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 وشركاتها التابعة .عش.م.ك.

 

 البيانات المالية المجمعة

 2020 ديسمبر 31



 

 

 

 مستقلالحسابات ال مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ع.ش.م.ك. شركة صكوك القابضة
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 المتحفظالرأي 
التابعة )يشار إليها معاً  ا"( وشركاتهاالم الشركة)" ع.ش.م.ك. لشركة صكوك القابضةلقد دققنا البيانات المالية المجمعة 

الدخل  و و الخسائرأاألرباح  وبيانات 2020ديسمبر  31والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  ،(عة""المجموبـ

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

 بية الهامة.ساحالمسياسات المجمعة، بما في ذلك ملخص ال
 

أن البيانات المالية المجمعة  ،"ي المتحفظالرأ أساس"  قسمفي تقريرنا في  ر المبينملألباستثناء التأثيرات المحتملة  ،في رأينا

وعن   2020ديسمبر  31المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 

 ية للتقارير المالية.لودللسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير ال المجمعة وتدفقاتها النقدية جمعلما  اليالم اائهدأ

 

 الرأي المتحفظ  أساس
فولة دينار كويتي مك 21,000,000بمبلغ  اإلسالميالبيانات المالية المجمعة فإن دائني التمويل حول  17 يضاحوفقا للمبين في اإل

يسمبر د 31كما في  27,689,750بمبلغ "( بقيمة دفترية العقار)" للمجموعة والمباني األراضي بعض على أول رهنمان ضب

2020 . 

 

عوامل  وقد أدت. 2020ونيو ي 30في المبالغ القائم تم استحقاق أدناه، انتهى سريان ترتيبات التمويل و 2 يضاحوفقا للمبين في اإل

او الوصول الى القائمة تمويل المطلوبات المالية  بإعادةعة قيام المجمو بة فيالى صعو 19-يدة كوفحئجا الناتجة عنقن عدم التي

 . لممولوض مع االتفا إعادة  إتمامعة من لم تتمكن المجمو. وبالتالي، ةمويل بديلترتيبات ت

 

ان من الممول.  طالبةبناءا على ممه وتسلي رالعقا إلخالءم المحكمة دعاء المجموعة أماالبيانات المالية المجمعة، تم است لتاريخالحقا 

 مطالبا بشكل ما قبل الجلسة االبتدائية  لإلجراءاتالمستشار القانوني الخارجي للمجموعة في طور اعداد استراتيجية دفاع تمهيدا 

هذا االمر ة في لمحكمع أن تنظر ا. من المتوقرئيسي بحق المجموعة للفرق بين القيمة الدفترية للعقار المستأجر والتزام الدين القائم

 . 2021بتمبر في س

 

كافية في هذه المرحلة لتقييم  دلة تدقيقأ على  تمكن من الحصولفلم نالقانونية،  اتجراءإللحتملة نتائج المال نطاق خذا في االعتبارأ

اذا كانت المطلوبات التي ينطبق  اممن العقار المسجل و االنتفاع يازة حقوق الملكية او حقحفي  ستستمر المجموعة كانتما اذا 

ما إذا كان من لتالي، لم نتمكن من تحديد . وباالية المجمعةيانات المالبيخ تار ها الترتيب تمثل االلتزامات الفعلية للمجموعة فيعلي

 .  ذه المبالغهتعديالت على  ةأياجراء الضروري 

 

 فيفي تقريرنا بمزيد من التفاصيل موضحة طبقًا لتلك المعايير  لياتناسؤوم إن لمعايير التدقيق الدولية. وفقاً  بأعمال التدقيقلقد قمنا 

األخالقيات  وفًقا لميثاقونحن مستقلون عن المجموعة . "ة المجمعةلمالينات اق البياعن تدقي الحسابات باقمرليات سؤوم" قسم
المهنيين )بما في ذلك معايير  القيات المهنية للمحاسبينالمجلس الدولي لمعايير األخ الصادر عن للمحاسبين المهنيينالدولي المهنية 

الميثاق. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق  األخرى وفقا لمتطلبات القيةتنا األخوليابمسؤقمنا بالوفاء قد . واق"(االستقاللية الدولية( )"الميث

 .تحفظلما التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق

 

 19-كوفيد وتأثيرمتعلق بمبدأ االستمرارية المادي الكد التأعدم 
  17,320,797ئر بمبلغ ر الى ان المجموعة تكبدت صافي خساالذي يشي مجمعةت المالية الحول البيانا 2 يضاحإله الى ااالنتبانلفت 

لمخاطر  جوهري انكشافكان لدى المجموعة  ،يخك التارا في ذل. وكم2020ديسمبر  31دينار كويتي خالل السنة المنتهية في 

بلغت الخسائر دم، تقما ى ال إضافةدينار كويتي.  19,882,979داولة بمبلغ ها المتموجوداتا المتداولة ، وتجاوزت مطلوباتهالدين

  دينار كويتي.  28,735,628في تاريخ البيانات المالية المجمعة مبلغ وقدره للمجموعة المتراكمة 
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 مستقلالحسابات ال مراقبقرير ت

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ع.ش.م.ك. شركة صكوك القابضة
 

 )تتمة(  المجمعة اليةالم ق البياناتتدقي لور حيرقت
 

 )تتمة( 19-كوفيد وتأثيرمتعلق بمبدأ االستمرارية المادي ال تيقنالعدم 

د التي دوالقيود على السفر والحكما أن فة على مستوى العالم. تأثيرا شديدا على قطاع الضيا 19-كوفيدة كان لجائحالى ذلك،   إضافة

والتدفقات المالي  األداءعلى  اثرت ل التيامعدالت االشغجوهري في  نخفاضالى ا أدتد قجموعة ملاا بهل فرضتها الدول التي تعم

 النقدية للمجموعة.  
 

