمة  الخسائر 
 كة الزميلة.شرالشركات التابعة لل لمسيطرة فيلحصص غير ارائب واالض دبعارة الخس أو مثل الربحيل، وي التشغ أرباح

 

إعداد للشاالبي  يتم  المالية  الزميلةنات  ا  ركة  فترة  نفس  المجمعة  في  المالية  اتم  يوعة.  وللمجملبيانات  إجراء عند  لضرورة 
 وعة. مجملال ن قببعة متتوافق مع تلك المتى السياسات المحاسبية لهذه الشركات بحيث عل التتعدي



 عة  ابالت هاشركاتش.م.ك.ع. والعقارية  تنميةشركة انجازات لل
 

  ةمجمعات المالية النايبالول ت حااحإيض

 2021ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ففي وكما  
 

 

16 

 

 )تتمة( لهامةا إلعداد والسياسات المحاسبيةس اأسا     -2
 

 ة )تتمة(لمحاسبية الهامااسات السي 2.4
 

 لة )تتمة( في شركات زمي استثمار 2.4.2
ة  في القيمالضروري تسجيل أية خسارة انخفاض    بتحديد ما إذا كان منلكية، تقوم المجموعة  ق المحقو  ةطريق  ق تطبيبعد  
اامتثن اسبشأ افي تاريخ  لة.  الزمي  شركتهالمجموعة في  ر  المجمعةلمالبيانات  المالية  إذا كان  ف  جموعة ، تحدد  هناك أي  يما 

ال في  االستثمار  قيمة  انخفاض  على  فةلالزميشركة  دليل موضوعي  م.  ذلكإذا  الم  ،ا حدث  مبلغتحتسب  انخفاض    جموعة 
شركة   احبرأ تسجيل الخسارة كـ "حصة في    تمويالدفترية  تها  يموق  ة لميالز  لشركة كن استرداده لن المبلغ الممالقيمة بالفرق بي
 المجمع. الخسائر أو  حابراأل زميلة" في بيان

 

العادلة. كما يدرج   متبقي بقيمته  يل أي استثمارجاس وتسة بقيموعجموم الة، تقتأثير الملموس على الشركة الزميلعند فقد ال
في لمتبقي ومتحصالت البيع  ا  والقيمة العادلة لالستثمار  موسد التأثير الملفق  عند  ةيلالزمشركة  ة الدفترية للفرق بين القيمال
 الخسائر. أو  حباراأل
 

 النقد والنقد المعادل   2.4.3
صيرة األجل  ائع قوق والودفي الصندالنقد  ن النقد لدى البنوك ومركز المالي المجمع مان البي  يفعادل  د الميتكون النقد والنق

 لتغير في القيمة. ل لتي تتعرض لمخاطر غير ماديةوا اقلأو   شهرثالثة ااق قحستات ات فترذا
 

 النقد المعادل بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. د وقلنج ايدر
 

ضح ومالريف  للتع  األجل وفقا  الودائع قصيرةمعادل من النقد وتكون النقد والنقد الات النقدية المجمع، ي لتدفقن اايب  راضألغ
 أ من إدارة النقد لدى المجموعة. تجزي ا ال البنوك، حيث تعتبر جزء دىلمكشوفة القائمة لد الحسابات ا، بالصافي بعأعاله

 

 الالحق  قياس وال يلمبدئراف ااالعت –األدوات المالية  2.4.4
 أخرى. شأةنمل لكيةقوق مأداة حأو  ي ة والتزام مالينشأ عنه أصل مالي لمنشأ ية هي أي عقداألداة المال

 

 المالية الموجودات (1
 

 لقياس المبدئي وااالعتراف المبدئي 

تصن  اليتم  عند  وجوميف  المالية  المدات  للتكلفة  وفقاً  الحقاً  وتقاس  المبدئي  القيبالأو    طفأةاالعتراف  خالل  مة  من  عادلة 

 ر.الخسائأو  باحمن خالل األر القيمة العادلةأو   ت الشاملة األخرىاإليرادا
 

الموجودانيتص  ند يست الماليةف  االع  ت  المبدئيعند  الئص  اصخإلى    تراف  النقدية  ليتعاقدالتدفقات  وإلى  ة  المالي  ألصل 

  تمويل جوهري ال تتضمن بند   ة المدينة التيالتجاري رصدةاألاء تثن. باسنموذج األعمال المستخدم من قبل المجموعة إلدارته

اأو   المجتلك  قامت  التي  بتطبيق  المبموعة  ت ل  يمللعرر  مها،  المجموعة  اقيس  األصل  لقبدئياً  وفقا  زائدا  يم لمالي  العادلة  ته 

المتكالي األرباملعف  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المدرج  غير  المالي  األصل  حالة  في  وبائرخساال  أو  احة  لألرصدة  .  لنسبة 

المجتلك اأو    وهريمدينة التي ال تتضمن بند تمويل جال  التجارية فيمبرر  ال  يقطبة بتموعلتي قامت  لها،  قياسها  العملي  تم 

 ً  .لة لسعر المعاموفقا
 

ال المطفأةقياومالي  لغرض تصنيف األصل  بالتكلفة  الشاملبالقي أو    سه  اإليرادات  العادلة من خالل  األمة  أن   جب، يخرىة 

أتدفقات نقدية تإلى    ؤديي المبلغ والفائدة فمثل "مدفوعات  القائم.قط" على أصل اصل  ييم باختبار  التقا  هذ   لىإ  اريش  لمبلغ 

تم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات  . يةاألداويتم إجراؤه على مستوى  ط  والفائدة فق   وعات أصل المبلغمدف

ت التي ال  أفومد  ضمنندرج  النقدية  فقطعات  والفائدة  المبلغ  األروف  صل  العادلة من خالل  للقيمة  ر بغض الخسائأو    باحقاً 

 ل.امعألا موذجن نالنظر ع
  

أعم نموذج  ال يشير  المجموعة  بإدارة  ال  الماليةالمتعلق  إفيكيإلى    موجودات  المجدة  المالية منارة  لموجوداتها  أجل    موعة 

أو    دية التعاقديةتدفقات النقة سوف تنتج من تحصيل الا كانت التدفقات النقديما إذل  عمااألموذج  إنتاج تدفقات نقدية. ويحدد ن

من نموذج أعمال ضطفأة  والمقاسة بالتكلفة الم  فةلمالية المصناظ بالموجودات اهما. يتم االحتفكلي   أو  يةاللما  دات بيع الموجو

التداالحتفاإلى    في يهدف لتحصيل  المالية  بالموجودات  االحتف التعاة  قديالن فقات  ظ  يتم  في حين  المالية  قدية  بالموجودات  اظ 

ية فقات النقدتدتحصيل الإلى    وذج أعمال يهدفلة األخرى في نملشاما  داتراياإلل  قاسة بالقيمة العادلة من خالالمصنفة والم

 ع. يوالب التعاقدية
 

  قاً للنظمي يتم تحديده عموماً وفر زمنطال إخالت  وداموجت المالية التي تتطلب تسليم المبيعات الموجوداأو    إن مشتريات
تسجأو   يتم  االعتيادية(  )بالطريقة  األسواق  في  أي  تاريس  أساى  علا  يلهبالعرف  المتاجرة،  تلخ  الذي  فيه  التاريخ  تزم 
 بيع األصل.أو  عة بشراءموالمج
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  ة(تتمامة )ه الة اسبيالمح السياسات 2.4
 

 عتراف المبدئي والقياس الالحق )تتمة(اال –المالية  األدوات 2.4.4
 

 مة( ت)ت يةالالم دات( الموجو1
 

 القياس الالحق 
 :اتفئ 4إلى  ةالموجودات المالينيف تصم ألغراض القياس الالحق، يت

 

 )موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين 
   العالقيمب  رجةمد  ماليةموجودات اإلية  خالل  من  الشاملةادلة  والخسائر    رادات  األرباح  إدراج  إعادة  مع  األخرى 

 ن(يدلا ات)أدومة المتراك
 مد مالية  العاموجودات  بالقيمة  خالرجة  من  األخرإليا  لدلة  الشاملة  إعارادات  دون  والخسائر    إدراج  دةى  األرباح 

 ( ةلملكيقوق االمتراكمة عند إلغاء االعتراف )أدوات ح
 الخسائرأو  الل األرباحالعادلة من خ لية مدرجة بالقيمةات ماموجود  
 

 ين( الدفأة )أدوات طملا فةلتكلبا أ( موجودات مالية مدرجة
التي الموجودات  قياس  الحقا  الية  لا مم  بالتكلفة  باسمطالمدرجة  طريقةتخفأة  هذه    دام  تتعرض  كما  الفعلي،  الفائدة  معدل 

النخفا القالموجودات  األست و يمة.  ض  األر  رباحجل  في  باألصلالخسائأو    باحوالخسائر  االعتراف  إلغاء  يتم  عندما  أو    ر 
   .همتقي فاضانخأو  تعديله

 

 الدين(  ت خرى )أدوايرادات الشاملة األاإل لالادلة من خمدرجة بالقيمة العب( موجودات مالية 
خالل   من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  الدين  ألدوات  تقياألخراملة  شلاادات  اإليربالنسبة  إعادة  تسجل  العمى،  تحويل  الت  يم 

القيمةأو    ةجنبياأل انخفاض  االخسائر ويتم احتسو  أ  حبارن األبياالرد في  أو    خسائر  المابها بنفس طريقة   داتوجوحتساب 
با المقاسة  الالمالية  العادلة مطلتكلفة  القيمة  في  التغيرات  تسجل  اإلير  فأة.  في  الالمتبقية   إلغاء عند    ى. ألخرا  شاملةادات 
 الخسائر. أو  حرباألاى إل خرىاأللمتراكم في القيمة العادلة من اإليرادات الشاملة دراج التغير ااالعتراف، يعاد إ

 

كأدوات حقوق   أسهماتها في تصنيف استثمارلإللغاء ل و غير قابمجموعة أن تختار على نحللعند االعتراف المبدئي، يجوز 
وق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة تعريف حق  ألخرى التي تستوفييرادات الشاملة ال اإلمن خال  ة لالعادقيمة  ملكية مصنفة بال

الماوادألا  32ي  دولال العرض،  ت  المتولية:  لغرض  بها  التصنيفتاكون غير محتفظ  يتم تحديد  أساس   جرة.  أداة ك  على  ل 
 لى حدة.  ع
 
 

 ( لملكيةق احقوت خرى )أدواالشاملة األدات يرااإل لالخادلة من مدرجة بالقيمة العموجودات مالية  ب(
الال   لهذه  والخسائر  األرباح  إدراج  إعادة  أبدا  األرباحأو    األرباحإلى    يةالمالموجودات  يتم  توزيعات  وتسجل    الخسائر. 

من   عةموالمجفيد  تسعندما ت  المدفوعات باستثناء  عندما يثبت الحق في  عمجلما  رسائالخأو    كإيرادات أخرى في بيان األرباح
اله كمتحصالذه  مترداد  است  تلجزء  الن  األصل  األرباحكلفة  هذه  تسجل  الحالة،  هذه  وفي  اإلي  مالي.  ملة  الشا  راداتفي 

فاض  قييم انخال تتعرض لت  ىرخاألملة  العادلة من خالل اإليرادات الشااألخرى. إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة  
 القيمة.

 

 ر الخسائأو  رباحاألمن خالل  العادلةمة قي الجة بمدر ةي( موجودات مالج
الموجو منتدرج  العادلة  بالقيمة  المدرجة  المالية  األ  دات  المالي  اأو    رباحخالل  المركز  بيان  في  بالقيمة المجمع  لخسائر 

 .  المجمع الخسائرو أ في بيان األرباح  ةدللعاا مةقيالي التغيرات في ة مع تسجيل صافالعادل
 

ة  موعة على نحو غير قابل لإللغاء تصنيفها بالقيمة العادل لمج ارت اي اختتال  أسهمفي    االستثمارات  ضعئة بالف  هذتتضمن ه
  ح اربأ  يعاتإيرادات توزأو    والخسائر بما في ذلك أي فائدة  ت الشاملة األخرى. وتسجل صافي األرباحيرادال اإلمن خال

 ئر. الخساأو  في األرباح
 

 إلغاء االعتراف
و أ  المجمع للمجموعة( بأصل مالي )أو جزء من األصل الماليلي  الما  لمركزان  اد من بياأي االستبع)  افعترء االاغيتم إل

 ذلك( عندما:جودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه عة مومجمو جزء من
 

 األصل، أو  من يةقدالن تنتهي الحقوق في استالم التدفقات 
 فع التدفقات النقدية المستلمة  بد  زاًمال التمحتتأو    ألصلنقدية من االت  دفقاالت  محويل حقوقها في استالجموعة بتتقوم الم

م المجموعة بتحويل كافة ترتيب "القبض والدفع" وإما )أ( أن تقوموجب  آخر بطرف  إلى    بالكامل دون تأخير مادي
الها والمزايا  لالمخاطر  المجمو  أو  صل ألمة  تقوم  ال  بتحويل)ب(  بكافةأو    عة  والطالمخا  االحتفاظ   الهامة  مزايار 

 ة على األصل. يطرت السا فقدهكنلألصل ول
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 مة()تت ةية الهامأساس اإلعداد والسياسات المحاسب     -2
 

 الهامة )تتمة( سبيةسات المحاالسيا 2.4
 

 حق )تتمة(اللا اسالقياالعتراف المبدئي و –األدوات المالية  2.4.4
 

 الية )تتمة( ودات الم( الموج1
 

 مة()تت افعترالاإلغاء 
لدفع"،  بض وا"الق  تيبل في ترتقوم بالدخوأو    م التدفقات النقدية من أصل ماوقها في استالل حق تحويب  وعةوم المجمعندما تق

أو   بتحويلالمجموعة  ا ال تقوم  دمعن  ك.ذل  ىتقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية وإلى أي مد
الاالحتف بكافة  لأل  يازاوالماطر  خماظ  تفقالهامة  ولم  فطرة  السيد  صل  المجموعة  تستمر  األصل،  األصل على  تسجيل  ي 

على األصل. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضاَ بتسجيل االلتزام ذي الصلة. يتم يطرة ي السا فستمرارهالمحول بمقدار ا
 .عةبها المجمو التي تحتفظت مالتزاواال قيعكس الحقو سرتبط به على أسال وااللتزام الملمحوا لصاألياس ق
 

الحد األقصى  أو    صلية لألصلية األلدفترة ابالقيم  م قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحولتي
 ة سداده أيهما أقل.  للمقابل الذي يجب على المجموع

 

 المالية   تاوبطلالم (2
 

 القياس المبدئي واالعتراف 
والمصروفات الدائنين  اطراف ذات عالقة و  إلى  المستحقة  الغلمبوا  القروض والسلفلمجموعة  ة لاليالمات  بولتتضمن المط

 . ةالمستحق
 

  لفالقروض والس  ةالح ة في لمالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وبالصافي بعد التكاليف المتعلقة مباشرة بالمعاملبات المطلول اتسج
 . ينوالدائن

 

 حق القياس الال 
 فئتين: إلى  ةاليلمالمطلوبات ا يتم تصنيفالحق، ياس القالض ألغرا

 

  ر، لخسائاأو  باحخالل األرالمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من 
 (.ياتالمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )بما في ذلك القروض والسلف   
 

لوبات المالية  ر المطتبتعو  الخسائر،أو    ن خالل األرباحم  لةلعادا  يمةبالقها المالية  من مطلوبات بتصنيف أي  لمجموعة  ام  تق  مل
  ا بالمجموعة.المدرجة بالتكلفة المطفأة األكثر ارتباط

 

 بات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة لومط
 قروض وسلفيات 

ة معدل الفائدة  قام طريخدست ابتكلفة المطفأة  فائدة بال  التي تحمل  يات السلفض ورولقاس ابعد االعتراف المبدئي، يتم الحقا قي
الل عملية  خك من  وكذل  المطلوباتب  فاء االعتراإلغالخسائر عندما يتم  أو    باح والخسائر في األرباحراألل  الفعلي. وتسج

 إطفاء معدل الفائدة الفعلي. 
 

 يتجزأال    جزءار  تبتع  التكاليف التيأو    والرسوم  عالوة على الحيازة  أو  صمخ  ر أيتحتسب التكلفة المطفأة أخذا في االعتبا
 المجمع.  خسائرالأو  يان األرباحلفائدة الفعلي تحت بند تكاليف التمويل في بيدرج إطفاء معدل ا. ليفعدة الل الفائمن معد

 

 دائنون ومصروفات مستحقة
عن  المستحقة  والمصروفات  الدائنة  األرصدة  المستقتدفس  لغمبا  تقيد  في  لقاءع  صدبضاعة    بل  سواء  تسلمها،   ا بهرت  تم 

 لم تصدر.أو  ل الموردقب ير منفوات
 

 ء االعتراف غاإل
 انتهاء صالحيته. أو  إلغاؤهأو  المطلوباتتبط بالمر من االلتزام يتم إلغاء االعتراف بأي التزام مالي عند اإلعفاء

 

التزام مالي حالي   ي  حالال  املتزتعديل شروط االأو    جوهري،  وط مختلفة بشكلبشر  رضقملا  نفس  بآخر منعند استبدال 
  رق في ج الفم جديد، ويدرالتعديل كإلغاء اعتراف بااللتزام األصلي واعتراف بالتزاأو    لديتبالة هذا  معامل  ر، يتمشكل كبيب
 .الخسائر المجمعأو  األرباحلقيمة الدفترية ذات الصلة في بيان ا
 

 ة ياللمات ا( مقاصة األدو3
لي المجمع فقط  لمركز الماان اي بيمبلغ فافي الدراج صويتم إ  ليةلمات اباطلوالمالية والمين الموجودات  إجراء مقاصة بم  يت

بمق ملزم  حالي  قانوني  حق  وجود  وتعتعند  المسجلة  المبالغ  المجموعاصة  التسوية  زم  الصافية  أساس  تحقيق  أو    على 
   .حدواآن  الموجودات وتسوية االلتزامات في
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية  2.4.5

ذلك، ليس لدى المجموعة أي استثمارات في الدين إلى    لخسائر االئتمان المتوقعة. إضافة  أسهمرات في  ماتث ال تتعرض االس

 املة األخرى.  ادات الشرين خالل اإلعادلة مال مةقيبال مقاسة
 

الل  خ  من الدين غير المحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة    أدواتكافة    ة عنتوقعاالئتمان المعة بمخصص لخسائر  المجموف  ترعت

المتوقعةأو    احاألرب االئتمان  تستند خسائر  الإلى    الخسائر.  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  وكافة للعقد    بقاط  قةمستحالفرق 

النقدقفالتد الات  تتوقع  الذي  استالوعمجمية  بن مها،  ة  لسمخصومة  تقريبية  الئالفاسعر  بة  سوف  فعلي  دة  تتضمن  األصلي. 

