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 السادة المساهمين المحترمين
 ش.م.ك. )عامة( – المزايا القابضةشركـة 

 دولـة الكويـت
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
 

 الرأي
ش.م.ك. )عامة( "الشـركة األم" وشـركاتها التابعة )المجموعة(و والتي تتضـمن بيان   -  المزايا القابضـةلقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشـركة  

ألرباح أو الخســــائرو األرباح أو الخســــائر والدخل الشــــامل اآلخرو ل  المجمعةبيانات الو و2020 ديســــمبر  31المركز المالي المجمع كما في  
ات حول البيانات المالية المجمعةو بما في ذلك يضـــاحالمنتهية في ذلك التاريخو واإل المالية  لتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للســـنةا

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
 

 31برأيـناو إن البـياـنات الـمالـية المجمـعة المرفـقة ترهر بصــــورة ـعادـلةو من جميع النواحي الـمادـيةو المركز الـمالي المجمع للمجموـعة كـما في 
 ة.المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالي  المالية وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المالي وأدائهاو 2020ديسمبر 

 

 أساس ابداء الرأي
ـسابات حول  لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيقو إن مـسووليتنا وفقا لتلك المعايير قد تم ـشرحها ـضمن بند مـسووليات مراقب الح

للمحاـسبين المهنيين الـصادر    ياتميثاق األخالقن عن المجموعة وفقا لمتطلبات  وتدقيق البيانات المالية المجمعة الوارد في تقريرنا. كما أننا مـستقل
ولة الكويتو عن المجلس الدولي لمعايير أخالقية المحاســبينو باإلضــافة الم المتطلبات األخالقية والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة في د

ــوولياتنا األخالقية األخرا بما يتوافق مع تلك المتطلبات   ــلنا عليهاو كافية كما قمنا بااللتزام بمســ والميثاق. أننا نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصــ
 ومالئمة لتكون أساسا في ابداء رأينا.

 

 أمور التدقيق الهامة
الحالية.    سـنةالبيانات المالية المجمعة لل  إن أمور التدقيق الهامةو حسـب تقديراتنا المهنيةو هي تلك األمور التي كان لها األهمية الكبرا في تدقيق

  يرأ  إبداء  دونالتوصـل إلم رأينا المهني حولهاو    فيولقد تم اسـتعرا  تلك األمور ضـمن تقريرنا حول تدقيق البيانات المالية المجمعة ككلو و
 :الهامة التدقيق أمور تفاصيل يلي وفيما. األمور تلك حول منفصل

 

 قييم العقارات االستثماريةت 
تشــكل جزءاك كبيراك من إجمالي موجودات    2020ديســمبر    31في   كمادينار كويتي   168,806,596بمبلغ   المدرجةإن العقارات االســتثمارية  

إن تقييم ـفإعتـمادا كبيراك علم تـقديرات وإفتراضـــــات. وفـقا ـلذـلكو    تعتـمد ذاتـية آلراء يخضــــعالمجموـعة. إن تـحدـيد القيـمة الـعادـلة لتـلك العـقارات  
ــتثمارية تم اعتباره من أمور التدقيق الهامة. تقوم المجموعة بعمل تقييم ســنوي من خالل مقيمين معتمدين لتحديد القيمة العادلة   قد العقارات االس

اإلـشغالو   ومعدالت  أـسعار الخـصم إيرادات التأجيرو األـساـسية مثل تقدير  للعقارات االـستثمارية. إن تلك التقييمات تعتمد علم بع  االفتراـضات
قام المقيمون باسـتخدام   االسـتثماريةو  القيمة العادلة للعقارات التاريخية. لغر  تقدير  والمعامالت  المطورين  السـوق ومخاطربمعطيات    اإللمامو

ــعارطريقة   ــملة ةوالمقارن   ســوق  أس ــومة  الدخل  رس ــتخدام العقارات أخذاك باالعتبار  ووالتدفقات النقدية المخص ــتثمارية. لقد قمنا   طبيعة واس االس
وتقييم طريقة العر  واإلفصــــاح عنها في البيانات المالية  علم أســــاس العينات بمراجعة تقارير التقييم التي تمت من قبل المقيمين المعتمدين

 (.9(المجمعةو كما هو مبين في إيضاح رقم 
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 معلومات أخرى
ات المالية المجمعة وتقرير و بخالف البيان 2020  لســنة"المعلومات األخرا" من المعلومات الواردة في التقرير الســنوي للمجموعة    قســم يتكون
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرا    .ات األخرا من مسـوولية اإلدارةمالمعلو  هذه الحسـابات حولها. إن  مراقب

قراءة تـلك المرتبـطة بـهاو كـما أنـنا ال نعبر ولن نعبر عن أـية ـتأكـيدات حولـها. فيـما يتعلق بـتدقيقـنا للبـياـنات الـمالـية المجمـعةو ـفأن مســــووليتـنا هي  
ـكاـنت المعلوـمات األخرا  ير متـناســـــقة بشـــــكل ـمادي مع البـياـنات الـمالـية  ذا إـما  المعلوـمات األخراو وللقـيام ـبذـلكو ـفأنـنا ـنأـخذ في االعتـبار في 

ــمن أخطاء مادية. هذا واذا ما تبين من خالل عملنا أ ــلنا عليها من خالل التدقيقو أو بطريقة أخراو اذا ما كانت تتضـ ن أوالمعلومات التي حصـ
توجب ما لدينا  ليسرهار ذلك ضـمن تقريرنا. هناك أخطاء مادية في تلك المعلومات األخراو فإننا مطالبون بإ فيما يتعلق  في تقريرنا  إدراجه  يـس

 بهذا الشأن.
 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية المجمعة
ــكل عادل وفقا للمعايير   ــوولة عن إعداد وعر  تلك البيانات المالية المجمعة بشـ الدولية للتقارير الماليةو وعن نرام إن اإلدارة هي الجهة المسـ

 حتيالاإل الرقابة الداخلي الذي تراه مناسـبا لتمكينها من إعداد البيانات المالية المجمعةو بحي  ال تتضـمن أية أخطاء مادية سـواء كانت ناتجة عن
 أو الخطأ.

 

ــوولة عن تقيي  ــركة األم مسـ ــاح عند وإلعداد تلك البيانات المالية المجمعةو تكون إدارة الشـ ــتمرارية واالفصـ م قدرة المجموعة علم تحقيق االسـ
أو إيقاف   المجموعةالحاجة عن األمور المتعلقة بتحقيق تلك االســتمرارية وتطبيق مبدأ االســتمرارية المحاســبيو ما لم يكن بنية اإلدارة تصــفية 

 أنشطتها أو عدم توفر أية بدائل أخرا واقعية لتحقيق ذلك.
 

 .المالية البيانات إعداد عملية علم اإلشراف بهم المناطكمة هم إن المسوولين عن الحو
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
أوالخطأو    حتيالالحـصول علم تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المجمعة ككلو خالية من أخطاء ماديةو سواء كانت ناتجة عن اإل هو  هدفناإن 

منفذة وإصــدار تقرير التدقيق الذي يحتوي علم رأينا. إن التأكيدات المعقولة هي تأكيدات عالية المســتواو ولكنها ال تضــمن بأن مهمة التدقيق ال
ــوف  وفق م ــف دائما  قومت تطلبات المعايير الدولية للتدقيقو س ــواء كانت منفردة أومجتمعة    بكش األخطاء المادية في حالة وجودها. إن األخطاء س

أو الخطأ تعتبر مادية عندما يكون من المتوقع أن توثر علم القرارات االقتصادية للمستخدم والمتخذة بناء علم   حتيالوالتي يمكن أن تنشأ من اإل
 ا ورد في تلك البيانات المالية المجمعة.م
 

ــك المهني طيلة أعمال ــتوا من الشــ ــة التقديرات المهنية واالحتفار بمســ  وكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيقو نقوم بممارســ
 :نقوم بالتالي التدقيقو كما أننا

 

ــميم وتنفيذ إجراءات  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات  • ــواء كانت ناتجة عن اإلحتيال أو الخطأو وتصــ المالية المجمعةو ســ
ر عدم التدقيق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطرو والحصول علم أدلة التدقيق الكافية والمالئمة لتوفر لنا أساسا إلبداء رأينا. إن مخاط

حتـيال ـقد يشـــــمل تواطوو  أعلم من تـلك المـخاطر الـناتـجة عن الخـطأو حـي  أن اال  اكتشـــــاف األخـطاء الـمادـية الـناتـجة عن اإلحتـيال تعتبر
 أوتزويرو أو حذوفات مقصودةو أو عر  خاطئ أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.

يس لغر   اســتيعاب إجراءات الرقابة الداخلية التي لها عالقة بالتدقيق لغر  تصــميم إجراءات التدقيق المالئمة حســب الرروفو ولكن ل •
 ابداء الرأي حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للمجموعة.

  إدارةالســــياســــات المحاســــبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاســــبية المطبقة واإليضــــاحات المتعلقة بها والمعدة من قبل    مالءمةتقييم   •
 .المجموعة

المحاسـبية في تحقيق مبدأ االسـتمراريةو وبناء علم أدلة التدقيق التي حصـلنا عليهاو اسـتخدام اإلدارة لألسـس    مالءمة  مدااالسـتنتا  حول   •
ـسوف نقرر فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري مرتبط بأحدا  أو رروف قد تـشير إلم وجود ـشكوك جوهرية حول قدرة المجموعة علم 

الحســابات إلم اإليضــاحات    مراقبضــمن تقرير   نشــيرلينا أن ن عاتحقيق االســتمراريةو وإذا ما توصــلنا إلم وجود عدم تأكد جوهريو ف
ــوف   ذلكالمتعلقة ب  ــتنتاجاتنا س ضــمن البيانات المالية المجمعةو أو في حالة ما إذا كانت تلك اإليضــاحات  ير مالئمةو لتعديل رأينا. إن اس

بلية قد  كو فإنه قد يكون هناك أحدا  أورروف مـستقو ومع ذلالحـسابات  مراقبتعتمد علم أدلة التدقيق التي حـصلنا عليها حتم تاريخ تقرير 
 علم تحقيق االستمرارية. مجموعةتودي إلم عدم قدرة ال

اتو وفيـما إذا ـكاـنت تـلك البـياـنات يضـــــاـحتقييم اإلـطار الـعام للبـياـنات الـمالـية المجمـعة من ـناحـية العر  والتنريم والفحواو بـما في ذـلك اإل •
 المعامالت واألحدا  المتعلقة بها بشكل يحقق العر  الشامل بشكل عادل.المالية المجمعة تعكس 

ــول علم  • ــطة األعمال من خالل المجموعة بغر  إبداء   مجموعةفيما يتعلق بالمعلومات المالية لل  ةومالئم  ةتدقيق كافي   أدلةالحصــ أو أنشــ
  فقطن  ي حسـابات المجموعة. كما أننا مسـوولاألداء علم تدقيق  ننا مسـوولين عن التوجيهو اإلشـراف وإالرأي حول البيانات المالية المجمعة.  

 يتعلق برأينا حول التدقيق. عما
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ــل إننا ــوولين مع  نتواصـ  ذلك  في بما  الهامة  التدقيق ونتائج وتوقيتها  التدقيق  ألعمال  المخطط  النطاق  بينها  من  أمور عدة  حول  الحوكمة عن  المسـ
 .التدقيق عملية أثناء انتباهنا لفتت التي الداخلية الرقابة أنرمة في جوهرية قصور أوجه أية
 

لمهـنة المتعلـقة ـباالســــتقاللـيةو وتزوـيدهم بـكاـفة ارتـباـطاتـنا  لخالقـية  األمتطلـبات القمـنا بتزوـيد المســــوولين عن الحوكـمة بـما يفـيد التزامـنا ـب  أنـناكـما 
ك  ذلك كان متم الصدد هذا في الصلة ذات والتدابيرواألمور األخرا التي قد تشير إلم وجود شكوك في استقالليتناو   .مناسبا

 

ــوولين عن الحوكمةو تلك األمور التي تم تحديدها م   ن قبلنا علم أن لها األهمية الكبرا في تدقيقومن بين األمور التي تم التواصــل بها مع المس
ــنةالبيانات المالية المجمعة لل ــمن تقرير    سـ ــاح عن تلك األمور ضـ   مراقبالحالية وتم اعتبارها بذلكو من أمور التدقيق الهامةو ولقد قمنا باإلفصـ

ما لم تكن القوانين أو التـشريعات المحلية تحد من اإلفـصاح عن أمر معينو أو في حاالت نادرة جداو قررنا عدم اإلفـصاح عنها ـضمن    تالحـسابا
 تقريرنا تجنبا لنتائج عكسية قد تحد  نتيجة اإلفصاح عنها والتي قد تطغي علم المصلحة العامة.

 

 ىالتقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات األخر
ــابات تمســك  األم  الشــركة أن كذلكو برأينا  بالبيانات يتعلق فيما  األم  للشــركة  اإلدارة  مجلس تقرير مع  المجمعة  المالية البيانات  وأن منترمةو  حس
 امضــرورية ألداء مه  ناهاالتي رأي   والتفســيراتعلم المعلومات    ناقد حصــل ا. وأنن األم  الشــركة  دفاتر  في  وارد  هو ما  مع متفقة  المجمعة  المالية

وعقد   والالحقة  وتعديالتهما التنفيذية  والئحته  2016  لســنة 1  رقم  الشــركات قانون  علية  نص ما تتضــمن  المجمعة  المالية  البيانات  أنوالتدقيقو  
وفي حدود المعلومات التي   والمرعية  لألصـــول  وفقا  أجري  الجرد وأن ووالتعديالت الالحقة عليهما  التأســـيس والنرام األســـاســـي للشـــركة األم

والئحته التنفيذية   2016لسـنة   1مخالفات ألحكام قانون الشـركات رقم   2020  ديسـمبر 31المالية المنتهية في    نةتوافرت لدينا لم تقع خالل السـ
  للـشركةوجه يوثر ماديا في المركز المالي    علم وعليهما  الالحقة والتعديالت األم  للـشركة  األـساـسي  والنرام  التأـسيس لعقد  أو  الالحقة  تعديالتهماو

 أو نتائج أعمالها.  األم
 

بشـــــأن هيـئة أســــواق الـمال وتنريم األوراق الـمالـية   2010لســـــنة  7لم علمـنا وجود أية مـخالـفات مادية للـقانون رقم  إكذلكو أنه لم يرد   برأيـنا
علم وجه يوثر ماديا في المركز المالي للشـركة    2020ديسـمبر   31المالية المنتهية في  والتعديالت الالحقة عليه والئحته التنفيذية خالل السـنة  

 األم أو نتائج أعمالها.
 

 
 
 
 

   
 دولـة الكويـت 

 2021 يناير 31

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

RSM  البزيع وشركاهم 
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 وشركاتها التابعة ش.م.ك. )عامة( – المزايا القابضةشركـة 
 المجمع األرباح أو الخسائربيان 
 2020ديسمبر  31المنتهية في  المالية للسنة

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 2019  2020  إيضاح 

      اإليرادات: 
 19,084,068    9,906,539  20 إيرادات بيع عقارات بغر  المتاجرة

 8,726,764    9,368,573  20 إيجارات إيرادات 
 52,344    271,632   صافي أتعاب إدارة وإيرادات عموالت 

 27,863,176    19,546,744   إجمالي اإليرادات 
      

      التكاليف:
 (20,971,859)  (9,749,990)   تكاليف بيع عقارات بغر  المتاجرة

 (1,705,005)  (2,139,441)   تكاليف إيجارات 

 ( 22,676,864)  (11,889,431)   إجمالي التكاليف 
      

 5,186,312    7,657,313   مجمل الربح

      

 (2,470,542)  (838,351)  6 المتاجرة  بغر  عقارات  قيمة  نخفا  ر اخسائ 
 46,490   (474,452)  8 حصة من نتائج أعمال شركة زميلة 

 587,869   -   نتائج أعمال شركة محاصة حصة من 
 (769,174)  (4,076,282)  9 استثمارية لعقارات  العادلة  القيمة  في التغير

 (409,051)  (117,109)   مصاريف بيعية وتسويقية 
 (4,198,051)  (3,576,486)   مصاريف عمومية وإدارية  

 ( 2,026,147)  (1,425,367)   خسارة التشغيل 
      

 540,539    98,333  21 مالية  موجوداتصافي أرباح 
  خالل  من العادلة بالقيمة مالية  موجودات  إلم زميلة  شركة   تصنيف إعادة أثر

 -   172,194  8 اآلخر  الشامل  الدخل 
 (1,284,098)  (1,686,696)  22 مصروفات أخرا  صافي
 ( 315,844)  (657,938)  12 التأجيرتمويل إللتزامات عقود  تكاليف  إطفاء

 (5,567,876)  (4,947,473)   أعباء تمويل

 (8,653,426)  (8,446,947)   سنة خسارة ال

      
      الخاص بـ : 

 (8,768,587)  (8,476,775)   مساهمي الشركة األم 
 115,161   29,828    الحصص  ير المسيطرة

   (8,446,947)  (8,653,426) 

      
      :األم الشركة بمساهمي الخاصة السهمخسارة 

 (13.98)  ( 13.50)  23 خسارة السهم األساسية الخاصة بمساهمي الشركة األم )فلس(

 (13.93)  ( 13.48)  23 خسارة السهم المخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم )فلس(

 
 

 البيانات المالية المجمعة. ( تشكل جزءا من 31( إلم )1ات المرفقة من )يضاحإن اإل
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 وشركاتها التابعة   ش.م.ك. )عامة(  – المزايا القابضة شركة 
 المجمع األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بيان 

 2020ديسمبر   31المنتهية في  الماليةللسنة 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(  

 
 2019  2020  إيضاح 

 (8,653,426)  ( 8,446,947)   سنة ال خسارة 

      
      : الخسارة الشاملة األخرى

      مكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلي بيان األرباح أو الخسائري بنود 
      

 22,013   116,638   8 لشركة زميلة  الدخل الشامل اآلخرحصة المجموعة من 
 (988,796)  ( 3,111,720)   جنبيةاألفروقات ترجمة عملة من العمليات 

      
      بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلي بيان األرباح أو الخسائر  

  منالعادلة  بالقيمة المالية  للموجوداتحصة من التغير في القيمة العادلة 
 8 لشركة زميلة اآلخر  الشامل الدخل  خالل

 
 61,411 

 
(61,411 ) 

العادلة من خالل الدخل   بالقيمةالتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 
  الشامل اآلخر 

 
(1,711,305) 

 
(1,563,638) 

 (2,591,832)  ( 4,644,976)   للسنة الخسارة الشاملة اآلخرا 

 (11,245,258)  ( 13,091,923)   للسنة  مجموع الخسارة الشاملة

      
      بـ: الخاص 

 (11,498,369)  ( 12,844,110)   مساهمي الشركة األم 
 253,111   ( 247,813)   الحصص  ير المسيطرة 

   (13,091,923 )  (11,245,258) 

 
 
 

 ( تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة. 31( إلم )1ات المرفقة من )يضاحإن اإل
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 التابعةوشركاتها  ش.م.ك. )عامة( – المزايا القابضةشركـة 
 التغيرات في حقوق الملكية المجمعبيان 

 2020ديسمبر  31المنتهية في  الماليةللسنة 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 
 

 المالية المجمعة. ( تشكل جزءا من البيانات 31( إلم )1إن اإليضاحات المرفقة من )

 األم  الشركة بمساهمي الخاصة  الملكية  حقوق   

 إصدار  عالوة   المال  رأس  

 

  خزانة  أسهم
  إحتياطي
  إختياري إحتياطي  إجباري

 
  القيمة  احتياطي

  العادلة 

 احتياطي
  أسهم  خيارات

  للمورفين 
 احتياطيات
  آخرا 

  ترجمة احتباطي
  أجنبية  عمالت 

 مرحلة  أرباح 
  الجزئي  المجموع  )خسائر متراكمة( 

   ير  الحصص
 المجموع   المسيطرة 

 104,123,028   12,835,028   91,288,000   3,225,336  ( 7,336,181)  731,986   412,795   (1,700,263)  11,010,499   14,469,647  ( 20,009,108)  21,655,393  68,827,896 2019 يناير 1 في كما الرصيد
 (8,653,426)   115,161  (8,768,587)  (8,768,587)  -  -  -  -  -  -  -  -  - السنة ربح( خسارة) صافي

ــارة) ــاملة  الخسـ ــامل  الدخل(  األخرا  الشـ   الشـ
 - للسنة اآلخر

 
-  - 

 
- 

 
- 

 
(1,593,126) 

 
- 

 
- 

 
(1,136,656) 

 
- 

 
(2,729,782) 

 
137,950  

 
(2,591,832) 

ــارة)  مجموع ــاملة  الخسـ ــامل  الدخل(  الشـ  الشـ
 - للسنة

 
-  - 

 
- 

 
- 

 
(1,593,126) 

 
- 

 
- 

 
(1,136,656) 

 
(8,768,587) 

 
(11,498,369) 

 
253,111  

 
(11,245,258) 

 األرباح   إلم االختياري  االحتياطي  من  المحول
 - (18 إبضاح ) المرحلة

 
-  - 

 
- 

 
(11,010,499) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11,010,499 

 
- 

 
- 

 
- 

 97,880   -  97,880  -  -  -  97,880  -  -  -  -  -  -  للمورفين باألسهم المدفوعات
 -  -  -  (446,697)  -  -  (273,566)  -  -  -  720,263   -  -  ممارستها تم للمورفين أسهم خيارات

 92,975,650    13,088,139  79,887,511  5,020,551  (8,472,837)  731,986   237,109   (3,293,389)  -  14,469,647  (19,288,845)  21,655,393  68,827,896 2019 ديسمبر 31 في كما الرصيد
 ( 8,446,947)  29,828   ( ,7758,476)  ( ,7758,476)  -  -  -  -  -  -  -  -  - السنة ربح( خسارة) صافي

 ( 4,644,976)  ( 277,641)  ( ,335,3674)  -  ( ,721,7862)  -  -  ,1)614,580(  -  -  -  -  - للسنة األخرا الشاملة الخسارة

 ( 12,844,110)  ( 8,476,775)  ( 2,786,721)  -  -  (1,580,614)  -  -  -  -  - للسنة الشاملة الخسارة مجموع
 

(247,813 )  (13,091,923 ) 
  22,608  -  22,608  -  -  -   22,608  -  -  -  -  -  -  للمورفين باألسهم المدفوعات
 -  -  ¤ -  (277,609)  -  -  (191,887)  -  -  -   469,496  -  -  ممارستها تم للمورفين أسهم خيارات

 79,906,335   12,840,326   67,066,009   ( ,8333,733)  ( 11,259,558)  731,986    67,830  ,4)003,874(  -  4,469,6471  (18,819,349)  21,655,393  68,827,896 2020 ديسمبر 31 في كما الرصيد



 

8 

 وشركاتها التابعة ش.م.ك. )عامة( – المزايا القابضةشركـة 
 المجمع بيان التدفقات النقدية

 2020ديسمبر  31المنتهية في  الماليةللسنة 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 2020  2019 

    التشغيلية:التدفقات النقدية من األنشطة 
 (8,653,426)  (8,446,947)   السنةخسارة 

    التسويات: 

 209,642   161,711  استهالك 

 (46,490)  474,452  حصة من نتائج أعمال شركة زميلة 

 ( 587,869)  - حصة من نتائج أعمال شركة محاصة 

 840,706   2,055,364  وآخرين  تجاريين مدينين قيمة في إنخفا   مخصص

 (1,075,524)  (240,534) ضرورة  له  يعد  لم وآخرين تجاريين مدينين قيمة في انخفا   مخصص

 2,470,542   838,351  انخفا  قيمة عقارات بغر  المتاجرة  خسائر

 ( 540,539)  (98,333) مالية  موجوداتصافي أرباح 

 -  (172,194) اآلخر  الشامل الدخل خالل من العادلة   بالقيمة مالية موجودات إلم زميلة شركة تصنيف  إعادة أثر

 769,174   4,076,282  استثمارية  لعقارات العادلة  القيمة  في التغير

 176,798   223,178  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 97,880   22,608  مخصص خطة خيارات أسهم للمورفين 

 315,844   657,938  التأجير  عقود إللتزامات تمويل تكاليف  إطفاء

 5,567,876   4,947,473  أعباء تمويل  

  4,499,349  (455,386 ) 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية : 

 (3,713,856)  2,014,669  مدينون وأرصدة مدينة أخرا 

 12,336,911   6,048,925  عقارات بغر  المتاجرة 
 (4,346,479)  (2,142,625) دائنة أخرا دائنون وأرصدة 

 ( 532,132)  (187,263) دفعات مقدمة من عمالء 

   3,289,058   10,233,055 النقد الناتج من العمليات 
 (68,521)  (29,265) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

   3,220,537   10,203,790 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 (1,408,833)  ¤ 2,229,511  األرصدة النقدية المحتجزة   صافي الحركة علم

 170,915   310,878  الخسائر  أو األرباح خالل من العادلة بالقيمةالمحصل من بيع موجودات مالية 

 ( 518,579)  (549,090) المدفوع إلضافات علم عقارات استثمارية

 (20,518)  (51,465) المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات 

  557,220   206,187 توزيعات أرباح نقدية مستلمة 

 (1,219,795)  2,146,021  صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية  

    

    التمويلية:التدفقات النقدية من األنشطة 

 ( 460,000)  (1,537,500) التأجير  عقود إلتزامات  من المدفوع

 ( 702,694)  (6,381,286) قرو  ألجل صافي الحركة علم 

  5,536,019   792,989 بنكية إسالمية  تسهيالتصافي الحركة علم 

 (42,869)  ( 9,241) توزيعات أرباح مدفوعة 

 (4,768,705)  (3,909,490) أعباء تمويل مدفوعة 

 ( 438,249)  ( 11,044,528) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  

 1,562,493   1,305,283  صافي الزيادة في نقد ونقد معادل 
 19,760   - إقتناء شركة تابعة  أثر

 ( 258,012)  (1,899,750) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية 

      5,659,963   6,984,204 (3)إيضاح   السنةنقد ونقد معادل في بداية  

 6,984,204   6,389,737 (3)إيضاح   سنةنقد ونقد معادل في نهاية ال 
 

 2019  2020 :  نقدية غير معامالت

 (9,567,298)  3,094,894  المتاجرة  بغر  عقارات
 17,542,817   (3,094,894) استثمارية  عقارات
 (7,975,519)  - التأجير   عقود إلتزامات
 -  9,735,533  زميلة  شركة في  استثمار

 -  (9,735,533) اآلخر  الشامل   الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات

 
 

 ( تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة. 31( إلم )1ات المرفقة من )يضاحإن اإل



 ابعةش.م.ك. )عامة( وشركاتها الت – المزايا القابضةشركـة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

9 

 

 والنشاطتأسيس ال  -  1
إن شركة المزايا القابضة "الشركة األم" هي شركة مساهمة كويتية )عامة( مسجلة في دولة الكويت ومدرجة في بورصة الكويت وسوق  

وتعديالته الالحقة التي كان    1998نوفمبر    7المورخ في    1جلد /    3501دبي المالي. تم تأسيس الشركة األم بموجب عقد تأسيس رقم  
  26بتاريخ    26/8بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم    75203  رقمه بالسجل التجاري  آخرها ما تم التأشير علي 

 .  2019 أ سطس
  

ك   التأسيس هي كما يلي:  لعقدإن االنشطة الرئيسية للشركة األم وفقا
محدودة كويتية وأجنبية أو االشتراك في  تملك شركات مساهمة كويتية وأجنبية و كذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسوولية  

تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وكفالتها لدا الغيرو وإقرا  الشركات التي تملك فيها أسهم وكفالتها لدا الغير وفي هذه الحالة  
بما في ذلك الحقوق الفكرية    %و وتملك حقوق الملكية الصناعية20يتعين أال تقل نسبة مشاركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن  

أو العالمات التجارية أو الصناعية أو الرسوم الصناعية وأي حقوق أخرا تتعلق بتلك الموجودات وتأجيرها لشركات أخرا الستغاللها  
ا للقانونو  سواء في داخل دولة الكويت أو خارجهاو وتملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفق

 واستغالل الفوائ  المالية المتوفرة لدا الشركة األم عن طريق استثمارها في محافر مالية عقارية تدار من قبل شركات متخصصة. 
 