 األخرى  األمورالى  باإلضافةالظروف أو  حداثاألهذه إن ، فحول البيانات المالية المجمعة 25و 2 ينيضاحاإلفي وفقا للمبين 

عدم  ير الى وجود تش تحفظ"الرأي الم أساس"  قسمتقريرنا في في فقا للمبين ديل رأينا وتع بموجبهاتم والتي  23 يضاحالمبينة في اإل

  رارية. االستم مبدأ أساسا على لة عملهدرة المجموعة على مواصول قحيثير شكا جوهريا د مادي قد كتأ
 

  د على أمر كيالتأ
 

 العقارات أحدمقاول قام ، 2015نة ل سه خالالذي يشير الى ان ةمعمجالحول البيانات المالية  9 يضاحاإل نلفت االنتباه الى .1

دعوى برفع في المملكة العربية السعودية  هي شركة منشآت العقارية ش.م.ك.ع. )"منشآت"( ويقعوللشركة األم  زميلةة لشرك

 ضد كويتيمليون دينار  51دل اعي لغبمب مضادة برفع مطالبةمنشآت  قامتوقد ، كويتيمليون دينار  41 يعادل بمبلغ لبةللمطا

وبالتالي لم يتم  ، في الوقت الحاليهذا االمر ل جة النهائيةالنتيتحديد وال يمكن . للتأخر في تنفيذ المشروعوذلك ل ونفس المقا

 برديسم 31نشا في البيانات المالية المجمعة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في د يالتزام ق أيء لقا مخصص أيب ااحتس

  . إن رأينا غير معدل فيما يتعلق بهذا االمر. 2020

 

لة لموجودات  ييم الخارجي المستقالتق يشير الى ان عملياتحول البيانات المالية المجمعة الذي  9 يضاحالى اإلنلفت االنتباه  .2

ى مستوى لعم داتخفي شركات زميلة وموجودات حق االسالمدرجة ضمن االستثمار  م والعقارات االستثماريةحق االستخدا

ي، لالتا. وب19-كوفيدجائحة حتمل لق بالتقييم" نظرا للتأثير المقن المادي المتعل"عدم التي على أساس عرضهاقد تم المجموعة 

  ، وهرية لتقييم الموجودات غير الماليةتي تعتبر جال ،ضوعيةالمو امحكى األعل حديد معقولية افتراضات السوق يعتمدفإن ت

   .األموربهذه ما يتعلق إن رأينا غير معدل في. دتامعو عما ه أكبربشكل 

 

 أمور التدقيق الرئيسية
 فترةللمجمعة لية الاي تدقيقنا للبيانات المف أهميةت األكثر هي تلك األمور التي كان، يالمهن حكمنافي ، أمور التدقيق الرئيسيةإن 

هذه  حول منفصل رأي  بداءإدون  حولها يناأر وإبداءمعة ككل جمال ة ليي سياق تدقيقنا للبيانات المامور ف هذه األعرض وتم الحالية. 

  األمور.

 

 ية"أ االستمرارعدم التيقن المادي المتعلق بمبدأو "" أي المحتفظالر أساس" قسمفي  رناريتق( المبينة في األمورمر )لى األإ إضافة 
أمور التدقيق فيما يلي تفاصيل ا. قريرنيجب عرضها في ت يتالة سيتدقيق الرئيالمور دناه بصفتها أالمبينة أ األمورفقد قمنا بتحديد 

  له. هذه األمور في إطار تدقيقنار من كيفية معالجتنا لكل أمورئيسية ال
 

، بما في "المجمعة نات الماليةاتدقيق البيعن  الحسابات مراقبمسؤوليات "قسم  ية في تقريرنا فولياتنا المبينؤلقد قمنا بالوفاء بمس

ع تقييمنا لمخاطر وافق مما يتجراءات المحددة بتدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلاألمور. وبالتالي، تتضمن أعمال ال بهذه قلتعي ماذلك 

تنفيذها ت التي تم ادقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءت التجراءاإإن نتائج انات المالية المجمعة. لمادية في البياألخطاء ا

ً أ ةردواالاألمور  لمعالجة  . المرفقة ة المجمعةالتدقيق حول البيانات المالي يمكننا من إبداء رأي دناه، تطرح أساسا
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 حضرات السادة المساهمين ىلإ

 )تتمة( ع.ش.م.ك. القابضةشركة صكوك 
 

 )تتمة(  لمجمعةاتقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

 (ة)تتم ةأمور التدقيق الرئيسي
 

 في شركات زميلة انخفاض قيمة استثمار 
 

ً قفويتم المحاسبة عنه و 2020بر يسمد 31ركات زميلة كما في المجموعة استثمار في ش لدى المحاسبية  لطريقة حقوق الملكية ا

  ، والتغير في د الحيازةعب ائجنتالفي الحصة يتم تعديلها الحقًا بما يعكس وراج هذه االستثمارات مبدئياً بالتكلفة، دإبموجبها يتم  لتياو

 ض في القيمة. نخفالال رخسائأي اً الزميلة ناقصدات الشركات صافي موجو فيحصة المجموعة  
 

. بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد ة المحاسبيةلكيالمام طريقة حقوق المحاسبة عن االستثمار في شركات زميلة باستخديتم 

