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 تقرير مراقب الحسابات المستقل
 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة  
 

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

  والدخل الشامل   الخسائرأو    األرباحوبيانات    2020ديسمبر    31بـ"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  

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

 في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
 

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

ً للمعايير الدولية  2020ديسمبر  31كما في  وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا

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

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

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

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

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

  سبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.التي حصلنا عليها كافية ومنا
 

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

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

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

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

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

لتدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة األمور الواردة أدناه تطرح إن نتائج إجراءات االمالية المجمعة.  

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

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(
 

  األسهمفي  تقييم االستثمارات  
 

كموجودات  ا، ويتم تصنيفه2020ديسمبر  31% من اجمالي موجودات المجموعة كما في 76األسهم نسبة في  اتاالستثمار تمثل

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

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

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

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

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

 التسويقرات مثل ضعف التقييم التي يتم الحصول عليها من خبير تقييم آخر ويتم تعديلها في بعض الحاالت في ضوء بعض االعتبا

 . بالشركةوالمعلومات والظروف المتعلقة 
 

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

المتعلقة باالفتراضات المستخدمة في التقييم، فقد اعتبرنا هذا االمر من  اإلفصاحاتهمية وأ 19-جائحة كوفيدنتيجة االستثمارات 

 أمور التدقيق الرئيسية. 
 

 لقد تضمنت إجراءات تدقيقنا العديد من اإلجراءات من بينها:
 

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

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

 لغرض تقييم مدى ارتباط البيانات بالتدقيق واستيفاءها ودقتها. 
 

 واالفتراضات الجوهرية   حكامقييم المستخدمة ومراجعة األكما شارك أيضا خبراء التقييم الداخلي لدينا في اختبار منهجية الت

 المطبقة في نموذج التقييم بما في ذلك معدالت الخصم لضعف التسويق. 
 

 ة الخارجي ألغراض التدقيق. دارقمنا بالتأكد من استقاللية وقدرات وكفاءة وموضوعية خبير اإل 
 

  والحساسية  األسهمالمتعلقة بقياس القيمة العادلة لالستثمارات في كما قمنا بالتحقق من كفاية ومالئمة إفصاحات المجموعة

 حول البيانات المالية المجمعة.  18 يضاحاإل ضمنللتغيرات في المدخالت غير الملحوظة 
 

  االستثمارشركة تقييم   
 

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

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

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

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

 المالية المجمعة. 
 

 .  ةداراإل أحكامدرجة جوهرية من  حيث يتضمنمر من أمور التدقيق الرئيسية اعتبرنا هذا األلقد 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 الرئيسية )تتمة(أمور التدقيق 
 

  )تتمة( االستثمار تقييم شركة   
 

  لقد تضمنت إجراءات تدقيقنا العديد من اإلجراءات من بينها:
 

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

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

 ة. دارعداد التقارير الداخلية المتعلقة بالتقييم الذي أجرته اإلإوتصميمها و عمالالغرض من األ
 

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

  تدعم النتيجة التي تم التوصل إليها.
 

 لعليا بما في ذلك  ة ادارللتخارج من استثماراتها والتقارير الداخلية لموظفي اإل الموثقة قمنا بمراجعة استراتيجية المجموعة

 معلومات القيمة العادلة والمعلومات األخرى المتعلقة بالشركات المستثمر فيها. 
 

  حول البيانات المالية المجمعة. 19و  8ين يضاحباإلفصاحات المتعلقة اإلكما قمنا بالتحقق من كفاية 
 

 2020معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 
ة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي دارإن اإل

شركة  الة  إدار، بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس  2020للمجموعة لسنة  

بعد تاريخ تقرير  2020سابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي للمجموعة لسنة الح ، قبل تاريخ تقرير مراقباألم

 الحسابات. مراقب
 

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

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

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

التي قمنا بها، فإنه يتعين علينا إدراج  عمالاألإلى  ، استناداً وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرىإلى  وإذا ما توصلنا

 تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.
 

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

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

 الخطأ.أو  لغشسواء كانت ناتجة عن ا
 

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

تعتزم مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم 

 في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. أو  هاأعمالوقف أو  ة تصفية المجموعةداراإل
 

 للمجموعة.  المجمعة المالية البياناتن عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد ويتحمل المسؤول
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 المساهمينإلى حضرات السادة 

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

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

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

ها. وقد تنشأ األخطاء يضمن أن عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األخطاء المادية في حال وجود

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

 للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة. 
 

التدقيق. كما قمنا بما   أعمالا مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أحكامذنا كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخ

 يلي: 
 

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

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

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

 تجاوز الرقابة الداخلية. أو  التضليلأو  اإلهمال المتعمدأو  التزويرأو  يتضمن التواطؤ
 

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

 الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  
 

 لصلة المقدمة من قبل  تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات ا

 ة. داراإل
 

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

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

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

تعديل رأينا في أو  نأخذ بعين االعتبار، في تقرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة

أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. إلى  ئج تدقيقناحالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتا

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

 االستمرارية.
 

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

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

 جموعة إلبداء رأي األنشطة التجارية داخل المأو    الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات

حول البيانات المالية المجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة 

 عن رأي التدقيق.  فقطونتحمل المسؤولية 
 

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

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

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(
 

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

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

  التدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً. و تاالتهديد
 

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

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

أن أمرا ما  إلى  الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل

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

 العامة له. 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

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

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

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

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

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

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

 أو مركزها المالي.  شركة األمعلى وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط ال 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 

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

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

شركة  يكون له تأثيراً مادياً على نشاط ال  على وجه قد   2020ديسمبر    31أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في  

  أو مركزها المالي. األم
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 المجمع الخسائرأو  رباحاألبيان 

   2020 ديسمبر 31لسنة المنتهية في ل
 

  2020   2019    

 كويتي ردينا دينار كويتي  اتإيضاح 

    

 رباحمن خالل األ من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة رباحصافي األ

 2,314,474 (2,375,959) 4 أو الخسائر 

 104,632 100,201  أتعاب إدارة واستشارات

 578,591 449,281 5 إيرادات فوائد 

 (13,179) (20,790)  تحويل عمالت أجنبيةفروق صافي 

 35,909 2,388,059 6  إيرادات أخرى

  ────────── ────────── 

 3,020,427 540,792  إجمالي اإليرادات 

 
 ────────── ────────── 

  
  

 المصروفات
 

  

 موظفين  تكاليف 
 

(825,003) (805,665) 

 مصروفات عمومية وإدارية
 

(387,605) (651,163) 
  

────────── ────────── 

 إجمالي المصروفات
 

(1,212,608) (1,456,828) 
  

────────── ────────── 

  
  

 الربح قبل الضرائب )الخسارة( 
 

(671,816) 1,563,599 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية
 

 -       (40,824) 

 الزكاة
 

 -       (16,328) 
  

────────── ────────── 

 ربح السنة)خسارة( 
 

(671,816) 1,506,447 
  

═══════════ ═══════════ 

 فلس 1.94 فلس (0.87) 7 شركة األمسهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الة الربحي

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

 2020 ديسمبر 31هية في للسنة المنت
  2020 2019    

 دينار كويتي دينار كويتي  

    

 1,506,447 (671,816)  ربح السنة)خسارة( 

  ────── ────── 

     إيرادات شاملة أخرىئر( خسا)

الخسائر في فترات أو  رباحاألإلى  إيرادات شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها)خسائر( 
    حقة:ال

    

 2,837 (13,278)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية

  ────── ────── 

أو  ربررا لترري قررد يررتم إعررادة تصررنيفها إلرر  األاملة األخرررى ااإليرادات الشر( ئ)الخساي صاف 

 2,837 (13,278)  الخسائر في فترات الحقة

  ────── ────── 

 1,509,284 (685,094)  اإليرادات الشاملة للسنة)الخسائر( إجمالي 

  ══════ ══════ 

 



 التابعة  وشركاتهامارية ش.م.ك.ع. كة آسيا كابيتال االستث شر
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

  2020 يسمبرد 31هية في تللسنة المن

 

 رأس المال    

ياطي احت 
 خزينة   أسهم احتياطي عام  اجباري  

احتياطي تحويل  
 المجموع   خسائر متراكمة   أجنبية عمالت 

 نار كويتي دي  نار كويتي دي  نار كويتي دي  نار كويتي دي  نار كويتي دي  نار كويتي دي  نار كويتي دي  

        

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

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

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

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

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

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

 70,750,091 (11,131,086) 20,068  (1,698,775) 526,317 3,033,567 80,000,000  2019يناير  1كما في 

 1,506,447 1,506,447     -     -     -     -     - السنة  ربح 

 2,837     - 2,837     -     -     -     - شاملة أخرى للسنة   إيرادات
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,509,284 1,506,447 2,837     -     -     -     - الشاملة للسنة   اإليراداتإجمالي 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 72,259,375 (9,624,639) 22,905 (1,698,775) 526,317 3,033,567 80,000,000  2019ديسمبر   31 يالرصيد ف
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

  

 

 



 التابعة  ركاتهاوششركة آسيا كابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. 
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 بيان التدفقات النقدية المجمع

  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 2020 2019    

 
 دينار كويتي دينار كويتي  اتإيضاح

 أنشرطة التشغيل 
   

 1,563,599 (671,816)  ضاء مجلس اإلدارة ضرائب ومكافأة أعلربح السنة قبل ا)خسارة( 

    الربح بصافي التدفقات النقدية:)الخسارة( تعديالت لمطابقة 

ل  من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال (رباحاألالخسائر )صافي 

 (2,314,474) 2,375,959 4 أو الخسائر  رباحاأل

 (578,591) (449,281)  إيرادات فوائد  

 (35,000) (2,388,059)  أخرى   داتإيرا

 
 ───────── ───────── 

 
 (1,133,197) (1,364,466) 

    تعديالت على رأس المال العامل: 

 (3,668,509) (3,379,451)  استثمار في أوراق مالية  

 (247,675) 238,876  موجودات أخرى 

 111,787 172,180  مطلوبات أخرى 

 
 ───────── ───────── 

 
 (4,101,592) (5,168,863) 

 (69,352) (59,693)  ضرائب مدفوعة  

     - 8,890  حكوميةاستالم منحة 

  ───────── ───────── 

 (5,238,215) (4,152,395)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

 
 ───────── ───────── 

 
   

    أنشطة االستثمار 

     - 400,000 6 استثمار بيع  ل منالمحص

 2,500,000 3,000,000  صافي الحركة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر

 633,777 506,027  فوائد مستلمة  إيرادات

  ───────── ───────── 

 3,133,777 3,906,027  من أنشطة االستثمار صافي التدفقات النقدية الناتجة 

  ───────── ───────── 

    تمويلأنشطة ال 

 (41,026)     -  مدفوعة  أرباح توزيعات  

  ───────── ───────── 

 (41,026)     -  أنشطة التمويل صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

  ───────── ───────── 

 (2,145,464) (246,368)  افي النقص في النقد والنقد المعادلص 

 19,134,729 16,992,102  يناير  1المعادل في    د النقد والنق 

 2,837 (13,278)  صافي فروق تحويل عمالت اجنبية  

  ───────── ───────── 

 16,992,102 16,732,456 8 ديسمبر    31النقد والنقد المعادل في  

 
 ═════════ ═════════ 

    بنود غير نقدية 

     - 1,880,954 6 استثمار  بتسوية عينية عند بيع    القيمة العادلة للحصة التي تم شراءها 



 ابعة الت وشركاتهابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. شركة آسيا كا
 

 انات المالية المجمعةيحول البات إيضاح

  2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
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 والمجموعة حول الشركةمعلومات       -1
 

 معلومات حول الشركة     1.1
 

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

لدى  . 2021مارس  18دارة في اإلوفقا  لقرار مجلس  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في جموعة"( م)يشار إليها معا  بـ "ال

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

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

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

 .  على التوالي استثمارتمويل و كشركة وهيئة أسواق المال
 

 :يلي افيم شركة األمأسست من أجلها التالتي األساسية  غراضاألتتمثل 
 

 والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات االقتصادية وذلك من خالل المساهمة في  ة االستثمار في القطاعات العقاري

 .سندات هذه الشركات في مختلف القطاعاتأو   أسهمشراء أو  التملك الجزئي لهاأو  تخصصةتأسيس الشركات الم

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

 .المالية والعقارية

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

 .الدراسات الالزمة لذلك للمؤسسات والشركات

  واالقتراض اإلقراضالوساطة في عمليات. 

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

 التجارة الدولية اطة في عملياتالتمويل والوس. 

  مة للمركز  صول السالمة المالية في منح القروض مع المحافظة على استمرارية السالأ تقديم القروض للغير مع مراعاة

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

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

  ةليحكومية والمحلية والدوكات والهيئات الرسهم وسندات الشاألوراق المالية من شراء وبيع أالعمليات الخاصة بتداول. 

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

 .ك الكويت المركزيبنواالجراءات والتعليمات الصادرة عن الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون 

 طبقا للقانون هارة صناديق االستثمار بكافة أنواعوإدا ءإنشا. 

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

 .وال يجوز لها قبول الودائع

 وبصفة رئيسية التمويل بأسلوب اإلجارة  موالها في مختلف اوجه االستثمار التي يقرها بنك الكويت المركزياستثمار أ

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

  تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية والرسومات التجارية وحقوق الملكية

 .ستغاللها وتأجيرها للجهات االخرىواالفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واالدبية 

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

 .القرارات السارية في الدولةومدير االستثمار للصناديق االستثمارية التأجيرية في الداخل والخارج طبقا للقوانين 

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

 السارية في الدولة. 
 

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

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

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

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

 المبين أعاله
 

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

 األخرى ذات عالقة بالمجموعة. 
 



 ابعة الت وشركاتهابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. شركة آسيا كا
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 )تتمة(  الشركة والمجموعة معلومات حول      -1
 

 ات حول المجموعةوممعل     1.2
 

 الشركات التابعة

 المجمعة للمجموعة ما يلي:تتضمن البيانات المالية 

 التأسيسد بل  االسم

 حصة الملكية%

 2019 2020 األنشطة الرئيسية

     

 جوداتوإدارة الم %100 %100 الكويت آسيا إلدارة الموجودات )كايمان( المحدودة

 استثمارات  %100 %100 الكويت المحدودةشركة آسيا إنفستمنت هونج كونج 
 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2
 

 إلعداد أساس ا 2.1
 

لمؤسسات الخدمات المالية في دولة  بنك الكويت المركزيالصادرة عن تعليمات لتم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا  ل

تمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية بالمبلغ المحتسب طبقا  للمعيار الدولي قياس خسائر االئتتطلب هذه التعليمات  .الكويت

، المخصصات طبقا لمتطلبات تعليمات بنك الكويت المركزيأو  لتزاما  بتعليمات بنك الكويت المركزيا 9للتقارير المالية 

عن مجلس معايير المالية الصادرة  لتقاريرالمعايير الدولية ل متطلبات بيق كافةطتات ذات الصلة وفصاحوالتأثير الالحق لإل

 لتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت(.المحاسبة الدولية )يشار إليها معا  بالمعايير الدولية ل
 

للقيمة  التي تم قياسها وفقا  و ي أوراق مالية فاالستثمارات تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء 

 العادلة. 
 