المتوقعة النقدية  النلتا  التدفقات  الضماندفقات  بيع  من  الناتجة  ال  أو    قدية  جزءا  تشكل  التي  األخرى  االئتمانية  التعزيزات 

 ية.اقدتعالروط يتجزأ من الش
 

خسم  يت االئئاتسجيل  على  ر  المتوقعة  بالتمرحتمان  فتلم    التياالئتمانية    لالنكشافاتلنسبة  ين.  ز حدث  في  يها  كبيرة  يادة 

حتساب مخصص خسائر االئتمان الناتجة عن أحداث التعثر المحتملة خالل الـ  ئي، يتم ابدلممخاطر االئتمان منذ االعتراف ا

  ة فيا زيادة كبيري حدثت فيهية التئتمان االات  ا(. بالنسبة لالنكشافشهرً   12لمدة   قعةن المتوتما ئاالائر  شهًرا القادمة )خس  12

االطمخا لخسا  ئتمانر  مخصص  احتساب  يجب  المبدئي،  االعتراف  اا  ئرمنذ  المتبقي  الئتمان  العمر  مدى  على  لمتوقعة 

 داة(.عمر األ مدىى علقعة لالنكشاف، بصرف النظر عن توقيت التعثر )خسائر االئتمان المتو
 

التجاريين ونلبا للمدينين  المرصاالسبة  ادة  فإندينة  االمجموعة تط  الخرى،  احتساب خسائر االئتمان   سط فيالمب  جلمنهبق 

إلى  وعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكنها بدالً من ذلك تسجل مخصص خسائر استناداتبع المجم ت ال المتوقعة. وبالتالي، 

اال علىقعتومالن  ئتماخسائر  ا  ة  عمر  تألمدى  في  مداة  بيانات  كل  ح  مجمعة.ة  الياريخ  المجمكما  مصفوفة  وددت  عة 

اسب مع العوامل المستقبلية المرتبطة ا بما يتنلهديالتاريخية بخسائر االئتمان مع تعرة المجموعة  خبإلى    اداناست  صصاتمخ

 بالمدينين والبيئة االقتصادية.
 

لك، قد يوماً. ومع ذ  180لمدة    ةياقدد المدفوعات التعر في سداخأي حالة التمتعثر فصل  كأي  لمالتعامل المجموعة األصل ا

  الخارجية أو    لومات الداخلية تشير المعن  أ  الي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالةل الماألص  ةجموعالم  تعتبر

باإلى   القائمة  التعاقدية  للمبالغ  المجموعة  حتفظ بها من قبل تمانية مئاي تعزيزات  راعاة أل مقبل  لكامعدم احتمالية استالم 

 لتدفقات النقدية التعاقدية. ل باسترداد امعقو توقع يجد أ يومالي عندما اللب األصل ايتم شطوعة. وجمالم
 

 ثمارية عقارات است 2.4.6

مارية ستثالالعقارات ا، تدرج  دئيمبال  رافلالعتتقاس العقارات االستثمارية مبدئياً بالتكلفة بما فيها تكاليف المعاملة. الحقاً  

العادلة اتعكس    تيال  بالقيمة  في  ظروف  البيانات تالسوق  الناتجة من أو    رباح األ  إدراجيتم    .عةالمجم  اليةالم  ريخ  الخسائر 

القيم  اتيرالتغ األفي  في  االستثمارية  للعقارات  العادلة  فيهاأو    رباحة  تنشأ  التي  الفترة  مة قيال  دديتحويتم    .الخسائر خالل 

 سبة. ا المنييم ق نماذج التقخالل تطبي رجي منتمد خامعيم وي يجريه خبير تقيتقييم سن بناءا على العادلة
 

ب  إلغاءيتم   ي العقارات االستثمارية عنداالعتراف  السيطرة(  يعهاتم بما  المستلم على  في تاريخ حصول    ها عند سحبأو    )أي 

م أي  يتوقع  وال  االستخدام  من  دائمة  مستقبليةصادقتا  نافعبصفة  بي  ية  ياهعمن  بين  درج.  م  الفرق  البيالتحصصافي  ع ت 

ه ضمن  إدراجالذي سيتم    بلقاويتم تحديد قيمة الم  .االعتراف  إلغاءفي فترة    رسائالخأو    حباراألفي  صل  ية لأليمة الدفتروالق

في المعيار   ةدالوار  عر المعاملةد سديتحبات  العقار االستثماري وفقاً لمتطلب  إلغاء االعترافالخسائر الناتجة من  أو    رباحاأل

  .15 اليةلما ريردولي للتقاال
 

التحو االالعق  (من  أو)إلى    يالتتتم  باستثمار  االستخدام.  في  تغير  هناك  يكون  عندما  فقط  عقار  لنسبة  اري  من  للتحويل 

الإلى    استثماري للمحاسبة  بالنسبة  للعقار  المقدرة  التكلفة  فإن  المالك  العقارثل  تمة  الحقعقار يشغله  في تاريخ    ةل العاد  قيمة 

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفقاً   تثمارلالس  قاراً لك عي يشغله الماح العقار الذأصب  إذا  م.داستخيير في االالتغ

 والمعدات حتى تاريخ التغيير في االستخدام.   للممتلكاتة المنصوص عليها للسياس
 

 تكاليف االقتراض   2.4.7

رة حتى  كبي  منيةضرورة فترة زل يستغرق بالج أصإنتاو  أ  ءشاإنأو    يازة بحعلقة مباشرةً قتراض المتيف االالتك  ةلسمم رتي

صروفات ف االقتراض األخرى كميتم تحميل كافة تكالي األصل.تكلفة البيع كجزء من أو  خدام المحدد لهيصبح جاهزاً لالست

 موال.ض األقتراباق  تعلشأة فيما يالمنتي تتكبدها ف األخرى التكاليالة وئدفان التتكون تكاليف االقتراض م في فترة حدوثها.
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 ممتلكات ومعدات 2.4.8

 وجدت.  ناكمة، إقيمة المترال ضاخفان رتدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائ
 

 موجودات كما يلي:رة للالمقد اجيةإلنتدى األعمار امثابت على قسط الساس الأ علىيحتسب االستهالك 
 

 سنوات  5 - 3 -     عدات كيبات ومأثاث وتر
 

أح وجود  حالة  في  القيمة  انخفاض  تحديد  لغرض  والمعدات  للممتلكات  الدفترية  القيمة  مراجعة  ف يرغت  أو  اثديتم  ي  ات 

يمة الدفترية عن المبلغ  ة القزياد  ةحال  وفي  رر هذا المؤشفإذا ما توف رية.الدفت  مةلقيعدم إمكانية استرداد اإلى    الظروف تشير

قيمتها الممكن استردادها التي تمثل القيمة العادلة ناقص التكاليف  إلى    يتم تخفيض الموجودات  ، فإنهتردادهقدر الممكن اسالم

 أيهما أعلى. مااثناء االستخد يمةالقو أ بيعلحتى ا

 

ة، ا بصورة مستقلعدات التي يتم المحاسبة عنهوالم  تلكاتمالم  بنودجزء من أحد    ستبدالة اللمتكبدوفات اصرالميتم رسملة  

  ا يامزال  ةزيادإلى    للبند المستبدل. كما يتم رسملة المصروفات األخرى الالحقة فقط عندم تؤديالدفترية  القيمة  م شطب  ويت

  الخسائر أو    حألرباافي    خرى مصروفات األالة  ت. وتدرج كافدامعوال  اتلكتة للبند ذي الصلة من المميلالمستقبالقتصادية  ا

 عند تكبدها. 
 

بن وأي  المعداوالممتلكات  د  إن  البيعت  عند  به  االعتراف  الغاء  يتم  مبدئياً  مسجل  منافع  أو    جزء جوهري  توقع  عدم  عند 

  رق حتسبة بالفاألصل )المباف  ترعء االغاال  خسائر ناتجة عنأو    أرباح  يأبيعه. تدرج  أو    مهداختسا  من  ةاقتصادية مستقبلي

 الخسائر المجمع عند الغاء االعتراف باألصل.أو  ان األرباحلألصل( في بيالدفترية ع والقيمة لبيالت امتحص يصاف بين
 

  لية نهاية كل سنة ماجودات في  وموالمعدات للكات  لتمملا  كستهالالتخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق ا  ةيتم مراجعة القيم

 صود منها.  مقالستخدام الوجودات عندما تكون الموجودات جاهزة له المك هذستهالدأ ابي  مالئًما. لكإن كان ذديلها يتم تعو
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية   2.4.9

  خفض تن  دق  ماى أن أصل  هناك أي مؤشر عل  نالتحديد ما إذا ك  ميقيت  اء بإجرتقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة  

لمجموعة بتقدير  ا  لألصل، تقومإجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي    ضرورةعند  أو    رالمؤشظهر مثل ذلك  مته. إذا ما  قي

الق القيمة الممكن استردادها لألصل هي  المقدر الممكن استرداده لهذا األصل. إن  ج اتوحدة إنأو    لألصل   ة دل عااليمة  المبلغ 

البالن تكاليف  ناقصاً  أثنالقيم  وأ  يعقد  االستخدة  أكاء  أيهما  وام،  لكتحديديتم  بر،  أصها  منتًجا  ل  األصل  يكن  لم  ما  فردي  ل 

الموجوداتة  تدفقات نقديل التي تنتجها  الموجودات األخرى. عندما تزيد  أو    واردة مستقلة بشكل كبير عن تلك  مجموعات 

االقي الممك  تاجنإوحدة  أو    ألصل ما  ةريفتلدمة  المبلغ  قديعتب  داده،رتاسن  النقد عن  قيمت  ر األصل  إلى   فضه ويخانخفضت 

 ن استردادها.لممكمته اقي
 

االست أثناء  القيمة  تقييم  النقدية  عند  التدفقات  تخصم  المقدرةخدام،  قبل  إلى    المستقبلية  معدل خصم  باستخدام  الحالية  القيمة 

 ادلةة العتحديد القيم  دلألصل. عنحددة  ر المطامخالالزمنية لألموال وللقيمة    ةيلسوق الحالاييمات  تق  سكعيلذي  الضرائب وا

الناقص ااً  حتى  التكاليف  في  الحديثة  المعامالت  تؤخذ  إمكانلبيع،  عدم  حالة  في  االعتبار.  في  هذه  سوق  مثل  تحديد  ية 

علنة  ملا  همستقييم وأسعار األاعفات الضمباستخدام    تلحسابااه  هذ  دتأييم نموذج تقييم مناسب. ويتم  المعامالت، يتم استخدا

 خرى.ة المتاحة األلعادليمة االق شراتؤمأو  لة علناات المتداوللشرك
 

فصيلية والحسابات التقديرية التي يتم إعدادها بصورة منفصلة  اض القيمة على الموازنات التيستند احتساب المجموعة النخف

وح من  وحدة  لا  جا تنإدات  لكل  المجموعةدلنقد  يتم  ى  الموجودات    والتي  علييدفرالتوزيع  تة  اها.  هذه  موازنات  لغطي 

للفترات األطول، يتمة فترة خمس سة عادقديريالت  ساباتوالح يقه  حساب معدل نمو طويل األجل ويتم تطب  نوات. وبالنسبة 

 بعد السنة الخامسة. لتوقع التدفقات النقدية المستقبلية 
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 تتمة(سبية الهامة )حات الماسيالسا 2.4
 

 تمة(  ات غير المالية )تموجودمة الياض ق انخف 2.4.9

اء الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ البيانات المالية المجمعة لتحديد ما إذا وجد أي مؤشر على  ثنوجودات باستبالنسبة للم

لم    اضخفانائر  أن خس المسجلة  فإذاأو    تعد موجودةالقيمة  ا شر،  المؤ  د هذا جوا  م  انخفضت.  بتقديتقوم  اللمجموعة   مبلغ ر 

انخفاض القيمة المسجلة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في  ر  يتم رد خسائوحدة انتاج النقد. و أو    ده لألصلردان استالممك

الممكن المبلغ  لتحديد  المستخدمة  آخر خسارة ألله  ادرداست  االفتراضات  منذ  ال  صل  إن  مسجلة.  محدوتقييم  أال    ثيبحد  رد 

القيمة اتتجا الادهاستردممكن  لته اقيم  لدفترية لألصلوز  الدفترية  القيمة  تحديدها بالصافي بعد م  تي كانت سيت ا وال يتجاوز 

يدر سابقة.  سنوات  في  األصل  قيمة  في  االنخفاض  خسائر  تسجيل  عدم  حالة  في  ال االستهالك  األرباحيبي  ف  ردج  أو   ان 

 كزيادة إعادة تقييم.   لردمع ا تعامللتم اة، يوفي هذه الحالد تقييمه، المعامبلغ لاب صلر المجمع ما لم يدرج األسائالخ
 

الشهريتم اختب التي  نوة سار  الظروف  القيمة عندما تتوافر  لتحديد االنخفاض في  المجمعة  المالية  البيانات  كما في تاريخ  ياً 

قد  تاج نندة إل وحن استرداده لكلمبلغ الممكيم ابتقي   ةرشهال ض قيمة  دفترية. يتحدد انخفاانخفاض القيمة ال  لاتماحى  إل  رتشي

م)أ التو  النقد(  إنتاج  وحدات  من  عليجموعة  تتوزع  الممكن   هاي  المبلغ  كان  إذا  القيمة  انخفاض  خسائر  تسجل  الشهرة. 

 قبلية.  ت مستفترا يفة هرقيمة المتعلقة بالشنخفاض الخسائر ا ردال يمكن  ة.ريفتالد استرداده لوحدة انتاج النقد أقل من قيمتها
 

المتي اختبار  غوجودم  الميات  المحدد  لموسةر  غير  اإلنتاجية  األعمار  تحديدذات  لغرض  في    ة  كما  سنويا  القيمة  انخفاض 

انخفاض   مالاحتإلى    ر الظروفشيت  ادمعنو  -كمتى أمكن ذل  -تاريخ البيانات المالية المجمعة على مستوى وحدة انتاج النقد

 .  القيمة الدفترية
 

 خدمة  مكافأة نهاية ال 2.4.10

ا موعلمجمتقدم  استحقاق  نهاي  كافآتة  يستند  لموظفيها.  الخدمة  المكافآتة  الخدمة  إلى    هذه  مدة  وطول  النهائي  الراتب 

 ان التكاليف المتوقعةد الموظفين. كما  قووع  لةلصذي احد ادنى من مدة الخدمة وفقا لقانون العمل    إلتمامللموظفين خضوعا  

الدفع لكير الزام غتااللهذا  ة الخدمة. ان  لى مدى فترتحق عآت تسفامكاللهذه   المبلغ المستحق    ل موظف نتيجةممول يمثل 

 النتهاء الخدمة بتاريخ البيانات المالية المجمعة.
 

تإلى    باإلضافة الكويتيين،  لموظفيها  وبالنسبة  لة  وعممج القوم  ذلك،  مساهمات  للتأميبتقديم  العامة  االلمؤسسة  ية عاتمجنات 

 كمصروفات عند استحقاقها.  تسجل اهماتسالم هذه اتب الموظفين.تسب كنسبة من روتح
 

 مخصصات   2.4.11
)قانوني  لتسج التزام حالي  المجموعة  لدى  المحتمل  أو    المخصصات عندما يكون  ناتج من حدث سابق، ومن  استداللي( 
وثوق  مورة  م بصمبلغ االلتزا  ياسويمكن قزام،  االلت  ةويتسخارج المجموعة لإلى    تصاديةطوي على منافع اق تن د  روام  تدفق
 منها. 

 

يتم خصم المخصصات باستخدام معدل حالي قبل الضرائب بحيث يعكس، وفقاً    موال ماديا،إذا كان تأثير القيمة الزمنية لأل
تكاليف  قت كر الوورم  جةخصص نتيتدرج الزيادة في المد استخدام الخصم،  نع .امتزاالللما هو مالئم، المخاطر المرتبطة ب

 ل. تموي
 

 نة زيخ همأس 2.4.12
  الخزينة، تضاف األرباح   أسهمتكلفة. عند بيع  نة وتدرج بالزي خ  أسهمالمملوكة للمجموعة بصفتها    سهماسبة عن األالمحيتم  
  فس ن  فييع. تسجل أي خسائر محققة  قابل للتوزوهو غير  ة(  ينخز  همسأملكية )احتياطي  حساب مستقل ضمن حقوق الإلى  
إلى    ملاألرباح المرحلة ثم تحإلى    افة أي خسائر إضافيةتم إضكما ي  ساب.الح  لمضاف على هذامقابل الرصيد ا  بالحسا
بيع  االحتيا من  الحقا  المحققة  األرباح  استخدام  البداية  في  يتم  خس  أسهمطيات.  أي  لمبادلة  سجلمسائر  الخزينة  وفقا  ة  ابقا 

ا  التالي:لترتيب  ل ثم  احتياطلالمرح  احربألاالحتياطيات  وحساب  والخزين  أسهمي  ة،  توزيتال  ة.  أيم  لهذه   يع  نقدية  أرباح 
الخزينة بصورة نسبية،    أسهمزيادة عدد  إلى    المنحة يؤدي  أسهمر  ت الخاصة بها. إن إصداويتم وقف حقوق التصوي   سهماأل

 .ةينخزال أسهمتكلفة  إجمالير على التأثي  م دونة السهلفك ت  طسمتو  تخفيضإلى  كما يؤدي
 

   ربحية السهم 2.4.13
العاديين على المتوسط المرجح لعدد  ة بقسمة ربح السنة المتعلق بمساهمي الشركة االمساسي هم األسة الربحييتم احتساب 

 العادية القائمة خالل السنة.  سهماأل
 

السهم  قيمة ربحية  احتساب  ابق  فةخفالم  يتم  الربح  للشركةق  لمتعلسمة  العاديين  األعد  )ب   م الا  بالمساهمين    م سهتعديل حصة 
ا للقابالتفضيلية  األ(  تحويلللة  لعدد  المرجح  المتوسط  خ  سهمعلى  القائمة  االعادية  زائداً  السنة  لعدد الل  المرجح  لمتوسط 

 ة.  عادي أسهمإلى  ففةخمالة مللمحتالعادية ا سهمتحويل كافة األالعادية التي سيتم إصدارها ل سهماأل
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 توزيعات أرباح  2.4.14
يتم وعة التزام بسداد توزيعات األرباح عندما تصبح التوزيعات خارج إرادة المجموعة. وفقا لقانون الشركات،  مجمتسجل ال

رة  مباش  مقابلللغ االمبسنوية. ويسجل  ة العمومية العيجمال  يفن  ميقبل المساهيتم اعتمادها من  التوزيعات عندما  ب  ريحتصال
 ضمن حقوق الملكية. 

 

ت على  الموافقة  تاريخ اعوزييتم  بعد  وقع  عنها كحدث  اإلفصاح  ويتم  المجمعة  المالية  البيانات  تاريخ  بعد  للسنة  األرباح  ت 
 جمعة. المة ليالماالبيانات 

 

  باإليراداتعتراف اال 2.4.15
  رجيتأإيرادات 

الهامة المتعلقة   ازايال تحول كافة المخاطر والمر التشغيلي التي  لتأجيقود اعمن    مؤجردات بصفتها الالمجموعة إيراب  تس تك
 بملكية العقار االستثماري.  