تقوم ا وجد هذا الدليل، مفي شركات زميلة. فإذا  قيمة االستثمارفي  فاضاالنخ على  يوضوعمل دلي أيموعة ما اذا وجد جالم

 الخسارة  وتسجيل، لدفتريةه للشركة الزميلة وقيمتها االمبلغ الممكن استردادبالفرق بين انخفاض القيمة اب مبلغ سحتاوعة بالمجم

 لمجمع. ائر اخسلااو  احاألربن في بيا "في "الحصة في نتائج شركات زميلة بعد ذلك
 

تحديدها بصورة رئيسية من م ء االستخدام، والتي يتأثنا بناءا على القيمةالمبلغ الممكن استرداده للشركات الزميلة المادية  ديتم تحدي

اء رخب بلق وحدات انتاج النقد منج النقد"(. تم اجراء تقييمات ات انتاات االستثمارية )"وحدارعقوال األساسيحق االستخدام اصل 

النقد التي يتم  وحدات انتاج  وفئة في مواقعت الصلة ة ذاوالخبرا المهنية المعترف به تم مستقلين معتمدين يتسمون بالمؤهالتقيي

وااليرادات لكل غرفة متاحة، ومعدل  متوسط معدل الغرف، اضات مثل ترواالفالتقييمات حد كبير على تقييمها. كما تعتمد الى 

عمليات الشركات الزميلة بناءا على المعلومات حصة المجموعة في نتائج النتائج ي لحصة فتعكس ا .الخصم تاالشغال، ومعدال

 ة.  ية للشركات الزميلالمال
 

ء تفشي جائحة استرداده لالستثمار في شركات زميلة، وفي ضو الجوهرية المستخدمة في تحديد المبلغ الممكن لألحكاماً ونظر

عة لبيانات المالية المجمل بالنسبةالقيمة الدفترية الستثمار المجموعة في الشركات الزميلة و ئجاتالني ف أهمية الحصةو، 19-دكوفي

 رئيسية. أحد أمور التدقيق المر مجموعة ككل، فقد اعتبرنا هذا االلل
 

ليمات التدقيق عت الرسبإا يتعلق بالحصة في النتائج من شركات زميلة، فقد قمنا فيم التدقيق التي قمنا بها إجراءاتزء من كج

عة. ة بالنسبة للبيانات المالية المجمالزميلة للمجموعة والتي تعتبر هامالشركات  حسابات لمراقبي ة الخاصة بالمجموع المفصلة

المادية  األخطاءبالتدقيق ومخاطر عليها فيما يتعلق التركيز الواجب مجاالت لا الخاصة بالمجموعة ات التدقيقتضمنت تعليم

 المجمعة للمجموعة. انات المالية للمجموعة ومتطلبات اعداد البيمن البيانات المالية المجمعة رض غبالة لقالمتع
 

رئيسية من بصورة  هتم الحصول علي والذيمار في شركات زميلة كن استرداده لالستثلمبلغ الممالى ذلك، ولغرض تقييم ا إضافة

تضمنت تقييم التدقيق على مستوى المجموعة و إجراءاتتنفيذ والعقارات االستثمارية، فقد تم  األساسيصل حق االستخدام أ

العقارات م الخارجي. كما قمنا بتقييم دقة بيانات ونزاهة خبير التقييوكفاءة واستقاللية القيمة،  انخفاضموضوعية عملية اختبار 

على ذلك، فقد قمنا وة عالم استخدامها كمدخالت لغرض التقييم. والتي تمة من قبل المجموعة الى خبراء التقييم المستقلين، المقد

وقمنا . ة على االفتراضات الرئيسيةة بصورة معقولللتحقق من تأثير التغيرات المحتمل اإلدارة بتقييم تحليل الحساسية الذي أجرته

 ستمرار الجائحة.  افي االعتبار تأثير  أخذامعقولية االفتراضات الرئيسية وعوامل عدم التيقن من التقييم  بتقييم مدى
 

رقم   يضاحمبينة في اإلة الليالمتعلقة باستثمار المجموعة في الشركات الزم اإلفصاحاتبتقييم كفاية  أيضا، فقد قمنا الى ذلك إضافة 

 . حول البيانات المالية المجمعة 9
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين

 . )تتمة(عش.م.ك. كوك القابضةصة شرك
 

 )تتمة(  ق البيانات المالية المجمعةل تدقير حوتقري
 

 2020لسنة مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة  معلومات أخرى
ير السنوي لتقرلومات األخرى" من المعلومات الواردة في ا يتكون قسم "المعاألخرى.  رة هي المسئولة عن المعلوماتن اإلدا إ

تقرير مجلس إدارة  على لناحصلقد  الحسابات حولها. مراقبقرير مجمعة وتبخالف البيانات المالية ال ،2020سنة ل للمجموعة

 مراقبتاريخ تقرير  بعد يالتقرير السنو ع الحصول على باقي أقسامنتوقالحسابات، و مراقب، قبل تاريخ تقرير األم الشركة

   الحسابات.
 

