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 المستقلتقرير مراقب الحسابات 

   نمساهميالإلى حضرات السادة 

 ع.ش.م.ك. شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

   البيانات المالية المجمعةتقرير حول تدقيق 
 

  الرأي

وشركاتها التابعة  "(األم ركة)"الش ع..ش.م.ك الكويت والشرق األوسط لالستثمار الماليلشركة  البيانات المالية المجمعةلقد دققنا 

ً بـ "المجموعة"( او  األرباح وبيانات 2020ديسمبر  31كما في  المجمع والتي تتكون من بيان المركز المالي ،)يشار إليها معا

حول يضاحات إلالمنتهية بذلك التاريخ وا للسنةالمجمعة  الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقديةالخسائر و

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

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

للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً  المجمعة قديةتها الناقوتدفالمجمع وعن أدائها المالي  2020ديسمبر  31كما في  للمجموعة

 .المطبقة في دولة الكويت للمعايير الدولية للتقارير المالية
 

 أساس الرأي 
في في تقريرنا يل ن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصلية. إوفقاً لمعايير التدقيق الدو بأعمال التدقيقلقد قمنا 

قيات وفًقا لميثاق األخالونحن مستقلون عن المجموعة . "المجمعة انات الماليةسابات عن تدقيق البيب الحات مراق"مسؤولي قسم
المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك 

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

 . رأيال م أساس يمكننا من إبداءي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديالتدقيق الت
 

 أمور التدقيق الرئيسية

  للسنة معة ألكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجا نتلتي كامور افي حكمنا المهني، هي تلك األقيق الرئيسية، ر التد إن أمو

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

 نا له.طار تدقيقمور في إهذه األ كيفية معالجتنا لكل أمر منوئيسية صيل أمور التدقيق الراألمور. فيما يلي تفا
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

  ن إلى حضرات السادة المساهمي

 ع. )تتمة(ش.م.ك. شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 )تتمة( ةأمور التدقيق الرئيسي
 

 أسهم تقييم االستثمارات في  
 

سة وفقاً للقيمة العادلة والمصنفة كموجودات من إجمالي الموجودات المقا %25الستثمارات في األسهم لدى المجموعة نسبة ل اتمث

العادلة من خالل األرباح أو  مة جة بالقيأو موجودات مالية مدر مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 حول البيانات المالية المجمعة. 7باإليضاح  امفصح عنه ئر كما هوالخسا
 

، يتم قياس القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم استناداً إلى األسعار المعلنة في سوق نشطة قياس القيمة إمكانيةعدم في حالة 

عندما ال يكون ذلك  ولكنلك ممكناً سواق الملحوظة متى كان ذالنماذج من األ تلكخذ مدخالت ؤتوالعادلة بواسطة أساليب تقييم. 

 2لألدوات المصنفة ضمن المستوى  صورة اساسيةوب، القيمة العادلة ينبغي االستعانة بمستوى من األحكام عند تحديد ممكناً،

 الهرمي للقيمة العادلة.  الجدولمن  3والمستوى 
 

  على 19-ل التأثير الحالي لـ كوفيدتأكد حوعدم ال ذلك، بما في غير المسعرة األسهمفي  اترتثماسالاقيد تقييم نظًرا لحجم وتع

 فإننا نعتبر هذا األمر من أمور التدقيق الرئيسية. ،، وأهمية اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات المستخدمة في التقييمالتقييم
 

 :ما يليلقد تضمنت إجراءات تدقيقنا 
 

 قبل المجموعة باألسعار المدرجة في األسواق بقة من لة المطعادال ةمن خالل مقارنة القيم 1المستوى الت مدخ د اختبرناقل

 النشطة.
 

  إلى أقصى حد ممكن، قمنا باختبار بيانات المصدر المستخدمة في التقييمات3والمستوى  2بالنسبة لمدخالت المستوى ، ،

األحكام  منأيًضا  قناتحق. لقد مالءمة البيانات واكتمالها ودقتها تقييملا يً تاحة خارجلمصادر مستقلة وبيانات السوق الم

 ق.سوقابلية ال ضعف، بما في ذلك الخصومات بسبب واالفتراضات الهامة المطبقة على نموذج التقييم
 

  ية للتغيرات ساساألسهم والحقمنا بتقييم مدى كفاية ومالئمة إفصاحات المجموعة حول قياس القيمة العادلة لالستثمارات في

 لية المجمعة.حول البيانات الما 22 باإليضاحالمبينة في المدخالت غير الملحوظة 
 

 المطلوبات المحتملة للمطالبات القانونية  
 

 

ً في إن يانات حول الب 24.3و 8و  6و 3.1ات رقم القضائية كما هو مفصح عنه باإليضاح لدعاوىمن ا عدد الشركة األم طرفا

جراءات القضائية القائمة بدرجة معقولة من التأكد، فإن للمطالبات واإل لنتيجة النهائيةونظراً لعدم إمكانية التنبؤ با ة.لمجمعمالية اال

 او المواتية سيكون لها تأثير جوهري على المركز المالي المجمع ونتائج األعمال والتدفقات النقدية لدى المجموعة. النتائج السلبية 
 

المتداولة. إذ يتطلب ذلك من اإلدارة اتخاذ أحكام جوهرية   يةائللدعاوى القض همية المحتملةهذا األمر نظراً لألزنا للقد وجهنا تركي

راف بالمطلوبات أو إدراج اإلفصاحات في البيانات المالية المجمعة عن المطالبات المستلمة أو حول في اتخاذ القرار بشأن االعت

تخاذها، حددنا هذا ا كد وأحكام ينبغياألمر من عدم تأتملة. ونظراً لما ينطوي عليه هذا المح عن االستردادات تسجيل الموجودات

 األمر كأحد أمور التدقيق الرئيسية.
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

  ن ى حضرات السادة المساهميلإ

 ع. )تتمة(ش.م.ك. ط لالستثمار الماليكة الكويت والشرق األوسرش
 

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 تمة()ت ق الرئيسيةأمور التدقي
 

 ت تدقيقنا عدة إجراءات من بينها ما يلي:وتضمنت إجراءا
 

 لناشئة عن الدعاوى القضائية  رية االتطورات الجوه لقد قمنا بتقييم اإلجراءات المتبعة من قبل المجموعة في تحديد ومراقبة

 اولة. المتد

 راجعة المراسالت الجوهرية المتداولة بما في ذلك م لقد قمنا بتقييم سير إجراءات التقاضي في كافة الدعاوى القضائية

 ومحاضر جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة ذات الصلة الخاصة بالمجموعة. 

  تجدات اإلجراءات ث فهمنا حول مسالقانوني الداخلي للمجموعة لتحدي ستشارمع اإلدارة والمكما عقدنا اجتماعات منتظمة

على طلبات   الردودوني الخارجي ومراجعة رات ذات الصلة إلى المستشار القانالقضائية القائمة. كما وجهنا االستفسا

ارة والموقف القانوني اإلد المقدمة من قبل المصادقة القانونية الخارجية التي تم الحصول عليها ومضاهاتها بالمعلومات

 موعة. الحالي للمج

 ات باإليضاحح عنها لقة بالدعاوى القضائية كما هو مفصإضافة إلى ذلك، قمنا بتقييم مدى مالئمة وكفاية اإلفصاحات المتع

 حول البيانات المالية المجمعة. 24.3و 8و  6 و 3.1رقم 

 

 انخفاض قيمة األصل غير الملموس  
 

ة وجدت ترخيص وساط مثلو ي  ، وه2020ديسمبر  31ما في مليون دينار كويتي ك 8.6لدى المجموعة أصل غير ملموس قيمته 

غير  وسيخضع األصلحول البيانات المالية المجمعة.  9اً إنتاجياً غير محدد كما هو مبين بالتفصيل في اإليضاح مرع دارة أن لهاإل

 كنالدفترية بالقيمة المم عن طريق مقارنة القيمة القيمة السنوينخفاض في الا الختبارالملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد 

 ي القيمة. االنخفاض ف مؤشر على كان هناك أي دها بغض النظر عما إذااستردا
 

يسية نظراً لتعقيد المتطلبات المحاسبية واألحكام من أمور التدقيق الرئر الملموس ييعتبر اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل غ

الممكن  تقدير المبلغتي سيتم استخدامها في اضات الوالمطلوبة لتحديد االفتر والتقديرات الجوهرية المطبقة من قبل اإلدارة

الذي يستند  –تم تحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل غير الملموس  .ةالمستمر كورونافيروس كذلك في سياق جائحة  ،ستردادها

النقدية المتوقعة  لتدفقاتمن نماذج ا –أيهما أعلى  خدام أو القيمة العادلة ناقصا التكاليف حتى البيعإلى القيمة أثناء االست

مبيعات وأحجام التجارة المستقبلية ماذج العديد من االفتراضات الرئيسية بما في ذلك تقديرات م هذه النمة. تستخدخصوالم

 ال )معدل الخصم(. القيمة النهائية والمتوسط المرجح لتكلفة رأس الم ومعدالت نمو اإليرادات وتكاليف التشغيل ومعدالت نمو
 

  تبار انخفاض القيمة.ي اخدة في للمساعارة خارجموعة بخبير إدجنت المواستعا
 

 العديد من اإلجراءات من بينها:تضمنت إجراءات تدقيقنا 
 

 وتقييم  هجية المستخدمة في تقييم انخفاض القيمةالمنمن  تحققلقد قمنا باالستعانة بخبراء التقييم الداخلي لدينا لمساعدتنا في ال

بمتوسطات القطاع لألسواق ذات ح لتكلفة رأس المال مرجة المتوسط الالتي شملت مقارنمالئمة معدالت الخصم المطبقة و

 الصلة التي تعمل بها وحدات إنتاج النقد.
 

 ت والموضوعية الالزمة ألغراض التدقيق.قدراوال خبرةلقد قمنا بتقييم ما إذا كان لدى خبير اإلدارة الخارجي ال 
 

 شغيل حجم األعمال التجارية وتكاليف التئيسية مثل مدخالت الرلقد قمنا بتقييم مدى مالئمة االفتراضات المطبقة على ال

، والتي تضمنت مقارنة هذه المدخالت مع البيانات المتاحة خارجيا باإلضافة إلى  والتضخم ومعدالت النمو طويلة األجل

 وقطاع األعمال. تقييماتنا التي تستند إلى معرفتنا بالعميل
 

 حول البيانات المالية  9لموسة باإليضاح الموجودات غير الم صاحات المجموعة حوللقد قمنا بتقييم مدى كفاية ومالئمة إف

 الحساسية.لك اإلفصاحات حول االفتراضات الرئيسية واألحكام والمجمعة بما في ذ
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 مراقب الحسابات المستقلتقرير 

  ن إلى حضرات السادة المساهمي

 ع. )تتمة(ش.م.ك. شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 )تتمة( ية المجمعة تقرير حول تدقيق البيانات المال
 

 2020مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة  معلومات أخرى
م "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير يتكون قسإن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. 

  البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها.ف بخال  ،2020لسنة  السنوي للمجموعة
 

 حولها.   نتيجة تدقيقأي م ولن نعبر عن خرى ولعلومات األإن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي الم
 

إذا كانت  ينة أعاله وتحديد مامبال  المعلومات األخرى االطالع علىما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي في

بشأنها.  أخطاء ماديةدقيق أو وجود أي أثناء التحسبما وصل إليه علمنا مع البيانات المالية المجمعة أو  ماديةغير متوافقة بصورة 

علومات لمعلى ا في هذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها أي أخطاء ماديةنا إلى وجود توصلما وإذا 

 ليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد. . يرنافي تقر تلك الوقائعإدراج ، فإنه يتعين علينا األخرى
 

   البيانات المالية المجمعةمسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن 
وعن  عايير الدولية للتقارير المالية لة وفقاً للمبصورة عاد البيانات المالية المجمعةعداد وعرض هذه إلدارة هي المسؤولة عن إإن ا

ن خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة ع بيانات مالية مجمعةة إلعداد أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضروري

 الغش أو الخطأ. 
 

عة أعمالها على أساس مبدأ  على متاب وعة المجم، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجمعة البيانات الماليةعند إعداد 

متعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية االستمرارية مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور ال

 إلجراء.  و في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اأو وقف أعمالها أ المجموعةعتزم اإلدارة تصفية المحاسبي ما لم ت
 

 . للمجموعة البيانات المالية المجمعةحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد يت
 

  البيانات المالية المجمعةمسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق 
ناتجة عن الغش ة سواء كانت ككل خالية من األخطاء المادي انات المالية المجمعةالبيإن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن 

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

ً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي يضمن أن عملية التد د تنشأ دائًما باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها. وققيق وفقا

ية أو مجمعة على القرارات  اء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فرداألخط

 . البيانات المالية المجمعةساس هذه  االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أ

 

ً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكجزء من  وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا  كاًما مهنيةً التدقيق وفقا

 بما يلي: 
 

 غش أو الخطأ ووضع وتنفيذ سواء كانت ناتجة عن ال البيانات المالية المجمعةخاطر األخطاء المادية في تحديد وتقييم م

لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.  افية ومناسبةئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كإجراءات التدقيق المال

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

 اوز الرقابة الداخلية. التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تج يتضمن التواطؤ أو

 

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

 .  المجموعةفعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى  الرأي حول  
 

 حاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل  محاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المتقييم مالئمة السياسات ال

 رة. اإلدا
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 مراقب الحسابات المستقلتقرير 

  إلى حضرات السادة المساهمين 

 ع. )تتمة(ش.م.ك. الشرق األوسط لالستثمار الماليشركة الكويت و
 

 )تتمة( ت المالية المجمعة تقرير حول تدقيق البيانا
 

 )تتمة(سابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة مسؤوليات مراقب الح
 

 لة التدقيق التي حصلنا  اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً إلى أد التوصل إلى مدى مالئمة استخدام

جوهرياً حول قدرة  ق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شًكاعليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعل

حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن ى أساس مبدأ االستمرارية. وفي على متابعة أعمالها عل المجموعة

لمجمعة أو تعديل رأينا في حالة ار، في تقرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية انأخذ بعين االعتب

مراقب الحسابات. على   ي حصلنا عليها حتى تاريخ تقريرفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التعدم مالئمة اإل

عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ  المجموعةستقبلية في توقف الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف الم

 االستمرارية.
 

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

 ة بأسلوب يحقق العرض العادل. انات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصل البي
 

 داخل المجموعة إلبداء رأي   لمعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجاريةالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول ا

التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة  إبداء ونحن مسؤولون عنلمجمعة. حول البيانات المالية ا

 عن رأي التدقيق.  فقطمسؤولية ونتحمل ال
 

يق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقإننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول 

 قابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. أوجه قصور جوهرية في أدوات الربما في ذلك أي 

 

لة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الص المسؤولين عن الحوكمةأيًضا  نزود

استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات تؤثر على من المحتمل أن أنها  فة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولةبكا

   الصلة، متى كان ذلك مناسباً.
 

ق البيانات أهمية في تدقي األكثراألمور التي تشكل األمور بها، نحدد تلك  المسؤولين عن الحوكمةومن خالل األمور التي يتم إبالغ 

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

درة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما م يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال ناالخاص بنا ما ل

ة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب ول أن النتائج العكسية المترتباإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معق يجب عدم

  العامة له.
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 ب الحسابات المستقلتقرير مراق 

  إلى حضرات السادة المساهمين 

 ع. )تتمة(ش.م.ك. وسط لالستثمار الماليشركة الكويت والشرق األ
 

 حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرىتقرير 

ً إن الشركة في رأين ردة في تقرير مجلس والبيانات الوا البيانات المالية المجمعةمحاسبية منتظمة وأن  تحتفظ بدفاتراألم ا أيضا

أننا قد حصلنا على كافة  متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. و المجمعةالبيانات المالية فيما يتعلق بهذه  األم إدارة الشركة

تتضمن جميع المعلومات التي  البيانات المالية المجمعةأن  رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما المعلومات واإليضاحات التي

نظام ، وعقد التأسيس والوالتعديالت الالحقة لها يذيةوالئحته التنفوالتعديالت الالحقة له  2016لسنة  1الشركات رقم بها قانون يتطل

ً لألصول المرعية. حسبما وصل إليه ع ، وأنه قد أجري الجرد وفقاألم األساسي للشركة لمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون ا

لعقد التأسيس وللنظام األساسي ، أو والتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له  2016لسنة  1الشركات رقم 

ً على نشاط الشركعلى وجه قد يك 2020ديسمبر  31ل السنة المنتهية في خال  ،األم للشركة أو مركزها  األم ة ون له تأثيراً ماديا

دينار كويتي مما يعد مخالفة لألغراض الرئيسية  2,500,000لعقار استثماري مدرج بقيمة  تابعةشركة باستثناء تملك ، المالي

 .التابعةشركة للالمنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام األساسي 
 

 ً ت الالحقة له في  والتعديال 1968لسنة  32حكام القانون رقم د إلى علمنا وجود أية مخالفات ألم يرنه خالل تدقيقنا لأ نبين أيضا

في شأن   2010لسنة  7انون رقم أو ألحكام الق شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به

قد يكون له تأثير مادي على نشاط   ه على وج 2020ديسمبر  31منتهية في ة العلقة به خالل السنمتهيئة أسواق المال والتعليمات ال

 ة األم أو مركزها المالي. الشرك

 

 

 

 

 
 

 بدر عادل العبدالجادر

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 
   إرنست ويونغ

 لعيبان والعصيمي وشركاهما
 

 2021 لأبري 1
 

  الكويت





 وشركاتها التابعة .ش.م.ك.ع ليلالستثمار الماوسط شركة الكويت والشرق األ
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 المجمع  الخسائرأو  رباحاألبيان 

  2020ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل
 

   

 
 2020 2019 

 
 يكويت دينار دينار كويتي إيضاحات

  إيرادات
 

  

 ةإدارعاب تأ
 

1,424,400 1,490,237 

 ات عموالتإيراد
 

1,844,157 1,233,701 

 لقيمة العادلة من خالل األرباحالربح من استثمارات مدرجة با خسارة()ال صافي

 الخسائرأو 
 

(1,541,373) 783,824 

 ات توزيعات أرباحإيراد
 

19,003 144,902 

 صافي فروق تحويل عمالت اجنبية 
 

104,297 136 

 ةفائدات إيراد
 

12,216 66,086 

      - 9,000,000 8 ربح االعتراف بعقار استثماري 

   أخرىات إيراد
 

980 1,886 

  
────────── ────────── 

 ات التشغيلإيرادصافي 
 

10,863,680 3,720,772 

  
────────── ────────── 

    

 المصروفات 
 

  

 (2,857,395) (2,774,228) 16 يةإدارمصروفات عمومية و

 مويليف تتكال
 

-     (53,466) 

  
────────── ────────── 

 إجمالي مصروفات التشغيل
 

(2,774,228) (2,910,861) 

  
────────── ────────── 

 ةدارالربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإل
 

8,089,452 809,911 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية 
 

(222,893) (24,486) 

 زكاة
 

(86,697) (3,205) 

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
 

(3,925) -     

 ةدارمكافأة أعضاء مجلس اإل
 

(24,000) (12,000) 

  
────────── ────────── 

 ربح السنة
 

7,751,937 770,220 
  

═══════════ ═══════════ 

 الخاص بـــ: 
 

  

 مساهمي الشركة األم 
 

7,863,578 655,418 

  سيطرةالحصص غير الم
 

(111,641) 114,802 

  
────────── ────────── 

  
7,751,937 770,220 

  
═══════════ ═══════════ 

 فلس  2.5 لس ف  30.0 17 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم  
  

═══════════ ═══════════ 
  

 

 

 



 وشركاتها التابعة .ش.م.ك.ع ليلالستثمار الماوسط شركة الكويت والشرق األ
 

 

 

  المالية المجمعة. تانان هذه البيم جزءا  شكل ت 27إلى  1اإليضاحات المرفقة من إن 
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 بيان الدخل الشامل المجمع 

  2020 برسميد 31المنتهية في  لسنةل
 

2020 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

 
  

 770,220 7,751,937 ربح السنة

 

────────── ────────── 
 أخرى شاملةات إيراد)خسائر(  

  

الخسائر في فترات  أو  األرباحإلى  لن يتم إعادة تصنيفها أخرىشاملة  اتإيراد )خسائر( 
 الحقة:  

  

ات الشاملة  يرادبالقيمة العادلة من خالل اإلمدرجة مارات ثاست  من الربح لخسارة()اصافي 

 81,372 (168,170) خرىاأل

 
────────── ────────── 

 81,372 (168,170) سنةلل أخرىشاملة  اتإيراد خسائر() 

 

────────── ────────── 

 851,592 7,583,767 ات الشاملة للسنة يرادجمالي اإلإ
 

═══════════ ═══════════ 
   

   الخاص بـ:

 731,058 7,699,869 مساهمي الشركة األم

 120,534 (116,102) الحصص غير المسيطرة

 
────────── ────────── 

 
7,583,767 851,592 

 
═══════════ ═══════════ 

 

 

 

 

 

 

 



 ا التابعةوشركاته .ش.م.ك.ع ركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار الماليش
 

 

 

 البيانات المالية المجمعة. من هذه ل جزءا  تشك 27إلى  1يضاحات المرفقة من إلإن ا
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع  

 2020ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل 

 
   األم ي الشركةهماسبم صالخا  

 

 

 رأس
 المال

  أسهم

 خزينة

 احتياطي

 خزينة أسهم 

 احتياطي 
 اإلجمالي خسائر متراكمة احتياطي أخر القيمة العادلة

لحصص غير ا
 المسيطرة

 مجموع  

 حقوق الملكية 

 دينار كويتي كويتي ارنيد دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

          

 17,961,672 1,863,662 16,098,010 (11,312,589)     - (11,093) 1,576,307 (536,114) 26,381,499  2020 يناير 1كما في 

 7,751,937 (111,641) 7,863,578 7,863,578     -     -     -     -     - السنةسارة( خ)ربح 

 (168,170) (4,461) (163,709)     -     - (163,709)     -     -     - ة نسلل أخرىشاملة  خسائر

 

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

 7,583,767 (116,102) 7,699,869 7,863,578     - (163,709)     -     -     - ات الشاملة للسنة يراداإل )الخسائر( إجمالي

االعتراف   إلغاء  احتياطي القيمة العادلة عنداستقطاع إلي 

بالقيمة العادلة من خالل   دوات حقوق الملكية المصنفةأب

     -     -     - (110,776)     - 110,776     -     -     - خرى ات الشاملة األيراداإل

 (5,645)     - (5,645)     -     -     -     - (5,645)     - خزينة أسهم شراء

مسيطرة دون التغير في السيطرة  حيازة حصص غير

 (498,750) (1,235,828) 737,078     - 737,078     -     -     -     - (1.2 )إيضاح

 (393,048) (393,048)     -     -     -     -     -     -     - ( 1.2 إيضاح)غير المسيطرة صافي الحركة في الحصص  

 

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

 24,647,996 118,684 24,529,312 (3,559,787) 737,078 (64,026) 1,576,307 (541,759) 26,381,499 2020ديسمبر  31في 
 

 

 

 

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



 ا التابعةوشركاته .ش.م.ك.ع ركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار الماليش
 

 

 

 البيانات المالية المجمعة. من هذه ل جزءا  تشك 27إلى  1يضاحات المرفقة من إلإن ا
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع   

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 

   الخاص بمساهمي الشركة األم  

 

 

 رأس
 المال

  أسهم

 خزينة

 احتياطي

 خزينة أسهم 

اطي القيمة تياح
 اإلجمالي خسائر متراكمة احتياطي أخر العادلة

الحصص غير 
 رةطيالمس

 وعمجم  

 حقوق الملكية 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ينار كويتيد دينار كويتي 

          

 16,899,241 1,743,128 15,156,113 (12,008,637)     - (46,103) 2,042,260 (1,212,906) 26,381,499 2019 يناير 1كما في 

 770,220 114,802 655,418 655,418     -     -     -     -     - سنة  ال حبر

 81,372 5,732 75,640     -     - 75,640     -     -     - للسنة    أخرىات شاملة إيراد

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

 851,592 120,534 731,058 655,418     - 75,640     -     -     - لة للسنة  لشاما اتيرادإلالي جماإ

 إلغاء  احتياطي القيمة العادلة عنداستقطاع إلي 

بالقيمة  االعتراف بادوات حقوق الملكية المصنفة

     -     -     - 40,630     - (40,630)     -     -     - الشاملة االخرى  اإليرادات العادلة من خالل

 210,839     - 210,839     -     -     - (465,953) 676,792     -  ةبيع أسهم خزين

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

 17,961,672 1,863,662 16,098,010 (11,312,589)     - (11,093) 1,576,307 (536,114) 26,381,499  2019ديسمبر  31في 

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

 

 

 

 

 



 

 ةعوشركاتها التاب .ع.م.كش. المالي رستثماط لالشركة الكويت والشرق األوس
 

 