 

  دى م  على أساس القسط الثابت على  ستثماريللعقار اال  يليشغلتير ايتم المحاسبة عن إيرادات التأجير الناتجة من عقود التأج
ضتأجيرلا  فترة وتدرج  اإليرا،  بدات  من  بأو    حألرباايان  في  التشغيلية،  لطبيعتها  نظرا  المجمع  إيرادات نثاست الخسائر  اء 

 التأجير المحتملة التي تسجل عندما تنشأ.  
 

 يرادات أتعاب إ
ت مقابل  المكتسبة  االتعاب  ادمالخا  قديمتستحق  فترة  في  الفستحقاقهت  تلك  مدى  على  تتضمترةا  العمولة    اباالتع  كتلن  . 

 ت. جودااب إدارة الموواتع
 

 إيرادات توزيعات أرباح  2.4.16
 استالم دفعات تلك األرباح . عات األرباح عندما يثبت حق يتم االعتراف بإيرادات توزي 

 

 إيرادات ومصروفات فوائد 2.4.17
إيرادات و الاودألا  فةلكا  المجمع  الخسائرأو    احد في بيان األربوائالفت  فامصروتسجل  التي تحملمالي ت  ام فائدة باستخد  ة 

ل في المستقبل من خال  لذي يخصم بدقة النقد المستلم المقدرإن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل ادة الفعلي.  الفائمعدل    ريقةط
 ي. لالما مجمل القيمة الدفترية لألصلصر الى فترة أق -لكن ذمكأ متى-االلتزام المالي، أو أو لألصل  العمر المتوقع

 

 الضرائب  2.4.18
 دم العلمي مؤسسة الكويت للتق

ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم وفقاً للحساب المعدل % من  1للتقدم العلمي بنسبة    الكويتحصة مؤسسة    سبتحت
ة لتابعاوة  يللزمكات االشر  يرادات مناإل  ب استبعاديج  لى أنهعص  ين  يالذ  مؤسسةال  قرار أعضاء مجلس إدارة  لىإ  استناداً 

 ي اإلجباري من ربح السنة عند تحديد الحصة. تياطاالحإلى  تحويلومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وال
 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية  
  2000لسنة    19  ن رقم قانولل  اقوفألم  % من ربح السنة الخاص بالشركة ا2.5تحتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية بنسبة  

 .  2006لسنة   24م لية رقماالير وقرار وز
 

  الزكاة
لذي يسري  ا  58/2007لمالية رقم  م وفقا لقرار وزارة ااألبح السنة الخاص بالشركة  % من ر1بنسبة    تحتسب حصة الزكاة

 .  2007ديسمبر  10اعتبارا من 
 

 
 
 



 عة  ابالت هاشركاتش.م.ك.ع. والعقارية  تنميةشركة انجازات لل
 

  ةمجمعات المالية النايبالول ت حااحإيض

 2021ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ففي وكما  
 

 

23 

 

 (ةتم)ت ةاس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامسأ     -2
 

 تمة(مة )تية الهابسات المحالسياسا 2.4
 

 ة  جنبيت األعمالال 2.4.19
ال بالدينار  للمجموعة  المجمعة  المالية  البيانات  للشيتكوتعرض  الرئيسية  العملة  وهو  في  ي  شركة  كل  تقوم  األم.  ركة 
ال قياس  يتم  كما  لها،  الرئيسية  العملة  بتحديد  المالي  في  جةدرلما  ودبن المجموعة  باستخالبيانات  لكل شركة  تة  العمدام  ة للك 

 الخسائر المعاد تصنيفها  أو   ة، تعكس األرباحأجنبيمباشرة للتجميع. وعند بيع شركة  ريقة الوعة الطمالمج م  تخدتسئيسية.  الر
 الخسائر المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.  أو  األرباحإلى 

 

 المعامالت واألرصدة 
الصرف الفوري    اً لسعرنها وفقملكل  ة  يسيرئعملة الة بالعالمجمو   ة من قبل شركاتأجنبيت  المعامالت بعمال  ديق  ايئبد م متي

   ة.مرفي تاريخ تأهل المعاملة لالعتراف ألول 
 

النقدية المدرجة بعمالت  ويتم تحويل الموجودات و ا إلى    ةأجنبيالمطلوبات  لسعر الصرف    في ي  ورلفالعملة الرئيسية وفقاً 
 الخسائر. أو  ي األرباحنقدية فبنود الليل اوحتأو  التسويةة من جق الناتالفروالمجمعة. وتسجل  البيانات المالية خيارت
 

النقدي غير  البنود  تحويل  بالتكلفة  الة  يتم  قياسها  يتم  بعملة  التي  تواريخ  أجنبيتاريخية  في  كما  الصرف  أسعار  باستخدام  ة 
ً   يتم إعادة قياسهاير النقدية التي  غ  دنولبل  بةنس الالمعامالت المبدئية. وب تخدام لها باستم تحويية فينبأج  لةدلة بعمالعا  ة للقيموفقا

الخسارة الناتجة من تحويل البنود غير  أو    ربحمة العادلة. تتم معاملة القيالأسعار الصرف كما في التاريخ الذي تم فيه تحديد  
العادلة بما ي بالقيمة  المقاسة  الربحيجست   معى  تماشالنقدية  الالخساأو    ل  القيرة  التغير في  للمناتجة من  العادلة  ان أي  د )بنة 

البنروق تحوف التي تدرج أرباحيل  العادلة في اإلأو    ود  قيمتها  الشاملة األخرىااديرخسائر  خسائر يتم الأو    حاألرباأو    ت 
 .الخسائر على التوالي(أو  األرباحأو  يرادات الشاملة األخرىايضا عرضها في اإل

 

  إيرادات )أو جزء منها( أو    مصروفات  أو  صلي ألدئلفوري الذي سيستخدم عند االعتراف المبعر الصرف اعند تحديد س
االعتراف إلعند  أو   فإالتزأو    أصلب  غاء  مقدمة،  بدفعات  متعلق  نقدي  فيه    نام غير  تقوم  الذي  التاريخ  هو  المعاملة  تاريخ 

الم المقدمة. في حالة وجود  دي  لنقم غير اااللتزاأو    بدئي لألصلالمنشأة باالعتراف  الدفعات  غ  بالة معدالذي نشأ عن تلك 
 مستلم من الدفعات مقدما. أو  فوعغ مدمبل مستلمة مقدما، فيجب على المنشاة تحديد تاريخ المعاملة لكل أو عةدفوم
 

 شركات المجموعة
بأسعار الصرف السائدة في تاريخ    دينار الكويتيالإلى    ةجنبي شركات األعند التجميع، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لل

اريخ المعامالت.  تو  ة فيالخسائر لهذه الشركات بأسعار الصرف السائدأو    انات األرباحول بيوتحة،  جمعالمة  انات الماليالبي
 عمليةبيع الشاملة األخرى. عند  ة الناتجة عن التحويل بغرض التجميع ضمن اإليراداتجنبيالعمالت األ تدرج فروق تحويل

 الخسائر.أو  األرباحإلى  ةجنبياأل العملية هذهق بتعللمة األخرى اة، يعاد تصنيف بند اإليرادات الشاملبيأجن
 

على القيمة العادلة للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات  ة وأي تعديالت أجنبييازة شركة ن حم اتجةتتم معاملة أية شهرة ن
ة يجنب ألت امال العيل  حولفوري لتة ويتم تحويلها بسعر الصرف اجنبياأل  ليةعمومطلوبات للمن الحيازة كموجودات    الناتجة

 المالية المجمعة.البيانات في تاريخ 
 

  انة ألمفة اموجودات بص 2.4.20

الضمان  خدمات  المجموعة  بموجودات  تقدم  االحتفاظ  عنها  ينتج  التي  األمانة  موجأو    وخدمات  عن  استثمار  نيابة  ودات 

يتم عرض  العمالء ال. ال  أمانة في  بها بصفة  المحتفظ  االموجودات  االيلمبيانات  ل  معةلمجة  اما  العتراف  م تستوفي معايير 

 وعة.  مجمبالاصة حيث أنها ليست ضمن الموجودات الخ
 

 وجودات المحتملةالمطلوبات والم 2.4.21
نها ما لم يكن احتمال تدفق موارد  يتم اإلفصاح عالمالي المجمع، ولكن    ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة ضمن بيان المركز

   أمراً مستبعداً. مجموعة خارج ال إلى يةصادمنافع اقت متضمنة
 

المحت  الموجودات  إدراج  يتم  يبي  ضمنملة  ال  بل  المجمع  المالي  المركز  منافع  ان  تدفق  يكون  عندما  عنها  اإلفصاح  تم 
 اً محتمالً. المجموعة أمرإلى  اقتصادية
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةساس اإلعداد وأ     -2
 

 مة(تتامة )اله ية لمحاسبالسياسات ا 2.4
 

 معلومات القطاعات  2.4.22
من   مميز  جزء  هو  القطاع  يني  موعةالمجإن  التي  األعمال  أنشطة  في  تكاليف.  عمل  وتكبد  إيرادات  اكتساب  عنها  تم  ي تج 

ي لها لتشغيل الت. ويتم تجميع قطاعات اارد وتقييم األداءة لتخصيص المومن قبل إدارة المجموع  استخدام قطاعات التشغيل
ورفع  ا  مناسبً كان    متيعة البيئة التنظيمية  وطبيوطرق التوزيع  القتصادية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء  االسمات    نفس

 . عنها كقطاعات يتم اإلبالغ عنها تقارير
 

 ة العادلةقياس القيم 2.4.23
لسوق في  ين المشاركين في امنظمة ب  ملةفي معاالتزام ما  المدفوع لنقل  أو    المستلم من بيع أصل مادلة هي السعر  القيمة العا

 ة: نقل االلتزام في إحدى الحاالت التاليأو  صلافتراض حدوث معاملة بيع األإلى   ادلةالع  ياس القيمةتاريخ القياس. يستند ق
 

 و أااللتزام، أو  السوق الرئيسي لألصل النقل فيأو  البيع 
 االلتزام. أو  لألصل ر مالءمةكثوق األس، أي في الالنقل في غير السوق الرئيسيأو  البيع 

 

 ة.  السوق األكثر مالءمأو  السوق الرئيسيإلى  ة الوصوليجب أن يكون بإمكان المجموع
 

لألصل العادلة  القيمة  قياس  االفترتزاااللأو    يتم  باستخدام  لم  الممكن  التي من  ااضات  في  عند  للمشاركين  استخدامها  سوق 
 لى. لتحقيق مصالحهم االقتصادية المث في السوق سيعملونمشاركين ال اض أنرتزام، بافتااللأو  تسعير األصل

 

قييراع المالي  ي  غير  لألصل  العادلة  القيمة  اقتصاس  منافع  إنتاج  على  السوق  في  المشارك  استخدام اديقدرة  من خالل    ة 
له،األصل بأعلى وأفضل مس اإلى    خالل بيعه  منأو    توى  السوق من  ى  صل بأعل األ  ستخدميلمحتمل أن  مشارك آخر في 

 . وأفضل مستوى له
 

تقييم  أساليب  المجموعة  ل  تستخدم  لقيالظرومالئمة  كافية  بيانات  لها  يتوفر  والتي  أقصى ف  تحقيق  مع  العادلة،  القيمة  س 
 لملحوظة.االمدخالت غير الصلة وتقليل استخدام  الت الملحوظة ذات مدخاستخدام لل

 

والمطلو الموجودات  كافة  يتصنف  التي  قياتبات  قم  الس  المجمعة ضمن فصاإلأو    عادلةيمتها  المالية  البيانات  في  عنها  اح 
كما   جدولال العادلة، والمبين  للقيمة  استناداً   الهرمي  المدخالت  إلى    يلي،  لقياأقل مستوى من  أهمية  يمثل  القيمة والذي  س 

 : العادلة ككل
 

  لة؛لوبات المماثالمطأو  داتموجول ل اق النشطة سعار المعلنة )غير المعدلة( في األسوألا: 1المستوى 
   لعادلة ملحوًظا، بشكل مباشرن المدخالت ذي األهمية لقياس القيمة اى مو: أساليب تقييم يكون بها أقل مست2المستوى  

 غير مباشر؛ و أو 
  ملحوظ. ذي األهمية لقياس القيمة العادلة غير تتوى من المدخالتقييم يكون بها أقل مس: أساليب 3المستوى 

 

اموجودات  لل  نسبةلاب أساس  لمسوالمطلوبات  على  المجمعة  المالية  البيانات  في  كانت  تكرمجلة  إذا  ما  المجموعة  تحدد  ر، 
الت  خدمستوى من الم  أقلإلى    نيف )استناداً ت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصالتحويال

 ة.ت مالية مجمعرة بيانافت ة كليا ككل( في نهذي األهمية لقياس القيمة العادلة  
 

    تأجيرقود الع 2.4.24
ها سابقًا  تطبيق المعيار على العقود فقط والتي تم تحديدالتي تسمح بم المبررات العملية االنتقالية  خداتاس  مجموعةاختارت ال

اريخ  تفي    4ة  ير المالاريللتق   ةيير الدوليوتفسير لجنة تفسيرات المعا  17الدولي    ةبمعيار المحاس  عقود تأجير تطبقأنها   على
اال التطبيق  اختارت  ت  مجموعةلمبدئي.  في  تبلغ    ريخاأيًضا  التي  التأجير  لعقود  االعتراف  إعفاءات  استخدام  التطبيق  بدء 

ل ولعقود التأجير التي يندرج فيها األص  ،("جلقصيرة األ  )"عقود تأجير  ر الشراءوال تتضمن خياأقل  أو    شهًرا  12مدتها  
 (.القيمة"منخفضة  موجوداتليمة )"االقنخفض ماألساسي 

 

 المجموعة كمستأجر (1
وعقود    جلقة فردية لالعتراف والقياس بالنسبة لكافة عقود التأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة األطري  مجموعةتطبق ال
التأجي الموجودات منخفضة  الر  قامت  لسداد مد  موعةجمقيمة.  التأجير  التأبتسجيل مطلوبات  دات حق  وجوير وم جفوعات 
 ستخدام الموجودات األساسية.مثل حق ام التي تاالستخدا
 

 ق االستخدام ت حاموجود
يتم  ستخدام(.  ي لالساسافر األصل األ)أي تاريخ تو  جودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد التأجيرمو  مجموعةتسجل ال

أي إعادة  مقابل  ا  م تعديلهتمة، وي يفاض القانخسائر  خك متراكم واالستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهال  قحقياس موجودات  
ت لقياس   التأجير.  اال  موجودات  كلفةت  منضتمطلوبات  المبام  ستخدحق  والتكاليف  المسجل،  التأجير  مطلوبات  دئية مبلغ 

 لمة.ريخ البدء، ناقًصا أي حوافز تأجير مستاتقبل أو  مت فيتي تلتأجير العات ادفوالمتكبدة، وم المباشرة
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةإلعداد وس اأسا     -2
 

 مة(امة )تتاله  لمحاسبيةالسياسات ا 2.4
 

 )تتمة(  تأجيرقود الع 2.4.24
 

 تتمة() المجموعة كمستأجر (1
االسموجودات    استهالكيتم   ال  على خدام  تحق  الثابتأساس  فترة  قسط  مدى  واألال  على  ااإل  عمارتأجير  لمقدرة نتاجية 

 لتأجير. قد اسنوات اعتبارا من تاريخ بدء ع 5لمدة  أجير الشركةعقود ترة تمتد فت .صرما أقهات أيودموجلل
 

ال األصل  ملكية  نقل  حالة  نهاية    جموعةمالإلى    مؤجرفي  امدة  في  التكلف أو    لتأجيرعقد  كانت  خيار  إذا  ممارسة  تعكس  ة 

احتال يتم  العمرسشراء،  باستخدام  االستهالك  االستخموجودا  عرضتت ل. صلأل  المقدري  جاإلنتا  اب  حق  أيًضادات  إلى    م 

 .ت غير الماليةانخفاض قيمة الموجودا -محاسبية لا اتجع السياسض في القيمة. رانخفااال
 

 طلوبات التأجير م
ال عقد  بدء  تاريخ  الفي  تسجل  التأجير  جموعةمتأجير،  بالققالم  مطلوبات  التأجيري اسة  لمدفوعات  الحالية  ي   مة   عين تالتي 

ال  مدةدى  ى مها علسداد امدفوع  ن. تتضمتأجيرعقد  ثابتير مدلتأجات  افوعات  )بما في ذلك  الثابتة بطبيولمدفة  عتها(  عات 

أي مس  ناقًصا  تأجير  التأتحوافز  ومدفوعات  التيحقة  المتغيرة  المأو    مؤشرإلى    تستند  جير  والمبالغ  سدادها    توقعسعر، 

التخريديةمب القيمة  الرشرسة خيار السعر مماا  أيضً ير  التأجوعات  مدف  . تتضمنوجب ضمانات  رسته من قبل مما  مؤكداء 

 ةمجموعممارسة ال  دة عقد التأجير تعكسجير إذا كانت ممدفوعات غرامات إنهاء مدة عقد التأوولة  بصورة معق   مجموعةال

 .  لخيار اإلنهاء
 

 فيتاج مخزون(  دها إلنتكب تم  م ي)ما لوفات  مصركسعر  أو    مؤشرإلى    يرة التي ال تستندغالمت   التأجير  يتم تسجيل مدفوعات

، تستخدم ت التأجيرالية لمدفوعاعند احتساب القيمة الح.  حدوث السداد  ي ستدعرط الذي يالشأو    ها الحدثع فيي يقالفترة الت

اال  مجموعةال المتزايدمعدل  التأجير  قتراض  بدء  تاريخ  ع  في  حالة  تحديد  إم  دفي  ا  معدلمكانية  عفلمتضمن  الفائدة  قد  ي 

البدء، يبعد تارة.  هولبس  تأجيرال الفالتأجير لتعكس تبات  مطلوزيادة مبلغ    تميخ  التأجير  وتخفيض قيمة مدفوع  ائدةراكم  ات 

مدة عقد  ي  ف  يرتغأو    عديللتأجير في حالة وجود تترية لمطلوبات ايمة الدفذلك، يتم إعادة قياس القإلى    اإلضافةالمقدمة. ب

مدفأو    التأجير الفي  )أيأجيتوعات  فيراالتغ  ر  ات  المستقبليلمدفوعاي  في مؤشرالتغدوث  الناتجة من حة  ت  عدل مأو    ير 

 .  اسيء األصل األسخيار لشرافي تقييم أو  جير هذه(حديد مدفوعات التأتدم لمستخ
 

 يمةضة القت منخفالموجودا وعقود جليرة األقص تأجيرعقود ال
التط ال  وعةممجبق  التأجير التي    أي)  جليرة األأجير قصالتعقود    على  لجاأل  تأجير قصيرةإعفاء االعتراف بعقود  عقود 

مدتها   مأأو    شهًرا  12تبلغ  البدء    ن قل  أوتاريخ  تطبق  كما  الشراء(.  خيار  تتضمن  بالموجودات ال  االعتراف  إعفاء  يًضا 

على  منخ القيمة  المعدافضة  تأجير  ت   مكتبيةالت  عقود  القيمةتبر  عالتي  إدرا.  منخفضة  ايتم  مدفوعات  علىلتأجيج  عقود   ر 

قصالت القيمة كمصروفات ععقو  جلاأل  يرةأجير  منخفضة  الموجودات  تأجير  أود  الثاسلى  القسط  فترة  باس  على مدى  ت 

 التأجير.
 