 حولها.   تدقيقنتيجة أي ر عن نعب ولن ممعة ال يغطي المعلومات األخرى ولالمجلبيانات المالية ا إن رأينا حول
 

كانت  إذا وتحديد ما عاله،أ المبينة األخرىالمعلومات  االطالع على لق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هيفيما يتع

بشأنها.  أخطاء مادية أي أثناء التدقيق أو وجودسبما وصل إليه علمنا حلية المجمعة أو مامع البيانات ال ماديةغير متوافقة بصورة 

ات األخرى على المعلوم ل التي قمنا بها إلى األعمافي هذه المعلومات األخرى، استناداً  أي أخطاء ماديةى وجود توصلنا إلما وإذا 

 .في تقريرنا تلك الوقائعج إدرايتعين علينا ه فإن ،الحسابات مراقبنا عليها قبل تاريخ تقرير والتي حصل
 

كافية حول النتيجة النهائية بشأن النزاع  يقم نتمكن من الحصول على أدلة تدقأعاله، فل "متحفظالرأي ال أساس" قسموفقا للمبين في 

 ماتمكن من تحديد وبالتالي، فلم ن ية المجمعة.المطلوبات المسجلة في البيانات المالدات والقائم مع الممول وتأثيره على مبالغ الموجو

 ذا االمر. فيما يتعلق به األخرىمات مادية في المعلو أية أخطاءإذا كان هناك 
 

 عن البيانات المالية المجمعة كمةولين عن الحؤوسوالم اإلدارة تمسؤوليا
ر المالية وعن  ية للتقاريلبيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولهذه ا  رضإن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وع

كانت ناتجة عن أاء المادية سواء الية من األخطخ الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة بةأدوات الرقا

 . الغش أو الخطأ
 

االستمرارية  مبدأ على أساس أعمالها متابعةلية تقييم قدرة المجموعة على سؤواإلدارة مل تتحم، عةإعداد البيانات المالية المجم عند

ً كان ذلك متى ، احمع اإلفص ما لم تعتزم  االستمرارية المحاسبي وتطبيق مبدأ ةرياالستمرامبدأ عن األمور المتعلقة بأساس  ،مناسبا

 . واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراءتوفر أي بديل عدم ة ال في حأو أعمالها وقف فية المجموعة أو اإلدارة تص
 

 . للمجموعةالمجمعة  البيانات الماليةلية إعداد عم اإلشراف علىلية سؤوم كمةون عن الحولسؤوالميتحمل 
 

 قيق البيانات المالية المجمعةن تدلحسابات عا مراقبمسؤوليات 
لغش ا ناتجة عنكانت أمادية سواء الخطاء األمجمعة ككل خالية من لية الماصول على تأكيد معقول بأن البيانات الإن هدفنا هو الح

إال أنه ال  دية من التأكلي مثل درجة عايمعقول  يدابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكحسال مراقبوإصدار تقرير  ،طأأو الخ

ً لمعايي األخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ  اكتشافب التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما يرضمن أن عملية التدقيق وفقا

توقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات لمإذا كان من ا ماديةوتعتبر أو الخطأ  عن الغشاألخطاء 

 ت المالية المجمعة. خدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البياناصادية للمستقتالا
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 ابات المستقلتقرير مراقب الحس

 إلى حضرات السادة المساهمين

 مة(تتع. )ك.ش.م. ة صكوك القابضةشرك
 

 )تتمة(  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
 

 )تتمة( قيق البيانات المالية المجمعةن تدلحسابات عا مراقبمسؤوليات 
 

 كما قمنا بما. خالل أعمال التدقيق لمهنيةالحيطة اةً وحافظنا على معايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيوفقاً ل كجزء من التدقيق

 يلي: 
 

 وتنفيذ إجراءات  عووضالغش أو الخطأ  ناتجة عنكانت ألمجمعة سواء ت المالية اناياتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في الب

من إبداء رأينا. إن مخاطر  لتقديم أساس يمكننا  سبةومناالحصول على أدلة تدقيق كافية  وكذلك اطر،تلك المخالمالئمة لالتدقيق 

ث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو  الخطأ؛ حي عن تجالنا ذلك اكتشافعدم مخاطر  غش تفوقالعن  مادي ناتج خطأ اكتشافم عد

 داخلية. رقابة الهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الالتزوير أو اإل
 

 رأي  ال س لغرض إبداءولكن ليظروف للمالئمة التدقيق الإجراءات  لوضع لة بعملية التدقيقذات الصأدوات الرقابة الداخلية  فهم

 ة.  لدى المجموعة لي الرقابة الداخ أدوات فعالية حول

 

 ت الصلة المقدمة من قبل دى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذاالمستخدمة وم يةمحاسبمة السياسات الئتقييم مال

 اإلدارة. 
 

 يق التي حصلنا  دقأدلة الت إلى ام، استناداً والقي اسبيمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحئى مدى مالوصل إللتا

ً يثير شًكا  يمكن أنالظروف والذي أو  حداثباأل لقي متعما إذا كان هناك عدم تأكد ماد ، بتحديدعليها درة حول ق جوهريا

نأخذ  أن يجب علينا إلى وجود عدم تأكد مادي،  التوصلدأ االستمرارية. وفي حالة ساس مبأ المجموعة على متابعة أعمالها على

ل رأينا في حالة عدم  مجمعة أو تعديالالية اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات الم ،الحسابات مراقبقرير ت في بعين االعتبار،

الحسابات. على الرغم من   مراقبليها حتى تاريخ تقرير صلنا عح إلى أدلة التدقيق التي تدقيقنا نتائجاإلفصاحات. تستند  مالئمة

 ارية.في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرة أو الظروف المستقبلي حداثد تتسبب األذلك، ق
 