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

 12التسوية خالل مدة أو  عن االسترداد تحليال   18.2 يضاحتعرض المجموعة بيان المركز المالي طبقا  للسيولة. يتضمن اإل

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

 .متداولة(
 

 اتفصاحات في السياسات المحاسبية واإللتغيرا 2.2
 

. 2020ير ينا 1بدأ في أو بعد تترات السنوية التي مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت التي تسري للف ألولت المجموعة قام

 م تسر بعد. فيا يلي التعديالت الهامة: ي معايير او تفسيرات او تعديالت صدرت ولكن لكر أللمجموعة بالتطبيق المبلم تقم ا
 

 تعريف المعلومات الجوهرية :8اسبة الدولي المح معيارو 1ولي ة الدمحاسبتعديالت عل  معيار ال
كان حذفها أو عدم   وهرية في حالة إذات تعتبر جوماأن "المعل الذي يبين  للمعلومات الجوهريةجديدا   عريفا  لتعديالت تتقدم هذه ا

ألساسيون للبيانات مون امستخدخذها التي يتات الة أن يؤثر على القراررة معقولوقع بصوتمن المفائها حة التعبير عنها أو إخص

توضح  ير".اد التقارعدهة محددة إلمالية عن جالية بما يقدم معلومات الم تتلك البيانا إلىم استنادا ات الغرض العاالمالية ذ

اق سي في رىخت األالندماج مع المعلوماية أو باورة فردصسواء بلومات مد على طبيعة وحجم المعهرية تعتالت أن الجوالتعدي

القرارات   ورة معقولة أن يؤثر علىع بصقالمتوذا كان من ت جوهريا إمالية. ويكون عدم صحة التعبير عن المعلوماات اللبيانا

 .للمجموعة عةتأثير على البيانات المالية المجمي أ تهذا التعديالكن للم ياسيون. ن األسالمستخدموا التي يتخذه
 

  تعريف األعمال :3تعديالت عل  المعيار الدولي للتقارير المالية 

 نشطةمن األكاملة تمعة مجمويف أية صنت تممال أنه لكي ياألع جمد 3الية الم للتقاريردولي ار اليوضح التعديل على المعي

قدرة الحصول على   حققنى مدخالت وإجراءات جوهرية تجتمعان معا  لتدأكحد والموجودات كأعمال، ال بد وأن تتضمن 

ت  جراءالمدخالت واإلافة اعلى كمل تشأن ت دون تحققعمال قد تذلك، أوضح التعديل أن األ إلى المخرجات. باإلضافة 

 .عةمومجلل المجمعةالبيانات المالية تأثير على  عديالتذه التلم يكن له رجات.المخ إلىوصول طلوبة لللما
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 )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة( اتفصاحات في السياسات المحاسبية واإللتغيرا 2.2
 

 2018مارس  29ر في دالصارير المالية تقاال إلعداد المفاهيميطار اإل
ن  معيار. إ  في أي المتطلبات الواردة  الواردة فيه المفاهيم أو لمفاهيما من يتجاوز أي  والا معيار   اهيميفملاإلطار ا ال يمثل

عدة القائمين على اإلعداد  معايير، ومساة الدولية في إعداد السبحاالمالمفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير ن اإلطار الغرض م

يير لى فهم المعاطراف عجميع األة عدساري، وكذلك لمسامعيار  اك أينهال يكون  ىتسقة متة مر سياسات محاسبييعلى تطو

يتضمن المفاهيمي.  اراإلط على بناء  بتطوير سياساتها المحاسبية قامت  ت التياالشرك تلكلى لك عثر ذسوف يؤ .يرهاتفسو

موجودات ف بالاالعترامعايير ة ومحدث م تعريفاتلجديدة، ويقداض المفاهيم لذي تمت مراجعته بعاإلطار المفاهيمي ا

   .جموعةلمل ية المجمعةلمالات ايانالبلى عأي تأثير  تعديالتال لم يكن لهذهض المفاهيم الهامة. بعح كما يوضطلوبات والم
 

  19-المتعلقة بكوفيد: امتيازات التأجير 16للتقارير المالية  وليالد عيارملتعديالت عل  ا
تعديل على المعيار الدولي   - 19-بكوفيدلمتعلقة لتأجير ايازات اامت 2020مايو  28مجلس معايير المحاسبة الدولية في  درصأ

 16ير المالية ات المعيار الدولي للتقاررشاديق إبطمن تاء  للمستأجرين ح التعديالت إعفتمن. ريالتأجعقود  16لمالية للتقارير ا

ا لكو. ن19-يدباء كوفاشرة لوبيجة منتتيازات التأجير الناشئة كلتأجير الما د قل عالمحاسبة عن تعدي بشأن ا عملي ا قد ظر  نها مبرر 

قوم المستأجر تأجير. يد اللعق ليمن المؤجر يمثل تعد 19-متعلق بكوفيدال يرجأز التامتياا إذا كان دم تقييم ميختار المستأجر ع

الطريقة بنفس  19-فيدبكولق لمتعاأجير لتأجير الناتجة عن امتياز ادفوعات التم يفير ار باحتساب أي تغيالذي يقوم بهذا االختي

  .رلعقد التأجي ر تعديلالتغيي إذا لم يمثل، 16الية ر الملي للتقاريمعيار الدوالتي يحتسب بها حدوث أي تغيير وفق ا لل
 

لم المبكر. ق . ويسمح بالتطبي2020يونيو  1أو بعد  الية المجمعة السنوية التي تبدأ فييانات المفترات البعلى لتعديل ي ايسر

 . مجموعةعلى البيانات المالية المجمعة للتأثير أي هذا التعديل  ينتج عن
 

معة تأثير على البيانات المالية المج أيا ليس له 2020ديسمبر  31 إن التعديالت التي تسري للفترة السنوية التي تنتهي في

 للمجموعة. 
 

 عد ة ولكن لم تسر برمعايير صاد 2.3
 

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

 ذلك عندما تصبح سارية المفعول.  أمكنق هذه المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات متى تنوي المجموعة تطبي .للمجموعة
 

 3للتقارير المالية لمعيار الدولي   اعل تعديالت –المفاهيمي  طاراإل  إل يةعإشارة مرج
إشارة  – عمالدمج األ 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 

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

 أي تغيير ملحوظ في المتطلبات المتعلقة به.
 

لتجنب  3ية مالال بالمعيار الدولي للتقاريرردة الوا فكما أضاف مجلس معايير المحاسبة الدولية استثناء  من مبادئ االعترا

الخسائر المحتملة خالل "اليوم الثاني للتطبيق" والناتجة عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي تندرج أو  رباحار األإصد

ضرائب، في حالة  ال 21 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير الماليةأو  37ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 . صلةمنفتكبدها بصورة 
 

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

 .لماليةات انإعداد وعرض البيا إطارإلى  المتعلقة بالموجودات المحتملة والتي لن تتأثر باستبدال اإلشارة المرجعية 3
 

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

 قع أن يكون لها تأثير مادي على المجموعة.  التعديالت ليس من المتوإن 
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 )تتمة(تسر بعد  ادرة ولكن لمصمعايير  2.3
 

 غير متداولةأو  كمتداولة : تصنيف المطلوبات1يار المحاسبة الدولي عل  مع تعديالت
  1من معيار المحاسبة الدولي  76إلى  69تعديالت على الفقرات من  2020ناير لمحاسبة الدولية في يأصدر مجلس معايير ا

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

  المقصود بحق تأجيل التسوية؛ما 

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

 يف باحتمالية ممارسة المنشأة لحق التأجيل؛لن يتأثر ذلك التص 

 ؤثر يي أداة حقوق ملكية وذلك في حالة أال فقة المضمنة في التزام قابل للتحويل يتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة المشت

 االلتزام على تصنيفها.
 

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

  ة ادإعاتفاقيات القروض القائمة تتطلب ت انك إذاالحالية وما  الممارساتتعمل المجموعة حاليا  على تقييم تأثير التعديالت على 

 . مهدالتفاوض بشأنها من ع
 

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

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

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

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

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

وعة هذه  المجم . ستطبق2022يناير  1بعد أو  السنوية التي تبدأ فيالمجمعة تسري التعديالت على فترات البيانات المالية 

لسنوية التي تقوم البيانات المالية المجمعة اماتها في بداية فترة ة التزاتي لم تقم فيها بعد بالوفاء بكافالتعديالت على العقود ال

  بتطبيق التعديالت ألول مرة. المجموعةفيها 
 

ت ابفي حالة إلغاء االعتراف بالمطلو%" 10 الرسوم ضمن اختبار "نسبة –األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية 

  المالية

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

تدرجها المنشأة التي  . يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم9المحاسبة الدولي تعديال  على المعيار الدولي للتقارير المالية 

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

أو   المستلمة فيما بين المقترض والمقرض مشتملة  على الرسوم المسددةأو  األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة 

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

 بعد فترة البيانات المالية السنوية التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.أو  المتبادلة في

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

بعد فترة البيانات المالية المجمعة السنوية التي  أو  المتبادلة في أو  المالية المعدلة  ستطبق المجموعة التعديالت على المطلوبات

 تقوم فيها المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة. 
 

كر. يجب مع السماح بالتطبيق المب 2022يناير  1في او بعد  تي تبدأعة السنوية النات المالية المجمالبيا تلفتراسري التعديالت ت

السنوية المالية المجمعة بادلة في او بعد فترة البيانات او المتعلى المجموعة تطبيق التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة 

 .للمنشأة التي تطبق التعديل ألول مرة
 

 .  المجموعةر مادي على عديالت تأثيغير المتوقع أن يكون للت نم
 

، ومعيار المحاسبة الدولي 9: تعديالت عل  المعيار الدولي للتقارير المالية 2المرحلة  -الفائدة سعارمعياري أل  الاإلصال
 16ير المالية ر الدولي للتقارا، والمعي4الية ر المالمعيار الدولي للتقاري، و7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39

 -الفائدة"  سعاربإصدار المرحلة الثانية من "اإلصالح المعياري أل 2020س أغسط ية فير المحاسبة الدولس معاييقام مجل

ار ي، والمع7مالية ير الوالمعيار الدولي للتقار، 39، ومعيار المحاسبة الدولي 9الدولي للتقارير المالية  المعيارالتعديالت على 

من إصالح معدل اإليبور( لغرض معالجة  2مرحلة )ال 16لية ار الدولي للتقارير الما، والمعي4رير المالية الدولي للتقا

الثانية  لمرحلة تتضمن ايبور بمعدل فائدة بديل خالي تقريبا  من المخاطر. المشكالت المحاسبية التي تنشأ عن استبدال معدل اإل

إلى   معدل ايبور ية منالمالاءات عند انتقال األداة ات اإلضافية. تسري اإلعففصاحاءات واإلفور عدد من اإلعح ايبمن اصال

 معدل فائدة بديل خالي من المخاطر. 
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، ومعيار المحاسبة الدولي 9مالية ي للتقارير الديالت عل  المعيار الدولع: ت2المرحلة  -الفائدة سعارمعياري أل  الاإلصال
 )تتمة( 16، والمعيار الدولي للتقارير المالية 4الية ر المالمعيار الدولي للتقاري، و7ر المالية ، والمعيار الدولي للتقاري39

معه م التعامل تيمبرر عملي الفائدة ك سعارالمعيار أل حلنقدية التعاقدية نتيجة اإلصاليسمح بالتغيرات في أساس تحديد التدفقات ا
معدل الفائدة الخالي من المخاطر على  إلى  ايبورمعدل الفائدة المتغيرة شريطة أن تنتقل األداة المالية من  أسعارتغيرات في ك

 أسس اقتصادية متكافئة. 
 

 يار معدل عند استبدال معالقات التحوط للمجموعة عيبور إعفاءات مؤقتة تتيح استمرار تتيح المرحلة الثانية من اصالح ا
وتوثيق التحوط، ويتضمن صنيف ديل تالمجموعة تع نئدة الحالي بمعدل فائدة خالي من المخاطر. كما تتطلب اإلعفاءات مالفا

البند وط و/أو حداة التأمن المخاطر، وتحديد وصف  معدل الفائدة الخاليإلى  ذلك إعادة تحديد المخاطر المتحوط منها بالرجوع
ملة لمخاطر، وتعديل طريقة تقييم فاعلية التحوط. ويجب تحديث توثيق معاالخالي من ا فائدةمعدل ال إلى له بالرجوعالمتحوط 

اإلعفاءات أن التغييرات في  يتم خاللها استبدال معدل الفائدة المطبق. وتتيحفي نهاية فترة البيانات المالية المجمعة التي  لتحوطا
 توقف المحاسبة عن التحوط. إلى  اصالح ايبور لن تؤدي ارطإفي  المطلوبةعا  للتعديالت تقييم فاعلية التحوط تب طريقة

 

 السياسات المحاسبية الهامة 2.4
 

 اسبية الهامة المطبقة في إعداد البيانات المالية المجمعة: فيما يلي السياسات المح
 

 أساس التجميع  2.4.1
 

يتمثل ال التي ال تعتبر شركات استثمار ووشركاتها التابعة  مشركة األجمعة البيانات المالية للة الميت المالتتضمن البيانا
كما في تاريخ البيانات المالية  شركة األمستثمارية للغرضها وأنشطتها الرئيسية في تقديم الخدمات المتعلقة باألنشطة اال

 . المجمعة
 

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

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

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

 مشاركتها في الشركة المستثمر فيها. نتيجةالعائدات المتغيرة  ،في وقحقيكون لها أو  تعرض لمخاطر،ال 

   ير على عائداتها. ثاستغالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأالقدرة على 
  

بأن السيطرة تتحقق في حالة التمتع بأغلبية حقوق التصويت. ولدعم هذا االفتراض وعندما تمتك تراض بصفة عامة، هناك اف
الحقوق المماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة كافة الحقائق أو  عة أقل من األغلبية في حقوق التصويتالمجمو