 كمؤجر عةالمجمو( 2
ا  بملكية األصل يتم تصنيفهلهامة المرتبطة  االمزايا  ر واطموجبها بنقل كافة المخب  مجموعةتقوم التي ال  لتأجير الإن عقود ا

تش تأكعقود   يتم  غيلجير  على  لتأجيرا  تداإيرااحتساب  ي.  الثابت  القسط  أساس  على  وت    مدى  الناتجة  التأجير  درج  فترات 

ة  دبلمباشرة المتككاليف المبدئية التف اضاالتشغيلية. ت  بسبب طبيعتها  المجمع  خسائرالأو    احاألرببيان  في    اتيرادضمن اإل

اثنأ التأجير  التفاوض حول عقد  لهيرتتاليلي ولتشغاء  ل  القيمة  إلى  ب  صل المؤجر ويتم تسجليها على مدى فترة  أل الدفترية 

 تسابها. ة اكفتر في إيراداتكلة ات المحتميجاراإل. ت سجل تأجيرال إيرادات نفس أساس  على التأجير
 

 مةاالمحاسبية الهواالفتراضات رات لتقدي األحكام وا    2.5
  

المجمعة المالية  البيانات  إعداد  واوت  أحكاموضع    اإلدارةمن  يتطلب  ة  للمجموع  إن  المبالغ  قديرات  على  تؤثر  فتراضات 

حتملة. إن  واإلفصاح عن المطلوبات الم  رفقةالم  فصاحاتواإلبات  وات والمطلالموجودووالمصروفات    داتايرإلالمسجلة ل

ا  الدفلقيعلى ا  ديما  تعديل  إجراء  تتطلبقد  نتائج  إلى    يمكن أن يؤدي  يراتدات والتقضلتأكد من هذه االفتراعدم  ترية مة 

 .يةالمستقبلت الفترابات المتأثرة في المطلوأو  تداللموجو
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 )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة -2
 

 )تتمة( بية الهامةالمحاسفتراضات واالرات األحكام والتقدي     2.5
  

 ة يالجوهرحكام ألا

التأثير األ  اليةتلاألحكام اباتخاذ    رةاإلدا  جموعة قامتلمة للسياسات المحاسبيتطبيق ا  في إطار جوهرية على   كثرالتي لها 

 مدرجة في البيانات المالية المجمعة: للغ االمبا
 

 صنيف العقاراتت
ي العقار  ل  العقار  تصنيف  يتم.  اإلدارة  يا وان  لىإظروف معينة وى  إل  دستنإن تحديد تصنيف  البيع  إغرض  المحتفظ به  عادة 

س العألا  ياقضمن  لغيتم  ذي  ال  أو  اديعمال  ب.  مخزونك  هذا  البيع   رضتطويره  المحتفظ  العقار  تصنيف  لتيتم  قيق  حه 

  ستخدام في غرض االبه ل  العقار المحتفظ  يتم تصنيفكعقار استثماري.    كليهماأو    رأسماليةال   ةقيماللزيادة  أو    تأجير  إيرادات

 ات.  معدلكات و ممتية ضمن ارإد ألغراضأو  لخدماتا أو  قديم البضاعةت لأو  اإلنتاج
 

 ات المالية دجوصنيف الموت
يتم ضمنه االحتفاظ بالموجودات وتقييم   الذي  عمالتقييم نموذج األإلى    استناداً   اليةف الموجودات الميتحدد المجموعة تصن

 م.لقائا بلغالم أصل  فقط على  المبلغ والفائدةل ص أمدفوعات مثل المالي تصل عاقدية لألكانت الشروط التما إذا 
 

   أجرتكمس المجموعة - نهاءالتي تتضمن خيارات التجديد واإل دللعقو جيرد التأقة ع ديد مدتح
ار مد فترة  ن خيمتضجانب أي فترات تإلى    تأجيرلعقد ال  لغاءصفها مدة غير قابلة لإلبو  تأجيردد المجموعة مدة عقد التح

في حالة عدم التأكد    رجيتأعقد ال  نهاءإر  خياشملها  أي فترات يأو    ،ممارستهمن  عقولة  بصورة ملة التأكد  ا في ح  تأجيرال  دقع

 لة من ممارسته. بصورة معقو
 

م في حكاأ  المجموعةق  ها. وتطب أجير لدي التد  عقو  ات إضافية بموجب بعضترلفات  خيار تأجير الموجود  مجموعةالك  لتتم

لتي تحقق ا  الصلة ذات وامل  لعاة كاف  عي اتر  نهاأ  ي أ  ال.خيار التجديد أم  قولة ممارسة  معة  روالمؤكد بص  من  ن اييم ما إذا كتق

اقتص لممارسة خيار التجديحافزاً  ن  ا كاأجير إذ قد التتقييم مدة ع  المجموعةد  يجير، تعة التأداي ب  بعد تاريخ  اء.إلنها  أو  دادياً 

  و عدم)أسة  ا على مماررتهقد  ويؤثر على  وعةلمجماطاق سيطرة  ن نمضالظروف يقع    وهري فيير جتغ أو    ك حدثهنا

 (.ي استراتيجية األعمالف رغي لت)مثل ا التجديدار خي (ةسممار
 

الفتر  المجموعة أدرجت   عقد  كجزء  د جديتة  مدة  ألهتأجير  ال  من  هنظرا  عمليامية  في  الموجودات  تذه  عقود تضمتها.  ن 

ل يدالب  افرتوعدم    لةحا  لعمليات فيى اعل  لبي جوهريير ستأث   ك وسيكون هنااء  غلير قابلة لإلقصيرة غترة  تأجير تلك فلا

 سهولة.ب
 

 األغراض الخاصة طرة على الشركات ذاتسيتقييم ال
المج  تن  موعةتمتلك  خاصة.  أغراض  ذات  شركات  في  ملكية  على  حصص  الخاصة  األغراض  ذات  الشركات  طوي 

مت الترتيبمجموعة  من  األنوعة  أغلب  في  المعقدة  وتتطلب  ات  ومحددتحيان  تفصيلي  بالمتعلق  لألنشطة  قييم  شركة الة 

في تالمس اها  ثمر  فوحقوق  بشأنهاي  لمستثمر  قرارات  اال.  اتخاذ  من  المزيد  مراعاة  المجموعة  رعتبايجب  قدرة  لمدى  ات 

دات من خالل التأثير على هذه العائعة والقدرة على  األنشطة ذات الصلة والحصول على عائدات متنو  هيعلى توجالعملية  

 . ام جوهريةطلب أحكت ي قديجة نتإلى  صوللون االمستثمر فيها. إسيطرة على الشركة  لا
 

 التقديرات واالفتراضات  

الرئيس االفتراضات  اإن  المستقبليةلية  بالمصادر  تتعلق  األخر  تي  لوالرئيسية  بتاريخ  ى  التقديرات  من  التأكد  يانات  البعدم 

  مطلوباتوالجودات  ة للموفتريسبب في إجراء تعديل مادي على القيمة الد تخاطر جوهرية تبم  والتي ترتبط  لمجمعةالمالية ا

.  أدناه لةالصذات  المجمعةلية البيانات المافردية حول بنود لات ايضاحيتم توضيحها أيًضا في اإل المالية الالحقة نةخالل الس

ر  . ومع ذلك قد تتغييانات المالية المجمعةبالعند إعداد    حةالمؤشرات المتاإلى    اتها وتقديراتهافي افتراض  مجموعةتستند ال

وال الية  الحالت  اضااالفترظروف  السوقتطحول  في  للتغيرات  نظرا  المستقبلية  نطاق اروف  الظأو    ورات  خارج  لناتجة 

 ات عند حدوثها. يرات في االفتراضلتغ. تنعكس هذه اوعةمجمسيطرة ال
 

 الزميلة  اتخفاض قيمة الشركان

المحاسيت االستثمم  الملابة عن  لطريقة حقوق  وفقا  زميلة  في شركات  للالمحاسكية  ر  الزمشركبية  مبدئيا  يتيلة، حيث  ات  م 

االه  إدراج ويتم    ثماراتستذه  في لتعديبالتكلفة  التغيرات  مقابل  ذلك  بعد  بعد  ها  الح ي  ف  الحيازةما  في صافي  صة  مجموعة 

ً   تاموجودات الشرك معة  مج  ماليةبيانات  كل  ى المجموعة في تاريخ  لالقيمة. يجب عنخفاض في  ا أي خسائر  الزميلة ناقصا

إذا تقييم   هناككا  ما  مؤشرات  ن  المؤشرات،ع  أي  هذه  وجود  حالة  وفي  القيمة.  انخفاض  المبلغ    اإلدارة  متقو  لى  بتقدير 

للشركالممك استرداده  لغرض تحديد  ة ان  انخف  ار دمقلزميلة  )إن وخسائر  القيمة  إن تحديد  اض  انخفاض   ؤشراتمجدت(. 

 ضات جوهرية. رايرات وافتام وتقدأحكوضع  ةاإلدارمن  وتحديد المبالغ الممكن استردادها تتطلب ةالقيم
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 ة()تتم سبية الهامةاالمحاإلعداد والسياسات  أساس      -2
 

 )تتمة( المحاسبية الهامةفتراضات واالرات األحكام والتقدي     2.5
  

 )تتمة(الفتراضات التقديرات وا
 

 ودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة جفاض قيمة الموانخ
المج عل متقوم  أوعة  مسى  بتقييقبتساس  الم  ملي  االئتمان  بخسائر  المرتبطة  الالدي  أدواتتوقعة  امن  بالتكلفة  الية  لمدرجة 

وموجودات   التجاريين  للمدينين  بالنسبة  االمطفأة.  تقوم  بتطبيق  العقود،  مبسطة  لمجموعة  خسائر احتثناء  أطريقة  ساب 

ل مخصص خسائر  تسجمن ذلك    وبدال   االئتمانر  طفي مخاات  يرالتغ  وعة بتتبع تمان المتوقعة. وبالتالي، ال تقوم المجمئاال

االخسائإلى    استنادا األ  المتوقعةئتمان  ر  عمر  مدى  تار  المالية  داة على  بيانات  في  كل  المجمعةمالية  يخ  قامت    مجموعة . 

مإب تستندنشاء  مخصصات  الى  إل  صفوفة  مقابل  بة  قبساخبرتها  تعديلها  ويتم  االئتمان  اخسائر  ة قالمتعلية  مستقبللالعوامل 

 .ذه التقديراتهعن  النتائج الفعلية. قد تختلف والبيئة االقتصادية نبالمديني
 

 تاجية للموجودات القابلة لالستهالك  اإلن عماراأل
إلى   ناداتهالك بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة استست القابلة لالاإلنتاجية للموجودا  ارعمة تقديرها لألبمراجع  اإلدارةتقوم  

غير استخدام  لتقادم التكنولوجي الذي قد يالق بم التأكد المرتبط بهذه التقديرات يتعكما أن عد  .لموجوداتل  عالمتوقام  الستخدا

 .  وماتكنولوجيا المعلت  ومعدات الكمبيوتر برامجبعض 
 

 لعقارات االستثمارية تقييم ا
ومبادئ   عترف بهاالتقييم الم  أساليبم  داخت باستاراييم عققل خبراء ت مة العادلة للعقارات االستثمارية من خالييتم تحديد الق

 قياس القيمة العادلة.  13المالية  رقاريالمعيار الدولي للت
 

ستقلين، إال في حالة  مم العقارات الخبراء تقيي  تي وضعهاالعلى التقديرات    اإلنشاء بناءا  ياس العقارات االستثمارية قيديتم ق

إمكانية تحديد   القيمعدم  ا.  اوق منهموث بصورة    هذه  قبل خبرلتم عرض  المستخدمة من  الجوهرية  اء طرق واالفتراضات 

 . 9 إيضاحفي  ةتثمارياالس اتتقدير القيمة العادلة للعقارفي تقييم لا
 

 راض المتزايد قدير معدل االقت ت  –ود التأجير عق
 القتراض المتزايدادم معدل  تخسإنها تي فبالتالوالتأجير    في عقد  ضمنمتحدد بسهولة معدل الفائدة التللمجموعة أن    ال يمكن

راض، على  على المجموعة سداده لالقتهو معدل الفائدة الذي يتعين   قتراض المتزايدالدل امع لقياس مطلوبات التأجير. إن

م ومقابمدى  مماثلة  مماثل،  دة  ضمان  للحص   والاألمل  المرتبطوالالزمة  لألصل  مماثلة  قيمة  ذي  أصل  على  بحق    ل 

المجموعة " سداده، والذي يتطلب  على ما "يتعين معدل االقتراض المتزايد لذلك يعكس ة.ل دية مماثصاتيئة اقي بخدام فتاالس

في حا الشركاتلة عدم توفر معدالت ملحوظتقديًرا  التي ال  ة )مثل  تالتابعة  تمويل(  جري  إلى   جاعندما تحتأو    معامالت 

التأ عقد  وأحكام  شروط  لتعكس  )مثل  تعديل  العجير  التتأجقود  توقيع ي  يير  للشركة  هتم  الرئيسية  للعملة  مغايرة  بعملة  ا 

دما  دة في السوق( عنثل أسعار الفائ)م  ملحوظةباستخدام مدخالت   دوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض المتزايقت (.التابعة

 .بعة(تالشركة الل الفردي االئتمانيلتقديرات الخاصة بالمنشأة )مثل التصنيف اة إلجراء بعض تكون متاحة ومطلوب
 

 القيمة العادلة  اس يق 
لتتقيي  أساليب  اإلدارةتستخدم   لألحم  العادلة  القيمة  نشط  أسعار  لها  تتوفر  العندما  )ة  المالي  دواتديد  ذلك .  (سوق  يتضمن 

وافوضع   الطرتراضات  تقديرات  مع  يتبعتتوافق  التي  األ  المشاركينا  هيقة  تسعير  في  السوق   في  ارةاإلدتند  تس.  داةفي 

البياناتاألمقدر    ملحوظةالنات  االبيإلى    اتراضاتهفا   وفي هذه الحالة،   ة.دائمورة  فرة بص تكون متوالقد    كان، إال أن هذه 

الفعلية التي سيتم تحقيقها في   رعن األسعادرة  العادلة المق  ةف القيم. قد تختللمتاحةالمعلومات افضل  باستخدام أ  اإلدارةتقوم  

 .معةجلمالية الميانات االبتاريخ افئة في تكممعاملة 
 

 أخرى      إيرادات       3
   

 2021   2020   

 كويتي   دينار دينار كويتي  
   

 446 99  البنوكرصدة لدى ألئد فوا إيرادات

 163,422 137,562 (17 إيضاحقة )من طرف ذي عال  مستحقة ةألرصدفوائد  اتإيراد

 - 4,613 إيرادات فوائد أخرى  

 36,099 88,386   أخرى تإيرادا
 ───────── ───────── 
 230,660 199,967 
 ════════ ════════ 
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 السهم  ربحية        4
 

 حالمتوسط المرجعلى  األملشركة ل ديينن العامساهميالبالسنة الخاص  ربح  ة بقسمة  ألساسيربحية السهم الغ  مبااحتساب  يتم  

الخــاص بمســاهمي الــربح قســمة  طريــقالســهم المخففــة عــن  ســاب ربحيــةاحتيــتم  .  خالل السنةالعادية القائمة    سهملعدد األ

 ســهماأل ط المــرجح لعــددوســ خالل السنة زائــداً  المت ادية القائمةلعا سهمعدد األجح لعلى المتوسط المر عاديينال مألاالشركة  

 أدواتود عــدم وجــ ل نظــًرايــة. عاد ســهمأ إلــى خففــةلمالعادية المحتملــة ا  سهمند تحويل كافة األعها  إصدارسيتم  العادية التي  

 خففة متماثلة. مالمخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية و
 

 2021   2020   
   

 831,452 2,845,995 ينار كويتي(  )د األمساهمي الشركة لسنة الخاص بماربح 

 

════════ ════════ 

 345,648,600 345,648,600 (أسهمالعادية ) سهمالمتوسط المرجح لعدد األ

 (10,875,930) (14,590,783) (أسهمالخزينة ) أسهما: المتوسط المرجح لعدد ناقص

 

───────── ───────── 

 334,772,670 331,057,817 ( أسهمالقائمة ) سهمجح لعدد األط المروسمتال

 

───────── ───────── 

 2.48 8.60 (ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس

 

════════ ════════ 
 

   والنقد المعادلالنقد        5
 

 

2021   2020   
 

 ي  تويار كدين دينار كويتي 
   

 21,040 1,312  نقد في الصندوق

 2,345,967 5,201,075 أرصدة لدى البنوك 

 ───────── ───────── 

 2,367,007 5,202,387 د المعادل  قالنقد والن 

 

════════ ════════ 
 

  لجة األدددائع محو     6
 

حتفــاظ بهــا مقابــل ي( مقيــدة ويــتم االار كــويتنــ دي  429,710:  2020دينار كويتي )  428,123بمبلغ    جلألمحددة اودائع  لن اإ

   (.24 إيضاحمجموعة )ن مقدمة للخطابات ضما
 

 خرى  موجودات أمدينون و      7
 2021   2020   
 دينار كويتي   يتي دينار كو 

   ة الموجودات المالي

 125,998 128,356 ( 17 إيضاحن أطراف ذات عالقة )م حقةستمصدة الراأل

 3,737,901 5,425,524 1عقار استثماري من بيع  ةمستحقلرصدة ااأل

 542,258 1,030,312   ينون آخرونمد
 ───────── ───────── 
 6,584,192 4,406,157 
 ───────── ───────── 
   

   ة  ت غير الماليداجوالمو

 433,653 - لين  مقاولى إ ات مقدمدفعا

 977,560 915,905 مدفوعات مقدما وموجودات أخرى 
 ───────── ───────── 
 915,905 1,411,213 
 ───────── ───────── 
 7,500,097 5,817,370 
 ════════ ════════ 

 
مزيــد الطــالع علــى ال( سنوياً. ل%.184:  2020% )  3.75يدر فائدة بنسبة    تثماريمن بيع عقار اس    مستحقةرصدة الاألإن    1

 .17 إيضاحأطراف ذات عالقة، راجع قة من باألرصدة المستح قةلالمتع حكاماألوشروط ال حول  من المعلومات
 

  ة القيمة.ضفموجودات منخ  ت ضمن األرصدة المدينةاالفئ منضال ت
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 )تتمة(خرى  مدينون وموجودات أ      7
 

األقصى   الحد  ا مإن  لن  تااال  طرامخلتعرض  في  المجمعةئتمان  المالية  البيانات  فالقيمة    يعادل  ريخ  لكل  من  ئالدفترية  ة 

 األرصدة المدينة المذكورة أعاله. 
 