 ييم ما إذا كانت ات وتقاحانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصلشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيتقييم العرض ا

 يحقق العرض العادل.  وبذات الصلة بأسل حداثة واألت األساسيالبيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامال
 

 إلبداء رأي   ية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعةمعلومات المالالحول  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة

للمجموعة ونتحمل  ق وتنفيذهاإبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقي نحن مسؤولون عنومعة. مجحول البيانات المالية ال

 عن رأي التدقيق.  فقطة المسؤولي
 

تائج التدقيق الهامة  نها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها وندة أمور من بيع حول ةالمسؤولين عن الحوكمنتواصل مع إننا 

 دقيق. أعمال الت يتم تحديدها أثناءالتي  في أدوات الرقابة الداخلية جوهرية ه قصوروجبما في ذلك أي أ
 

الستقاللية، ونبلغهم أيًضا فيما يختص با خالقية ذات الصلةنقدم أيًضا للمسؤولين عن الحوكمة بيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األ

عاد ا قد تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة الستبنهبكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أ

 التدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.  ومصادر التهديدات 
 

أهمية في تدقيق البيانات  األكثراألمور التي تشكل األمور  د تلكبها، نحد كمةؤولين عن الحوالمسخالل األمور التي يتم إبالغ ن وم

سابات الح مراقبإننا نفصح عن هذه األمور في تقرير أمور التدقيق الرئيسية.  الحالية، ولذلك تعتبر هي فترةللالمجمعة ة اليالم

نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما  حوال مور أو، في أني عن هذه األالقانون أو اللوائح اإلفصاح العلع الخاص بنا ما لم يمن

لى هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب نتائج العكسية المترتبة عريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن التقفي يجب عدم اإلفصاح عنه 

 العامة له. 
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 قلستتقرير مراقب الحسابات الم

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ة()تتم ع.ش.م.ك. بضةركة صكوك القاش
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

رة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدا المجمعة اليةة وأن البيانات الممنتظممحاسبية حتفظ بدفاتر تم اال الشركة أن اً ضأي ارأينفي 

التأثيرات باستثناء  ، في رأينا أيضا. اتردفهذه ال ا هو وارد في متفقة مع م عةالمجم لبيانات الماليةا هذهفيما يتعلق بم اال الشركة

ات التي رأيناها يضاحافة المعلومات واإلحصلنا على ك أننا قد ، "فظالرأي المتح أساس قسم "  تقريرنا في في نالمبي لألمرالمحتملة 

نة لس 1رقم قانون الشركات يتطلبها التي  معلوماتتتضمن جميع الالمجمعة ة ورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات الماليرض

والتعديالت االم  للشركةنظام األساسي اليس وعقد التأسو، التعديالت الالحقة لهاو يةوالئحته التنفيذله ة والتعديالت الالحق 2016

ً ا وأنه قد أجري ، الالحقة لهما رقم قانون الشركات لفات تقع مخاللمنا واعتقادنا لم لألصول المرعية. حسبما وصل إليه ع  لجرد وفقا

 االم للشركةسي األسا لعقد التأسيس وللنظامأو ، ت الالحقة لهاديالتنفيذية والتعالديالت الالحقة له والئحته والتع 2016لسنة  1

ً ديما اً على وجه قد يكون له تأثير 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  ،والتعديالت الالحقة لهما أو   االم الشركة على نشاط ا

 المالي. امركزه
 

ً أنه خالل  إلى  لم يرد  "،الراي المتحفظ أساس "قسم في  في تقريرنا المبين ألمرل المحتملةالتأثيرات  باستثناءتدقيقنا،  نبين أيضا

ة المنتهية ه خالل السنشان هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة بفي  2010لسنة  7ألحكام القانون رقم علمنا وجود أية مخالفات 

  ألم أو مركزها المالي.على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة ا 2020ديسمبر  31في 

 

 

 

 

 

 

 
  

 لجادربدر عادل العبدا

  فئة أ 207م قربي الحسابات سجل مراق

 إرنست ويونغ 

 كاهمالعيبان والعصيمي وشر

 

 

  2021مايو  2

 الكويت



 ةتابعوشركاتها ال .ك.عضة ش.م.ابلقوك اشـركة صك
 

 

 

 لمجمعة.مالية اال اناته البيهذا من زء  ل جشكت 25 إلى 1 مرفقة مناإليضاحات الإن 
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  المجمعالخسائر أو  األرباحبيان 

  2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 إيضاحات 
2020 

 يتيدينار كو
2019 

 دينار كويتي

 
 

  

 فة الضيا إيرادات
 

2,171,786 4,772,682 

 تكاليف الضيافة  
 

(1,636,037) (2,698,196) 
 

 ───────── ───────── 

 ضيافة   إيراداتي صاف
 

535,749 2,074,486 
 

 
  

 391,252 314,290 5 أجير من عقارات استثمارية ت إيراداتصافي 

 371,688 (14,805,421) 9 ركات زميلة  نتائج ش حصة في  

 66,997 50,629   إدارة اتعاب  

     - 8,321  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية  

 41,105 76,114   أخرى   إيرادات 
  ───────── ───────── 

  
(13,820,318) 2,945,528 

  ───────── ───────── 

 (1,010,262) (708,201)  تكاليف موظفين 

 (931,360) (527,771)   إدارية صروفات  م 

 (116,985) (99,880) 10 م  ا د االستخ استهالك موجودات حق  

 (240,861) (106,744) 10 انخفاض قيمة موجودات حق االستخدام 

 (3,293,792) (523,357) 11 انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات 