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

 

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

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

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

 التابعة.  على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة
 

 وبالحصص غير المسيطرة حتى شركة األممن بنود اإليرادات الشاملة األخرى بمساهمي البند  الخسائر وكلأو  رباحتتعلق األ
لحصص غير المسيطرة. عند الضــرورة، يــتم إجــراء تعــديالت علــى البيانــات الماليــة رصيد عجز في اإلى  مرإن أدى ذلك األ

المحاســبية للمجموعــة. يــتم عنــد التجميــع  ياســاتياسات المحاســبية للشــركات التابعــة مــع السسللشركات التابعة لكي تتماشى ال
عة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتــدفقات النقديــة استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجمو

يطرة، د الســ في شركة تابعة، مع عدم فقــ  ي حصة الملكيةفمحاسبة عن التغير يتم ال وعة.المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجم
 كمعاملة حقوق ملكية.  
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 )تتمة( سبية الهامةأساس اإلعداد والسياسات المحا 2
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2.4
 

 )تتمة(أساس التجميع  2.4.1

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

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

 ر محتفظ به بالقيمة العادلة. أي استثما ويدرج
 

 الشركة االستثمارية  2.4.2

رة عديد من االستثمارات )بصوعالقة كما أنها تمتلك ال بالشركةتربطهم  ذين اللاالعديد من المستثمرين  شركة األملدى ال

 .غير مباشرة(أو  مباشرة
 

ها التابعة اعتبارا من تاريخ التغير في وضعها،  عندما تصبح المنشأة شركة استثمار، فيجب عليها ان تتوقف عن تجميع شركات

االستثمار لشركة  ية هي تقديم خدمات تتعلق بأنشطةا الرئيسهوانشطت باستثناء أي شركة تابعة غير استثمارية يكون غرضها

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

 :  شركة األمويقصد بذلك أن ال
 

   ،تستبعد موجودات ومطلوبات هذه الشركات التابعة من بيان المركز المالي المجمع لها 

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

 ، 9للتقارير المالية 

 سيطرة على الشركات التابعة. او الخسائر المرتبطة بفقد ال رباحتسجل األ 
 

 النقد والنقد المعادل 2.4.3

لبنوك والنقد غير المحتجز لدى ا  في الصندوق والنقد من النقد المجمع لماليالمركز يتكون النقد والنقد المعادل في بيان ا

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

 أقل. أو  ا  هرش 12لغ فترة استحقاق أصلية تبغير جوهرية من حيث التغيرات في القيمة والتي لها 
 

فقات  التد بيان غراض ألأشهر ال تعتبر من بنود النقد والنقد المعادل.  3ق تتجاوز ت فترة استحقاصيرة االجل ذاإن الودائع ق

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

 .أشهر 3اوز تتجذات فترة استحقاق أصلية  قصيرة األجل
 

   االعتراف المبدئي والقياس الالحق –األدوات المالية  2.4.4

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

 ( الموجودات المالية1
 

 االعتراف المبدئي والقياس المبدئي 
وفقا  للتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  وتقاس الحقا   عتراف المبدئيدات المالية عند االف الموجوييتم تصن

 أو الخسائر. رباحة األخرى أو القيمة العادلة من خالل األالشامل
 

وذج عاقدية لألصل المالي وإلى نمتيستند تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي إلى خصائص التدفقات النقدية ال

ي أو تلك التي قامت المجموعة ته. باستثناء األرصدة التجارية المدينة التي ال تتضمن بند تمويل جوهرلمستخدم إلداراألعمال ا

ة األصل  لا لقيمته العادلة زائدا تكاليف المعاملة في حابتطبيق المبرر العملي لها، تقيس المجموعة مبدئيا  األصل المالي وفق

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

 معاملة.جوهري أو تلك التي قامت المجموعة بتطبيق المبرر العملي لها، فيتم قياسها وفقا  لسعر ال
 

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

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

 نقدية التي الت التدفقات الوقياس الموجودات المالية ذا فة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األداة. يتم تصنيأصل المبلغ والفائد

أو الخسائر بغض النظر عن نموذج  رباحخالل األ تندرج ضمن مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط وفقا  للقيمة العادلة من

 األعمال.
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 هامة )تتمة(لالسياسات المحاسبية ا 2.4
 

 )تتمة( الالحق عتراف المبدئي والقياساال –األدوات المالية  2.4.4
 

 )تتمة( ( الموجودات المالية1
 

 )تتمة(االعتراف المبدئي والقياس المبدئي 
إنتاج  يشير نموذج أعمال المجموعة المتعلق بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة المجموعة لموجوداتها المالية من أجل 

قات النقدية التعاقدية أو بيع حصيل التدفا إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج من تتدفقات نقدية. ويحدد نموذج األعمال م

مصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال في  الموجودات المالية أو كليهما. يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ال

صنفة  لمالية الملتعاقدية في حين يتم االحتفاظ بالموجودات اموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية اليهدف إلى االحتفاظ با

التدفقات النقدية التعاقدية  والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل

 والبيع. 
 

زمني يتم تحديده عموما  وفقا  للنظم أو  الية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطارمإن مشتريات أو مبيعات الموجودات ال

لمجموعة  سواق )بالطريقة االعتيادية( يتم تسجيلها على أساس تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه العرف في األبا

 بشراء أو بيع األصل.
 

 القياس الالحق

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

  رجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(مالية مدموجودات 

 والخسائر  رباحمالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األ موجودات

 المتراكمة )أدوات الدين(

 والخسائر  باحريرادات الشاملة األخرى دون إعادة إدراج األإلموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا

 قوق الملكية(المتراكمة عند إلغاء االعتراف )أدوات ح

 أو الخسائر رباحموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ  
 

 أ( موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(
معدل الفائدة الفعلي، كما تتعرض هذه المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  ةييتم الحقا قياس الموجودات المال

ديله أو الخسائر عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل أو تع رباحوالخسائر في األ رباحض القيمة. وتسجل األدات النخفاالموجو

 أو انخفاض قيمته. 
 

 اإليرادات الشاملة األخرى )أدوات الدين(  ب( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
و إعادة تقييم تحويل دوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، تسجل إيرادات الفوائد أسبة أللنبا

قة احتساب الموجودات يويتم احتسابها بنفس طر أو الخسائر رباحالعمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو الرد في بيان األ

ف، فأة. تسجل التغيرات في القيمة العادلة المتبقية في اإليرادات الشاملة األخرى. عند إلغاء االعترافة المطالية المقاسة بالتكلالم

 لخسائر. أو ا رباحيعاد إدراج التغير المتراكم في القيمة العادلة من اإليرادات الشاملة األخرى إلى األ
 

 لة األخرى )أدوات حقوق الملكية(ت الشامقيمة العادلة من خالل اإليرادالية مدرجة بالاج( موجودات م

لإللغاء تصنيف استثماراتها في أسهم كأدوات حقوق  عند االعتراف المبدئي، يجوز للمجموعة أن تختار على نحو غير قابل

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

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

 حدة. 
 

كإيرادات  رباحزيعات األوأو الخسائر. وتسجل ت رباحوالخسائر لهذه الموجودات المالية إلى األ رباحال يتم أبدا إعادة إدراج األ

خسائر عندما يثبت الحق في المدفوعات باستثناء عندما تستفيد المجموعة من هذه المتحصالت أو ال حرباأخرى في بيان األ

أدوات حقوق  في اإليرادات الشاملة األخرى. إن رباحلجزء من تكلفة األصل المالي. وفي هذه الحالة، تسجل هذه األكاسترداد 

 خرى ال تتعرض لتقييم انخفاض القيمة.املة األخالل اإليرادات الش صنفة بالقيمة العادلة منمالملكية ال
 

 أو الخسائر  ربا د( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ
العادلة مع  ةأو الخسائر في بيان المركز المالي بالقيم رباحتدرج الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ

 أو الخسائر.  رباحي بيان األملكية فلتسجيل صافي التغيرات في حقوق ا
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 ة )تتمة(أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهام        2
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.4
 

 )تتمة( قياس الالحقاالعتراف المبدئي وال –األدوات المالية  2.4.4
 

 ية )تتمة(ل( الموجودات الما1
 

 القياس الالحق )تتمة(

 )تتمة(أو الخسائر  ربا القيمة العادلة من خالل األالية مدرجة بد( موجودات م
ى نحو غير قابل لإللغاء تصنيفها بالقيمة العادلة من  تتضمن هذه الفئة بعض االستثمارات في أسهم التي اختارت المجموعة عل 

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

 أو الخسائر.  رباحاأل
 

 إلغاء االعتراف

للمجموعة( بأصل مالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء يتم إلغاء االعتراف )أي االستبعاد من بيان المركز المالي المجمع 

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

 ية من األصل، أو م التدفقات النقدالحقوق في استال تنتهي 

 ا بدفع التدف  تقوم قات النقدية المستلمة المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزام 

)أ( أن تقوم المجموعة بتحويل كافة  ابالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإم

م المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل  مزايا الهامة لألصل أو )ب( ال تقوالمخاطر وال

 صل.ولكنها فقدت السيطرة على األ
 

لدخول في ترتيب "القبض والدفع"،  اعندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل ما أو تقوم ب

ومزايا الملكية وإلى أي مدى ذلك. عندما ال تقوم المجموعة بتحويل أو بتقييم ما إذا كانت تحتفظ بمخاطر تقوم المجموعة 

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

َ بتسجيلتمرارها في السيطرة على األصل. وفي تلك الار اسدبمق االلتزام ذي الصلة. يتم قياس  حالة، تقوم المجموعة أيضا

 مات التي تحتفظ بها المجموعة. األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزا
 

ألقصى  محول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو الحد اليتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل ا

 وعة سداده أيهما أقل. للمقابل الذي يجب على المجم
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 رباح جة بالقيمة العادلة من خالل األقعة لكافة أدوات الدين المالية غير المدرتسجل المجموعة مخصص خسائر االئتمان المتو

 ا يلي:مأو الخسائر ك
 

   مدينون تجاريون وارصدة مدينة أخرى 

 تسهيالت ائتمانية( مالية مدرجة بالتكلفة المطفأةدات موجو( 
 

مقاسة  الستثمارات في أسهم إلى خسائر االئتمان المتوقعة، كما ال تحتفظ المجموعة باي استثمارات في الدينال تتعرض ا

 .  ىبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخر
 

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

عاقدية المستحقة طبقا للعقد وكافة تئر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية الأو الخسائر. تستند خسا رباحاأل

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

زأ من جان أو التعزيزات االئتمانية األخرى التي تشكل جزءا ال يتالنقدية المتوقعة التدفقات النقدية الناتجة من بيع الضم

 الشروط التعاقدية. 
 

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

ا   12ن الناتجة عن أحداث التعثر المحتملة خالل الـ االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم احتساب مخصص خسائر االئتما شهر 

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

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

 تمان المتوقعة على مدى عمر األداة(.ئبصرف النظر عن توقيت التعثر )خسائر اال
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 )تتمة( االعتراف المبدئي والقياس الالحق –األدوات المالية  2.4.4
 

 ( الموجودات المالية )تتمة(1
 

 تتمة(  )انخفاض قيمة الموجودات المالية 
 

 )تتمة( يالت االئتمانيةانخفاض قيمة الموجودات المالية بخالف التسه
نهج المبسط في احتساب خسائر االئتمان بالنسبة للمدينين التجاريين واالرصدة المدينة األخرى، فإن المجموعة تطبق الم

خسائر استنادا إلى  من ذلك تسجل مخصص الئتمان ولكنها بدال  المتوقعة. وبالتالي، ال تتبع المجموعة التغيرات في مخاطر ا

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

ين والبيئة نية المرتبطة بالمديستنادا إلى خبرة المجموعة التاريخية بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العوامل المستقبلا

 ية.االقتصاد
 

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

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

ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة. ل قبل مراعاة أي تعزيزات مبالغ التعاقدية القائمة بالكاماستالم المجموعة لل ةاحتمالي

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

 انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية
انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية في قبل المجموعة من القروض والسلف. يسجل  الممنوحة من ةت االئتمانيلتسهيالتتكون ا

الذي يتم تطبيقه  9متوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية بالمبلغ المعادل لخسائر االئتمان ال بيان المركز المالي المجمع

 ى.  ت بنك الكويت المركزي أيهما أعلمطلوبة وفقا لتعليماللمركزي والمخصصات ابناءا على تعليمات بنك الكويت ا
 

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

ا ال يتم استالم المدفوعات تصنيف التسهيالت االئتمانية كمتأخرة السداد عندم تميو وحساب المخصصات. التسهيالت االئتمانية

ود المقررة المعتمدة مسبقا . ويتم تصنيف التسهيل المقرر لها أو عندما تزيد قيمة التسهيل عن الحدفي تاريخ السداد التعاقدي 

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

صنفة كـ "متأخرة السداد"  للتسهيل عن قيمته المقدرة الممكن استردادها. وتتم إدارة ومراقبة القروض المتزيد القيمة الدفترية 

استخدامها التالية والتي يتم  عا إلى الفئات األربو"متأخرة السداد ومنخفضة القيمة" معا  كتسهيالت غير منتظمة ويتم تصنيفه

 لتحديد المخصصات: 
 المخصص المحدد المعايير ةفئ ال 

   

 - يوما   90غير منتظمة لفترة تصل إلى   قائمة المراقبة 

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

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

 %100 يوما   365غير منتظمة لفترة تتجاوز   معدومة

 

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

 المالية و/أو غير المالية. 
 

مديني تسهيالت غير النقدية على كافة ل% ل0.5سهيالت النقدية وبنسبة % للت1بحد أدنى بنسبة  يتم احتساب مخصصات عامة

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

 ال توجد أي تسهيالت ائتمانية ممنوحة من قبل المجموعة.  
 

 ( المطلوبات المالية 2
 

 القياس المبدئي واالعتراف 
ض والسلف بما في ذلك الحسابات نة األخرى والقروالدائنين التجاريين واألرصدة الدائ تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة

 المكشوفة لدى البنوك. 
 