يكون للشركة األم الحق في تنفيذ األهداف السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخار  لصالحها أو كوكيل أو ممثل عن الغير وللشركة  
ا في أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها علم تحقيق  األم الح  ق أيضك

 أهدافها في دولة الكويت أو في الخار  ولها أن تنشئ أو تعقد شراكة أو تشتري هذه الهيئات أو تلتحق بها. 
  

 و دولة الكويت.  13036و الصفاة  3546ص.ب.   قابوالمر إن العنوان المسجل للشركة األم هو 
 

  المجمعة   المالية  البياناتإن    .2021  يناير  31بتاريخ    الشركة األم   إدارةتمت الموافقة علم إصدار البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس  
لديها    األم   الشركة   لمساهمي  السنوية  امة الجمعية العالشركة األم. كما أن    لمساهمي   السنوية خاضعة للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة  

 . البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها تلكصالحية تعديل 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  -  2
تلخص  تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةو وت 

 السياسات المحاسبية الهامة فيما يلي:  
 

 اإلعداد  أسس    -أ   
 التكلفة  مبدأ أساس  علم إعدادها  ويتم  الذي يمثل العملة الرئيسية للشركة األم   الكويتي بالدينار المجمعة  المالية  البيانات  عر  يتم

مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  الموجودات  ال  ومالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات  ال  عدا فيما التاريخية
 . العادلة بقيمتها تدر   والتي  ستثماريةاال العقارات الشامل اآلخر و

 

بيع تستند التكلفة التاريخية عموما علم القيمة العادلة للمبلغ المدفوع مقابل السلع والخدمات. إن القيمة العادلة هي المبلغ المستلم عن 
 األصل أو المدفوع لسداد االلتزام في معاملة عادية بين أطراف السوق كما في تاريخ القياس. 

 

 والتقديرات  اآلراء  بع  إجراء  اإلدارة من يتطلب  المالية للتقارير الدولية  للمعايير وفقا  المجمعة  المالية  البيانات إعداد إن
 المحاسبية واالفتراضات  والتقديرات  اآلراء  عن  اإلفصاح  تم للمجموعة. لقد    المحاسبية  السياسات  تطبيق  عملية  في  واالفتراضات 

إن المصادر الرئيسية للتقديرات  ير الموكدة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية المجمعة  (.  ب  ب)  2 إيضاح رقم في الهامة
علم المجموعة    "(COVID - 19)"فيروس    جائحةستثناء تأثير تفشي  إو ب 2019ديسمبر    31للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 

 (. 31)  إيضاح  في وذلك وفقا لما هو مبين 
 

 للسنة الحالية  جارية التأثير والمعايير والتفسيرات الصادرة  
 الناتجة التغيرات باستثناء السابقة السنة في المطبقة لتلك المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة مماثلة السياسات  إن
وبيانها   مجموعةبال المتعلقة  2020 يناير 1 في لية كمـاالمعايير الجديدة والمعدلة للمعـايير الدولية للتقارير الما بع  تطبيق عن

 كالتالي:
 

 تعريف األعمال –( 3علم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) تعديالت
المصطلحات  "  ( أ)(( هي تغييرات علم ملحق  3في تعريف األعمال )تعديالت علم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  التعديالت  إن

 ( فقطو وبيانها كما يلي: 3للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) "وإرشادات التطبيق واألمثلة التوضيحية  والتعريفات

ل وعملية   التعديل أنه لكي يتم اعتبار األنشــطة  يوضــح • دخع والموجودات المســتحوذ عليها كأعمال يجب أن تتضــمن علم األقل مل
ك بشكل  تسهمان جوهرية معالجة  .اإلنتا  علم القدرة في كبيرمعا

 علم  القدرة إلم  اإلشـارة  وإزالة للعمالءو  المقدمة  والخدمات البضـائع علم التركيز  خالل من  واإلنتا   األعمال تعريفات تضـييق •
 .التكاليف تخفي 

 .جوهرية معالجةعلم عملية  اإلستحواذإرشادات وأمثلة توضيحية لمساعدة المنشآت في تقييم ما إذا كان قد تم  إضافة •

ومواـصلة    مفقودة  معالجةالتقييم الذي يحدد ما إذا كان المـشاركون في الـسوق قادرين علم اـستبدال أي ملدخالت أو عمليات    إزالة •
 اإلنتا .

يار اخت   إضـافة • يسـمح بإجراء تقييم مبسـط لمعرفة إذا كانت مجموعة األنشـطة والموجودات المسـتحوذ عليها ال   الذي زتركبار  خع
 .األعمالتمثل 
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 تبدأ   التي   األولم  السنوية المالية  الفترة   بداية  بعد  أو   في  االستحواذ  تاريخ  فيها يكون  التي  األعمال تجميع  علم  أعاله  التعديالت   تسري
   .للمجموعة  المجمعة علم البيانات المالية  امادي  الم يكن لهذه التعديالت تأثير .2020 يناير 1 بعد أو  في

 

( والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) – ( 9علم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) تعديالت
 الفائدة"  معدل  تحسينات ( "7)

( "األدوات المالية: االعتراف والقياس"  39( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9إن التعديالت علم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
تتأثر بشكل مباشر   تتأثر عالقة    معدل  بتحسينات توفر عددكا من التخفيفاتو والتي تنطبق علم جميع عالقات التحوط التي  الفائدة. 

لبند المغطم بالتحوط أو أداة  ااإلصالح إلم حالة من عدم التأكد بشأن توقيت و / أو مبلغ التدفقات النقدية علم أساس    التحوط إذا أدا
التحوط. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير علم البيانات المالية المجمعة للمجموعة حي  ال يوجد لديها أي عالقات تحوط من معدل  

 الفائدة.
 

 األهمية النسبية". "تعريف   – ( 8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1تعديالت علم معيار المحاسبة الدولي رقم )
توفر تلك التعديالت تعريفكا جديدكا لألهمية النسبية التي تنص علم أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن  

علم القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للبيانات المالية المجمعة لأل را  العامة  يوثر حذفها أو تحريفها أو إخفائها  
والتي توفر معلومات مالية حول منشأة محددة". توضح التعديالت أن األهمية النسبية ستعتمد    والمجمعة  المالية استناداك إلم تلك البيانات  

بشكل فرد  المعلوماتو سواء  تأثير  أو  أو  علم طبيعة  المالية  إلم   باإلضافةي  البيانات  أخرا في سياق  يعتبر  المجمعة   معلومات   .
التحريف في المعلومات جوهريكا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يوثر علم القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون. لم  

أي تأثير مستقبلي علم    التعديالت   ذه المتوقع أن يكون له  يس منل  كما يكن لهذه التعديالت أي تأثير علم البيانات المالية المجمعةو  
 المجموعة. 

 

 2018مارس  29إطار المفاهيم للتقارير المالية الصادرة في 
او وال تتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. إن الغر  من إطار   إن إطار المفاهيم ليس معيارك

ة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير المعاييرو ومساعدة القائمين علم إعداد البيانات المالية علم تطوير  المفاهيم هو مساعد
سياسات محاسبية متسقة في حالة عدم وجود معيار ساري قابل للتطبيقو ومساعدة جميع األطراف علم فهم المعايير وتفسيرها.  

علم الكيانات التي طورت سياساتها المحاسبية بناءك علم إطار المفاهيم. يتضمن إطار المفاهيم المعدل بع  المفاهيم    األمر سيوثر ذلك  
بع  المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه التعديالت  يوضح    أنه   كمالتزامات  عتراف بالموجودات واإلالمحدثة ومعايير اإل  والتعريفاتالجديدة  

 . للمجموعة  المجمعةلية أي تأثير علم البيانات الما
 

   في عقود االيجار"    COVID-19بـ  المتعلقة االعفاءات  -"التأجير"   16تعديالت علم المعيار الدولي للتقارير المالية 
الدولي    اري علم المع  لي "تعد  COVID -19تتعلق بـ    ري تأج  ازاتي امت   ة ي المحاسبة الدول  ريي و أصدر مجلس معا2020  وي ما  28في  
  ر ي الدولي للتقار  اري اإلرشاد الوارد في المع  ق ي من تطب   ني إعفاء المستأجر  التي ". تقدم هذه التعدري ( عقود التأج16رقم )  ةي المال  ري للتقار
- COVIDمباشر لجائحة    ري كتأث   ري التأج  ازاتي امت   عنالناتجة    ري علم عقد التأج  التي التعد  عن  المحاسبة ( بشأن  16رقم )  ةي المال
من الموجر تمثل    COVID -19المتعلقة بـ    ري التأج  ازاتي ما إذا كانت امت   ميي عدم تق  اري للمستأجر اخت   جوزي عمليو    كخيار. و19
  جة ي نت   ري في مدفوعات عقد التأج  ريي بالمحاسبة عن أي تغ  اري هذا االخت   أخذي المستأجر الذي    قومي . وبالتالي  ري في عقد التأج  لي تعد
ك للمع  ريي المحاسبة عن التغ  قةي بنفس طر  COVID -19المتعلقة بـ    ري التأج  ازاتي امت  (و إذا  16رقم )  ةي المال  ري الدولي للتقار   اري وفقا
 .ري في عقد التأج الك ي تعد ريي ذلك التغ مثلي لم 

 

الفترات المال  التي التعد  قي تطب   تمي  بعد    ة ي السنو  ةي علم  أو  تبدأ في  بالتطب   تمي و كما  2020  و ي ون ي   1التي  قامت  المبكر.    قي السماح 
في عقود اإليجار كما هو مبين في إيضاح رقم    COVID -19بـ  المجموعة بإتباع الخيار العملي فيما يخص اإلعفاءات المتعلقة  

(31 ). 
 

 المعايير والتفسيرات الصادرة وغير جارية التأثير 
تاريخ    كما ب   الموافقة في  المجموعة  تقم  لم  المالية  البيانات    جارية   و ير  الصادرة  الجديدة  والتعديالتالمعايير    تطبيقعلم إصدار 

 :التأثير
 

 ( 3تعديالت علم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) -الرجوع إلم إطار المفاهيم 
مايو   تعديالت علم  2020في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر  )و  رقم  المالية  التقارير  الدولي إلعداد  "تجميع 3المعيار   )
التعديالت إلم استبدال اإلشارة إلم إطار إعداد وعر  البيانات المالية الصادر في   هذه . تهدف " إشارة إلم إطار المفاهيم –األعمال
 تغيير متطلباته بشكل كبير. دون  2018مارس  29المالية الصادر في لتقارير اباإلشارة إلم إطار مفاهيم  1989عام 

 

ك استثناءك لمبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ( لتجنب األرباح أو الخسائر المحتملة  3أضاف مجلس المعايير أيضا
  ( أو 37رقم )في "اليوم الثاني" والتي تنشأ عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي ستكون ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  

 "و إذا تم تكبدها بشكل منفصل. والضرائب  الرسوم (" 21لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )
 

( للموجودات المحتملة  3في الوقت نفسهو قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) 
 اإلشارة إلم إطار إعداد البيانات المالية وعرضها. التي لن تتأثر باستبدال 

 

ليس من المتوقع أن    وتطبق بأثر مستقبلي.  2022يناير    1إن تلك التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 .تأثير مادي علم المجموعة تالتعديال هيكون لهذ
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 "الممتلكات والعقارات والمعدات: العوائد ما قبل االستخدام"  – ( 16)تعديالت علم معيار المحاسبة الدولي رقم 
"الممتلكات والعقارات    –(  16و أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت علم معيار المحاسبة الدولي رقم )2020في مايو  
  األصل   إيصالتنتج خالل    التيبيع البنود  أي عائدات من  العوائد ما قبل االستخدام"و والذي يحرر علم المنشآت خصم    -والمعدات 

بنود الممتلكات والعقارات والمعدات. وبدالك    من  أي من تكلفة   للتشغيل بالطريقة التي حددتها اإلدارة  اموقع التشغيل وجعله جاهزإلم  
 األرباح أو الخسائر.  بيانمن ذلكو تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنودو وتكاليف تجهيزها في  

 

ويجب تطبيقه بأثر رجعي علم بنود    2022يناير    1إن هذا التعديل ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  
عندما تقوم بتطبيق   للمنشأة الماية البيانات  في  المعروضةات والعقارات والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد الفترة األولم الممتلك
 مادي علم المجموعة.  أثر ت التعديال هالتعديل ألول مرة. ليس من المتوقع أن يكون لهذ ذلك

 

 "العقود المثقلة بااللتزامات: تكاليف إتمام العقد"  – ( 37عديالت علم معيار المحاسبة الدولي رقم )ت 
( لتحديد التكاليف التي يجب  37و أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت علم معيار المحاسبة الدولي رقم )2020في مايو 

 علم المنشأة تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد مثقالك بااللتزامات أو متكبداك خسائر. 
 

تطبق التعديالت "طريقة التكلفة ذات الصلة المباشرة". تتضمن التكاليف المرتبطة مباشرة بعقد تقديم سلع أو خدمات كالك من التكاليف  
لم  اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. إن التكاليف العامة واإلدارية ال تتعلق مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما 

 حميلها صراحة علم الطرف المقابل بموجب العقد. يتم ت 
 

مادي    أثر  ا ليس من المتوقع أن يكون لهو  و2022يناير    1السنوية التي تبدأ في أو بعد    الماليةلفترات  لإن التعديالت سارية المفعول  
 علم المجموعة. 

 

 2020 -  2018التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية 
 :  2020 –  2018فيما يلي ملخص للتعديالت من دورة التحسينات السنوية 

 

 ٪( إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية"10"الرسوم في اختبار ) –(  9)  رقم المالية  للتقارير الدولي المعيار
شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف  عند تقييم ما إذا كانت    االعتبار   في المنشأة    تأخذهايوضح هذا التعديل الرسوم التي  

ك  ك   اختالفا بما   و فقط  والمقر عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم تلك المدفوعة أو المستلمة بين المقتر   جوهريا
يق التعديل علم المطلوبات  في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقتر  أو المقر  نيابة عن اآلخر. تقوم المنشأة بتطب 

 . مرة  ألولالتعديل  ذلكالسنوية التي تطبق فيها المنشأة  المالية  الفترات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية 
 

ليس من المتوقع  و  ومع السماح بالتطبيق المبكر  2022يناير    1هذا التعديل ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد    إن
 تأثير مادي علم المجموعة .  له أن يكون 

 متداولة أو  ير متداولة" ك"تصنيف المطلوبات  – ( 1التعديالت علم معيار المحاسبة الدولي رقم )
(  1من معيار المحاسبة الدولي رقم )  76إلم    69و تعديالت علم الفقرات من  2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير  

 : ما يلي علم أنها متداولة أو  ير متداولة. توضح التعديالت المطلوبات لتحديد متطلبات تصنيف 
 التسوية. تأجيلالمقصود بالحق في  •
 .الماليةفترة الفي نهاية  يكون موجوداك أن حق التأجيل يجب أن  •
 في التأجيل. الحقه منشأةهذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة ال أن •
 ملكيةو فلن توثر شروط االلتزام علم تصنيفها.القابل للتحويل هي نفسها أداة التزام لضمنة في االت أنه فقط إذا كانت المشتقات الم •

 

ويجب تطبيقها بأثر رجعي. تقوم المجموعة    2023يناير    1تلك التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد    إن
الحالية  الممارسات  التعديالت علم  تأثير  بتقييم  التحسينات  . حاليكا  تلك  المالية   إن  البيانات  مادي علم  تأثير  لها  يكون  أن  يتوقع  ال 

 . المجمعة
 

 . المجموعة  علم مادي  أثر  لها يكون أن  يتوقع الالمحاسبة الدولية   معاييرمجلس  عن الصادرة األخرا  والتحسينات  التعديالت إن
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 :التجميع أسس  -  ب
 :المجموعة(ب  إليها المشار ) التالية التابعة وللشركات  األم شركـة ل ل المالية البيانات المجمعة  المالية البيانات تتضمن

 
 

 نسبة الملكية %     

 الشركات التابعةسم ا
 

 2019  2020  الرئيسية األنشطة  بلد التأسيس 

 ش.م.ك )مقفلة(   -العقاري للتطوير المزايا شركة
 

 % 97.98  %97.98  العقاري  التطوير  الكويت  دولة
 .م.م.ذ - والمقاوالت العامة  للتجارة التركية الخليجية الشركة

 

 % 98  %98  العقاري  التطوير  الكويت  دولة
 "( األولم.م.ك.ع. )"دبي ش  - العقاري للتطوير  األولم دبي شركة

 

 % 89.91  %89.91  العقاري  التطوير  الكويت  دولة
 .م.م.ذ -  العامة للتجارة المشتركة الميزان شركة

 

 % 99  %99  العقاري  التطوير  الكويت  دولة
 .و.و.ش - الكويتية الزراعية  اليمار شركة

 

 % 100  %100  العقاري  التطوير  الكويت  دولة
 Mazaya Ritim Istanbul Insaat Anonim  شركة

Sirketi (Ritim) 

 

 % 90  %90  العقاري  التطوير  تركيا
  Mazaya Real Estate Turkeyشركة

Gayrimenkul Yatirimlari Anonim Sirketi  

 

 % 100  %100  العقاري  التطوير  تركيا

 ش.م.ل. )القابضة( –المزايا لبنان  شركة
 

 % 99.85  %99.85  العقاري  التطوير  لبنان 

 .م.م ذ - العقارية الكبرا  المزايا شركة

 

 العربية المملكة
 % 99  %99  العقاري  التطوير  السعودية 

 .م.مذ - العقاري للتطوير المزايا شركة
 

 % 100  %100  العقاري  التطوير  عمان 
 ش.ذ.م.م.   -  الغد مزايا شركة

 

اإلمارات  دولة  % 100  %100  العقاري  التطوير  
 ذ.م.م. –برايم إلدارة المشاريع   المزاياشركة 

 

 % 99  %99  العقاري  التطوير  الكويت  دولة
 

 : ليها الشركة األم. وتوجد السيطرة عندما تكون الشركة األم ع رت التابعة هي الشركات التي تسيطإن الشركا

 .ذات سلطة علم الشركة المستثمر فيها •

 . عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها في أو لديها حقوق  وقابلة للتعر  للخسارة •

 . لديها القدرة علم إستخدام سلطتها في التأثير علم عوائد الشركة المستثمر فيها •
 

بإعادة تقييم مدا سيطرتها علم الشركة المستثمر فيها إذا أشارت الحقائق والرروف بأنه هناك تغييرات علم واحد    األم   تقوم الشركة 
 . أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المبينة أعاله

 

الشركة المستثمر نه يكون لديها السلطة علم  إف  ولنسبة أقل من أ لبية حقوق التصويت بالشركة المستثمر فيها  المجموعة عند تملك  
عطائها القدرة العملية علم توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها من جانبها.  فيها عندما تكون حقوق التصويت لها كافية إل

عتبار في تقييم مدا كفاية حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها  جميع الحقائق والرروف ذات الصلة بعين اإل  المجموعةتأخذ  
 عطاء السلطة عليهاو بما في ذلك: إل

 نسبة الم مدا توزيع حقوق التصويت الخاصة باآلخرين.  المجموعة حقوق تصويت  •

 حقوق التصويت المحتملة التي تحتفر بها الشركةو وأصحاب األصوات األخرا أو األطراف األخرا.  •

 الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرا.  •

ة تشير إلم مدا القدرة المالية للشركة علم توجيه األنشطة ذات الصلة عند إتخاذ القراراتو بما في  إضافي أية حقائق ورروف   •
 ذلك أنماط التصويت في االجتماعــات السابقـة للمساهمين. 

 

   .الفعلية السيطرة  زوال تاريخ وحتم  الفعلية  السيطرة  بدء تاريخ من التابعة للشركات  المالية البيانات المجمعة  المالية البيانات تتضمن
الخسائر    أو خالل السنة ضمن بيان األرباح    دهااستبعا  أو   شراءها  تم  التي  التابعة   للشركة   والمصاريف  اإليرادات   ادرا    يتم  تحديداو

والدخل الشامل اآلخر المجمع من تاريخ حصول الشركة االم علم السيطرة وحتم تاريخ زوال سيطرة الشركة األم علم الشركة  
 والخسائر المتبادلة  األرباح فيها بما  بالكاملوالشركات   بين المتبادلة  والمعامالت  األرصدة  إستبعاد جميع يتم التجميعو التابعة. عند
 األخرا  ولألحدا  المتماثلة للمعامالت  موحدة  محاسبية  سياسات بإستخدام  المجمعة  المالية  البيانات إعداد  يتم  . المحققة  ير واألرباح 

 .متشابهة رروف  في تتم التي
 

وكذلك    والمجموعة ملكية حقوق من مستقل بند في المجمعة التابعة الشركات موجودات صافي من المسيطرة  ير الحصص إرهار يتم
  إن   حتم المسيطرة   ير  والحصص   األم   الشركة   بمساهمي  المتعلقة  اآلخر  الشامل   الدخل  بنود  من بند  وكل  الخسائر   أو  األرباح  تحديد
 . المسيطرة  ير الحصص  رصيد في  عجز  قيد ذلك عن نتج

 

. يتم تعديل المبالغ  الملكيةيتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة مع عدم التغير في السيطرة كمعاملة ضمن حقوق  
. إن أية  التابعةالدفترية لحصص ملكية المجموعة والحصص  ير المسيطرة لتعكس التغيرات للحصص المتعلقة بها في الشركات  

حصص  ير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المحصل يتم اإلعتراف بها مباشرة في حقوق  فروقات بين الرصيد المعدل لل 
 فإنها تقوم باآلتي:   تابعةوإذا فقدت المجموعة السيطرة علم شركة ف. األم المـلكية الخاصة بمالك الشركة 

 . إستبعاد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة  -
 . إستبعاد القيمة الدفترية للحصص  ير المسيطرة -
 . إستبعاد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية -
 . إدرا  القيمة العادلة للمقابل المستلم -
 . إدرا  القيمة العادلة ألي استثمار محتفر به  -
 . إدرا  أي فائ  أو عجز في األرباح أو الخسائر -
اح أو الخسائر أو األرباح  ـل اآلخر إلم األرب ـل الشامـ لة سابقا في الدخـود المسجـركة األم من البن ـة الشـحصنيف  ـإعادة تص -

 . المرحلة طبقا لما يلزم لهذه البنود
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 المتداول  و ير  المتداول الجزء تصنيفات   -   
 استناداك إلم تصنيف المتداول /  ير المتداول. تعر  المجموعة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع 

 

 : كانت تعتبر الموجودات متداولة إذا 
 المجموعة بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العاديةو أو  من المتوقع تحققها أو تنوا  -
 محتفر به لغر  المتاجرةو أو  -
 الماليو أو من المتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراك بعد تاريخ بيان المركز  -
 اثني عشر شهراك بعد تاريخ بيان المركز المالي.   تزيد عن   نقد أو نقد معادل مالم يكن نقد محتجز أو يستخدم لتسوية التزام لفترة  -

 

 تصنف المجموعة كافة الموجودات األخرا كـموجودات  ير متداولة. 
 

 : كان تعتبر المطلوبات متداولة إذا 
 غيل العاديةو أو من المتوقع تسويتها ضمن دورة التش -
 محتفر به بصورة رئيسية لغر  المتاجرةو أو  -
 من المتوقع تسويتها خالل اثني عشر شهراك بعد تاريخ بيان المركز المالي و أو  -
 ال يوجد حق  ير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن اثني عشر شهراك بعد تاريخ بيان المركز المالي .  -

 

  لوباتها األخرا كـمطلوبات  ير متداولة.تصنف المجموعة كافة مط 
 

 :المالية األدوات   - د
المجموعة بتصنيف أدواتها المالية كموجودات مالية ومطلوبات مالية. يتم إدرا  الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما    تقوم

ك   في األحكام التعاقدية لتلك األدوات.   تكون المجموعة طرفا
 

إن الفوائد والتوزيعات واألرباح والخسائر  التعاقدية.    االتفاقيةيتم تصنيف األدوات المالية كمطلوبات أو حقوق ملكية طبقا لمضمون  
التي تتعلق باألداة المالية المصنفة كمطلوبات تدر  كمصروف أو إيراد. إن التوزيعات علم حاملي هذه األدوات المالية المصنفة  

ة حق قانوني ملزم  كحقوق ملكية يتم قيدها مباشرة علم حقوق الملكية. يتم إرهار األدوات المالية بالصافي عندما يكون للمجموع
 لتسديد الموجودات والمطلوبات بالصافي وتنوي السداد إما بالصافي أو ببيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. 