 141,054 (196,319) 6 وقعةاالئتمان المتد مخصص خسائر  )تحميل( / ر 

 (20,000) (239,000) 7    لعقارات استثمارية   ة ل التغير في القيمة العاد 

 (1,298,225) (1,048,873)  ن والقروض يل للديو وم تكاليف الت

 (47,007) (44,923) 19 التأجيرالتمويل لمطلوبات  يف  تكال
  ───────── ───────── 

 (3,871,910) (17,315,386)  الخسارة قبل الضرائب 

 (20,209) (5,411) 10 ئبالضرا 
  ───────── ───────── 

 ةن س خسارة ال 
 

(17,320,797) (3,892,119) 
  ═════════ ═════════ 

 ــ:الخاص ب 
 

  

  شركة األمال مساهمي
 

(17,086,162) (3,421,880) 

 الحصص غير المسيطرة 
 

(234,635) (470,239) 
  ───────── ───────── 
  

(17,320,797) (3,892,119) 
  ═════════ ═════════ 

 فلس    (5.99) فلس   (29.89) 4  كة األم ر شاصة بمساهمي ال فة الخ فمخ وال   األساسية خسارة السهم  

  ═════════ ═════════ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةتابعوشركاتها ال .ك.عضة ش.م.ابلقوك اشـركة صك
 

 

 

 لمجمعة.مالية اال اناته البيهذا من زء  ل جشكت 25 إلى 1 مرفقة مناإليضاحات الإن 
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 مع المجامل بيان الدخل الش

  2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
  2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي إيضاح  
    

 (3,892,119) (17,320,797)  خسارة السنة

  ──────── ──────── 

    أخرى ةملشا خسائر

او الخسائر في  األرباح نيفها الى ص ت  دة إعا سيتم  أخرى )خسائر( شاملة  إيرادات 
    فترات الحقة:

 (1,988) 1,221  فروق التحويل الناتجة من تحويل عمليات اجنبية 

 (17,373) 95,710 9 لزميلة للشركات ا أخرى( شاملة )خسائر إيراداتحصة في  

  ──────── ──────── 

تصنيفها الى  دة إعاالتي قد يتم  األخرى )الخسائر( الشاملة  اإليرادات ي صاف 

 (19,361) 96,931  او الخسائر في فترات الحقة   األرباح 

  ──────── ──────── 

ي سائر ف و الخ أ   األرباح تصنيفها الى    إعادة يتم    لن  أخرى )خسائر( شاملة    إيرادات 
    فترات الحقة

كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل لكية المصنفة لم ا  حقوق  أدوات خسارة من  ل ا ي  صاف 

 (847,710) 50,722   األخرىالشاملة    ت رادا اإلي 

 (5,290) (143,986) 9 لشركات زميلة أخرى حصة في خسائر شاملة  

  ───────── ──────── 

 و أ  األرباح تصنيفها الى  إعادة تم لن ي  أخرى)خسائر( شاملة  إيرادات 

 (853,000) (93,264)  ة حق لخسائر في فترات ال ا 

  ──────── ──────── 

 (872,361) 3,667   للسنة أخرى)خسائر( شاملة  تإيرادا

  ──────── ──────── 

 (4,764,480) (17,317,130)  للسنة لشاملةالخسائر لي اإجما

  ──────── ──────── 

     بـ: الخاص

 (4,294,241) (17,082,495)  شركة األممساهمي ال

 (470,239) (234,635)  حصص غير المسيطرة لا

  ──────── ──────── 

  (17,317,130) (4,764,480) 

  ════════ ════════ 

 

 



 ةوشركاتها التابع .ك.عضة ش.م.ابلقوك اشـركة صك
 

 
 

 لمجمعة.مالية اال هذه البياناتا من زء  ل جشكت 25 إلى 1مرفقة من اإليضاحات الإن 
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  جمعلما ليركز المابيان الم

  2020ديسمبر  31في كما 

 اتإيضاح 
2020 

 يتير كونادي
 2019 

 ويتيدينار ك

    الموجودات 

 3,579,465 2,705,799   قد المعادلالنقد والن

 62,746 36,854  مخزون 

 2,113,747 1,216,832 6 مقدما  مدينون ومدفوعات

 5,380,000 5,141,000 7 عقارات استثمارية 

 1,069,985 660,978 8 الل اإليرادات الشاملة األخرى ة من خالعادللقيمة دات مالية مدرجة باجومو

 28,734,934 13,882,458 9 ة استثمار في شركات زميل

 2,526,089 2,220,377 10 موجودات حق االستخدام 

 28,858,521 27,719,874 11 ممتلكات ومعدات 

  ───────── ───────── 

 72,325,487 53,584,172  وجودات جمالي المإ

  ═════════ ═════════ 

    ات والمطلوب يةلكالم حقوق

    حقوق الملكية

 59,314,500 59,314,500 13 مال س الأر

 2,895,475 2,895,475 14 احتياطي اجباري 

 2,895,475 2,895,475 15 تياطي اختياري حا

 (1,769,871) (1,769,871) 16 أسهم خزينة 

 (1,868,513) (1,916,789)  رى لشركات زميلة اإليرادات الشاملة األخغيرات في تتأثير ال