االئتم  تتعلق  إفصاحات  20.2  يضاحاإل  تضمني لمخاطر  وتحليل  بالتعرض  ب لعيتان  المتوقعة ق  االئتمان  خسائر  مخصص 

 يمة. ال تتضمن موجودات منخفضة الق  المدينينمن ض ىرخاأل الفئات ريين للمجموعة. إن للمدينين التجا
 

   خسائرالأو  ة بالقيمة العادلة من خالل األرباحجودات مالية مدرموج      8
 
 

2021   2020   
 

 دينار كويتي   تي يدينار كو
   

   :الخسائرأو  رباحمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ ةيموجودات مال

 8,162,790 8,077,815 ر مسعرة  غي أسهم -
 

───────── ───────── 
 

8,077,815 8,162,790 
 

════════ ════════ 
 

 .  22 إيضاحي ف التقييم اليبأسمن خالل ها فصاح عنالواالمالية  واتدقيمة العادلة لألالتم عرض الجدول الهرمي لتحديد ي
 

إلى    المجموعة  هتانت.  ير المجمعةغ  ةص خالا  ت األغراضا ذعة في الشركات  غير المسعرة حصص المجمو  سهماألتمثل  

   .تجميع الشركات ذات األغراض الخاصة  عليها ب يجوبالتالي الالسيطرة  مارسنها ال ت إ
 

   منها وأنشطتها: ضوالغر لمجمعةغير ا األغراض الخاصة تذا  يعة الشركاتبتفاصيل حول ط 

بصو المجموعة  األتشارك  ذات  الشركات  في  رئيسية  الخاصةغرة  فياستثمارال  الخ  نم  راض  ذات    تها  الشركات 

الشمتيح فرص استثي  ماتها  ورعاياألغراض الخاصة   المجموعة بشكل عام    ركات ذات األغراض ار متخصصة. تستخدم 

تموي في  االستث   لالخاصة  العقارات  الما  إصدار  لمارية من خالشراء  الدين  واألأوراق  مقابل    اتة بضمانالمكفول  سهملية 

 الشركات ذات األغراض الخاصة.  لدى اهبظ دات المحتفالموجو
 

  غير المجمعةالخاصة  ذات األغراضات ة بالشرك المخاطر المرتبط

ات ذات األغراض كرشاركتها في المش  رئخاطر خساجموعة لممتعرض المن  قصى  لحد األأن اإلى    اإلدارة  تشير تقديرات

ارات  ، تم مراعاة اعتبه الحصص. وفي إطار هذا التقييملهذية رفتالقيمة الد يعادلالخاصة في تاريخ البيانات المالية المجمعة 

 وعة. مالتعاقدية للمجر لتعاقدية وغيوالضمانات المتعلقة بهذه الحصص والمشاركة ا تلقة بااللتزامامتع
 

التالجدويلخص   قيمل  ال  ةالي صافي  الشركات    خاصةالموجودات  في  الخاصة  بالحصص  األغراض  المجمذات  ،  عةغير 

 ر:ديسمب 31كما في  للمجموعة المجمعالمركز المالي ان بي يف المسجل
 

2021   2020   
 

 دينار كويتي   كويتي  ردينا
   

 41,929,976 42,667,270 الموجودات

 26,897,862 26,886,391 المطلوبات 
 ───────── ───────── 

 15,032,114 15,780,879 صافي الموجودات 
 ════════ ════════ 
 

 . 2020أو  2021سمبر يد 31 كما في يةلت رأسماالتزاماأو  حتملةمطلوبات مالخاصة ذات األغراض  كاتلشراى ليس لد
 

 : يةلالجغرافية التفي المناطق االمجمعة  رغراض الخاصة غيالشركات ذات األتوجد حصص المجموعة في 
 

 

2021   2020   
 

 دينار كويتي   دينار كويتي 
 

  

 15,032,114 15,780,879 ةييك ر األمتحدة الواليات الم
 

───────── ───────── 
 

15,780,879 15,032,114 
 

════════ ════════ 
 



 عة  ابالت هاشركاتش.م.ك.ع. والعقارية  تنميةشركة انجازات لل
 

  ةمجمعات المالية النايبالول ت حااحإيض

 2021ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ففي وكما  
 

 

30 

 

 مة(ت)ت  خسائرالأو  ألرباحاعادلة من خالل موجودات مالية مدرجة بالقيمة ال      8
 

ع للشركات ذات مجمالر  ائ الخسأو    اح رباأل  والمصروفات المدرجة في بيان  يراداتاإلحول  ول التالي تفاصيل  دجيوضح ال
 األغراض الخاصة. 

 2021   2020   
 ي  تدينار كوي يتي دينار كو 

 ل األرباحالة العادلة من خلقيمت مالية مدرجة باالتغير في القيمة العادلة لموجودا 
 470,060 (84,628) الخسائرأو 

 
════════ ════════ 

 156,497 -   الخسائرأو  رباحاأل  خالل نة مدلالعا بالقيمةلية مدرجة موجودات ما ربح من بيع

 
════════ ════════ 

أو  باحدلة من خالل األرموجودات مالية مدرجة بالقيمة العا  نإيرادات توزيعات م
 543,130 789,968 الخسائر 

 
════════ ════════ 

 

 عقارات استثمارية       9
 

 :  ةسنلخالل ا اريةمت االستثفيما يلي الحركة في العقارا
 2021   2020   
 دينار كويتي   دينار كويتي  
   

 60,323,903 61,413,721 اير  ين 1في 

 1,618,495 2,786,050 1مملوك  عقارل ةرأسمالي روفاتصم

 - (3,270,351) بيع عقار استثماري 

 (536,222) 1,024,748 2العادلة   في القيمة التغير

 7,545 (57,580) ة  أجنبيتعديالت تحويل عمالت 
 ───────── ───────── 

 61,413,721 61,896,588 ديسمبر  31 يف
 ════════ ════════ 

 

 افية االتية: إن العقارات االستثمارية للمجموعة تقع في المناطق الجغر
 2021   2020   
 نار كويتي  دي يتي ودينار ك 
   

 11,811,000 12,065,000  تدولة الكوي

 49,602,721 49,831,588 ى خريجي األ الخل تعاوندول مجلس ال
 ───────── ───────── 

 61,896,588 61,413,721 
 

════════ ════════ 

 

ة دفترية بقيم عقاراتها االستثمارية ضمن الوحدات بعض  ببيع موعة المج قامت، 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في    1
 ء( في بيان: ال شي2020)  دينار كويتي  1,743,140بلغ  بم  ح محققورب  ( شيء: ال2020)دينار كويتي  3,270,351تبلغ

المجمع الخسائر  أو  المجموعة  إلى    افةضباإل  .األرباح  تكبدت  بمبلغ    مصروفاتذلك،  كويتي    دينار  2,786,050تطوير 
   (. دينار كويتي1,618,495: 2020) 2021ديسمبر  31لسنة المنتهية في ال خال

 
ال   2 تحديد  العاديتم  للعقيمة  االستثمقارلة  استنادااات  إتقيي إلى    رية  تم  قب  جراؤهامات  مستمن  مقيمين  م هي لدومعتمدين    قلينل 

تتوافق تقييمها.    تي يتماالستثمارية الت  ائات العقارفبمواقع و  خبرة حديثةيتمتعون بوذات صلة و  ترف بهامؤهالت مهنية مع 
لة  ريقة رسمطالل الجمع بين  من خ  د القيمة العادلةوتتحد  13ة  اليير المولي للتقارنماذج التقييم المطبقة مع مبادئ المعيار الد

ستخدام طريقة  با  مة العادلةي تقدير القة بالسوق اخذا في االعتبار طبيعة واستخدام كل عقار. يتم  نروطريقة المقا  داتيرااإل
اإل صافي    يراداترسملة  على  من  إيراداتبناءا  الناتجة  المعتادة  قيتلتي  االعقار،    التشغيل  على  م  الرسملة  سمتها  معدل 

ا  .خصم()ال لطريقة  بالسولوفقا  يتمقارنة  تقق،  ام  القيمة  المقامماثلة.  المعامالت  الإلى    استنادًاادلة  علدير  وحدة  رنة تتمثل 
 ثمارية ارات االستالقيمة العادلة للعق  ارتفعتهذه التقييمات،  إلى    موعة في سعر المتر المربع. استنادامجلة من قبل ا قالمطب
الدفترارنة  دينار كويتي مق  1,024,748بلغ  بم فييبقيمتها    536,222  بمبلغ  اضانخف  :2020)  2021مبر  ديس  31  ة كما 

   (. دينار كويتي
 

االس  ديمتقتم   ب العقارات  دفترتثمارية  )  20,549,415  قدرهاة  يقيمة  كويتي  كويتي   20,244,696  :2020دينار  (  دينار 
   (.16 إيضاحالقروض البنكية )عض لب اتنت الضمالباكضمان للوفاء بمتط

 

من    3عادلة المصنفة ضمن المستوى  لقيمة الا  مة في قياساتتخدلمسغير الملحوظة ا   ةخالت الجوهريمدعن التم اإلفصاح  ي
للالجدو الهرمي  العل  باإلضاد اقيمة  في  إلى    ةفلة  كما  الكمي  الحساسية  إيضاح  ضمن    2020و  2021ديسمبر    31تحليل 
22.2. 
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 ر في شركات زميلة ثمااست     10
 

   ةشركات الزميلال حولمالية المعلومات ملخص ال

ة حص  لمبالغ المعروضة في البيانات المالية للشركات الزميلة ذات الصلة وليسفصح عنها املعلومات اعة. تعكس المية للمجمولمادالشركات الزميلة ا  حولمالية  ال  تامعلومال  ملخص  ليلتايوضح الجدول ا

 ك المبالغ. تل وعة فيالمجم

 

 شركة اليال 
 قارية ذ.م.م.الع

 رية ست العقايرة فشرك 
 .م.ب. )مقفلة( ش

 ب ديوسبورج كوركان 
 ايه.ار.ال..سا

ية  مادشركات زميلة غير  
 يعلى أساس فرد

  
 الي جماإل

 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 دينار كويتي  يدينار كويت يتي دينار كو ر كويتيدينا دينار كويتي  دينار كويتي ي ويتينار كد ويتيكار دين دينار كويتي  دينار كويتي 
           

  25,277,657  15,956,401 949,781 880,337 242,932 106,226 4,437,333 10,981,128 19,647,611 3,988,710 تداولة م موجودات

  89,052,830 99,317,935 5,376,002 5,182,657 16,646,166 15,506,446 60,605,109 56,553,149 6,425,553 22,075,683  موجودات غير متداولة

           

  15,517,917 15,871,401 734,248 1,004,624 2,678,443 2,843,704 2,809,272 2,948,800 9,295,954 9,074,273 مطلوبات متداولة 

  37,217,495 36,520,853 3,731,588 3,669,807 9,088,765 8,400,290 24,397,142 24,450,756 - - مطلوبات غير متداولة 

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

 61,595,075 62,882,082 1,859,947 1,388,563 5,121,890 4,368,678 37,836,028 40,134,721 16,777,210 16,990,120 حقوق الملكية  

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

   -   -   -   - %50 %50 %27.812 %27.812 %50 %50 ية المحتفظ بها من قبل المجموعة حصة الملك

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

 21,981,955 22,203,923 509,450 362,255 2,560,945 2,184,339 10,522,955 11,162,269 8,388,605 8,495,060 ر المجموعةثماة الستدفتريالمة القي

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

           

 5,446,858 7,182,794 400,400 402,505 1,128,875 1,026,017 3,266,788 4,836,161 650,795 918,111  يراداتاإل

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

 1,897,125 2,559,107 (232,532) (314,750) 250,760 354,822 1,399,463 2,348,087 479,434 170,948  السنة )خسارة( ربح 

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

 - - - - - - - - - - شاملة أخرى للسنة   إيرادات

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

 1,897,125 2,559,107 (232,532) (314,750) 250,760 354,822 1,399,463 2,348,087 479,434 170,948   ة سنلل الشاملة )الخسائر( يراداتاإل إجمالي

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

 - - - - - - - - - - مة من شركات زميلة زيعات أرباح مستلوت

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

           

 691,352 815,064 (65,567) (100,871) 125,380 177,411 391,755 653,050 239,784 85,474 وعة في نتائج السنةحصة المجم
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 ر في شركات زميلة )تتمة(ستثماا     10
 

 لة: الدفترية للشركات الزمي المذكورة أعاله بالقيمةت المالية لمعلوما ملخص اطابقة م يليفيما 
 

 

 اليال  شركة
 ذ.م.م.  عقاريةال

 رية العقا تس يرة فشرك 
 ة( فلمقش.م.ب. )

 ديوسبورج  ربكانكو 
 ايه.ار.ال.اس.

ية  مادة غير زميل  شركات 
 رديعلى أساس ف

  
 جمالي اإل

 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 ي يتكودينار  ينار كويتيد يتي دينار كو كويتي دينار يتي نار كودي تيوير كدينا دينار كويتي  تيويدينار ك دينار كويتي  ينار كويتيد 
           

           لقيمة الدفترية:المطابقة با 

 22,362,471 21,981,955 534,280 509,450 2,434,031 2,560,945 10,133,240 10,522,955 9,260,920 8,388,605 يناير  1في  الموجوداتي لصافي الرصيد االفتتاح

 230,809 33,000 40,285 58 149,635 -     -     - 40,889 32,942 افات إض

 (1,346,608) (392,691)     - (44,945) (185,138) (347,746)     -     - (1,161,470) - أس المال ررد 

 691,352 815,064 (65,567) (100,871) 125,380 177,411 391,755 653,050 239,784 85,474 السنة تائج نحصة في 

 43,931 (233,405) 452 (1,437) 37,037 (206,271) (2,040) (13,736) 8,482 (11,961) ةأجنبي ةلمع

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

 21,981,955 22,203,923 509,450 362,255 2,560,945 2,184,339 10,522,955 11,162,269 8,388,605 8,495,060 بر سميد 31في 

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

 ها. سهم متاحة ألمعلنة ق سوسعار اك أهنس الية وبالتالي، ليملاوراق ألي سوق لبأ درجةة غير مأعاله هي شركات خاصالمذكورة زميلة  إن الشركات ال
 

لبعض  اتللوفاء بمتطلبات الضمان ضمان( ككويتيدينار  18,793,513 :2020دينار كويتي ) 19,532,108 قدرهاية زميلة بقيمة دفتر في شركات االستثمار ديمتق  ، تم2021بر سمدي 31كما في 

  .(16 إيضاح) والسلف القروض
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 رباحوزيعات األوت سهماأل رداإصوعالوة   رأس المال    11
 

 رأس المال   (أ)

  همس ألا  عدد  

 مصرح به ال   المال   رأس 
 فوع بالكاملصدر والمدوالم

 2021 2020  2021   2020   
 ويتي  دينار ك دينار كويتي     

       

 34,564,860 34,564,860  345,648,600 345,648,600 فلس للسهم )مدفوعة نقداً(   100ة  م بقي   أسهم   

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

 همأس  ارإصدعالوة  ( ب)
 

 للتوزيع. غير متاحة سهماأل صدارإة ن عالوإ
 

 مسددة ومقترحة  احأرب)ج( توزيعات 
 

: ال 2020)فلس للسهم    5  بقيمة  زيع أرباح نقديةبتو  2022فبراير    22المنعقد بتاريخ    في اجتماعه  ةأوصى مجلس اإلدار

 الجمعية  لموافقة  اديةسهم الععلى األ  ى بهاالموص  احيعات األربتوز  تخضع  .2021مبر  ديس  31في    ةهيمنتللسنة ال  (شيء

   .ديسمبر 31في  كما وال يتم تسجيلها كالتزام ة السنويةالعمومي
 

ء  طفاإ  2020يونيو    8المنعقد بتاريخ    ةسنوياجتماع الجمعية العمومية الفي    األمو الشركة  قرر مساهم  ،ى ذلكعالوة عل

 .  االحتياطي االختياريرصيد  قابلم دينار كويتي  4,421,250 غبلبم 2019ر مبيسد 31راكمة كما في تمئر الالخسا
 

   جبارياإلحتياطي الا    12
 

ربح  % بحد أدنى من  10تقل عن    النسبة    ويلتح  يتم،  األم الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة    نوفقاً لقانو

  ة الشركة ارلس إدمجن  م  يةبناء على توص  باريجاالحتياطي اإلإلى    ةداراإلء مجلس  ة أعضاكافأمو  ائبالسنة قبل الضر 

رأس  % من  50نسبة    رصيد االحتياطي  تجاوز  إذا   تحويلال  وقف هذا   األمعمومية السنوية للشركة  . يجوز للجمعية الاألم

  رأس المال% من 5ى إل  لتصبنسبة   أرباح توزيعو أ رائة الخسمبادل في االحتياطي إال داميجوز استخ . واللمصدرا المال

بلة للتوزيع. ابسبب عدم وجود االحتياطيات الق  رباحسداد توزيعات هذه األب  ها الربح في يسمح  ال  تيالمدفوع في السنوات  لا

ة ي نسباطحتيوز االم يتجا، ما لة بذلكوات التاليفي السن  حاربمح األا تسويتم رد أي مبالغ مخصومة من االحتياطي عندم

   المصدر. مالرأس المن % 50
 

 ختياري  التياطي احالا    13
 

ً فقو  من بحد أقصى  %  5   تزيد عنال  نسبة  تحويل  جبي،  األمساسي للشركة  عقد التأسيس والنظام األلشركات وا  لقانون  ا

   علىءً ناب   ت تحوياللا  هوقف هذ ختياري. يجوز  االحتياطي االلى  إ  اإلدارة  أة أعضاء مجلسربح السنة قبل الضرائب ومكاف

 االحتياطي.  جد قيود على توزيع هذا . ال توةاراإلدس مجلن م اهمين بموجب توصيةسملجمعية العمومية للار اقر
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  ةخزين أسهم    14
 2021   2020   
   

 11,497,569 7,117,101 الخزينة  أسهمعدد 

 %3.33 %2.06 )%(   القائمة سهماأل يإجمالن مالنسبة 

 1,104,916 610,946 تي( ار كوي ة )دينفلتكال

 908,308 711,710 تي( وي ك مة السوقية )ديناريقال
 

ال االحتياطيات  لتكلفة  مكاإن  به  أسهمفئة  المحتفظ  األ  االخزينة  هذه  امتالك  فترة  خالل  للتوزيع  متاحة  طبقاً    سهمغير 

 ال. ق الماهيئة أسو لتعليمات
 

 طلوبات أخرى  ون ومدائن    15
 

 

2021   2020   
 

 دينار كويتي   يتي كو دينار
   

 878,420 922,810 ائنون د

 80,469 166,216 (  17 إيضاحركة زميلة )شإلى  مستحقة أرصدة

 550,329 505,145 مة مقدماً  تأجير مستل إيرادات

 2,798,700 2,471,070   يع عقار استثماريدفعة مقدما مستلمة من ب 

 260,374 768,216 فائدة مستحقة 

 1,029,617 1,803,214 قة  ت مستحافمصرو

 382,768 237,516 تأجير   توبطلم

 1,402,878 1,592,405 خرى  أبات طلوم
 ───────── ───────── 
 8,466,592 7,383,555 
 ════════ ════════ 
 

 . 20.3 إيضاحالسيولة لدى المجموعة، راجع  رطمخا إدارة اتحول عمليلالطالع على توضيحات 
 

 فلسقروض و    16

   2020   2021  دة ائلف معدل ا  لعملة ا 

   ر كويتيدينا  دينار كويتي     

  دينار كويتي    بنكي قرض

 الخصم الصادر  دلمع

 كزيمن بنك الكويت المر

  -2.25%  40,500,000 40,017,159 

     ════════ ════════ 
 

 :ليي ام لمجموعةالدى ان بضم  المكفول البنكي ن القرضيتضم
 

 سهيل ائتماني في من ت( ي ويتدينار ك  40,017,159:  2020)دينار كويتي   40,500,000 بمبلغ  جلاأل محددرض ق

%  2.25فائدة بنسبة  يحمل معدل    (  دينار كويتي   40,500,000:  2020)دينار كويتي    40,500,000حدود مبلغ  

الكوي(  2.25%:  2020) بنك  قبل  من  المعلن  الخصم  معدل  فوق  المسنوياً  على  االسد  ويستحق  يكزرت  ة  خمس د 

في   تبدأ  سنوية  في    2022يوليو    15أقساط  واحدةالسدا  مع  ،2026يو  لوي  15وتنتهي  دفعة  أغسطس   15  في  د 

2026.  
 