 

بالقيمة    مالية  جوداتمو ومدينين  ومعادل  ونقد  نقدتتضمن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي المجمع  
  تسهيالت و  ألجل  قرو   و األخر  الشامل  الدخل بالقيمة العادلة من خالل    مالية   موجودات   والعادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 .ودائنين التأجيرإلتزامات عقود  وإسالمية بنكية
 

 المالية  الموجودات ( 1 –د 
 

 تصنيف الموجودات المالية:  (   1/1 – د
المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  يتطلب  الماليةو  الموجودات  وقياس  تصنيف  فئة  )لتحديد  كافة  (  9رقم  تقييم 

  إلدارة   مجموعة الموجودات الماليةو باستثناء أدوات الملكية والمشتقاتو استناداك إلم نموذ  األعمال الخاص بال
 التدفقات النقدية التعاقدية لتلك األدوات مجتمعين.  خصائص وكذلك  موجوداتها

 

 قييم نموذج األعمالت
تحدد المجموعة نموذ  أعمالها وفق مستوا يعكس أفضل وسيلة إلدارة المجموعة لموجوداتها المالية لتحقيق  
أهدافهاو وتحقيق التدفقات النقدية التعاقدية. وهذا سواء كان هدف المجموعة الوحيد هو تحصيل التدفقات النقدية  

ية وكذلك التدفقات النقدية من بيع الموجودات معا.  التعاقدية من الموجودات أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقد
فإن  المتاجرة(و  أل را   المالية  بالموجودات  االحتفار  يتم  )كأن  الحالتين  هاتين  من  أي  تنطبق  لم  وإذا 
الموجودات المالية تصنف كجزء من نموذ  أعمال البيع وتقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  

 وذ  أعمال المجموعة لكل أداة علم حدةو ولكن علم مستوا أعلم من المحفرة ككل. ال يتم تقييم نم
 

اختبار مدفوعات أـصل    –تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أـصل المبلغ والفائدة  
 المبلغ والفائدة فقط

نموذ  االعمال لالحتفار بالموجودات لغر  تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية او تحصيل    تحديدعندما يتم  
  في مثل  ت التدفقات النقدية التعاقدية والبيعو تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية ت 

والفائدة   المبلغ  المبل  فقط مدفوعات ألصل  أصل  مدفوعات  تحقق  هذا )"اختبار  فقط"(. أل را   والفائدة  غ 
وقد يتغير علم مدا    وعند االعتراف المبدئي  المالية   موجودات االختبارو يلعرف "أصل المبلغ" بالقيمة العادلة لل

)علم سبيل المثالو في حالة أن يمثل مدفوعات ألصل المبلغ أو إطفاء القسط/الخصم(.    المالية  الموجودات عمر  
دة في أي ترتيب إقرا  أساسي تتمثل بصورة نموذجية في مراعاة القيمة الزمنية  للفائ  الجوهرية إن العناصر 

 ومخاطر االئتمان.   للنقود
 

في حال    تقوم فقط  التصنيف  بإعادة  تلك   حصولالمجموعة  المستخدم إلدارة  األعمال  نموذ   في  تغيير  أي 
التغيير. ومن  ير المتوقع   حصول الالحقة ل  ية لالمافترة  الالموجودات. وتتم إعادة التصنيف اعتباراك من بداية  

 خالل السنة.  منها أي  يحد  بدرجة كبيرة ولم  التغييرات  هذه مثل تكرار
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 االعتراف المبدئي
الذي يتم فيه تسليم األصل    التاريخ  وهويتم قيد عمليات شراء وبيـع هذه الموجودات المالية في تاريخ التسويةو  

ك  ك   للمجموعة أو شراوه من قبل المجموعة. يتم قيد الموجودات المالية مبدئيا إليها تكاليف    بالقيمة العادلة مضافا
 العمليات لجميع الموجودات المالية التي ال تدر  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

 

 إلغاء االعتراف
التدفقات   التعاقدية في استالم  الحقوق  تنتهي  المالية )كليا أو جزئيا( عندما  بالموجودات  إلغاء االعتراف  يتم 
النقدية من الموجودات الماليةو أو عندما تحول المجموعة حقها في استالم التدفقات النقدية من الموجودات  

 الحالتين التاليين:  إحدا الماليةو وذلك في 
 أو  المجموعةوميع المخاطر والعوائد الخاصة بملكية الموجودات المالية من قبل إذا تم تحويل ج (أ
عندما ال يتم تحويل جميع المخاطر والعوائد للموجودات المالية أو االحتفار بهاو ولكن تم تحويل السيطرة   (ب 

لموجودات  علم الموجودات المالية. عندما تحتفر المجموعة بالسيطرةو فيجب عليها االستمرار في إدرا  ا
 المالية بحدود نسبة مشاركتها فيها. 

 

 الفئات المختلفة للموجودات المالية  قياس
 : موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي ضمن التصنيفات التالية بتصنيف المجموعة تقوم

 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة. •

ــائر عند   خالل أدوات الدين بالقيمة العادلة من • ــامل اآلخرو مع إعادة تصــنيف األرباح أو الخس الدخل الش
 إلم بيان األرباح أو الخسائر. االعترافإلغاء 

الدخل الشـامل اآلخرو مع عدم إعادة تصـنيف األرباح أو الخسـائر    خالل أدوات الملكية بالقيمة العادلة من •
 .إلم بيان األرباح أو الخسائر االعترافعند إلغاء 

 .الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات •
 

 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
 الشرطين التاليين: تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت تتوافق مع 

 .االحتفار باألصل ضمن نموذ  األعمال الذي يهدف إلم تملك األصل للحصول علم تدفقات نقدية تعاقدية -
الشــروط التعاقدية للموجودات المالية ترهر تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تتضــمن بشــكل أســاســي   -

 المبلغ المتبقي.مدفوعات المبلغ األصلي والفوائد المستحقة علم 
 

ك بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي المعدلة    إن أدوات الدين التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة تقاس الحقا
بخسائر انخفا  القيمةو إن وجدت. يتم االعتراف باألرباح والخسائر في بيان األرباح أو الخسائر المجمع 

 باألصل أو تعديله أو انخفا  قيمته. عند إلغاء االعتراف 

 
 طريقة العائد الفعليو المطفأة التكلفة
العائد الفعلي هي الطريقة الحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتخصيص إيرادات الفوائد علم الفترة    طريقة

الذي يقوم بخصم التحصيالت النقدية المستقبلية    السعر ذات الصلة. بشكل عامو فإن معدل العائد الفعلي هو  
الفائدة الفعلي  المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة ال تي تشكل جزءاك من سعر 

وتكاليف المعامالت واألقساط أو الخصومات األخرا( باستثناء الخسائر االئتمانية المتوقعةو من خالل العمر  
االعتراف   الدين عند  اإلجمالية ألداة  الدفترية  القيمة  إلم  أقصرو  فترة  ينطبقو  أو حيثما  الدين  المتوقع ألداة 

موجودات المالية التي تم شراوها أو الناشئة عن ضعف ائتمانيو يتم احتساب سعر الفائدة  المبدئي. بالنسبة لل
الخسائر االئتمانية  بما في ذلك  المقدرةو  المستقبلية  النقدية  التدفقات  ائتمانيا عن طريق خصم  المعدل  الفعلي 

 المتوقعةو لتصل إلم التكلفة المطفأة ألداة الدين عند االعتراف المبدئي. 
 
ك   المبدئي  االعتراف  عند  المالية   الموجودات   قيمة   هي  المالية   للموجودات   المطفأة   التكلفة   إن  المبالغ  منها  مخصوما

 المبلغ  بين  للفروقات  الفعلي  العائد  طريقة  باستخدام  التراكمي  اإلطفاء  إلم  باإلضافة  المبلغ  أصل  من  المستلمة
  هي   المالية   للموجودات  اإلجمالية   الدفترية  القيمة  إن.  الخسائر  بمخصص  المعدلة   االستحقاقو  ومبلغ  المبدئي
 . الخسائر لمخصص التعديل قبل المالية  للموجودات المطفأة  التكلفة

 

 تصنف كأدوات دين بالتكلفة المطفأة.  التجاريين المدينين و  والنقد المعادل النقد بنودإن 
 

 النقد والنقد المعادل  -
ل د يتمـث د النـق ادل والنـق د في المـع دوق في النـق دا البنوك  الصـــــن ب ـل دا البنوك والودائع تحـت الطـل وـل

اإليداع  تاريخ من أقل أو شـهور 3 فترة خالل تسـتحق والتي السـيولة عالية األجل واالسـتثمارات قصـيرة
 التغيرات في حـي  من  ير ـمادـية تتعر  لمـخاطر والتي النـقد مـحددة من مـبالغ إلم للتحوـيل والـقابـلة
  .القيمة
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 مدينون تجاريون -
و تأجير وحدات أو خدمات منجزة ضــــمن   وحداتيمـثل الـمدينون المـبالغ المســــتحـقة من العمالء عن بيع  

تخدام  اط االعتياديو ويتم االعتراف مبدئيا بالمدينين بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة المطفأة باـس النـش
 طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا مخصص االنخفا  في القيمة. 

 

 أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند التحقق المبدئيو يجوز للمجموعة أن تقرر تصنيف بع  من أدوات الملكية دون الرجوع في ذلك بالقيمة  

ناشئ عن دمج   محتملأو مقابل   العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما ال يحتفر بها لغر  المتاجرة
 األعمال. يتحدد ذلك التصنيف لكل أداة علم حدة. 

 

ك بالقيمة العادلة. يتم   االستثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر تقاس الحقا
االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة بما في ذلك الجزء الخاص بالعمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر  

ضمن حقوق الملكية. يتم تحويل األرباح والخسائر ويتم عرضها في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  
ك في الدخل الشامل اآلخر إلم األرباح المرحلة عند االستبعاد. إن األرباح والخسائر  المتراكمة المعترف بها سابقا
بتوزيعات   يتم االعتراف  المجمع.  الخسائر  أو  بيان األرباح  إلم  يعاد تصنيفها  الملكية ال  أدوات  الناتجة من 

ح في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عند ثبوت الحق في تلك التوزيعاتو إال عندما تستفيد المجموعة  األربا
من تلك المحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األداةو وفي هذه الحالة تسجل تلك األرباح في الدخل الشامل  

خر لتقييم انخفا  القيمة. وعند اآلخر. ال تخضع أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل
استبعادهاو يعاد تبويب األرباح أو الخسائر من التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلم األرباح المرحلة في  

 بيان التغيرات في حقوق الملكية. 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  األخر   الشامل   الدخل   خالل   من القياس بالتكلفة المطفأة أو    شروط يتم قياس الموجودات المالية التي ال تستوفي  

 علم وجه التحديد: و .  الخسائر  أو  االرباح  خالل   من العادلة بالقيمةأعاله(  موضح هو كما)

ما لم تقم المجموعة    الخسائر   أو  االرباح  خالل  من   العادلة  بالقيمةيتم تصنيف االستثمارات في أدوات الملكية   •
  كما الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل عند االعتراف المبدئي ) أدواتستثمار في اال بتصنيف

 أعاله(.  موضح  هو

قيمة العادلة من خالل الدخل  ال  شروط التكلفة المطفأة أو    شروط يتم تصنيف أدوات الدين التي ال تستوفي   •
. باإلضافة إلم ذلكو  الخسائر   أو  االرباح  خالل  من  العادلة   بالقيمةأعاله(    موضح  هو  كماالشامل اآلخر )

لقيمة العادلة من خالل الدخل  اط التكلفة المطفأة أو شرو  شروط إما  ةتوفي المسأدوات الدين  تصنيفقد يتم 
  التصنيف إذا كان هذا    المبدئيعند االعتراف    الخسائر   أو   االرباح   خالل   من   العادلة  بالقيمة  أو   اآلخر الشامل  

"( الذي قد  يتطابق المحاسب الالقياس أو االعتراف )"عدم    في   تطابقال عدم    جوهري يلغي أو يقلل بشكل  
علم أسس مختلفة. لم    موالخسائر عليه  باالرباحأو المطلوبات أو االعتراف    الموجوداتينشأ من قياس  

 . الخسائر أو االرباح خالل من العادلة  بالقيمةالمجموعة أي أدوات دين  تصنف
 

الفوائد وتوزيعات األرباح في  إيرادات  وأرباح البيع والناتجة من االستبعاد  وتسجل التغيرات في القيمة العادلة  
ك لشروط العقد أو عندما يثبت الحق في استالم مبلغ األرباح.   بيان األرباح أو الخسائر المجمع وفقا

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية: (   1 -  د
المتوقعة لجميع أدوات الدين  ير المحتفر بها بالقيمة العادلة من    يةلخسائر االئتمان لتعترف المجموعة بمخصص  

 ر. ئ ح أو الخساارب خالل اال
 

التدفقات   ك للعقد وكافة  النقدية التعاقدية المستحقة وفقا التدفقات  تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة إلم الفرق بين 
النقدية التي تتوقع المجموعة استالمهاو ويتم خصم العجز بنسبة تقريبية إلم معدل الفائدة الفعلي األصلي علم 

 يةتحسينات االئتمان اللتدفقات النقدية من بيع الضمانات المحتفر بها أو  ذلك األصل. تشمل التدفقات النقدية المتوقعة ا
  من الشروط التعاقدية. اك خرا التي تعتبر جزءاآل
 

بالنسبة للمدينين التجاريين والمدينيين اآلخرينو طبقت المجموعة األسلوب المبسط للمعيار واحتسبت الخسائر  
الئتمانية المتوقعة علم مدا أعمار الموجودات المالية. وعليهو ال تقوم  االئتمانية المتوقعة استناداك إلم الخسائر ا

ولكن   االئتمان  مخاطر  في  التغيرات  بتتبع  الخسائر    ئر الخسا  بمخصص ف  اعتراإل  يتمالمجموعة  إلم  استناداك 
المو أعمار  المتوقعة علم مدا  تاريخ    جودات االئتمانية  أنشأت  مالية  فترة   كل المالية في  المجموعة مصفوفة  . 

والبيئة  للمدينين  المحددة  المستقبلية  بالعوامل  ومعدلة  االئتمانو  لخسائر  السابق  السجل  إلم  تستند  مخصصات 
االقتصادية. يتم تقسيم االنكشافات للمخاطر علم أساس الخصائص االئتمانية مثل درجة مخاطر االئتمانو المنطقة  

 .  مر العالقةو أيهما ينطبق الجغرافيةو قطاع األعمالو حالة التعسر وع
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 لتطبيق األسلوب المستقبليو تطبق المجموعة تقييم من ثال  مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي: 

ة  • ذ    –  ماألولالمرحـل ة مـن انـي ا االئتـم ة لجودتـه النســـــب ا بصــــورة كبيرة ـب ة التي لم تتراجع قيمتـه الـي األدوات الـم
 المصنفة ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.االعتراف المبدئي أو 

ــورة كبيرة من حي    –المرحلة الثانية )عدم انخفا  قيمة االئتمان(  • األدوات المالية التي تراجعت قيمتها بصــ
 جودتها االئتمانية منذ االعتراف المبدئي ومخاطرها االئتمانية  ير منخفضة.

الـمالـية التي لـها دلـيل موضــــوعي علم انخـفا  القيمة  الموجودات   –المرحـلة الـثالـثة )انخـفا  قيـمة االئتـمان(  •
ــلبي علم التدفقات   في تاريخ البيانات المالية والمحدد أن قيمتها قد انخفضــت عندما يكون لحد  أو أكثر أثر س

 النقدية المستقبلية المقدرة.
 

االئتمان   جودة  كانت  إذا  ما  تقييم  بشكل    لألداةعند  تدهورت  قد  االع  جوهري المالية  تقارن منذ  المبدئيو  تراف 
األداة المالية في تاريخ   علم  التعثربمخاطر    المالية   البياناتاألداة المالية في تاريخ    علم  التعثرالمجموعة مخاطر  

المعقولة   والنوعية  الكمية  المعلومات  االعتبار  في  المجموعة  تأخذ  و  التقييم  هذا  إجراء  عند  المبدئي.  اإلعتراف 
والمعلومات   التاريخية  الخبرة  ذلك  في  بما  أو جه  تكبدالمتاحة دون    المستقبليةوالمدعومةو  تشمل    دتكلفة  مفرط. 

مجموعة و والتي تم  الالمستقبلية للصناعات التي يعمل فيها مدينو  اإلمكانيةتم النرر فيها التي  المستقبليةالمعلومات 
ذات    يةموسسات الفكرالالحصول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية و

  االقتصادية  للمعلومات   الخارجية ر  الصلة و يرها من المنرمات المماثلةو باإلضافة إلم النرر في مختلف المصاد
 لمجموعة. لالمتعلقة بالعمليات األساسية  والمتوقعة الفعلية

 

شهراك" للمرحلة األولي مع االعتراف بـ "الخسائر االئتمانية   12يتم االعتراف بـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة  
المتوقعة علم مدا أعمار االئتمان للموجودات المالية" للمرحلة الثانية والثالثة. تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة  

مالية خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن جميع أحدا  التعثر المحتملة علم  علم مدا أعمار االئتمان للموجودات ال
مدا العمر المتوقع لألداة المالية. تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة علم مدا أعمار االئتمان للموجودات المالية  

ا جزءاك من الخسائر االئتمانية المتوقعة علم مدا أعمار الموجودات ا  12لمدة   لمالية والتي من المتوقع أن تنتج شهرك
ا بعد تاريخ   12عن أحدا  تعثر علم األدوات المالية لمدة   . ةالمالي  البيانات شهرك

 

يتحدد قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق تقدير االحتمال المرجح لخسائر االئتمان علم مدا العمر المتوقع  
الدفترية   القيمة  إجمالي  من  المطفأة  بالتكلفة  قياسها  تم  والتي  المتوقعة  االئتمان  خسائر  خصم  يتم  المالية.  لألداة 

أما بالنسبة ألدوات الدين المالية المصنفة بالقيمة العادلة  ئر المجمعو  للموجوداتو وتحمل علم بيان األرباح أو الخسا
  به  اإلعتراف  ويتم المجمعو الخسائر أو  األرباح ببيان الخسائر مخصص  تحميل  يتم و من خالل الدخل الشامل األخر

 . األخر  الشامل  الدخل خالل  من
 

ك. ومع ذلكو وفي بع  الحاالتو    30تعتبر المجموعة األصل المالي متعثراك عندما تتأخر المدفوعات التعاقدية لـ   يوما
يمكن للمجموعة أن تعتبر األصل المالي متعثراك عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلم أن المجموعة قد  

 م شطب األصل المالي عندما ال يتوقع استرداد التدفقات النقدية التعاقدية.  ال تتلقم كامل المبالغ التعاقدية المستحقة. يت 
 

 المالية  المطلوبات (   2 – د
االعتراف   تخصم  ل  المبدئييتم  والدائنون  والسلفيات  القرو   وفي حالة  العادلةو  بالقيمة  المالية  المطلوبات  جميع 

ك بالقيمة العادلة من خالل األرباح  تكاليف المعاملة المتعلقة بها بشكل مباشر. يتم قياس  جميع المطلوبات المالية الحقا
 . أو الخسائر أو بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي

 

 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 
أة باستخدام طريقة  يتم قياس المطلوبات المالية  ير المدرجة بالقيمة العادلة علم النحو المبين أعاله بالتكلفة المطف

 الفائدة الفعلية. 
 

 الدائنون •
مثل رصيد الدائنين في الدائنين التجاريين والدائنين اآلخرين. يمثل بند الدائنين التجاريين االلتزام لسداد قيمة  ت ي 

بضائع أو خدمات تم شراوها ضمن النشاط االعتيادي. يتم إدرا  الدائنين التجاريين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس  
ا باستخدام طريقة معدل  المطفأة  بالتكلفة  إذا كان  الحقا  متداولة  الدائنون كمطلوبات  يتم تصنيف  الفعلي.  لفائدة 

السداد يستحق خالل سنة أو أقل )أو ضمن الدورة التشغيلية الطبيعية للنشاط أيهما أطول(و وبخالف ذلكو يتم 
 تصنيفها كمطلوبات  ير متداولة.  

 

 قترا  اإل •
ك يتم اليفالتك خصم  بعد العادلة  بصافي القيمة مبدئيا القرو   إدرا  يتم  بالتكلفة القرو   إدرا  المتكبدة. والحقا

 في  المستردة  والقيمة  العملية( تكلفة  خصم بعد )بالصافي  المحصل  المبلغ بين احتساب الفروقات  ويتم المطفأةو
 طريقة الفائدة الفعلية.   باستخدام  االقترا  فترة خالل األرباح أو الخسائر المجمع بيان

 

يتم احتساب تكلفة منح القرو  ضمن تكاليف عمليات القرو  إلم الحد الذي يحتمل علم أساسه سحب كل  
أوبع  هذه التسهيالت في هذه الحالةو يتم تأجيل هذه المصاريف حتم يتم سحب القرو . عندما ال يوجد أي  

مدفوعات مقدمة لخدمات  دليل علم أن بع  أو كل القرو  سيتم سحبهاو فإن هذه المصاريف يتم رسملتها ك
 السيولة ويتم إطفائها علم فترة القرو  المتعلقة بها.  
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 اإلسالمية  البنكية التسهيالت •
في    التسهيالت  تتمثل االسالمية  المبلغ   تتمثل   والتياالسالمية    والمشاركة   واإلجارة   التورق   عقود البنكية  في 

وفقا   للغير  تم شراوها  لبنود  الموجل  الدفع  أساس    إدرا    يتم.  بها  الخاصة   االئتمانيةإلتفاقيات  لالمستحق علم 
بإجمالي المبلغ الدائنو بعد خصم تكاليف التمويل المتعلقة بالفترات المستقبلية. يتم إطفاء   التسهيالت هذه أرصدة

 . الفعلي التكلفة  معدل طريقةعلم أساس نسبي زمني باستخدام  هاقتكاليف التمويل المستقبلية عند استحقا
 

استبدال   يتم  عندما  المطلوبات.  مقابل  االلتزام  انتهاء  أو  إلغاء  يتم  عندما  المالية  بالمطلوبات  االعتراف  إلغاء  يتم 
المطلوبات المالية  المطلوبات المالية الحالية بأخرا من نفس المقر  بشروط مختلفة جوهريا أو تعديل شروط  

الحالية بشكل جوهري. يتم معاملة التبديل أو التغيير كإلغاء اعتراف ألصل االلتزام وإدرا  التزام جديدو ويتم إدرا   
ك الفرق بين القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع. إذا لم يكن التعديل جوهري    اإلعتراف  يتمو  ا

الدفترية للمطلوبات قبل التعديل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل كأرباح أو خسائر    القيمة  بين  بالفرق
 . خرا اآل خسائر ال رباح واألالتعديل ضمن عن  ناتجة
 

 المالية والمطلوبات   الموجودات مقاصة (   3 – د
 هناك   كان  إذا  فقط  المجمع  المالي  المركز  بيان  في   المبلغ  صافي  ادرا   ويتم  المالية  والمطلوبات  الموجودات   تقاص  يتم
  لتحقيق   او   الصافي  أساس  علم  للتسوية   نية  وهناك  بها  المعترف  المبالغ  لتقاص  النفاذ  واجب  حالي  قانوني  حق

 . واحد وقت   في  المطلوبات  وتسوية   الموجودات
 

 المتاجرة  بغر عقارات   - هـ
لغر  البيع من خالل النشاط االعتيادي وليس لغر  تأجيرها أو ارتفاع قيمتها يتم تصنيف العقارات التي تم اقتناوها أو تطويرها  

 كعقارات محتفر بها لغر  المتاجرةو ويتم قياسها بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها أيهما أقل. 
 

المدفوعة لمقاولي البناءو تكاليف االقترا و تكاليف  تتضمن التكلفة حقوق أراضي الملك الحرو حقوق األراضي المستأجرةو المبالغ  
التخطيط والتصميمو تكاليف إعداد الموقع و تكاليف االتعاب المهنية والخدمات القانونيةو وضرائب تحويل الملكيةو وتكاليف البناء  

  ير المباشرة والتكاليف األخرا ذات الصلة. 
 

لبيع المقدر من خالل النشاط االعتيادي بناء علم األسعار السوقية كما في تاريخ  تمثل صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها سعر ا
البيانات المالية والمخصومة بتأثير الفترات الزمنية في حال كانت ماديةو مخصوما منها تكاليف االنجاز والمصاريف البيعية. يتم  

 ند بيع الوحدات العقارية كمصاريف عند دفعها. قيد العموالت  ير المستردة والمدفوعة لوكالء التسويق والمبيعات ع
 

عند االستبعادو يتم تحديد تكلفة العقارات المحتفر بها لغر  المتاجرة التي يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر والتي تشمل  
ا إلم الحجم النسبي لذلك العقار. عند  التكاليف المباشرة المتكبدة علم العقار المباع ونسبة من التكاليف  ير المباشرة المتكبدة استناد

 تخفي  قيمة العقارات المحتفر بها لغر  المتاجرةو يتم إدرا  ذلك التخفي  ضمن التكاليف التشغيلية األخرا. 
 

 ستثماريةاال  عقاراتال    -و
إستخدام موجودات عقارية )إيضاح    وحقوقتتضمن العقارات االستثمارية العقارات القائمة والعقارات قيد اإلنشاء أو إعادة التطوير  

والمحتفر بها لغر  إكتساب اإليجارات أو إرتفاع القيمة السوقية أو كالهما. تدر  العقارات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة (  ش  – 2
شراء وتكاليف العمليات المرتبطة بها. الحقا للتسجيل المبدئيو يتم إدرا  العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة  والتي تشمل سعر ال

 في تاريخ نهاية الفترة المالية. يتم تسجيل األرباح أوالخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في بيان
 . ع في الفترة التي حد  بها التغيراألرباح أو الخسائر المجم

 

يتم رسملة المصاريف الالحقة إلم القيمة الدفترية لألصل فقط عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية الناتجة  
وأن التكلفة يمكن قياسها بصورة موثوقة. يتم تسجيل جميع تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرا   ومن المصاريف إلم المجموعة

 . للجزء المستبدل  ة ي الدفتر مةي القب عتراف اإلإلغاء   تمي كمصاريف عند تكبدها. عند استبدال جزء من العقار االستثماريو 
 

بالعقارات االستثمارية عند   ستخدام وال يوجد أية منافع إقتصادية مستقبلية  إستبعادها أو سحبها نهائيا من االيتم إلغاء اإلعتراف 
متوقعة من اإلستبعاد. ويتم إحتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عـن إستبعاد أو إنهـاء خدمـة العقار االستثماري في بيان األرباح  

  أو الخسائر المجمع.
 

يتم التحويل إلم العقار االستثماري فقط عند حدو  تغير في إستخدام العقار يدل علم نهاية شغل المالك لهو أو بداية تأجيره تشغيليا  
يدل عليه بداية شغل    االستخداملطرف آخرو أو إتمام البناء أو التطوير. ويتم التحويل من عقار استثماري فقط عند حدو  تغير في  

ستثماريو تقوم المجموعة بالمحاسبة  ا في حال تحول عقار مستخدم من قبل المالك إلم عقار    .داية تطويره بغر  بيعهالمالك لهو أو ب 
 عن ذلك العقار طبقا للسياسة المحاسبية المتبعة للممتلكات والعقارات والمعدات حتم تاريخ تحول وتغيير االستخدام. 

 

 زميلة ال  ركاتالش -  ز
الشركات   المشاركة في  إن  قدرتها علم  تتمثل في  تأثير جوهري عليهاو والتي  للمجموعة  يكون  التي  الشركات  تلك  الزميلة هي 

القرارات المالية والتشغيلية للشركة الزميلة ولكن ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة علم تلك القرارات. وفقا لطريقة حقوق الملكيةو  
  في بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة المعدلة بأثر أية تغيرات الحقة لتاريخ اإلقتناء فان االستثمارات في الشركات الزميلة تدر

التأثير   لهذا  الفعلي  الزوال  فعليا حتم  الجوهري  التأثير  بداية  تاريخ  الزميلة من  الشركة  المجموعة في صافي موجودات  لحصة 
به المصنفة كاستثمارات محتفر  االستثمارات  فيما عدا  الدولي  الجوهريو  للمعيار  وفقا  المحاسبة عنها  يتم  البيعو حي   لغر   ا 

 "الموجودات  ير المتداولة المحتفر بها لغر  البيع والعمليات  ير المستمرة".  5للتقارير المالية رقم 
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درا  حصتها في  تقوم المجموعة بإدرا  حصتها في نتائج أعمال الشركة الزميلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمعو كما تقوم بإ
 التغيرات في الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة ضمن الدخل الشامل اآلخر لها. 