 مجمعة.من هذه البيانات المالية ال تشكل جزءا   27إلى  1المرفقة من  إن اإليضاحات
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 بيان التدفقات النقدية المجمع 

  2020ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل
 2019 2020 إيضاحات 
 

 

 يكويت دينار دينار كويتي
    غيلالتش  أنشطة

 797,911 8,065,452  عضاء مجلس االدارة الضرائب وبعد مكافأة أقبل  حالرب

    بصافي التدفقات النقدية: السنة حربتعديالت لمطابقة 

 175,725 150,854 10 أثاث ومعدات استهالك

الشاملة  اإليراداتالل إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خ

 (4,800) (5,040)  يخرألا

 (66,086) (12,216)   ةائديرادات فإ

 (325,667) 513,658  او الخسائر  األرباحمن خالل بالقيمة العادلة  مدرجةاستثمارات محققة من بيع  (أرباحخسائر )

 (458,157) 1,027,715  الخسائرأو  رات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباحمن استثمامحققة غير  (أرباح)خسائر 

 53,466     -  تكاليف تمويل

 118,888 44,901  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

     - (9,000,000) 8  ثماري تربح من االعتراف بعقار اس

  ───────── ───────── 

  785,324 291,280 

    وبات التشغيل:موجودات ومطلالتغيرات في 

 25,474 (1,085,537)  الخسائرأو  األرباحدلة من خالل عالايمة استثمارات مدرجة بالق

 (149,159) (2,837,952)   أخرىموجودات 

 (26,482) 2,837,991   أخرىدائنون ومطلوبات 

 75,613 13,998  مستلمة  فائدةات إيراد

 (7,915) (57,490)   مدفوعةضرائب 

 (47,640) (78,228)  مدفوعة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ───────── ───────── 

 161,171 (421,894)  التشغيل   أنشطةالناتجة من )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 

  ───────── ───────── 

 ثمارستاال أنشطة
   

     - (854,750)  ودائع محددة االجل 

 (88,730) (65,162) 10 ، صافي بعد البيع شراء أثاث ومعدات

     - 9,000,000 8 عقار استثماري من بيع  تالحصمت

 شراء عقار استثماري
 

(2,500,000) -     

 ، األخرىالشاملة  اإليرادات لقيمة العادلة من خاللمتحصالت من بيع استثمارات مدرجة با

 بالصافي
 

46,952 323,826 

شاملة دات الرايل اإلالعادلة من خالمن استثمارات بالقيمة  اح مستلمةات توزيعات أربإيراد

 االخرى
 

5,040 4,800 

  

───────── ───────── 

 االستثمار  أنشطةصافي التدفقات النقدية الناتجة من 
 

5,632,080 239,896 

  

───────── ───────── 

  مويلالت أنشطة
 

  

 سداد قرض محدد األجل 
 

-     (2,456,300) 

     - (498,750) 1.2 غير مسيطرة في شركة تابعة  ةحيازة حص

     - (393,048) 1.2  غير مسيطرة في شركة تابعة ةحصاسترداد 

 تكاليف تمويل مدفوعة 
 

-     (68,773) 

 أسهم خزينة من بيع متحصالت
 

-     210,839 

 شراء أسهم خزينة 
 

(5,645) -     

 
 

───────── ───────── 

  ليتموال أنشطةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
 

(897,443) (2,314,234) 

  
───────── ───────── 

 النقص في النقد والنقد المعادل )الزيادة( صافي 
 

4,312,743 (1,913,167) 

 يناير  1 النقد والنقد المعادل في
 

2,106,692 4,019,859 

  

───────── ───────── 

 2,106,692 6,419,435 4 ديسمبر 31النقد والنقد المعادل في 

  

═════════ ═════════ 

 

 



 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع ستثمار الماليالق األوسط لكويت والشرشركة ال

  المالية المجمعة البياناتحول  إيضاحات

  2020 يسمبرد 31منتهية في للسنة اي ولكما ف
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 المجموعة الشركة و معلومات حول     -1
 

  الشركةمعلومات حول  1.1

لي ش.م.ك.ع )"الشركة األم"(  ق األوسط لالستثمار المالشراو الكويتلشركة المجمعة البيانات المالية  إصدارتم التصريح ب

بموجب القرار الصادر عن مجلس  2020ديسمبر  31تهية في نمة الللسن المجموعة"( ركاتها التابعة )يشار اليها معا بــ "وش

العمومية معية جع الجتمافي ا ة المجمعة تعديل هذه البيانات الماليللمساهمين يحق . و2021 مارس 31بتاريخ  ةداراإل

 .السنوية
 

البيانات المالية المجمعة  2020يو يون 18سنوية المنعقد بتاريخ ل اجتماع الجمعية العمومية الد مساهمو الشركة األم خالتماع

  لم توصي الشركة األم بتوزيعات أرباح للسنة المنتهية بذلك التاريخ.. 2019بر ديسم 31للسنة المنتهية في 
 

م تداول ويقع مقرها في دولة الكويت ويت 1984يناير  1في تم تأسيسها عامة شركة مساهمة كويتية  يه األملشركة ا إن

المال كشركة تمويل  أسواقتخضع الشركة األم لقواعد بنك الكويت المركزي وهيئة كويت. لاة رصبوفي علنا ها أسهم

 شركة استثمار.و
 

 ما يلي:ركة األم على الرئيسية للش نشطةتشتمل األ للشركة األم، طبقا  لعقد التأسيس والنظام األساسي
 

 من خالل أو  الكويت بصورة مباشرة ل وخارجداخ اديةالقطاعات االقتصالعديد من االستثمار المالي في  أنشطةيام بالق
 تأسيس لغير في مشاركة اأو  الشركات التابعة ل تأسيسمن خال نشطةاألتنفيذ نفس ل المساهمة في الشركات القائمة 

 هذه الشركات. همسأ شراء أو  ت المتخصصةالشركا
 ا  وعالميا  وتداول األوراق المالية ليحمالء لصالح عمأو  لصالح الشركة محافظ واستثمار األموال وتنميتهاة الإدار

ارسة مذلك بم بخالف القيامأو  سندات للغيرالمختلفة من الإصدار األنواع إلى  ة األوراق المالية باإلضافةإداروإصدار و
 ئتمان. د االة عقوإدارمحليا وعالميا  وقبول والتمويل  أنشطةتنفيذ اطة لالوس أنشطةة أنواع كاف

 وتقديم الخدمات الماليةحاث بألاات وإجراء الدراس . 
 السوق صناع تقديم خدمات. 
 

"المساهم الرئيسي" أو   ـبا )يشار إليهالذكير للتجارة العامة والمقاوالت ش.ش.و. الشركة األم هي شركة تابعة لشركة إن 

 "(.الكبريشركة األم "ال
 

وعنوانها البريدي المسجل هو ص.   15الدور م سارج جشارع السور ب 1يقع المقر الرئيسي للشركة األم في المرقاب قطعة 

 الكويت.دولة ، مدينة الكويت ،  13009، الصفاة  819

 

 موعةمعلومات حول المج 1.2
 

 جمعة للمجموعة ما يلي: متتضمن البيانات المالية ال
 

 بلد التأسيس  م ساال

 %حصة الملكية     

 2019 2020 يسية الرئ نشطةاأل
     

 استثمار %99.9 %99.9 الكويت  )مقفلة(* م.األولى القابضة ش.م.ك. وسطاألشركة 

  صندوق مدار %73.6 %94.2 الكويت  **صندوق بوابة الخليج )"الصندوق"(

 م..ك.المالية ش.مط للوساطة سلشرق األوشركة ا

 وساطة %90.0 %100.0 الكويت  ***فبك(يم)
 

وهناك خطابات تنازل لصالح المجموعة تؤكد أن   ،جموعةعة نيابة عن المابتلكة ابالحصص المتبقية في الشر األمناءيحتفظ   *

 المجموعة هي المالك المستفيد من هذه األسهم.
 

دينار كويتي. نتيجة  393,048غير المسيطرة بمبلغ  للحصصألسهم المملوكة ق باسترداد اندو، قام الصخالل السنة الحالية ** 

 طرة لتعكس التغيرات النسبية في الصندوق. يالمسغير   حصصاللذلك ، تم تعديل 
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 )تتمة(  المجموعةالشركة و معلومات حول     -1
 

 تتمة() موعةمعلومات حول المج 1.2
 

شركة الشرق األوسط للوساطة المالية في  %10بنسبة فية إضا صحص بحيازةالشركة األم  متاق، ةالحالي سنةخالل ال ***
القيمة الدفترية إن ٪. 100٪ إلى 90ا من تهيكة ملدينار كويتي مما أدى إلى زياد 498,750 بمبلغمقابل إجمالي  ش.م.ك.م.

  الحيازة للمجموعة في تاريخ  المجمعةفي البيانات المالية  شركة الشرق األوسط للوساطة المالية ش.م.ك.م.لصافي موجودات 
 ي.ويتدينار ك 1,235,828 بمبلغ كانت

 

  

 دينار كويتي 

 x10% 1,235,828دينار كويتي  12,358,280 المسيطرة لحصص غيرحيازة اللدفترية القيمة ا

 (498,750) مدفوع للحصص غير المسيطرة لاابل المق

 

───────── 

 737,078 زيادة في حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم ال

 

═════════ 
 

معامالت مع حاملي األسهم كالسيطرة حتفاظ بكية مع االحصص المل دي إلى تغييرات فيي تؤالمعامالت التم المحاسبة عن يت
 الخسائرأو  االرباح، ال يتم االعتراف بأرباح أو خسائر من هذه التغييرات في يجة لذلكنت .لكيةبصفتهم أصحاب حقوق م

 . ة األمنسب إلى مساهمي الشرك" وتحقوق الملكية "احتياطي آخرب منفصل في بندولكن يتم االعتراف بها مباشرة 
 

 أحداث بعد تاريخ البيانات المالية 
 مع ملكية مباشرة .م.مالسيارات ذ. جارئلتأجير واست كميفيكلشركة األم بتأسيس شركة ا متقا، البيانات الماليةريخ الحق ا لتا

 ، شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة ومقرها في دولة الكويت. %99 نسبةب
 

  لهامةية احاسبوالسياسات الم عدادإلا اسأس     -2
 

 عداداإل أساس 2.1
مؤسسات الخدمات المالية في بالصادرة من بنك الكويت المركزي والمتعلقة ت امتعليوفقا  للمجمعة المالية الالبيانات  إعدادتم 

قا ب وفلمبلغ المحتسمقابل ا انيةئتمعلى التسهيالت اال عليمات قياس خسائر االئتمان المتوقعةتتطلب هذه الت دولة الكويت.
المخصصات المطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت  أو يعليمات بنك الكويت المركزالتزاما بت 9ي للتقارير المالية لمعيار الدولل

دولية للتقارير يير الللمعا خرىوتطبيق كافة المتطلبات األ حات ذات الصلة،المركزي أيهما أعلى؛ وتأثيرها على اإلفصا
  الستخدام ل مطبقةال الية يير الدولية للتقارير الملية )يشار إليها معا  بــ "المعالمحاسبة الدوير امعاي لية الصادرة من مجلسالما

 في دولة الكويت"(. 
 

ة قاسالموعقار استثماري مالية  أوراقفي  اتاالستثمارثناء التاريخية باستالبيانات المالية المجمعة وفقا  لمبدأ التكلفة  إعدادتم 
 .  لعادلةمة ابالقي

 

 . األمئيسية للشركة رلا  لةالكويتي الذي يمثل أيضا  العم الية المجمعة بالديناربيانات الميتم عرض ال
 

التسوية أو  تعلق باالستردادالمتحليل التم عرض ترتيب السيولة. حسب لها لمجموعة بيان المركز المالي المجمع ض اتعر
من تاريخ البيانات المالية المجمعة  ا  شهر 12بعد أكثر من  أو (اولمتدلالمجمعة )ية ايانات المالريخ الببعد تا ا  شهر 12خالل 
 .21 داول( في اإليضاحتمال ير)غ

 

  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.2
 

 لجديدةمالت واالحداث اللمعاة ملخص السياسات المحاسبي 2.2.1
 

 منح حكومية 
 ا معند م المنحة وسيتم االلتزام بكافة الشروط المرفقة.تالل بأنه سيتم اسأكيد معقوما يوجد تعند يتم االعتراف بالمنح الحكومية

ات على أساس منتظم على مدار الفترات التي يتم خاللها تحميل التكاليف إيرادها كتعلق المنحة ببند المصروفات، يتم تسجيلت
ات إيرادتسجيلها كبأصل ما، يتم ة علق المنحوعندما تتات. لصلة، التي تم تخصيص تلك المنحة لتعويضها، كمصروفذات ا

 المتوقع لألصل ذي الصلة.  جياتاإلنبمبالغ متساوية على مدار العمر 
إلى   هماإدراجة ويتم االسمي ةعندما تقوم المجموعة باستالم منح لموجودات غير نقدية، يتم تسجيل األصل والمنحة بالقيم

ط  نمط استهالك مزايا األصل ذي الصلة على أقساإلى  صل، استنادا  لأل ي المتوقعر اإلنتاجالعمالخسائر على مدار أو  األرباح
 متساوية. ة يوسن
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 )تتمة( والسياسات المحاسبية الهامة عداداإل أساس     -2
 

 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.2
 

 مجموعةال لة من قبطبقلما الجديدة والمعدلةوالتفسيرات معايير ال 2.2.2

يناير  1بعد أو  تي تبدأ فيوية الات السنترفلري لر والتعديالت التي تسايييق بعض المعقامت المجموعة ألول مرة بتطب

جموعة  م الملم تق. موضح أدناه. بية الجديدة حاسالمهذه المعايير ناتجة من تطبيق التغيرات ال تأثير. إن طبيعة و2020

 صدرت ولكن لم تسر بعد.  أخرىتعديالت أو  تفسيرات أو عاييرألي مبالتطبيق المبكر 
  

المجمعة  لماليةنات االبياأثير على إال أنه ليس لها ت 2020 سنة ألول مرة في خرىفسيرات األلتاوالت تسري العديد من التعدي

 بعد.  م تسرلكن لت وصدر ىأخرتعديالت أو  تفسيراتأو  جموعة بالتطبيق المبكر ألي معاييرم الملم تقللمجموعة. 
 

  العم: تعريف األ3 المالية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير
أنه لكي يتم تصنيف أية مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات  3التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية ضح وي

الحصول على المخرجات.   ةتحقق قدرا  لكي تان معجوهري يتجمع إجراء، ال بد وأن تتضمن كحد أدنى مدخالت وأعمالك

إلى   ات المطلوبة للوصولجراءون أن تشتمل على كافة المدخالت واإلق دقحتتد ق عمالديل أن األضح التعذلك، أوإلى  إضافة

ي تقبلية فالمس المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة ولكنها قد تؤثر على الفترات

 .العميام المجموعة بإبرام أي عمليات لدمج األحالة ق
 

تعديل : 39 ومعيار المحاسبة الدولي 9عيار الدولي للتقارير المالية والم 7المالية للتقارير  ليودر التعديالت على المعيا

 األساسي الفائدةر سع

بعض اف والقياس األدوات المالية: االعتر 39الدولي لمحاسبة يار اومع 9لمعيار الدولي للتقارير المالية على ا  عديالتلتا قدمت

تتأثر عالقة و. سيألساا الفائدة رسعبتعديل حوط التي تتأثر بشكل مباشر الت القاتع عيى جمالتي تنطبق عل اإلعفاءات

بند لي األساس دةالفائ رعسعلى التدفقات النقدية القائمة  قيمةيت و / أو وقت ن بشأنيقتعدم حالة  تعديلال نتج عنالتحوط إذا 

ليس   لمكثفة للشركة حيث أنهالمعلومات المالية المرحلية ا  ىر علتأثيأي  التعديالتهذه ن نتج عحوط أو أداة التحوط. لم يتال

 .فائدةتحوط ألسعار ال القاتلديها أي ع
 

 لجوهريةمات اتعريف المعلو: 8سبة الدولي ار المحاومعي 1ي بة الدولتعديالت على معيار المحاس

أو عدم صحتها أو إخفاؤها  كان حذفها  إذا هريةتعتبر جو ومات"المعل أن إلىيشير علومات تقدم التعديالت تعريف ا جديد ا للم

المستخدمين الرئيسيين لها  قبلمن الية يانات الممن المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات المتخذة بناء  على تلك الب

 ". ي قامت بإعدادها.شأة التول المنوهو عرض معلومات مالية حت المالية البيانا م من هذهالعا في إطار الغرض
 

 شاركةبالمكل فردي أو سواء بش المعلومات،لى طبيعة أو حجم إ ستندست جوهريةالمعلومات الضح التعديالت أن وت

إذا كان من المتوقع  اجوهري   اأمر  ات لوممعالالخطأ في وقوع كل شيالبيانات المالية. اق سي منك ضوذل أخرى،معلومات ب

البيانات أي تأثير على  التعديالتهذه  نتج عنن. لم يين األساسييدمختالمس المتخذة منلى القرارات بشكل معقول أن يؤثر ع

 .المجموعةتقبلي على ير مسي تأثا أع أن يكون لهوليس من المتوق المالية المجمعة
 

 2018مارس  29 يالصادر ف الية للتقارير الم تصوريال طاراإل

ا تصوريال طارال يمثل اإل إن  . تجاوز المفاهيم أو المتطلبات في أي معيارالتي ت فيه المفاهيم الواردة أو أي من  معيار 

ِّين على   المعايير، دادإعبة في ير المحاساعدة المجلس الدولي لمعايهو مس ريتصوالغرض من اإلطار ال ومساعدة الُمعد 

 .ارهيسوتف مساعدة جميع األطراف على فهم المعاييرلكذلك و ،ساريال يوجد معيار سقة حيث اسبية متات محتطوير سياس
 

 االعترافويقدم تعريفات محدثة ومعايير  الجديدة،بعض المفاهيم  مراجعته تتمذي لا تصورييتضمن اإلطار ال

 يوضح بعض المفاهيم الهامة.ا كم وباتلات والمطبالموجود
 

 البينات المالية المجمعة للمجموعة.تأثير على ا ليس له تالعديالتهذه  إن
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 )تتمة( محاسبية الهامةلا تاسياسأساس اإلعداد وال     -2
 

 )تتمة( تسبية واإلفصاحاالسياسات المحايرات في التغ 2.2
 

  )تتمة( مجموعةالمطبقة من قبل ال الجديدة والمعدلةوالتفسيرات معايير ال 2.2.2
 

  19-بفيروس كوفيد: امتيازات التأجير المتعلقة 16قارير المالية ولي للتعيار الدى المتعديالت عل
ديل على المعيار تع - 19-امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد 2020مايو  28س معايير المحاسبة الدولية في لجر مأصد

رشادات المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيق إ أجرين منللمستعقود التأجير. تمنح التعديالت إعفاء   16الدولي للتقارير المالية 

ا 19-كس امتيازات التأجير الناشئة كنتيجة مباشرة لتفشي وباء كوفيدتأجير بما يعال دل عقشأن المحاسبة عن تعديب 16 . نظر 

ا عملي ا، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز التأجير المتعلق لكون والممنوح من المؤجر  19-س كوفيدبفيروه مبرر 

بهذا االختيار باحتساب أي تغيير في مدفوعات التأجير الناتجة عن  مويقي . يقوم المستأجر الذيمثل تعديال لعقد التأجير أم ال

إذا  ، 16لية الما بنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي تغيير وفق ا للمعيار الدولي للتقارير 19-وفيدامتياز التأجير المتعلق بك

  .مثل التغيير تعديال لعقد التأجيرلم ي
 

، كما يُسمح بالتطبيق المبكر. لم 2020يونيو  1بعد أو  المجمعة السنوية التي تبدأ فيلية مالانات فترات البيا عديل علىيسري الت

 المجمعة للمجموعة.البيانات المالية ينتج عن هذا التعديل تأثير جوهري على 
 

 سر بعدتدرة ولم اير صمعاي 2.3
 

مجموعة. تنوي لية المجمعة للالبيانات الما دارص إيخ ن لم تسر بعد حتى تارفيما يلي المعايير والتفسيرات التي صدرت ولك

 تى أمكن ذلك عندما تصبح سارية المفعول. م ،الجديدة والمعدلة  لتفسيراتوا تطبيق هذه المعايير المجموعة
 

 غير متداولةأو  تصنيف المطلوبات كمتداولة :1دولي بة التعديالت على معيار المحاس
  1من معيار المحاسبة الدولي  76إلى  69تعديالت على الفقرات من  2020ير اين يية فسبة الدولعايير المحاأصدر مجلس م

 غير متداولة. وتوضح التعديالت ما يلي:أو  متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولةلتحديد 
 

     سوية؛ أجيل التبحق تالمقصود ما 

    المالية؛ بد أن يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة البيانات ال 

    ذلك التصيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحق التأجيل؛ رثأيت نل 

    قة المضمنة في التزام قابل للتحويل في أداة حقوق ملكية وذلك في حالة أال يؤثر يتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة المشت

 صنيفها.ام على تاللتزا
 

ويجب تطبيقها بأثر رجعي.  2023يناير  1بعد أو  في  أتبد وية التيتسري التعديالت على فترات البيانات المالية المجمعة السن

الحالية وما اذا كانت المجموعة ترغب في إعادة تقييم  الممارساتتعمل المجموعة حاليا  على تقييم تأثير التعديالت على 

 القائمة من عدمه.  القروض  اتفاقياتضمن  تعهداتها
 

 3يار الدولي للتقارير المالية معلاعلى تعديالت  – المفاهيمي طاراإلإلى  إشارة مرجعية
إشارة  – عمالدمج األ 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 

 انات عرض البيإعداد و إطارإلى  ه التعديالت هو استبدال اإلشارة المرجعيةض من هذ. والغريمفاهيالم طاراإلإلى  مرجعية
دون أن يطرأ   2018الصادر في مارس  المفاهيمي للتقارير المالية طاراإلإلى  مرجعية بإشارة 1989الصادر في سنة  اليةالم

 أي تغيير ملحوظ في المتطلبات المتعلقة به.
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  – ميفاهيالم طاراإل لىإ إشارة مرجعية
لتجنب  3بالمعيار الدولي للتقارير المالية الواردة  دولية استثناء  من مبادئ االعترافحاسبة الالم اييركما أضاف مجلس مع

المحتملة التي تندرج  لمطلوباتزامات واااللتطبيق" والناتجة عن الخسائر المحتملة خالل "اليوم الثاني للتأو  إصدار األرباح

الضرائب، في حالة   21تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  ةلجن تفسيرأو  37ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

  لحالية الواردة ضمن وفي نفس الوقت، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية توضيح اإلرشادات اتكبدها بصورة منفصلة. 

إعداد   إطارإلى  ارة المرجعيةشإلادال المتعلقة بالموجودات المحتملة والتي لن تتأثر باستب 3لتقارير المالية لي لالدويار المع

 وعرض البيانات المالية.
 

تقوم  طبق بأثر مستقبلي.وتن 2022يناير  1بعد أو  السنوية التي تبدأ في المجمعة تسري التعديالت على فترات البيانات المالية

 المجمعة.لي ا بتقييم تأثير التعديالت على البيانات المالية حا وعةالمجم
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 ة()تتم معايير صادرة ولم تسر بعد 2.3
 

 16لي الدو ار المحاسبةديالت على معيتع –صالت قبل االستخدام المقصود تحلمعدات: الموات نشآالممتلكات والم

ات والمنشآت لكالممت 16ي لوالد ةر المحاسبتعديالت على معيا 2020لية في مايو در مجلس معايير المحاسبة الدوأص

نود الممتلكات يع بخصم أي متحصالت من بع المنشآت من ، والتي تمنستخدام المقصودالمتحصالت قبل اال - تادعلموا

لة الوصول بذلك األصل إلى  والمنشآت والمعدات وذلك في حات ممتلكاود الي بند من بنأات من تكلفة والمنشآت والمعد

 ةشأنملادة من قبل اإلدارة. بدال  من ذلك، تسجل المقصو ةقيطراهزا للتشغيل بالألن يكون ج ةيرورالضالحالة الموقع و

 الخسائر. ن األرباح أوالبنود وتكاليف إنتاج تلك البنود ضمالمتحصالت من بيع مثل هذه 
 

ثر رجعي وال بد من تطبيقه بأ 2022يناير  1د السنوية التي تبدأ في أو بع لمجمعةالبيانات المالية اعلى فترات  يلالتعديسري 

 ةنشأملا ام روضة في حالة قياية أقرب فترة معبدد بع والمعدات المتاحة لالستخدام في أومتلكات والمنشآت ملا نودعلى ب

  ول مرة.بتطبيق التعديل أل
 

 .ةجموعلمجمعة للممتوقع أن يكون ليها تأثير مادي علي البيانات المالية اس من الليالت تعديه الذإن ه
 

%" في حالة إلغاء االعتراف 10الرسوم ضمن اختبار "نسبة  –األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 بالمطلوبات المالية

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

. يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة 9ة على المعيار الدولي للتقارير المالي يال  دعلي تحاسبة الدوالم

عن شروط االلتزام  ريةجوهرة ل بصوالمعدأو  ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى اختالف شروط االلتزام المالي الجديد

المستلمة فيما بين المقترض والمقرض مشتملة  على الرسوم  أو  ةددالمسك المبالغ المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تل

ات المقرض نيابة  عن الطرف األخر. تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبأو  المستلمة إما من قبل المقترضأو  المسددة

 ألول مرة.بتطبيق التعديل  أةنشملها اتي تقوم فيبعد فترة البيانات المالية السنوية الأو   المتبادلة فيأو   معدلةمالية الال
 

مع السماح بالتطبيق المبكر.  2022يناير  1بعد أو  يسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في

وية التي  نالس جمعةلمالية المبعد فترة البيانات اأو  المتبادلة فيأو  المالية المعدلة طلوباتعلى الم ديالتستطبق المجموعة التع

 تقوم فيها المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة. 
 