 دينار كويتي( يحمل معدل   5,000,000:  2020)   دينار كويتي  5,000,000في حدود مبلغ    تجددتسهيل قرض م

ركزي ويستحق  مل ا  الكويتالمعلن من قبل بنك  الخصم  فوق معدل  %( سنوياً  1.75:  2020% )1.75فائدة بنسبة  

دينار   5,000,000مبلغ    كان لدى المجموعة  ،2021ديسمبر    31  في  .2022  يناير  15في    احد  قسط واد على  السد

( كويتي  3,900,000:  2020كويتي  ال  القروض  تسهيالت  من  ( دينار  غير  بها  تم مسحوبةالملتزم    بشأنها  والتي 

 . قةالمسب الشروط كافة  استيفاء
 

 . جموعةمللدى ا شركات زميلة االستثمارية واالستثمار فيقارات بعض الع ابلمق ولة بضمانفمك  بنكيةالقروض الإن 
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 )تتمة( لفسوض  قرو    16
  

 .20 إيضاحفي  ر السيولةعار الفائدة ومخاطخاطر أسعة لممعلومات حول تعرض المجموتم إدراج الي
 

 نشطة التمويل:ة عن أالتغيرات في المطلوبات الناتج
فالتغير  حولتفاصيل    لتاليال  الجدو  يوضح عنمطلوبات  الي  ات  التمويلأنشط  الناتجة  ذلك  عةومالمجلدى    ة  في  بما   ،

 ير النقدية.غوة ات النقديريتغال
 

 2021   2020   

 ي  دينار كويت كويتي دينار  

   

 39,767,159 40,017,159 يناير  1في كما 

   التدفقات النقدية: 

     - (2,600,000) قروض مدفوعات د سدا

 250,000 3,082,841 قروض  متحصالت من

 ───────── ───────── 

 40,017,159 40,500,000 ديسمبر 31كما في 

 ════════ ════════ 
 

 عالقةذات  طرافاأل  إفصاحات    17
 

شركاتهطرااأل  تضمنت بالمجموعة  عالقة  ذات  وف  الزميلة  الرا  ليسيين  ئالمساهمين  الخاضعة    لسيطرة والشركات 
 تي لشركات الاوى  م من الدرجة األولهتوأفراد عائال  جموعةلمبالمسؤولين التنفيذيين  وا  ارةداإلس  شتركة وأعضاء مجلملا

لها  يمثلون الرئيسيين  يمأو    المالكين  ملموالتي  تأثيراً  عليها  اأو    اً سارسون  يتم  مشتركة.  على سيطرة  سياسات   لموافقة 
 جموعة.  ملا إدارة ه المعامالت من قبلهذعير ستوشروط 

 

 طراف ذات عالقة: أ لدىة القائمة ألرصدلمعامالت واقيمة ا إجماليتالي الجدول يوضح ال
 

 2021   2020   

 دينار كويتي   ويتي دينار ك 

   المجمع  مالي المركز ال   بيان 

   (7  إيضاح )   حقة من أطراف ذات عالقة ست أرصدة م 

 4,282 6,657  شركة زميلة    

 121,716 121,699 قةات عال أطراف أخرى ذ    
 ───────── ───────── 
 128,356 125,998 
 ════════ ════════ 
   

 3,737,901 3,608,035 ( 7 إيضاحاري )ر استثمقامن بيع ع قةتحأرصدة مس
 ════════ ════════ 

   أطراف ذات عالقة إلى    ة مستحقة د أرص 

 80,469 166,216 (15 إيضاح )  شركة زميلة    
 ════════ ════════ 

   المجمع  الخسائر  أو   اح رببيان األ 

 104,985 100,583 أتعاب إدارة

 163,422 137,562   عالقة   ي ذ   ف طر قة من  حت مسألرصدة  فوائد    دات ا ر إي 
 ───────── ───────── 
 238,145 268,407 
 ════════ ════════ 
 

 قةذات عال مع أطرافأحكام وشروط المعامالت 
األرص المباستثناء  بيع  حستدة  من  القائمة  فإن(،  7  حإيضا)  ياستثمار  عقارقة  السنة    األرصدة  نهاية  مكفولة   ريغفي 

فائدة ومح ت  وال  بضمان الطلبتس ل  السداد عند  لتحق  تقديم.  يتم   دائنةأو    مدينةة  أرصد  قابلمأي ضمانات    استالمأو    م 
عة أي  المجمو  لم تسجل  ،2021ديسمبر    31ي  تهية فبالنسبة للسنة المنقة.  العت  لألطراف ذا  السدادأو    قبضمستحقة ال

تم إجراء هذا (. ي : ال شيء2020عالقة ) اتراف ذن أطم  قةة بالمبالغ المستحقلعالمتصات لخسائراالئتمان المتوقعة مخص
 مل به.عوق الذي يوالس سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف ذي عالقةخالل كل  التقييم
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 تمة()ت عالقةات ذف طرااأل  إفصاحات     17
 

 العليا  اإلدارةموظفي  مالت معالمعا

اإلدارةوا  رةاداإلمجلس  ء  ضاأعالعليا    اإلدارةو  فظ مو  تضمني في  الرئيسيين  ل  ألعضاء  مسؤولية  و  ةصالحييهم  دممن 

 لي: يا ليا كمالع اإلدارةبموظفي تعلقة معامالت اللمة اقيم إجمالي ا. كانعة وتوجيهها ومراقبتهأنشطة المجمو طيطتخ
 
 

2021   2020   
 

   دينار كويتي تي نار كويدي
 

  

   جموعة لم ل   العليا   اإلدارة   و ف ظو مكافأة م

 408,133 441,395 جلمزايا قصيرة األ تب وا رو 

 47,163 47,163 فينموظ مكافأة نهاية الخدمة لل 
 

───────── ───────── 
 

488,558 455,296 
 

════════ ════════ 
 

مجلس  أة  مكافب  األمشركة  لا   إدارة  مجلس  وصيأ كويتي  70,000بمبلغ      اإلدارةأعضاء  المنتهية    دينار   31  يفللسنة 

 .  ، وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين(: ال شيء2020ديسمبر  31) 2021سمبر دي
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 طاعاتالق تمامعلو    18
 

ة ارات العربية المتحدة والمملكة العربيماإلن ودولة  البحري)مملكة    ودولي: محلي )الكويت(  هما  ينين رئيسعطاضمن ق  اريةلعقت استثمارافي اال  ، تتركز أنشطة المجموعةاإلدارةألغراض  

 :لمجموعةات ااعقطحول ات ومعللي م يكية(. فيما يرماأليات المتحدة الية وقطر وأوروبا والوالسعود
 

 2021    2020   

 لمجموع  ا دولي   لي  مح  ع  المجمو دولي   محلي  

 دينار كويتي  ينار كويتي د تي دينار كوي  تي  دينار كوي دينار كويتي   يتي  كو رادين 
        

 2,851,819 2,421,239 430,580  2,708,682 2,283,402 425,280 تأجير    إيرادات

 (536,222) (624,355) 88,133  1,024,748 (337,817) 1,362,565  ت استثماريةاارييم من عقتق( رئخساأرباح )

   -   -   -  1,743,140 20,127 1,723,013 ربح من بيع عقارات استثمارية  

 دلة من خاللبالقيمة العا لية مدرجةيمة العادلة لموجودات ما التغير في الق 

 470,060 470,060     -  (84,628) (84,628)   - الخسائر  أو  األرباح

أو   خالل األرباح منعادلة البالقيمة  جةدرة مت ماليع موجودايبمن ربح 

 156,497 156,497     -  - -   - الخسائر 

لقيمة العادلة من خالل  مدرجة با وزيعات من موجودات ماليةت  إيرادات

 543,130 543,130     -  789,968 789,968   - الخسائر أو  رباحاأل

 345,063 345,063     -  113,143 113,143    ارةعاب إدتأ

 199,967 35,918 164,049  230,660 73,275 157,385 ى أخر  إيرادات

 691,352 691,352     -  815,064 815,064   -   ات زميلةفي نتائج شرك حصة

 2,447     - 2,447  (42,530) - (42,530) ة  يأجنب ت صافي فروق تحويل عمال

 
──────── ──────── ──────── 

 
──────── ──────── ──────── 

 4,724,113 4,038,904 685,209  7,298,247 3,672,534 3,625,713   اتيرادإلا إجمالي

 
──────── ──────── ──────── 

 
──────── ──────── ──────── 

 (1,033,388)  (894,167)  (139,221)   (1,325,178) (1,105,544) (219,634) * اليف تشغيل عقارات تك

 (581,398)     -  (581,398)   (898,620) - (898,620) ** ن تكاليف موظفي

 (169,332)  (26,512)  (142,820)   (174,985) (31,502) (143,483) ك  استهال

 (155,688)  (51,812)  (103,876)   (183,967) (45,974) (137,993) مصروفات إدارية  

 (171,446)  (5,737)  (165,709)   (198,949) (11,042) (187,907)   مهنية و ةيرشاتأتعاب اس 

 (1,741,290)  (1,692,251)  (49,039)   (1,533,561) (1,474,380) (59,181) ليف تمويل  اتك

 (40,119)     -  (40,119)   (136,992) - (136,992) ضرائب 

 
──────── ──────── ──────── 

 
──────── ──────── ──────── 

 (3,892,661)  (2,670,479)  (1,222,182)   (4,452,252) (2,668,442) (1,783,810) المصروفات   إجمالي

 
──────── ──────── ──────── 

 
──────── ──────── ──────── 

  831,452   1,368,425  (536,973)   2,845,995 1,004,092 1,841,903   السنة)خسارة( ربح 

 
════════ ════════ ════════ 

 
════════ ════════ ════════ 

 

 تأجير. إيراداتستثمارية التي تولد العقارات االتتعلق بالكامل بلعقاري تشغيل الا تكاليفإن  * 

 .للسنة الحالية مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  فينتكاليف الموظ تتضمن  **
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 ة(ت )تتممعلومات القطاعا    18
 

   2020ديسمبر  31    2021ر بديسم 31 

 ع  مومجال دولي  محلي     عجموالم  دولي     محلي 

 ويتي  دينار ك ويتي  دينار ك دينار كويتي    ار كويتي دين  كويتيدينار  يتي ودينار ك 

        

 100,629,359 81,827,623 18,801,736  105,592,601 82,770,165 22,822,436  الموجودات يإجمال

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

 47,400,714 44,097,780 3,302,934  48,966,592 44,138,710 4,827,882 المطلوبات  يلاجمإ

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

 1,681,190 444,095 1,237,095  519,448 306,706 212,742 التزامات 

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

 أخرى  تافصاح إ

   المجموع دولي   يلمح    وعمجم ال   دولي محلي   

   دينار كويتي دينار كويتي   كويتي   ردينا  كويتي دينار  دينار كويتي  ي ر كويتدينا 

        

 83,852,482 71,655,927 12,196,555  84,384,179 72,075,418 12,308,761  1متداولة موجودات غير  إجمالي

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

 1,864,437 1,243,410 621,027  2,820,896 808,228 2,012,668 2لة متداو ودات غيرموجإلى  إضافات

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

 21,981,955 21,981,955 -  22,203,923 22,203,923 - يلة كات زم استثمار في شر

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

 ستثمار في شركات زميلة. واال االستثماريةوالعقارات  معداتكات وممتللغرض من تداولة لهذا اات غير الملموجودتتكون ا   1
  ركات زميلة. ش فير لكات ومعدات وعقارات استثمارية واستثمامتم إضافاتلة من متداوير موجودات غإلى  ضافاتاإلتتكون    2
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 قطاعات )تتمة(لات املومع    18

 

  يراداتيع اإلول توزومات حمعل

 ع العمالء:  ممن العقود المجموعة  إيراداتزيع ل التالي تويعرض الجدو
 

   2020ديسمبر  31    2021ديسمبر  31 

 المجموع   دولي  محلي   المجموع   لي  دو  محلي     راداتيباإل  افتوقيت االعتر

 نار كويتي  دي تي  ار كويدين دينار كويتي     ويتيكر ايند  يدينار كويت كويتي  رنادي 
        

 227,727 227,727 -   5,708 5,708 -  زمنية معينة  فترة مقدمة فيات خدم

 117,336 117,336 -   107,435 107,435 -  ى مدار الوقت  مقدمة علخدمات 
 ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── 
  - 113,143 113,143   - 345,063 345,063 
 ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 



 التابعة   هاشركاتش.م.ك.ع. ومية العقارية لتنشركة انجازات ل
 

  المجمعةية البيانات المالل ات حوضاحاي

 2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 
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 انةاألمفة وجودات بصم    19
 

ا أمانة من  تتكون  بصفة  استثماري  لموجودات  عن  مدارعقار  العمالءيابة  الموجوحققالم  يراداتاإل  قدرت  .ن  من  دات ة 

    (.ويتيدينار ك  12,352: 2020) 2021ديسمبر  31ية في المنتهة نلسويتي لك ار دين 6,852 مبلغب ةناماألبصفة 
 

  المالية دواتطر األخاإدارة مهداف وسياسات أ    20
 

الرئيسية   المالية  المطلوبات  القر  لدىتتضمن  و  وضالمجموعة  اآلنالدائالبنكية  هين  من  الرئيسي  الغرض  إن  ذه  خرين. 

عملالملا  المطلوبات تمويل  هو  ات .ةوعالمجم  تياية  الرتضمن  المالية  المديئيسيلموجودات  للمجموعة  والنقد  نية  ن 

 . يةملكالحقوق  أدواتكما تحتفظ المجموعة باستثمارات في مباشرة من عملياتها.  قق التي تتحلدى البنوك  واألرصدة
 

المجم لمخعوتتعرض  وماة  االئتمان  ومخاطر  السوق  السيولةطر  هذه    ةدارإة  مجموعللا  العلي  اإلدارةب  اقرت.  خاطر 

مجلس  المخاطر.   الشركة  إداريتولى  الؤالمس  األمة  عن  كاملولية  إطارة  ومراقبة  قام  رإدا  وضع  المجموعة.  مخاطر  ة 

  ومقترة المخاطر لدى المجموعة.  اات إدسوضع ومراقبة سياة  دارة بتشكيل لجنة إدارة مخاطر تتولى مسؤولياإلجلس  م

منتلتا  فع رباللجنة   بصورة  أ  ةظمقارير  إدا سيا  يتم وضع.  اإلدارةجلس  مإلى    تهاطنشحول  المخاطر  سات  للمجموعة  رة 

ى  علالسيطرة  إلى    وتحليلها ووضع الحدود المناسبة للمخاطر باإلضافة  ها المجموعةهلمخاطر التي تواجيد ابغرض تحد

الموضوعة.  او  تهابمراقو  خاطرالم بالحدود  مراجعة سيياللتزام  المخاو  تااستم  إدارة    تعكس ل  ظمةتمنصورة  ب  طرنظم 

المتبعة   اإلدارةولتدريب  االل معايير وإجراءات  هدف المجموعة من خشطة المجموعة. توأن سوق  التغيرات في ظروف ال

 دوارهم والتزاماتهم.أظفين وي فيها كافة الميع ة منضبطة وبناءةيباقرالحفاظ على بيئة إلى  لديها
 

 . أدناهجاز ينة بإيالمب، المخاطر هذه نوع منرة كل إدا اتسياس داتمعمراجعة وا األمة كرلشمجلس إدارة ايتولى 
 

   مخاطر السوق 20.1

ار عالتغيــرات فــي أســ  جــةماليــة نتي  داةالتدفقات النقديــة المســتقبلية ألأو    لقيمة العادلةخاطر تقلب اممخاطر السوق هي  إن  

 ةجنبيــ األعمــالت  اطر الومخــ   دةفائــ ال  رعا: مخــاطر أســ هــم  طرخــاملا  ثــة أنــواع مــنوق. تتكون مخاطر الســوق مــن ثالسال

مخاطر السوق القــروض البنكيــة ية المتأثرة بلالما  دواتن األتتضم.  سهمخاطر أسعار األرى مثل مسعار األخر األومخاط

 وبعض األرصدة المدينة. مأسهي فاالستثمارات  ك وبنوالدائنين اآلخرين والنقد لدى ال
 

قبولــة مــع رات الملمؤشــ إطــار ا  ضــمناطر الســوق  لمخــ   رضلتعاة  اقبمرو  رةطر السوق هو إداخام  رةالغرض من إداإن  

 العائد. قيق أعلى قيمة منتح
 

  ةجنبياألمالت عأ( مخاطر ال

فــي  نتيجــة التغيــرات تعــرضقبلية للتالمس  ةقات النقديالتدفو  أ  هي مخاطر تقلب القيمة العادلة  ةجنبياأل  تن مخاطر العمالإ

لــة بخــالف لمدرجــة بعمعــامالت االم على ةجنبياألالعمالت مخاطر لة عموالمج ضرعت. تةجنبياألالت  عملاف  أسعار صر

 طةشــ أنبصورة رئيســية ب ةجنبياألمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت لمجموعة لا تعرضيتعلق تي.  الكويالدينار  

ة فــي موعــ جلمرات اامثتة( وصــافي اســ جنبيــ أ  ةلــ عمالمصــروفات ب  أو  يراداتاإل  إدراج)حيث يتم    جموعةمالدى  ل  التشغيل

 .ةبيجناأللشركات التابعة ا
 

تــدير المجموعــة مخــاطر العمــالت .  ةجنبياألالعمالت  لمخاطر    هاتعرضالية إلدارة  م  عة حالياً بمشتقاتتستعين المجموال  

ات كــ رلحئمــة للمجموعــة واقالاز  مســتمر للمراكــ والتقيــيم ال  اإلدارةمــن قبــل    ةموضوعلالحدود اإلى    دانااست  لديها  ةجنبياأل