 53,916 55,137  جنبية احتياطي تحويل عمالت أ

 (3,933,038) (3,882,316)  احتياطي القيمة العادلة 

 (272,250) (272,250)  احتياطيات أخرى 

 (11,649,466) (28,735,628)   خسائر متراكمة

  ───────── ───────── 
 45,666,228 28,583,733  شركة األمة بمساهمي الحقوق الملكية الخاص

 751,705 517,070  طرة الحصص غير المسي

  ───────── ───────── 
 46,417,933 29,100,803  جمالي حقوق الملكية إ

  ───────── ───────── 
    المطلوبات 

 23,737,029 22,367,500 17 دائنو تمويل إسالمي 

 1,798,688 1,791,272 18 دائنون ومصروفات مستحقة 

 371,837 324,597  أة نهاية الخدمة للموظفين افمك

  ───────── ───────── 
 25,907,554 24,483,369  جمالي المطلوبات إ

  ───────── ───────── 
 72,325,487 53,584,172  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

  ═════════ ═════════ 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
   

  محمد عثمان القريشيأحمد   لعصيمي ا يزالعزنواف مساعد عبد 

 يذيالتنف الرئيس  دارةجلس اإلس مرئي
 



 

 بعةها التاكوك القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتصكة شـر
 

 

ا من هزتشكل ج 25ى إل 1رفقة من ت الميضاحان اإلإ  .عةلمجمالمالية ابيانات له اذء 
 

10 

 

 

 

 عالمجم ملكيةلابيان التغيرات في حقوق 

  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   االم  بمساهمي الشركة ةالخاص 

 أسهم خزينة   احتياطي اختياري    اريباج طي ااحتي المال   رأس 

في  ت راغيتأثير الت
الشاملة   دات اإليرا

األخرى لشركات  
 زميلة 

اطي تحويل تيح ا
 جنبية أت عمال

احتياطي القيمة 
   الفرعي اإلجمالي    ةمتراكمخسائر  أخرى  احتياطيات  العادلة  

الحصص غير  
 المسيطرة  

حقوق  مجموع
 الملكية 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ي تويدينار ك دينار كويتي  نار كويتي يد كويتي  اردين ي دينار كويت دينار كويتي  دينار كويتي  يتي وكدينار  دينار كويتي   
             

 46,417,933 751,705 45,666,228 (11,649,466) (272,250) (3,933,038) 53,916 (1,868,513) (1,769,871) 2,895,475 2,895,475 59,314,500 2020يناير  1 في كما

 (17,320,797) (234,635) (17,086,162) (17,086,162)     -     -     -     -     -     -     -     - السنة خسارة 

شاملة  داتإيرا)خسائر( 

 3,667     - 3,667     -     - 50,722 1,221 (48,276)     -     -     -     - أخرى للسنة 

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

 سائر(الخ)اجمالي 

 (17,317,130) (234,635) (17,082,495) (17,086,162)     - 50,722 1,221 (48,276)     -     -     -     -  للسنة الشاملة  اإليرادات

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

 29,100,803 517,070 (28,583,733) (28,735,628) (272,250) (3,882,316) 55,137 (1,916,789) (1,769,871) 2,895,475 2,895,475 59,314,500 2020سمبر دي 31في 

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

             

 50,260,924 1,221,944 49,038,980 (8,839,875) (272,250) (3,394,528) 55,904 (1,845,850) (1,769,871) 2,895,475 2,895,475 59,314,500 2019يناير  1في ا كم

 (3,892,119) (470,239) (3,421,880) (3,421,880)     -     -     -     -     -     -     -     - سنة الة خسار

 (872,361)     - (872,361)     -     - (847,710) (1,988)  (22,663)     -     -     -     - سنة خسائر شاملة أخرى لل

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

جمالي الخسائر الشاملة إ

 (4,764,480) (470,239) (4,294,241) (3,421,880)     - (847,710) (1,988)  (22,663)     -     -     -     - للسنة 

أدوات  من دادربح استر

 جةدرحقوق ملكية م

من خالل  العادلةبالقيمة 

 921,489     - 921,489 612,289     - 309,200     -     -     -     -     -     - الشاملة األخرى اإليرادات

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

 46,417,933 751,705 45,666,228 (11,649,466) (272,250) (3,933,038) 53,916 (1,868,513) (1,769,871) 2,895,475 2,895,475 59,314,500 2019ديسمبر  31 يف

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 دية المجمع النقتدفقات بيان ال

  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 تاإيضاح 
2020 

 يكويت رنادي
2019 
 يتيدينار كو

    التشغيل  أنشطة

 (3,871,910) (17,315,386)  الضرائب خسارة السنة قبل 

    قة خسارة السنة بصافي التدفقات النقدية: تعديالت لمطاب 
 (371,688) 14,805,421 9 حصة في نتائج شركات زميلة  

 817,966 645,470 11 كات ومعداتاستهالك ممتل 
 294,549 288,897 10 الستخدام  جودات حق ا و م استهالك 

 3,293,792 523,357  ات ومعد كات انخفاض قيمة ممتل 

 240,861 106,744  ة موجودات حق االستخدام انخفاض قيم 
 (141,054) 196,319 6 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لمدينين تجاريين تحميل )رد(  

 20,000 239,000 7 ثمارية التغير في القيمة العادلة لعقارات است 
 1,298,225 1,048,873  ديون وسلف مويل ل ت كاليف ت 
 47,007 44,923 19 جير مطلوبات تأ يف تمويل ل التك 

     - (11,230)  راف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير ربح الغاء االعت 