 قروض والسلف.  ت المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وبالصافي بعد التكاليف المتعلقة مباشرة بالمعاملة في حالة التسجل المطلوبا
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 محاسبية الهامة )تتمة(لأساس اإلعداد والسياسات ا        2
 

 امة )تتمة(السياسات المحاسبية اله 2.4
 

 )تتمة( االعتراف المبدئي والقياس الالحق –األدوات المالية  2.4.4
 

 المالية )تتمة(المطلوبات ( 2
 

 القياس الالحق
 ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف المطلوبات المالية إلى فئتين: 

 

 أو الخسائر،  رباحاألبالقيمة العادلة من خالل  ةالمطلوبات المالية المدرج 
 المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  بات مطلوال 

 

ر المطلوبات المالية أو الخسائر، وتعتب رباحالقيمة العادلة من خالل األلم تقم المجموعة بتصنيف أي من مطلوباتها المالية ب
 ة. عالمدرجة بالتكلفة المطفأة األكثر ارتباطا بالمجمو

 

 مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
 ت مستحقةروفاومص دائنون

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

 

 إلغاء االعتراف 
اؤه أو انتهاء صالحيته. عند استبدال إلغ ت أوام المرتبط بالمطلوبام مالي عند اإلعفاء من االلتزايتم إلغاء االعتراف بأي التز

بشكل جوهري، أو تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل كبير، يتم التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة 
ات  ية ذدفترويدرج الفرق في القيمة الي واعتراف بالتزام جديد، لء اعتراف بااللتزام األصمعاملة هذا التبديل أو التعديل كإلغا

 أو الخسائر المجمع. رباحالصلة في بيان األ
 

 ( مقاصة األدوات المالية 3
دات المالية والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط عند صة بين الموجويتم إجراء مقا
وية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات التسوعة ني حالي ملزم بمقاصة المبالغ المسجلة وتعتزم المجمووجود حق قان

 وتسوية االلتزامات في آن واحد.
 

 جودات غير المالية يمة الموانخفاض ق  2.4.5
ى أن أصل ما قد تنخفض لتقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر ع

عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير أو  رلمؤشقيمته. إذا ما ظهر مثل ذلك ا
وحدة إنتاج النقد أو  ألصل در الممكن استرداده لهذا األصل. إن القيمة الممكن استردادها لألصل هي القيمة العادلة لالمبلغ المق
ا لتدفقات نقدية يتم ر، و، أيهما أكبأثناء االستخدامالقيمة أو  كاليف البيعتناقصا   تحديدها لكل أصل فردي ما لم يكن األصل منتج 

مجموعات الموجودات األخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية أو  تلك التي تنتجها الموجوداتواردة مستقلة بشكل كبير عن 
قيمته الممكن إلى  فضويخ تبر األصل قد انخفضت قيمتهبلغ الممكن استرداده، يعموحدة إنتاج النقد عن الأو  ألصل ما
 استردادها. 

 

القيمة الحالية باستخدام معدل خصم قبل ى إل عند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
لعادلة  موال والمخاطر المرتبطة باألصل. عند تحديد القيمة الأل  يةالضرائب والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمن

معامالت، يتم معامالت الحديثة في السوق في االعتبار. في حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه الناقصا  تكاليف البيع، تؤخذ ال
سهم المعلنة للشركات المتداولة  األ رعااستخدام نموذج تقييم مناسب. ويتم تأييد هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم وأس

 ة المتاحة األخرى.يمة العادلمؤشرات القأو  علنا
 

التي يتم إعدادها بصورة منفصلة   يستند احتساب المجموعة النخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات التقديرية
ت الفردية عليها. تغطي هذه الموازنات والحسابات وداجمولكل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع ال

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

 

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

حالة وجود تغيير في االفتراضات  في طفقوحدة انتاج النقد. ويتم رد خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا  أو  استرداده لألصل
الممكن استرداده لألصل منذ آخر خسارة تقييم مسجلة. إن الرد محدود بحيث أال تتجاوز القيمة لمبلغ المستخدمة لتحديد ا
لة حا يف مته الممكن استردادها وال يتجاوز القيمة الدفترية التي كانت سيتم تحديدها بالصافي بعد االستهالكالدفترية لألصل قي

الخسائر المجمع ما لم يدرج أو  رباحت سابقة. يدرج الرد في بيان األعدم تسجيل خسائر االنخفاض في قيمة األصل في سنوا
 يتم التعامل مع الرد كزيادة إعادة تقييم. األصل بالمبلغ المعاد تقييمه، وفي هذه الحالة، 
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 ة(مأساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تت        2
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.4
 

 هاية الخدمة للموظفين أة نمكاف  2.4.6

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

عقود الموظفين. كما أن التكاليف المتوقعة لهذه وخضوعا إلتمام حد أدني من مدة الخدمة وفقا لقانون العمل ذي الصلة 

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

 لية المجمعة.الخدمة بتاريخ البيانات الما
 

ة عة بتقديم مساهمات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيوذلك، وبالنسبة لموظفيها الكويتيين، تقوم المجمإلى  باإلضافة

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

 مخصصات  2.4.7

استداللي( ناتج من حدث سابق، ومن المحتمل تدفق أو  تسجل المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي )قانوني

 وثوق منها.االلتزام بصورة م لتزام، ويمكن قياس مبلغخارج المجموعة لتسوية االإلى  تنطوي على منافع اقتصادية موارد
 

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

 تمويل. كتكلفةالوقت الزيادة في المخصص نتيجة مرور  سجلند استخدام الخصم، تع هو مالئم، المخاطر المرتبطة بااللتزام.
 

 أسهم خزينة  2.4.8

حساب إلى  رباحم المحاسبة عن األسهم المملوكة للمجموعة كأسهم خزينة وتدرج بالتكلفة. عند بيع أسهم الخزينة، تضاف األتي

ل قابل للتوزيع. تسجل أي خسائر محققة في نفس الحساب مقاب مستقل ضمن حقوق الملكية )احتياطي أسهم خزينة( وهو غير

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

ا للترتيب التالي: االحتياطيات قالمحققة الحقا من بيع أسهم الخزينة لمبادلة أي خسائر مسجلة سابقا وف رباحالبداية استخدام األ

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

تخفيض متوسط تكلفة إلى  زيادة عدد أسهم الخزينة بصورة نسبية، كما يؤديإلى  الخاصة بها. إن إصدار أسهم المنحة يؤدي

 تكلفة أسهم الخزينة.  إجماليدون التأثير على  السهم
 

 م حية السهرب 2.4.9

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

 األسهم العادية القائمة خالل السنة. 
 

حصة األسهم )بعد تعديل  شركة األمالمتعلق بالمساهمين العاديين لل حيتم احتساب قيمة ربحية السهم المخففة بقسمة الرب

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

 أسهم عادية.   العادية التي سيتم إصدارها لتحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى
 

  أربا توزيعات  2.4.10

. وفقا لقانون قائمة على تقدير المجموعةالتوزيعات  لم تعدعندما  رباحكالتزام بسداد األ رباحزيعات األتسجل المجموعة تو

لغ بالم التوزيعات عندما يتم اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. ويسجلب التصريحتم الشركات، ي

 مقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية. ال
 

عنها كحدث وقع بعد تاريخ البيانات  فصاحللسنة بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة ويتم اإل رباحلى توزيعات األيتم الموافقة ع

 لمالية المجمعة. ا
 

 االعتراف باإليرادات  2.4.11

األداء من   عة التزاماتلوقت عندما )أو فور أن( تستوفي المجمومدى ا على يتم االعتراف باإليرادات في فترة زمنية معينة أو

 خالل تحويل البضاعة أو الخدمات المتعهد بها إلى العمالء. 
 

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

 ارة.اإلد بأتعا
 

 إيرادات ومصروفات فوائد 2.4.12

 او الخسائر بالنسبة لجميع األدوات المالية التي تحمل فائدة.  رباحالفوائد في األت ومصروفات تسجل إيرادا
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 بية الهامة )تتمة(السياسات المحاس 2.4
 

 الضرائب 2.4.13

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

قرار أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الذي ينص على أنه يجب استبعاد اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة ومكافأة أعضاء  

 تحديد الحصة. االحتياطي اإلجباري من ربح السنة عند إلى  رة والتحويلادمجلس اإل
 

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

 . 2006لسنة   24وقرار وزير المالية رقم 
 

  الزكاة

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

 .2007ديسمبر  10اعتبارا من 
 

 المطلوبات والموجودات المحتملة 2.4.14

تمال تدفق موارد  حاعنها ما لم يكن  فصاحالمطلوبات المحتملة ضمن بيان المركز المالي المجمع، ولكن يتم اإل إدراجال يتم 

  مستبعدا . وعة أمرا  خارج المجمإلى  متضمنة منافع اقتصادية
 

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

 المجموعة أمرا  محتمال .إلى 
 

 معلومات القطاعات 2.4.15

عنها اكتساب إيرادات وتكبد تكاليف. إن قطاعات  جزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج وإن القطاع ه

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

فئة العمالء وإعداد  التي لها نفس السمات االقتصادية والمنتجات والخدمات و ليقرارات التشغيل. ويتم تجميع قطاعات التشغ

 ر حولها.تقارير حولها كقطاعات يمكن رفع تقاري
 

 العمالت األجنبية   2.4.16

 . تقوم كل شركة في المجموعة شركة األمتعرض البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية لل

تستخدم رئيسية. جة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك العملة البتحديد العملة الرئيسية لها، كما يتم قياس البنود المدر

الخسائر  أو  رباحاألإلى  الخسائر المعاد تصنيفهاأو  رباحالمجموعة الطريقة المباشرة للتجميع وعند بيع شركة أجنبية تعكس األ

 استخدام هذه الطريقة.  المبلغ الناتج عن
 

 رصدةالمعامالت واأل
وفقا  لسعر الصرف الفوري في   العملة الرئيسية لكل منهات بعمالت أجنبية من قبل شركات المجموعة بقيد المعاماليتم مبدئيا 

 تاريخ تأهل المعاملة لالعتراف ألول مرة. 
 

يخ  العملة الرئيسية وفقا  لسعر الصرف الفوري في تارإلى  ةيبويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بعمالت أجن

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

صرف كما في تواريخ لايتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار 

تحويلها باستخدام عادلة بعملة أجنبية فيتم د غير النقدية التي يتم إعادة قياسها وفقا  للقيمة الالمعامالت المبدئية. وبالنسبة للبنو

غير  دوالخسارة الناتجة من تحويل البنأو  أسعار الصرف كما في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. تتم معاملة الربح

 لعادلة للبند )أي ان فروق الخسارة الناتجة من التغير في القيمة اأو  الربح راجداالنقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتماشى مع 

ها تسجيلالخسائر يتم ايضا أو  رباحاألأو  يرادات الشاملة األخرىخسائر قيمتها العادلة في اإلأو  أرباحتحويل البنود التي تدرج 

 ي(.الخسائر على التوالأو  رباحاألأو  ادات الشاملة األخرىريفي اإل
 

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

الذي تقوم فيه المجموعة   التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخأو  الناتجة عن استبعاد أصل

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

 مستلم من الدفعات مقدما. أو  تحديد تاريخ المعاملة لكل مبلغ مدفوع المجموعةمستلمة مقدما، فيجب على 
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 )تتمة( العمالت األجنبية  2.4.16

 شركات المجموعة
  الدينار الكويتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إلى  األجنبية للعملياتتجميع، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات عند ال

امالت. الصرف السائدة في تواريخ المعالخسائر لهذه الشركات بأسعار أو  رباحتحول بيانات األو ،ةالبيانات المالية المجمع

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

 الخسائر.أو  رباحاألإلى  األجنبية العمليةك لتبالشاملة األخرى المتعلق أجنبية، يعاد تصنيف بند اإليرادات 
 

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

األجنبية في  تالمالصرف الفوري لتحويل الع الناتجة من الحيازة كموجودات ومطلوبات للشركة األجنبية ويتم تحويلها بسعر

 ة.تاريخ البيانات المالية المجمع
 

 قياس القيمة العادلة  2.4.17

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

 ة: نقل االلتزام في إحدى الحاالت التاليأو  صلاأل على افتراض حدوث معاملة بييستند قياس القيمة العادلة عتاريخ القياس. 
 

 االلتزام، أو أو   وق الرئيسي لألصلفي الس 

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

 مة.السوق األكثر مالئأو  السوق الرئيسيإلى  يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول
 

كن للمشاركين في السوق استخدامها عند تسعير ي من الممااللتزام باستخدام االفتراضات التأو  لة لألصلدايتم قياس القيمة الع

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

إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل   ى قدرة المشارك في السوق عليراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي 

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

 مستوى له.
 

العادلة، مع  لومات كافية لقياس القيمةتستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف وبقدر ما يتوافر لها من بيانات ومع

 لصلة والحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة.وظة ذات اتحقيق أقصى استخدام للمدخالت الملح
 

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

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

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

 القيمة العادلة   ل تأثيرا جوهريا على قياس: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمث2 المستوى

 ر؛غير مباشأو  ملحوظ ا بشكل مباشر

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

 ملحوظ.
 

وعة ما إذا كانت مى أساس متكرر، تحدد المجبالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية المجمعة عل

ل مستوى من المدخالت  أقإلى  هرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا  الجدول الالتحويالت قد حدثت بين مستويات 

 هرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية فترة كل بيانات مالية مجمعة. الجو
 

مارات في لقياس القيمة العادلة على أساس متكرر مثل االستث سيات واإلجراءات المتبعةتحدد اإلدارة العليا للمجموعة السيا

 األسهم والدين واالستثمار في الشركات التابعة. 
 