 

 طويلة  حصص  أية متضمنة(بها   المجموعة حصة  الزميلة الشركة  خسائر تجاوزت إذا الخسائر تسجيل المجموعة عن توقفت 
 الشركة تجاه  إلتزام المجموعة علم كان إذا عدا فيما  )الزميلة الشركة  المجموعة في صافي استثمار جزءاك من والتي تمثل األجل
 .بأية مدفوعات نيابة عنها قامت أو  الزميلة

 

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

 

 المحتملة  واإللتزامات  والمطلوبات المحددة  من صافي القيمة العادلة للموجودات  حصة المجموعة  عن  اإلقتناء تكلفة  في زيادة  أي  إن
 الدفترية  القيمة من  كجزء الشهرة وترهر   .كشهرة  بها  اإلعتراف يتم اإلقتناء عملية  تاريخ في كما  الزميلة للشركة  بها المعترف
ة اإلقتناء أقل  ــإذا كانت تكلف.الزميلة حي  يتم تقييمها كجزء من االستثمار لتحديد أي إنخفا  في قيمتها الشركات  في  لالستثمار

 مباشرة إدرا  الفرق يتم ةوــ المحتمل المحددة واإللتزامات والمطلوبات  من صافي القيمة العادلة للموجودات حصة المجموعة من
 .األرباح أو الخسائر المجمع بيان ضمن

 

تحدد المجموعة  بتاريخ كل فترة مالية ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي علم أن االستثمار في الشركة الزميلة قد إنخفضت  
وتحديد اذا ما كان ضروريا اإلعتراف بأي انخفا  في قيمة االستثمار. فإذا ما وجد ذلك الدليلو فيتم اختيار انخفا  في    وقيمته

ة لالستثمار )متضمنة الشهرة( وتقوم المجموعة بإحتساب مبلغ اإلنخفا  في القيمة بالفرق بين القيمة  القيمة لكامل القيمة الدفتري 
الممكن استردادها للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم إدرا  هذا المبلغ في بيان األرباح أو الخسائر المجمع. يتم ادرا  أي عكس  

 الحقا القيمة القابلة لالسترداد لالستثمار.  النخفا  في القيمة إلم الحد الذي تزيد فيه 
 

عند فقــدان التأثير الجوهري علم الشركة الزميلةو تقوم المجموعة بقياس وقيد أية استثمارات محتفر بها بالقيمة العادلة. إن أي  
لمحتفر به باإلضافة إلم المحصل  فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الجوهري والقيمة العادلة لالستثمار ا

 من البيع يتم اإلعتراف به في بيان األرباح أو الخسائر المجمع. 
 

 المشتركة  ترتيباتال -  ح
 بتصنيف حصصها في الترتيبات المشتركة إما كعمليات مشتركة أو كمشاريع مشتركة اعتمادا علم حق المجموعة  تقوم المجموعة
 والتزاماتها تجاه المطلوبات المتعلقة بهذه الترتيبات المشتركة. في الموجودات  

 

 المشاريع المشتركة . أ
ــرتيب مشتركو حي  يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة حقوق في صافي موجودات هذا   ــو تــ ــــ المشروع المشترك هــ

السـيطرة المشـتركة تعني مشـاركة السـيطرة علم هذا الترتيب كما هو متفق عليه تعاقدياو والذي يوجد فقط عندما  إنالترتيب.  
 من أطراف السيطرة المشتركة.  باإلجماعتكون القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة تتطلب موافقة 

 

 كية مثل الشركات الزميلة.يتم المحاسبة عن االستثمار في مشاريع مشتركة بناءا علم طريقة حقوق المل
 

 العمليات المشتركة .ب 
العملية المشـتركة هي ترتيب مشـتركو حي  يكون لألطراف التي لها سـيطرة مشـتركة حقوق في الموجودات والتزامات تجاه  

يطرة علم هذا الترتيب كما هو متفق عليه ت  اركة الـس تركة تعني مـش يطرة المـش عاقدياو المطلوبات المتعلقة بهذا الترتيب. إن الـس
 من أطراف السيطرة المشتركة. باإلجماعوالذي يوجد فقط عندما تكون القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة تتطلب موافقة 

 

باعتـبارها أحد أطراف العملـية المشــــتركة   في إطار العملـيات المشــــتركةو تقوم المجموعة عـندما تكون أنشـــــطة المجموعة
 العملية فيما يخص اآلتي:باالعتراف بحصصها المتعلقة بتلك 

 الموجوداتو بما في ذلك حصتها من أي موجودات محتفر بها بشكل مشترك. -
 المطلوباتو بما في ذلك حصتها من أي مطلوبات تم تحملها بشكل مشترك. -
 اإليرادات من بيع حصتها من إنتاجية العملية المشتركة. -
 المشتركة.العملية  منتجاتالحصة من إيرادات بيع  -
 المصروفاتو بما في ذلك حصتها من أي مصروفات متكبدة بشكل مشترك. -

 

بالمحاـسبة عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمـصروفات المتعلقة بحـصتها في العملية المـشتركة وفقا   تقوم المجموعة
 إليرادات والمصروفات.للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة علم تلك الموجودات والمطلوبات وا

 

ـهذه   مع عملـية مشــــترـكة وتكون هي أـحد أطرافـها )مـثل بيع أو منح موجودات(و تعتبر المجموـعة عـندـما تتـعاـمل المجموـعة
ــائر الناتجة من هذه المعامالت   المعاملة كتعامل مع األطراف األخرا في العملية المشـــتركةو ويتم االعتراف باألرباح والخسـ

 البيانات المالية المجمعة للمجموعة فقط بما يساوي حصص األطراف األخرا في العملية المشتركة.في 
 

ال تعترف بحصتها   مع عملية مشتركة تكون هي أحد أطرافها )مثل شراء موجودات(و فإن المجموعة عندما تتعامل المجموعة
 رف ثال .من األرباح والخسائر إلم أن تتم إعادة بيع تلك الموجودات إلم ط
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   الشهرة و  األعمال  دمج -  ط
 

 دمج األعمال . أ
بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء والتي تمثل   يتم المحاسبة عن دمج األعمــال باستخدام طريقة االقتناء. تقاس تكلفة االقتناء 

المشتراةو يقوم المشتري في كل عملية دمج  إجمالي المقابل الممنوح باإلضافة إلم قيمة الحصص  ير المسيطرة في الشركة  
أعمال بقياس الحصص  ير المسيطرة في الشركة المشتراة والتي تمثل حصتهم الحالية التي تعطي لمالكها الحق في حصة  
نسبية في صافي الموجودات عند التصفيةو إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة فـي صافي قيمة الموجودات المحددة للشركة  

 لمستحوذ عليها. تدر  تكاليف االقتناء كمصروفات عند تكبدها.ا
 

عند االقتناء بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية لغر  تحديد التصنيف المناسب لها وفقا للشروط التعاقدية   تقوم المجموعة 
المشتقات الضمنية عن تلك العقود التابعة  والرروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االقتناءو بما في ذلك فصل  

 لها والخاصة بالشركة المشتراة. 
 

عند دمج األعمال علم مراحلو يتم إعادة قياس حصة المشترا السابقة علم تاريخ االقتناء بالقيمة العادلة كما في تاريخ االقتناءو  
ك.ويدر  أي ربح أو خسارة ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع أو الدخل   الشامل اآلخرو حسبما يكون مالئما

 

إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري يتم إدراجه بالقيمة العادلة كما في تاريخ االقتناء. يتم إدرا  التغيرات الالحقة  
( "األدوات المالية".  9قم )في القيمة العادلة للمقابل المحتمل والتي قد تكون أصل أو التزام وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية ر 

 عنـد تصنيـف المقابل المحتمل كحقوق ملكيةو فإنه ال تتم إعادة قياسه حتم يتم تسويته نهائيا ضمن حقوق الملكية. 
 

بتسجيل مخصصات للبنود التي لم تكتمل معالجتها  عند عدم استكمال دمج األعمال في نهاية الفترة الماليةو تقوم المجموعة
المحاسبية. ويتم تعديل هذه المخصصات خالل فترة القياس أو قيد موجودات أو مطلوبات إضافية لتعكس أي معلومات حديثة  
عن الحقائق واألحوال المتواجدة في تاريخ االقتناءو والتي كانت قد توثر علم المبالغ المسجلة عند االقتناء إن كانت معروفة  

في ذلك التاريخ.
 

 الشهرة . ب
هرة الزيادة في مجموع المقابل المحول والمبلغ المعترف به للحصص  ير المسيطرة وأي حصص محتفط بها سابقا  تمثل الش

عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ عملية االقتناء. ترهر الشهرة مبدئيا كأصل  
 ا خسائر االنخفا  المتراكمة في القيمة. بالتكلفة والحقا يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقص

 

فإن   التكلفةو  واإللتزامات عن  والمطلوبات  الموجودات  من  المجموعة  لحصة  العادلة  القيمة  في صافي  زيادة  هناك  كان  إذا 
قيمة الزيادة  المجموعة مطالبة بإعادة تقييم القياس والتحديد لصافي الموجودات ومراجعة قياس تكلفة اإلقتناءو ومن ثم إدرا   

 المتبقية بعد إعادة التقييم مباشرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع. 
 

لغر  التأكد من وجود إنخفا  في قيمة الشهرةو فإنه يتم توزيع الشهرة علم كل وحدات توليد النقد للمجموعة والمتوقع لها  
م توزيع الشهرة عليها سنويا أو بصورة أكثر تكرارا عند وجود  اإلنتفاع من عملية الدمج. تتم مراجعة وحدات توليد النقد التي ت 

نخفا  قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة االستردادية لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية لتلك الوحدةو فإنه يتم  ادليل علم  
م يتم تخفي  باقي الموجودات في نفس  نخفا  القيمةو ومن ث اتخفي  القيمة الدفترية ألي شهرة تم توزيعها علم الوحدة بقيمة  

الوحدة بشكل نسبي طبقا للقيمة الدفترية لكل أصل في الوحدةو وال يتم عكس خسائر اإلنخفا  في القيمة المتعلقة بالشهرة في  
 الفترات الالحقة. 

 

فإن الشهرة المــرتبطة  عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة توليد النقد ويتم إستبعاد جزء من العمليات بداخل هذه الوحدةو  
بـالعمليات المستبعدة تمثل جزءاك من القيمة الدفترية لهذه العملياتو وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن إستبعاد هذه  

وحدة    العمليات. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة علم أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفر به من
 توليد النقد.

 

إن سياسة المجموعة الخاصة بالشهرة الناتجة عن عملية إقتناء شركة زميلة قد تم عرضها في سياسة االستثمار في الشركات  
 (. ز –  2رقم ) إيضاح الزميلة 

 

 ممتلكات وعقارات ومعدات  -  ي
 إلم الموجودات  تلك بإيصال  مرتبطة  مباشرة  اليف تك وأي  الشراء  سعر  والمعدات   والعقارات   للممتلكات المبدئية   التكلفة تتضمن
مثل بعد المتكبدة المصاريف  إدرا  إعادة يتم  .للتشغيل جاهزة وجعلها التشغيل موقـع والمعدات  والعقارات  الممتلكات   تشغيل 

 الحاالت في  . فيها المصاريف هـذه تكبد يتم التي الفترة في األرباح أو الخسائر المجمع بيان في  والفحص والصيانة اإلصالحات
 استخدام  من عليها الحصول  المتوقع  المستقبلية االقتصادية  المنافع  في زيادة إلم أدت  قد المصاريف أن بوضوح  فيها يرهر التي

ك  المحدد  األداء  معيار من  أعلم  حد  إلم  إحدا الممتلكات والعقارات والمعدات   ة إضافي  كتكلفة  المصاريف  هذه  رسملة  يتم فإنه  و أساسا
 .والمعدات  والعقارات الممتلكات علم
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خدمة   إنهاء  أوفي القيمة. عند بيـع    االنخفا ترهر الممتلكات والعقارات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر  
في بيان األرباح   استبعادهاتكلفتها واستهالكها المتراكم من الحسابات ويدر  أي ربح أو خسارة ناتجة عن    استبعادالموجوداتو يتم  

والعقارات والمعدات لتحديد االنخفا  في القيمة عندما تشير األحدا     للممتلكات الدفترية القيمة مراجعة يتم  أو الخسائر المجمع.
  القيمة   تزيد  وعندما  الموشرات  هذه  مثل  وجود  حالة   في  ية قد ال تكون قابلة لالسترداد.أو تغيرات الرروف إلم أن القيمة الدفتر

  ناقصا   العادلة  القيمة  تمثل  والتي  لالسترداد  القابلة  قيمتها  إلم  الموجودات  تخفي   يتم  المقدرةو  لالسترداد   القابلة  القيمة  عن  الدفترية
 .أعلم أيهما المستخدمةو  القيمة أو البيع تكاليف

 

يتم   يتم  إستهالكال  المتوقعةاأل مدا علم الثابت القسط بطريقة ستهالكاإل  احتساب األراضيو    الممتلكات  لبنود عمار اإلنتاجية 
 :يلي كما والمعدات  والعقارات 

 سنوات  
  

 3 أجهزة وبرامج كمبيوتر 
 5 أثا  وتركيبات 

 5 سيارات 
 

 قتصادية اإل  تتفقان مع نمط المنافع ستهالكاإل  وفترة  طريقة أن  من  للتأكد دوريا  ستهالكاإل وطريقة  اإلنتاجي  العمر  مراجعة  يتم
  .والمعدات   والعقارات  الممتلكات بنود من  المتوقعة

 

ستبعادها أو عند إنتفاء وجود منفعة إقتصادية متوقعة من االستعمال  إعتراف ببنود الممتلكات والعقارات والمعدات عند  يتم إلغاء اإل
 المستمر لتلك الموجودات.  

 

 الموجودات  قيمة انخفا  - ك
نخفا  في قيمة  افي نهاية الفترة الماليةو تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات لتحديد فيما إذا كان هناك دليل علم  

نخفا  في  تلك الموجودات. إذا كان يوجد دليـل علم اإلنخفا و يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات إلحتساب خسائر اال
إذا لم يكن من الممكن تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل منفردو يجب علم المجموعة تقدير القيمة القابلة    .( القيمةو )إن وجدت

 لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل. 
 

القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمةو أيهما   يتم تقدير القيمة المستخدمة  إن القيمة  أعلم. 
لألصل من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مقابل القيمة الحالية لها بتطبيق سعر الخصم المناسب. يجب أن يعكس  

 سعر الخصم تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل. 
 

لالسترداد المقدرة لألصل )أو وحدة توليد النقد( أقل من القيمة الدفترية لألصلو فإنه يجب تخفي  القيمة  إذا كانت القيمة القابلة  
الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلم القيمة القابلة لالسترداد. يجب اإلعتراف بخسارة اإلنخفا  في القيمة مباشرة في بيان  

نخفا  قيمة  انت القيمة الدفترية لألصل معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة خسارة  األرباح أو الخسائر المجمعو إال إذا كا
 نخفا  إعادة تقييم.إاألصل ك

 

نخفا  في القيمة الحقاو تزداد القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلم القيمة التقديرية المعدلة القابلة  عند عكس خسارة اال
يزيد المبلغ الدفتري بسبب عكس خسارة إنخفا  القيمة عن المبلغ الدفتري الذي كان سيحدد لو أنه لم يتم  ال  أ لالسترداد. يجب  

بأية خسارة من   الساااإلعتراف  السنوات  النقد( خالل  توليد  )أو وحدة  قيمة األصل  بعكس خسارة  نخفا   اإلعتراف  يجب  بقة. 
الخسائر المجمع إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصل معاد تقييمها وفي هذه الحالة  نخفا  في القيمة مباشرة في بيان األرباح أو  اال

 نخفا  في القيمة كزيادة في إعادة التقييم. ئر االيجب معالجة عكس خسا
 

 الخدمة  نهاية مكافأة  مخصص  -  ل
وقوانين العمل المعمول    المورفين وعقود في القطاع األهلي   العمل  لقانون  طبقا للمورفين الخدمة  نهاية مكافأة ل  مخصص  حتسابإ يتم

 تم  لو فيما ومورف لكـل ق ـالمستح المبلغ يمثل  الممول  ير لتزاماإل هذا إن   .بها في الدول التي تزاول الشركات التابعة نشاطها بها
 .النهائي لتزاماإل لهذا الحالية  القيمة يقارب  والذي  ونهاية الفترة المالية تاريخ في خدماته إنهاء

 

 رأس المال  -  م
ة المرتبطة مباشرة بإصدار أسهم جديدة يتم عرضها ضمن حقوق الملكية  ضافي إن التكاليف اإل   .تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية 

 مخصومة من المبالغ المحصلة. 
 

 إصدار  عالوة - ن
 اإلصدار عالوة  إن   .المصدرة لألسهم االسمية القيمة  عن األسهم   صدار إ المحصل عند   زيادة قيمة النقد  في  االصدار  عالوة تمثلت 

 .القانون عليها نص التي الحاالت  في إال للتوزيع قابلة  ير
 

 خزانة أسهم  -  س
الخزانة  تتمثل   تم  أسهم  التي  الخاصة  األم  الشركة  أسهم  يت إفي  ولم  المجموعة  قبل  إعادة شراوها الحقا من  ثم  إعادة  صدارها  م 

يتم إدرا  متوسط تكلفة    و بإستخدام طريقة التكلفة. وفقا لطريقة التكلفةأسهم الخزانة  . وتتم المحاسبة عن  إصـدارها أو إلغائها بعد
عند إعادة إصدار هذه األسهم يتم إدرا  األرباح في حساب منفصل    .األسهم المعاد شراوها كحساب معاكس ضمن حقوق الملكية 

"و ويتم تحميل أي خسائر محققة علم الحساب نفسه في حدود  خزانة  ال" احتياطي أسهم  الملكية  ق   ير قابل للتوزيع ضمن حقو 
 . ة علم األرباح المرحلة ثم اإلحتياطيات ثم عالوة اإلصدار علم التوالي ضافي ويتم تحميل الخسائر اإل   والرصيد الدائن لذلك الحساب
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لمقابلة الخسائر المسجلة سابقا في عالوة اإلصدار ثم اإلحتياطيات ثم األرباح   خزانةالتستخدم األرباح المحققة الحقا عن بيع أسهم 
إن إصدار أسهم المنحة يودي إلم    .خزانةالال يتم دفع أي توزيعات نقدية عن أسهم    .علم التواليخزانة  الالمرحلة ثم إحتياطي أسهم  

 . خزانةالبشكل نسبي وتخفي  متوسط تكلفة السهم دون أن يوثر علم إجمالي تكلفة أسهم  أسهم الخزانة زيادة عدد 
 

يتم خصم المبلغ المدفوع متضمنا    و(خزانة ال عند شراء أي شركة في المجموعة حصة في ملكية رأس مال الشركة األم )أسهم  
من حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم إلم أن يتم إلغاء األسهم أو إعادة  خزانة  الة المتعلقة مباشرة بأسهم  ي ضافالتكاليف اإل
ة المباشرة للعملية   ضافي في حال إعادة إصدار األسهم الحقاو يتم إضافة أي مبلغ مستلم بالصافي بعد خصم التكاليف اإل   .إصدارها

 . في حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 
 

 ا آخر اتاحتياطي   -  ع
 لتسجيل أثر التغير في حصص حقوق ملكية شركات تابعة دون فقدان السيطرة.  ا اآلخر اتيتم استخدام االحتياطي 

 

 معامالت المدفوعات باألسهم  - ف
لم المورفين الدائمين؛ ويتم  إتقوم المجموعة بتطبيق برنامج مدفوعات األسهم لمورفيها. وفقا لشروط هذا البرنامجو يتم منح أسهم  

وفقا للقيمة العادلة في تاريخ منح األسهم. ويتم قياس القيمة العادلة    باألسهم قياس تكلفة المعامالت مع المورفين التي يتم تسويتها  
 في االعتبار شروط وقواعد المنح.    األخذ معسعار السوق المتاحة أسهم بناء علم لهذه األ

 

في حقوق الملكية علم مدا فترة استيفاء شروط    لذلكالزيادة المقابلة  ومعامالت التي يتم تسويتها باألسهم  تكلفة الب   االعترافيتم  
المصروف المتراكم  ب   االعترافتاريخ االستحقاق الكامل للمنحة من قبل المورف )"تاريخ االستحقاق"(. يتم    حتم داء و/أو الخدمة  األ

تقدير للمجموعة    أفضل   بيانفترة االستحقاق مع    نهايةيعكس مدا    والذيفي تاريخ التقارير المالية    باألسهمالمحقق لتسوية المعامالت  
 لعدد االدوات المالية التي سيتم استحقاقها في النهاية.  

 

 إيرادات العقود المبرمة مع العمالء - ص
الذي    المقابل البضائع أو الخدمات إلم العميل بمبلغ يعكس    علمسيطرة  ال بإيرادات العقود المبرمة مع العمالء عند نقل    اإلعتراف يتم  

في ترتيبات عقود    الرئيسي  الطرف المجموعة بشكل عام أنها    قررتأو الخدمات.    البضائعمقابل تلك    استحقاقه تتوقع المجموعة  
. إلم العميل  السيطرة  نقل إيراداتهاو ألنها تسيطر عادة علم البضائع أو الخدمات قبل 

 

ا من خمس خطوات علم النحو التالي لحساب اإليرادات تطبق المجم   : عن العقود  الناتجة وعة نموذجك
اذ   -: تـحدـيد العـقد مع العمـيل  مالخطوة األول - ك والتزاـمات واجـبة النـف ا د ـبأـنه اتـفاق بين طرفين أو أكثر ينشــــئ حقوـق يلعّرف العـق

 ويحدد المعايير الخاصة بكل عقد يجب الوفاء به.
هو وعد في العقد مع العميل لبيع البضـائع أو تأدية    يتعاقدلتزام الاال إن  –في العقد   التعاقدية  االلتزاماتالخطوة الثانية: تحديد  -

 الخدمات إلم العميل.
ــعر المعاملة   - ــائع أو   إن  –الخطوة الثالثة: تحديد س ــتحقاقه لبيع البض ــعر المعاملة هو المقابل الذي تتوقع المجموعة إس تأدية  س

 الخدمات إلم العميل المتفق عليها و باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف خار  التعاقد.
ـبالنســـــبة للعـقد اـلذي يحتوي علم أكثر من التزام    –في العـقد   تـعاـقدالخطوة الرابـعة: توزيع ســــعر المـعامـلة علم التزاـمات ال -

في حدود المبلغ الذي يمثل مبلغ المقابل الذي تتوقع    يتعاقدو ســـتقوم المجموعة بتخصـــيص ســـعر المعاملة لكل التزام يتعاقد
 .التعاقديالمجموعة استحقاقه نرير تلبية ذلك االلتزام 

 .يةتعاقدال اتتزامااللا )أو كما( تفي المجموعة ب الخطوة الخامسة: االعتراف باإليراد عندم -
 

المجموعة بممارسة بع  األراءو مع األخذ في اإلعتبار كافة الحقائق والرروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة من خطوات    تقوم
 النموذ  علم العقود مع عمالئها. 

 

  تزامات لالمجموعة باإليرادات إما في وقت محدد أو علم مدا فترة من الوقتو عندما )أو كلما( تقوم المجموعة بتلبية اإل  تعترف
عن طريق بيع البضاعة أو تأديه الخدمات المتفق عليها لعمالئها. وتقوم المجموعة بنقل السيطرة علم البضاعة أو الخدمات    تعاقديةال

 :   علم مدا فترة من الوقت )وليس في وقت محدد( وذلك عند استيفاء أي من المعايير التالية
 كها في الوقت نفسه حالما قامت المجموعة باألداء و أو العميل المنافع التي تقدمها المجموعة ويستهل مأن يتلق -
أداء المجموعة ينـشئ أو يحـسن األصل )علم سبيل المثالو األعمال قيد التنفيذ( الذي يسيطر عليه العميل عند تشييد األصل   أن -

 أوتحسينهو أو
ــتخدام بديل للمجموعة و وللمجموعة حق   أن - ــل له اسـ ــئ أي أصـ واجب النفاذ في الدفعات مقابل األداء  أداء المجموعة ال ينشـ

 المكتمل حتم تاريخه.
 

قل السيطرة في وقت محدد إذا لم تتحقق أي من المعايير الالزمة لنقل البضاعة أو الخدمة علم مدا فترة من الوقت. تأخذ  ت تن 
 تحويل السيطرة:  أم لم يتم المجموعة العوامل التالية في االعتبار سواء تم

 حق حالي في الدفعات مقابل األصل. أن يكون للمجموعة -
 أن يكون للعميل حق قانوني في األصل. -
 . أن تقوم المجموعة بتحويل الحيازة المادية لألصل -
 . أن يمتلك العميل المخاطر والمنافع المهمة لملكية األصل -
 أن يقبل العميل األصل. -
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عند تكبدها حي  تتوقع المجموعة استرداد هذه التكاليفو وال يتم تكبد يتم رسملة التكاليف اإلضافية للحصول علم العقد مع العميل  
تلك التكاليف إذا لم يتم الحصول علم العقد. يتم تسجيل عموالت المبيعات المتكبدة من قبل المجموعة كمصروف إذا كانت فترة  

 إطفاء تلك التكاليف أقل من سنة. 
 

   من األنشطة التالية:    هيإن مصادر إيرادات المجموعة 
 

 المتاجرة  بغرض بيع عقارات  
  . التعاقديةللشروط    طبقاإما في وقت محدد أو علم مدا فترة من الوقت    تتحقق اإليرادات عند تحويل السيطرة علم العقار إلم العميل 

خالل فترة    للعميل  السيطرة  تحويل  إعتباركما يتم    وإن العقارات بصفة عامة ليس لها استخدام بديل للمجموعة بسبب القيود التعاقدية
المنجزة   المستحقة عن األعمال  الدفعات  للمجموعة حق ملزم ونافذ في  يكون  بسعر    اإليرادويقاس    تاريخه  حتمالتطوير عندما 

 . طبقا لألعمال المنجزة  المعاملة المتفق عليها بموجب العقد
 

 اإليجارات 
 اإليجاراتو عند اكتسابهاو علم أساس نسبي زمني. يتم تحقق إيرادات 

 

 اإلدارة  أتعاب 
 و عند اكتسابهاو علم أساس نسبي زمني. اإلدارة أتعاب يتم تحقق إيرادات 

 

 اإليرادات األخرى 
 ستحقاق. يتم تحقق اإليرادات األخرا علم أساس مبدأ اإل

 

 المخصصات  -  ق
  المرجع من يكون سابق لحد  نتيجة محتملو أو حالي قانوني التزام المجموعة  علم يكون عندمافقط   بالمخصص اإلعتراف يتم
  مراجعة  ويتم  .لتزاماإل لمبلغ موثـوق  تقدير إجراء  إمكانية مع  ولتزاماإل لتسوية  االقتصادية  للمواردصادراك    تدفقا ذلك  يتطلب  أن

 فيجب  وماديا للنقود   الزمنية القيمة   تأثير يكون  وعندما . حالي تقدير  أفضل  إلرهار  وتعديلها  مالية نهاية كل فترة    في  المخصصات 
 . االلتزام ة ـــلتسوي  المتوقعة للمصاريف  الحالية القيمة هو  كمخصص به  المعترف المبلغ يكون أن
 

 المعترف بها في اندماج األعمال  المحتملة  االلتزامات
  في .  االستحواذ  تاريخ  في   كما  العادلة   بالقيمة  المبدئي  االعتراف   عند  األعمال   دمج   في  عليها  المستحوذ  المحتملةالمطلوبات    تقاس
ك   به  االعتراف  سيتم  الذي  بالمبلغ  المحتملة  المطلوبات  قياس  يتم  الحقةومالية    فترة  كل  نهاية (  37)  رقم   الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقا
ك   المبدئي  االعتراف  عند  به  المعترف  المبلغ  أو ك   بها  المعترف   لإليرادات  المتراكم  المبلغ  ناقصا   للتقارير  الدولي  المعيار  لسياسات  وفقا

 .  أعلم أيهما(و 15) رقم  المالية
 

 باإللتزامات  المثقلة  العقود 
  بسبب   تجنبها  للمجموعة   يمكن  ال   التي   التكاليف  أي )  تجنبها  يمكن  ال  التي  التكاليف   فيه  تتجاوز   عقد   هو   باإللتزامات   المثقل   العقد  إن

 تجنبها  يمكن  ال  التي  التكاليف  وتعكس.  بموجبه  إستالمها  المتوقع  االقتصادية  المنافع  العقدو  بموجب   بااللتزامات  للوفاء(  العقد  امتالكها
  الوفاء   في   الفشل  عن  الناشئة   رامات   أو  تعوي   وأي  بالعقد  الوفاء  تكلفة  إما  وهي  العقدو  من  للتخار   تكلفة  صافي  أقل   العقد  بموجب

 . أقل  أيهما بهو
 

  قبل . لكن  مخصص   إنه  علم   وقياسه   العقد   بموجب   الحالي  بااللتزام  االعتراف   يتم  باإللتزاماتو  مثقل   عقد   المجموعة   لدا   كان   إذا
  قيمة   في   وجدت  تكون  قد   التي   القيمة  انخفا    بخسارة   المجموعة  تعترف و    باإللتزامات   مثقل  لعقد   منفصل  مخصص  إحتساب 

 . بالعقد الخاصة الموجودات
 

 ال يتم إدرا  المخصصات للخسائر التشغيلية المستقبلية.
 