 من غير المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة.  
 

 بية الهامة السياسات المحاسملخص  2.4

 البيانات المالية المجمعة:  إعدادتم تطبيقها في التي  الهامة محاسبيةلسات افيما يلي السيا
 

 يعمجالت أساس 2.4.1

تنشأ  تاريخ البيانات المالية المجمعة. فيلتابعة كما وشركاتها ا انات المالية للشركةلمجمعة من البيالبيانات المالية ا تتكون

متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ائدات ق في عقوها حليكون أو  تتعرض المجموعة لمخاطرالسيطرة عندما 

 على الشركة المستثمر فيها. خالل سيطرتها  على تلك العائدات من يرثأالت ويكون لديها القدرة على
 

 لمجموعة:  تثمر فيها فقط عندما يكون لدى اددة، تسيطر المجموعة على الشركة المسوبصورة مح
 

 ة الصل ذات  نشطةق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األوا )أي الحقهمر فيتثمسة الالسيطرة على الشرك  
 يها(الخاصة بالشركة المستثمر ف

 يها، واركتها في الشركة المستثمر فحقوق في عائدات متغيرة من مشأو  خاطرالتعرض لم 
  تها.اعائد  لىع أثيرالشركة المستثمر فيها في التالقدرة على استخدام سيطرتها على 
 

المجموعة  عندما تحتفظذا االفتراض وه  ملدع ممارسة السيطرة.إلى  أن أغلبية األصوات تؤديببشكل عام هناك افتراض 

ت كة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلوماثلة للشرحقوق مماأو  من أغلبية حقوق التصويت أقلب

 فيها بما في ذلك:ة المستثمر على الشرك ايطرتهس دىيم موالظروف ذات الصلة عند تقي
 

 مر فيهاالشركة المستث يحاملي األصوات اآلخرين فمع  قائمالترتيب )الترتيبات( التعاقدي ال 
 خرى التعاقدية األ الحقوق الناتجة من الترتيبات 
 ةحقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتمل 
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 بية الهامة السياسات المحاسملخص  2.4
 

 (ةمت)ت عالتجمي أساس 2.4.1

وجود  إلى  في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير ثمر فيهاشركة المستتها على التعيد المجموعة تقييم مدى سيطر

المجموعة على  عندما تحصل كة التابعة رميع الشبدأ تجللسيطرة. يثة عوامل الثالأكثر من الأو  تغيرات في عامل واحد

  إدراج . ويتم كة التابعةا على الشريطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتهسلذه االسيطرة على الشركة التابعة وتتوقف ه

 لبيانات اة في السن خالل بيعهاأو  ازتهاوالمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حي اتيرادالموجودات والمطلوبات واإل

 موعة على الشركة التابعة.جمة الى السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرجمعة من تاريخ حصول المجموعة علالية المالم
 

للمجموعة والحصص غير  األمبمساهمي الشركة  خرىالشاملة األ اتيرادالخسائر وكل بند من بنود اإلو أ رباحاأل تتعلق

تعديالت عند الضرورة على البيانات  إجراءويتم  مسيطرة.ير ال الحصص غجز في رصيد عإلى  تى إن أدى ذلكالمسيطرة ح

اسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة السيمع  لها يةبعة لكي تتماشى السياسات المحاسباتت الالمالية للشركا

علقة المت النقديةتدفقات ات والوالمصروف تايرادلكية واإلفيما بين شركات المجموعة وحقوق الم والمطلوباتالموجودات 

ن  تابعة، دو  ية في شركةالمحاسبة عن التغير في حصة الملك ميت .جموعة بالكامل عند التجميعبالمعامالت فيما بين أعضاء الم

 رة، كمعاملة حقوق ملكية. فقد السيط
 

الشهرة( ذلك بما في )لصلة ذات اودات الموجف بالعتراتلغي اإذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها 

ن  خسائر ضم أو  أرباحن يتم تحقق أي يحفي  وغيرها من بنود حقوق الملكية، والمطلوبات والحصص غير المسيطرة

 الخسائر. ويسجل االستثمار المتبقي وفقا للقيمة العادلة.  أو  رباحاأل
 

 ة وحيازة الحصص غير المسيطر عمالدمج األ 2.4.2

مة يقبال تقاس تكلفة الحيازة وفق ا لمجموع المقابل المحول، ويقاسيازة. ة الحام طريقباستخد عمالألة عن دمج ايتم المحاسب

، تختار  عمال. بالنسبة لكل عملية دمج لألالشركة المشتراةة في غير مسيطر مة أية حصصالعادلة في تاريخ الحيازة وقي

في صافي قيمة  الحصة بنسبة أو  لة ة العاديمبالقإما شتراة الشركة المفي  المجموعة قياس الحصص غير المسيطرة

 ية.دارت اإلن المصروفاكاليف الحيازة كمصروفات وتدرج ضمت حميل. يتم تللشركة المشتراةالموجودات المحددة 
 

والتصنيف لغرض التحديد  تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة فإنها ،أعمالعندما تقوم المجموعة بحيازة 

يتضمن هذا فصل  و ازة.روط ذات الصلة كما في تاريخ الحيقدية والظروف االقتصادية والشتعاالللشروط وفقا   لمناسبا

 .الشركة المشتراةمن قبل الرئيسية  في العقود المشتقات المتضمنة
 

ياس المقابل إعادة قيتم  الخ الحيازة. ريادلة في تابالقيمة الع عمالعمليات دمج األ يتم تقدير المقابل المحتمل الناتج من

. يتمثل المقابل المحتمل المصنف  حقوق الملكية نضم المحتمل المصنف كحقوق ملكية وتتم المحاسبة عن التسوية الالحقة

العادلة   مةقيياسه بال، ويتم قالمالية دواتاأل 9مالية المعيار الدولي للتقارير المالية وتقع ضمن نطاق  أداةالتزام في أو  أصلك

مقابل قياس ال. ويتم 9لية امال للمعيار الدولي للتقاريرالخسائر طبقا  أو  رباحاأل قيمة العادلة فيت في الالتغيرا إدراج مع

ادلة في تاريخ كل بيانات مالية وفقا  للقيمة الع 9المعيار الدولي للتقارير المالية يندرج ضمن نطاق المحتمل اآلخر الذي ال 

 الخسائر.أو  رباحاألمة ضمن ي القيالتغيرات ف جراإدجمعة مع م
 

يطرة وأي ة المدرجة للحصص غير المسمحول والقيمالمقابل ال يلاإجميتم قياس الشهرة مبدئيا  بالتكلفة )التي تمثل زيادة 

ة ت القيمإذا كان. (المقدرةوالمطلوبات التي تم حيازتها ددة بها سابقا  عن صافي القيمة للموجودات المح حصص ملكية محتفظ

يد تحد صحةمدى  ميتقيالمقابل المحول، تعيد المجموعة  تجاوز مجملتوجودات التي تم حيازتها في المدلة لصاالعا

بالغ التي سيتم ات المستخدمة لقياس المجراءاجعة اإلالمطلوبات المقدرة، كما تقوم بمرلموجودات التي تم حيازتها وكافة ا

زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تمت حيازتها عن إلى  مالتقيي إعادة ة. إذا انتهتازحيتاريخ الاالعتراف بها في 

 الخسائر.  أو  رباحالربح في األ إدراجالمحول، يتم  لقابمجمل الم
 

الشهرة  اجدرإة، يتم جزء من العملية بداخل تلك الوحد وحدات إنتاج النقد، ويتم استبعاد إحدىالشهرة ضمن  إدراجعندما يتم 

لية. يتم قياس استبعاد العم نة ع الخسارة الناتجأو  في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح عدة المستب العمليةتبطة بالمر

 به من وحدة إنتاج النقد. النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ ةالقيم أساسلحالة على ذه افي هالشهرة المستبعدة 
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 )تتمة( لهامةية اات المحاسبالسياس 2.4
 

 )تتمة(الحصص غير المسيطرة ة زاوحي عمالدمج األ 2.4.2

لبات جل وفقا لمتطسويتم قياسه الحقا بالمبلغ الموفقا  لقيمته العادلة.  أعمال االلتزام المحتمل في عملية دمج  اسقي بدئيا  يتم م

 دئيا  المبلغ المسجل مبأو  المحتملة والموجودات المحتملةالمطلوبات المخصصات و 37الدولي حاسبة معيار المبحكام األ

 أيهما أعلى.  اتيراد( وفقا لمتطلبات االعتراف باإلبا  اسك منذل كاناقصا  اإلطفاء المتراكم )متى ن
 

 النقد وودائع قصيرة االجل  2.4.3

محددة والودائع  لنقد في الصندوق والنقد لدى البنوكمع من اي المجز المالالمرك في بيانل الجائع قصيرة االنقد والودتكون ي

ولها  في القيمة اتالتغيرمن حيث تتعرض لمخاطر غير جوهرية ي قد والتمبالغ معلومة من النإلى  تحويلهال هسي يالتجل األ

 .  أقلأو  فترات استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر
 

ة ددحمئع والودافي الصندوق والنقد لدى البنوك النقد من المجمع لنقدية دفقات اان التراض بيغادل أللنقد المعيتكون النقد وا

 .المجموعةة النقد لدى إدارحيث تعتبر جزءا ال يتجزأ من  ،قلأ أور هاش 3ذات فترة استحقاق اصلية   األجل
 

 ألجل ودائع محددة ا 2.4.4

 أكثر من تاريخ اإليداع وتحصل على فائدة. ثة أشهر أو خالل ثالمستحقة نوك الألجل الودائع لدى البا محددة تمثل الودائع
 

 القياس الالحق االعتراف المبدئي و –ية لامال تدوااأل 2.4.5

 .أخرىأداة حقوق ملكية لمنشأة أو  أصل مالي لمنشأة والتزام مالي اة المالية هي أي عقد ينشأ عنه داأل
 

 الموجودات المالية( 1
  المبدئيس لقياوا دئيلمباالعتراف ا

ات يرادل اإلالخ نة العادلة مقيمبالأو  للتكلفة المطفأة ا  ق وفيتم تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي وتقاس الحقا  

 الخسائر.أو  رباحالقيمة العادلة من خالل األأو   خرىالشاملة األ
 

النقدية التعاقدية لألصل المالي وإلى نموذج  لتدفقاتخصائص ا لىإ يالمالية عند االعتراف المبدئ يستند تصنيف الموجودات

قامت  تلك التيأو  بند تمويل جوهري منتضت التي ال االخرى الموجوداتته. باستثناء ارددم إلالمستخ المجموعة أعمال

لمعاملة في حالة يف اتكالدا زائلة صل المالي وفقا لقيمته العادمجموعة بتطبيق المبرر العملي لها، تقيس المجموعة مبدئيا  األال

مويل ت ندب نال تتضم االخرىإن الموجودات الخسائر. أو  باحرألصل المالي غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل األا

 ة.ق المبرر العملي لها، فيتم قياسها وفقا  لسعر المعاملالمجموعة بتطبيتلك التي قامت أو  جوهري
 

 يؤدي، يجب أن خرىات الشاملة األيرادة من خالل اإلالعادل بالقيمةأو  لمطفأةفة التكلبا اسهوقيلغرض تصنيف األصل المالي 

ار مدفوعات هذا التقييم باختبإلى  القائم. يشار لغمبعلى أصل التدفقات نقدية تمثل "مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط" إلى 

 ية ذات التدفقات النقدية التي ال س الموجودات المالوقيانيف تص يتمة. مبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األداأصل ال

 .عمالر عن نموذج األنظالائر بغض خسالأو  رباحفقط وفقا  للقيمة العادلة من خالل األ لفائدةوا غلمبلمدفوعات أصل ا تمثل
 

إنتاج ا المالية من أجل داتهموجوة لموعلمجة اإداركيفية إلى  ة الموجودات الماليةإدارالمجموعة المتعلق ب الأعميشير نموذج 

بيع أو  يةالنقدية سوف تنتج من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدات فقدتت الما إذا كان عمالاأل تدفقات نقدية. ويحدد نموذج

 فيهد لماأع وذجلية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نماظ بالموجودات الماكليهما. يتم االحتفأو  ماليةجودات الموال

المصنفة   االحتفاظ بالموجودات الماليةم تيحين حصيل التدفقات النقدية التعاقدية في ودات المالية لتاالحتفاظ بالموجإلى 

تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  إلى  يهدف أعمال في نموذج خرىات الشاملة األيرادل اإلال خ العادلة منوالمقاسة بالقيمة 

 والبيع. 
 

أو  ما  وفقا  للنظمعمو ديدهجودات خالل إطار زمني يتم تحة التي تتطلب تسليم الموات الموجودات المالييعمبأو  تريامشتإن 

المجموعة  تقوم فيه ريخ الذي ، أي التاالتسويةتاريخ  أساسلها على جيتسادية( يتم )بالطريقة االعتي سواقبالعرف في األ

 األصل.بتسليم او استالم 
 



 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع ستثمار الماليالق األوسط لكويت والشرشركة ال

  المالية المجمعة البياناتحول  إيضاحات

  2020 يسمبرد 31منتهية في للسنة اي ولكما ف
 

 

 

20 

 

 

 )تتمة( ةسات المحاسبية الهامسيالعداد وااإل اسأس     -2
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 )تتمة( الموجودات المالية( 1
 

 القياس الالحق

 ت:ئاف ثالثإلى  ف الموجودات الماليةألغراض القياس الالحق، يتم تصني
 

 الدين( أدواتمالية مدرجة بالتكلفة المطفأة ) توداموج 

  والخسائر  رباحاأل إعادة إدراج مع  األخرىالشاملة  اإليراداتخالل  نم لةداالع بالقيمة مدرجةمالية موجودات

 لدين()أدوات االمتراكمة 

  والخسائر  رباحألا اجإدرعادة إدون  خرىات الشاملة األيرادخالل اإلمة العادلة من بالقي مصنفةموجودات مالية

 قوق الملكية(ح أدواتاالعتراف ) إلغاءالمتراكمة عند 

 الخسائرأو  رباحمن خالل األة بالقيمة العادلة جدرم ليةاات مموجود  
 

 الدين( أدواتأ( موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )
معدل الفائدة الفعلي، كما تتعرض هذه  ةقطرياستخدام بة المطفأة المالية المدرجة بالتكلف وداتقياس الموجيتم الحقا 

 تعديله أو  االعتراف باألصل إلغاءالخسائر عندما يتم أو  رباحر في األئسالخوا حرباض القيمة. وتسجل األالموجودات النخفا

 انخفاض قيمته. أو 
 

وبعض الموجودات ل االجع قصيرة ئوالودا النقدالمطفأة لدى المجموعة  مدرجة بالتكلفةتتضمن الموجودات المالية ال

 .خرىاأل
 

 الدين(  أدوات) خرىالشاملة األ تادرايل اإلب( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال
إعادة تقييم أو  ات الفوائدإيراد، تسجل خرىات الشاملة األيرادالدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل دواتبالنسبة أل

ب سااحت ريقةالخسائر ويتم احتسابها بنفس طأو  رباحالرد في بيان األأو  خفاض القيمةر انخسائألجنبية وتحويل العمالت ا

. عند  خرىات الشاملة األيراد المقاسة بالتكلفة المطفأة. تسجل التغيرات في القيمة العادلة المتبقية في اإلالموجودات المالية 

 الخسائر. أو  رباحاأل خرى إلى ات الشاملة األيرادة من اإلعادل ة الفي القيم التغير المتراكم إدراجاالعتراف، يعاد  إلغاء
 

 . خرىات الشاملة األيراداإلموعة أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل مجالت ارتثماال تتضمن اس
 

 (حقوق الملكية أدوات) خرىلة األلشامات ايراديمة العادلة من خالل اإل( موجودات مالية مدرجة بالقج
حقوق  أدواتك أسهم يف ااتهراستثماتصنيف  لغاءلمبدئي، يجوز للمجموعة أن تختار على نحو غير قابل لإلف اعتراعند اال

ق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة التي تستوفي تعريف حقو خرى ات الشاملة األيرادادلة من خالل اإللعا مةملكية مصنفة بالقي

كل أداة على   أساسبها لغرض المتاجرة. يتم تحديد التصنيف على تفظ ر محوتكون غي ،المالية: العرض دواتاأل 32الدولي 

 . حدة
 

 رباحالخسائر. وتسجل توزيعات األأو  رباحاألإلى  يةودات المالوجلماوالخسائر لهذه  رباحاأل إدراجإعادة  بداأ تمي ال

ستفيد المجموعة من هذه ما تعند باستثناء عندما يثبت الحق في المدفوعاتائر الخسأو  رباحات في بيان األإيرادك

. إن  خرىلشاملة األا اتديرافي اإل رباحالحالة، تسجل هذه األ هذه ي. وفلماليت كاسترداد لجزء من تكلفة األصل االمتحصال

 .ال تتعرض لتقييم انخفاض القيمة رىخات الشاملة األيرادمن خالل اإل حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة أدوات
 

  .ءغال لإل  لفئة على نحو غير قابلاضمن هذه  أسهموعة تصنيف بعض االستثمارات في جمالم اختارت
 

 الخسائرأو  حرباخالل األ نم ( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلةد
  ادلة لعمة ابالقي جمعالم ز الماليالخسائر في بيان المركأو  رباحلة من خالل األالمدرجة بالقيمة العاد  تدرج الموجودات المالية 

  ائر.الخسأو  رباحفي بيان األ القيمة العادلةلتغيرات في مع تسجيل صافي ا
 

تصنيفها بالقيمة العادلة   لغاءى نحو غير قابل لإلالمجموعة عل التي اختارت مهساألتتضمن هذه الفئة بعض االستثمارات في 

ات  إيرادوالخسائر بما في ذلك أي  حباراأل يفصا سجلي. ويقالصنادار في االستثمو خرىات الشاملة األيرادمن خالل اإل

  .رائخسالأو  رباحفي األ أرباحتوزيعات 
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 )تتمة( يةاللمات االموجود( 1
 

 االعتراف إلغاء
أو   صل الماليبأصل مالي )أو جزء من األ المالي المجمع للمجموعة( زكالمربيان ستبعاد من اال ياالعتراف )أ إلغاءيتم 

 ندما:مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك( ع جزء من مجموعة موجودات مالية
 

 أو  من األصل، تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية 
 ا بدفع التدفقات النقدلامل تتح أو من األصل ةيدتقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النق ية المستلمة تزام 

وعة بتحويل كافة والدفع" وإما )أ( أن تقوم المجم طرف آخر بموجب ترتيب "القبضإلى  بالكامل دون تأخير مادي
الهامة لألصل   ااالحتفاظ بكافة المخاطر والمزايأو  المجموعة بتحويلوم تق )ب( الأو  ا الهامة لألصل المخاطر والمزاي

 ت السيطرة على األصل.دقها فولكن
 

قبض والدفع"،  تقوم بالدخول في ترتيب "الأو  ماتقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل ما عند
أو  بتحويل ةعوذلك. عندما ال تقوم المجم زايا الملكية وإلى أي مدىوم اطرتحتفظ بمخ ة بتقييم ما إذا كانتتقوم المجموع

ل المحول  ل، تستمر المجموعة في تسجيل األصمة لألصل ولم تفقد السيطرة على األص افة المخاطر والمزايا الهاكب فاظحتالا
َ بت، تقوم المجموعسيطرة على األصل. وفي تلك الحالةبمقدار استمرارها في ال يتم قياس  اللتزام ذي الصلة. ل اسجية أيضا
 تحتفظ بها المجموعة. الحقوق وااللتزامات التي  سكيع سأسا مرتبط به علىلا  األصل المحول وااللتزام

 

الحد األقصى  أو  رية األصلية لألصل على األصل المحول بالقيمة الدفت يتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان
 ة سداده أيهما أقل.  موعلمجيجب على ا  للمقابل الذي

 

  انخفاض قيمة الموجودات المالية
و أغير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح  ينلدات اة أدولكاف االئتمان المتوقعة ئراسصص خة مختسجل المجموع

 ما يلي:الخسائر ك
 

 رصدة مدينة أخرى بما في ذلك موجودات العقودأو مدينون تجاريون  
 تسهيالت ائتمانية(مقاسة بالتكلفة المطفأة  أخرى يةالموجودات م( 
 

المجموعة استثمارات في الدين  ىذلك، ليس لدى الإضافة  ة.لخسائر االئتمان المتوقع همسأ في راترض االستثماتتعال 
 شاملة األخرى.  مة العادلة من خالل اإليرادات المقاسة بالقي

 

 ف التسهيالت االئتمانية خالب خرىالية األانخفاض قيمة الموجودات الم( 1
العادلة من خالل  ة يملقدرجة باة لجميع أدوات الدين غير المبسالنة بئتمان المتوقعتسجل المجموعة مخصص لخسائر اال

فة وكا لعقدالمستحقة بموجب االتعاقدية  دفقات النقديةالفرق بين التإلى  تمان المتوقعةالخسائر. تستند خسائر االئأو  األرباح
تدفقات  الفعلية األصلي. تتضمن الة دئالفا دلمعإلى  تقريبيةتي تتوقع المجموعة استالمها، مخصومة بنسبة النقدية ال اتفقالتد
التي تمثل جزءا ال يتجزأ من  رىخالتحسينات االئتمانية األأو  بهاالنقدية من بيع الضمانات المحتفظ ة المتوقعة التدفقات دينقال

 دية. الشروط التعاق
  

بالقيمة العادلة من خالل   درجةر الميلمتوقعة بالنسبة لجميع أدوات الدين غائر االئتمان امجموعة مخصص لخسلا سجلت
لمستخدمة طبقا للعقد وكافة ين التدفقات النقدية التعاقدية ار االئتمان المتوقعة إلى الفرق بئر. تستند خسائسالخاألرباح أو ا

  ت اتدفقضمن الإلى معدل الفائدة الفعلية األصلي. تتبنسبة تقريبية المها، مخصومة ستا قع المجموعةالتدفقات النقدية التي تتو
زأ من ية األخرى التي تمثل جزءا ال يتجمحتفظ بها أو التحسينات االئتمانيع الضمانات الب منقات النقدية النقدية المتوقعة التدف
 الشروط التعاقدية. 

 

اطر جوهري في مخن التي لم تتعرض الزدياد ئتمالمخاطر اال. بالنسبة لتينرحم لمتوقعة علىيتم تسجيل خسائر االئتمان ا
تعثر المحتملة خالل الناتجة من احداث ال ان المتوقعةلخسائر االئتم صصمخن منذ االعتراف المبدئي، فيتم احتساب ائتماال
هري  لالزدياد الجو مان التي تعرضتئتالبة لمخاطر اشهر(. بالنس 12شهر التالية )خسائر االئتمان المتوقعة خالل  12دة م

على مدى   ئتمان المتوقعةالا لالزم لخسائرم احتساب مخصص للخسائر اتيي، فالمبدئفي مخاطر االئتمان منذ االعتراف 
 )خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة(.ض للمخاطر دون النظر إلى التعثر األعمار المتبقية للتعر
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 )تتمة( يةاللمالموجودات ا( 1
 

 )تتمة(  انخفاض قيمة الموجودات المالية
 

 يةانانخفاض قيمة التسهيالت االئتم( 2
تسهيالت الة اض قيمخفناجيل . يتم تسوالسلفياتض وجموعة من القرانية الممنوحة من قبل الميالت االئتمتسهتتكون ال

  9ئتمان المتوقعة طبقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية مع وفقا  لمبلغ مكافئ لخسائر االانية في بيان المركز المالي المجاالئتم

 ك الكويت المركزي أيهما أعلى. المخصصات المطلوبة طبقا لتعليمات بن أو يويت المركزلكات بنك امالتزاما  بتعلي
 

 بنك الكويت المركزي طبقا لتعليمات انتمائر االئسخ صاتمخص
ساب مخصصات لخسائر االئتمان للتسهيالت االئتمانية طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن لمجموعة احتيتعين على ا

م الستا مانية كمتأخرة السداد عندما ال يتملمخصصات. ويتم تصنيف التسهيالت االئتب اتمانية وحسائالتسهيالت اال

قررة المعتمدة مسبقا . ويتم تزيد قيمة التسهيل عن الحدود المد التعاقدي المقرر لها أو عندما في تاريخ السدات عاالمدفو

مدة تزيد عن  داد الفوائد أو قسط المبلغ األساسي لي سند التأخر فع تصنيف التسهيل االئتماني كمتأخر السداد ومنخفض القيمة

ـ  إدارة ومراقبة القروض المصنفة ك المقدرة الممكن استردادها. وتتم تسهيل عن قيمتهللة الدفتري ةمقياليوما  وعندما تزيد  90

فئات األربع التالية  ال تصنيفها إلىم "متأخرة السداد" و"متأخرة السداد ومنخفضة القيمة" معا  كتسهيالت غير منتظمة ويت

 امها لتحديد المخصصات: والتي يتم استخد
 

 ددمحالمخصص ال  اييرالمع  الفئة

 - يوما   90غير منتظمة لفترة تصل إلى   بة قائمة المراق

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

 %50 ا  يوم  365-181من  ح  غير منتظمة لفترة تتراو  مشكوك في تحصيلها

 %100 يوما   365اوز  غير منتظمة لفترة تتج  معدومة
 

ل على رأي اإلدارة حول أوضاع العميدى الفئات المذكورة أعاله بناء  ائتماني ضمن إحل هيتسنيف بتص موعةقد تقوم المج

% للتسهيالت 0.5 بةالنقدية وبنس % للتسهيالت1يتم احتساب مخصصات عامة بحد أدنى بنسبة  المالية و/أو غير المالية.