في تقييم الموجودات الجوهرية مثل االستثمار في الشركات التابعة. تحدد مشاركة خبراء التقييم ارك خبراء تقييم خارجيون يش

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

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

 خدامها في كل حالة.أساليب التقييم والمدخالت التي يجب است
 

طبيعة وسمات ومخاطر إلى  جودات والمطلوبات استناد افئات للموات القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد إفصاح ضلغر

 .(19رقم  يضاح)راجع اإل الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله االلتزام ومستوىأو  األصل



 ابعة الت وشركاتهابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. شركة آسيا كا
 

 انات المالية المجمعةيحول البات إيضاح

  2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
 

 

24 
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 (ت المحاسبية الهامة )تتمةالسياسا 2.4
 

 ومية لمنح الحكا 2.4.18

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

ف ترات التي يتم خاللها تحميل التكاليأساس منتظم على مدار الف ات علىإيرادتسجيلها ك ، يتمالمنحة ببند المصروفات تتعلق

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

موعة من التدابير لمساعدة شركات القطاع الخاص لمواجهة  دولة الكويت مجاتخذت حكومة ، 19-لتفادي تأثير جائحة كوفيد

 هلين في القطاع الخاص. لمؤالموظفين حكومية لتكاليف االتدابير تقديم المساعدة التلك ، وتتضمن تأثيرات الجائحة
 

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

منتظم على مدة فترة  أساسأخرى على  كإيراداتر او الخسائ األرباحي سجل ف، وت"عن المساعدات الحكومية واإلفصاحات

 موعة بمصروفات تكاليف الموظفين ذات الصلة.  تراف المجاع
 

 ير عقود التأج 2.4.19
ا ها سابق  تطبيق المعيار على العقود فقط والتي تم تحديدالتي تسمح بخدام المبررات العملية االنتقالية است مجموعةاختارت ال
اريخ تفي  4ية ير الدولية للتقارير المالات المعايوتفسير لجنة تفسير 17الدولي  ةطبق معيار المحاسبعقود تأجير تعلى أنها 

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

 (.القيمة"منخفضة  لموجوداتمنخفض القيمة )"ا
 

 المجموعة كمستأجر
د وعقو جلطريقة فردية لالعتراف والقياس بالنسبة لكافة عقود التأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة األ مجموعةتطبق ال

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

 

 ت حق االستخدامموجودا
تم قياس يستخدام(. ي لالصل األساسافر األ)أي تاريخ تو جودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد التأجيرمو مجموعةتسجل ال

ا أ قموجودات ح أي إعادة قياس  مقابل ا م تعديلهتيمة، ويمتراكم وخسائر انخفاض الق ي استهالكاالستخدام بالتكلفة ناقص 
 دئية المباشرةمبلغ مطلوبات التأجير المسجل، والتكاليف المبام ستخدحق اال موجودات كلفةمن تضمطلوبات التأجير. تتل

ا أي حوافز تاقبل تأو  ي تمت فيتلتأجير العات ادة، ومدفوالمتكب  مة.أجير مستلريخ البدء، ناقص 
 

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

 ير. ا من تاريخ بدء عقد التأجسنوات اعتبار 5لمدة  أجير الشركةعقود تتمتد فترة  .أيهما أقصر
 

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

 لألصل. ي المقدرجاإلنتا اب االستهالك باستخدام العمريتم احتس
 

اداتتعرض موجودات حق االستخ ت غير  انخفاض قيمة الموجودا -سبية المحا اتجع السياسيمة. راض في القنخفااالإلى  م أيض 

 . المالية
 

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

ا أي الثابتة بطبي ة )بما في ذلك المدفوعاتتفوعات ثابير مدلتأجات امدفوع ن. تتضممدة عقد التأجيردى على م   عتها( ناقص 

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

ا سعر ممارسة خيار الالتأجير مدفوعات  . تتضمنالقيمة التخريدية بصورة  مجموعةرسته من قبل المما مؤكداء الرشأيض 

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

 فيتم تكبدها إلنتاج مخزون( )ما لم يمصروفات كسعر أو  مؤشرإلى  يرة التي ال تستندالمتغ يتم تسجيل مدفوعات التأجير

تستخدم  ، التأجيرت الية لمدفوعاعند احتساب القيمة الح. وث السدادرط الذي يستدعي حدالشأو  ها الحدثع فيي يقالفترة الت

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

ات التأجير المقدمة. فيض قيمة مدفوعراكم الفائدة وتخلتعكس ت التأجيربات مطلوزيادة مبلغ  تمهولة. بعد تاريخ البدء، يبس

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

د عدل مستخدم لتحديمأو  ؤشرير في مالتغدوث الناتجة من حة ت في المدفوعات المستقبليالتغيرا أجير )أيتوعات المدف

 .  اسيساألصل األء خيار لشرافي تقييم أو  جير هذه(مدفوعات التأ
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(        2
 

 (ت المحاسبية الهامة )تتمةالسياسا 2.4
 

 )تتمة(ير عقود التأج 2.4.19
 

 )تتمة( المجموعة كمستأجر
 

 ة القيمةضت منخفوعقود الموجودا جليرة األقص تأجيرعقود ال
عقود التأجير التي تبلغ   أي) جل على عقود التأجير قصيرة األ لجاأل جير قصيرةتأإعفاء االعتراف بعقود ال وعةمجمبق التط

ا 12مدتها  ا إعفاء االعتراف بالموجودات منخال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أوأقل من تاريخ البدء أو  شهر  فضة يض 

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

 ت على مدى فترة التأجير.بود تأجير الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثاعقو جلاأل
 

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 3
 

مدرجة  وافتراضات تؤثر على المبالغ ال وتقديرات الية المجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع إحكامإعداد البيانات المإن 

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

 الدفترية لألصل أو االلتزام المسجل في المستقبل.  ديل مادي في القيمةطلب تعوالتقديرات قد يؤدي إلى نتائج تت
 

 االحكام الجوهرية      3.1

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

 المدرجة في البيانـات المـالية المجمـعة:
 

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

 أو الخسائر بدال من تجميعها. فيما يلي المعايير المحددة لتعريف الشركة االستثمارية: رباحوفقا للقيمة العادلة من خالل األ
 

 دمات إدارة تثمرين بخوال من مستثمر واحد أو أكثر لغرض إمداد أولئك المسالتي تحصل على األممنشأة ال  

 االستثمارات.  

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

 ة أو كليهما معا .يرادات االستثماريأو اإل العائدات الناتجة عن رفع القيمة الرأسمالية

 القيمة العادلة. ة استثماراتها الهامة على أساس أداء كاف المنشأة التي تقوم بقياس وتقييم 
 

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

يرادات  في صورة إتحقيق عائدات واالستثمار في الشركات التابعة لغرض والصناديق الخاصة  لماليةالمالية وأوراق الدين ا 

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

 تيجية واضحة للتخارج من جميع استثماراتها. جموعة بتوثيق استرامت المتسمح به المعايير الدولية للتقارير المالية. قا
 

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

يها ال يعتبرون من مستثمرأغلب حصص ملكية المجموعة تتمثل في أسهم واوراق مالية مماثلة، ولديها أكثر من مستثمر 

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

 باستمرار للتعرف على أي تغيير قد ينشأ على هذه المعايير أو الخصائص. 
 

 تصنيف الموجودات المالية 
له وتقييم ات من خالى تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودالمالية استنادا إلجودات تحدد المجموعة تصنيف المو

 ثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم.لتعاقدية لألصل المالي تمما إذا كانت الشروط ا
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 )تتمة(األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -3
 

 تتمة()االحكام الجوهرية      3.1
 

 صة تقييم السيطرة عل  الشركات ذات األغراض الخا
ركات ذات األغراض الخاصة على مجموعة  ات أغراض خاصة. تنطوي الشالمجموعة حصص ملكية في شركات ذ تمتلك

وحقوق كة المستثمر فيها ة بالشرمتنوعة من الترتيبات المعقدة في أغلب األحيان وتتطلب تقييم تفصيلي ومحدد لألنشطة المتعلق

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

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

 الشأن تتطلب أحكام جوهرية.إلى نتيجة في هذا الوصول 
 

 فتراضات التقديرات واال     3.2

لية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ ي تتعلق باألسباب المستقبتم عرض االفتراضات الرئيسية الت

الدفترية للموجودات والمطلوبات  ل مادي على القيمةاء تعديالبيانات المالية المجمعة والتي لها مخاطر كبيرة تؤدي إلى إجر 

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

ظروف  ذلك، قد تختلف ال لرغم منافتراضاتها وتقديراتها إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية المجمعة. على ا 

ق سيطرة المجموعة. تنعكس يرات في السوق أو ظروف خارج نطابسبب التغواالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية 

 مثل هذه التغيرات في االفتراضات وقت حدوثها.
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
لتكلفة المطفأة. لمدرجة بااالئتمان المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المالية ابلي بتقييم خسائر اس مستقتقوم المجموعة على أس

ة بتطبيق طريقة مبسطة الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وبالتالي، ال تقوم دات األخرى، تقوم المجموعبالنسبة للموجو

خصص خسائر استنادا إلى خسائر االئتمان تعمل على تسجيل م من ذلك المجموعة بتتبع التغييرات في مخاطر االئتمان وبدال

المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات تستند إلى  ات المالية المجمعة. قامتاألداة المالية في تاريخ البيانمدى عمر  المتوقعة على

قتصادية. قد تختلف دينين والبيئة االقة بالمخبرتها التاريخية في خسائر االئتمان ويتم تعديلها مقابل العوامل المستقبلية المتعل

 ت. النتائج الفعلية عن هذه التقديرا
 

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

ق في تسعير األداة المالية. لوضع هذه االفتراضات،  المشاركين في السويتبعها تقديرات وافتراضات تتوافق مع الطريقة التي 

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

فعلية التي سيتم تحقيقها في معاملة درة عن األسعار اللة المقتقوم اإلدارة باستخدام أفضل المعلومات المتاحة. قد تختلف القيم العاد

 ت المالية المجمعة.خ البيانامتكافئة في تاري
 

 أو الخسائر  ربا درجة بالقيمة العادلة من خالل األمن موجودات مالية م ربا صافي األ -4
  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي  
    

 240,745 17,272  محققة

 2,073,729 (2,393,231)  محققة غير
  ──────── ──────── 

  (2,375,959) 2,314,474 
  ════════ ════════ 

 

 دإيرادات فوائ - 5
  2020 2019 

 دينار كويتي ويتيدينار ك  
    

 574,983 359,991  فوائد على ودائع محددة األجل

 3,608 89,290  أخرى 
  ──────── ──────── 

  449,281 578,591 
  ════════ ════════ 
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 أخرى  إيرادات - 6
 

بــه مــن قبــل بتوقيع اتفاقية تسوية نزاع مع طرف خارجي أدت إلــى بيــع اســتثمار محلــي محــتفظ قامت المجموعة خالل السنة، 

حصــة فــي ، ودينــار كــويتي 400,000. استلمت المجموعة تسوية نقديــة بمبلــغ بالكامل في سنوات سابقة هالمجموعة وتم شطب

 2,280,954لي ربــح بمبلــغ ماإجما أدى الى دينار كويتي  1,880,954في صورة تسوية عينية بمبلغ مة ة قائياستثمارات اجنب

 خسائر. او ال األرباحفي بيان  أخرى إيراداتدينار كويتي عند التسوية وتم تسجيل المبلغ تحت بند 
 

   ربحية السهم - 7
 

 يين على المتوسطالعاد شركة األممساهمي الربح السنة الخاص ب )خسارة(م األساسية بقسمة السه يتم احتساب مبالغ ربحية

ربحية السهم المخففة عن طريقة )خسارة( المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة ناقصا أسهم الخزينة. يتم احتساب 

  القائمة خالل السنة زائدا   ألسهم العاديةمرجح لعدد االعاديين على المتوسط ال شركة األمالربح الخاص بمساهمي القسمة 

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

 ففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة.أخذا في االعتبار عدم وجود أدوات مخ
  

 2020 2019 

   

 1,506,447 (671,816) )دينار كويتي(  شركة األمربح السنة الخاص بمساهمي ال )خسارة(
 

══════════ ══════════ 

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

══════════ ══════════ 

 1.94 (0.87) فلس()السهم األساسية والمخففة ربحية )خسارة(  
 

══════════ ══════════ 
 

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

 البيانات المالية المجمعة. بإصدار هذه
 

 النقد والنقد المعادل - 8
  2020 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  

    

 553,115 581,750  رصدة لدى البنوكنقد وأ

 19,000,000 15,751,480  ة األجل *ودائع قصير

 438,987 399,226  أرصدة لدى مؤسسات مالية أجنبية**

  ───────── ───────── 

 19,992,102 16,732,456  النقد والودائع قصيرة األجل 

 (3,000,000) -  هر*ن ثالثة أشعستحقاق أصلية تزيد مدتها رة اودائع ذات فت
  ───────── ───────── 

  النقد المعادل لغرض بيان التدفقات النقدية المجمعالنقد و
 

16,732,456 

 

16,992,102 
  ══════════ ══════════ 

 

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

% 1.325% الــى 1ة. إن الودائع محددة األجل تحقق فائدة بمعــدل يتــراوح بــين ا  إلى المتطلبات النقدية الفورية للمجموعاستناد

 (.% سنويا3.20% إلى 2.80 :2019)سنويا 
 

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

 وأجنبية.
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 استثمارات في أسهم  - 9
 2020 2019 
 دينار كويتي  دينار كويتي 

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

 11,778 66,213 صناديق اجنبية 

 5,372,487 5,973,562 هم خاصة  صناديق أس 

 3,862,914 -     ة ية مركب أوراق مال

 43,645,087 49,736,937  * استثمار في شركات تابعة 
 ───────── ───────── 

 55,776,712 52,892,266 
 ══════════ ══════════ 

 

بمبلــغ  Duet India Hotels (DIH)كة إحــدى الشــركات التابعــة، وهــي شــر خالل السنة، قامت المجموعة بزيادة استثمارها في * 

جموعــة فــي شــركة تابعــة تزايد اســتثمار المكما  دينار كويتي(. 5,761,636 :2019ديسمبر  31كويتي ) ردينا 3,598,628

طــرف فــي ضــوء تســوية النــزاع مــع خــالل زيــادة حصــة ملكيتهــا الحاليــة  دينار كويتي من 1,652,229أجنبية أخرى بمبلغ 

 خارجي. 
 