 تكاليف اإلقترا     -  ر 
إن تكاليف   فيما يتعلق باقترا  األموال.   المنشأةها  ت والتكاليف األخرا التي تكبدالتمويل    وتكاليفإن تكاليف االقترا  تشمل الفوائد  

االقترا  المتعلقة مباشرة بتملك أو إنشاء أو إنتا  الموجودات المستوفاة لشروط رسملة تكاليف االقترا و وهي الموجودات التي  
تتطلب وقتا زمنيا طويال لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيعو يتم إضافتها لتكلفة تلك الموجودات حتم تصبح جاهزة بشكل جوهري  

بيع. إن إيرادات االستثمارات المحصلة من االستثمار الموقت لقرو  محددة والمستثمرة خالل فترة عدم استغاللها  لالستخدام أو ال
 للصرف يتم خصمها من تكاليف التمويل القابلة لالسترداد.  

 

 .فيهايتم إدرا  كافة تكاليف االقترا  األخرا في بيان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي يتم تكبدها 
 

 التأجيرعقود  -  ش  
 

 ر كموج المجموعة 
أنها عقود    التأجيرتصنف عقود   بالملكية.    تأجيرعلم  المتعلقة  المخاطر والعوائد  الموجر بجزء جوهري من  إذا احتفر  تشغيلية 

إن تحديد ما إذا كان ترتيب معين هو ترتيب تأجيري أو ترتيب يتضمن   .تمويلية تأجيراألخرا كعقود  التأجيرتصنف جميع عقود 
ا الترتيب يعتمد علم استخدام أصل معين أو موجودات  يستند إلم مضمون هذا الترتيبو ويتطلب تقييم ما إذا كان تنفيذ هذ  تأجير

 محددةو أو أن الترتيب ينقل أو يمنح الحق في استخدام األصل . 
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 عقد اإليجار التمويلي  (1
إن المبالغ المستحقة من المستأجرين تحت عقد اإليجار التمويلي يتم إدراجها كمدينين بقيمة صافي استثمار المجموعة في عقد  
اإليجار. يتم توزيع اإليراد من عقود اإليجار التمويلية علم فترات مالية بحي  تعكس نسبة عائد دوري ثابت علم صافي  

 .القائم فيما يتعلق بعقود اإليجار استثمار المجموعة 
 

 عقد اإليجار التشغيلي  (2
الثاب  القسط  التشغيلي علم أساس  بإيرادات اإليجارات من عقد اإليجار  ت علم مدا مدة عقد اإليجار.  إن  يتم االعتراف 

القيمة الدفترية    إلمالتكاليف المباشرة األولية المتكبدة عند التفاو  وإجراء الترتيبات لعقد اإليجار التشغيلي يتم إضافتها  
 لألصل الموجر ويتم االعتراف بها علم أساس القسط الثابت علم مدا فترة عقد اإليجار. 

 

 المجموعة كمستأجر 
عقود    بالتزمات  المجموعة  تعترف.  العقد  بداية  تاريخ  في  وا تأجير  يتضمن  أو  اتأجير يعتبر  العقد  كان  إذا  مابتقييم    المجموعة  تقوم

 . المستأجر الطرف  فيها  تكون التي التأجير ترتيبات بجميع يتعلق فيماموجودات الإستخدام  حقوق  مقابلالتأجير 
 

 الموجودات  إستخدام حقوق (1
موجودات في تاريخ بداية عقد التأجير )أي التاريخ الذي تصبح به الموجودات محل  ال  إستخدام  حقوقب   المجموعة   تعترف
د اإليجار المعترف بها )والتي تتمثل  وقيمة إلتزامات عق  الموجودات  إستخدام  حقوق  لالستخدام(. تتضمن تكلفة  متاحةك العقد  

في القيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار المقرر سدادها خالل فترة عقد اإليجار مخصومة بإستخدام معدل اإلقترا  اإلضافي  
اريخ مدة  في تاريخ بدء مدة عقد اإليجار( والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدةو ودفعات عقد اإليجار المسددة في أو قبل بدء ت 

اإليجار   مست ن عقد  إيجار  حوافز  أي  المبدئي   الحقاة.  لماقصا    السياسة   حسب  الموجودات   إستخدام  حقوق تقاس    وللتسجيل 
 .  المشابهة موجوداتها لقياس المجموعة  قبل   من المتبعة المحاسبية

 

ك أي استهالك  والعقارات والمعدا   الممتلكاتحقوق إستخدام الموجودات التي تتماشم مع تعريف    إدرا   يتم ت بالتكلفة ناقصا
صورة معقولة    المجموعةمتراكم وخسائر انخفا  القيمة المعدلة ألي عمليات إعادة قياس لمطلوبات عقد التأجير. إذا لم تتأكد  

من حصولها علم ملكية الموجودات المستأجرة في نهاية مدة عقد التأجيرو يتم إستهالك موجودات حق االستخدام المعترف  
 إدرا   يتم. بينما  وم أساس القسط الثابت خالل العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات أو مدة عقد اإليجارو أيهما أقرببها عل

العقارات االستثمارية للمجموعة حي  يتم    ضمنحقوق إستخدام الموجودات التي تتماشم مع تعريف العقارات اإلستثمارية  
المقرر    التأجير  عقد  دفعات   عن  بمعزل   االيجار   عقد  فترة   خالللنقدية المتوقعة  التدفقات ا  تعكس   التيقياسها بالقيمة العادلة  

 . المجمع المالي بالمركز المجموعة  مطلوبات ضمن  إدراجهاو   قياسها يتمالتي و التأجير عقد فترة  خاللسدادها 
 

 التأجير  عقود إلتزامات  (2
التأجير ويتم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات عقد التأجير المقرر    عقود   بالتزامات في تاريخ بداية عقد التأجير    المجموعة   تعترف

دفعات    ضمنياتعتبر    التي دفعات  التشمل    والتيسدادها خالل فترة عقد التأجير. تتضمن دفعات عقد التأجير الدفعات الثابتة )
ك أي    إيجار قياسها    فيتعتمد    التيدفعات عقد التأجير المتغيرة  إلم    إضافة  وحوافز تأجير مستحقةثابتة في جوهرها( ناقصا

دفعات عقد التأجير سعر    تتضمنعلم موشر أو سعر وكذلك المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما  
   رامات   عنإلم أي دفعات    إضافةمتأكدة من ممارسة هذا الخيار بصورة معقولة    المجموعةممارسة خيار الشراء إذا كانت  

خيار إنهاء عقد التأجير. يتم االعتراف بدفعات عقد    المجموعة عقد التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة    إنهاء
ة والتي ال تعتمد علم موشر أو سعر كمصروف في الفترة التي تقع فيه األحدا  أو الرروف التي تستدعي  التأجير المتغير
سداد الدفعات.   

 

سعر االقترا  اإلضافي في تاريخ بداية عقد التأجيرو    المجموعةإحتساب القيمة الحالية لدفعات عقد التأجيرو تستخدم    عند
اإليجار  ير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية عقد التأجيرو يتم زيادة قيمة إذا كان سعر الفائدة المتضمن في عقد  

بينما يتم تخفيضها مقابل دفعات عقد اإليجار المسددة. إضافة الم ذلكو يعاد    والتمويلية  تكلفة ال  لتعكسعقد التأجير    إلتزامات
التأجير إذا طرأ تعديل أو تغيير في مدة عقد التأجير أوتغيير في مضمون دفعات عقد    عقود  اللتزاماتقياس القيمة الدفترية  
 سيتم شراء الموجودات محل العقد. الذي يتم إجراوه لتحديد ما إذا كان  التقديرالتأجير الثابتة أو في 

 

 القيمة  منخفضة الموجودات تأجير   وعقود  األجل قصيرة  التأجير   عقود (3
إعفاء االعتراف الخاص بعقود التأجير قصيرة األجل علم عقود تأجير ممتلكاتها ومعداتها )أي عقود التأجير    المجموعة  تطبق

ك إعفاء االعتراف الخاص    12التي تبلغ مدتها   شهراك أو أقل من تاريخ بداية العقد وال تحتوي علم خيار شراء(. كما تطبق أيضا
ذات القيمة المنخفضة. يتم االعتراف بدفعات  الخاصة بالموجودات    االيجارات القيمة علم    منخفضة    الموجوداتبعقود تأجير  

منخفضة كمصروف علم أساس طريقة  العقد التأجير علم عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات ذات القيمة  
 .  القسط الثابت خالل مدة التأجير

 

 ار للعقود المشتملة على خيارات التجديد: األحكام الجوهرية لتحديد مدة عقد اإليج (4
تمديد عقد  إلم أي فترات مشمولة بخيار  باإلضافة  القابلة لإللغاء  الفترة  ير  بإعتبارها  المجموعة مدة عقد اإليجار  تحدد 

كانت ممارسة  أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار إذا    واإليجار إذا كانت ممارسة هذا الخيار موكدة بصورة معقولة
 هذا الخيار  ير موكد بصورة معقولة. 
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قائع والرروف ذات الصلة التي توجد حافزاع اقتصادياع للمستأجر  و كافة ال  االعتبارعند تحديد مدة عقد اإليجارو تأخذ اإلدارة في  
د خيارات اإلنهاء( فقط في مدة  م ممارسة خيار اإلنهاء. يتم إدرا  خيارات التمديد )أو الفترات بعدلممارسة خيار التمديد أو ع

عند وقوع حد  مهم أو تغير   التقدير ذلكعقد اإليجار إذا كان تمديدها )أو عدم إنهاءها( موكدا بصورة معقولة. يتم مراجعة 
 سيطرة المستأجر.  تحت وتكون  التقديرمهم في الرروف التي تقع وتوثر في هذا 

 

 حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي -  ت  
بمساهمي الشركة األم قبل خصم حصة موسسة    الخاص ربح  ال% من  1يتم احتساب حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع  

  األم الشركة    ةحص   إستبعادبعد  و االدارة  مجلس  أعضاء   ومكافأة الزكاة  وحصة  الوطنية  العمالة دعم  وضريبة الكويت للتقدم العلمي 
لم يتم احتساب حصة موسسة الكويت    .ي زميلة والمحول إلم االحتياطي االجبارالتابعة ولا  الكويتيةمساهمة  الشركات  المن أرباح  

 الحصة.  تلكنررا لعدم وجود ربح تحتسب علم أساسه  2020ديسمبر  31للتقدم العلمي للسنة المالية المنتهية في 
 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية  -    
% من الربح الخاص بمساهمي الشركة األم قبل خصم حصة موسسة الكويت  2.5بواقع  يتم احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية  

للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة وبعد إستبعاد حصة الشركة األم في أرباح  
ال الكويت وكذلك حصتها في ضريبة دعم  بورصة  المدرجة في  الزميلة  التابعة  الشركات  الشركات  المدفوعة من  الوطنية  عمالة 

وذلك طبقا للقانون    والمدرجة في بورصة الكويت وتوزيعات األرباح النقدية المستلمة من الشركات المدرجة في بورصة الكويت
  العمالة   دعم  ضريبة  احتساب  يتم  لم  .والقواعد التنفيذية المنفذة له  2006لسنة    24والقرار الوزاري رقم    2000لسنة    19رقم  

 . الضريبة تلك أساسه علم تحتسب  ربح وجود  لعدم  نررا 2020 ديسمبر 31 في  المنتهية المالية للسنة  الوطنية 
 

 الزكاة  حصة   -  خ
% من الربح الخاص بمساهمي الشركة األم  قبل خصم حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي  1الزكاة بواقع    حصةيتم احتساب  

الشركات   أرباح  في  الشركة  إستبعاد حصة  وبعد  االدارة  مجلس  أعضاء  ومكافأة  الزكاة  الوطنية وحصة  العمالة  دعم  وضريبة 
وكذلك حصة الزكاة المدفوعة من الشركات المساهمة الكويتية التابعة وتوزيعات األرباح النقدية  المساهمة الكويتية الزميلة والتابعة  

والقواعد    2007لسنة    58والقرار الوزاري رقم    2006لسنة    46المستلمة من الشركات المساهمة الكويتيةو وذلك طبقا للقانون رقم  
  علم   تحتسب  ربح  وجود لعدم  نررا  2020  ديسمبر  31  في  المنتهية  المالية  للسنة  الزكاة  حصة  احتساب  يتم  لم  .التنفيذية المنفذة له

 . الحصة  تلك أساسه 
 

 األجنبية  العمالت -  ذ
تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ هذه المعامالت.  ويتم إعادة تحويل  

المالية إلم الدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بذلك    السنة الموجـودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية  
ك التار ألسعار الصرف السائدة في تاريخ    يخ. أما البنود  ير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا

 .تحديد قيمتها العادلة. إن البنود  ير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة علم أساس التكلفة التاريخية ال يعاد تحويلها
 

للفترة  الناتجة من تسويات البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسائر المجمع    تدر  فروق التحويل
بالقيمة العادلة من خالل  المالية . أما فروق التحويل الناتجة من البنود  ير النقدية كاألدوات المالية والمصنفة كموجودات مالية 

أرباح أو خسائر التغير في القيمة العادلة. إن فروق التحويل الناتجة من البنود  ير النقدية كأدوات  األرباح أو الخسائر فتدر  ضمن  
الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم إدراجها ضمن "التغيرات التراكمية في القيمة العادلة" في الدخل  

 الشامل اآلخر.  
 

ك يتم تحويل الموجودات وال   السنة ألسعار الصرف السائدة بتاريخ نهاية    مطلوبات للشركات التابعة األجنبية إلم الدينار الكويتي وفقا
ك  ك   المالية. يتم تحويل نتائج األعمال لتلك الشركات إلم الدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة في    ألسعار صرف مساوية تقريبا

ق التقييم الناتجة من التحويل مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ويتم إدرا  هذه الفروق  تاريخ هذه المعامالتو ويتم إدرا  فرو
 .التي تم استبعاد العمليات األجنبية فيها الفترة الماليةفي بيان األرباح أو الخسائر المجمع خالل 

 

التعامل معها كموجودات ومطلوبات الشركات  إن الشهرة والتغير في القيمة العادلة الناتجة عن عمليات شراء شركات أجنبية يتم  
 .األجنبية ويتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة بتاريخ اإلقفال 

 

 المحتملة  األحدا   -   
ال يتم إدرا  المطلوبات المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعة اال عندما يكون استخدام موارد اقتصادية لسداد التزام قانوني حالي  

نتي  متوقع  عن  أو  اإلفصاح  يتم  ذلكو  وبخالف  كبيرة.  بصورة  سداده  المتوقع  المبلغ  تقدير  إمكانية  مع  مرجحا  سابقة  أحدا   جة 
 .المطلوبات المحتملة ما لم يكن احتمال تحقيق خسائر اقتصادية مستبعـداك 

 

عندما يكون تحقيق منافع اقتصادية نتيجة  ال يتم إدرا  الموجودات المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم اإلفصاح عنها  
ك     .أحدا  سابقة مرجحا

 

 معلومات القطاع  -  ر
يتم   تكبد مصاريف.  أو  ينتج عنها اكتساب إيرادات  التي  يعمل في أنشطة األعمال  المجموعة  القطاع هـو جزء منفصل مـن  إن 

يتم م التي  الداخلية  التقارير  التشغيلية علي أساس  القطاعات  الرئيسي وهو  اإلفصاح عن  التشغيلي  القرار  قبل متخذ  راجعتها من 
 الشخص المسوول عن توزيع الموارد وتقييم األداء واتخاذ القرارات اإلستراتيجية حول القطاعات التشغيلية. 
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 للمساهمين توزيعات األرباح -  غ
الشركة األم كمطلوبات عند إقرار تلك التوزيعات  عتراف بتوزيعات األرباح النقدية و ير النقدية لمساهمي  تقوم المجموعة باإل

رادة المجموعة. يتم إقرار تلك التوزيعات عند الموافقة عليها من قبل الجمعية  نهائياو وعندما ال يعود قرار تلك التوزيعات خاضعا إل
 عتراف بقيمة تلك التوزيعات بحقوق الملكية. لمساهمي الشركة األمو حي  يتم اإلالسنوية  العامة

 

  يتم قياس التوزيعات  ير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إدرا  نتيجة إعادة القياس بالقيمة العادلة مباشرة 
ن الفرق بين القيمة الدفترية لذلك االلتزام والقيمة الدفترية للموجودات  إضمن حقوق الملكية. عند القيام بتلك التوزيعات  ير النقديةو ف

 . المجمع لموزعة يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائرا
 

كأحدا  الحقة لتاريخ بيان المركز المالي    المجمعة رباح التي تم إقرارها بعد تاريخ البيانات المالية  فصاح عن توزيعات األيتم اإل
 المجمع.

 

 موجودات األمانة    -   أأ
األمانة أو الوكالة علم أنها من موجودات المجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها ضمن  ال يتم التعامل مع الموجودات المحتفر بها بصفة  

 . ات البيانات المالية المجمعةإيضاحولكن يتم اإلفصاح عنها في  و البيانات المالية المجمعة
 

 الهامة  المحاسبية  فتراضات واإل والتقديرات اآلراء -  ب  ب
 للمعايير المجمعة وفقا  المالية  البيانات  إعداد  مستقبلية. إن بأسباب  تتعلق فتراضات واإل  التقديراتاآلراء و ببع  تقوم  إن المجموعة 

 للموجودات المدرجة المبالغ  علم توثر وافتراضات بتقديرات والقيام الرأي  إبداء اإلدارة من  يتطلب المالية للتقارير الدولية
 لإليرادات  المدرجة  والمبالغ المجمعة  المالية  البيانات بتاريخ المحتملة  والمطلوبات الموجودات  عن  واإلفصاح  والمطلوبات
 .التقديرات تلك عن الفعلية النتائج تختلف  قد  . السنة خالل والمصاريف 

 
 

   اآلراء  – أ
 لها التي  التالية راءاآل بداءإب  اإلدارة قامت و 2 رقم إيضاح في  للمجموعة والمبينة المحاسبية السياسات تطبيق  عملية خالل  من
 المجمعة.  المالية البيانات ضمن المدرجة المبالغ علم  جوهري أثر

 

  : اإليرادات تحقق -
يتم تحقق اإليرادات عندما يكون هناك منافع اقتصادية محتملة للمجموعةو ويمكن قياس اإليرادات بصورة موثوق بها. إن  

ك للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  قد تم  تحديد ما إذا كان ( وسياسة تحقق اإليراد  15تلبية معايير االعتراف باإليراد وفقا
 . ( يتطلب أراء هامةص  -  2المبينة في إيضاح رقم )

 

 : تحديد تكاليف العقود -
أراء هامة. إن تحديد تكاليف  إن تحديد التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد معين أو الخاصة بأنشطة العقد بشكل عام يتطلب  

العقود لها تأثير هام علم تحقق اإليرادات المتعلقة بالعقود طويلة األجل. تتبع المجموعة إرشادات المعيار الدولي للتقارير  
 .( لتحديد تكاليف العقود وتحقق اإليرادات 15المالية رقم )

 

 : تصنيف األراضي  -
ستخدام هذه  ا تصنف المجموعة األراضي إلم إحدا التصنيفات التالية بناء علي أ را  اإلدارة في  وعند إقتناء األراضي

 : األراضي
 

 عقارات تحت التطوير  -أ
فإن كال من األراضي وتكاليف اإلنشاءات   وعندما يكون  ر  المجموعة تطوير األراضي بهدف بيعها في المستقبل

 . المتاجرة  لغر  بها ضمن بند العقارات المحتفر يتم تصنيفها كعقارات تحت التطوير 
 

 أعمال تحت التنفيذ  -ب 
فإن كال من األراضي    وعندما يكون  ر  المجموعة تطوير األراضي بهدف تأجيرها أو إستخدامها في المستقبل

التنفيذ تحت  كأعمال  تصنيفها  يتم  اإلنشاءات  والعقارات    وتكاليف  الممتلكات  أو  االستثمارية  العقارات  بندي  ضمن 
 . والمعدات علم التوالي

 

 بغر  المتاجرة   محتفر بها قاراتع -  
و فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات  للمجموعةعتيادي  عندما يكون  ر  المجموعة بيع األراضي خالل النشاط اإل

 . غر  المتاجرةب 
 

 عقارات استثمارية  - د
أو أن الهدف لم يتم    و حتفار بها بهدف زيادة قيمتها الرأسماليةعندما يكون  ــر  المجموعة تأجير األراضي أو اإل

 . فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات استثمارية وتحديده بعد
 

 :تجاريين مدينين قيمة  في  نخفا  اال مخصص  -
 تتضمن المدينين قيمة  في  نخفا  اال حتساب إل  المحددة والعوامل في قيمة مدينين تجاريين    نخفا  االمخصص    تحديد إن

 . هامة  أراء
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 : المالية  الموجودات  تصنيف -
بالقيمة  "األرباح أو الخسائر" أوعند اقتناء األصل الماليو تقرر المجموعة ما إذا كان سيتم تصنيفه "بالقيمة العادلة من خالل  

( تقييم كافة  9العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" أو "بالتكلفة المطفأة". يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
إلدارة   المجموعة  أعمال  نموذ   إلم  استناداك  والمشتقاتو  الملكية  أدوات  باستثناء  الماليةو  ذات  الموجودات  الموجودات 

( حول تصنيف موجوداتها  9خصائص التدفقات النقدية لألداة. تتبع المجموعة إرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 (. د  -  2المالية كما هو مبين في إيضاح رقم )

 

 : األعمال دمج -
إقتناء أعمال أم إقتناء موجودات )أو مجموعة    اقتناء شركات تابعةو تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هذا االقتناء يمثل  عند

  من   متكاملة  مجموعة  إقتناء  يتم  عندما  أعمال  كدمج  االقتناء  ذلك   عن  بالمحاسبة  المجموعة  تقوم (.  مطلوباتوموجودات  
  مدا   تحديد  إن.  المقتناة  الجوهرية  العمليات   ماهية  خاص  بشكل   االعتبار  في  يوخد  حي   الموجوداتو  إلم  باالضافة   األنشطة 
 . هامة آراء يتطلب  المقتناة العمليات جوهرية 
 

  موجودات  مجموعة  )أو   موجودات  كاقتناء  العملية  تلك  عن  المحاسبة  فيتم  أعمالو  دمج  تمثل  ال  االقتناء  عملية  تكون  عندما  أما
  شهرة   إحتساب  بدون العادلة قيمتهم إلم إستنادا المقتناة والمطلوبات  الموجودات علم االقتناء تكلفة توزيع يتم(. ومطلوبات

 . موجلة ضرائب أو
 

 : الضرائب -
تخضع المجموعة لضرائب الدخل في مناطق متعددة. إن تحديد مخصصات ضرائب الدخل يتطلب آراء هامةو حي  توجد  

خالل   من  موكد  النهائية  ير  الضريبة  تحديد  تجعل  التي  الحسابية  والعمليات  المعامالت  من  االعتيادي  العديد  النشاط 
 للمجموعة. 
 