ئات الضمان المقيدة( والتي ال بعد خصم بعض في اف)بالص ذلك ليهاالتسهيالت االئتمانية التي يسري عة غير النقدية على كاف 

 ضع الحتساب مخصص محدد. تخ
 

 المطلوبات المالية ( 2
 

 س االعتراف المبدئي والقيا

 . األخرىالدائنة  واالرصدة نالتجارييئنين موعة الداتتضمن المطلوبات المالية للمج
 

 .الدائنين مباشرة في حالة بها المتعلقة لمعاملةتكاليف ابعد  يفوبالصا ة، لدالعاالمطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة كافة تسجل 

 ع ذا ال يقأن ه ، حيثمطلوبات التأجير"ئي وقياس المبد "االعتراف التأجيرالمحاسبية المتعلقة بعقود  اتارجع إلى السياس

 .9لتقارير المالية للدولي ضمن نطاق المعيار ا
 

 القياس الالحق

 فئتين: إلى  لماليةيف المطلوبات اصنت الحق، يتملاس ياألغراض الق
 

 الخسائر، أو  رباحالمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ 

 (. السلفياتو القروضفي ذلك المطفأة )بما درجة بالتكلفة المطلوبات المالية الم 
 

المطلوبات المالية وتعتبر  الخسائر،أو  باحرألة من خالل الدلعالم تقم المجموعة بتصنيف أي من مطلوباتها المالية بالقيمة ا

 المدرجة بالتكلفة المطفأة األكثر ارتباطا بالمجموعة. 
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 )تتمة(المطلوبات المالية ( 2
 

 )تتمة( القياس الالحق
 

 طفأةمطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة الم
 القروض والسلفيات 

علي. لفا م طريقة معدل الفائدةباستخدا تكلفة المطفأةبالحمل فائدة ي يالذالقرض قا قياس بعد االعتراف المبدئي، يتم الح

المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل  إلغاء االعتراف بالخسائر عندما يتم أو  رباحفي األ  سائروالخ رباحسجل األوت

  لفائدة الفعلي.ا
 

جزءا ال يتجزأ من  التكاليف التي تعتبرو أ مسولحيازة والرعالوة على اأو  معتبار أي خصتحتسب التكلفة المطفأة اخذا في اال

 . عالمجم الخسائرأو  رباحالفعلي تحت بند تكاليف التمويل في بيان األ الفائدةل دعاء مالفعلي. يدرج إطفلفائدة ا دلمع
 

 ى ومطلوبات أخردائنون 
من قبل  سواء صدرت بها فواتيرا، تم تسلمه دماتاء خالغ ستدفع في المستقبل لقالمصروفات المستحقة عن مبو الدائنونتقيد 

 . درتصلم أو  المورد
 

 االعتراف  ءإلغا

 الحيته. انتهاء صأو  إلغاؤهأو  عند اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوباتي الاالعتراف بأي التزام م ءإلغايتم 
 

لتزام الحالي  روط االل شتعديأو  ي،وهرس المقرض بشروط مختلفة بشكل جدال التزام مالي حالي بآخر من نفاستبعند 

تراف بالتزام جديد، ويدرج الفرق في  اعو تراف بااللتزام األصليعا ءغاإلالتعديل كأو  لشكل كبير، يتم معاملة هذا التبديب

 .الخسائر المجمع أو رباحاأليان القيمة الدفترية ذات الصلة في ب
 

  اليةالم دواتمقاصة األ (3
ط فق علمجممركز المالي اصافي المبلغ في بيان ال إدراجتم ية والمطلوبات المالية ويمالالموجودات ال يتم إجراء مقاصة بين

تحقيق أو  افيالص أساسي ملزم بمقاصة المبالغ المسجلة وتعتزم المجموعة التسوية على الح عند وجود حق قانوني

 حد. ت وتسوية االلتزامات في آن والموجوداا
 

 يةعقارات استثمار 2.4.6

رية ثماستالدئي، تدرج العقارات امبلاراف مبدئيا  بالتكلفة بما فيها تكاليف المعاملة. الحقا  لالعتاالستثمارية  راتتقاس العقا

جة من الخسائر الناترباح أو إدراج األ لمجمعة. يتمتاريخ البيانات المالية اتي تعكس ظروف السوق في بالقيمة العادلة ال

مة العادلة  قيلاديد الخسائر خالل الفترة التي تنشأ فيها. ويتم تحرباح أو ثمارية في األالستت الة للعقارا عاد ت في القيمة الالتغيرا

 بة. بيق نماذج التقييم المناسمعتمد خارجي من خالل تطسنوي يجريه خبير تقييم يم قيت بناءا على
 

عند سحبها بصفة أو  على السيطرة( تلمريخ حصول المسبالعقارات االستثمارية عندما يتم بيعها )أي في تا االعترافيتم ال 

ت البيع والقيمة افي متحصالالفرق بين ص جيدر. ة من بيعهاصادية مستقبليتقا امزايأي  ال يتوقعستخدام ودائمة من اال

 رباح ه ضمن األ. ويتم تحديد قيمة المقابل الذي سيتم إدراجإلغاء االعترافالخسائر في فترة رباح أو ية لألصل في األالدفتر

 ي للتقارير لدولا ارالمعيفي عاملة الواردة ملعر احديد ستطلبات توفقا  لمالخسائر الناتجة من استبعاد العقار االستثماري  أو

   .15المالية 
 

)أو من( العقار االستثماري فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من عقار   إلى تتم التحويالت

  في تاريخ لعقار العادلة ا قيمةتمثل  الالحقة للمحاسبةالك فإن التكلفة المقدرة للعقار بالنسبة غله الميش عقار إلى مارياستث

مالك عقارا  لالستثمار تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفقا  ح العقار الذي يشغله الصبدام. إذا أفي االستخ تغييرلا

 ير في االستخدام.  تاريخ التغتى معدات حأثاث وضمن  للسياسة المنصوص عليها 
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   موجودات غير ملموسة 2.4.7

فة تكلثل مبدئي. تتمتكلفة عند االعتراف التها بصورة منفصلة بالازحيتي يتم قياس الموجودات غير الملموسة ال يتم

م ازة. بعد االعتراف المبدئي، يتفي تاريخ الحي ةللعادقيمتها ا في عماللألوجودات غير الملموسة التي تم حيازتها في دمج الم

 ن انخفاض القيمة. م مةر متراكالموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا  أي إطفاء متراكم وأي خسائ جإدرا
 

 غير محددة.أو  الملموسة إما على أنها محددةغير ت ادتاجية للموجوتقييم األعمار اإلن يتم

 

عمار محددة على مدى األعمار اإلنتاجية االقتصادية ويتم تقييمها لغرض تحديد لتي لها أا ة سملموالموجودات غير ال تطفأ

لوب اإلطفاء وأسراجعة فترة م تمأن األصل غير الملموس قد تنخفض قيمته. إلى  راالنخفاض في القيمة في حالة وجود ما يشي

عة على األقل. إن التغيرات في العمر ات مالية مجمانيبترة المحدد في نهاية كل فغير الملموس ذي العمر اإلنتاجي لألصل 

تضمنة في األصل يتم المحاسبة عنها من خالل لما النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبليةأو  اإلنتاجي المتوقع

مصروف  تسجيلبية. يتم اسحمت الكتغيرات في التقديرا ب اإلطفاء، متى كان ذلك مناسبا ، حيث يتم معاملتهاسلوتغيير فترة وأ

ت التي  فاروضمن فئة المص الخسائر المجمعأو  رباحاإلطفاء للموجودات غير الملموسة التي لها أعمار محددة في بيان األ

 .موسةتتوافق مع وظيفة الموجودات غير المل
 

ها سنويا لتحديد انخفاض القيمة راتباخ تمي اإلنتاجية غير المحددة بلجودات غير الملموسة ذات االعمار فاء الموإط ال يتم

على أساس دة ة تقييم االعمار اإلنتاجية غير المحدقد. ويتم مراجععلى مستوى وحدة انتاج النأو  سواء على أساس فردي

ف ني، يتم تحديد التغير في تصما زال مؤيدا. وإذا لم يكن كذلك غير محددي كالعمر اإلنتاجسنوي لتحديد ما إذا كان تصنيف 

 محدد على أساس مستقبلي.إلى  إلنتاجي من غير محددا مرعلا
 

عندما ال تكون هناك أو  سيطرة(ال علىالمستلم البيع )أي في تاريخ حصول ر الملموس عند يتم إلغاء االعتراف باألصل غي

االعتراف باألصل  ءاإلغ نم جةخسائر ناتأو  أي أرباح اجإدر. يتم االستبعادأو  من البيع ة متوقعةبلياقتصادية مستقأي منافع 

 الخسائر المجمع.أو  بيان األرباح )المحتسبة بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل( في
 

 ات ومعدأثاث  2.4.8

تتضمن . إن وجدت –وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة لمتراكم ك ابعد االستهال يدرج األثاث والمعدات بالتكلفة بالصافي

  في حالة  األجل طويلة والمعدات وتكاليف االقتراض لمشروعات االنشاءات األثاثلفة استبدال جزء من كت فةلكلتا مثل هذه

 معايير االعتراف.  استيفاء
 

 هي كالتالي: ، اجية المقدرةنتمارها اإلدى أععلى مالقسط الثابت  أساسستهالك على ساب االيتم احت
 

 سنوات  5-4     أثاث ومعدات 

 سنوات  4     وتربيكم أجهزة 

 نوات س 10-7                                      برامج 

 سنوات  4     سيارات 
 

على  المستلم ل يخ حصوتار )أي عند البيع إلغاء االعتراف بهوالمعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئيا  يتم  األثاثإن بند 

إلغاء  خسائر ناتجة عنأو  أرباحبيعه. تدرج أي  وأ هامخدستا عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية منأو  السيطرة(

الخسائر أو  احربلألصل( في بيان األالدفترية الت البيع والقيمة لفرق بين صافي متحصاألصل )المحتسبة بااالعتراف ب

 صل. األاالعتراف ب اءإلغالمجمع عند 
 

ساس على أتعديلها  نهاية كل سنة مالية ويتم يفت دامعالو لألثاثيتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق 

ا.ستقبلي م  إن كان ذلك مالئم 
 

 قصود منها. استهالك هذه الموجودات عندما تكون الموجودات جاهزة لالستخدام الم دأيب
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 ر المالية الموجودات غيانخفاض قيمة  2.4.9

نخفض قد تما  لى أن أصاللتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر عم ييتق إجراءتقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة ب

 ديربتقالمجموعة  اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم إجراءعند ضرورة  أو المؤشرل ذلك قيمته. إذا ما ظهر مث

وحدة إنتاج النقد أو  لألصلة دلاسترداده لهذا األصل. إن القيمة الممكن استردادها لألصل هي القيمة العاالممكن المقدر  مبلغلا

ا لتدفقات تم بر، ويتأكهما ، أيأثناء االستخدامالقيمة أو  تكاليف البيع ناقصا   حديدها لكل أصل فردي ما لم يكن األصل منتج 

. عندما تزيد القيمة خرىمجموعات الموجودات األأو  التي تنتجها الموجودات ن تلكبير عك لكة بشة واردة مستقلنقدي

قيمته  لىإ ه ويخفضت قيمتسترداده، يعتبر األصل قد انخفضلمبلغ الممكن اوحدة إنتاج النقد عن اأو  ألصل ماة ريالدفت

 الممكن استردادها. 
 

القيمة الحالية باستخدام معدل خصم قبل  إلى  ستقبلية المقدرةنقدية الملا تاتدفق، تخصم الخداماالستاثناء القيمة عند تقييم 

لة  اديمة العيد القألصل. عند تحدالمرتبطة باخاطر ة لألموال والميمات السوق الحالية للقيمة الزمنيقيت الضرائب والذي يعكس

ة تحديد مثل هذه المعامالت، يتم مكانيعدم إة لافي حفي االعتبار. البيع، تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق  تكاليف ناقصا  

لشركات المتداولة  لنة لالمع سهماأل ارأسعات باستخدام مضاعفات التقييم وابحساستخدام نموذج تقييم مناسب. ويتم تأييد هذه ال

 .خرىدلة المتاحة األالعاة يمت القمؤشرا أو علنا
 

ها بصورة منفصلة إعدادالتي يتم التفصيلية والحسابات التقديرية  تازنواقيمة على الميستند احتساب المجموعة النخفاض ال

ازنات ات الفردية عليها. تغطي هذه المولمجموعة والتي يتم توزيع الموجودلكل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى ا

ويتم تطبيقه  جلألا يلمعدل نمو طو ات. وبالنسبة للفترات األطول، يتم حسابنوس ية عادة فترة خمسيرالتقدلحسابات وا

 لخامسة. لنقدية المستقبلية بعد السنة التوقع التدفقات ا
 

ة لمتوافقوفات االمصر ةضمن فئ أو الخسائر المجمع األرباحيتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة العمليات المستمرة في بيان 

 انخفضت قيمته.ي لذمع وظيفة األصل ا
 

بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا وجد أي مؤشر على أن  كل خ تقييم في تاري إجراء يتم الشهرة،بالنسبة للموجودات باستثناء 

كن لمما غبتقدير المبلالمؤشر، تقوم المجموعة  إذا ما وجد هذاانخفضت. ف أوخسائر انخفاض القيمة المسجلة لم تعد موجودة 

وجود تغيير في الة ة سابقا  فقط في حل جسالم القيمة خسائر انخفاض ردوحدة انتاج النقد. ويتم أو  صلألاسترداده ل

ود بحيث أال حدم رداالفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ آخر خسارة تقييم مسجلة. إن ال

 دعفي با بالصاجاوز القيمة الدفترية التي كانت سيتم تحديدهيت استردادها وال مكنملايمته لألصل ق دفترية تتجاوز القيمة ال

الخسائر أو  رباحفي بيان األ رد مة األصل في سنوات سابقة. يدرج العدم تسجيل خسائر االنخفاض في قي االستهالك في حالة

 ة تقييم. ادإعكزيادة  ردال مع لمايتم التع لة،لحااد تقييمه، وفي هذه ابمبلغ معاألصل يدرج  لمالمجمع ما 
 

 احتمالية انخفاض القيمة إلى  وعندما تشير الظروف ت المالية المجمعةاناالبيتاريخ  كما فييتم اختبار الشهرة سنويا  

( دقندات إنتاج الاج نقد )أو مجموعة من وحه لكل وحدة إنتيتحدد انخفاض قيمة الشهرة بتقييم المبلغ الممكن استردادالدفترية. 

ج النقد أقل من قيمتها ترداده لوحدة انتااس ممكنمبلغ الجل خسائر انخفاض القيمة إذا كان اللشهرة. تسا هالتي تتوزع عليا

 خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة في فترات مستقبلية.  ردال يمكن  الدفترية.
 

فاض القيمة سنويا كما في تاريخ نخا تحديددة لغرض محدال نتاجية غيرإلا عمارالملموسة ذات األ غير الموجودات يتم اختبار

احتمال انخفاض  إلى  وعندما تشير الظروف -كان ذلك مناسبا متى  -اج النقدلى مستوى وحدة انتع ةمجمعالية الالبيانات الم

 القيمة الدفترية.  
 

 ة للموظفين مكافأة نهاية الخدم 2.4.10

 نيموظفدمة للالراتب النهائي وطول مدة الخإلى  ذه المكافآته اقا. يستند استحقيهظفية الخدمة لموالمجموعة مكافآت نها دمتق

من مدة الخدمة وفقا لقانون العمل ذي الصلة وعقود الموظفين. كما أن التكاليف المتوقعة لهذه  ىأدن إلتمام حد بما يخضع

 إنهاءل موظف نتيجة لكع بلغ مستحق الدفلما ر الممول يمثلمة. ان هذا االلتزام غيمدى فترة الخد المكافآت تستحق على

 عة.مجالم لماليةالخدمة بتاريخ البيانات ا
 

ك، وبالنسبة لموظفيها الكويتيين، تقوم المجموعة بتقديم مساهمات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لذ إلى  باإلضافة

 حقاقها. ستا كمصروفات عند ين. هذه المساهمات تسجلن رواتب الموظفتحتسب كنسبة م
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 )تتمة( المحاسبية الهامةأساس اإلعداد والسياسات      -2
 

 )تتمة(  المحاسبية الهامة سياساتال صخمل 2.4
 

 مخصصات ال 2.4.11

أن من حدث سابق، ومن المحتمل  ي( ناتجاستداللأو  التزام حالي )قانوني تسجل المخصصات عندما يكون لدى المجموعة

 نها.مثوق رة موغ االلتزام بصولتسوية االلتزام، ويمكن قياس مبل منافع اقتصادية ضمنتتصادر لموارد  تدفقيتطلب 
 

الضرائب بحيث يعكس، وفقا  لما اديا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل حالي قبل م ة الزمنية لألموالإذا كان تأثير القيم

 كتكلفةالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت  جلتس، التخصيمم عند استخدا زام.مالئم، المخاطر المرتبطة بااللت هو

 تمويل.
 

 خزينة  أسهم 2.4.12

  إعادة الحقا  من قبل المجموعة ولم يتم  اقتنائها إعادةالشركة األم التي تم التي تصدرها  سهماألالخزينة في  أسهم لثتتم

المتوسط المرجخ تكلفة  رجراإدحيث يتم ة تكلفبطريقة الالخزينة  أسهمإلغاؤها حتى اآلن. يتم المحاسبة عن أو  هاإصدار

حساب في الناتجة  رباحاألقيد يتم  ؛الخزينة أسهم إصدار إعادةحقوق الملكية. عند لابل المقفي حساب  شرائهالالسهم المعاد 

  الرصيد الدائن يل أي خسائر محققة على نفس الحساب في حدود منفصل غير قابل للتوزيع في حقوق الملكية كما يتم تحم

االحتياطي و ياطي االختياريتحاال ى إل المرحلة ومن ثم رباحعلى األ ضافيةتم تحميل الخسائر اإلوي، ذلك الحسابل

االحتياطيات المسجلة سابقا  في المؤقتة لمقابلة الخسائر أوال الخزينة  أسهمبيع من المحققة الحقا   رباح. تستخدم األجبارياال

  ح أربا إصدارالخزينة. ويؤدي  أسهمنقدية عن  أرباحع أية توزيعات دفم ال يتينة. خزال أسهمطي تياواحالمرحلة  رباحواأل

  أسهم تكلفة  إجماليالخزينة بنفس النسبة وتخفيض متوسط تكلفة السهم بدون التأثير على  أسهم زيادة عدد إلى  منحة أسهم

 الخزينة.
 

 الضرائب 2.4.13
 

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
حساب المعدل  لل قا  وف األمالسنة الخاص بمساهمي الشركة  % من ربح1بنسبة علمي الم للتقد يتكوالحصة مؤسسة  سبتحت

ابعة الزميلة والت ات من الشركاتيرادنه يجب استبعاد اإللى أالذي ينص عة المؤسسة إدارقرار أعضاء مجلس إلى  استنادا  

 ديد الحصة. عند تح نةلسي من ربح اارطي اإلجبتياحاالإلى  عواالستقطاة دارومكافأة أعضاء مجلس اإل
 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية  
 2000ة لسن 19ن رقم وفقا للقانو ماأل% من ربح السنة الخاص بالشركة 2.5عمالة الوطنية بنسبة لا معبة دتحتسب ضري

  .2006لسنة   24ية رقم وقرار وزير المال
 

  الزكاة

الذي يسري   58/2007ة المالية رقم رار وزاروفقا لق مألابالشركة  اصلسنة الخربح ا% من 1تحتسب حصة الزكاة بنسبة 

 . 2007سمبر دي 10من اعتبارا 
 

  يراداتاالعتراف باإل 2.4.14

التزامات األداء من بالمجموعة  استيفاء)أو فور(  الوقت عند ارعلى مدأو  في فترة زمنية معينةإما  يراداتيتم االعتراف باإل

 . العمالء إلى متعهد بهاالخدمات الو  أ ةويل البضاعخالل تح
 

 إيراداتعمالءها. تسجل  إلى دد كبير من الخدمات المالية التي تقدمها ن عم ةجنات وعموالت ابأتع تاداإيرالمجوعة  حققت

 مات. حقيتها في الحصول عليه مقابل تقديم الخدأ مجموعةتتوقع ال لمقابل الذيمبلغ يعكس ابوالعموالت  تعاباأل
 

للمجموعة بصورة نمطية التزامات  دقولعا  إيرادات منتضال تة العقد. يزامات األداء وتوقيت استيفاءها في بداد التديتح يتم

 ة. أداء متعدد
 

فور االنتهاء من تقديم الخدمة  بشكل عام استحقاقه مبالمقابل ويتصدار فاتورة إعمالءها، يتم  إلى ةعندما تقدم المجموعة خدم

 . ر الوقتادعلى مالمقدمة   ةو في نهاية مدة العقد بالنسبة للخدمأ ةزمنية معين رةفتفي 
 

ها حيث تسيطر بصورة نمطية على  إيراداتفي ترتيبات تمثل نفسها نها منشأة أساسية إ إلى كل عام شعة بومالمجانتهت 

 العميل.  إلىقبل تقديمها الخدمات 
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 ة )تتمة( أساس االعداد والسياسات المحاسبية الهام 2
 

 ( تتمةسات المحاسبية الهامة )سياخص اللم 2.4
 

 ة( )تتم يراداتاالعتراف باإل 2.4.14

المزايا العميل  لمستوالخدمات األخرى حيث ي موجوداتإدارة ال على مدار الوقت فاء بهاالوضمن التزامات األداء التي يتم تت

  .به  فاءالوأثناء  آن واحدها في خدمتويس المجموعة ءالمقدمة من أدا
 

ما  على مدار الوقتتزامات األداء لاب اءالوفلمتعلقة بالخدمات ا الناتجة منوالعموالت للمجموعة  تعاباأل إيرادات منتتض

 يلي: 
 

 ة إدار أتعاب
عة من  مجمو. تمثل تلك الخدمات التزام أداء فردي يتكون من توداموجدارة اللقاء تقديم خدمات إ تعابيتم اكتساب تلك األ

من  موجوداتإدارة ال عابتأون دة العقد. تتكرار خالل ميمها باستملى حد كبير ويتم تقدإي تعتبر متماثلة لتة امات المميزالخد

 التي يتم تصنيفها كمقابل متغير. واألداء اإلدارة  أتعاب
 

 الوساطة  أتعاب
زام األداء للمجموعة في  لتاملة. يتمثل اثابتة لكل مع مولةم علستوتشراء وبيع األسهم نيابة عن عمالءها عة بمجموتقوم ال

ستحق تُ متاجرة )أي في تاريخ المتاجرة(. عملية كل فور تنفيذ  تاراديوتسجل اإلابة عن العميل ية المتاجرة نيعمل تنفيذ

 . المتاجرةفي تاريخ ة نمطية بصورمدفوعات العمولة 
 

 توزيعات أرباح  إيرادات 2.4.15

توزيعات  إيراداتض . تعردفوعاتحق المجموعة في استالم الميثبت فيه  ذي في التاريخ ال وزيعات األرباحت إيراداتتسجل 

 أو الخسائرفي بيان األرباح  يتم اإلفصاح عنهامقابل أي ضرائب استقطاعات قابلة لالسترداد والتي  جماليإلااح باألرب

  .بشكل منفصل عالمجم
 

 أرباحتوزيع  2.4.16

ا تسجل المجموعة  ة. وفقا لقانون وعالمجمعلى تقدير  متوقفغير  صبح التوزيعيعندما  حبارت األتوزيعا سدادبالتزام 