عنــد   للمخــاطر  تعــرضفي الصــا  علــى  حفــاظمجموعــة التضمن ال.  ةجنبياأل  مالتقعة في أسعار صرف العوالمتوية  لحاال

 ر الكويتي.ناى مقبول عن طريق التعامل بعمالت ال تتقلب بصورة جوهرية مقابل الديمستو
 

ية النقديــة فــي المال  (اتبلوالمط)و  تاللموجود  ةجنبيألا  تمالسعار صرف العالمجموعة أل  تعرض  ةول التالياالجد  حوضت

 :عةالمجم الماليةانات  البيتاريخ 
 

 2021   2020   

 
 عادل الم

 لكويتي ا بالدينار 
 عادل مال

 بالدينار الكويتي  

   

 1,273,989 757,306 دوالر أمريكي  

 966,150 846,801 اراتي مإرهم د

 597,249 666,332 دينار بحريني

 248,890 378,643   رووي
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 )تتمة(الية الم إدارة مخاطر األدواتسياسات ف واهدأ    20
 

 (اطر السوق )تتمةمخ 20.1
 

 تمة()ت ةجنبيألاأ( مخاطر العمالت 
 ةجنبياألالحساسية للعمالت 

افــة كب  ظفــامــع االحت  هأعــالفــي أســعار الصــرف المــذكورة    ةقولــ عالمحتمل بصــورة مغير  تأثير الت  ةول التالياوضح الجدت
جودات والمطلوبــات للموالقيمة العادلة  التغيرات في    ة نتيجةجموعالتأثير على ربح المما يلي  في  .تةثاب  ىرألخالمتغيرات ا

 النقدية:

  عملةال
 التغير في سعر 

  ةجنبياأل  صرف العمالت

ر  الخسائ أو حالتأثير على األربا
لموجودات والمطلوبات ا ق بل)المتع

 النقدية( المالية 

    
2021   2020   

    
 ي  ار كويتدين  يكويت ريناد

      

 127,398 75,730  +%10    ريكيدوالر أم

 96,615 84,680  +%10  تي ارامإدرهم 

 59,724 66,633  +%10  دينار بحريني

 24,889 37,864  +%10  ورو  ي
 

ة  العادلــ   يمــة ق ال فة ب ن صــ ت م دا المجموعة موجــو   دى ل س  حيث إنه لي   الشاملة األخرى   يرادات على اإل   سية ا عن الحس   ك تأثير نا ه   ليس 
 . تحوط   أدوات ك   مصنفة أو    ملة األخرى ا الش   يرادات من خالل اإل 

 

 . عاكس س م ولي   عادل تأثير م إلى    مقابل الدينار الكويتي   أعاله كل من العمالت المذكورة  ئ في  سيؤدي االنخفاض المكاف 
 

 سعار الفائدة أطر اب( مخ
أسعار  إن   هي  مخاطر  الع  طرامخالفائدة  القيمة  النقدفقادلت اأو    ةادل تقلب  المستقبلية ألت  في ية  مال  داةية  التغيرات   نتيجة 

الفائدة   يتعلق  أسعار  السوق.  رئيسية  المجم  تعرضفي  بصورة  السوق  في  الفائدة  أسعار  في  التغيرات  لمخاطر  وعة 
األطوي  روضبالق الل   جللة  ذات  عجمومدى   وض رقال  ، كانت2020و  2021  تانوالسخالل  ة.  متغيرالفائدة  ال  معدالتة 
   ة.يتي بصورة رئيسينار الكومدرجة بالدي موعةالمجلدى  متغيرالدة فائال لمعد اتذ
 

المج  ثلتم ت تكل  فيموعة  سياسة  الفإدارة  لديهاائدفة  االئتمانية    ة  التسهيالت  استغالل  طريق  المقدميافسنتالعن  مة    ن ة 
   .رمراباست ار الفائدةعأس فيلتقلبات ا ةمراقبؤسسات المالية المحلية ومال
 

 أسعار الفائدةلمخاطر  رضعلتا
  تسجيلها في تقرير مرفوع تم  كما  لدى المجموعة  دة  فائ  تمعدال   التي تحمل  المالية  دواتلألة  أسعار الفائد  ئمةقا  يليفيما  
 إدارة المجموعة: إلى 

 
2021   2020   

 
 ينار كويتي  د ي تدينار كوي

 متغيرة ت معدالذات  أدوات
  

 3,868,455 4,036,158 ات مالية دجووم

 (40,017,159) (40,500,000) مالية  لوباتمط
 ───────── ───────── 
 (36,463,842) (36,148,704) 
 ════════ ════════ 
 

 متغيرة اللألدوات ذات المعدالت النقدية حساسية التدفقات 
خ البيانات ي تارية فدائالف  راأسعة( في  أساسيقطة  ن  50:  2020)  أساسيةنقطة    50بصورة معقولة في    ملتالتغير المحأن  

ا بمبلعة  لمجمالمالية  السنة  ربح  في  نقص  الى  أدى  كويتي  182,319غ  قد  كويتي(.    180,744:  2020)  دينار  دينار 
 تظل ثابتة.  -األجنبيةالت مصرف الع أسعارالسيما - ىاألخرلتحليل أن كافة المتغيرات يفترض هذا ا

 

    سهماأل ارج( مخاطر أسع
االس  لم  أسهم   فيات  رامتثتتعرض  المجموعة  أسعا خلدى  األاطر  عن  سهمر  التيقن  وامع  الناتجة  عدم    القيم   نبشأل 
 .لخسائراأو  لمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباحمالية الموجودات اللالمستقبلية 

 

  ح ضاإي)  ةعموتدعم عمليات المجة  ص خا  شركات ذات أغراض  لدى  استراتيجية  أسهمفي    تاراحتفظ المجموعة باستثمت
 عة. جهها المجموتواالظروف التي    ظل  ياط مقبول فهذا النشعن    ةالناتج  السوق  خاطرلم  تعرضلا أن    اإلدارةى  تر  (.8

ال المالية  البيانات  العادلة  با  المدرجةة  سعرالمغير    أسهمتثمارات في  السامخاطر  ل  تعرضال  رقدمجمعة،  في تاريخ  لقيمة 
في   تذه االستثمارات الحساسية لهالتحليتم إدراج  .  (يتدينار كوي   8,162,790  :2020)  دينار كويتي  8,077,815  مبلغب

  . 22 إيضاح
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 ة مخاطر األدوات المالية )تتمة(ياسات إداروسأهداف     20
 

 االئتمان مخاطر  20.2

  ما م  ل،عمي  معرم  مب  عقدأو    مالية  اةدأ  وجببل من الوفاء بالتزاماته بممن طرف مقاتك  ان هي مخاطر عدمر االئتمإن مخاط

 إيرادات  نة مرئيسيوبصورة  أنشطتها التشغيلية )  لناتجة منا  طر االئتمانالمجموعة لمخا  رضمالية. تتع  ةرخساإلى    يؤدي

 .المالية األخرى واتدواأللنقد لدى البنوك ما في ذلك ا( بالمستحقة التأجير
 

  ةاإلدار، تقوم ةحقالمست التأجير اتدإيراب علقيت  ايمفة. بلمقاال انية لألطرافمئتاالرة مراقبة الجدا فياسة المجموعة سي تمثلت

المس طبقبتقييم  المتأجرين  لمعايير  التأجير.    بشأن  االتفاققبل  جموعة  ا  اإن  ترتيبات  علىمخاطر  لدى  األرصدة    الئتمان 

المقابلة  طرا نظرا ألن األ  ة دمحدو  كونالب ال  مثلتف  من  دة  دحمسبة  ناة م نياتصنيفات ائتم   اتذة  سمعمؤسسات مالية حسنة 

 عالمية.ي الت تصنيف ائتماناقبل وك
 

ال األقصى  إن  لمخامن  حد  تارلتعرض  في  االئتمان  الدفترية    دليعاالمجمعة  المالية  البيانات    يخاطر  فالقيمة  من  لكل  ئة 

 المالية: الموجودات 

 
2021   2020   

 
 ينار كويتي  د نار كويتي دي

   

 2,345,967 5,201,075 ( 5 إيضاح) كنوبالدى أرصدة ل

 429,710 428,123   (6 إيضاح) جلددة األحودائع م

 4,406,157 6,584,192 (  7 إيضاحخرى )وموجودات أمدينون 
 ──────── ──────── 
 12,213,390 7,181,834 
 ════════ ════════ 
 

 جلودائع محددة األو  نوكأرصدة لدى الب
ا االئتمان  مخاطر  لدىألا  من   جةلناتإن  احم  ليةالماؤسسات  ملاو  وكبنال  رصدة  إن  حيث  الدودة  تمثألطراف  ل مقابلة 

 ضافةباإلمية.  محددة من قبل وكاالت التصنيف االئتمان العال  ة مناسبةذات تصنيفات ائتمانيلسمعة  ة حسنة امؤسسات مالي

البن  الغالمبأصل  خضع  يك،  ذلإلى   انات  لضم  (ةيارلجا  باتار والحسادخاال  ات حسابوك المحلية )بما في ذلك  للودائع في 

ة الكويت والذي  ة في دولع لدى البنوك المحلين الودائأن ضمابش  2008لسنة    30نون رقم  بقاً للقاويت المركزي طكنك الب

 .2008فمبر نو 3أصبح سارياً اعتباراً من 
 

  12ى  دم  لىعة علمتوقئتمان االار  ئخسا  اسعلى أس  جلاأل   محددة  ائعلودواوك  البن  لدى  صدةألراانخفاض قيمة  تم قياس  

  جل ة األدمحد  عئاة لدى البنوك والوداألرصدموعة أن  مجمخاطر. ترى اللل  لتعرضالقصيرة لكس االستحقاقات  عوي  شهراً 

استنا منخفضة  ائتمان  بمخاطر  االئتمإلى    ادمرتبطة  لألالتصنيفات  الخارجية  الكويت   ضمانو،  المقابلةاف  طرانية  بنك 

   .ةيلمحك الالبنوعة لدى ودمال دائعلوالمركزي ل
 

   جرينأتمس مدينو
اتست ب عين  ملمجموعة  التعإلى    استناداخصصات  مصفوفة  خسائر   لمجموعةاى  لد  الملحوظةالسابقة  ثر  معدالت  لقياس 

. غيرةلصضمن عدد كبير للغاية من األرصدة ا التي تتد واألفران العمالء  م  رين الناتجةي المتسأج لمديناالئتمان المتوقعة  

  ي سداد في حالة التأخر فتراف المبدئي  نذ االعمل المالي  ر االئتمان لألصطخامفي  جوهري  لا  دياالزدوعة اض المجمترفت

ي تاريخ  ف  اكمؤيد خالف ذلك.  علومات مقبولة ومؤيدة تيوماً ما لم يتوفر للمجموعة م  365  من  كثرألة  تعاقديالمدفوعات ال

 يتضمن وال   ا نخفضً م  عتبرلمجموعة يادى  لة لالمقاب  فاطراأل  تعثر  لمخاطر  رضعتالة  بيغل البيانات المالية المجمعة، فإن أ

 خسائر االنخفاض في القيمة غير جوهرية. أنإلى  اإلدارة انتهتالي، رة السداد. وبالتأي مبالغ متأخ
 

األقصى    درق ،  2021ديسمبر    31في  كما   للتامن  الحد  االئتمان  عرض  مقابل  مخاطر  لطرف   غلمببحد  وابالنسبة 

م  ستثماري مسجل باسعقار ا  مقابل  ول بضمانفوهو مك  ،(دينار كويتي  3,737,901  :2020)  يتوي ار ك دين  3,608,035

 فاقية.  لة تعثر الطرف المقابل طبقا لشروط االتفي حا تدعاؤهالمجموعة ويمكن اس
 

 موجودات أخرى 
الموجودات   المقطراأل  نأ   ةاراإلد  رىوت  منخفضةتعثر    مخاطربمرتبطة  خرى  األتعتبر  علردقم  لديهلة  اباف  كبيرة  ى ة 

بالتزاماتوفلا في  النقدية  التدفقات    اء  القريبالتعاقدية  ف  .المستقبل  لذلك،  تإونتيجة  تن  االئتمان أثير  نموذج خسائر  طبيق 

   دي.معة يعتبر غير مالمجالبيانات المالية ا المتوقعة في تاريخ
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 مة()تت يةللماات ادوإدارة مخاطر األ أهداف وسياسات    20
 

 لسيولة ا  راطمخ 20.3

التي  بات المالية  المطلولتزامات المرتبطة ببة في الوفاء باالوالمجموعة لصعمواجهة    مخاطر  نهابإخاطر السيولة  م  فرتع

 آخر.  أصل مالي تسليمأو  نقدلا سداديتم تسويتها من خالل 
 

 دين.لا تدواأللغ مبلا صلات أمدفوعتمويل وال سومرول امالع  رأس المالدارة المجموعة للسيولة من إر اتنشأ مخاط
 

ت  . قامغالل التسهيالت البنكيةل استمويل والمرونة من خال ين استمرارية التب  على التوازنالحفاظ    مجموعة هوإن هدف ال

بتقييم  المجمو المخاطر  تركعة  ي ز  تمويل    تعلقفيما  للابإعادة  معدالته.  إلى    تلصوتو  ديهادين   عةجمولمل  كنيمانخفاض 

  در التمويل.مصاوعة وكافية من نتمجموعة مالحصول على 
 

اال قائمة  التالي  الجدول  اسا  دى للية  الما  لوباتمطلل  ستحقاقيلخص  اإلى    اً دتنالمجموعة  السداد  غير    لتعاقدية التزامات 

 . المخصومة

 

 أقل من 
   اشهر   12 - 3 ر   شهأ 3

 نم كثرأ
 وع  المجم  واحدة سنة 

 يتي كو دينار ر كويتي انيد يتي دينار كو  كويتي اردين  2021ديسمبر  31
     

 7,961,447 865,109 2,579,673 4,516,665 اً( مقدمت اء الدفعدائنون ومطلوبات أخرى )باستثنا 

 44,336,213 42,852,189 1,484,024 - قروض وسلف 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4,516,665 4,063,697 43,717,298 52,297,660 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

       2020يسمبر د 31

     

ً عات ماء الدفثنترى )باسدائنون ومطلوبات أخ  6,833,228 778,132 1,606,089 4,449,007 ( قدما

 47,075,480 45,580,337 1,495,143 - روض وسلف ق

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4,449,007 3,101,232 46,358,469 53,908,708 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 اتالموجودات والمطلوب  قاقاستح  تحليل    21
 

دات موجــوتــم تصــنيف  .يتهاتسوأو  ستردادهاال لوقت المتوقعل اوفقً لمطلوبات وا موجوداتال يلتحل لتاليلجدول اا  ضيعر

فعليــة ال التعاقديــة اقاتقتحاالســ  نبصرف النظــر عــ ا، هرً ش 12ل الخ هاسداديتم و أ/رة بحيث تستحق و لمتاجامطلوبات  و

 .اتللمنتج

 
 من أقل 
   اشهر   12 - 3   أشهر  3

 من أكثر
 موع  المج دة واح ة سن

 ينار كويتي د دينار كويتي  دينار كويتي  نار كويتي دي 

     الموجودات 

 5,202,387 - - 5,202,387 عادل لنقد المالنقد وا

 428,123 - 428,123 - جلودائع محددة األ

 7,500,097 - 3,718,760 3,781,337 دات أخرى وجوم و مدينون

خالل  ن ة معادلمة القية بالرجدم ماليةموجودات 
 8,077,815 8,077,815 - - الخسائر أو  احاألرب

 61,896,588 61,896,588 - - تثمارية  رات اسعقا

 22,203,923 22,203,923 - - ات زميلة استثمار في شرك

 283,668 283,668 - - ممتلكات ومعدات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 8,983,724 4,146,883 92,461,994 105,592,601 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

     المطلوبات  

 8,466,592 865,109 2,579,673 5,021,810 ت أخرى دائنون ومطلوبا 

 40,500,000 38,500,000 2,000,000 - قروض وسلف 

 
────── ─────── ─────── ─────── 

 5,021,810 4,579,673 39,365,109 48,966,592 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 56,626,009 53,096,885 (432,790) 3,961,914 ة افي فجوة السيولص

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     
 

 : 2020مبر سدي 31ي فوجودات والمطلوبات  ملاق افيما يلي قائمة استحق
 

 
 منقل أ
   اشهرً  12 - 3 أشهر    3

 نم كثرأ
 مجموع  ال دة واح سنة

 دينار كويتي   ار كويتي  دين دينار كويتي   نار كويتي  يد 

     الموجودات 

 2,367,007     -     - 2,367,007 عادل النقد والنقد الم

 429,710     - 429,710     - جلودائع محددة األ

 5,817,370     - 3,848,627 1,968,743 ت أخرى ادووموج نمدينو

 قيمة العادلة من خالل األرباحمدرجة بال يةمالدات موجو
 8,162,790 8,162,790     -     - الخسائر و أ

 61,413,721 61,413,721     -     - تثمارية  سعقارات ا

 21,981,955 21,981,955     -     - ات زميلة استثمار في شرك

 456,806 456,806     -     - عدات م تلكات ومم

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,335,750 4,278,337 92,015,272 100,629,359 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

     المطلوبات  

 7,383,555 778,132 1,606,089 4,999,334 دائنون ومطلوبات أخرى 

 40,017,159 40,017,159     -     - قروض وسلف 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,999,334 1,606,089 40,795,291 47,400,714 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 53,228,645 51,219,981 2,672,248 (663,584) السيولة   في فجوةصا

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 ةالعادلقياس القيمة     22
 

 يمة العادلة  لقلجدول الهرمي ال
 ضــمنالمجمعــة  يــة  بيانــات المالعنها في ال  فصاحاإلأو    اس قيمتها العادلةي يتم قيلتا  باتمطلوت واللموجوداا  ةف كافصنت

مــة ل أهميــة لقيــاس القيمثــ ذي يأقل مستوى من المدخالت والإلى    مة العادلة، والمبين كما يلي، استناداً للقيالهرمي    الجدول
 ككل: ةلادالع
 المطلوبات المماثلة أو  وداتة للموجنشطالاق ألسوفي ا لمعدلة(ا ر)غي لنةعاألسعار الم - 1 المستوى 
 تقييم  -  2لمستوى  ا أقل    أساليب  بها  ميكون  المدخالتمستوى  ملحوظً و  ن  العادلة  القيمة  لقياس  أهمية  يمثل  ا  الذي 

 ر. غير مباشأو  بشكل مباشر
 ا.ملحوظً ادلة لعة القيمياس اهمية لقأ لمثلذي يامن المدخالت وى وها أقل مستون بك ي ييم الأساليب تق - 3وى ستلما 
 

 االلتزام.أو  ة باألصلوامل المرتبطعاة العأحكام مع مرا ذخااتيتطلب  ةالمعين خالتمدحد الأإن تقييم أهمية 
 

 المالية دواتاأل 22.1

   :مجموعةدى الل يةلللموجودات الما لةالعاد قياس القيمةلهرمي لا  جدولال ةول التاليالجدوضح ات
 