 : السيطرة  تحقق -
  الشركةو   تلك  علم  واقعية   سيطرة   لديها  كان  إذا   ما  فيها  المستثمر  الشركة  علم  السيطرة   وجود   تحديد   عند  االدارة   تراعي
  فيها   المستثمر  بالشركة   الخاصة   المعنية   االنشطة  تحديد  إن.  بها  التصويت   حقوق   من%  50  من  أقل   تملك  كانت   ما  إذا   وذلك
 . هامة  آراء يتطلب  فيها  المستثمر للشركة  المتغيرة العوائد  علم للتأثير سلطتها باستغالل المجموعة  قيام  إمكانية ومدا

 

 : الحصص  ير المسيطرة بنسب مادية -
الصلة  % من حقوق ملكية الشركة التابعة ذات  10  من   أكبر  تعتبر إدارة الشركة األم أن أي حصص  ير مسيطرة بنسبة 

 . (19كحصص مادية. تم عر  اإلفصاحات المتعلقة بتلك الحصص  ير المسيطرة في االيضاح رقم )
 

 : الجوهري  التأثير تقييم -
  المشاركة   علم  القدرة  للمجموعة  كان  إذا  ما  االعتبار  في  اإلدارة   تأخذ  بهاو  المستثمر  الشركة  علم  الجوهري  التأثير  تحديد  عند
  في  التصويت   حقوق   من٪  20  من  أقل   نسبة   تملك  المجموعة   كانت   إذا   بها  المستثمر  للشركة  والتشغيلية   المالية   القرارات   في

تمثيل المجموعة في مجلس إدارة الشركة المستثمر    اعتبارآراء هامة تتمثل في    ميي التق  ذلك  تطلب ي   .بها  المستثمر  الشركة 
 ين الشركات. بها والمشاركة في عمليات صنع السياسة والمعامالت الجوهرية ب 

 

 : التأجير عقود -
 : يلي  ما  أخرا أمور  بين من( 16) رقم المالية  للتقارير الدولي المعيار لتطبيق المطلوبة  الهامة  األراء  تشمل

 تأجيرو عملية  يتضمن( العقد من جزء   أو) العقد كان  إذا ما تحديد •

 و ممارسته سيتم  اإلنهاء أو التمديد خيار أن  معقول لك بش الموكد من كان  إذا ما تحديد •

 و (موجراك  المنشأة تكون عندما) التأجير  اتفاقيات تصنيف •

 جوهرهاو في  ثابتة المتغيرة المدفوعات  كانت  إذا ما تحديد •

 الترتيبو في  متعددة تأجير عمليات هناك كانت  إذا ما تحديد •

 . الموجرة و ير  الموجرة للعناصر  المستقلة  البيع أسعار تحديد •
 

 

   فتراضات واإل التقديرات -  ب
فترة  النهاية   في  الموكدة  ير للتقديرات األخرا  الرئيسية والمصادر مستقبلية بأسباب  تتعلق التي الرئيسية اإلفتراضات إن
 الالحقة  المالية  السنة  خالل والمطلوبات  للموجودات  الدفتريةللقيم  مادية  تعديالت حدو   في جوهرية  مخاطر  لها  والتي  ماليةال

 :  التالي الشكل علم هي
 

   :مسعرة ال ير  المالية  للموجودات العادلة  القيمة -
المالية  ير    األوراق)أو    نشط   سوق في  نشاطها تمارس ال التي المالية   للموجودات العادلة القيمة  باحتساب المجموعة  تقوم

 ألدوات  الرجوعو حديثةو بحتة تجارية عمليات استخدام التقييم أسس تتضمن  .التقييم أسس  استخدام طريق عنالمدرجة(  
 تعكس التي الخيارات تسعير نماذ  استخدامو المخصومة النقدية للتدفقات تحليل علم عتماداإلو  ومشابهة أخرا مالية

 والمخصومة  المستقبلية النقدية التدفقات عن تقديرات عمل المجموعة من يتطلب التقييم هذا إن .المحددة  المصدر رروف
 . موكدة  ير تكون ألن عرضة  هي والتي
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 : األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك -
تراجع المجموعة تقديراتها لألعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك في تاريخ كل بيانات مالية استناداك إلم االستخدام  

 التأكد من هذه التقديرات بصورة أساسية بالتقادم والتغيرات في العمليات. المتوقع للموجودات. يتعلق عدم 
 

 : الشهرة قيمة  نخفا ا -
 القيمة"تقدير ذلك  ويتطلب  . األقل علم  سنوي   بشكل الشهرة  قيمة  في  انخفا   هناك كان  إذا فيما بتحديد المجموعة  تقوم

 .عليها الشهرة توزيع يتم التي النقد توليد لوحدة  أو صللأل المستخدمة" 
 

 من أو  ألصل من ا   المتوقعة المستقبلية  النقدية  للتدفقات تقديرات عمل المجموعة من يتطلب  المستخدمة  القيمة  تقدير إن
 . النقدية التدفقات  لتلك الحالية القيمة  حتسابال المناسب  الخصم  معدل اختيار وكذلك و النقد توليد وحدة 

 

 :تجاريين مدينين قيمة  في  نخفا  اال مخصص  -
أسلوب    علمالخسائر االئتمانية المتوقعة    تستندتقديرات.    يتطلب  تجاريين  مدينين  قيمة  في  نخفا االمخصص    تحديدإن  

(. يتم شطب الديون المعدومة عندما يتم تحديدها. إن  5مستقبالك كما هو مبين في إيضاح رقم )  المتوقعةالخسائر االئتمانية  
 .الذمم المدينة يخضع لمـوافقة اإلدارة  وشطب المتوقعة  االئتمانية الخسائر مخصصقيد 
 

 : تقييم العقارات االستثمارية -
بيان األرباح    يالعادلة ف تقوم المجموعة بقيد عقاراتها االستثمارية بالقيمة العادلة حي  يتم اإلعتراف بالتغيرات فـم القيمة  

 لتحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية:  التالية  يةساألسا  الطرق و حي  يتم إستخدام المجمع الخسائر أو
 

  أساس   علم  القيمة  هذه  إحتساب  يتم  حي   منهو  الناتج  الدخل  إلم  إستناداالدخل: والتي يتم بها تقدير قيمة العقار    رسملة .1
  بمعدل   يعرف   والذي  السوقو   لمعطيات   طبقا   العقار  من  المتوقع  العائد  معدل   علم  مقسوما  للعقار  التشغيلي   الدخل  صافي 
 . الرسملة 

والتي تعتمد علم تقديرات تتم عن طريق الرجوع إلم صفقات فعلية حديثة تمت بين أطراف    المقارنة:  سوق  أسعار .2
 أخرا لعقارات مشابهة من حي  الموقع والحالة مع االستناد إلم معارف وخبرات ذلك المقيم العقاري المستقل.  

للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل استنادا والتي يتم فيها استخدام المبالغ المتوالية  النقدية المخصومة:    التدفقات .3
بهذا   المتعلقة  المخاطر  باستخدام معدل خصم يعكس  الحالية  للقيمة  القائمة وخصمها  العقود والشروط اإليجارية  إلم 

 األصل. 
 

 المتاجرة:  بغر تقييم العقارات  -
تقييم  يتم  أيهما أقل.  تحقيقهاو  الممكن  البيعية  القيمة  بالتكلفة أو صافي  المتاجرة  بها لغر   المحتفر  العقارات  إدرا   يتم 
تاريخ   في  بالسوق كما  السائدة  العوامل واألسعار  إلم  بالرجوع  المكتملة  للعقارات  تحقيقها  الممكن  البيعية  القيمة  صافي 

ا من قبل المجموعة استنادا إلم معامالت مقارنة لعقارات أخرا بنفس القطاع الجغرافي  البيانات الماليةو حي  يتم تحديده
وذات فئة مماثلة. يتم تقييم صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها للعقارات تحت االنشاء بالرجوع إلم األسعار السائدة بالسوق  

التكاليف المتوقعة الستكمال االنشاء والمصاريف البيعيةو   كما في تاريخ البيانات المالية للعقارات المكتملة مخصوما منها
 .  نجازاإلإضافة إلم العامل الزمني حتم تاريخ 

 

 : نخفا  قيمة الموجودات  ير الماليةا -
  والتي   وترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( القيمة القابلة لإلستردادـقيمة الدفـجاوز الـي القيمة يحد  عندما تت ـإن اإلنخفا  ف

ك تكاليف البيع يتم تمثل   ك تكاليف البيع أو القيمة المستخدمةو أيهما أعلم. إن حساب القيمة العادلة ناقصا القيمة العادلة ناقصا
ك   بناء علم البيانات المتاحة من معامالت البيع فم معامالت تجارية بحتة من أصول مماثلة أو أسعار السوق المتاحة ناقصا

تنشأ تلك    . لالزمة إلستبعاد األصل. يتم تقدير القيمة المستخدمة بناء علم نموذ  خصم التدفقات النقديةة اضافي التكاليف اإل
التي لم تلتزم المجموعة   والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة والتدفقات النقدية من الموازنة المالية للخمس سنوات المقبلة

إن القيمة القابلة    . ها تعزيز أداء األصل )أو وحدة توليد النقد( في المستقبلو أو أي استثمارات جوهرية والتي من شأن بها بعد
لالسترداد هي أكثر العوامل حساسية لمعدل الخـصم المستخدم مـن خـالل عملية خصم التدفقات النقدية وكذلك التدفقات  

 .النقدية المستقبلية ومعدل النمو المستخدم أل را  االستقراء
-  

 : األسهم للمورفينمعامالت خيار  -
تقوم المجموعة بقياس تكلفة معامالت خيار األسهم للمورفين بالرجوع إلم القيمة العادلة ألدوات الملكية في تاريخ المنح  
للمورفين. إن تقدير القيمة العادلة للسهم المستخدمة في هذه المعامالت يتطلب تحديد أفضل نموذ  مالئم للتقييم والذي يعتمد  

 شروط المنح.  علم قواعد و
 

 : الضرائب -
بقيد التزامات عن الضرائب المتوقعة بالمناطق التي تمارس فيها أنشطتها وتقدير مدا احتمالية استحقاق    المجموعة تقوم  

ضرائب إضافية. وعندما تختلف الضريبة النهائية عن المبالغ المسجلة فعلياو فان تلك الفروقات ستنعكس علم ضريبة  
ختالف. إن أية تغييرات في هذه التقديرات واالفتراضات قد  الدخل والضرائب الموجلة في الفترة التي يتبين فيها هذا اال

 توثر علم القيمة الدفترية للضرائب الموجلة. 
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 : التأجير عقود -
 : يلي ما تتضمن( 16)  رقم المالية للتقارير الدولي  المعيار  تطبيق في  التأكد عدم  لتقديرات الرئيسية  العناصر إن
 . التأجير مدة تقدير •
   . التأجير لمدفوعات المناسب  الخصم  سعر تحديد •
 .اقيمته  انخفضت  قد  الموجودات إستخدام  حقوق  تكان  إذا ما تقييم •

 

 معادل  نقدو نقد  -  3
  2020  2019 

 4,892,096   5,077,780   البنوك  ولدا الصندوق  في نقد
 5,000,000    2,000,000  )أ(   األجل قصيرة بنكية وديعة

 10,411    749  استثماريةفر انقد لدا مح
   7,078,529   9,902,507 

 (2,918,303)  (688,792)  )ب( : أرصدة نقد وحسابات بنكية محتجزة  ناقصا
 6,984,204   6,389,737   المجمع  النقدية التدفقات  بيان في  مبين هو كما معادل  ونقد نقد

 

 بمعدل  تعاقديا  الوديعة  هذه تستحق  سنوياو   ( %2.94  -   2019% ) 0.875  األجل  قصيرة  البنكية الوديعة  علم الفعلي  الفائدة  معدل  بلغ (أ
 . يوم( 90 –  2019) يوم  30 من أقل 

 
وكذلك كضمان مقابل    ستالم وتقديم المدفوعات ألنشطة إنشاء محددةتمثل األرصدة المحتجزة لدا البنوك حسابات ضمان محتجزة إل (ب 

ا.  90ستخدام خالل و ومن المحتمل أال تكون متاحة لإل(13)إيضاح   بع  التسهيالت البنكية للمجموعة  يومك
 

 رباح أو الخسائر بالقيمة العادلة من خالل األ  مالية  موجودات -   4
  2020  2019 

 48,147   -  مسعرةأسهم ملكية 
 777,853   372,616  أسهم ملكية  ير مسعرة

  372,616   826,000 
 

 :التالية  بالعمالت المذكورة أعاله مقومة  المالية الموجودات إن 
 2020  2019 

 480,735   105,497 كويتي دينار
 298,480   257,466 عماني لاير

 46,785   9,653 مريكيأدوالر 
 372,616   826,000 

 

 أخرا  مدينة وأرصدة  مدينون -   5
  2020  2019 

 13,137,809    11,077,074  )أ( تجاريون مدينون 
 11,945,668   12,026,045   آخرون ومدينون دفعات مقدمة 
   23,103,119   25,083,477 
 (10,475,540)  (12,255,245)  )ب( وآخرين تجاريين مدينينفي قيمة  إنخفا  مخصص 

   10,847,874   14,607,937 
 

 :مدينون تجاريون –أ 
 يوم.  30إن أرصدة المدينين ال تحمل فائدةو ويتم تسويتها عادة خالل 

 

  إلحتـساب(  9رقم )  المالية للتقارير  الدولي للمعيارالمبـسط    ـسلوبتطبق المجموعة األ واآلخرين والمدينين التجاريين  للمدينين بالنـسبة
المتوقعةو تم  الئتمانية. عند قياس الخســائر اجوهريحي  أن هذه البنود ال تحتوي علم عنصــر تمويل    المتوقعة  االئتمانية  الخســائر

 .االستحقاق تواريخالمشتركة و الئتمانوتجميعها علم أساس خصائص مخاطر ا مجمععلم أساس  التجاريين  المدينينتقييم  
 

 لتلك  المقابلة التاريخية االئتمانية  والخـسائرالـسابقة    ـشهر 48  امد  علم  للمعامالت الدفع  نموذ معدالت الخـسائر المتوقعة إلم   تـستند
  ســداد علم  العميل  قدرة  توثرعلم التي  والمســتقبلية  الحالية  الكلية  االقتصــادية  العوامل  لتعكس  التاريخية  المعدالت تعديل يتم.  الفترة
ك  يعتبر ال  الكلية  االقتصـادية  العوامل  هذه أثر  فإن  االئتمانو  لمخاطر التعر   فترة  لقصـر  نرراك  ولكن.  المسـتحق المبلغ   خالل  جوهريا
 .المالية البيانات فترة

 

عواـمل  الاألمر علم    ذـلك  أثرالمجموـعة في االعتـبار   أـخذتو  الســـــنة"(  خالل  COVID - 19تفشــــي فيروس كوروـنا )"ل  نتيـجة
 تاريخ  في كماالتقدير واالفتراضـات لتحديد خسـائر االئتمان المتوقعة    عملياتالتي تعتبر ضـرورية في    المسـتقبلية ةالكلي   يةاالقتصـاد
 .(أ - 31 يضاحإ) المالية البيانات
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ك  180. كما أن عدم الســداد خالل  إســتردادهاالمدينين التجاريين عندما ال يتوقع    ذممشــطب   يتم تاريخ الفاتورة وعدم دخول    منيوما

  إنخفضــتقد    اإئتمان  إعتبارهتلك المبالغو ومن ثم فإنه يتم   إســتردادعلم عدم توقع    اســداد بديلة يعتبر موشــر إتفاقيات  في  المجموعة
 قيمته.

 

 :بناءك علم مصفوفة مخصصات المجموعة تم والذي التجاريين المدينينيوضح الجدول التالي تفاصيل المخاطر المتعلقة ببند 
 

  2020 

 30 من أقل  
ك     يوما

31 - 60  
ك    يوما

61 – 90 
ك     يوما

91 - 180  
ك    يوما

  180 من أكثر
ك   يوما

 
 اإلجمالي 

 -  %100.00  %23.37  %14.60  %7.80  %3.91  المتوقعة االئتمان خسائر معدل
 11,077,074  2,158,473  419,329  509,608  144,917  7,844,747  ¤ الدفترية القيمة إجمالي

 2,648,902  2,158,473  97,997  74,402  11,300  306,730   المتوقعة االئتمان خسائر

 
  2019 

 30 من أقل  
ك     يوما

31 - 60  
ك    يوما

61 - 90   
ك    يوما

91 - 180  
ك    يوما

  180 من أكثر
ك   يوما

 
 اإلجمالي 

 -  100.00%  16.39%  8.20%  5.46%  2.73%  المتوقعة االئتمان خسائر معدل
 13,137,809  1,757,107  278,221  657,455  105,154  10,339,872  الدفترية القيمة إجمالي

 2,144,638  1,757,107  45,600  53,911  5,741  282,279   المتوقعة االئتمان خسائر

 

 :وآخرين تجاريين مدينين قيمة في إنخفا  مخصص - ب      
 

 :هي كما يلي وآخرين تجاريين مدينين قيمة في إنخفا  مخصصإن الحركة علم 

  
  مدينون
 2019  2020  آخرون  مدينون  تجاريون 

   10,649,167   10,475,540   8,330,902   2,144,638   السنة   بداية في  الرصيد
 840,706   2,055,364   1,277,980   777,384   السنة   المحمل خالل

 (1,075,524)  ( 240,534)  -  ( 240,534)  لم يعد له ضرورة  القيمة في إنخفا   مخصص
 61,191     (35,125)  ( 2,539)  ¤ (32,586)  أجنبية  عمالت ترجمة  تعديالت

 10,475,540   12,255,245   9,606,343   2,648,902   السنة  نهاية في الرصيد
 

 المتاجرة  بغر   عقارات  -  6
 :هي كما يلي المتاجرة بغر  عقاراتإن الحركة علم        

  2020  2019 

 41,741,409   17,079,258   الرصيد في بداية السنة 
 7,677,484   306,505   إضافات  
 (9,567,298)  -  ( 9)إيضاح  استثمارية  عقارات إلم المحول 

 (20,014,395)  ( 9,450,324)    استبعادات
 (2,470,542)  ( 838,351)  بغر  المتاجرة   عقارات انخفا  قيمة  خسائر

 (287,400)  ( 186,775)  عمالت أجنبية ترجمة تعديالت 

 17,079,258   6,910,313   الرصيد في نهاية السنة 
 

  الالئحةإلم    إستنادا  ينمستقل  ينمقيم  قبل لمتاجرة بناء علم تقييم من  المتوقعة لألراضي والعقارات بغر  اتم تحديد القيمة االستردادية  
 . تقييم العقارات إرشادات أسواق المال بشأن  لهيئة التنفيذية

 

 : التالي  في  رئيسي بشكل المتاجرة بغر   العقارات تتمثل
 2020  2019 

 6,256,794   - التطوير  قيد  عقارات
 10,822,464   6,910,313  مطورة   عقارات

  6,910,313   17,079,258 
 

  بنكية   تسهيالت مرهونة مقابل  دينار كويتي(    7,602,681  –   2019)كويتي    دينار  4,532,434  بمبلغعقارات بغر  المتاجرة  إن  
 (. 14و 13 ات )إيضاح  قرو  ألجل و  إسالمية

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية  -  7
 

 2020  2019 

 -  9,880,250   ير مسعرة  ملكية أسهم
 3,115,718   1,259,696  استثمارية  صناديق

  11,139,946   3,115,718 
 

  بالقيمة موجودات مالية    إلم شركة زميلة    في   إستثمارهابتحويل    المجموعة و قامت  2020ديسمبر    31المالية المنتهية في    السنة  خالل 
 (. 8في تاريخ التحويل )إيضاح   كماالعادلة  قيمتهاب  بها االعتراف  تم  والتيالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
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دينار   3,115,718  -  2019)  كويتي  دينار  11,139,946  بمبلغ   اآلخر   الشامل   الدخل   خالل  من  العادلة  بالقيمةإن موجودات مالية  

 (.  13)إيضاح  إسالمية  بنكية تسهيالت مقابل  مرهونة  (كويتي
 

 زميلة   ةفي شرك  استثمار -  8
 المبلغ   نسبة الملكية %       

 2019  2020  2019  2020  ساسي النشاط األ  بلد التأسيس  سم الشركة الزميلة إ

  للتطوير األولم  قطر  ـشركة
 9,859,742  -  17.53%  -  العقاري  التطوير  الكويت  دولة .م.ك. )مقفلة(ش العقاري

 

 : إن الحركة خالل السنة كانت كما يلي
 2020  2019 

 9,852,650   9,859,742  الرصيد في بداية السنة  
 46,490   ( 474,452) زميلة   ةمن نتائج أعمال شرك المجموعة حصة 
 (39,398)  178,049  للشركة الزميلة  )الخسارة الشاملة اآلخرا(  اآلخر  الشامل الدخل من  حصة 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل    إلي   اإلستثمارإعادة تصنيف    أثر

 172,194  الشامل اآلخر )أ( 
 

- 
 -  ( 9,735,533) )أ(  اآلخر الشامل  الدخل  خالل   من العادلة بالقيمة مالية  لموجودات المحول 

 9,859,742   - الرصيد في نهاية السنة  
 

ــنة  خالل -أ ــمبر  31المنتهية في    السـ ــركة قطر األولم للتطوي 2020 ديسـ ــتثمارها في شـ   –العقاري    رو قامت المجموعة بتحويل اسـ
ــامل اآلخر )إيضــاح   ــتثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش ــركة  زميلة( إلم اس (و حي  فقدت المجموعة  7ش.م.ك. )مقفلة( )ش

التأثير الجوهري علم هذا االستثمارو وبناءا عليه قامت المجموعة بتقييم هذا االستثمار كما في تاريخ فقدان التأثير الجوهريو األمر  
 تم االعتراف به ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع. والذيدينار كويتي  172,194عنه ربح بمبلغ  الذي نتج

 

مقابل بع  أرصدة    ةمرهون   2019ديسمبر    31كما في    كويتي  دينار  9,859,742بمبلغ    زميلةال  شركةالاالستثمار في    أسهم  إن
   (.13)إيضاح  اإلسالمية  البنكية تسهيالتال

 

 ية استثمارعقارات  - 9
  2020  2019 

 146,379,207    171,152,381   الرصيد في بداية السنة
 8,494,098   3,643,984   إضافات 

 8,732,519   -  إقتناء شركة تابعة أثر
 9,567,298   -  (6عقارات محتفر بها لغر  المتاجرة )إيضاح  من المحول
 (1,251,567)  ( 1,913,487)  أجنبية عمالت ترجمة تعديالت

 (769,174)  ( 4,076,282)  التغير في القيمة العادلة 

 171,152,381   168,806,596   الرصيد في نهاية السنة
 

 العقارات االستثمارية بصورة رئيسية مما يلي :  تتكون
  2020  2019 

 33,194,636   32,343,721   أراضي
 120,858,402   119,987,974   مطورة عقارات
 17,099,343   16,474,901   عقارية موجودات إستخدام حقوق

   168,806,596   171,152,381 
 

تقييم العقارات االستثمارية. تم التوصل إلم القيمة العادلة    إرشادات أسواق المال بشأن    لهيئة  التنفيذية  بالالئحة   بااللتزامقامت المجموعة  
 ا. للعقارات االستثمارية من قبل مقيمين مستقلين ومعتمدين من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية باستخدام أسس وأساليب التقييم المتعارف عليه

 

البيان التاليو مع األخذ في االعتبار   في التقييم الموضحة    أسس   باستخدام  ن والمقيمأل را  تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثماريةو قام  
 العقارات االستثمارية:  واستخدامطبيعة 

    2020 

 المجموع   ث المستوى الثال  المستوى الثاني  أساس التقييم   فئة العقار االستثماري 

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

 168,806,596   119,593,655   ¤ 49,212,941     اإلجمالي 
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    2019 

 المجموع     المستوا الثال  المستوا الثاني   أساس التقييم   فئة العقار االستثماري 

 33,194,636  -  33,194,636  المقارنة  السوق أسعار  أراضي 
 6,054,832  -  6,054,832  المقارنة  السوق أسعار  سكنية  مباني
 34,744,974  34,744,974  -  الدخل  رسملة  سكنية  مباني
 79,715,600  79,715,600  -  الدخل  رسملة  تجارية  مباني
 342,996  -  342,996  المقارنة  السوق أسعار  تجارية  مباني
 17,099,343  17,099,343  -  المخصومة  النقدية  التدفقات  تجارية   مباني إستخدام حقوق

 171,152,381  131,559,917  39,592,464    اإلجمالي 
 

  بنكية   تسهيالت مرهونة مقابل    دينار كويتي(  124,547,722  -  2019دينار كويتي )  113,514,936  بمبلغاستثمارية  عقارات  إن  
 (.  14و 13  ات )إيضاح ألجل  قرو و  إسالمية

 

 شهرة  -10
  تمثل الشهرة زيادة المقابل المدفوع لحيازة أسهم شركة دبي األولم للتطوير العقاري ش.م.ك.ع. عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

في القيمة    االنخفا علم    اتموشر القيمة المدرجة بالدفاتر للشهرة لتحديد االنخفا  في القيمة ولم تالحر    تقديرالمحددة. قامت اإلدارة ب 
 . 2020 ديسمبر 31كما في 

 

 دائنة أخري  وأرصدة  دائنون -11
 2020  2019 

 6,999,008  5,829,081  تجاريون دائنون
 1,666,658  952,061  للمقاولين ضمان محجوز 
 250,433  241,192  للمساهمين مستحقة  أرباح توزيعات

 239,504  36,196  موجلة  ضريبة التزام
 6,616,552  7,634,526  وأخرا  مستحقة  مصاريف

  14,693,056  15,772,155 
 

 : في تتمثل  والتي
  2020  2019 

  6,093,979  6,585,631   المتداول  الجزء
  9,678,176  8,107,425   المتداول   ير  الجزء

   14,693,056   15,772,155 
 

 التأجير  عقود إلتزامات -  12
 

 خالل السنة هي كما يلي:  التأجيرإن الحركة علم إلتزامات عقود 
 2020  2019 

 -  13,949,222  السنة  بداية في  الرصيد
 6,117,859   - شركة تابعة  إقتناء أثر

 7,975,519   - إضافات 
 315,844   657,938  التأجير عقودويل اللتزامات متكاليف ت  إطفاء

 ( 460,000)  ( 1,537,500) المدفوعات 

 13,949,222   13,069,660  السنة  نهاية في  الرصيد
 

 : يلي فيما التأجير  عقود إلتزامات تتمثل

 
.  %(5  -  2019)  2020  ديسمبر  31للسنة المنتهية في  %  5ومتوسط معدل فائدة االقترا  الفعلي    سنواتو  10  االيجارإن متوسط عمر  

 االيجار علم دفعات ثابتةو ولم يتم الدخول في أي ترتيبات لدفعات ايجارات محتملة.  عقودجميع  تعتمد
 

 اإليجار لدفعات األدنم للحد الحالية القيمة  اإليجار  لدفعات األدنم الحد 

 2020  2019  2020  2019 

        : التأجير  عقود إلتزامات
 1,027,062   1,314,272   1,685,000   1,917,500  سنة  خالل

 12,922,160   11,755,388   15,778,000   14,008,000  التأجير المتبقي لنهاية عقد  

 13,949,222   13,069,660    17,463,000  15,925,500  التأجير عقود إلتزامات إجمالي
 -  -  (3,513,778)  (2,855,840) مطفأة    ير  مستقبلية  تمويل  تكاليفيطرح :  

 13,949,222   13,069,660    13,949,222  13,069,660  األدنم لدفعات التأجير  للحدالقيمة الحالية 
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 إسالمية  بنكية تسهيالت  – 13
 : يلي كما و مشاركة  إجارة  و  تورق  تسهيالتالتسهيالت في  هذه مثلت ت 

 المجموع   ومشاركة إجارة  تسهيالت  تورق   تسهيالت  

  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

 100,383,305   99,244,530   8,123,495   5,677,073   92,259,810   93,567,457   االلتزام  إجمالي 
 (3,200,314)  (1,226,298)  ( 353,028)  ( 326,467)  (2,847,286)  ( 899,831)  مطفأة   ير مستقبلية تمويل تكاليفيطرح :  

 97,182,991   98,018,232   7,770,467   5,350,606   89,412,524   92,667,626   لاللتزام الحالية  القيمة 

 

 : في تتمثل  والتي
  

 االستحقاق تاريخ

  
 العملة 

 المجموع   المتداول  ير الجزء  المتداول  الجزء 

    2020  2019  2020  2019  2020  2019 

بنوك    تسهيالت من    تكلفة  بمتوسط   محليةتورق 
  سعر  فوق%(  2.5  –  2019% )2.5  تمويل
 المركزي  الكويت بنك خصم

دفعات  عدة 
 مايوآخرها  

2029 

 
  دينار
 كويتي 

 

16,165,000  4,230,000   73,587,763  81,782,764  
 

89,752,763  86,012,764 
تورق من بنك أجنبي بمتوسط تكلفة  تسهيالت
 %(. 5.0644 –  2019)% 3.27تمويل 

 
 2022 مارس

 دوالر 
 أمريكي 

 
364,255  726,320   2,550,607  2,673,440  2,914,862  3,399,760 

  تكلفة بمتوسطمشاركة من بنك أجنبي  تسهيالت
 %( 5.75 –  2019)% 5.75تمويل 

 
 2029 ديسمبر

  لاير 
 عماني 

 
-  301,719   4,610,297  6,618,617  4,610,297  6,920,336 

إجارة من بنك أجنبي بمتوسط تكلفة  تسهيالت
 %(. 5.75 –  2019)% 5.75تمويل 

 
 2033 أ سطس

 درهم 
 إماراتي

 
44,725  56,705   695,585  793,426  740,310  850,131 

      16,573,980  5,314,744   81,444,252  91,868,247  98,018,232  97,182,991 

 
أن ينعكس إيجابيا عند إتمامه  المقرضة لها والذي من المتوقع    المالية   الموسسات عشر شهرا التالية لتاريخ البيانات المالية مع    االثنمالمجموعة حاليا بصدد االنتهاء من إعادة هيكلة تسهيالتها االئتمانية المستحقة خالل    إن