وية. ويسجل المبلغ المقابل السنالجمعية العمومية  من قبل المساهمين في هعندما يتم اعتماد التوزيعب يحرلتصا متت، يالشركا

 باشرة ضمن حقوق الملكية.م
 

ع بعد تاريخ قويتم اإلفصاح عنها كحدث ات المالية المجمعة وانيلباريخ ات ة بعدللسن رباحيتم الموافقة على توزيعات األ

 لمجمعة. ا ةيلمالالبيانات ا
 

 ايردات ومصروفات فوائد  2.4.17

ألدوات المالية التي تحمل فائدة باستخدام لكافة ا معالمج أو الخسائرومصروفات الفوائد في بيان األرباح  إيراداتتسجل 

    فعلي.فائدة الطريقة معدل ال
 

   تأجيرقود الع 2.4.18
 

 المجموعة كمستأجر

وعقود  جلأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة األس بالنسبة لكافة عقود التايوالق افرتلالعطريقة فردية  مجموعةتطبق ال

 ر وموجودات حق ر لسداد مدفوعات التأجيات التأجيبولبتسجيل مط مجموعةة القيمة. قامت اللموجودات منخفضتأجير ا

 ام الموجودات األساسية.ل حق استخدتمث م التيالستخداا
 

 دامموجودات حق االستخ  (1

يتم ستخدام(. ي لالساألسا صل)أي تاريخ توافر األ جودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد التأجيرمو عةوممججل الست

ا أي استهالك متراكم وخلكلتقياس موجودات حق االستخدام با أي إعادة  مقابل لها م تعدييمة، ويتلقئر انخفاض اسافة ناقص 

دئية مبلغ مطلوبات التأجير المسجل، والتكاليف المبام خدتسحق اال تاودوجم كلفةمن تمطلوبات التأجير. تتضلقياس 

 أي حوافز تأجير مستلمة. اقص  تي تمت في أو قبل تاريخ البدء، نالتأجير العات اوالمباشرة المتكبدة، ومدف
 

 لمقدرةا ةيجتاناإل عمارالثابت على مدى فترة التأجير واألساس القسط لى أخدام عحق االستت موجودا تهالكسايتم 

  .ات أيهما أقصرودللموج
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 )تتمة(  أساس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2
 

 ( تتمةسات المحاسبية الهامة )سياملخص ال 2.4
 

 )تتمة( تأجيرقود الع 2.4.18
 

 )تتمة( أجرالمجموعة كمست
 

 ة()تتم حق االستخدامدات جووم (1
ر الشراء، ايخ أو إذا كانت التكلفة تعكس ممارسة لتأجيرعقد امدة  يةاهفي ن مجموعةال إلىمؤجر ال صلفي حالة نقل ملكية األ

 .صلألدر لي المقنتاجاستخدام العمر اإليتم احتساب االستهالك ب
 

ا  انخفاض  (2.4.9فقرة )ي ف المحاسبية  اتجع السياسار. ض في القيمةفانخاال إلىتتعرض موجودات حق االستخدام أيض 
 . اليةت غير المقيمة الموجودا

 

 مطلوبات التأجير (2
  ادها عين سداسة بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير التي يتقأجير المتلمطلوبات ا مجموعة في تاريخ بدء عقد التأجير، تسجل ال

ا أي ة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة بطبيعات ثابتوفمدير لتأجات اوعمدف . تتضمنمدة عقد التأجيرعلى مدى    عتها( ناقص 
سدادها بموجب ضمانات  المتوقع غلسعر، والمبا ر أومؤش إلىجير المتغيرة التي تستند تأتحقة ومدفوعات المس أجيرحوافز ت

بصورة   مجموعةل القب نمه رستمما مؤكدالراء ا سعر ممارسة خيار الشتأجير أيض  ت المدفوعاالقيمة التخريدية. تتضمن 
 ء. لخيار اإلنها مجموعةممارسة ال تعكسمدة عقد التأجير  تنا كاجير إذمعقولة ومدفوعات غرامات إنهاء مدة عقد التأ

 

مخزون( في  نتاجكبدها إلا لم يتم تت )ممصروفامؤشر أو سعر ك إلىالمتغيرة التي ال تستند  جيروعات التأفديتم تسجيل م
دم ، تستخعات التأجيروفلمد اليةعند احتساب القيمة الح. رط الذي يستدعي حدوث السدادها الحدث أو الشيف عي يقفترة التال
جير التأي عقد الفائدة المتضمن ف معدلم إمكانية تحديد د أجير في حالة عتلد في تاريخ بدء امعدل االقتراض المتزاي مجموعةال

ات التأجير المقدمة.  راكم الفائدة وتخفيض قيمة مدفوعالتأجير لتعكس ت تبامطلوادة مبلغ . بعد تاريخ البدء، يتم زيبسهولة
أو في  مدة عقد التأجيرفي  يرود تعديل أو تغجوالتأجير في حالة يمة الدفترية لمطلوبات دة قياس القذلك، يتم إعا إلى ةفضاإلاب

عدل مستخدم لتحديد ير في مؤشر أو مغتالدوث اتجة من حالمدفوعات المستقبلية الن لتغيرات فيأي اأجير )مدفوعات الت
 . اسياألس صلاء األرشلار يخجير هذه( أو في تقييم مدفوعات التأ

 

 ضة القيمةت منخفوداالموج وعقود جلقصيرة األ تأجيرعقود ال (3
لغ بت يير التد التأج)أي عقو جلعلى عقود التأجير قصيرة األ جلإعفاء االعتراف بعقود التأجير قصيرة األ مجموعةبق التط

ا إع قتطب (. كماشراءال تتضمن خيار الا أو أقل من تاريخ البدء وشهر   12مدتها  الموجودات عقد تأجير راف بفاء االعتأيض 
مدفوعات التأجير على عقود   إدراجيتم . منخفضة القيمةالتي تعتبر  المكتبيةت ير المعدالقيمة على عقود تأجمنخفضة ا

ت على مدى فترة منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثاب تموجودالار وعقود تأجي لجالتأجير قصيرة األ
 .ريلتأجا
 

 كمؤجر  المجموعة
يتم تصنيفها  صلبملكية األالهامة المرتبطة المزايا ر وبموجبها بنقل كافة المخاط ةمجموعتي ال تقوم ال لتأجير الإن عقود ا

درج ضمن ط الثابت على مدى فترات التأجير وتُ أساس القس ىة علاتجالن لتأجيرا تاداإيرغيلي. يتم احتساب كعقود تأجير تش
اء ثنة أكاليف المبدئية المباشرة المتكبدلتضاف اتالتشغيلية.  بسبب طبيعتها المجمع أو الخسائراألرباح بيان  في يراداتاإل

على مدى فترة التأجير  اهليسجم تويتالمؤجر  صللألالقيمة الدفترية  إلى ب لهترتياللتشغيلي والتفاوض حول عقد التأجير ا
 تسابها.ة اكفتر في إيراداتك ارات المحتملةجإليتُسجل ا. تأجير إيراداتكساس األعلى نفس 

 

 انة األم بصفة تموجودا 2.4.19
نيابة عن  استثمار موجودات أو  بموجودات التي ينتج عنها االحتفاظ خرىانة األاألمو وكالةالتقدم المجموعة خدمات 

ما لم تستوف معايير االعتراف حيث  ةلية المجمعت الماحتفظ بها بصفة أمانة في البيانا يتم عرض الموجودات الم. الالءالعم
 عة.  الخاصة بالمجمو تأنها ليست ضمن الموجودا

 

 المطلوبات والموجودات المحتملة 2.4.20
  ما لم يكن احتمال التدفق  يتم اإلفصاح عنها نلكو، لمجمعا مالي بيان المركز ال تملة فيات المحالمطلوبب يتم االعترافال 

ا ادية اقتص امزايل ضمنةمتالصادر للموارد ال   مستبعد ا.أمر 
 

 ا مزاي لالتدفق الوارد  عنها عندما يكون ولكن يفصح لمجمعا بيان المركز المالي ي محتملة فلاالموجودات ب يتم االعترافال 
اأ اقتصادية  محتمال.  مر 
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 )تتمة(  اسات المحاسبية الهامةسيالوالعداد أساس ا 2
 

 ( تتمةهامة )سات المحاسبية السياملخص ال 2.4
 

 القطاعاتمعلومات  2.4.21

وتكبد تكاليف. إن قطاعات  إيرادات تحقيقالتي ينتج عنها  عمالاأل أنشطة إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في

ن مسئولي لا إلى  مقدمةفق مع التقارير الداخلية التوااألداء تلموارد وتقييم ع اجموعة لتوزيلمة اإدارة من قبل مدخستالتشغيل الم

دية والمنتجات والخدمات وفئة قطاعات التشغيل التي لها نفس السمات االقتصاشغيل. ويتم تجميع اتخاذ قرارات الت نع

 لها.حوتقارير  دادإعجب ي تكقطاعا تسجيلهاومتى كان ذلك مناسب ا، العمالء 
 

 ت األجنبية  عماللا 2.4.22

، ةكل شركل بالنسبة. األم لعملة الرئيسية للشركة ا اثل أيض  يمالذي  يكويتنار البالدي موعةللمجعرض البيانات المالية المجمعة تُ 

لة  مك العخدام تلكة باستالية لكل شرملالمدرجة في البيانات ا ا، كما يتم قياس البنودالمجموعة بتحديد العملة الرئيسية لهوم تق

 المعاد تصنيفها أو الخسائررباح األ سعكتة بينأج د عمليةاستبعاالمباشرة للتجميع وعند وعة الطريقة تستخدم المجم يسية.الرئ

 .  المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة أو الخسائررباح األ إلى
 

 رصدةواألمالت المعا
في الرئيسية  تهاعمالل ةالفوري صرفال ر اسعوفقا  أللمجموعة ا الت أجنبية من قبل شركات ت بعمالالمعام تسجيليتم مبدئيا 

  لالعتراف ألول مرة.  املةل المعتأهتاريخ 
 

في تاريخ   ئيسيةة الرلعملل ة ر الصرف الفورياسعوفقا  أل جنبيةأيتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بعمالت 

 جمعة. ة الميلالبيانات الما
 

نقدية المصنفة كجزء من لود اء البنتثناباس أو الخسائراألرباح قدية في جة من تسوية أو تحويل البنود النالفروق الناتتدرج 

حتى يتم بيع صافي   خرىالشاملة األ  يرادات . وتسجل هذه الفروق ضمن اإلأجنبيةفي عملية  مجموعة صافي استثمار ال تحوط

ا تسجيل ال .أو الخسائراألرباح  إلىكم لمترالوقت إعادة تصنيف المبلغ اذلك ا ياالستثمار حيث يتم ف  رسومويتم أيض 

   .خرىالشاملة األ يرادات لتلك البنود النقدية ضمن اإل األجنبيةالمرتبطة بفروق تحويل العمالت  اءاتإلعفوابية الضري
 

 معامالت واريخ الفي تصرف ر الأسعام داعملة أجنبية باستختاريخية ب لتي يتم قياسها بالتكلفة اللنقدية ايل البنود غير احويتم ت

تحديد تاريخ  في باستخدام أسعار الصرفبية لة أجنلة بعموفقا  للقيمة العاد قاسةمالة يدقالنغير  نما يتم تحويل البنودبيالمبدئية. 

مع  يتوافق بما قيمة العادلةالب ة المقاسةغير النقدي تحويل البنودالناتجة من  أو الخسائرح اربمعاملة األم تيالعادلة. يمة الق

ر  خسائ  أوأرباح  سجلن فروق تحويل البنود التي تُ أ  ند )أيللب لة عادلا مة لتغير في القية من ا الناتج أو الخسائرح تسجيل األربا

  أو  خرىاملة األالش يراداتا في اإلهسجيليتم أيضا ت أو الخسائر احاألرب أو خرىاألالشاملة  يراداتقيمتها العادلة في اإل

 التوالي(. على الخسائر أواألرباح 
 

  أو ذات صلة ) إيرادات أو اتمصروف أو موجوداتل دئيالمب فعتراالاند ي سيستخدم عري الذالصرف الفو رتحديد سع عند

و التاريخ ه ، فإن تاريخ المعاملةبمقابل مسدد مقدما   غير نقدي متعلق تزامال أو أصلإلغاء االعتراف بفي حالة  جزء منها(

. في حالة وجود د مقدماسدمل الباقالمعن  الناتجدي ام غير النقزااللت وأ صلالمبدئي لألباالعتراف  لمجموعةام فيه والذي تق

 مقدما.  المقابل المسددمن  ملمست أو سددملغ املة لكل مبتاريخ المع المجموعةا، تحدد مستلمة مقدم أوة سددعدة مبالغ م
 

وفقــا   يتيالعادلــة إلــى الــدينار الكــوة يمبالق يدةمقالبالعمالت األجنبية لمدرجة اوالمطلوبات غير النقدية  ويل الموجوداتيتم تح

 يســجليــة التــي حالــة الموجــودات غيــر النقدي وفــ  .ةلــ اريخ تحديد القيمة العادولسائدة في تا العمالت األجنبية صرفسعار أل

 بيــانمباشــرة فــي  تسجل ةاألجنبي العمالت ويلتح، فإن فروق المجمع لشاملالدخل ا بيانرة في ها العادلة مباشالتغير في قيمت

 أو الخســائر حااألرببيان التغير في قيمتها العادلة في  إدراجودات غير النقدية التي يتم جللمو ةبلنس، وباالمجمع الدخل الشامل

  .المجمع أو الخسائر حااألرببيان في ها تسجيل ، يتمالمجمع
 

  شركات المجموعة
  في تاريخ  السائد رف الص رلسعوفقا   الدينار الكويتي إلى ةجنبيلمطلوبات للعمليات األوجودات واالمم تحويل تيعند التجميع، 

عامالت. خ المتواريالصرف السائدة في سعار ألهذه العمليات ب أو الخسائرالمالية المجمعة، وتحول بيانات األرباح البيانات 

 استبعاد. عند خرىألااملة الش يراداتميع ضمن اإلبغرض التج ياتعملال تحويلعن  الناتجةفروق تحويل العمالت درج تُ 

 .أو الخسائراألرباح  إلى المتعلق بهذه العملية األجنبية خرىألالشاملة ا يراداتاإلصنيف بند تيعاد  ،بيةلية أجنعم
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامةالعداد وأساس ا 2
 

 ( تتمةالمحاسبية الهامة ) تساسياملخص ال 2.4
 

 المجمعةانات المالية أحداث بعد فترة البي 2.4.23
ولكن قبل تاريخ التصريح بإصدارها حول ظروف  البيانات المالية المجمعة بعد فترة  توعة معلوماإذا استلمت المجم

ة  غ المسجل لمعلومات تؤثر على المبالا، ستقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت البيانات المالية المجمعةية فترة اهوقعت في ن
بحيث  البيانات المالية المجمعةفي  لغ المسجلةاتعديل المبللمجموعة. وستقوم المجموعة ب ة المجمعةالبيانات الماليفي 

التي تتعلق بتلك  ، باإلضافة إلى تحديث اإلفصاحاتبيانات المالية المجمعةلاتعكس أي أحداث تؤدي إلى تعديالت بعد فترة 
، المجمعة ات الماليةالبيانث ال تؤدي إلى تعديالت بعد فترة في حالة وقوع أي أحدالجديدة. لظروف في ضوء المعلومات اا

تقوم باإلفصاح عن طبيعة الحدث  ن سوف كللديها، والبيانات المالية المجمعة لن تقوم المجموعة بتغيير المبالغ المسجلة في 
 ى كان ذلك ممكناَ. إجراء هذا التقييم متإمكانية ثيره المالي أو بيان عدم أتعديالت وتقدير ت الذي ال يؤدي إلى

 

 ة الهامةحاسبياضات المرفترات واالحكام والتقدياأل 3
 

ت تؤثر على المبالغ كام وتقديرات وافتراضاأح عة وضدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من اإل إعدادإن 
بات المحتملة. إن عن المطلو ، واإلفصاحةالمرفقات واإلفصاحت والموجودات والمطلوبات ا والمصروف يراداتالمسجلة لإل
على القيمة الدفترية   مادي تعديلإجراء نتائج تتطلب  إلى فتراضات والتقديرات يمكن أن يؤديمن هذه اال عدم التأكد

 . يةمستقبلفترات الة في الالمتأثرموجودات والمطلوبات لل
 

 مةاالهحكام األ 3.1
كثر جوهرية على ألالتأثير ا التي لها باتخاذ األحكام التالية ةدارقامت اإل بية للمجموعةت المحاستطبيق السياسا في إطار

 المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة: 
 

 تصنيف الموجودات المالية
 الموجودات وتقييم ماالذي يتم ضمنه االحتفاظ ب عمالتقييم نموذج األ إلى ة استنادا  ات الماليالموجود تحدد المجموعة تصنف

 المبلغ القائم. أصلمبلغ والفائدة فقط على ل ا  أصلدفوعات ممثل المالي ت صلإذا كانت الشروط التعاقدية لأل
 

 عقارتصنيف ال
 :اجرةكعقار للمتي أو تثمارلعقار مصنف ا كعقار استحدد المجموعة ما إذا كان ا 

 

 قبل المجموعة أو في  الستخدام من غرض الها بشكل كبير لاشغإم والمباني التي لم يت ضراأل االستثماري العقار يتضمن
وزيادة  رجيتأال إيرادات تحقيقمحتفظ بها بشكل أساسي ل ، ولكنسياق األعمال العادي ضمن عيبلاأو لغرض ، عملياتها
 .يةمالرأسالقيمة ال

 عقار ال بشكل أساسييمثل هذا  . عاديسياق األعمال ال منض لبيعغرض ال المحتفظ به عقارال عقار للمتاجرةال ضمنيت 
  .االنتهاء منه دنأو ع لبناءاقبل  بيعه عتزمموعة وتالمج ي تطورهذال

 

 الدعاوى القضائية
وجودات محتملة أو مطلوبات قضائية اإلفصاح عن ميترتب عن نتائج الدعاوى الطبقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية، قد 

في  ت وجودات المحتملة هي الموجودات التي من المحتمل أن تنشأ عن أحداث وقعلما إن . مخصصاالعتراف ب أومحتملة 
سيطرة المجموعة ويتم  ها فقط عند وقوع أو انعدام وقوع أحداث مستقبلية غير مؤكدة تخرج عن نطاقتأكد وجوديو قالساب
 ة أمرا  مرجحا . دي االقتصا مزايافصاح عنها إذا كانت التدفقات الواردة للاإل

 

ا جل المجموعة تس قد  مزايا دما يكون تحويل النعو بقفي السا وقع أحداثعن  ناتج حالي التزام وجود مخصص في حالةأيض 
وفي حالة عدم استيفاء هذه المعايير، قد  موثوق منها.تحويل بصورة لغ تكاليف الاالقتصادية أمرا  مرجحا  مع إمكانية تقدير مب

 حول البيانات المالية المجمعة. يضاحاتإلضمن ا لالمحتم لتزاماال نعيتم اإلفصاح 
 

اليا  أو لك التي لم يتم االعتراف بها حالمحتملة التي تم اإلفصاح عنها أو ت تابوة عن المطلقد يكون لاللتزامات الناتج
المحاسبية  ذ إن تطبيق هذه المبادئ إ ة. ي على المركز المالي للمجموعمادتأثير  المجمعةالية البيانات الم فصاح عنها فياإل

الفعلية والقانونية التي تخرج عن نطاق  روماألعديد من على الدعاوى القضائية يتطلب من إدارة المجموعة البت في ال 
تطورات تطرأ في اإلجراءات القانونية وفي تاريخ لقائمة عقب أي ى القضائية اجموعة الدعاوسيطرتها. وعليه، تراجع الم

 ن لمجمعة. ومفي بياناتها المالية ااإلفصاحات والمخصص  إدراج تقييم مدى ضرورة  أجل ت مالية مجمعة، وذلك من ناياكل ب
أو  اإلجراءات القضائية طبيعة ،مخصصاتفصاحات أو الاتخاذ القرارات حول اإلن العوامل التي يتم مراعاتها في يب
اص الذي ينظر في اإلجراءات القضائية  الصادرة في نطاق االختص لةتمأو التقييم واإلجراء القانوني والنتيجة المح دعوى ال

حق لتاريخ البيانات المالية المجمعة ولكن يسبق تاريخ إصدار تلك ال رذلك أي تطووكذلك تطور سير الدعوى )بما في 
وى المماثلة وأي قرار  عالدراء أو وجهات نظر المستشارين القانونيين والخبرة باآ إلىباإلضافة ( المجمعةية بيانات المالال

  .مييقلتعوى أو ادر عن إدارة المجموعة حول سبل التعامل مع اإلجراءات القضائية أو الدصا
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 (تتمة) ة الهامةحاسبيفتراضات المحكام والتقديرات واالاأل 3
 

 التقديرات واالفتراضات  3.2

البيانات المالية قديرات بتاريخ من الت دلعدم التأك ألخرىامستقبلية والرئيسية إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمصادر ال

 ل جودات والمطلوبات خاليل مادي على القيمة الدفترية للموتعد راءجتتسبب في إبمخاطر جوهرية والتي ترتبط  المجمعة

ا في اإل الحقةالسنة المالية ال تستند  لصلة أدناه.ذات ا المجمعةلمالية نات االبياالفردية حول بنود  يضاحاتيتم توضيحها أيض 

. ومع ذلك قد تتغير الظروف  مجمعةالة اليملبيانات الاحة عند إعداد إلى المؤشرات المتا في افتراضاتها وتقديراتها مجموعةلا

رة ل التطورات المستقبلية نظرا للتغيرات في السوق أو الظروف الناتجة خارج نطاق سيطوحالحالية واالفتراضات 

 ت عند حدوثها.فتراضاالتغيرات في اذه اله. تنعكس مجموعةال
 

 ية للموجودات القابلة لالستهالك نتاجاإل عماراأل
 إلى ريخ كل بيانات مالية مجمعة استنادابتا كالقابلة لالستهالية للموجودات نتاجاإل عمارمراجعة تقديرها لألبة دارم اإلتقو

يغير  تعلق بالتقادم التكنولوجي الذي قدتبهذه التقديرات  ةطلمرتباعدم التأكد عوامل أن  ع للموجودات. كمااالستخدام المتوق

 ولوجيا المعلومات. نومعدات تك الكمبيوتربرامج استخدام بعض 
 

 ية غير المحددة نتاجاإل عماراأل انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة ذات
د ما إذا قد تعرض الوساطة( لتحدي صيرختدد )حي غير المنتاجإلير الملموس ذي العمر اغ صلباختبار األتقوم المجموعة 

، تم تحديد المبلغ الممكن 2020 في سنةالمالية المجمعة  بياناتة الفتر. بالنسبة لسنوي أساسى لع في القيمة ألي انخفاض

 ن هذهيفتراضات. تستعاالب استخدام التي تتطل أثناء االستخدامالقيمة  اتسابحعلى  ء  النقد بنا إنتاجت رداده لوحدااست

سنوات. ويتم  5 فترةشمل تالتي ة دارتمدة من قبل اإلالية المعملالموازنات ا إلى استنادالتدفقات النقدية ا قعاتوبت اتباسالح

هذه و ت النممعدال تتوافق(. 8)إيضاح  سنوات باستخدام معدالت النمو المقدرة خمسفترة  زالتي تتجاوة التدفقات النقدي تقدير

 النقد.  إنتاجوحدات عمل به كل وحدة من ت الذي عمالبقطاع األلقة عمع التقديرات المت
 

 اس القيمة العادلة يق 
سوق نشط(. ويتضمن ذلك  أسعارلها ا ال تتوفر ساليب تقييم لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية )عندمأة دارم اإلتستخد

في  ةدارند اإلتستداة المالية. ن في السوق في تسعير األوكلطريقة التي يتبعها المشاروضع تقديرات وافتراضات تتوافق مع ا

تقوم   . وفي هذه الحالة،مةدائفرة بصورة إال أن هذه البيانات قد ال تكون متو كان،ماإلر البيانات الملحوظة قد إلى اتهافتراضا

ا في معاملة الفعلية التي سيتم تحقيقه سعارالعادلة المقدرة عن األ ةالقيمة باستخدام أفضل المعلومات المتاحة. قد تختلف داراإل

 ة المجمعة.اليملا لبياناتمتكافئة في تاريخ ا
 

 ثمارية تقارات االستقييم الع
ومبادئ  بهاترف عالتقييم الم أساليبم عقارات باستخدام ء تقيين خالل خبرامارية ماالستث ديد القيمة العادلة للعقاراتتح يتم

 قياس القيمة العادلة.  13 المعيار الدولي للتقارير المالية
 

. تم عرض الطرق لعقارات المستقلينا ميخبراء تقي التي يعدهاتقديرات ال إلى ااستناد  ارية تثمسم قياس العقارات االتي

 .  8 ضاحيإمارية في ثاالست تتقدير القيمة العادلة للعقارافي ن قبل خبراء التقييم هرية المستخدمة مواالفتراضات الجو
 