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

 المسجل يقارب القيمة العادلة. أن صافي قيمة الموجودات  اإلدارةصين. قدرت ديري الصناديق المختموجودات الصدر من مال
 

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

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

المجموعة في العقارات   عام المنشآت المهيكلة في إدارة استثماراتفرص استثمار متخصصة. تستخدم المجموعة بشكل 

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

 عة مهيكلة غير المجمالمخاطر المرتبطة بالمنشآت ال

ت المهيكلة في تاريخ لمجموعة لمخاطر خسارة مشاركتها في المنشآانتهى تقييم اإلدارة إلى أن الحد األقصى لتعرض ا

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

 المشاركة التعاقدية وغير التعاقدية للمجموعة. لقة بهذه الحصص ووالضمانات المتع
 

مهيكلة غير المجمعة المسجل في بيان  رنة بالحصص في المنشآت الالجدول التالي صافي قيمة الموجودات المقتيلخص 

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

 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتيدينار  نار كويتيدي 2020
     

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

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

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

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

 
 اإلجمالي  سنغافورا  الهند   الفلبين

 دينار كويتي  ر كويتي دينا دينار كويتي ر كويتيدينا 2019

 
    

 91,408,254 1,434,549 44,307,841 45,665,864 الموجودات

 (55,014,199) (2,183,702) (47,189,327) (5,641,170) المطلوبات
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 36,394,055 (749,153) (2,881,486) 40,024,694 صافي الموجودات 
 

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

 

 .2020ديسمبر  31أو التزامات رأسمالية كما في  ةمحتمل المنشآت المهيكلة مطلوباتليس لدى 
 

 .  19خالل آليات التقييم في االيضاح رقم  المالية من لألدواتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة هرمي لتتم عرض الجدول ال



 ابعة الت وشركاتهابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. شركة آسيا كا
 

 انات المالية المجمعةيحول البات إيضاح
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29 
 

 

 )تتمة(استثمارات في أسهم  - 9
 

 افية التالية: رق الجغفي المناط لة غير المجمعةتوجد حصص المجموعة في المنشآت المهيك
 

 2020   2019   
 ار كويتي دين  دينار كويتي   

   

 16,943,243 18,638,176 الفلبين 

 24,991,878 29,432,787 الهند 

 1,709,966 1,665,974 ماليزيا 
 ──────── ──────── 

 49,736,937 43,645,087 
 ════════ ════════ 

 

 جودات أخرى  مو - 10
 

  2020 2019 

 دينار كويتي  ار كويتيندي  
    

 81,427 24,681  قةإيرادات فوائد مستح

 9,466 22,748  ومعدات   أثاث

 516,954 363,011  أخرىموجودات 
  ──────── ──────── 
  410,440 607,847 

  ════════ ════════ 
 

 مطلوبات أخرى - 11
  2020 2019 

 ويتي دينار ك كويتيدينار   
    

 635,183 666,036  موظفين   دائنو

 439,810 425,727  ة  مستحق أرباحتوزيعات 

 157,847 253,564  ىأخر

  ──────── ──────── 

  1,345,327 1,232,840 

  ════════ ════════ 

 

 رأس المال  - 12
 

  عدد األسهم 

 رأس المال المصرح به 
 لكاملوالمصدر والمدفوع با

 2020 2019  2020   2019   
 ار كويتي دين دينار كويتي     
       

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

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

 

 االحتياطي اإلجباري       -13
  

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

بحد أدنى من ربح السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االجباري. يجوز للجمعية  %10تقل عن 

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

% من رأس المال المدفوع في  5بنسبة ال تزيد عن  أرباحأو توزيع  طي إال في مبادلة الخسائروال يجوز استخدام االحتيا

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

 % من رأس المال المصدر. 50نسبة ما لم يتجاوز االحتياطي  في السنوات التالية بذلك، رباحي عندما تسمح األطالحتيامن ا
 

كما في  شركة األملمتراكمة المتكبدة من قبل الللخسائر ا نتيجةخالل السنة، لم يتم إجراء أي تحويل إلى االحتياطي اإلجباري 

 . 2020 ديسمبر 31
 



 ابعة الت وشركاتهابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. شركة آسيا كا
 

 انات المالية المجمعةيحول البات إيضاح

  2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
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 ماطي العاالحتيا    -14
 

لملكية في السنوات السابقة بناء  على تعليمات بنك لعام المحولة إلى حقوق ام رد الزيادة في المخصص ا يمثل االحتياطي العا

 الكويت المركزي. 
 

 أسهم الخزينة - 15
   2020 2019 
    

 23,560,000 23,560,000  دد األسهم ع

 %2.945 %2.945  رةنسبة األسهم المصد

 833,082 864,652  دينار كويتي –ية قة السوالقيم

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

خالل فترة الحتفاظ به يتم اتم تحديد مبلغ معادل لتكلفة شراء أسهم الخزينة كمبلغ غير قابل للتوزيع من االحتياطي العام و

 اق المال. ليمات هيئة أسواالحتفاظ بأسهم الخزينة وفقا لتع
 

 قة ات األطراف ذات عالصاحف إ -16
 

اديق المدارة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة قة الشركة الزميلة والصنيمثل األطراف ذات عال

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

ديسمبر  31لنسبة للسنة المنتهية في . وباشركة األمل إدارة الشروط هذه المعامالت من قبقة على سياسات تسعير وفالموا

 أو الخسائر المجمع. رباح، لم تكن هناك معامالت مع األطراف ذات عالقة مدرجة في بيان األ2020
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا

يط أنشطة حيات ويتولون مسؤولية تخطليا الذين يتمتعون بالصالرة وموظفي اإلدارة العاس اإلدالعليا مجل موظفو اإلدارةيشمل 

 ا يلي:المجموعة وتوجيهها ومراقبتها. كانت القيمة اإلجمالية للمعامالت المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا كم
 

  2020  2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 202,066 200,301  جلا قصيرة األرواتب ومزاي

 14,141 14,141  نهاية الخدمة للموظفينمكافآت 

 24,120 48,360  *  اإلدارةمجلس  اءأعضمكافأة 

  
─────── ─────── 

  262,802 240,327 

  
═══════ ═══════ 

 

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

ال  :2019) 2020ديسمبر  31ة للسنة المنتهية في اإلدار بعدم دفع مكافأة ألعضاء مجلس شركة األمأوصى مجلس إدارة ال

 (. ءشي
 

 توزيعات مدفوعة ومقترحة

 :2019 ديسمبر 31) 2020ديسمبر  31نة المنتهية في نقدية للس أرباحتوزيعات  بسداد أي شركة األملم يوصي مجلس إدارة ال

 ال شيء(. 
 

 معلومات القطاعات   - 17
 

تجات أو خدمات )قطاع أعمال( أو يقدم منتجات وخدمات ضمن بيئة دم إما منقإن القطاع هو جزء مميز من المجموعة ي

 ى. ا القطاعات األخريا مختلفة عن مخاطر ومزايمحددة )قطاع جغرافي( ويتعرض لمخاطر ومزا اقتصادية
 

ايمان. وجزر الك قطاعات جغرافية تبعا  لموقع الموجودات: الكويت والهند وآسيا أربعموعة في جظم المألغراض اإلدارة، تنت

 القطاعات. تستند المجموعة إلى هذا األساس في إعداد التقارير حول معلومات
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 )تتمة(معلومات القطاعات  - 17
 

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

 لتي يمكن إعداد تقارير حولها:فيما يتعلق بقطاعات المجموعة ا
 

 المجموع جزر الكايمان آسيا  لهندا الكويت  

 دينار كويتي دينار كويتي يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي 

      2020ديسمبر  31

رجة دالية مموجودات م صافي الربح من

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

 100,201   -    100,201   -      -    استشاراتأتعاب إدارة و

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

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

 2,388,059   -      -      -    2,388,059 إيرادات أخرى 
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

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

 (825,003) - (187,004) - (637,999) اليف موظفينتك

 (387,605) (61,833) (41,718) - (284,054) مصروفات عمومية وإدارية
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,212,608) (61,833) (228,722) - (922,053) الي المصروفاتإجم
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

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

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

 1,345,327 3,496 18,054 - 1,323,777 وبات القطاعمطل
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 المجموع جزر الكايمان آسيا  لهندا الكويت  

 دينار كويتي دينار كويتي يتيودينار ك دينار كويتي دينار كويتي 

      2019ديسمبر  31

موجودات مالية مدرجة  صافي الربح من

 2,314,474 (187,202) 4,713,492 (2,211,816)   -    ئرأو الخسا رباحل األمن خالبالقيمة العادلة 

 104,632   -    104,632   -      -    استشاراتأتعاب إدارة و

 578,591 3,608   -      -    574,983 إيرادات فوائد 

 (13,179)   -      -      -    (13,179) فروق تحويل عمالت أجنبيةصافي 

 35,909 909   -      -    35,000 خرى دات أإيرا
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,020,427 (182,685) 4,818,124 (2,211,816) 596,804 مالي اإليرادات إج
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (805,665)   -    (151,949)   -    (653,716) اليف موظفينتك

 (651,163) (83,971) (69,945)   -    (497,247) يةت عمومية وإدارصروفام

 (57,152)   -      -      -    (57,152) ضرائب
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,513,980) (83,971) (221,894)   -    (1,208,115) الي المصروفات إجم
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,506,447 (266,656) 4,596,230 (2,211,816) (611,311) لسنةاربح  )خسارة(
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 73,492,215 975,487 21,781,303 30,306,984 20,428,441 موجودات القطاع
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,232,840 9,060 11,246   -    1,212,534 طاعت القوبامطل
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 المالية أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات - 18
 

 وفقا   عة لكن هذه المخاطر تُدار بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرةزءا  رئيسيا  من أنشطة المجموتمثل المخاطر ج

موعة في تحقيق خرى. إن هذه الطريقة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجاأل ضوابطود المخاطر واللحد

 المنوطة به داخل المجموعة.  مخاطر فيما يتعلق بالمسئولياتمجموعة مسئولية التعرض للويتحمل كل فرد بال رباحاأل
 

جموعة بنود متنوعة من الموجودات المالية مثل الم . لدى مطلوبات األخرىمن الموعة تتكون المطلوبات المالية األساسية للمج

موجودات األخرى التي تنتج عن المالية غير المسعرة وال سسات المالية األجنبية والمحلية واألدواتالنقد واألرصدة لدى المؤ

 أنشطة عملياتها بصورة مباشرة. 
 

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

لها. إن أنواع المخاطر المحددة ورفع التقارير حوولين لتحديد وقياس ومراقبة فئات المخاطر مسئوليات محددة لمختلف المسؤ

 يلي:  هي كما
 

 المخاطر الناتجة من األدوات المالية:  (أ

 لمقابلةف اااألطرتعثر العمالء وخاطر ضمن ممخاطر االئتمان التي تت -1

 مخاطر السيولة -2

 والعمالت األجنبية مخاطر السوق التي تتضمن مخاطر معدالت الفائدة  -3
 

 مخاطر أخرى (ب

امخاطر ال -1  مدفوعات مقدم 

 علقة باألعطال التشغيليةشغيل التي تتضمن المخاطر المتمخاطر الت -2
 

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

 إدارة المخاطر.  
 

مبادئ المسؤولية كاملة عن المنهج الشامل إلدارة المخاطر والموافقة على استراتيجيات و شركة األم يتحمل مجلس إدارة ال

 إدارة المخاطر.  
 

 مخاطر االئتمان  18.1

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

ركزات غير ياسة المجموعة االئتمانية ومدى تعرضها للمخاطر بصورة مستمرة. تسعى المجموعة للحد من التمراقبة س

يع أنشطة ك من خالل تنولدة وذق أو أعمال محدمناط ء فيراد أو مجموعات من العمالالمالئمة للمخاطر في التعامل مع أف

 االكتتاب.
 

 لمخاطر االئتمان:الحد األقص  للتعرض 
فئة من الموجودات المالية   قصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة هو القيمة الدفترية لكل الحد األ

 كما يلي:
 2020   2019   

  يتيار كودين  دينار كويتي 
   

 19,991,707 16,732,185 نوك والودائعبدى الاألرصدة ل

 3,862,914   -     ( أوراق مالية مركبةأو الخسائر ) رباحخالل األدرجة بالقيمة العادلة من موجودات مالية م 

 521,660 160,483 * موجودات أخرى

 
─────── ─────── 

 16,892,668 24,376,281 
 ═══════ ════════ 

 

 .دما  الثابتة وموجودات حق االستخدام والمدفوعات مق جوداتاستثناء الموب * 
  

 االرصدة لدى البنوك
تتمثل في إن األطراف المقابلة  ؤسسات المالية محدودة حيثان الناتجة من األرصدة لدى البنوك والمتمإن مخاطر االئ

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

لجارية( مضمونة من قبل بما في ذلك حسابات االدخار والحسابات ا) ذلك، فإن المبالغ األساسية للودائع لدى البنوك المحلية

  الكويت والذي ة ي دول فلية بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المح 2008لسنة  30للقانون رقم  ك الكويت المركزي طبقابن

 . 2008وفمبر ن 3ساريا  بتاريخ  أصبح
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 )تتمة( المالية أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات - 18
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  18.1
 

 )تتمة( االرصدة لدى البنوك

شهرا   12ى مد ة علىمتوقعاألجل على أساس خسائر االئتمان ال ةمحددوالودائع  لدى البنوكاألرصدة تم قياس انخفاض قيمة 

ألجل ترتبط ا ةمحددوالودائع  األرصدة لدى البنوكأن  المجموعةالستحقاقات قصيرة األجل لالنكشافات. ترى اتعكس و

يت المركزي للودائع وضمان بنك الكو المقابلة إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف بمخاطر ائتمان منخفضة استنادا  

 . ةلمحلينوك االمودعة لدى الب
 

 رىموجودات أخ
جيدة على الوفاء رة بر الموجودات األخرى ذات مخاطر تعثر منخفضة وترى اإلدارة أن األطراف المقابلة لديها قدتتع

ج مخاطر االئتمان المتوقعة في لم يكن تأثير تطبيق نموذ ية التعاقدية على المدى القريب. نتيجة لذلك،بالتزامات التدفقات النقد

 يا .رة جوهالية المجمعالمانات البي تاريخ
 

 الموجودات المالية غير الخاضعة لمتطلبات انخفاض القيمة 
ال ماثلة. إن هذه الفئات من الموجودات المالية تمان من أدوات الدين واألوراق المالية المالئتتعرض المجموعة لمخاطر ا

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

انخفاض  على األدوات المالية غير الخاضعة لمتطلبات عةلدى المجمو الموجودات الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

اطر لمختعرض صى للالحد األق منفصل عن  إفصاحإدراج يتم ذات الصلة. وبالتالي، لم القيمة في تواريخ البيانات المالية 

 األدوات.  هن لهذاالئتما
 

 تركز مخاطر الحد األقص  للتعرض لمخاطر االئتمان 
  ان المركز المالي المجمع. يعادل الحد األقصى ه إلى صافي القيمة الدفترية المسجلة في بيعالتستند المخاطر المذكورة أ

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

 ر كويتي(.يناد 12,500,000: 2019دينار كويتي ) 14,501,479يبلغ  فرديمقابل 
 

 الحد األقص  للتعرض لمخاطر االئتمان تركز مخاطر 
أو الجغرافية، قة المنطنفس  عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة فيك شأ التركزات عندما يشترتن

يرات تأثر بشكل مماثل بالتغيجعل قدرتهم على مواجهة االلتزامات التعاقدية تما يكون لهم سمات اقتصادية متماثلة مما قد دنع

لى الحساسية النسبية ألداء المجموعة للتطورات التي تؤثر إ و غيرها. تشير التركزاتفي الظروف االقتصادية أو السياسية أ

 ة جغرافية معينة.قطى منبذاته أو علال ع أعمى قطاعل
 

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

 الجغرافي: 