 .مطلوباتهاالمجموعة لمواجهة  لدا سيولةال البنكية المتداولةو ومن ثم تعزيز  التسهيالتالمجموعة فيما يخص  إلتزاماتبشكل كبير علم تخفي  
 
 هي رهن ما يلي:  اإلسالمية البنكية تسهيالتال مقابل الضمانات المقدمة  إن
 

  2020  2019 

 2,838,139  504,907   (3البنوك )إيضاح أرصدة محتجزة لدا 
 29,932,376  35,511,487   شركات التابعة للمجموعة الإحدا  فيأسهم مملوكة للشركة األم 

 5,026,033  4,532,434   (6)إيضاح  المتاجرة بغر  عقارات
 3,115,718   11,139,946  (7)إيضاح  اآلخر الشامل  الدخل خالل من العادلة بالقيمةموجودات مالية 

 9,859,742  -  (8في شركة زميلة )إيضاح  ملكية أسهم
 114,947,635  113,514,936   (9عقارات استثمارية )إيضاح 

   165,203,710  165,719,643 
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 ألجل  قرو    – 14
للمجموعة    الممنوحة  ألجل  القرو   أرصدة  لكاملالمبكر    بالسدادو قامت المجموعة  2020  ديسمبر  31  في  المنتهية  المالية خالل السنة  

 . 2021في فبراير  ستحق ت  ت ي كان ت الوبنك أجنبي  قبلمن 
 

 كما يلي:  كانت 2019ديسمبر  31كما في  ألجل للقرو  الضمانات المقدمة  إن
 . ( 6 )إيضاح  كويتي دينار 2,576,648عقارات بغر  المتاجرة بمبلغ  رهن -
 .( 9)إيضاح دينار كويتي   9,600,087 بمبلغرهن عقارات استثمارية  -
 

 رأس المال  -  15
بقيمة إسمية    سهم(  688,278,956  –   2019)  سهم  688,278,956من    بالكامليتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع  

 فلس للسهم وجميع األسهم نقدية.  100
 

 أسهم خزانة   -  16
  2020  2019 

 60,811,741  59,331,584   عدد األسهم )سهم( 
 8.84  8.62  )%(   المدفوعةالنسبة إلم األسهم 

 3,575,730  3,370,034   القيمة السوقية )دينار كويتي( 
 19,288,845  18,819,349   التكلفة )دينار كويتي( 

 

. إن هذا  المجمعة  بما يساوي رصيد أسهم الخزانة كما في تاريخ البيانات المالية  اإلصدار عالوة  من    جزء   بتجميد  المجموعة قامت إدارة  
 بأسهم الخزانة.  األم الشركة  احتفار الرصيد  ير قابل للتوزيع طوال فترة 

 

 إحتياطي إجباري  -  17
  إحتساب  األم قبل الشركة  بمساهمي الخاصالسنة   ربح من % 10 تحويل يتم واألم والنرام األساسي للشركة  الشركات  قانون لمتطلبات  وفقا
دعـ لمي وضـالع  تقدمـلل كويت ـال وسسةـم ةـ حص وـريبة  الوطنية  العمالة  ومكافأة   حصة م   اإلحتياطي  إلم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  الزكاة 

 للتوزيع قابل  ير اإلحتياطي  هذا المال. إن  رأس  % من50  اإلحتياطي تجاوز ي  عندما التحويل  هذا  إيقاف األم للشركة  ويجوز  اإلجباريو
  المنتهية   المالية  للسنة   االجباري   االحتياطي   حساب  إلم   التحويل  يتم  لموالنرام األساسي للشركة األم.   القانون عليها نص التي الحاالت في إال
 . السنة  خالل   خسارة لوجود نررا  2020 ديسمبر 31 في

 

 إحتياطي إختياري  -  18
حصة موسسة    احتساب% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم قبل  10ساسي للشركة األم يتم تحويل  النرام األ  لمتطلبات وفقا

الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الم اإلحتياطي اإلختياري. ويجوز إيقاف   حصة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية و
  االحتياطي   حساب لم يتم التحويل إلم    قتراح مجلس اإلدارة.إبناء علم    األم  الشركة   لمساهميية  السنو  العامةهذا التحويل بقرار من الجمعية  

 . السنة  خالل   خسارةنررا لوجود   2020ديسمبر  31  في  المنتهية المالية  للسنةاالختياري 
 

بتاريخ    بموجب  المنعقدة  األم  الشركة  لمساهمي  السنوية  العامة  الجمعية  الموافقة    و 2019أبريل    8قرار    رصيد   كامل  تحويل   علم تمت 
 . ( 25)إيضاح  المرحلة  األرباح حساب  إلم  كويتي دينار 11,010,499 البالغ االختياري االحتياطي

 

 للمجموعة  مسيطرة الماديةالحصص  ير ال -  19
 الشركات التابعة ذات الحصص  ير المسيطرة بنسب مادية للمجموعة بياناتها كالتالي: إن

 

 سم الشركة التابعةإ
 

 بلد التأسيس 
 األنشطة 

 الرئيسية 
 

 نسبة الملكية للحصص  ير المسيطرة 
 القيمة الدفترية للحصص  ير المسيطرة  

 في الشركة التابعة 

      2020  2019  2020  2019 

  العقاري  للتطوير األولم دبي  شركة
 9,127,340  9,092,572  % 10.09  %10.09  عقاري  تطوير  الكويت   دولة  .م.ك.ع. ش
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 حول الشركات التابعة ذات الحصص  ير المسيطرة بنسب مادية للمجموعة:  الماليةمعلومات الملخص 
 

 .م.ك.ع ش  العقاري  للتطوير  األولى  دبيشركة  
 

 : المالي المجمعملخص بيان المركز 
  2020  2019 

 13,438,253   12,451,018   الموجودات المتداولة 
 (989,893)  ( 846,325)  المطلوبات المتداولة 

 12,448,360   11,604,693   صافي الموجودات المتداولة 

     
 86,445,488   85,539,530   الموجودات  ير المتداولة 

 (8,434,580)  ( 7,029,575)  المتداولة المطلوبات  ير 

 78,010,908   78,509,955   صافي الموجودات  ير المتداولة 

 90,459,268   90,114,688   صافي الموجودات 
 10.09%  % 10.09  نسبة الملكية للحصص  ير المسيطرة  

 9,127,340   9,092,572   مسيطرة الحصص  ير ال
 

 الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع: ملخص بيان األرباح أو  
  2020  2019 

 1,178,373   295,010   السنة  ربح
  2,105,120  (675,971)  الدخل الشامل اآلخر  )ااآلخر   ةالشامل  الخسارة(

 3,283,493   ( 380,961)  الدخل الشامل   )الخسارة الشاملة(  مجموع

  331,294  ( 38,439)  الخاص بالحصص  ير المسيطرة  الشامل  الدخل )الخسارة الشاملة( 
 

 االيرادات   -  20
 األسواق الجغرافية الرئيسية كما يلي: بحسب  الرئيسية إيرادات المجموعة  تقسم

 

 2020 
إيرادات بيع عقارات   

  بغر  المتاجرة 
 إيرادات  
 اإلجمالي   إيجارات 

 5,751,009   5,751,009   - الكويت دولة
 9,748,311   1,969,313   7,778,998  المتحدة العربية االمارت
 786,093   786,093   - السعودية العربية المملكة
 335,289   206,982   128,307  عمان
 2,268,375   269,141   1,999,234  تركيا

 386,035   386,035   - البحرين

 19,275,112   9,368,573   9,906,539  المجموع
 

 2019 

إيرادات بيع عقارات   
  بغر  المتاجرة 

 إيرادات 
 اإلجمالي   إيجارات 

 5,076,602  5,076,602  - الكويت دولة
 19,395,871  2,109,628  17,286,243 المتحدة العربية االمارت
 804,470  804,470  - السعودية العربية المملكة
 907,045  25,403  881,642 عمان
 1,205,545  289,362  916,183 تركيا

 421,299  421,299  - البحرين

 27,810,832  8,726,764  19,084,068 المجموع
 

  



 (عامةش.م.ك. ) – المزايا القابضةشركة 
 التابعة تهااشركو

 المالية المجمعة  البياناتإيضاحات حول 
 2020 ديسمبر 31

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
 

35 

 

 مالية  موجودات أرباح  صافي  - 21
 

  2020  2019 
 557,220   275,623   إيرادات توزيعات أرباح 

العادلة  )خسائر(   القيمة  في  التغيرات    للموجودات أرباح  ير محققة من 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  المالية

 
(116,703) 

 
 2,466 

أرباح محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  )خسائر(  
 الخسائر األرباح أو

 
(25,803) 

 
 12,975 

 (32,122)  (34,784)  محافر  إدارة  أتعاب
   98,333   540,539 

 

 مصروفات أخرا  صافي  – 22
( إضافة  كويتي  دينار  840,706  –   2019دينار كويتي )  777,384بمبلغ    تجاريين  مدينين  قيمة   في   انخفا  يتضمن هذا البند مخصص  

  1,475,524 –  2019)   كويتي  دينار  240,534وأرصدة دائنة ملغاة بمبلغ    وتسويات  وإيراداتضرورة    الم يعد له  مخصصاتإلم  
 كويتي(.  دينار

 

  805,928  –   2019دينار كويتي )  32,431  بمبلغالتابعة    للشركاتوموجلة    حالية  ضريبية  مصروفات   صافيهذا البند    يتضمن  كما
  414,105  –  2019دينار كويتي )  1,244,433مبلغ  ب   قضائية  مطالبات   مخصصهذا البند    يتضمن  ذلكوإلم    إضافةكويتي(.    اردين 

 تابعتين شركتين  قبل من 2020ديسمبر  31في   المنتهية الماليةالمخصص دعاوا قضائية مرفوعة خالل السنة  هذادينار كويتي(. يمثل 
درهم  إماراتي )أي ما يعادل     57,876,880قدره  إجمالي  بمبلغ  المتحدة  العربية   اإلمارات  دولة  في  دبي  إمارة  محاكم  أمام  للمجموعة

 المستثمرين  بع   ضد  وذلكو  2020  مايو  31  في  كما  المجموعة  سجالت   في  المترصدة  المبالغ  يمثل  والذي(  كويتي  دينار  4,817,781
  تشمل   تقديرية  إضافية   بتعويضات  المطالبة  إلم  باإلضافة   المتحدةو  العربية   اإلمارات  دولة  في   دبم  بإمارة  عقارية  مشروعات   تطوير  لقاء

  باإلضافة (و  كويتي  دينار  7,323,374درهم إماراتي )أي ما يعادل     87,977,030بمبلغ  أدبم  وتعوي   المضاعف  والجهد  التأخير  أرباح
  والمصروفات   بالرسوم   إلزامهم  مع  التام   السداد  تاريخ  وحتم  القضائية  المطالبة   تاريخ  من %  9  بواقع  المطالبة   عن   القانونية  الفائدة   إلم

 . المحاماة  أتعاب ومقابل
 

دينار كويتي(    613,468   يعادلإماراتي )أي ما    درهم  7,352,377المبالغ المستحقة والمترصدة في سجالت المجموعة مبلغ    تشمل
فترة الخدمات للمستثمرينو وقد قامت المجموعة    إمتدادوالناتج عن    2020ديسمبر    31المالية المنتهية في    والذي تم قيده خالل السنة

  بكامل   مخصص   تسجيل   إلتمام(  كويتي  دينار   1,244,433إماراتي )أي ما يعادل    درهم   14,914,454خالل السنة بقيد مخصص بمبلغ  
  في   حقوقها  عن  المجموعة  بتنازل  تسليما  وليس   والحذر   الحيطة  مبدأ  من  وذلك  بةالمطال  تلك  عن  المجموعة  سجالت  في  المترصدة  المبالغ
  والمنفردة   التقديرية   المحكمة  لسلطة  بالكامل  تخضع  والتي  اإلضافية   التعويضات   مطالبات   يخص   فيما  أما.  سجالتها  في   المترصدة  المبالغ  تلك
  سجالت   في  بها  متعلقة  مخصصات   أو  مستحقة  مبالغ  أية  قيد  يتم  فلم  طبيعتهاو  في  وتقديرية  أدبية  تعتبر  والتي  المطالبات  تلك  لطبيعة  نررا

 . اإلضافية  المطالبات تلك يخص  فيما المجموعة 
 

وبعد رفع هذه الدعاواو أصدرت محكمة أول درجة حكمها لصالح الشركتين التابعتين   2020ديسمبر    31المالية المنتهية في    السنة   خالل 
دينار كويتي( إضافة إلم الفائدة    1,635,959  يعادلدرهم إماراتي )أي ما    19,780,852للمجموعة بأحقيتها في إجمالي مبلغ وقدره  

قامت الشركتان التابعتان للمجموعة بالطعن علم هذا الحكم أمام  % من تاريخ المطالبة القضائية وحتم تمام السداد.  9القانونية بواقع  
محكمة االستئناف حي  ترا االدارة أحقيتها في المبالغ المرفوع بها الدعاوا األصلية من قبل هاتين الشركتينو وجاري حاليا نرر الدعوا  

 معة المرفقة. أمام محكمة االستئناف والتي لم تصدر حكمها حتم تاريخ البيانات المالية المج
 

  5,000,000مبلغ    2019ديسمبر    31إلم ذلكو يمثل مخصص المطالبات القضائية المتضمن في السنة المقارنة المنتهية في    إضافة
يعادل   ما  )أي  إماراتي  كويتي(  414,105درهم  التابعة    والذي   ودينار  الشركات  إحدا  مرفوعة علم  دعوا قضائية  يمثل مخصص 

االمارا  بدولة  المتحدةللمجموعة  العربية  بمبلغ    الدعوا  تلك  تتضمن  حي    و ت  يعادل    17,277,295مطالبة  ما  )أي  إماراتي  درهم 
التابعة. خالل    1,430,923 بين الخصم والشركة  يمثل تصفية حسابات  المنتهية في    السنةدينار كويتي( والذي  ديسمبر    31المقارنة 

دينار كويتي( والذي قامت    414,105درهم إماراتي )أي ما يعادل    5,000,000حكم أول درجة لصالح الخصم بمبلغ    صدر   و2019
إلم أن يتم البت في الدعوا القضائية    الشركة التابعة بالطعن عليه أمام محكمة االستئناف وتسجيل مخصص له من مبدأ الحيطة والحذر

 . المرفقة  المجمعة المالية البيانات تاريخ حتمحي  ال تزال القضية منرورة حاليا أمام محكمة االستئناف   وبشكل نهائي
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 والمخففة  السهم األساسية خسارة   – 23
 السهم األساسية  خسارة -

 هي كما يلي:  السنة السهم األساسية بناءك علم المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل   خسارة   إن المعلومات الضرورية الحتساب
  2020  2019 

 (8,768,587)  (8,476,775)  خسارة السنة الخاص بمساهمي الشركة األم
     :عدد األسهم القائمة

  688,278,956  688,278,956   عدد األسهم المصدرة في بداية السنة
 (61,023,216)  (60,146,685)  الخزينةأسهم  لعددناقصا: المتوسط المرجح 

 627,255,740   628,132,271   المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
     
 فلس   فلس   

 (13.98)  ( 13.50)  خسارة السهم األساسية
 

 السهم المخففة  خسارة -
السهم المخففة عن طريق تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة وذلك بافترا  وجود جميع األسهم    خسارةيتم احتساب  

 باألثر المفتر  في حال إصدار هذه األسهم المخففة المتوقعة.  السنة  خسارة العادية المخففة المتوقع إصدارهاو وكذلك تعديل صافي  
  2020  2019 

 (8,768,587)  (8,476,775)  الخاص بمساهمي الشركة األمخسارة السنة 
     عدد األسهم القائمة:

المتوســط المرجح لعدد األســهم القائمة المســتخدم في احتســاب ربحية  
 السهم األساسية

 
 628,132,271   627,255,740 

  2,087,000   606,843   التعديالت الخاصة بخيارات األسهم
 629,342,740   628,739,114   المرجح لألسهم المستخدم في تحديد ربحية األسهم المخففةالمتوسط 

     
 فلس   فلس   

 (13.93)  ( 13.48)  خسارة السهم المخففة
 

 اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة  -  24
اإلدارة العلياو   أفراد   وأعضاء مجلس اإلدارة  وين ي كالمساهمين الرئيس صلة ذات  أطراف  مع  متنوعة معامالتفي    بالدخول المجموعة  قامت

 المعامالت  بهذه  المتعلقة الدفع  وشروط  األسعار إن . وبع  األطراف ذات الصلة األخرا  الزميلة  الشركة  والمدراء التنفيذيين للمجموعة
 : يلي كما  هي صلة ذات أطراف مع تمت  التي الهامة والمعامالت األرصدة  إن  .المجموعة  إدارة  قبل  من عليها الموافقة  يتم
 

 المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع:  األرصدة 
 2019  2020  أخرا   العليا  االدارة أفراد  

         
 -  140,371   140,371  -  مدينون وأرصدة مدينة أخرا 
 -  90,000   -  90,000   دائنون وأرصدة دائنة أخرا 

 -  3,973,687   -  3,973,687   التأجيرعقود  إلتزامات
         

 المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع:   المعامالت
 -  125,157   -  125,157   إيرادات أتعاب إدارة 

  عقود اللتزامات ويلمت  تكاليف  إطفاء
 -  ( 200,751)  -  ( 200,751)  التأجير

 

و كان أحد العقارات الموجرة من قبل المجموعة والتي يتم المحاسبة عنها طبقا للمعيار  2020ديسمبر    31المالية المنتهية في    السنةخالل  
قد تم إقتناوه من قبل أحد أعضاء مجلس االدارة عن طريق شراوه من مالكه السابق. وبناء عليهو قامت    16الدولي للتقارير المالية رقم  

بتحويل التزامها عن عقد االيجار الخاص بذلك العقار إلم المالك الجديد طبقا لنفس الشروط واالحكام المتعاقد عليها مع المالك    المجموعة
و تم دفع مبلغ 2020ديسمبر   31خالل السنة المنتهية في    . 2029  أ سطس للعقار حتم نهاية مدة عقد االيجار والذي ينتهي في    السابق 

  التأجير إن المبالغ المتعلقة بالتزام عقد    عقد االيجار لذلك العقار منذ اقتناءه من قبل المالك الجديد. عن إلتزام    دينار كويتي  360,000
 للمجموعة هي كالتالي: التأجيروالمدرجة ضمن إلتزامات عقود   2020 ديسمبر 31الخاص بذلك العقار كما في 

 

2019  2020   

 خالل سنة   التأجيرإلتزام عقد   585,000   -
 التأجيرالمتبقي لنهاية عقد   4,293,000   -

 التأجير إجمالي إلتزام عقد   4,878,000   -
 يطرح: تكاليف تمويل مستقبلية  ير مطفأة   ( 904,313)  -

 التأجيرالقيمة الحالية للحد األدنم لدفعات   3,973,687   -
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 العليا مزايا أفراد اإلدارة   2020  2019

 االجل  قصيرة  مزايا  529,398   541,914    
 مكافأة نهاية الخدمة    56,566   53,846
 األسهم  مدفوعات عن طريق   22,608   97,880

 اإلدارة  مجلس لجان  مكافأة  70,000   70,000
 

   97,880  –   2019دينار كويتي )  22,608م مصروفات بمبلغ  و سجلت الشركة األ2020  ديسمبر  31  في   منتهيةالمالية ال  السنة خالل  
  المستحقينو قام المورفين  السنةدينار كويتي( تتعلق بمعامالت حقوق ملكية تم تسويتها من خالل مدفوعات باألسهم للمورفين. خالل  

 بها لدا المجموعة.  المحتفر سهم وتم اصدار هذه االسهم من أسهم الخزينة   1,480,157بعدد  بهمسهم الخاصة األبممارسة خيارات 
 

 . األم الشركة  لمساهميالسنوية  امةتخضع المعامالت مع أطراف ذات صلة لموافقة الجمعية الع
 

 األم  الشركة لمساهميالجمعية العامة توصيات مجلس اإلدارة و – 25
 : التالي 2021 يناير 31اإلدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ  مجلس  اقتـرح

 . 2020ديسمبر  31المنتهية في  المالية السنة  عنتوزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة  عدم -
 .  2020ديسمبر  31المنتهية في  الماليةالسنة  عنعضاء مجلس اإلدارة أل مكافأة صرف عدم -
 . االجباريعن طريق تخفي  االحتياطي  2020ديسمبر  31الخسائر المتراكمة كما في  رصيد كامل إطفاء -
إلغاء رصيد أسهم الخزينة المباشرة المملوكة للشركة األم عن طريق تخفي  رأس مال الشركة األم بالقيمة االسمية لتلك األسهم   -

 علم التوالي.  صدار وعالوة اإل  جبارياالحتياطي اال وتخفي  رصيد 
 
وموافقة الجهات الرسمية ذات الصلة فيما يخص إطفاء الخسائر    األم   الشركة   لمساهمي   امة لموافقة الجمعية الع  تخضع   االقتراحات   كتل  إن

 . المتراكمة وإلغاء رصيد أسهم الخزينة وتخفي  رأس مال الشركة األم
 

للسنة المالية المنتهية  المجمعة  البيانات المالية    2020فبراير    20بتاريخ     المنعقدةالجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة األم    اعتمدت
مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة    أوصرفعلم عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة    وافقتو كما  2019ديسمبر    31في  

 . 2019ديسمبر  31المنتهية في 
 

للسنة المالية المنتهية  المجمعة المالية  البيانات 2019أبريل  28بتاريخ   المنعقدةالجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة األم  اعتمدت
دينار كويتي إلم حساب    11,010,499علم تحويل كامل رصيد االحتياطي االختياري البالغ    وافقت  كماو  2018ديسمبر    31في  

 (. 18حلة )إيضاح األرباح المر
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 القطاعات معلومات   -  26
و حي  تمارس إلم قطاعات أخرا  إـضافةة الـسعودية والجمهورية التركية  أل را  اإلدارةو تنقـسم المجموعة إلم أربعة قطاعات جغرافية رئيـسية وهي دولة الكويت ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربي 

 .اتالمجموعة أي معامالت منتجة لإليرادات فيما بين القطاعالمجموعة أنشطتها الرئيسية في قطاع العقارات. ال يوجد لدا 

  2020   

  
  دولة الكويت 

االمارات  دولة 
  العربية المتحدة 

المملكة العربية  
 المجموع   أخرا  الجمهورية التركية   السعودية 

 19,546,744   659,410   2,268,375   831,824   9,991,480   5,795,655     اإليرادات
 ( 11,889,431)  ( 240,016)  (2,118,966)  ( 152,889)  (8,258,196)  (1,119,364)  اإليرادات  تكلفة

 ( 838,351)  ( 502,288)  -  -  ( 336,063)  -  للمتاجرة  بها محتفر عقارات قيمة في  إنخفا  خسائر
 ( 474,452)  -  -  -  -  ( 474,452)  زميلة  شركةحصة من نتائج أعمال  

 (4,076,282)  ( 414,066)  ( 119,921)  ( 433,213)  ( 351,378)  (2,757,704)  استثمارية  لعقارات العادلة  القيمة  في التغير
 (3,693,595)  (72,157)  ( 166,117)  (22,549)  ( 940,330)  (2,492,442)  وتسويقية  وبيعية وإدارية عمومية مصاريف

 (1,686,696)  (60,413)  23,115   ( 392,846)  (1,120,772)  ( 135,780)  أخرا   مصروفات صافي
 (4,947,473)  ( 304,035)  ( 135,580)  -  (62,062)  (4,445,796)  تمويل  أعباء
 ( 387,411)  -  -  -  -  ( 387,411)  أخرا

 (8,446,947)  ( 933,565)  ( 249,094)  ( 169,673)  (1,077,321)  (6,017,294)  القطاع خسارة 

 207,783,552   15,881,789   9,445,488   15,467,165   75,958,344   91,030,766   القطاع   موجودات مجموع

 127,877,217   4,740,634   295,569   282,755   10,019,593   112,538,666   القطاع  مطلوبات مجموع
             

   

  2019   

  
  دولة الكويت 

دولة االمارات  
  العربية المتحدة 

المملكة العربية  
 المجموع   أخرا  الجمهورية التركية   السعودية 

 27,863,176   1,380,689   1,205,545     804,470   19,395,870           5,076,602     اإليرادات
 ( 22,676,864)  ( 818,199)  (1,112,126)  ( 177,229)  ( 19,839,814)  ( 729,496)  اإليرادات  تكلفة

 (2,470,542)  -  -  -  (2,470,542)  -  للمتاجرة  بها محتفر عقارات قيمة في  إنخفا  خسائر
 634,359   -  -  -  -  634,359   محاصة  شركةوزميلة  شركةحصة من نتائج أعمال  

 (769,174)  (4,266)  (281,023)  (23,613)  (168,668)  (291,604)  استثمارية  لعقارات العادلة  القيمة  في التغير
 (4,607,102)  (181,570)  (220,918)  (15,622)  (1,402,588)  (2,786,404)  وتسويقية  وبيعية وإدارية عمومية مصاريف

 (1,284,098)  (375,561)  201,299   (223,803)  (1,044,739)  158,706   أخرا )مصروفات(   إيرادات صافي
 (5,567,876)  (363,111)  (613,209)  -  (719,996)  (3,871,560)  تمويل  أعباء
 224,695   -  -  -  -  224,695   أخرا

 (8,653,426)  ( 362,018)  ( 820,432)  364,203  (6,250,477)  (1,584,702)  القطاع )خسارة( ربح  

 229,338,437   19,310,646   14,053,919   15,803,922  82,815,310   97,354,640   القطاع   موجودات مجموع

 136,362,787   7,099,039   7,836,710   288,640   12,592,755   108,545,643   القطاع  مطلوبات مجموع
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 المالية  ر إدارة المخاط  -  27
  خالل  من العادلة  بالقيمة مالية موجوداتتستخدم المجموعة ضمن نشاطها اإلعتيادي بع  األدوات المالية األولية مثل نقد ونقد معادلو 

  تسهيالت   والتأجيرإلتزامات عقود    ودائنينو  اآلخر  الشامل  الدخل   خالل  من   العادلة  بالقيمة  مالية   موجوداتو  مدينينو  الخسائر  أو   األرباح
و ونتيجة لذلك فإنها تتعر  للمخاطر المشــار إليهــا أدناه. ال تستخدم المجموعة حاليا مشتقات األدوات  ألجل  قرو و  إسالمية  بنكية

 المالية إلدارة هذه المخاطر التي تتعر  لها. 
 