  تحديد  دنعالحالية  اديةتصقحتمل للتقلبات االملا تأثيرال عتبارهافي االمجموعة  أخذت ،عةالبيانات المالية المجم خيكما في تار

ة تاحفضل المعلومات المأم اباستخد حوظةالملمدخالت غير تم تطوير المجموعة ولل قارات االستثماريةللع المسجلةالغ المب

ومع   .ةعجمانات المالية المالبيتاريخ في  داتموجوالهذه تسعير  عندق ي السوفن والمشارك خذهايتلتي ا حول االفتراضات

 السوق. في تقلبات لحساسة لالغ المسجلة المب تزال  المتقلبة و قاألسوا ذلك ال تزال
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 جلة األنقد وودائع قصير 4
 

 ر:بديسم 31ما يلي في  النقد المعادلالنقد و تضمن، يجمعلغرض بيان التدفقات النقدية الم
 

 
2020 

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي
   

 1,750 1,750 نقد في الصندوق

 1,129,942 6,417,685 بنوكنقد لدى ال

 975,000      - أشهر ةتستحق خالل ثالث جلودائع قصيرة األ
 ───────── ───────── 

 2,106,692 6,419,435 د والنقد المعادل المدرج في بيان التدفقات النقدية المجمعالنق

 ولكن ليس أكثر من هرأش 3ية تتجاوز أصلذات فترة استحقاق  جلألمحددة ا ةعيود

 55,000 909,750 اشهر   12
 ───────── ───────── 

 2,161,692 7,329,185 المركز المالي المجمع وفًقا لبيان جلالنقد والودائع قصيرة األ
 ═════════ ═════════ 
  

 462,570: 2019كويتي ) رايند 531,594لدى البنوك مقيدة بمبلغ  رصدةأ لمعادل المفصح عنه أعاله يتضمن النقد والنقد ا 

 .اليومية عملياتالغير متاحة لالستخدام في  (نار كويتيدي
 

حقق الثة أشهر من تاريخ اإليداع، وتثمن  فترة استحقاق ألكثر ذاتودائع لدى البنوك المحلية  جلتمثل الودائع محددة األ

  سنوي ا.( %3.1إلى % 1.75: 2019)% 2.75إلى % 0.65بين ما  حوايتري ئدة بمتوسط معدل فائدة فعلفا
 

 خرىأموجودات  5

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 ر كويتيدينا

   

 412,750 479,817 ة مستحقةإدار أتعاب

 140,040 224,798 مستحقة تعموال إيرادات

ا اتمدفوع  160,816 240,118 مقدم 

     - 1,595,315 ة  شركة الكويت للمقاصتحق من سالم

ا لشراء عقار استدفعة مقد      - 1,000,000 * ثماريم 

 73,603 83,332 ونخرن آوينمد

 
───────── ───────── 

 
3,623,380 787,209 

 
══════════ ══════════ 

 

بسداد دفعة مت في دولة الكويت، وقا ، ابرمت المجموعة عقد مبدئي )"العقد"( لشراء عقار استثمار2020بر ديسم 28* في 

 طرق من اطرافه.  ل زامات التعاقدية لكوااللتالبيع  طعقد شرول. يحدد اتيدينار كوي 1,000,000مقدما بمبلغ 
 

 .على موجودات منخفضة القيمة خرىالموجودات األ شتملال ت
 

 فوسلقروض  6
 

دينار   7,500,000: 2019دينار كويتي ) 7,500,000ألحد العمالء بمبلغ  ممنوح قرض بند القروض والسلف يتضمن 

رقم موجب مقيد بوإدارة التوثيق  - وزارة العدل  من وثقم دينقبول ب قرار ه إ ر ب دصاوكالة ر تثمااس ا عنعوض  ( كويتي

لم يتم . 14179653رقم  بموجب نيةلبة بالمديوللمطا اء تنفيذيرإج اتخاذ  البدء في تم قد و (،6جلد )م 2011لسنة  3427

، يعتبر الدين المدين. وبناء  عليه االتي واجههاسترداد أي مبالغ من عمليات التحصيل بسبب الصعوبات المالية الكبيرة 

 وات السابقة.بالكامل في السن له مخصصاحتساب منخفض القيمة االئتمانية وقد تم 
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 أوراق مالية ر فيااستثم      7

 

2020 
 يتيوكار دين

2019 
 دينار كويتي

   

 أو الخسائر الل األرباحاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خ
  

  2,726,669 2,877,030 مسعرة مأسه

 5,271,289 4,596,259 صناديق 

 
──────── ──────── 

 
7,473,289 7,997,958 

 
════════ ════════ 

    خرىالشاملة األ  راداتيل اإلالخمن جة بالقيمة العادلة دراستثمارات م

 127,260     - مسعرة سهمأ

 184,946 97,085 غير مسعرة أسهم

 
──────── ──────── 

 
97,085 312,206 

 
════════ ════════ 

 
7,570,374 8,310,164 

 
════════ ════════ 

 

    .22ضاح يإالتقييم في  لوبسأل اوفق  لألدوات المالية واإلفصاح عنها  لةالعاد ةمد القييدتحيتم عرض الجدول الهرمي ل
 

 ثماريعقار است      8

  
2020 

 دينار كويتي
2019 

 تيدينار كوي
   

     -     - يناير 1في  اكم

     - 11,500,000 1إضافات 

     - (9,000,000) 2 استبعادات

 
──────── ──────── 

     - 2,500,000 مبرديس 31في  اكم

 
════════ ════════ 

 

و إنشاء أو تطوير أدية لشراء ارية وال توجد التزامات تعاقيود على إمكانية تحقيق عقاراتها االستثمال يوجد لدى المجموعة ق

  .حات والصيانة والتعزيزاتصالعقارات استثمارية أو لأل
 

ا درجةأول  ةممحك ت، صدر2020يناير  19في   1 ارة أن هذه  اإلد رىإثبات ملكية العقار وتيقضي ب األم ةكشرال لصالح  حكم 

البيانات المالية  اآلن تسجيل األرض في م، يت عليهالعقار للشركة األم. وبناء   ة قد منحت جميع حقوق ملكيةمرضيالنتيجة ال

 (. 24.3 احد )إيضتممستقل مع ممقيدينار كويتي والتي يحددها  9,000,000 قدرهاعادلة قيمة للمجموعة ب جمعالمالمجمعة 
 

بدولة   خلر للدالشركات التابعة للمجموعة بشراء عقار استثماري مد، قامت احد 2020ديسمبر  7الى ذلك، وفي  إضافة 

المجموعة كما الى نقل ملكية العقار  إجراءاتاالنتهاء من . لم يتم دينار كويتي 2,500,000يت لقاء مقابل اجمالي بمبلغ وكال

القانونية ذات الصلة. على الرغم من   جراءاتاإلخاذ ويجري اتالمجمعة، هذه البيانات المالية  بإصدارفي تاريخ التصريح 

 المزايا الهامة المتعلقة بملكية العقار. وة المخاطر تحتفظ المجموعة بكاف، ذلك
 
. لم ر كويتيادين 00,009,00ره دق لغبم إجماليب، قامت المجموعة ببيع عقار استثماري إلى طرف ذي عالقة خالل السنة  2

  .(24.3  و 19ي هذه المعاملة )إيضاح من رئو خساأرباح أ أي تسجيل يتم
 
ين من خبراء تقييم العقارات ثناثماري بناء  على التقييمات التي تم إجراؤها من قبل تلعقار االسعادلة ليتم تحديد القيمة ال  3

 .بنك محليشريطة أن يكون أحدهما قارات علا تقييم هذه األنواع منوممن لديهم الخبرة في المتخصصين مستقلين المسجلين ال

صافي  د ا إلىاستنام تقدير القيمة العادلة للوحدة تتثماري. يسلتقييم العقار اال يراداتاستخدم المقيمون طريقة رسملة اإل

 .، والذي يتم تقسيمه على معدل الرسملة )الخصم(ن العقارم ةالناتج ةتادالمع التشغيل إيرادات
 

من  2المستخدمة في قياسات القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى  ةالملحوظغير ة جوهرين المدخالت التم اإلفصاح عي

 .22إيضاح في  2020ديسمبر  31في  ماة ككميلاتحليل الحساسية  نباإلى جللقيمة العادلة   الهرمي دولجال
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 غير ملموس أصل 9
 

دينار كويتي،  12,500,000 قدره مبلغ ولة الكويت لقاءبدتم الحصول عليه  وساطةملموس ترخيص غير ال صليمثل األ

صل توال دينار كويتي(. تم 3,900,000: 2019كويتي ) ردينا 3,900,000وسجل صافي خسائر انخفاض في القيمة بمبلغ 

 .ي غير محددإنتاجعمر  يتضمنوساطة خيص التر أن ىإل
 

 .2019 و 2020في ديسمبر لديها  ار االنخفاض السنويأجرت المجموعة اختب
 

  من  اتجةالن ةيدفقات النقدت توقعات ال لى حسابات القيمة أثناء االستخدام بواسطةاستناد ا إ الممكن استرداده تم تحديد المبلغ 

ونمو  جام التداولألح سابقالنمط ال  إلى والتي تشمل فترة خمس سنوات استناد ا ةدارل اإلالميزانية المالية المعتمدة من قب

 يرتقدويتم  (%9.7 :2019)% 8.81 مطبق على توقعات التدفقات النقدية نسبةالسوق. يبلغ معدل الخصم ال سهمأو يراداتاإل

وسط ، وهو ما ال يتجاوز مت(%3 :2019)% 2.4 بلغيسنوات بواسطة معدل نمو  ة خمسفتر اوزتتج يتالالنقدية  تالتدفقا

  .الطويل لدولة الكويت معدل النمو على المدى
 

 تراضاالحساسية للتغيرات في االفتاء االستخدام  والقيمة أثن اتسابحفي  خدمةاالفتراضات الرئيسية المست
 

 الخصم  معدل 

 الفترة المتوقعةخالل  السوق مأسه 

 توقعالنقدية بعد فترة الالمستخدم لتقدير التدفقات  النهائية()القيمة  جلمعدل النمو طويل األ 
 

 الفتراضاتا يفات تغيرللالحساسية 
رية  تلقيمة الدفا في تجاوزلرئيسية التي يمكن أن تتسبب يم التغيرات على االفتراضات اية لتقيسل حساة تحليدارإلأجرت ا

 االفتراضات الرئيسية:غير الملموس، المبلغ الممكن استرداده. فيما يلي ملخص  صللأل
 

  يمةقالاض فنخا ىلإ( %2+)أي  %9.81تؤدي الزيادة في معدل الخصم بنسبة لن. 

  يمةقالخفاض ان إلى( نقطة 75أي ) %1.75بنسبة  جلنمو طويل األفي معدل ال النخفاضدي ايؤلن. 
 

ثابتة.  خرىحدوث تغير في االفتراض مع االحتفاظ بجميع االفتراضات األ إلى اسية المذكورة أعالهسحليالت الحتند تتس

 . صلةراضات ذي فتاال رات في بعضيحدث هذا وقد يكون حدوث التغيأن  ي اعمل حتململومن غير ا
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 اتأثاث ومعد      10

 
 بيوتركمأجهزة  راتياس  أثاث ومعدات

 

 ج كمبيوترمبرا

رأسمالية  أعمال
 قيد التنفيذ

 

 المجموع

 
 ار كويتيدين دينار كويتي يكويت اردين يدينار كويت دينار كويتي دينار كويتي

       :التكلفة

 4,716,099 34,582 2,038,386 1,073,382     - 1,569,749 2019ناير ي 1في 

 93,836 3,093 57,182 26,904     - 6,657 إضافات 

     - (4,280)     - 4,280     -     - ويالتحت

 (22,223) -         - (16,570)     - (5,653) تبعاداتاس

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

 4,787,712 33,395 2,095,568 1,087,996     - 1,570,753 2019ديسمبر  31في 

 66,283     -     - 3,666 62,506 111 إضافات 

 (1,601) (1,114)     - (352)     - (135) استبعادات

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

 4,852,394 32,281 2,095,568 1,091,310 62,506 1,570,729 2020ديسمبر  31في 

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

       :االستهالك

 4,306,516 24,701 1,705,331 1,031,775     - 1,544,709 2019يناير  1في 

 175,725     - 147,370 16,285     - 12,070 المحمل للسنة 

 (17,117)     -     - (11,466)     - (5,651) استبعادات

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

 4,465,124 24,701 1,852,701 1,036,594     - 1,551,128 2019سمبر دي 31في 

 150,854     - 121,204 19,503 2,250 7,897 محمل للسنة لا

 (480)     -     - (348)     - (132) استبعادات

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

 4,615,498 24,701 1,973,905 1,055,749 2,250 1,558,893 2020ديسمبر  31في 

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

 
      

       :فتريةصافي القيمة الد

 322,588 8,694 242,867 51,402     - 19,625 2019ديسمبر  31في 

 

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

 236,896 7,580 121,663 35,561 60,256 11,836 2020ديسمبر  31في 

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

  أخرىومطلوبات  دائنون 11
 

 
2020 
 كويتي دينار

2019 
 دينار كويتي

   

 1,163,983 1,130,656 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 204,270 282,640  ونخرآدائنو موظفين 

 26,945 286,081 ضرائب مستحقة

      - 2,000,000  * (19)إيضاح مستحق الى صندوق تحت التصفية

 824,783 1,512,462 ن آخرون دائنو

 
───────── ───────── 

 
5,211,839 2,219,981 

 
═════════ ═════════ 

 

لشركة األم بصفتها مصفية لصندوق األوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي مستلمة من ا غرصيد بمباليتمثل هذا ال* 

كامل لحساب )"الصندوق"( تتعلق بتسوية مديونية مستحقة للصندوق. الحقا لتاريخ البينات المالية، تم تحويل المبلغ بال

 . الصندوق
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 رأس المال  12

 
  سهماألعدد  

ه والمصدر ل المصرح بالما رأس  
 المدفوع و 

 
      2020         2019        2020         2019 

    
 كويتير دينا دينار كويتي

      

 26,381,499 26,381,499  263,814,991 263,814,991  فوعة نقد ا( سهم )مد ل س ل فل   100يمة  بق   أسهم 

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

 4,381,499 تخفيض رأس المال بمبلغ 2020ديسمبر  13 بتاريخ اجتماعه المنعقد يركة األم فمجلس إدارة الش أوصى

 و مساهم ووافق عليها 2021يناير  24بتاريخ  ه التوصيةعلى هذ ق المالاسوأهيئة ت وافقبوسائل مختلفة. ي كويتدينار 

إجراءات الجهات  الستكمالع وتخض 2021مارس  25 بتاريخ المنعقدالعادية غير  ةيمموكة األم في اجتماع الجمعية العلشرا

  (.26)إيضاح الرقابية 
 

  خزينة أسهمخزينة واحتياطي  أسهم    13

 
2020 2019 

   

 2,000,000 2,067,610   همسعدد األ

 %0.8 %0.8 رة المصد سهمسبة األن

 536,114 541,759 ة )"دينار كويتي"(تكلفلا

 177,000 243,978 السوقية )"دينار كويتي"(القيمة 

 57.80 99.14 س(م )فلسهلالسوقية ل المتوسط المرجح للقيمة 
 

وفق ا  سهمترة االحتفاظ بهذه األف خاللزيع حة للتومتا يرغ هالمحتفظ بالخزينة ا  أسهمإن االحتياطيات المعادلة لتكلفة 

فترة  على مدارللتوزيع  قابل الخزينة على أنه غير أسهمتكلفة شراء ق المال. تم تخصيص مبلغ معادل لاسوأات هيئة رشادإل

 .ينةالخز أسهماالحتفاظ ب
 

أسهم  إلغاء، بمة جزئي امتراكئر الساة الخقاصم 2020 ديسمبر 13 بتاريخ مجلس إدارة الشركة األم في اجتماعه المنعقد قرر

كة الشر مومساه اهووافق علي 2021يناير  24بتاريخ  وصيةه التعلى هذ ق المالاسوأهيئة ت وافق. 2,067,610 دعدب خزينة

إجراءات الجهات الرقابية  الستكمالع وتخض 2021مارس  25 بتاريخ المنعقدالعادية غير  ةيممواألم في اجتماع الجمعية الع

  (.26)إيضاح 
 

   جباريإلاحتياطي الا 14
 

بحد أدنى من ربح  %10نسبة ال تقل عن  استقطاع، يتم األمسي للشركة النظام األسلشركات وعقد التأسيس وااوفقا  لقانون 

بناء على توصية  جبارياإل يتياطاالح إلى ةدارء مجلس اإلكافأة أعضاقبل الضرائب وم األمركة الخاص بمساهمي الشالسنة 

حتياطي نسبة تجاوز رصيد اال اذلتحويل إوقف هذا ا األمية للشركة ومعية العمومية السنللج ز. يجواألم شركةالة إدارمجلس 

%  5 إلى سبة تصلع أرباح بنتوزيأو  مبادلة الخسائر  لمصدر. وال يجوز استخدام االحتياطي إال فيا  ل% من رأس الما50

ات م وجود االحتياطيداح بسبب عات هذه األربعياد توزبسد لربحا يهامن رأس المال المدفوع في السنوات التي ال يسمح ف

لم يتجاوز  تسمح األرباح في السنوات التالية بذلك، ماا مالغ مخصومة من االحتياطي عند ع. ويتم رد أي مبيلة للتوزالقاب

 رأس المال المصدر. % من 50بة االحتياطي نس
 

 . المجموعة االتي تكبدته المتراكمة لخسائرا لر  نظنة ساالحتياطي خالل ال إلى استقطاعلم يتم إجراء أي 
 

 ي  راالختيا االحتياطي 15
  

من  % بحد أقصى 10 تزيد عن نسبة ال قطاعاست جب، ياألماألساسي للشركة  امظالتأسيس والنالشركات وعقد وفقا  لقانون 

وز ي. يجاالختيار االحتياطي ىإل ةاردقبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإل األمالخاص بمساهمي الشركة نة ربح الس

ال توجد  ة.دارجلس اإلم نمتوصية  موجبار الجمعية العمومية للمساهمين برق ناء علىبالسنوية  ستقطاعاته االذوقف ه

 .االحتياطيهذا قيود على توزيع 
 

ا لاالحتياطي خالل السنة  إلى اعاستقطء أي لم يتم إجرا    .وعةالمجم التي تكبدتها المتراكمة لخسائرنظر 
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 يةإداروفات عمومية وصرم 16

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 تينار كوييد

   

 1,819,700 1,664,504 تكاليف موظفين 

 175,725 150,854 أثاث ومعداتالك هتسا

 861,970 958,870 أخرى مصروفات

 
───────── ───────── 

 
2,774,228 2,857,395 

 ═════════ ═════════ 
 

 ربحية السهم 17
 

لى المتوسط المرجح  ع مألاشركة لل ةاديعلا سهمساسية بقسمة ربح السنة الخاص بحاملي األألربحية السهم امبالغ يتم احتساب 

  ة العادي مسهاأل ربح الخاص بحامليالالمخففة بقسمة ا يتم احتساب ربحية السهم . بينمخالل السنةالعادية القائمة  سهماأل لعدد

  ة التي العادي مهسخالل السنة زائدا  المتوسط المرجح لعدد األ مةالعادية القائ سهمالمرجح لعدد األعلى المتوسط  األمركة لشل

ا لعدم وجود عادية.  مأسه لىإ المخففة العادية المحتملة سهماألكافة إصدارها عند تحويل يتم  أدوات مخففة قائمة، فإن نظر 

 تطابقة. ففة موالمخساسية هم األربحية الس
 

 
2020 2019 

   

 655,418 7,863,578 )دينار كويتي(  األمللشركة  سهمألربح السنة الخاص بحاملي ا
 ══════════ ══════════ 
   

 263,814,991 263,814,991 وعة درة والمدفالمص سهمالمرجح لعدد األالمتوسط 

ا:   (4,324,209) (2,051,908) زينةلخا أسهمسط المرجح لعدد المتوناقص 
 ────────── ────────── 

 259,490,782 261,763,083 (*أسهمالقائمة ) سهمد األعدالمتوسط المرجح ل
 ══════════ ══════════ 
   

 2.5 30.0 فلس(ة )لمخففسهم األساسية واربحية ال
 ══════════ ══════════ 

 

 الخزينة خالل السنة. مأسهلتغيرات في التأثير  لمرجحوسط االمت مسهعدد األ يراعي المتوسط المرجح ل * 
 

وتاريخ جمعة المية محتملة بين تاريخ البيانات المالية ادع أسهم أو  عادية أسهمتتضمن  أخرىأي معامالت  ء اإجريتم لم 

 .المالية المجمعة ياناته البهذالتصريح ب
 

 انةاألمبصفة دات موجو    18
 

 إجمالي  قدر. اإلنترنت التداول عبر تسهيالتلعمالء وتمنح انيابة عن ديق ار والصناظ االستثمفاحة مارإدتقوم المجموعة ب

كويتي(  نارمليون دي 366: 2019) دينار كويتين مليو 340بمبلغ  2020ديسمبر  31في كما افظ حملهذه ال يةالدفتر قيمةال

 ة المجمعة.ي ال تنعكس في البيانات الماليوالت
 

االتفاقيات  يتوافق معستثمارات بما الخذ المجموعة القرارات المتعلقة باتتة. ولعامة للمجموعات اوجودمبال لمحافظال ترتبط ا

 . ةذات الصل 
 

: 2019دينار كويتي ) 1,424,400غ بمبل أعالهرة بصفة األمانة المذكو الموجوداتالمحققة من  ةداراإل أتعاب قدرت

 .(دينار كويتي 545,371: 2019) دينار كويتي 1,015,308 بمبلغ ققةمح تالموع إيرادات( ودينار كويتي 1,490,237
 

 إفصاحات األطراف ذات عالقة    19
 

مجلس  ة وأعضاء رة المشتركوالشركات الخاضعة للسيط ذات عالقة لدى المجموعة المساهمين الرئيسيين تتضمن األطراف

 لمالكين الرئيسيين لهاا لونمثولى والشركات التي ياأل درجةمن التهم الوالمسؤولين التنفيذيين للمجموعة وأفراد عائ ةداراإل

ه المعامالت من قبل هذ تسعيروشروط سياسات  الموافقة علىكة. يتم رسيطرة مشتأو  يمارسون عليها تأثيرا  ملموسا   التيأو 

 . ة المجموعةإدار
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 إفصاحات األطراف ذات عالقة    19
 

 قة: الع اتراف ذالقائمة لدى األط رصدةقيمة المعامالت واأل إجماليل التالي يعرض الجدو
 

 

2020 
 يدينار كويت

2019 
 دينار كويتي

   مجمعلا أو الخسائر بيان األرباح

 258,651 (856,429) األم ق المدراة من قبل الشركةن الصناديأرباح غير محققة م( )خسائر

 (7,215) ( 59,892) مصروفات عمومية وإدارية 

 9,132      - ة إدار باأتع

 37,595      - عموالت  إيرادات

 57,651      -  فوائد راداتإي

 78,797      - بيع استثماراتمن ربح 

 (53,466)      - جلتكاليف تمويل لقرض محدد األ
 

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 كويتي دينار

   بيان المركز المالي المجمع

 4,145,711 3,305,720 األمركة قبل الش مدارة من تثمارات في صناديقاس

      - 62,506 شراء أثاث ومعدات

      - (2,000,000) مستحق الى صندوق تحت التصفية

      - (11,053) دائنون آخرون
 

دينار  9,000,000بمبلغ قة لقاء مقابل اجمالي الري الى طرف ذي عقار استثماعخالل السنة، قامت المجموعة ببيع 

 (. 24.3و  8عاملة )ايضاحي هذه الم او خسائر نتيجة أرباح أيم يتم تسجيل كويتي. ل
 

  ة العلياداراإل وفموظ

لطة تخطيط مسئولية وسة ممن لديهم دارة واألعضاء الرئيسيين في اإلدارلعليا أعضاء مجلس اإلاة داريتضمن موظفو اإل

 .ةالمجموع أنشطةومراقبة ه جيوتو
 

 يلي:ا كما علية الدارة بموظفي اإلامالت المتعلقالمعة قيم إجماليكان 
 

 

 نتهية فينة المقيم المعامالت للس
   ديسمبر 31

 األرصدة القائمة في
  ربديسم 31

 
2020 2019  2020 2019 

 
 يدينار كويت دينار كويتي  يتيدينار كو دينار كويتي

      

 69,809 91,346  486,147 445,400 جلاأل يرةقص أخرىمزايا و تبروا

 520,885 492,156  20,367 21,611 مكافأة نهاية الخدمة 

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

 
467,011 506,514  583,502 590,694 

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

  

 طر األدوات الماليةخاة مإداروسياسات أهداف  20
 

رئيسي من هذه المطلوبات إن الغرض ال .خرىاألن والمطلوبات لدائنيى المجموعة اية لدلرئيس ية ان المطلوبات المالتتضم

 والموجودات  جلع قصيرة األوودائ النقد جموعةالية الرئيسية للمضمن الموجودات المتت المجموعة.المالية هو تمويل عمليات 