 المجموع   نماجزر الكاي آسيا  الهند الكويت 2020

 ويتير كدينا كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 16,732,185   -    47,273   -    16,684,912 وودائع قصيرة األجل قدن

درجة بالقيمة العادلة من  موجودات مالية م

   -      -      -      -      -    أو الخسائر )أوراق مالية مركبة(  رباحألخالل ا

 160,483  12,405 38,744   -    109,334 موجودات أخرى

 

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

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

      

 المجموع   نجزر الكايما آسيا  الهند الكويت 2019

 كويتيينار د دينار كويتي نار كويتيدي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 19,991,707          - 87,493   -    19,904,214 قصيرة األجل ودائعنقد و

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

 3,862,914          -          - 3,862,914   -    مركبة(  أو الخسائر )أوراق مالية باحرخالل األ

 521,660 37,148 16,271          - 468,241 أخرىموجودات 

 

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

 24,376,281 37,148 103,764 3,862,914 20,372,455 اإلجمالي 

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

  )تتمة(مخاطر االئتمان  18.1

 )تتمة(مخاطر االئتمان لتعرض الحد األقص  للخاطر ركز مت
تم تحليله وفقا  لقطاع وجمع قصى للتعرض لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي الملي الحد األيوضح الجدول التا

 : األعمال

2020 

البنوك 
والمؤسسات 

 المجموع أخرى فنادق ية األخرىالمال

 نار كويتيدي تير كويدينا دينار كويتي ر كويتيدينا 
     

 16,732,185     -     - 16,732,185 وودائع قصيرة األجل  دنق

أو  رباحموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ

     -     -     -     - مركبة(  الخسائر )أوراق مالية

 160,483 160,483     -     - موجودات أخرى

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

 16,892,668 160,483     - 16,732,185 رض لمخاطر االئتمانعي التإجمال

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

 

2019 

البنوك 
والمؤسسات 

 موعالمج أخرى فنادق ة األخرىالمالي

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     

 19,991,707     -     - 19,991,707 ألجل نقد وودائع قصيرة ا

أو  رباحخالل األ ات مالية مدرجة بالقيمة العادلة منموجود

     - الية مركبة( الخسائر )أوراق م

 

3,862,914  

 

3,862,914 

 521,660 521,660     -     - خرىت أموجودا

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

 24,376,281 521,660 3,862,914 19,991,707 ماناالئترض لمخاطر إجمالي التع

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

 

 لة مخاطر السيو 18.2

. قد تنتج مخاطر السيولة عن اء بالتزاماتها عند استحقاقهاإن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوف 

لى الفور. وللحماية من هذه در التمويل عاعض مصتسبب في نضوب بقد ي ن مماسوق أو تدني درجة االئتمااالضطرابات في ال

، واالحتفاظ برصيد صادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبارإدارة المجموعة بتنويع م متالمخاطر، قا

 ويق لها بسهولة. واألوراق المالية القابلة للتسالنقدية اطيات الحتيلجيد 
 

مر هذه ئد المستقبلية على مدار عواقدية المتوقعة والتي تتضمن مدفوعات الفالتدفقات الن ماليةة للمطلوبات اللسيولئمة اتعكس قا

 ات المالية: المطلوبات المالية. فيما يلي قائمة السيولة للمطلوب

 أشهر 3خالل  2020
 12ل  إ 3 من
 شهر

 أكثر من 
 المجموع سنة واحدة

 دينار كويتي كويتينار يد دينار كويتي ينار كويتيد 
     

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

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

2019     

 1,232,840 451,253  -      781,587 مطلوبات أخرى 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

المطلوبات وفقا  وودات قات الموجستحقاتم تحديد ا وجودات والمطلوبات للمجموعة.قائمة استحقاق الم يلخص الجدول التالي

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

ت فترا الفعلية عن ت. قد تختلف فترات االستحقاقسيولة تلك الموجوداوقائمة االستحقاقات على أساس تقدير اإلدارة ل

قدما . إن  د االلتزامات مع أو بدون غرامات السداد مقد يكون لهم الحق في سدا بينة أدناه حيث أن المقترضينماق الاالستحق

 ديسمبر كانت كما يلي: 31الموجودات والمطلوبات في حقاق قائمة است
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 )تتمة( المالية ات إدارة مخاطر األدواتأهداف وسياس - 18
 

 )تتمة(ة لاطر السيوخم 18.2

 
2020  

  لخال
 أشهر 3

 أشهر 3
 دةواحإل  سنة 

 أكثر من 
 المجموع سنة واحدة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يتيدينار كو 

     لموجوداتا

 16,732,456      -      - 16,732,456 قد المعادل  النقد والن

  ية مدرجة بالقيمة العادلة من خاللمالموجودات 

 55,776,712      -      - 55,776,712 الخسائر أو رباحاأل

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

 72,919,608 245,271 157,488 72,516,849 مجموع الموجودات
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     المطلوبات

 1,345,327 530,208 100,655 714,464 رىخمطلوبات أ

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,345,327 530,208 100,655 714,464 جموع المطلوباتم
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     

 
2019   

 خالل 
 أشهر 3

 أشهر 3
 لى سنة واحدةإ

 أكثر من 
 المجموع ةة واحدسن

 يتيونار كدي دينار كويتي نار كويتييد دينار كويتي 

     الموجودات

 19,992,102      - 3,000,000 16,992,102 والنقد المعادل نقد ال

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 52,892,266      -      - 52,892,266 و الخسائرأ حربااأل

 607,847 43,288 553,684 10,875 موجودات أخرى
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 73,492,215 43,288 3,553,684 69,895,243 مجموع الموجودات
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     المطلوبات

 1,232,840 451,253      - 781,587 مطلوبات أخرى
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,232,840 451,253      - 781,587 مجموع المطلوبات
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 مخاطر السوق 18.3

 ثل معدالت الفائدة وأسعار العمالتغيرات في متغيرات السوق مطر تقلب قيمة أصل نتيجة التالسوق هي مخا مخاطر إن

العوامل التي   وله أ رأو جهة اإلصداار الفردي معوامل تتعلق باالستثاألجنبية وأسعار األسهم سواء كانت هذه التغيرات بسبب 

 تؤثر على جميع االستثمارات المتداولة في السوق. 
 

الموجودات من  ى فئات الموجودات المختلفة وتنويعوجودات المحددة مسبقا  علالسوق على أساس توزيعات المتدار مخاطر 

إلدارة للتغيرات طويلة اقدير تجاهات السوق ولظروف وات رمال والتقييم المستمحيث التوزيع الجغرافي وتركزات قطاع األع

 وقصيرة األجل في القيمة العادلة. 
 

 الت األجنبيةالعممخاطر  18.3.1

في أسعار العمالت األجنبية. قام مجلس إدارة  لب قيمة أداة مالية بسبب التغيراتالت األجنبية هي مخاطر تقإن مخاطر العم

 م مراقبة المراكز القائمة على أساس دوري. تلة. تمفتوحة حسب العلمراكز الما بوضع الحدود على   مشركة األال
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 )تتمة( المالية ر األدواتأهداف وسياسات إدارة مخاط - 18
 

 )تتمة( مخاطر السوق 18.3
 

 تمة()ت العمالت األجنبيةمخاطر  18.3.1

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

 :)والمطلوبات( المالية النقدية في تاريخ البيانات المالية المجمعة

 

2020  
 القيمة المكافئة

 دينار كويتي بال

2019 
 القيمة المكافئة

 دينار كويتيبال

   

 28,854,792 29,432,787 هندي  روبية

 16,943,243 18,638,176 بيزو فيليبيني

 5,752,203 6,444,146 أمريكير دوال

 1,709,966 1,665,974 رينغيت ماليزي 

 73,277 32,670 ر هونج كونجدوال
 

على الربح واإليرادات   ار الكويتي% في أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الدين5يحتسب التحليل تأثير التغير بنسبة 

 ثابتة. ىلمتغيرات األخرالشاملة األخرى مع االحتفاظ بكافة ا

 عملةال

 بحرل  الالتأثير ع
2020 

 يدينار كويت

 عل   التأثير
 حقوق الملكية

2020 
 دينار كويتي

 التأثير على الربح
2019 

 دينار كويتي

 ثير على التأ
 حقوق الملكية

2019 
 دينار كويتي

     

      - 1,442,740      - 1,471,639 ندي روبية ه

      - 847,162      - 931,909 بيزو فيليبيني

 (289) 287,899 445 304,364 كيأمريدوالر 

      - 85,498      - 83,299 ليزي رينغيت ما

 3,664      - 1,235      - دوالر هونج كونج
 

 مخاطر أسعار الفائدة 18.3.2 

لفائدة اسعار أ التغيرات في مالية بسبب دفقات النقدية المستقبلية ألداةلعادلة أو التمخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة ا

 السوق. في 
 

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

 ات محددة. رود على فجوات أسعار الفائدة لفتن خالل وضع حدمستويات مخاطر أسعار الفائدة م شركة األمة الحدد مجلس إدار
 

 ةعار الفائدساطر أمخاالنكشاف ل
 تحمل فائدة لدى المجموعة كما هي مسجلة من قبل إدارة المجموعة: ئدة لألدوات المالية التيالفا فيما يلي أسعار

 

 2020 2019 

 دينار كويتي تيدينار كوي 

   لثابتةاألدوات ذات أسعار الفائدة ا

 19,000,000 15,751,480 ودات ماليةموج
 ════════ ════════ 

 

 ائدةالفية ألسعار سالحسا
في أسعار الفائدة في تاريخ البيانات المالية المجمعة من الممكن أن  نقطة أساسية 25ير المحتمل بصورة معقولة بعدد إن التغ

كافة حليل ثبات تدينار كويتي(. ويفترض هذا ال 47,500: 2019ينار كويتي )د 39,379 ؤدي إلى انخفاض ربح السنة بمبلغي

 ى.راألخ المتغيرات
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 )تتمة( المالية اف وسياسات إدارة مخاطر األدواتأهد - 18
 

 )تتمة( مخاطر السوق 18.3
 

 سهم مخاطر أسعار األ 18.3.3

لقيمة والمصنفة كمدرجة با ينشا من االستثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعةإن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم 

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

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

ظة األسهم إلى  ر حول محفاريتم تقديم تقيلية. لفردية واإلجماالملكية ا قدوات حقوستثمارات ووضع حدود ألخالل تنويع اال

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

 في أسهم.  اتتثمارباالس
 

 بمبلغ دلةالقيمة العاب سجلةالم  المدرجةير سهم غاألي فستثمارات لمجمعة، كان تعرض االفي تاريخ البيانات المالية ا

 أي ليس لدى المجموعة . 19 يضاحدينار كويتي. تم عرض تحليل الحساسية لهذه االستثمارات في اإل 55,776,712

  درجة في البورصة.سهم مأاستثمارات في 
 

 مخاطر فترة االحتفاظ باالستثمارات 18.4

يمكــن تحقيــق ول العائــد. وقــد ال د ـحـ تأـكـ دون أي  لاألـجـ  ب التزامــا طويــللخاصــة يتطـلـ ان االســتثمار فــي صــناديق األســهم إ

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

 رينأو المــدي وميينة للشــركاء العمــ أكثر صعوب رظروف السوق مؤخرا  في جعل األميمكن التنبؤ به. إضافة إلى ذلك، ساهمت 

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

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

 شغيلتمخاطر ال 18.5

أو الغش أو األحداث الخارجية. عند  األنظمة أو الخطأ البشري نتيجة لتعطل  ائرالتعرض لخس رمخاط غيل هياطر التشإن مخ

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

ه المخاطر من خالل إطار تطيع إدارة هذتس غيل، ولكنهاشر التة مخاطبعاد كافتتوقع است نة مالية. ال تستطيع المجموعة أخسار

وحقوق الوصول والتفويض  لمراقبة والتجاوب مع المخاطر المحتملة. تتضمن ضوابط الرقابة فاعلية عمليات فصل الواجباتا

   ق الداخلي.يييم، بما في ذلك استخدام التدقعية الموظفين والتقوإجراءات التسوية وتو
 

ويتم تطبيقها لتحديد وتقييم  شركة األمة الءات التي أقرها مجلس إدارياسات واإلجراالسمجموعة من  ةمجموعلدى اليوجد 

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

 شغيل.تطر القب مخاءات ويراات واإلجراسيتأكد من االلتزام بالسيا
 

 عادلة  اس القيمة القي - 19
 

 لي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة:  يوضح الجدول التا
 

 بواسطةلعادلة قياس القيمة ا  

 المجموع  تاريخ التقييم  

سعار المعلنة األ 
سواق في األ 

النشطة 
 ( 1)المستوى 

ت  الالمدخ
ة الجوهري
وظة الملح
 ( 2 مستوى)ال

  المدخالت

جوهرية غير ال
 لملحوظة ا

 ( 3)المستوى 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  2020

      موجودات مقاسة بالقيمة العادلة 
      

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

 66,213      -      - 66,213 2020سمبر دي 31 بية نصناديق اج

 5,973,562      -      - 5,973,562   2020سبتمبر  30 أسهم خاصة  صناديق 

 49,736,937      -      - 49,736,937 2020ديسمبر  31 عةت تابركااستثمار في ش
  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  55,776,712 -      -      55,776,712 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 بواسطةلعادلة قياس القيمة ا  

 المجموع   تاريخ التقييم  

سعار المعلنة  األ
في األسواق  

النشطة )المستوى  
1 ) 

مدخالت  ال
الجوهرية  

وظة  الملح
 ( 2)المستوى 

المدخالت  

الجوهرية غير  
 وظة  لملحا
 ( 3توى لمس)ا

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتي دينار  2019

      مقاسة بالقيمة العادلة ات موجود
      

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

 11,778      -      - 11,778 2019ديسمبر  31 اجنبية  صناديق

 5,372,487      -      - 5,372,487   2019سبتمبر  30 خاصة   أسهمصناديق 

 3,862,914      -      - 3,862,914 2019ديسمبر  31 أوراق مالية مركبة 

 43,645,087      -      - 43,645,087 2019ديسمبر  31 عةاستثمار في شركات تاب
  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  52,892,266 -      -      52,892,266 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 طرق وافتراضات التقييم 

 لة:  قيمة العادفيما يلي الطرق واالفتراضات المستخدمة لتقدير ال
 

 الصناديق المدارة غير المدرجة  
ضع لقيود على نشط وقد تخسوق ارة تشمل صناديق األسهم الخاصة غير المسعرة في مد عة في صناديقالمجموتستثمر 