 التمويل  وتكلفةمعدل العائد  و الفائدة   سعر مخاطر ( أ
. إن أسعار  التمويل  تكلفةو    والعائد  الفائدةو  سعر األدوات الماليـة لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت    تتعر 
تحمل    التيوالفترات التي يتم خاللها إعادة تسعير أو استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية  التمويل    وتكلفة الفعلية    عائدالو    الفائدة
 تم اإلشارة إليها في اإليضاحات المتعلقة بها.  قدفوائد  

 

األخرا   المتغيرات ثبات مع و وتكلفة التمويل  العائد  معدل و  الفائدة  سعر  في  التغير المعقول المحتمل  التالي أثرحساسية الجدول يبين
 : علم ربح المجموعة

  2020 

  
 ) النقص (الزيادة
  الفائدة  معدل  في

 
  رصدة األ

بيان األرباح   علم األثر
   المجمع أوالخسائر 

 10,000  ±  2,000,000  % 0.5  ±  ألجل  وديعة
 490,091  ±  98,018,232  % 0.5  ±  إسالمية  بنكية تسهيالت

      ±  500,091 
 

  2019 

  
 ) النقص (الزيادة
  الفائدة  معدل  في

 
  رصدة األ

بيان األرباح   علم األثر
   المجمع أوالخسائر 

 25,000  ±  5,000,000  % 0.5  ±  ألجل  وديعة
 36,824  ±  7,364,745  % 0.5  ±  ألجل  قرو  
 485,915  ±  97,182,991  % 0.5  ±  إسالمية  بنكية تسهيالت

      ±  547,739 
 

 ئتمان مخاطر اإل ( ب
حتمال عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية علم الوفاء بالتزاماته مسببا خسائر مالية للطرف األخر. إن  إ ئتمان هو خطر  إن خطر اإل

تتمثل أساسا في   المجموعة لمخاطر االئتمان  قد تعر   المالية والتي  المملوك    النقد والمدينين. إن    المعادل   والنقد   النقد الموجودات 
االنخفا   للمجموعة مودع لدا موسسات مالية ذات سمعة إئتمانية جيدةو ويتم إثبات رصيد المدينين بالصافي بعد خصم مخصص  

 . في القيمة 
 

 معادل  ونقد نقد
الخسائر علم  منخف  المخاطرو ويحتسب مخصص  عتبر  ي بالتكلفة المطفأة  قاس  ي   ذيالخاص بالمجموعة والالمعادل    والنقدالنقد    إن

  جيدة   ائتمانية  سمعة   ذات   مالية   موسسات   لدا   مودع   للمجموعة   المعادل   والنقد  النقد  أن   كما   وشهراك   12أساس الخسائر المتوقعة لفترة  
  جوهري   ير  المالية  الموجودات  تلك  نتيجة   المتوقعة  يةاالئتمان  خسائرال  أثر  فإن  اإلدارةو  تقييم  إلم  واستناداك .  للتعسر  سابق  تاريخ  دون

 .المبدئي االعتراف  منذ كبير بشكل  تزداد لم  التعسر مخاطر  أن حي   للمجموعة 
 

 المعادل  والنقد  للنقد االسمية القيمة هو  المقابل الطرف  سداد عدم عن الناتج االئتمان لمخاطر المجموعة  لتعر  األعلم الحد إن
 . المدينينو

 

 مخاطر السيولة  ( ج
المتعلقة باألدوات المالية. وإلدارة هذه    التزاماتهاتنتج مخاطر السيولة عن عـدم مقدرة المجموعة علم توفير األموال الالزمة لسداد  

   .المخاطر تقوم المجموعة بتقييم المقدرة المالية لعمالئها بشكل دوري 
 

 للمجموعة:  المالية مطلوبات لستحقاقات اإن الجدول التالي يبين تحليل إ
  2020 

 
 

  سنتين  من أكثر  سنتين إلم  سنة    سنة من  أقل 
 

 المجموع 

 14,693,056  1,717,981  6,389,444  6,585,631  اخرا  دائنة وأرصدة  دائنون
 13,069,660  10,530,276  1,225,112  1,314,272  التأجير عقود  إلتزامات
 98,018,232  74,418,920  7,025,332  16,573,980  إسالمية  بنكية تسهيالت

 125,780,948  86,667,177  14,639,888  24,473,883  ¤ المجموع   
         

 
  



 (عامةش.م.ك. ) – المزايا القابضةشركة 
 التابعة تهااشركو

 المالية المجمعة البياناتإيضاحات حول 
 2020 ديسمبر 31

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
 

40 

 

  2019 

 
 

  سنتين  من أكثر  سنتين إلم  سنة  سنة من  أقل 
 

 المجموع 

 15,772,155  5,214,598  4,463,578  6,093,979  اخرا  دائنة وأرصدة  دائنون
 13,949,222  11,755,387  1,166,773    1,027,062  التأجير عقود  إلتزامات
 97,182,991  72,819,126  19,049,121  5,314,744  إسالمية  بنكية تسهيالت
 7,364,745  -  5,404,019  1,960,726  ألجل  قرو  

 134,269,113  89,789,111  30,083,491  14,396,511  المجموع   
 

 األجنبية   العمالت مخاطر   ( د
مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف    إن

 ويمكن   .الكويتي الدينار  ير بعمـالت تتم التي المعامالت عن والناتجة األجنبية العملة لمخاطر المجموعة العمالت األجنبية. تتعر 
    .المالية األدوات  لمشتقات  استخدامها خـالل من األجنبية العمالت  صرف أسعار لتقلبات تعرضها خطر  تخفي  للمجموعة 

 

من قبل المجموعة    المستخدمة العمالت األجنبية صرف أسعار في معقولةوال ةالمحتمل  الهامة  اتالتغير حساسية التالي البيان يرهر
 الكويتي.  مقابل الدينار

  2020 

  
 الزيادة )النقص( 

الكويتي الدينار مقابل   
 األثر علم بيان

 األرباح أو الخسائر المجمع 

 41,394 +  % 5 +  إماراتي درهم
 70,142 +  % 5 +  تركية ليرة
 202,867 +  % 5 +  عماني  لاير
     
  2019 

  
 )النقص( الزيادة 

  الكويتي الدينار مقابل
 األثر علم بيان

 األرباح أو الخسائر المجمع 

 16,613 +  % 5 +  إماراتي درهم
 284,061 +  % 5 +  تركية ليرة
 187,906 +  % 5 +  عماني  لاير

 
   مخاطر أسعار أدوات الملكية  ( هـ

كنتيجة لتغيرات مستوا موشرات أدوات الملكية    الملكية  واتالقيمة العادلة ألد   انخفا  إن مخاطر أسعار أدوات الملكية هي مخاطر  
وقيمة األسهم بشكل منفردو سواء كانت هذه التغييرات بسبب عوامل خاصة باألداة المنفردة أو مصدرها أو عوامل توثر علم جميع  

وق. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر من خالل تنويع استثماراتها من حي  التوزيع الجغرافي وتركيز  األدوات المتداولة في الس
   القطاع التشغيلي. 

 

 األمانة  موجودات  -  28
األمانة الناتجة عن إدارة المجموعة لمشاريع لصالح الغير والتي لم يتم إدراجها في البيانات المالية المجمعة    موجوداتأرصدة    بلغت

 دينار كويتي(.   941,228– 2019دينار كويتي )  220,883المرفقة 
 

 العادلة  القيمة  قياس   -  29
  بالقيمة   المالية   والموجودات الخسائر  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو   المالية   كالموجوداتتقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية  

 المالية.  السنة و والموجودات  ير المالية كالعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية اآلخر الشامل  الدخل خالل   من العادلة
 

لتزام من خالل عملية تجارية بحتة بين أطراف السوق  لسداد اإل  دفعه   الممكن من بيع األصل أو    استالمه  الممكنتمثل القيمة العادلة المبلغ  
 :كما في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة علم فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد االلتزام بإحدا الطرق التالية 

 ق الرئيسي لألصل أو اإللتزام. من خالل السو  •

 من خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئيسي.  •
 

من خالل مستوا    المجمعةيتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في البيانات المالية  
 :مستوا مدخالت جوهري نسبة إلم قياس القيمة العادلة ككل كما يلي قياس متسلسل إستنادا إلم أقل 

 ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة ) ير المعدلة( للموجودات والمطلوبات المماثلة.   :المستوا األول  •

ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوا مدخالت جوهري نسبة إلم قياس القيمة العادلة متاحا إما بشكل    :المستوا الثاني •
 مباشر أو  ير مباشر. 

 ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوا مدخالت جوهري نسبة إلم قياس القيمة العادلة  ير متاح.  :المستوا الثال  •
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 :المسجلة بالقيمة العادلة طبقا لمستوا القياس المتسلسل للقيمة العادلة و ير المالية تحليل األدوات المالية يبين الجدول التالي 
 

 2020 

 المجموع   الثال  المستوا    الثاني   المستوا  األول المستوا   

 372,616  372,616  -  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 11,139,946  9,880,250  1,259,696  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 168,806,596  119,593,655  49,212,941  - استثمارية  عقارات

 180,319,158  129,846,521  50,472,637  - المجموع 

 

 2019 

 المجموع   الثال  المستوا    الثاني   المستوا  األول المستوا   

 826,000  777,853  -  48,147 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 3,115,718  -  3,115,718  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 171,152,381  131,559,917  39,592,464  - استثمارية  عقارات

 175,094,099  132,337,770  42,708,182  48,147 المجموع 
 

  كانت   إذا  ما  المجموعة  تحدد  دوريو  أساس  علم  المجمعة  المالية  البيانات  في  بها  اإلعتراف  يتم  التي  والمطلوبات  للموجودات  بالنسبة
  مستوا   أقل  إلم )إستنادا    التصنيف  أساس  تقدير  إعادة   طريق  عن  وذلك  المتسلسل  القياس   مستويات  بين  لهم  تمت   قد   تحويالت  هناك

 . مالية  فترة  كل نهاية في(  ككل  العادلة  القيمة قياس  إلم  نسبة  جوهري  مدخالت
 

والمطلوبات المتداولة األخرا تقارب قيمهم الدفترية بشكل كبير    الدائنينو  المدينينو  المعادل  النقدإن القيم العادلة للنقد و  رةااإلد  قدرت
 نرراك لقصر فترة إستحقاق هذه األدوات المالية. 

 

 تم إستخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيم العادلة: 
 المسعرة إلم عرو  األسعار في تاريخ البيانات المالية. للموجودات الماليةتستند القيم العادلة  (أ
يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات  ير المسـعرةو القرو  من البنوك والمطلوبات المالية األخرا باإلضـافة إلم المطلوبات المالية   ( ب

احة حاليكا للديون بشـــروط مماثلةو  ير المتداولة األخرا عن طريق خصـــم التدفقات النقدية المســـتقبلية باســـتخدام المعدالت المت 
 مخاطر االئتمان وآجال االستحقاق المتبقية.

 ينمســتقل ينإن أســاس تقييم العقارات االســتثمارية هو القيمة العادلة. يتم إعادة تقييم العقارات االســتثمارية ســنويكا بناءك علم مقيم (  
تم تقييمها. تسـتند التقييمات إلم األسـعار الحالية في سـوق نشـط  خبرة في موقع وفئة العقارات االسـتثمارية التي ي  ملديه ينومعتمد

لعـقارات مـماثـلة من نفس الموقع والـحاـلةو والتي تخضــــع لعقود إيـجار مـماثـلة مع األـخذ في االعتـبار مـعدالت اإلشـــــغال وعواـئد  
 (.9) إيضاح في تم اإلفصاح عن أساليب ومدخالت قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كمااالستثمار. 

 

 فيما يلي بيان الحركات في الموجودات المقاسة كمستوا ثال  خالل السنة الحالية والسابقة:
 

 

 أســهمتم التحويل من المســتوا الثال  إلم المســتوا األول فيما يخص    و2019ديســمبر  31المنتهية في    المقارنة  المالية  الســنة  خالل (أ
بورـصة الكويت والذي نتج   فيحي  تم إدرا  هذه األـسهم خالل الـسنة    الثال و  المـستوا  تحت  قياـسها يتم كان  والتي ـسابقا  مـسعرة  ير
 .2019 ديسمبر 31 في كماألول تصنيفها إلم المستوا ا وإعادة قياسهاعنه 

  

 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة من  
خالل األرباح أو  

  الخسائر 

  مالية موجودات
العادلة   بالقيمة

من خالل الدخل  
  الشامل اآلخر 

 عقارات
 المجموع   استثمارية 

 

       

 118,102,526   116,406,237    714,550   981,739  2019 يناير  1الرصيد كما في 

 8,459,548   8,459,548   -  -  إضافات 

 ( 158,205)  -  -  ( 158,205)  استبعادات 

 8,732,519   8,732,519   -  -  تابعة  شركة  اقتناء أثر

 (40,013)  -  -  (40,013)  )أ(  األخرا المستويات  إلم  المحول

 ( 820,972)  ( 815,304)  -  ( 5,668)  األرباح أو الخسائر بيان  الخسائر المعترف بها في

 (1,937,633)  (1,223,083)  (714,550)  -  الدخل الشامل اآلخر    بيان  الخسائر المعترف بها في

 132,337,770   131,559,917   -  777,853   2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 473,359   473,359   -  -  إضافات 

 ( 298,164)  -  -  ( 298,164)  استبعادات 

 9,735,533   -  9,735,533   -  زميلة  شركة في  االستثمار من المحول

 (9,600,087)  (9,600,087)  -  -  )ب( األخرا المستويات  إلم  المحول

 (2,991,629)  (2,884,556)  -  ( 107,073)  األرباح أو الخسائر    بيان  الخسائر المعترف بها في

 189,739   45,022   144,717   - الدخل الشامل اآلخر  بيان  األرباح المعترف بها في

 129,846,521   119,593,655   9,880,250   372,616   2020ديسمبر   31الرصيد كما في  
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بتغيير أسـس التقييم الخاصـة بالعقارات   للمجموعةو قامت إحدا الشـركات التابعة 2020ديسـمبر   31السـنة المالية المنتهية في    خالل (ب 
 -  2019دينـار كويتي( )  7,559,131ليرة تركيـة )مـا يعـادل مبلغ    185,648,200االســــتثمـاريـة والمـدرجـة بقيمـة عـادلـة  

دينار كويتي((و وذلك من طريقة رســملة الدخل ضــمن المســتوا الثال    9,600,087ليرة تركية )ما يعادل مبلغ   188,060,000
أـسعار الـسوق المقارنة ـضمن المـستوا الثانيو حي  ارتأا المقيم المـستقل أن طريقة أـسعار الـسوق المقارنة المـستخدمة هذه   إلم طريقة

الســـنة تعكس أقرب قيمة عادلة فعلية لتلك العقارات االســـتثمارية نتيجة التذبذب الكبير لمعدالت وأســـعار تأجير العقارات والتباين في  
 خالل السنة. "(COVID - 19)"السوق الناجمة عن تفشي وباء  معدالت الخصم بسبب أوضاع

 

 :فيما يلي بيان بالمدخالت  ير الملحورة وتحليل حساسية الموجودات المقاسة كمستوا ثال 
 

 الموجودات المالية: (أ

 

 القيمة العادلة كما في   

 

أساليب التقييم 

والمدخالت  

  مدخالت  ير ملحورة الهامة  الرئيسية

حساسية المدخالت  ير  

 الملحورة للقيمة العادلة 

 

2020  2019 

  بالقيمة مالية وداتموج

  خالل من  العادلة

 الخسائر  أو األرباح

 

372,616 

 

777,853 

 

 مضاعف السعر  

 

 السيولة عدم معدل خصم

 % 45% إلم 40

قد ينتج عن الزيادة )النقص( في  

السيولة بواقع  عدم معدل خصم

% إلم زيادة )نقص( القيمة  5

دينار  18,631العادلة بمبلغ 

 كويتي  

موجودات مالية بالقيمة  

العادلة من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 

 

9,880,250 

 

- 

 

القيمة الدفترية  

 المعدلة  

 

 السيولة عدم معدل خصم

 % 25% إلم 20

قد ينتج عن الزيادة )النقص( في  

السيولة بواقع  عدم معدل خصم

% إلم زيادة )نقص( القيمة  5

دينار  494,013العادلة بمبلغ 

 كويتي  

 
 الموجودات  ير المالية: (ب 

 

 القيمة العادلة كما في   

  مدخالت  ير ملحورة الهامة  أساليب التقييم  

حساسية المدخالت  ير  

 2019  2020  الملحورة للقيمة العادلة 

  رسملة الدخل   114,460,574  103,118,754  رات استثماريةعقا

% إلم  5معدل رسملة للدخل من 

طبيعة وموقع    إستنادا إلم%  9.5

معدالت اإليجارات  العقارات و

الحالية الناتجة عن تلك العقارات  

إضافة إلم االيجارات المتوقعة  

  .موقتاك  للوحدات الشا رة

في معدل  )نقص( إن أي زيادة 

الرسملة ستودي بالتبعية إلم 

في القيمة   ( ارتفاعإنخفا )

العادلة للعقار مع ثبات كافة  

 العوامل األخرا. 

  17,099,343  16,474,901  عقارات استثمارية

التدفقات النقدية 

  المخصومة

%  7.5معدل خصم يتراوح من 

% مع إستخدام معدالت  9.5إلم 

% إلم  5شوا ر تتراوح بين 

حسب طبيعة العقار  % 10

إضافة  ومعدالت إشغاله المتوقعة

إلم ذلكو تعتمد تقييمات العقارات  

علم معدل نمو متوقع بنسبة 

  . %5% إلم 3تتراوح من 

في )نقص( إن أي زيادة 

  ت الخصم والشوا رمعدال

( إنخفا )ستودي بالتبعية إلم 

في القيمة العادلة للعقار   ارتفاع

  . مع ثبات كافة العوامل األخرا

كما أن الزيادة )النقص( في  

معدالت النمو ستودي إلم زيادة 

)نقص( في القيمة العادلة  

للعقارات مع ثبات المتغيرات  

 . األخرا 
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 وكذلك للمساهمينو ومنافععوائد   لتوفير وذلك االستمرارو علم قدرتها علم المحافرة المالية هو مواردها إدارة المجموعة عند هدف إن

  .المالية  الموارد تلكأعباء خدمة  لتخفي  للموارد المالية مثالي هيكل علم للمحافرة 
 

تخفي  رأس   للمساهمينو المدفوعة النقدية  التوزيعات تنريمللمجموعة   يمكن والهيكل المثالي للموارد المالية لتعديل علم أو  وللمحافرة 
إصدار  المدفوعو  بيع أسـهم  المـال  الموجودات  جديدةو  سداد   لتخفي  بع   الحصـول علم    التمويلية  االلتزاماتالديونو    تمويل أو 

  جديد.  مصرفي 
 

مقسوما   الديون صافي   بإحتسابهذه النسبة  تحديدو يتم المالية المواردبناء علم نسبة الدين إلم  المالية مواردهاتقوم المجموعة بمراقبة 
  يشمل وناقصا النقد والنقد المعادل والودائع ألجل.  التمويلية االلتزاماتجمالي إالدين ك صافيحتساب  إو يتم المالية الموارد  إجماليعلم 

 ليها صافي الديون. إالمركز المالي المجمع مضافا  بيانحقوق الملكية التي ترهر في المالية   الموارد جمالي إاحتساب 
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 : ي يل مما المالية تلك الموارد  ي اجمال تكونت  الماليةو الموارد  مخاطر  إدارة  لغر 
  2020  2019 

  7,364,745  -  ألجل  قرو  
  97,182,991  98,018,232   إسالمية  بنكية تسهيالت

  104,547,736  98,018,232   االقترا   إجمالي
 (9,902,507)  (7,078,529)  المعادل  والنقد : النقديخصم

  94,645,229  90,939,703   الديون صافي
  92,975,650  79,906,335   الملكية  حقوقمجموع  

  187,620,879  170,846,038   إجمالي الموارد المالية 

     
 50.44%  % 53.23  المالية  الموارد نسبة الدين إلم 

 
 "(  COVID– 19علم وباء )" ةالمترتب  اآلثار     -  31

فيروس   تفشي  )"أدا  واألنشطة  COVID - 19كورونا  األعمال  تعطيل  إلم  العالم  مستوا  علم  مختلفة  جغرافية  مناطق  عبر   )"
االقتصاديةو حي  أعلنت منرمة الصحة العالمية أنه وباء عالميو كما أعلنت السلطات المالية والنقدية في جميع أنحاء العالمو بما في  

تفشي الوباء    أثرميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة. يبين هذا اإليضاح  ذلك دولة الكويتو عن تدابير دعم مختلفة في ج
 .   2020ديسمبر    31تقييم الموجودات والمطلوبات كما في    عنداإلدارة    طبقتهاعلم عمليات المجموعة والتقديرات واألحكام الهامة التي  

 

 : إدارة مخاطر االئتمان  - أ
ك التي  إدارة  تخذت  إ بالوباءو بما في ذلك تحديد القطاعات األكثر ضعفا المجموعة العديد من اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة 

 تأثرت في المقام األول ووضع تدابير إضافية لضمان مستوا عاٍل من إدارة تلك المخاطر. 
 

المجموعة أن تأخذ في االعتبار تأثير التقلبات العالمية في  "( من  COVID - 19الناجمة عن وباء )"  التيقنتطلبت حاالت عدم  
.  2020ديسمبر  31عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية التي تم أخذها في االعتبار وذلك لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 

المستخدمة والمتعلقة ببيئة االقتصاد الكلي لتحديد  ذات الصلة    المستقبلية المجموعة بتحدي  المعلومات   بالنسبة لعملياتها الدوليةو قامت 
 المجموعة أنشطتها.  اتزاول فيه التي  لألسواق احتمالية الخسائر االئتمانية فيما يتعلق بالمناخ االقتصادي 

 

 .تجاريين ني مدين  قيمة  في  لالنخفا دينار كويتي كمخصص إضافي  777,384عليهو قامت المجموعة بتسجيل مبلغ و
 

 : إدارة مخاطر السيولة - ب
العديد من اإلجراءات إلدارة مخاطر  إ المجموعة  إدارة  بالوباء  السيولة تخذت  المجموعة  حي .المتعلقة  ستجابة  إ  )كموجر(   قامت 

  تقوم . كما  السيولة  علم  للحفار   إستمراريتهم  ضمانو  هملدعم  لمستأجريهاإيجارية    إعفاءات  بمنح  "( COVID - 19لتفشي وباء )"
لتفشي وباء    إستجابةكذلك    إيجاريةعلم إعفاءات    للحصولالمستأجرة    عقاراتها  مالك  مع  حالياالمجموعة )كمستأجر( بالتفاو   

"(COVID - 19)"تقوم  الصلة.    ذات مالك العقارات    قبلمن    إعتمادها  عندتلك االعفاءات    عن   بالمحاسبةالمجموعة    ستقومحي     و
ووضع التمويل بعناية واتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة. ستواصل المجموعة تقييم مركز السيولة لديها  المجموعة بتقييم السيولة  

 وذلك من خالل مراقبة تدفقاتها النقدية وتوقعاتها بعناية.
 

 : قياس القيم العادلة لألدوات المالية - ج
أخذت المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة لتقلبات السوق الحالية وذلك عند تحديد المبالغ المفصح عنها للموجودات المالية  ير  

البيانات    والذيالمسعرة للمجموعةو   بناءاك علم المعلومات المتاحة التي يمكن مالحرتها كما في تاريخ  تقييم لإلدارة  يمثل أفضل 
"(و قامت المجموعة بتقييم ما إذا كانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  COVID - 19لم تأثير وباء )"المالية. بالنرر إ

 المالية تمثل السعر الذي يمكن تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في السوق في الوضع الحالي. 
 

  للموجودات في القيمة العادلة  من التغيرات   ير محققة  دينار كويتي كخسائر    116,703وعليهو قامت المجموعة بتسجيل مبلغ  
  المالية   دات وللموجكخسائر في القيمة العادلة  دينار كويتي    1,711,305بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ومبلغ    المالية

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
 

(. 29)  رقم إيضاح في  القيمة العادلة بقياس المعلومات حول سياسة المجموعة فيما يتعلق إيضاح  تم
 

 : زميلة( ة، عقارات استثمارية، استثمار في شرك المتاجرة بغرض عقارات قياس القيم العادلة لألدوات غير المالية ) -د 
"( علم القيمة الدفترية لموجوداتها  ير  COVID - 19تفشي وباء )"  أثركما في تاريخ البيانات الماليةو قامت المجموعة بتحديد  

والناتج من التأثير علم التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن هذه الموجودات  ير المالية أو    2020ديسمبر    31المالية كما في  
ديسمبر    31ت كما في  اعتمادكا علم المنهج المستخدم في تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودالألسعارتوقعات المشاركين في السوق  

كو ومع استمرار  اوت . تدرك المجموعة أن بع  المناطق الجغرافية والقطاعات التي ت 2020 جد فيها هذه الموجودات قد تأثرت سلبا
هذه   قيمة  لتعكس  الصلة  ذات  االفتراضات  وتستخدم  السوق  توقعات  باستمرار  المجموعة  تراقب  واالنتشارو  التطور  في  الوضع 

 لمالية بشكل مناسب في البيانات المالية المجمعة. الموجودات  ير ا 
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  838,351دينار كويتي كخسائر في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ومبلغ    4,076,282وعليهو قامت المجموعة بتسجيل مبلغ  
عن    والناتجةكويتي    دينار  474,452بمبلغ    خسائرإضافة إلم    والمتاجرة  بغر    العقارات  قيمةدينار كويتي كخسائر إنخفا  في  

 .  الزميلة شركة أعمال نتائج من المجموعة  حصة 
 

 االستمرارية  أمبد   - هـ
ك حول قدرتها علم االستمرار كمنشي جرت المجموعة تقي أ ة مستمرة في رل الرروف االقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة  أما

س المال والسيولة.  أدم التأكد المستقبلية. تم إعداد التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي للمجموعة ورعحول المخاطر وحاالت  
ن المجموعة لديها موارد كافية  ألتوقعات إلم  و إال أنه في الوقت الراهنو تشير ا"(COVID - 19)" م األثر المتفاقم لوباء  ر

ن موقفها المتعلق باالستمرارية لم يتأثر إلم حد كبير ولم يتغير بشكل مادي  أعن    فضالك ها التشغيلية  ات لالستمرار في مزاولة عملي 
 االستمرارية.  أساس مبدأتوافق مع ي المالية المجمعة بما  البياناتعدت هذه أ. ونتيجة لذلكو فقد 2019 ديسمبر 31 ذمن 
 

كما خلصت إدارة المجموعة إلم عدم الحاجة إلم إجراء تعديالت مادية علم المطلوبات والموجودات األخرا للمجموعة كما في تاريخ 
قيمة   في  االنخفا   بخسائر  القياس واالعتراف  في متطلبات  بعناية  النرر  إلم  المجموعة  إدارة  المرفقةو و ستحتا   المالية  البيانات 

قبالو حي  ال يزال مدا ومدة األثر االقتصادي لهذه األحدا   ير موكدو حي  أنه يعتمد علم التطورات  موجودات المجموعة مست 
  المتخذةو   االحترازيةالمستقبلية التي ال يمكن التنبو بها بدقة في هذا الوقتو مثل معدل انتقال الفيروس ومدا فعالية إجراءات االحتواء  

ا لعدم    .العالم  مستوا  علم  الحكومية  الجهاتمن    المعتمدة  اللقاحات  وفعالية   انتشارسرعة    مدا  وكذلك المستمر المتعلق   التيقنونررك
باألثر االقتصاديو ال يمكن إجراء تقدير موثوق للتأثير في الوقت الحاليو ولكن قد يوثر علم المعلومات المالية في الفترات المالية  

 المستقبليةو وقد يختلف حجم ومقدار التأثير وفقكا للمدا والفترة التي من المتوقع أن تنتهي هذه األحدا  وآثارها.
 