 ياتها. مباشرة من عمل حققتتي تر في أوراق مالية الماواالستث خرىاأل
 

( سهماأل أسعارالفائدة ومخاطر  أسعارمخاطر وعمالت األجنبية مخاطر الذلك خاطر السوق )بما في تتعرض المجموعة لم

ول ات حارتشلها االس تقدمخاطر التي الملجنة عم للمجموعة بد لعلياة ا دارة. تحظى اإلئتمان ومخاطر السيولالومخاطر ا

ة العليا  داراإل إلى التأكيداتر تقدم لجنة المخاطة. ة المناسبة للمجموعيمالية وإطار حوكمة المخاطر المالالمخاطر ال

ر د المخاطتم تحدييأنه سبة وواإلجراءات المنا للسياساتوفقا مجموعة لالمخاطر المالية لدى ا أنشطة ةإدارللمجموعة حول 

ة  إدار د سياسات ة مراجعة واعتماداراإلة وأهداف المخاطر. يتولى مجلس ا لسياسات المجموعقبط تهاإدارو اسهالمالية وقيا

 .أدناهة بإيجاز حضوالممخاطر ال هذه وع منكل ن
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 (تتمة) المالية ة مخاطر األدواترإداأهداف وسياسات  20
 

 مخاطر السوق 20.1

السوق.  ارأسعات في ة نتيجة التغيراليداة مألة ية المستقبلينقد الالتدفقات أو  ةادل يمة العإن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب الق

مثل  خرىألا سعارالفائدة، ومخاطر العمالت، ومخاطر األ أسعارر اطمن المخاطر: مخلسوق ثالث أنواع طر اتضم مخا

في أوراق ثمار الستوا جلصيرة األع قوودائ لنقداالسوق تتضمن مخاطر . إن األدوات المالية المتأثرة بسهماأل أسعارطر امخ

 ية.مال
 

  الفائدة سعارأمخاطر  20.1.1

 أسعاررات في فقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيلتداأو  يمة العادلةي مخاطر تقلب القدة هالفائ أسعارطر مخاإن 

ذات   محددة األجل  عودائالأساسي ب بشكلفائدة ال أسعارمخاطر التغيرات في بتعرض المجموعة  يتعلق. السوقفي الفائدة 

  .جموعةالملدى  رةيمتغلافائدة لامعدالت 
 

 الفائدة  أسعار خاطرالحساسية لم
  إلى  مالية المجمعةاريخ البيانات التالفائدة في  أسعارنقطة أساسية في  25 ددبعر محتمل بصورة معقولة تغيقد يؤدي حدوث 

ات رميع المتغيالتحليل أن ج يفترض هذا (. دينار كويتي  2,575: 2019ي )دينار كويت  2,274ة بمبلغ في ربح السن تغير

 .ابتةث ال تزال خرىاأل
  

 ةالعمالت األجنبي مخاطر 20.1.2

في  اتسبب التغيرتدفقات النقدية المستقبلية للتعرض بلأو االعادلة إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة 

ر العملة بعملة غي ت المدرجةة على المعامالة لمخاطر العمالت األجنبيوعتتعرض المجم ة.جنبيت األف العمالصر ارأسع

بشكل  لقعتاألجنبية ي صرف العمالت أسعارعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في ار الكويتي. إن تأي عملة الدين يةرئيسال

ي ا . ال تستخدم المجموعة حالة(ات بعملة أجنبيمصروفالأو  يراداتاإل إدراجة )عندما يتم التشغيل للمجموع أنشطةأساسي ب

التقييم  من خالل لديها العمالت األجنبية ر المجموعة مخاطرت األجنبية. تديلعمالا ها لمخاطرة تعرضدارالمالية إلالمشتقات 

موعة  من المج. تضمجموعةلدى ال ةجنبير صرف العمالت األاعسأوالحركات الحالية والمتوقعة في ة ملمراكز القائالمستمر ل

ابل الدينار  مق يرجوهل لب بشكتتق ل التعامل بعمالت البول، من خالعند مستوى مق اظ على صافي التعرض لديهاحفال

 يتي.الكو
 

 جنبية على الموجودات والمطلوبات المالية النقدية فير العمالت األيوضح الجدول التالي صافي تعرض المجموعة لمخاط

 مجمعة:ة اللمالياتاريخ البيانات 

 2020 2019 

 ينار كويتيد دينار كويتي العملة 

   

 119,585 676,088 مريكيدوالر أ

 179,279 105,548 تعاون الخليجيل مجلس المالت دوع

 5,637 625  أخرىعمالت 
 

 األجنبية تر صرف العمالاسعأحساسية 
المذكورة أعاله، مع  نبيةجالعمالت األ صرف أسعاري ف تغير المحتمل بصورة معقولةير التوضح الجداول التالية تأث

عادلة للموجودات المجموعة بسبب التغيرات في القيمة ال ربح يلي التأثير على ثابتة. فيما خرىالمتغيرات األ كافةالحتفاظ با

 :قديةات النالمطلوبو
 

 

 صرففي أسعار  يرالتغ
 العمالت األجنبية

2020 2019 

 الربحثير على تأ ال  على الربحالتأثير  

 دينار كويتي ينار كويتيد   العملة
    

 (5,494) (33,347) %5 دوالر أمريكي

 (8,964) (5,277) %5 الخليجيت دول مجلس التعاون عمال

 (282) (31) %5  أخرىعمالت 
 

 كل في كافئض مفاانخقد يؤدي حدوث   .ةليل الحساسيدمة في إعداد تحات المستخضاالفتراو رقطغير في التأي  حدثلم ي

  كس.تأثير معادل ولكن معا إلى ل الدينار الكويتيورة أعاله مقابعمالت المذكالعملة من 
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 (تتمة) ة مخاطر األدوات الماليةإدارسات أهداف وسيا 20
 

 )تتمة( مخاطر السوق 20.1

 

 سهماأل أسعارمخاطر  20.1.3

لعادلة  درجة بالقيمة امصنفة كمالجموعة والمقبل ظ بها من فمن االستثمارات المحت سهمينشأ تعرض المجموعة لمخاطر األ
(. تتعرض االستثمارات في 7)إيضاح  سائرأو الخ احل األربلقيمة العادلة من خال باأو  خرىاأل الشاملة يراداتخالل اإل من
قبلية لمستم ا القي نأبشعدم التأكد ل عوامالسوق الناتجة عن  أسعاررجة لدى المجموعة لمخاطر المدرجة وغير المد سهماأل

التوزيع  يثمن حيع االستثمارات من خالل تنو مسهاأل أسعاروتدير المجموعة مخاطر . أوراق ماليةفي  ماراتتثلالس
 .ة والمتطلبات القانونية لدولة الكويتسياسات المجموع إلى يستند تنويع المحفظة. عمالوتركز قطاع األفي الجغرا

 

دول  سواقأو أ ما ببورصة الكويتإ وهي مدرجة ة علنا  اولتدالمجموعة مى لدالمدرجة  مأسهإن أغلبية االستثمارات في 
 . خرىخليجي األلس التعاون المج
 

ذات الصلة على حقوق ملكية  قسوافي األنية المع سعارالزيادة/النقص في مؤشرات األمعدالت ر أثيص الجدول التالي تيلخ
% على  5بة بنس سهماأل أسعار مؤشرات  يف نقصأو  ةاد زيث حدوفتراض ا إلى . يستند التحليلالسنةالمجموعة وربح 
 ة متفقة مع هذه المؤشرات.حقوق ملكية المجموعما أن كافة أدوات ك ،ثابتة خرىرات األفة المتغيبكا التوالي مع االحتفاظ

 

 التأثير على الربح التغير % نسبة مؤشرات السوق

 التأثير على 
 جمالياإل حقوق الملكية

  
 ار كويتيندي نار كويتيدي يينار كويتد

2020 
    

 185,239 4,397 180,842 + 5 ة الكويتورص ب 

 55,402     - 55,402 + 5 خليجيدول مجلس التعاون ال  أسواق 
     

   2019 
    

 + 177,563 + 6,236 + 171,328 + 5 بورصة الكويت

 + ,38796     - + 96,387 + 5 دول مجلس التعاون الخليجي  أسواق 
 

 انئتمالر ااطمخ 20.2

ما ل معقد مبرم مع عميأو  ليةاماته بموجب أداة مااء بالتزابل من الوفمقطرف  تمكناطر عدم مختمان هي طر االئإن مخا
النقد أنشطتها التشغيلية وبصورة رئيسية من من جة تانالان مالية. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتم ةرخسا إلى يؤدي

 .ىخرألت اوالموجودا جليرة األوالودائع قص
 

لقيمة الدفترية لكل فئة من ا يعادللية المجمعة ئتمان في تاريخ البيانات المالمخاطر االض الحد األقصى من التعرإن 
 الموجودات المالية كما يلي:

 

2020   2019   
 

  يينار كويتد ي ينار كويتد
 

  

 2,159,942 7,327,435 ( ندوقالص في )باستثناء النقد جليرة األصودائع قالنقد وال

ا(مق اتء المدفوع)باستثنا أخرىموجودات   626,393 3,383,262 دم 
 

──────── ──────── 
 

10,710,697 2,786,335 
 

════════ ════════ 
 

 جلألا رةقصيودائع النقد وال
طراف المقابلة تمثل مؤسسات ألا حدودة حيث إنم اليةلما المؤسساتلبنوك ولدى ا رصدةاألمن  اطر االئتمان الناتجةإن مخ

ذلك،   إلى ضافةباإلالعالمية.  يكاالت التصنيف االئتماناسبة محددة من قبل وية منالية حسنة السمعة ذات تصنيفات ائتمانم
لكويت بنك ا ناتاارية( لضمبات الجدخار والحساات االية )بما في ذلك حساببنوك المحلي الللودائع فالمبالغ  أصلخضع ي

أصبح ساريا   ي دولة الكويت والذيحلية فبشأن ضمان الودائع لدى البنوك الم 2008لسنة  30قا  للقانون رقم طبزي المرك
 . 2008نوفمبر  3اعتبارا  من 

 

شهرا   12 ة على مدىالمتوقعئر االئتمان س خساعلى أسا جل األ محددةوالودائع  عادلالنقد الموتم قياس انخفاض قيمة النقد 
فضة ط بمخاطر ائتمان منخمرتب المعادل والنقدرى المجموعة أن النقد لتعرض للمخاطر. تت القصيرة لقاحقاويعكس االست

في البنوك ائع المودعة مركزي للودت البنك الكويالتصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف المقابلة وضمان  إلى استنادا
   .محليةال



 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع ستثمار الماليالق األوسط لكويت والشرشركة ال

  المالية المجمعة البياناتحول  إيضاحات

  2020 يسمبرد 31منتهية في للسنة اي ولكما ف
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 مة()تت ةاألدوات المالياطر مخ ةارإدت وسياسا أهداف 20
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 20.2
 

 سلفض وقرو
دينار   7,500,000مبلغب ملبالكا طر االئتمانالمعرضة لمخا سلف وض والانخفضت قيمة القر ،  2020مبر ديس 31كما في 

 (.6دينار كويتي( )إيضاح  7,500,000: 2019كويتي )
 

 مدينون آخرون

وال ، االمقابلة يعتبر منخفض  ر األطراف تعثمخاطر لمجموعة لتعرض ا لبغأفإن  ،المجمعة اليةت المابيانكما في تاريخ ال

 االنخفاض في القيمة غير جوهرية رئأن خسا إلى اإلدارة هتانت، بالتاليالسداد. و الغ متأخرةضمن أي مبيت
 

 يولة مخاطر الس 20.3

لمرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم ا بااللتزاماتاء في الوف ةبصعوالمجموعة  أن تواجهإن مخاطر السيولة هي مخاطر 

 ر. آخ مالي أصل تقديم أو يالنقد السداد تسويتها من خالل
 

عدم  وجه اقها نتيجة ألد استحقداد عنالسلتزامات لوفاء باموعة عن االمج ةعدم قدر ب احتماليةر السيولة بسبتنشأ مخاط

توفر هذه السيناريوهات عندما ال ي. يمكن أن تحدث ر العاديةغيوظروف العادية ة في ظل القديالتطابق في توقيت التدفقات الن

بترتيب  ةدارمت اإلخاطر قاللحد من هذه الم وط مقبولة.ر السائلة بشرالموجودات غي للمجموعة التمويل الالزم لمراكز

السيولة المستقبلية ة وديالتدفقات النق لة ومراقبةسيوة الموجودات مع مراعاة الدارسياسة إل طبقتالمتنوعة ومويل صادر التم

 .بشكل مستمر
 

ة  ة في حال بسهول م تسييلهافترض أن يتوالمجة عالية بدرعة تنووالمالقابلة للتسويق محفظة من الموجودات تحتفظ المجموعة ب

 قات النقدية. التدف توقع فيم قطاع غيرحدوث ان

 

التعاقدية غير  ات مدفوعالإلى  استنادا   سمبردي 31في  ةمجموعال لدى يةالبات المومطللااستحقاق يلخص الجدول التالي قائمة 

 المخصومة. 
 

 

  أقل من
 شهرأ 3

 إلى 3

 موعجمال اشهرً  12

 كويتي دينار ار كويتيدين تيار كويدين 2020ديسمبر  31في 
    

مكافأة نهاية الخدمة باستثناء مخصص بات أخرى )نون ومطلوئدا

 ,3184,081 ,695,8401 ,240,4882  (للموظفين

 

═════════ ═════════ ═════════ 

 

  أقل من 
 شهرأ 3

 إلى 3

 موعمجال ا هر  ش 12

 دينار كويتي كويتي ارندي ار كويتيدين 2019مبر ديس 31في 
    

اء مخصص مكافأة نهاية الخدمة نباستثبات أخرى )ئنون ومطلودا

 (للموظفين

 

198,523 
475,857 

 

1,055,998 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 



 لتابعةوشركاتها ا ش.م.ك.ع ستثمار الماليالكويت والشرق األوسط لال ةشرك

  عةالية المجمالم ياناتبالل حو إيضاحات

  2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في و كما في
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 والمطلوباتق الموجودات اتحقليل استح 21
 

 خالل على أنها تستحق و / أو يتم سدادها  داولمطلوبات التموجودات وف ياستردادها أو تسويتها. تم تصنفيه  التي تم تحليلها وفق ا للوقت المتوقع لمطلوباتاو داتجوومتحليل ال التالييوضح الجدول 

ا 12   للمنتجات. ية الفعليةتحقاقات التعاقدسن االغض النظر ع، بشهر 
 

 
2020  2019 

 
ا  12بعد    اشهر   12خالل   وع المجم اشهرً  12بعد   اشهرً  12خالل   المجموع  شهر 

 
 دينار كويتي دينار كويتي يدينار كويت  يار كويتدين دينار كويتي يينار كويتد

        الموجودات 

 2,161,692      - 2,161,692  7,329,185      - 7,329,185 جلألئع قصيرة اوودا نقد

 787,209 38,695 748,514  3,623,380 47,443 3,575,937  أخرىات موجود

 8,310,164 2,967,156 5,343,008  7,570,374 1,935,254 5,635,120 ةمار في أوراق مالياستث

      -      -      -  2,500,000 2,500,000      - عقار استثماري

     8,600,000 8,600,000      -  8,600,000 8,600,000      - غير ملموس أصل

 322,588 322,588      -  236,896 236,896      - تعداأثاث وم

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

 
16,540,242 13,319,593 29,859,835  8,253,214 11,928,439 20,181,653 

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

 
       

        وباتالمطل

 2,219,981 1,163,983 1,055,998  5,211,839 1,130,656 4,081,183 أخرى ومطلوباتدائنون 

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

 17,961,672 10,764,456 7,197,216  24,647,996 12,188,937 12,459,059 ي ف صاال

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

 



 كاتها التابعةروش ش.م.ك.ع لياار المستثمشركة الكويت والشرق األوسط لال
 

 

  ت المالية المجمعةالبياناايضاحات حول 

 2020ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 
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 لقيمة العادلة  قياس ا 22
 

ركين في ين المشابة امالت منتظمم ما في معالمدفوع لتسوية التزاأو  ام أصلالسعر المستلم من بيع  هييمة العادلة قال إن
 تزام في:  وية االلتسأو  صلألة بيع امعامل افتراض تنفيذ إلى لةيستند قياس القيمة العادخ القياس. السوق في تاري

 

 أو   االلتزام،أو   لصفي السوق الرئيسي لأل 
 حالة غياب السوق الرئيسي. االلتزام، فيأو  صلالسوق األكثر مالءمة لأل في  
 

 ق األكثر مالءمة. السوأو  سيالسوق الرئي إلى لوصولمجموعة الا يكون بإمكانيجب أن 
 

ير عاركون في السوق عند تسن يستخدمها المشألمحتمل فتراضات اخدام االلتزام باستاالأو  صللأل قياس القيمة العادلةيتم 
 لى. ثلمالقتصادية امصالحهم ا ن في السوق سيعملون لتحقيقااللتزام، بافتراض أن المشاركيأو  صلاأل
 

لة، مع مة العادلقياس القيكافية  علوماتفر لها من بيانات وممة للظروف وبقدر ما يتواتقييم مالئالمجموعة أساليب  تخدمتس
 والحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. ت الملحوظة ذات الصلةقيق أقصى استخدام للمدخالتح
 

ضمن   المجمعة الماليةالبيانات  االفصاح عنها فيأو  لةها العادتيميتم قياس ق لوبات التيتصنف كافة الموجودات والمط
مة العادلة  ييمثل أهمية لقياس الق المدخالت والذي مستوى من أقل إلى ن الحقا، استنادا  ي، والمبلعادلةدول الهرمي للقيمة االج

 ككل:
 

  المماثلةالمطلوبات  أو للموجودات النشطة واقسلمعدلة( في األالمعلنة )غير ا سعاراأل - 1المستوى. 
  ة ة العادليا على قياس القيمجوهرتأثيرا يمثل  ى من المدخالت والذيتقييم يكون بها أقل مستوأساليب  - 2المستوى 

 غير مباشر.أو  شربشكل مبا ظ املحو  
 قيمةلا يا على قياسأثيرا جوهروالذي يمثل ت أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت - 3وى تالمس 

 . ملحوظ ا العادلة
 

كانت  ة ما إذاكرر، تحدد المجموعاس متعلى اس لمجمعةالبيانات المالية ا ت والمطلوبات المدرجة فية للموجودابالنسب
دخالت مستوى من الم أقل إلى الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا   لدثت بين مستويات الجدوحويالت قد حالت

 ت مالية مجمعة. بياناة فتر كل نهايةككل( في يمة العادلة قالهرية لقياس الجو
 

العقارت ، مثل كررعلى أساس مت عادلةالقيمة القياس ل راءات الخاصة واإلجسياسات وعة ال ة العليا للمجمدارإلتحدد ا
  غير المسعرة. سهماالستثمارات في األثمارية وتاالس

 

غير   أسهمتثمارات في االسارية ومثل العقارات االستثم يةالجوهر اتييم الموجودجيون في تقيشارك خبراء تقييم خار
رفة عن معايير االختيار المجيين من قبل اإلدارة العليا على أساس سنوي. تتضملخارتقييم اراء الد مشاركة خبحدرة. تُ مسع
 ، بعد مناقشة خبراءارهارقالعليا  رةتتخذ اإلدا ر المهنية.ية وما إذا كان يتم الحفاظ على المعاييوالسمعة واالستقالل السوقب

 لتي يجب استخدامها في كل حالة. ت اوالمدخال قييمل أساليب التوعة، حولخارجيين التابعين للمجميم االتقي
 

مثل  يق المشتركة والموجودات غير المالية والصناد أسهمفي  اتمثل االستثمار ياس األدوات الماليةتقوم المجموعة بق
العادلة   قيمةالمتعلقة بالفصاحات . إن اإلمجمعة نات ماليةبيا ريخ كلبالقيمة العادلة في تا المدرجة ،ريةات االستثماالعقار

فتراضات الهامة ذلك طرق التقييم والتقديرات واال يقيمة العادلة، بما فلمالية والموجودات غير المالية المقاسة باللألدوات ا
 ناه.يتم اإلفصاح عنها أد

 

  لي: كما ييبا تقر قيمتها الدفتريةادل تعالتالية وبات المالية لمطلوادات العادلة للموجو ةأن القيم إلى ةرداتقديرات اإل تشير
 

 

 جلنقد وودائع قصيرة األ 
  أخرىموجودات  
 خرىأمطلوبات و دائنون 
 

، بخالف تلك تكررماس ادلة على أسالع القيمةألدوات المالية والموجودات غير المالية التي تم قياسها باا يلي ملخص مفي
 :ةمعقولا بصورة ريب  تق العادلة ةلقيما تعادلترية التي الدف ةذات القيم

 

 واالفتراضات رق التقييمط
 : دير القيمة العادلةاستخدمت الطرق واالفتراضات التالية لتق

 

 ةمدرج أسهماالستثمار في 
ء أي  ادون إجرة نة في سوق نشط للموجودات المماثلللمعا شراءال ارأسع إلى ناداولة علالمت سهمتستند القيمة العادلة لأل

 من الجدول الهرمي.  1ارات ضمن المستوى ذه االستثمة لهة العادل وعة القيممنف المجتعديالت. تص
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 2020ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 
 

 

44 

 

 )تتمة(مة العادلة قياس القي 22
 

 مة()تت م واالفتراضاتطرق التقيي
 

 عرةمسغير  أسهماالستثمارات في 
ذه هالمعامالت في  تم إجراءيال . نشط سوق ة فيعلنمالخاصة غير ال سهماأل ذاتة في شركات مر المجموعتستث

  إلى السعر  فعوطريقة مقارنة مضاترية قيمة الدفا على الغير المسعرة بناء قييم األسهميتم ت .نتظمكل ماالستثمارات بش

نيف تقوم المجموعة بتص المستثمر فيها. كاتللشرمتوفرة الة الماليحدث البيانات أ إلىاستنادا عفات والمضاالقيمة الدفترية، 

 .3المستوى  ضمنات دلة لهذه االستثمارالعا يمةالق
 

 اديق صنال
نشط والتي قد ير المعلنة في سوق غالخاصة،  سهمق األبما في ذلك صنادي ،ثمر المجموعة في الصناديق المدارةتست

التقييم أن أساليب ة دار. ترى اإلهمين عن بيع أسهمهمالمستناع كبار اامفترات  لتتعرض لقيود على عمليات االسترداد مث

أنها معقولة مار، للتأكد من بل االستثلواجبة قا العنايةمن  اجزء   ناديق تشكلصال خدمة في تقييم هذهوالمدخالت المست

ا العادلة. هيمتت في قياس قيها كمدخاليق المستثمر فة. لذلك، يمكن استخدام صافي قيمة الموجودات لهذه الصنادبومناس

  .3ى المستوأو  2المستوى ضمن إما ناديق جموعة هذه الصتصنف الم
 

 يةثماراسترات عقا
ترف مؤهالت مهنية مع ديهمل معتمدين ينلمستق تقييم عقارات راءخبمن قبل القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  قديرتم ت

ذج التقييم المطبقة تتوافق نماتقييمها. و يتم تيال ةاالستثماري تاارالعق ةئع وفقموفي  يثةحد خبرةيتمتعون بصلة و وذات بها

لة  سمرطريقة  تخدامباسة لدد القيمة العادوتتح مة العادلة" "قياس القي 13الية لتقارير الملي لبادئ المعيار الدومع م

على   بناء   يراداتريقة رسملة اإلطام ادلة باستخدالع ةالقيمل عقار. يتم تقدير واستخدام ك طبيعة تباراالعاخذا في  يراداتاإل

القيمة  تصنيف. يتم م(ل الرسملة )الخصعلى معد هاميقستيتم تي لاوتجة من العقار، التشغيل المعتادة النا تإيراداافي ص

 .2وى ضمن المست يرة للعقار االستثماالعادل
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة 

 وعة:  مقاسة بالقيمة لدى المجمق مالية القيمة العادلة لالستثمارات في أورالس القيا الهرميول ية الجدلتوضح الجداول التا
 

   

 سطةالعادلة بوا قيمةس القيا

 

معلنة في  أسعار
 طةنش  أسواق

ت جوهرية مدخال
 ظةملحو

 مدخالت جوهرية
 جمالياإل غير ملحوظة

  (3وى مست)ال (2)المستوى  (1)المستوى  2020ديسمبر  31

 
 تي دينار كوي دينار كويتي  ر كويتي اندي يتي ينار كود

     

        أدوات مالية
    

لقيمة با ةمدرج ليةق ماأورااستثمار في 

       :أو الخسائر األرباحالعادلة من خالل 
    

 2,877,030       -       - 2,877,030  مسعرة أسهم  -

 4,596,259 1,894,676 2,701,583       - صناديق  -

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

 
2,877,030 2,701,583 1,894,676 7,473,289 

 

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

قيمة بال ةمدرج أوراق ماليةاستثمار في 

املة  اإليرادات الشة من خالل لالعاد

       رى:األخ
    

 97,085 97,085       -       - مسعرة غير  أسهم  -

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

مة بالقي رجدمأوراق مالية )ار في استثم

 7,570,374 1,991,761 2,701,583 2,877,030 ( عادلةلا

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

     