 

 ة سط اة بولعادلالقيمة ا سقيا

 

   جمالياإل
أسعار معلنة في  
 أسواق نشطة 

ة  مدخالت جوهري
 ملحوظة 

خالت جوهرية  مد 
 ر ملحوظة غي

 

 ( 3ى )المستو  (2)المستوى  (1ى )المستو  

  كويتي دينار  دينار كويتي  ويتيدينار ك تي دينار كوي  2021ديسمبر  31
     

بالقلامموجودات   مدرجة  العايية  من    لةدمة 
     لخسائرا أو رباحل األخال

 8,077,815 - - 8,077,815 غير مسعرة   أسهم

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

       2020ديسمبر  31
     

لعادلة من  موجودات مالية مدرجة بالقيمة ا
 خسائرالأو  ألرباحخالل ا

    

 8,162,790 - - 8,162,790 ة  ر مسعرغي همأس

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 .2020أو   2021خالل سنة  ة العادلةلقيملل الهرمي ت الجدومستوياأي من بين لم يتم إجراء أي تحويالت 
 

 ييمالتق  أساليب

ه ذهــ  الت فــيعــاممال جــراء يــتم إالنشــط.   يــر مســعرة فــي ســوقأغــراض خاصــة غ  تستثمر المجموعة في شــركات ذات

لمراكز. ودات بالنسبة لهذه الموجصافي قيمة اإلى  تقييم يستند  وعة بأسلوبجملماعين  تست.  منتظم  سساأ  علىات  االستثمار

فــي الســيولة خصــومات عكس اعتبــارات مثــل تلــ   يًاضــرور  متى كان ذلكودات لالستثمارات  قيمة الموج  ديل صافييتم تع

 . 3المستوى  منض تدواألا ذهه إدراجم  تيي، تالمارات. وبالثستة باالعلقتخرى المددة األحل المالسوق والعوام
 

 القيمــة العادلــةلقيمة الدفترية تعــادل أن اإلى  اإلدارة اتتشير تقديررى، طلوبات المالية األخوالمبالنسبة لكافة الموجودات 

ً تقري    .با
 

 3ن المستوى مة العادلة ضممطابقة القي

بدايــة ونهايــة فتــرة  بــين 3ســتوى لمن اة ضــمصنفمللبنود ال ةلعادال ت في القيمةاركفة الحكا  ةلي مطابقل التاوالجد  حيوض

 :المجمعة ليةالماالبيانات  

 يناير  1في  

  إجمالي
  الخسائر

المسجلة في  
أو   ألرباحا

 الخسائر 

صافي  
بيعات( )الم

 ديسمبر  31في  ريات والمشت

 كويتي  اردين ي ويتكدينار  كويتي  ردينا دينار كويتي  2021ديسمبر  31 

 األرباحن خالل ة مدللعامة القيبامدرجة  يةلات موداموج
     :الخسائرأو 

 8,077,815 (347) (84,628) 8,162,790 رة ر مسعغي مأسه

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(    22
 

 )تتمة( األدوات المالية  22.1
 

 )تتمة( 3 وىالمست ة العادلة ضمنمالقيطابقة م

 اير ين 1في  

رباح  األ إجمالي
  يمسجلة فال
  أو ألرباحا
 ر خسائال

ي  افص
ت(  )المبيعا

 برديسم 31في  والمشتريات 

 كويتي   ينارد دينار كويتي   يتي  دينار كو ويتي  دينار ك 2020ديسمبر  31 

 رباحدلة من خالل األبالقيمة العا موجودات مالية مدرجة
     :سائرالخو أ

 8,162,790 (892,971) 626,557 8,429,204 رة عسم غير همأس

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

  لتقييم:ة في امخدالمستملحوظة رية غير الوهلجاالت مدخالتفاصيل 

من المستوى نفة ضصالم  القيمة العادلة  اتقياسي  فتخدمة  لملحوظة المسة غير الجوهريمدخالت ارض الجدول التالي العي

 بر:  ديسم 31كما في ة الكمية يليل الحساسنب تحجاإلى  ،دلةلقيمة العامي لرلهجدول ا من ال 3
 

 العادلة  قيمةخالت للحساسية المد  معدل ال ة ير الملحوظ غ ريةلجوهم اييت التقخالد م

   

 

 ويق لتسا لضعفخصم الل معد

     

 (2021  :10 )%  

 (2020  :10 )% 

  خصم لا  في معدل(  %10:  2020)%  10  نسبةب  إن الزيادة )النقص(

 ار كويتيدين  84,628عادلة بمبلغ  مة اليالقص )زيادة(  نق لى  إ  ؤدييس

 (.تيدينار كوي   1,217,227: 2020)
 

التي    لضعفم  الخص معدل    إن المبالغ  يمثل  المشاركين  إلى    المجموعة  تتهانالتسويق  سي  فأن  في يأخالسوق  ذونها 

  .ثماراتست عند تسعير اال تبارهماع
 

 ة يالغير الم دواتاأل 22.2

   دى المجموعة:ل ةاليللموجودات غير الملعادلة اي لقياس القيمة الهرم لجدوالتالية ال  داولتوضح الج
 

 

 ادلة بواسطة القيمة الع س قيا

 

 جمالي اإل
ي  فنة أسعار معل

 أسواق نشطة 
مدخالت جوهرية  

 ظة حو مل 
مدخالت جوهرية  

 ملحوظة غير 
 

 ( 3)المستوى  (2وى )المست (1)المستوى  
 كويتي  دينار ار كويتي دين تي يكو دينار يتي ار كودين 2021بر ميسد 31
     

 61,896,588     -     - 61,896,588 ة يراتثمعقارات اس
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
     

     2020ديسمبر  31

     

 61,413,721     -     - 61,413,721 ية استثمارعقارات 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 .2020أو   2021ة ة خالل سنالعادل ةميللق ات الجدول الهرمي مستويأي من  نت بيويالأي تح ءيتم إجرالم 
 

للعقارلقيمة  ا  مطابقة قياسات  تم اإلفصاح عني المتكررة  المصنفة ضمن  ا  اتالعادلة  الجدول    3وى  المستالستثمارية  من 

 .9 إيضاحة ضمن العادل الهرمي للقيمة
 

أريتغ  أي  تحدثلم   في  الات  ختقيساليب  الجدوةالسن  الليم  ا. يوضح  أساليب  التالي  تحالمستخ  مييلتقل  في  لقيمة  ا  ديددمة 

 رات االستثمارية.قااس القيمة العادلة للعقيتخدمة في ير الملحوظة المسهرية غجووالمدخالت ال 3لمستوى دلة ضمن االعا

 

 تقييم  سلوب الأ
 العادلة   لقيمةا

2021   
 لة  د عاالقيمة ال
2020   

ر ية غئيسي لر لمدخالت اا
 حوظة  لالم

   لمعدال
2021   

  معدلال
2020   

    كويتي  ر يناد كويتي  دينار 

 35,633,003 35,324,353  يراداتريقة رسملة اإلط

 ر  ت)للم يجار متوسط اإل
 ينار كويتي(المربع( )د

  %( معدل العائد) 

6 to 83 

1.18%-11.17% 

 

7 – 53 

1.36%-8.91% 

      

 25,780,718 26,572,235 نة بالسوق  لمقارة اريقط
 للمتر المربع(   السعر(

 12,203 – 165 29,280 – 165 كويتي(  رادين)
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 تتمة()  قياس القيمة العادلة    22
 

 تمة(ت)األدوات غير المالية  22.2
 

 تحليل الحساسية 
 ييؤدس  فقط  عمربالالمتر    د وسعرالعائدل  ومع  بعللمتر المر  يجارمتوسط اإلية في  النقص( الجوهرالزيادة )  معدالت  إن

 . اتقارعادلة للعقيمة اللا في ( جوهريانخفاض) اعرتفاإلى 
 

للا  عرضي التقييم  حساسية  التالي  فتغلجدول  األ  ييرات  إليهاال  ةالجوهري  كثراالفتراضات  يستند  العقارات تقيي  تي  م 

 . اريةاالستثم
 

 ة السن ربحى لعر تأثيال التقييم افتراضات   رات فيالتغي 

  2021   2020   

 كويتي   راندي دينار كويتي   
    

 1,781,650 1,766,218 %5 -/+   يجارإل ا وسطمت

 4,924,828 11,615,223 نقطة أساسية  50 -/+ د العائ دلمع

 6,890,967 6,877,288 %5 -/+ تر المربع  سعر الم

 

 المالرأس إدارة     23
 

ا  الإن هدف  لد  المال  سأرت  فظة على معدالالمحاهو ضمان    المالرأس    ارةإد  ن م  رئيسيلمجموعة    عمال األعم  الجيدة 

 . ينلمساهماعليها ل يحصتقوم بها وتحقيق أعلى قيمة  التي
 

الم هيكل  بجموعة  تقوم  المالإدارة  في ضوء  إجرو  رأس  عليه  تعديالت  االقفي  ت  تغيراالاء  وسمات   تصاديةالظروف 

وزيعات  ت  عاتعديل مدفوتجموعة  ملل  وزيجتعديله،  و  أ  مالرأس الكل  يلى هعفظة  محالل  .يةلموجودات األساسالمخاطر ل

الموأو    جديدة  أسهم  إصدارأو    الخزينة  أسهمعلى    تمعامالالإجراءات  أو    مينالمساهإلى    رباحاأل لتخفيض جودابيع  ت 

 .  ديونال
 

ً وقسهو صافي الدين ماإلقراض ومعدل    باستخدام  رأس المالالمجموعة  تراقب    صافي  زائداً   أس المالر   اليإجمى  عل  ما

 لغرض إدارة .  والنقد المعادل  النقد  اً ضمن صافي الدين ناقص  فائدةدالت  مع  تذاسلف  الض ووعة القروج المجمرد. ت  الدين

الملكية   طيات حقوقاحتيا  وكافة  أسهم  إصداروة  المصدر وعال  رأس المال   بنود  رأس المال  نرأسمال المجموعة، يتضم

 . ىاألخر
 

 2021   2020   

 ينار كويتي  د تي دينار كوي 
   

 40,017,159 40,500,000 ائدة ف التذات معدف روض وسلق

 (2,367,007) (5,202,387)   المعادل والنقدد ا: النقناقص

 (429,710) (428,123) جلددة األا: ودائع محاقصً 

 ─────── ─────── 

 37,220,442 34,869,490 دين  الصافي 

 53,228,645 56,626,009 ل لمااس رأ

 ─────── ─────── 

 90,449,087 91,495,499 وصافي الدين   ماللا رأس

 ══════ ══════ 

 %41.2 %38.1 راضعدل اإلق م

 ══════ ══════ 
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 ت محتملةالتزامات ومطلوبا    24
 

 التزامات رأسمالية
في   عقوكان  ،  2021ديسمبر    31كما  المجموعة  إنشالدى  ماريجت  ءا د  أطرة  وبالع  أخرى  فاف  ملتزمة  هتالي  ي 

االسب  تعلقت  ة مستقبلي  ةليامسرأ  روفاتمصب بمبالعقارات  التطوير  قيد  )  519,448غ  لتثمارية  كويتي    : 2020دينار 

 لة.كتمثمارية المعاقدية تتعلق بالعقارات االست التزامات ت (. ليس هناك أيدينار كويتي 1,681,190
 

   ة كمؤجروعمجمال –ي لغير تشتأجيالتزامات عقود 
 سنتينلى  إ  سنةبين    ما  التأجير هذه  عقودمدة    تراوحتارية.  ثماست  محفظة عقاراتل  يليأجير تشغموعة عقود تمجبرمت الأ

 ً  .بقاً للشروط السائدة في السوقالتأجير ط سومرلدوري المستمر للتقييم ا تنص على اوتتضمن شروطا
 

 مبر: ديس 31ا في كمير التشغيلي التأج عقودا ل طبق يرتأجال نيمن مديحد األدنى ليلي افيما 
 

 
2021   2020   

 
 ي  دينار كويت ي يتدينار كو

 

  

 1,895,137 1,871,302 حدةخالل سنة وا 

 1,739,386 1,759,323 سنوات  5من    أكثر كن ليس  بعد سنة ول
 

─────── ─────── 
 

3,630,625 3,634,523 
 

═══════ ═══════ 
 

 ونية قانات بلامالية مطحتا
في  تعم المجموعة  العقاراقطل  القانونية  لنزاعال   ةوهي عرض  تاع  األمستأجرين ضال  معت  ال ي.  ادعال  عمالمن سياق 

 مركز المالي للمجموعة. ى النتائج واللها تأثير مادي علسيكون  قانونيةهذه اإلجراءات ال أن  دارةاإل ترى
 

 ة:مطلوبات محتمل
 

2021   2020   

 
 يتي  كو ناريد ر كويتي دينا

 

  

 1,948,460 411,845 خطابات ضمان 
 

═══════ ═══════ 
 

نشأ عنه أي المتوقع ان ي يس منول يادعل الاعمسياق األ منض اتجنق بضمان بنكي  تعلوبات محتملة تالمجموعة مطل دىل

مقابل   ةيدمق(  يويتر كا يند    429,710  :2020كويتي )  دينار  428,123  بمبلغ  جلمادية. إن الودائع محددة األ  مطلوبات

 (. 6 إيضاح) االخاص بهك من البن ةعوالمجملى إ ان مقدمةضم خطابات
 

   19شي كوفيدتفتأثير     25
 

في   في عدد الحاالت  زيادة  2020سنة  بداية  ول  بحل  نتشارالفي االتي بدأت    (  19-)كوفيد  فيروس كرورونا  حةائج  تشهد

في  البالظم  مع العد  أنحاء  فالمجميع  بما  الكولد  ك لذي  ،  تأثير    ويتة  لها  معظوكان  واألنشطة    معلى  التجارية  األعمال 

في  تصاديةاالق كما  كوف  ،2021ديسمبر    31.  جائحة  االنتشار  19-يد  استمرت  إلى   مما  في  أزمة     أدى  ية  صح  حدوث 

 .  يانخفاض اقتصاد وس إلىفير واء الالحت اإلجراءات الالزمة كما  أدت غير مسبوقةانية وإنس
 

إاءارجكان إل االقتصا  19-كوفيد  يروسف  انتشاربطاء  ت  العالمي.  تأثير كبير على  الحكوحيث  د    ميع مات في جفرضت 

العأنح حظاء  االم  على  وإجلسفًرا  حجر  صاراءات  صحي  الشرتتعامو  ،ةمرر  وسالسل    مفقودة ال  تيرادااإل   معكات  ل 

المعطلة البال  بينماو  .التوريد  أدريتد  فيفتخال  كان  ،لاعملألامل  الكف  ايقإلاتخفيف    د فيبدأت   19-كوفيد  ائحةج  تجيًا. 

المالأسواتقلبات كبيرة في  دوث  حإلى    أيًضا لونتي  ق  لتخاذ  ات  لحكومة عنت اعلنذلك، أجة  المتدابير  المالعاسقديم  ية  دة 

 خاص. الطاع للق

 

في    يراتو تغيت أيالدتع إجراء أية  ان من الضروري  إذا ك  ما   قامت المجموعة بإجراء تقييم لتحديد  ،19-يد  كوف  ضوءفي  

 األساسية   الفتراضاتفيما يلي ا  .البيانات المالية المجمعة  في  نتائج التقييم  تسجيل  وتم  اطرارة المخوإد  تقديراتاألحكام وال

التقدي  حول المستقبليةمصادر  لهاالتي    در األساسية األخرىوالمصا   رات  الت تعدي  إلىدي  طر جوهرية تؤمخا  قد يكون 

 . مجمعةية المالال تناعلى البيا مادية
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 )تتمة(  19شي كوفيدتفأثير ت    25
 

 خرونومدينون آ  مستأجرينينو مد
علق  قعة. كانت تتوتمان المتئائر االدمة لتحديد خسستخمدخالت واالفتراضات المبعض المراجعة    جموعةمال  ىوجب علت

ث أن  ، حيقعةمتون الااالئتم   سائردير ختق  يف  ةوعمجمالقبل    مستخدمة منال  ةيستقبليرات المقدبتعديل الت  ل أساسيكشبذه  ه

  يستمر بها تي  ال  ة ليعكس الطرق المختلفةالمراجعإلى    ا وقد يحتاج المطبق في الفترات السابقة قد ال يكون مناسبً   التصنيف

 د سدايد  د تموط  شرخالل  عمالء )أي من  لا  ة منختلفعلى أنواع مالمتعلقة به    تأثيراتالو  19-روس كوفيدفشي فيت  تأثير  بها

(. رىاألخ  المدفوعاتأو    يجاراإل   لق بتحصييتعل  حكومة فيمان ال عإرشادات محددة صادرة  اع  باتبأو    دينين التجاريينلما

 عديلأي ت إجراء  ان يجب  تحديد ما إذا ك  لييداً وبالتاأكت  رثأك ات  مع توفر بيان  جائحةفي تقييم تأثير ال  موعةمجستستمر ال

 .حقةالال معةلمجبيانات المالية االت افترفي  عةتوقلممان اى خسائر االئتلع
 

 (ماليةال غير داتجوموالي شركات زميلة )ف والعقارات االستثمارية واالستثمار  والمعداتلكات الممت
تاريخ   في  الماليكما  الجمعةالم  ةالبيانات  أخذت  التأثير    وعةمجم،  اعتبارها  للتقلبافي  االقالمحتمل  الصادتت    في   حاليةية 

ابالمالتحديد   للموجودمسجللغ  اة  غير  لاملات  اللية  المدخيتو  مجموعةدى  تطوير  باسالم  الملحوظة  غير  أت    فضل تخدام 

البيانات  ي تاريخ  الموجودات ف  تسعير هذهلتي يتخذها المشاركون في السوق عند  فتراضات ااال  لومات المتاحة حوالمعل

  قلبات في السوق.تللة حساسة  لغ المسجللمبااال تز ال  لبة كمامتقسواق ل األتزا لك، الومع ذ .المجمعة المالية
 

عدم ع استمرار  وم  لبا،س  رتأثتقد    تجودالمواتي تقع بها هذه  ال  اتعقطافية والواقع الجغرابعض المن  المجموعة بأ  رقت

  ه هذقيم    كسي علة فصات ال ت ذاتراضفخدم االتستكما ساستمرار توقعات السوق  ة بعقب المجموتراس  ، لوضعا  استقرار

  .هاث ودند حة عيغير المال داتوموجلا
 

 راق المالية  لألو القيمة العادلة
التيقن  تستمر عدم  عن   حاالت  تقييمجإ   المجموعة  من  تتطلب  مما  التطورفي    19-  كوفيد  الناتجة    للمدخالت  راء 

المالية   وراقهاأل  لةعادال  ةيمبتحديد الققامت المجموعة  .  اليةالمستخدمة لتحديد القيمة العادلة للموجودات الم  راضاتواالفت

في البيانات المالية    ثيرجيل التأوتس  باالستثمارات ذات الصلة  المعلومات المتاحة في السوق فيما يتعلق  أحدث  اداً إلى استن

  .المجمعة
 

 
 