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

رها للتأكد من أنها معقولة ومؤيدة. تباصناديق في اعهذه الالتقييم ومدخالت التقييم المستخدمة في تقييم ارة آليات تضع اإلد

متها العادلة. وعند قياس قيمتها العادلة، يتم لصناديق كمدخالت لقياس قيهذه الودات افي قيمة الموجاستخدام ص يتم بالتالي، قد

ى إل يه. واستناداتثمر فورة لكي تعكس العوامل المرتبطة بالصندوق المسق عند الضرتعديل صافي قيمة موجودات الصندو

م لصندوق المستثمر فيه، تقوفي ا للتداوجودات ومستوى اقيمة المو صافيطبيعة ومستوى التعديالت المطلوب إجراؤها على 

 .3المجموعة بتصنيف هذه الصناديق ضمن المستوى 
 

 استثمارات غير مسعرة 
للظروف. تتضمن آليات التقييم نماذج  سبةات تقييم مناام آلياستخدبارات غير المسعرة وفقا للقيمة العادلة اس االستثميتم قي

ية غير الملحوظة المستخدمة في آليات لسوق. إن المدخالت الجوهرفي ا ةلحديثة والمعلومات اية المخصوملنقدالتدفقات ا

ويتم خصم   الربح. النهائي ومعدل االشغال وتقديرات اإليرادات و معدل النموالتقييم تتضمن بصورة رئيسية معدل الخصم و

ى الحقائق والظروف ءا علاجم بنيولة وفروق الحثل ضعف السات ميم المحتسب من خالل آليات التقييم مقابل اعتبارتقيال

 . 3ى ضمن المستوقة بكل شركة على حدة. تقوم المجموعة بتصنيف القيمة العادلة لهذه االستثمارات المتعل
 

 3ابقة المستوى مط

ات ناية فترة البيابداية ونه بين 3عادلة للبنود المصنفة ضمن المستوى ي القيمة الت فكافة الحركا يعرض الجدول التالي مطابقة

 مالية المجمعة: لا

    

 يناير 1كما في 
2020   

الربح/)الخسارة( 
 ربا المسجل في األ 

 خسائرأو ال

صافي )المبيعات(  
 مشترياتال

 والتسويات  

 كما في  
 ديسمبر   31

2020 

 ر كويتيدينا كويتي ناردي نار كويتيدي دينار كويتي 

      موجودات مقاسة بالقيمة العادلة
 قيمة لة باجودات مالية مدرموج
     أو الخسائر: رباحالعادلة من خالل األ 

 66,213      - 54,435 11,778 صناديق أجنبية

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

      -      - (3,862,914) 3,862,914  بةكأوراق مالية مر

 49,736,937 5,301,964 789,886 43,645,087 تابعة استثمار في شركات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 52,892,266 (2,375,959) 5,260,405 55,776,712 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( 3ابقة المستوى طم

    

 يناير 1كما في 
2019   

الربح/)الخسارة(  
  رباحاألالمسجل في  

 سائر خأو ال 

افي )المبيعات(  ص 
 المشتريات 
 والتسويات 

 كما في  
 ديسمبر   31

2019 

 ر كويتيدينا دينار كويتي دينار كويتي ينار كويتيد 

     دلة  لعاموجودات مقاسة بالقيمة ا
 ة بالقيمة درجموجودات مالية م

     أو الخسائر: رباحالعادلة من خالل األ 

 11,778 (5,278) 227 16,829 جنبيةصناديق أ

 5,372,487 (622,191) (594,975) 6,589,653   صناديق أسهم خاصة

 3,862,914 (1,515,000) (2,490,999) 7,868,913 وراق مالية مركبةأ

 43,645,087 5,810,978 5,400,221 32,433,888 تابعة ركات ي شاستثمار ف
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 46,909,283 2,314,474 3,668,509 52,892,266 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 تخدمة لتقييم الموجودات المالية: ت الجوهرية غير الملحوظة المستفاصيل المدخال

جدول  من ال 3لة المصنفة ضمن المستوى ة المستخدمة في قياسات القيمة العادملحوظخالت الجوهرية غير اللمدفيما يلي ا

 :2019 ديسمبر 31و 2020ديسمبر  31ضافة إلى تحليل الحساسية الكمي كما في إللة باي للقيمة العادالهرم
 

 

 

خالت الجوهرية المد آلية التقييم
 غير الملحوظة

   القيمة العادلةإل لمدخالتاحساسية  

     

ستثمار في ا 

 شركات تابعة 

صافي قيمة األصل 

ساسها القيمة أ

جودات والسوقية للم

 اسيةاألس

ف الخصم لضع

 ويقسالت
2020: 12% - 31% 
2019: 12% - 31% 

في معدل الخصم  %5( بنسبة إن الزيادة )النقص

نقص( زيادة في القيمة العادلة يمكن أن يؤدي إلى )

  : 2019) دينار كويتي 3,744,102 بمبلغ

 دينار كويتي( 3,163,224

 

وضع اعتبار بالنسبة للمشاركين في السوق متكون لمجموعة انها سلتي حددت ااعف التسويق يمثل المبالغ إن معدل الخصم لض

 ثمارات. عند تسعير االست
 

 إدارة رأس المال -20
 

ال الجيدة لدعم األعمال التي  محافظة على معدالت رأس المال وعة الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمانإن هدف المجم

 . ونالمساهم احقيق أعلى قيمة يحصل عليهتقوم بها وت
 

  وخصائص  وف االقتصاديةالظر في اتدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرإوعة بتقوم المجم

جموعة بتعديل مدفوعات توزيعات ال أو تعديله، قد تقوم المالم. للمحافظة على هيكل رأس جودات األساسيةالمخاطر للمو

 دار أسهم جديدة أو بيع الموجودات. صأو إ ى أسهم الخزينةمعامالت عللى المساهمين أو إجراءات اإل رباحاأل
 

 31و 2020ديسمبر  31خالل السنتين المنتهيتين في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات ييرات على لم يتم إجراء أي تغ

ر ذلك بمبلغ ويقداطيات يمن بنود رأس المال واالحتإدارة رأسمال المجموعة، يتكون رأس المال . ألغراض 2019ديسمبر 

 ر كويتي(. دينا 72,259,375 :2019ديسمبر  31) 2020يسمبر د 31دينار كويتي كما في  71,574,281
 

 مطلوبات محتملة التزامات و -21
 

 لوبات المحتملةالمط
دل تي )ما يعاويدينار ك 1,043,715 مجموعة كفالة تضامنية غير قابلة لإللغاء بمبلغ، أصدرت ال2020ديسمبر  31 في كما

، هندية( روبية 250,000,000 )ما يعادل (دينار كويتي 1,066,098 :2019ديسمبر  31هندية( ) ةروبي 250,000,000

 ي مطلوبات. وليس من المتوقع ان ينشأ عنها أ
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   19-تفشي كوفيدثير تأ -22
 

 تحاال عة منتم تحديد مجمو الوقت،ذلك . في 2019 سنةنهاية  من قرببالمرة ول أل 19-فيدكو فيروس ن تفشيع نعالإلتم ا

 31ة هوبي الصينية. في عاصمة مقاطع وهي انووه في "السببمجهول ئوي عليها أعراض "التهاب رلتي تظهر ا عدوىال

لطوارئ  ، أعلنت لجنة ا 2020يناير  30وس الجديد. في لفيرا اذهأن بشالعالمية  ةة الصح منبهت الصين منظ ،2019ديسمبر 

ة  لصح لمية لمية عا ت أهل "حالة طارئة ذايشكرض أن تفشي المبة الميالع ةالصح مةالتابعة لمنظة الدولية للوائح الصحي

مية أن  لعالة ا حالص ت منظمةأعلن ،2020س رما 11في جميع أنحاء العالم. في حين، انتشر الفيروس منذ ذلك الو، العامة"

 .جائحة تبريع 19-يدكوفتفشي 
 

اء أنح ميعمات في جفرضت الحكوحيث د العالمي. االقتصا ىير علتأثير كب 19-يدكوف يروسف راءات إبطاء انتشاركان إلج

االم حظالع   . عطلة وسالسل التوريد الم ةالمفقود يراداتكات مع اإلل الشرتتعامو ،ر صحي صارمةراءات حجعلى السفر وإج ر 

تقلبات دوث حإلى  اض  أي 19-كوفيد جائحة تجي ا. أدريتد تخفيفكان ال ،لألعمالامل اف الكيقإلاتخفيف  بدأت البالد في ينمابو

 طاع الخاص. ية للققديم المساعدة المالتدابير لتخاذ اتومة عن لحكت اعلنذلك، أجة لونتي ق المالأسواكبيرة في 
 

لعالمية ا صيات منظمة الصحةمع تو فقواتبما ي تخذتها،لتي اف عن التدابير االكش هاكان عليا مراعاة ما إذ اتكشريجب على ال

العمل يلية، مثل غدارية والتشإلفي مجاالتها االوقاية من العدوى يها ودعم على صحة موظف فاظ، للحةلوطنيصحة اال هيئاتو

 عمل اكن الألم يد الدقةشدوالتنظيف  لونيتنقين لعمال الذعدد ا لحد منل ليفي مناطق التشغلعمل بات اتقليل نوو من المنزل

 . حرارة الجسما وقياس درجة فيه هشتبمال وىالعد حاالتبار واخت صية شخدات الحماية التوزيع معو
 

اتخاذ جاالت مي حين أن . فالمجمعةالية البيانات المإعداد  عند 19-يدفكوتأثير  هااعتبار في مجموعةال أخذتنتيجة لذلك، 

  المجاالت.اخل تلك د مزيد من األحكامالتطبيق إلى  أدى 19-دكوفير تأثي فإن ير،تتغقد ال  ددةمحم الاحكاأل
 

ا لنظ جراء  ، قد يلزم إجائحةال ههذوالمالية ل قتصاديةاللتأثيرات اباالمحدودة ديثة ة الحخبروالمة المتفاق 19-كوفيد بيعةطر 

  قبل.في المست عةجموملوبات الموجودات ومطياس ق عنديرات دعلى التق ييراتتغ
 

  أسهمستثمارات في لعادلة لالقياس القيمة ا
لموجودات المالية  ة لمسجلتحديد المبالغ ال ندعالسوق في الحالية تقلبات للمحتملة لا تأثيراالتبارها اعتي فالمجموعة  أخذت

كما في تاريخ   الملحوظةالمتاحة ت المعلوماإلى  ااستناد  إلدارة اه أجرتأفضل تقييم هذا يمثل ، و مجموعةدى الغير المسعرة ل

ان. لمالية المجمعةبيانات اال ادلة الستثماراتها في الع ةثب ما إذا كانت القيمجموعة عن كلماراقب ، ت19-كوفيد وسفير تأثيرل ظر 

 ناريو الحالي. السي في ظلتمثل السعر الذي يمكن تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في السوق  أسهم
 

 ة حكوميةمساعد
ة في مواجه ةاصخال اتشركلمساعدة ال ت تدابيريولكادولة حكومة  تخذتا، 19-ديكوف ةجائحولة للتخفيف من تأثير اي محف

أشهر  ةستإلى  تصلفي القطاع الخاص لمدة قدمة للقوى العاملة الوطنية ملحكومية الالمساعدة ا بيراتده الهذل . وتشمالجائحة

ا من أاي تسر  .2020 يلبرعتبار 
 

  افق  و لمالي الدعم ا المحاسبة عن  تمي .ويتيك اردين 8,890 قدره  مبلغ الي إجم لىع مجموعةال حصلت، الحالية الفترة خالل

 رئالخساأو  حابراألفي  وتسجيله ،المساعدة الحكومية" فصاحاتإحكومية وح ال"محاسبة المن 20ي ة الدوللمعيار المحاسب

ف ي تكال اتفورمصة موعلمجا  سجل فيهات ت التيمدار الفترالى ع متماثللى أساس " عيف موظفينتكال"ضمن م صخك

يسمبر د 31 المدينة المتعلقة بهذه المنحة كما في دةرصاألأو  ةؤجلالم يراداتإللقائم ال يوجد رصيد  .لةالص تذاالموظفين 

2020. 
 

 االستمرارية أ مبدتقييم 
لية وطلب بلمستقعلى أعمال المجموعة في الفترات ا فيروسلا فية تأثير تفشيبشأن كي هريةجو نيقتعدم  واملعزال هناك ت ال

ا ش 12 تبلغ فة مع األخذ في االعتبار فترةالسيناريوهات المختلدد من عوذج لإلدارة بوضع نما تقام لك،لذالعمالء.  من هر 

احة حول المخاطر ت المتماة وجميع المعلوصادية الحاليضوء الظروف االقت ة فيجمعالم يةالبيانات المال هذهب يحلتصريخ اتار

الخاصة   للقيود واللوائحالمقدر تمل لتأثير المحاإلى  نموذجال دة ضمنراوالت اضاتقبلية. تستند االفترسالم نعوامل عدم التيقو

ار  دارة على مدالمقترحة من اإل هةاجطرق المو نبجاإلى  مستهلك،اليات المتوقعة من طلب لمستووا 19-يدكوففيروس ب

تاريخ  يكما فوعة مجمدى الل ةيرد المالوالمواى وضع السيولة لاء  عولكن بن ،قمفاالتفي  19-كوفيدتمر تأثير يسالفترة. قد 

ن  التشغيلي وأا لمواصلة وجوده موعة لديها موارد كافيةالمج تُظهر التوقعات أن، جمعةمالبيانات المالية ال هذه ب التصريح

تم  ك، . نتيجة لذل2019سمبر يد 31 حد كبير ولم يتغير منذإلى  ال غير متأثريزالستمرارية ال أساس مبدأ ا  وضع أعمالها على

  االستمرارية.  أعلى أساس مبد هذه لمجمعةا اليةالبيانات المد ا دعإ



 ابعة الت وشركاتهابيتال االستثمارية ش.م.ك.ع. شركة آسيا كا
 

 انات المالية المجمعةيحول البات إيضاح

  2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
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دينار كويتي )ما يعادل  2,190,760المجموعة باستثمار مبلغ وقدره الحقا لتاريخ البيانات المالية المجمعة، قامت 

 جموعة. من خالل أحد الشركات التابعة للم AGPدوالر أمريكي( في  7,255,000
 

دينار كويتي )ما يعادل  2,264,025المجموعة باستثمار مبلغ وقدره قيام على  اإلدارةوافق أيضا مجلس عالوة على ذلك، 

كما في تاريخ المعاملة القانونية لهذه  اإلجراءاتحاليا إتمام . ويتم UCITS ETF أسياندوالر أمريكي( في  7,500,000

  المالية المجمعة.بيانات هذه ال
 