 موجودات غير مالية
    

 2,500,000       - 2,500,000       - عقار استثماري

 
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تتمة()العادلة  قياس القيمة 22
 

 ( تتمة)رمي للقيمة العادلة اله ولالجد

  

 بواسطة العادلة قياس القيمة

 

أسعار معلنة في 
 شطةنأسواق 

مدخالت جوهرية 
 ملحوظة

مدخالت جوهرية 
 جمالياإل غير ملحوظة

  (3)المستوى  (2 ستوىم)ال (1لمستوى ا) 2019مبر ديس 31
     

 دينار كويتي  تي ويدينار ك دينار كويتي  ينار كويتي د        أدوات مالية

بالقيمة  ةمدرج وراق ماليةأاستثمار في 

           :لخسائراأو  األرباحالعادلة من خالل 

 2,726,669     -     - 2,726,669 مسعرة  أسهم  -

 5,271,289 2,745,020 2,526,269     - صناديق  -

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

 
2,726,669 2,526,269 2,745,020 7,997,958 

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

بالقيمة  ةمدرج مالية قأورااستثمار في 

املة  اإليرادات الشالعادلة من خالل 

       رى:األخ
    

 127,260     -     - 127,260 عرةأسهم مس -

 184,946 184,946     -     - مسعرة غير  أسهم  -

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

 
127,260 -     184,946 312,206 

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

رج بالقيمة دمأوراق مالية )استثمار في 

 8,310,164 2,929,966 2,526,269 2,853,929 ( لةعادال

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

 موجودات غير مالية
    

     -     -     -     - قار استثماريع

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

 .2019أو  2020خالل سنة  لقيمة العادلةلي تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي إجراء أ يتم لم
 

 3القيمة العادلة ضمن المستوى مطابقة 

ونهاية فترة بين بداية  3المستوى للبنود المصنفة ضمن لعادلة مة اقيقة كافة الحركات في الالتالي مطاب الجدول يوضح

 :معةجالم البيانات المالية
 

2020 
 

2019 

 

لقيمة العادلة من ا
أو باح خالل األر
 الخسائر

من ة العادلة القيم
 اتديراخالل اإل

 خرى الشاملة األ
 

القيمة العادلة من 
أو ح خالل األربا

 ئرالخسا

القيمة العادلة من 
 يراداتإلل اخال
 ملة األخرى الشا

 
  دينار كويتي دينار كويتي

 
 دينار كويتي  دينار كويتي

 
  

 
  

 184,946 2,745,020 ريناي 1كما في 
 

3,474,531 160,969 

     - (741,123) أو الخسائر حرباسجلة في األالقياس المإعادة 
 

(666,139) -     

 35,701 (109,221) (اتستبعادالا) صافي المشتريات
 

(63,372) (1,680) 

إعادة القياس المسجلة في اإليرادات الشاملة  

 (123,562)     - األخرى
 

-     25,657 

 
───────── ───────── 

 
───────── ───────── 

 97,085 1,894,676 ديسمبر 13كما في 
 

2,745,020 184,946 

 
═════════ ═════════ 

 
═════════ ═════════ 
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 تتمة()لقيمة العادلة قياس ا 22
 

 : الموجودات المالية تقييمالمستخدمة في ت الجوهرية غير الملحوظة المدخال تفاصيل

  والمضاعفات  الدفترية، القيمة إلى السعر فاعضريقة مة وطمة الدفتريلقيا إلى استناد ا غير المسعرة األسهمتقييم  يتم

اول خارج  أسعار الشراء المتوفرة في سوق التدو فيها لمستثمرا اتحدث البيانات المالية المتاحة للشركباستخدام أ

 ن الصندوق من قبل أميللصندوق المقدم  ى صافي قيمة الموجوداتديق والمحفظة المدارة بناء  علاتم تقييم الصن .البورصة

 فتراضات اإلدراة. ات واروتقدي المحفظةير دمو أ
 

استخدام  نيةإمكا عن طريق 3لمالية ضمن المستوى األدوات ا قييمة لتالمستخدم غير في االفتراضاتحدوث التد يؤدي ق

  .عالمجم يمالتأثير غير مادي على بيان المركز ال إلى خصم للسوق% ومعدل 5±قل بنسبة أ أو  بديل سيولة أعلى
 

  أس المالرة راإد 23
 

التي   عمالألعم اة لدمال الجيدلعلى معدالت رأس اضمان المحافظة  هوموعة المجمال ة رأسإدارالرئيسي من دف هالإن 

  . ينتقوم بها وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها المساهم
 

وخصائص   ديةاقتصلظروف االا  لتغيرات فيرأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء اة هيكل إدارتقوم المجموعة ب

عات توزيعات مدفو تعديلوعة تعديله، يجوز للمجمأو  أس المالى هيكل ر. للمحافظة علاألساسية موجوداتال مخاطر

 .رأس المال للمساهمين إعادةأو  جديدة أسهم دار صإأو  الخزينة أسهمب التعامل أو  همينالمسا لىإ األرباح
 

: 2019ار كويتي )دين  24,647,997مبلغ ب، ويقدر ذلك لكيةمال قحقو إجماليمجموعة من لامال يتكون هيكل رأس

 (.ار كويتيدين  17,961,672
 

من الحد األدنى و 2016 ةلسن 1ة لقانون الشركات رقم رقابيالمتطلبات اللى أساس س المال عة رأمجموعة بمراقبلتقوم ا

أو هداف او أرات على يجراء أي تغإيتم  مل .رت االستثمالشركالنسة باق المال اسوأا لهيئة رأس المال وفق   متطلبات

 . 2019و  2020يسمبر د 31هية في منتل السنوات الإدارة رأس المال خالاءات جرإاسات أو سي
 

  ملةالتزامات ومطلوبات محتملة وموجوات محت 24
 

 

2020   2019   

 ي دينار كويت ينار كويتي د 

   التزامات

العادلة من رجة بالقيمة دالم باالستثمارات علقتت مستدعاة المال غير مساهمات رأس

 41,131 39,642  أو الخسائر باحرخالل األ
 

═════════ ═════════ 
 

 ةبنكي اتضمان 24.1

( تيمليون دينار كوي 46.22 :2019مليون دينار كويتي ) 25.46لغ بمنشأة ما بم إلى تضامنيةكفالة المجموعة  قدمت

صادرة لصالح المجموعة من   عادلممقابلة غير قابلة لإللغاء بمبلغ  ة بكفالة تضامنيةمودع متكون فالة الك ن هذهنظرا  أل

مملكة البحرين ها في سمة في هذه المنشاة التي تم تأسيهي شركة مساه األمالشركة لكويت. إن سيادية بدولة اة قبل جه

وال  مهيكلةمثل منشأة تأن هذه المنشأة  ثيح ةلملكيقوق امن حض ابهااحتسأو  شأةال يتم تجميع هذه المن انة.األمبصفة 

 .منشأةعلى ال موسملر تأثيو أمشتركة سيطرة أو  سيطرة  األمكة الشر مارست
 

 حتملة للمطالبات القضائيةالمطلوبات الم 24.2

رة ا المد ناديقالصتهم في دا( بطلب استرداد وحوحدات )"حاملي الوحدات"لسابقة، تقدم بعض حاملي الا خالل السنوات

ة  لمشاكل السيول ة مؤقتة نظرااالستردادات بصور وقفقامت ب)"الصناديق"(. إال أن الصناديق  ماألن قبل الشركة م

ت القانونية ضد الوحدات في اتخاذ اإلجراءا ي. وعليه، شرع بعض حامل2008نظمة في سنة مالودخلت في دور التصفية 

ي بصفتها مصف، ذلك، أقامت الشركة ىلإضافة باإلعويض. تة ببلمطالهم واداترداد وحستال األمق والشركة الصنادي

 المنظمة.صفية دور التتستوفي القائمة ل المدينينأرصدة د داالستر صناديقمديني ال دعوى فرعية ضد بعض، الصناديق
 

راحل  مدة عتداولة في الصناديق مو األمت ضد الشركة ي الوحداقبل حامل لتي تم اتخاذها منات القانونية اءاإلجرا نإ

 التمييز حتى تاريخه.ن محكمة صدر أحكام قضائية باتة مت، ولم تقاضي
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 (تتمة) ملةوموجوات محت مطلوبات محتملةالتزامات و 24
 

 (تتمة) ةيبات القضائحتملة للمطالالمطلوبات الم 24.2

ي الذي  القانون يالرأ إلىستنادا  ا، وةة المتداولى القضائيوللدعا األمتظمة التي تقوم بها الشركة كجزء من المراجعة المن

أنه من  إلىاإلدارة انتهت المفصح عنها أعاله،  في ضوء الحقائقو األمللشركة   اخليالدو الخارجينوني لقاتشار اأبداه المس

ص ألي حتساب مخصا المرجحة لتلك الدعاوى. وعليه، لم يتم تقدير موثوق منه حول النتيجة  ىلإ ن الوصول غير الممك

 مجمعة. الية المهذه البيانات ال يف ماالتز
 

 محتمل  أصل 24.3

، لم يتم تسجيل العقار المعاد حيازته كأصل  مع ذلك. و2009ايو م 7كية بتاريخ تمتلك الشركة األم عقارا  بموجب سند مل

ل. وصدر يلعمالقائمة مع التقاضي ا نتيجة إلجراءات 2019ديسمبر  31انات المالية المجمعة للمجموعة كما في يفي الب

ارة أن هذه عقار وترى اإلدإثبات ملكية اليقضي ب 2020يناير  19ريخ أول درجة لصالح الشركة األم بتا ةحكم محكم

بيان المركز  تم تسجيل األرض في ، نتيجة لذلكوالعقار.  هذاحقوق ملكية ميع ج األم الشركة  منحتة سمرضيالنتيجة ال

، من قبل مقيم مستقل معتمدكويتي والذي تم تحديده  دينار 9,000,000بمبلغ لة داالع ق ا للقيمةلمجموعة وفالمجمع ل لماليا

دينار  9,000,000 قدره مقابل إجماليس اإلدارة على قرار بيع عقار استثماري لقاء وافق مجل، 2020أغسطس  24في و

ع العقار إلى يب إنهاءلمجموعة با متاق، 2020بر سبتم 13في أرباح أو خسائر من هذه المعاملة.  كويتي. لم يتم تسجيل أي

 طرف ذي عالقة.  
 

بأن العقد المبرم يقضي  2021يناير  13 بتاريخ احكم   ستئنافمحكمة اال تصدر، بيانات المالية المجمعةحق ا لتاريخ الال

 7لمؤرخ في اية كالمل سندن وأبيع عقد كة األم وعميلها يجب أن يعتبر فقط كضمان مقابل اتفاقية الوكالة وليس كبين الشر

محكمة   الحكم الصادر عن ليقيقضي بتع تمييزر حكم عن محكمة الصد ،2021مارس  28في   .االغي  يعتبر  2009 مايو

حتى تاريخ  قائمةسات االستماع ال إجراءات المحاكمة وجلزوال ت دعوىلفي احالي ا  زتمييمحكمة ال نظرتو االستئناف

  .ةجمعهذه البيانات المالية المب التصريح
 

فوعة  رالمالدعوى  قبول ،لتمحليس من الم، ولكن فقطتم إخطار الشركة األم من قبل مستشارها القانوني بأنه من الممكن 

ة فيما يتعلق جمعبيانات المالية المأي التزام في المقابل ص صأي مخم الشركة األ سجل، لم تكوفق ا لذلوضد الشركة األم. 

  .جراءات القضائيةاإل هبهذ
 

 عات  معلومات القطا 25
 

 جب ربعة قطاعات يأوتتضمن مات والخد تجاتنالم إلى ااستناد مالأعت وحدا إلى المجموعة يتم تنظيمة، دارألغراض اإل

 : كما يلي أنهاعداد تقارير بشإ
 

 انة.األملصناديق والمحافظ لصالح الغير بصفة ة ادارإخدمات  قديمت ات:دة الموجوإدار 

 سواقأي ف وساطةالو التداول عبر اإلنترنتخدمات  تقديم في االضطالع  :التداول عبر اإلنترنتالوساطة المالية و 

 ريكية.ألمامال إفريقيا والواليات المتحدة شرق األوسط ول الشودب مسهاأل

 :قديم القروض الذين يقومون بالتداول في بورصة الكويت وتلعمالء ا إلى ديم القروض الهامشيةقت عمليات االئتمان

 التجارية للعمالء.

 سهماأل يالملكية فول وتدا ترااالعق أنشطةق النقدي واالكتتاب في السو أنشطةاالضطالع ب والخزينة: اراالستثم 

 ية. لالدو  سواقلتعاون الخليجي واألمجلس ا في دولوالصناديق 
 

تخاذ القرارات لغرض ا بشكل منفصل عمالشغيل لوحدات األبة نتائج التخاذ القرارات التشغيلية بمراقل عن اتيقوم المسؤو

 وافق معيتويتم قياسها بشكل  أو الخسائر حاألربا لىإ تناداسات اء القطاعداتم تقييم أي المتعلقة بتوزيع الموارد وتقييم األداء.

  عة.المجمية المال البيانات يف أو الخسائر األرباح
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 )تتمة(عات  معلومات القطا 25
 

ر بيسمد 31هية في لسنة المنتمجموعة لدى الل قطاعات التشغيلواألرباح ل يراداتاإلحول معلومات تعرض الجداول التالية 

   :لى التوالي ع ، 2019و  2020
 

2020   
 دات جوة المو دارإ 

التداول الوساطة و
 عمليات االئتمان إلنترنت عبر ا

 االستثمار 
 المجموع  والخزينة

 ر كويتيدينا  ر كويتيدينا  دينار كويتي دينار كويتي كويتي  دينار 
 

     

 10,863,680 7,890,844     - 1,844,157 1,128,679 ات القطاع إيرادات

 (2,774,228) (793,196) (9,750) (1,031,799) (939,483)  اتلقطاعاصروفات م

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

 8,089,452 7,097,648 (9,750) 812,358 189,196 اتنتائج القطاع

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

 ةئب ومكافأمخصص ضرا

 (337,515)     ء مجلس اإلدارة اأعض

 
    ════════ 

 7,751,937     السنة  ربح

 
    ════════ 

 

2019      

 3,720,772 544,631     - 1,233,701 1,942,440   اتالقطاع اداتإير

 (2,910,861) (911,644) (60,779) (1,055,864) (882,574)  اتمصروفات القطاع

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

 809,911 (367,013) (60,779) 177,837 1,059,866  اتالقطاعنتائج 

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

ة مخصص ضرائب ومكافأ

 (39,691)     أعضاء مجلس اإلدارة 

 
    ════════ 

 770,220     ة نربح الس

 
    ════════ 

 

 31لمجموعة كما في دى ال قطاعات التشغيلقة بعلجودات والمطلوبات المتلجدول التالي معلومات حول المويعرض ا

 :ي، على التوال 2019ديسمبر  31و 2020مبر ديس
 

 

 ة الموجودات إدار

الوساطة والتداول 
 ناالئتماعمليات  نت عبر اإلنتر

 ارمث ست الا 
 موع جالم  نةوالخزي 

 كويتي  دينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
      

  ت الموجودا
     

2020 2,628,134 8,976,706 -     18,254,995 29,859,835 

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

2019 2,782,520 8,961,640 -     8,437,493 20,181,653 

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

      طلوبات الم

2020 389,152 445,378 14,008 4,363,301 5,211,839 

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

2019 390,427 450,034 13,049 1,366,471 2,219,981 

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

 

لجغرافي،  في دولة الكويت على المستوى ا لتعاون الخليجي بشكل رئيسيمجلس ا دول مجموعة فيال توداجتقع مو

 . بشان القطاعات الجغرافيةمعلومات م يتم تقدي ونتيجة لذلك لم
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   لالحقةاألحداث ا 26
 

 :يما يلبمجلس إدارة الشركة األم في اجتماعه  أوصى، 2020ديسمبر  13في 
 

 :كما يلي 2020بتمبر س 30دينار كويتي كما في  3,754,309بمبلغ المتراكمة  ائرإطفاء الخس أوالً:
 

 1,241,309بمبلغ . سيتم استخدام رصيد احتياطي أسهم الخزينة بعد اإللغاء 2,067,610 عددأسهم خزينة ب  إلغاء (أ)

ا منالخسائر المتراكمة  اقصةملدينار كويتي   .التاريخذلك  جزئي ا اعتبار 

ا مناعتبدينار كويتي  2,513,000 بمبلغمتراكمة المتبقية لر اطفاء الخسائإ (ب)  .س المالذلك التاريخ مقابل رأ  ار 
 

 مبلغ  دينار كويتي إلى 26,381,499 مبلغ مال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع منرأستخفيض  ثانياً:

القيمة ب( وتوزيع )أ( و ) تينالنقط يف نبيكما هو م المتراكمة  دينار كويتي من خالل إطفاء الخسائر 22,000,000

 .لى حصصهم في الشركة األمع التناسببة وبالنسويتي للمساهمين دينار ك 1,661,738 بمبلغخفيض التمن  يةتبقالم
 

 وموافقة لمالق ااسوأ، حصلت الشركة األم على الموافقات المطلوبة من هيئة نات المالية المجمعةبياالحق ا لتاريخ ال

عكس تخفيض رأس المال في دفاتر الشركة األم عند استكمال  سيتم  .ر العاديةيغ اجتماع الجمعية العمومية يف المساهمين

 .صوصالتنظيمية بهذا الخ اإلجراءاتكافة 
 

  19-فيدتأثير تفشي كو 27
 

ن وعة م مم تحديد مجت الوقت،. في ذلك 2019 ةسننهاية  من قرببالمرة  لألو 19-فيدكو سفيرو ن تفشيع نعالتم اإل

ة مقاطعة هوبي عاصم وهي انووه في" سببجهول الم ئوير ليها أعراض "التهابعلتي تظهر ا ىعدولا تحاال

، 2020 يناير 30في وس الجديد. الفير اهذأن بشة العالمية ة الصحمنظم نبهت الصين ،2019يسمبر د 31ية. في الصين

ت ذال "حالة طارئة يشك رضأن تفشي المبة يمعالحة الة الصمتابعة لمنظلوائح الصحية الدولية اللطوارئ لأعلنت لجنة ا

ت أعلن ،2020س مار 11ميع أنحاء العالم. في لفيروس في جذلك الحين، انتشر ا منذو ، عامة"ية للصحة الية عالممهأ

 .جائحة رعتبي 19-يدكوف  مية أن تفشيالعال ةالصح منظمة
 

 ميع مات في جرضت الحكوفحيث د العالمي. اصقتلى االبير عكتأثير  19-كوفيد يروسف انتشاربطاء راءات إكان إلج

ا علىء العالم اأنح وسالسل  فقودةالم يراداتالشركات مع اإل ملتتعاا بينم ، ءات حجر صحي صارمةارسفر وإجلا حظر 

 19-كوفيد جائحة تأد ريجي ا.تد تخفيفال كان ،لألعمالامل الك افيقاإلتخفيف  بدأت البالد في بينماو .د المعطلةالتوري

  ة لي تدابير لتقديم المساعدة الماذ اخاتة عن مكوت الحأعلنلك، ذونتيجة ل ق المالأسواكبيرة في تقلبات دوث ح  إلى ايض  أ

 للقطاع الخاص. 
 

 اتخاذ جاالت أن م . في حينالمالية المجمعة تناالبياإعداد  عند 19-يدفكوأثير ت هاعتبارا ي ف مجموعةلا ذتأخنتيجة لذلك، 

  كام داخل تلك المجاالت.من األح مزيدلا تطبيق إلىأدى  19-دكوفير تأثي فإن ير،غتت ددة قد الحملم ااحكاأل
 

ا  ء  ا جر، قد يلزم إائحةجال ههذمالية للوا صاديةتقأثيرات االلتباالمحدودة ديثة ة الحخبروالاقمة المتف 19-كوفيد بيعةطلنظر 

 قبل.تسالمفي  جموعةمللوبات اومطموجودات ياس ق عندديرات يرات على التقتغ
 

 ليةاالمغير انخفاض قيمة الموجودات 
  عند دية الحالية المجموعة في اعتبارها التأثير المحتمل للتقلبات االقتصا ة المجمعة، أخذتفي تاريخ البيانات المالي كما

ل  ض أف باستخدام ةظغير الملحو ويتم تطوير المدخالتى المجموعة ة لدلماليالمبالغ المسجلة للموجودات غير ا دتحدي

ودات في تاريخ البيانات تسعير هذه الموجا المشاركون في السوق عند تي يتخذهالمعلومات المتاحة حول االفتراضات ال

 .في السوقبات للتقلا ال تزال المبالغ المسجلة حساسة  مزال األسواق متقلبة كالمالية المجمعة. ومع ذلك، ال ت
 

 ، ومع استمرار عدم اثرت سلب  قد تأ وجوداتمعات التي تقع فيها هذه الالقطجغرافية والالمناطق ا بأن بعض تقر المجموعة

كما ستستخدم االفتراضات ذات الصلة في عكس قيم هذه  لمجموعة باستمرار توقعات السوقا بالوضع، ستراقاستقرار 

 .وثهاحدوفور وجودات غير المالية عند الم
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 (تمةت) 19-فيدتأثير تفشي كو 27
 

 االستثماريةللعقارات  ةادللعالقيمة ا قياس
 التالي،بو لسوق،ا امالت وعوائدنخفاض في أدلة المعا إلى 19-فيدكو ةعن جائح تجةالناالسوق  في ضطراباتاال تأد

 .نيليها المقيمي توصل إلتالقيمة اجة نتيعن عاملة فعلية مر المحقق في السع اختالف طراخم تزايد
 

 نالمستأجريي على عمليات دما يلهذه الفترة تأثير سلبدرجة كبيرة ب كدةة غير المؤيت االقتصادقد يكون للتوقعا

 تقييم العقار عند اهذ نيقتم ال عد  عامل مراعاةيتم  .الخاصة بهم رتأجيال اتوفاء بالتزامتهم على اللهم وقدرستمرارية أعماوا

ت ومعدال اإلشغالت ومعدال غورلشاات وفتر اليينحالستأجرين من الم يجارتقدير مدفوعات اإل ندعحديدا  وت ،االستثماري

نتيجة  مة العادلة. يتحديد الق عندة جوهري دخالتم عهاميتمثل جحيث  الخصم،ل ومعدة في السوق المتوقع أجيرتنمو ال

 . 2021 ةسنفي  ريجوهل راضات بشكد يتم تعديل االفتق ،نيقتعدم العوامل لزيادة 
 

 ةأوراق مالي ار فيثمستلالقياس القيمة العادلة 
للموجودات المالية  جلة د المبالغ المس يحتملة للتقلبات الحالية في السوق عند تحدعتبارها التأثيرات المالمجموعة في ا  ذتخأ

حة الملحوظة كما في تاأفضل تقييم أجرته اإلدارة استناد ا إلى المعلومات الم المسعرة لدى المجموعة، ويمثل هذا غير

وعة عن كثب ما إذا كانت القيمة العادلة  ، تراقب المجم19-كوفيدلتأثير فيروس  ار  نظ ة المجمعة.يانات المالتاريخ البي

 كين في السوق في ظل السيناريو الحالي. مكن تحقيقه للمعامالت بين المشاريتمثل السعر الذي الية وراق مفي أ ثمارستالل

 

 ستمرارية االمبدأ تقييم 
بلية تقالمس في الفتراتعمال المجموعة على أ  يروسفأثير تفشي التية بشأن كيف ةيجوهر نيقت دمع واملعناك زال هتال 

ا  12 تبلغ ترةار فذ في االعتبفة مع األخهات المختلوالسيناري موذج لعدد منضع نت اإلدارة بوقام لذلك،. وعملياتها شهر 

ل احة حوالمتالمعلومات  ميعالحالية وج اديةاالقتصظروف في ضوء ال ةجمعالمالمالية  البيانات هذهب يحلتصريخ اارمن ت

للقيود المقدر  تملر المحالتأثي إلىج نموذال واردة ضمنال تتقبلية. تستند االفتراضاسالم عدم التيقنعوامل المخاطر و

 تأثيرر ة. قد يستمسنمدار ال دارة علىترحة من اإلالمق اجهةموطرق الجانب  إلى ،19-يدكوفس فيروالخاصة ب ئحواللوا

البيانات هذه ب التصريحخ كما في تاريعة ومجملدى الالية الم دوالموارلى وضع السيولة ولكن بناء  ع ،مقفاالتفي  19-دفيكو

عمالها على  ي وأن وضع أة وجودها التشغيلد كافية لمواصل لديها موار ةالتوقعات أن المجموع رتُظه، جمعةماللمالية ا

ت اناالبي عدادم إت ،. نتيجة لذلك2019يسمبر د 31يتغير منذ  ولمحد كبير  ىلإ أثرير متغ أ االستمرارية ال يزالأساس مبد

 .مراريةاالست أعلى أساس مبدهذه ة المجمع المالية

 
 