     - (4,000)  أخرى(  إيرادات زات ايجار )مدرجة ضمن  امتيا   إيرادات 

 103,539 52,294  مة للموظفين نهاية الخد  ةمخصص مكافأ 
     - (5,920) 25 (أخرى   إيرادات ضمن  رجة  منحة حكومية )مد 

  ───────── ───────── 

  614,762 1,731,287 
    رأس المال العامل: تعديالت على 

 492,874 1,138,625  مدينون ومدفوعات مقدما 

 (849) 25,892  المخزون 
 (27,451) 118,874  مستحقة  ت دائنون ومصروفا

  ───────── ───────── 
 2,195,861 1,898,153  التشغيل  أنشطةمن  تجةلناالنقدية االتدفقات 

 (229,120) (99,534)  مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة  
     - 5,920 25 استالم منح حكومية 

  ───────── ───────── 
 1,966,741 1,804,539  التشغيل  أنشطة ندية الناتجة مالتدفقات النقصافي 

  ───────── ───────── 
    مار  االستث أنشطة

 (282,345) (8,480) 12 شراء ممتلكات ومعدات 
 2,412,107     -  المحصل من االسترداد الجزئي لشركة زميلة 

  ───────── ───────── 
 2,129,762 (8,480)  اراالستثم طةشأنجة من النات صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(

  ───────── ───────── 

    

    يل التمو أنشطة

 (1,084,565) (1,714,965)   اإلسالميالتمويل سداد دائني 

 (1,319,500) (748,360)  تكاليف تمويل مدفوعة 
 (203,840) (206,400)  مبلغ مطلوبات التأجير صل أسداد جزء من 

  ───────── ───────── 
 (2,607,905) (2,669,725)  التمويل   أنشطةدمة في صافي التدفقات النقدية المستخ

  ───────── ───────── 
 1,488,598 (873,666)  صافي )النقص( الزيادة في النقد والنقد المعادل

 2,090,867 3,579,465  يناير  1النقد والنقد المعادل في 
  ───────── ───────── 

 3,579,465 2,705,799  ديسمبر  31ل في دلنقد المعاد واالنق
  ═════════ ═════════ 

    ع:ان التدفقات النقدية المجمبنود غير نقدية مستبعدة من بي
الشاملة   اإليراداتخالل  دلة من استرداد موجودات مالية مدرجة بالقيمة العا

     - 459,729   األخرى

 (417,292) (409,369) 10 ستخدام  جودات حق االومالى  إضافات

 417,292 409,369  تأجير  الى مطلوبات إضافات

     - 319,440 10 خدام االستت حق موجودا استهالك

     - (330,670)  استهالك مطلوبات تأجير 

 538,467     -   16ار الدولي للتقارير المالية نتيجة تطبيق المعينتقالي لمطلوبات التأجير تعديل ا

 (538,467)      -   16ير المالية ي للتقار ار الدولدات نتيجة تطبيق المعيكات ومعتعديل انتقالي لممتل



 عةتابها الاتركوش م.ك.ع.ة ش. ضابلقكوك اشـركة ص
 

 المجمعة المالية ناتاحول البي اتإيضاح

 2020 سمبردي 31 هية فيتلمنة اللسنو ا فيكم
 

 

12 

 

  لشركةا معلومات حول 1

يشار )وشركاتها التابعة  (" األم "الشركة) .ع.ك.م.ش قابضةلصكوك اكة لشر عةجمات المالية المإصدار البيانتم التصريح ب

ابريل   29 في ادرالص دارةاإلمجلس أعضاء ر وفقا  لقرا 2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  "المجموعة"( بـ معا إليها

  .يةنولسمومية االعية جمعال جتماعخالل اة المجمعة ماليت التعديل هذه البيانا صالحية األم الشركةمساهمي لدى  .2021
  

ة اجتماع الجمعي لخال مألامن قبل مساهمي الشركة  2019ديسمبر  31ة في تهيلمنالبيانات المالية المجمعة للسنة اد عتماتم ا

ة العمومية معيخالل الج أرباحزيعات يعلن المساهمون عن أي تولم . و2020و وليي 9قد بتاريخ ية المنعمومية السنوالع

 . السنوية
 

في بورصة الكويت. يقع المركز علنا  ول أسهمها الكويت ويتم تدا دولة فييسها تأس تم امةع مةكة مساهشر هي األم  ركةالشن إ

بريدي المسجل هو ص.ب. نها الانوشرق، وعبير، ك الكارع مبار، ش3الطابق رقم  ،آي تي إس برجفي يسي للشركة رئلا

 الكويت. لة ، دو13152، الصفاة، 29110
 

ة  شرك وهي ،"(الكبرى كة األمرش "الأو  )"عارف" .ش.م.ك اريةمثتاالس فراة عموعلمجتابعة هي شركة  األمالشركة و

 ت. كويفي دولة ال وإقامتهاسها سيأتتم  مقفلةة مساهم
 

 :سيسطبقا  لعقد التأ األمالرئيسية للشركة   اريع العقارية. وفيما يلي األغراضمشالرة إداة بيسصورة رئيمجموعة بتضطلع ال
 

  دة  دومحالة سؤوليمالكات ذات شرالحصص في تملك الأو  يةنبجألاأو  يةكويتال همةمساال شركاتالفي سهم األتملك

 .الشركات فالة هذهيل وكوتمو إدارةتأسيس وأو  جنبيةاألأو  ةيكويتال

 20 نسبة ال تقل عن حصة ملكية بهااألم الشركة تلك تمالتي شركات لا وكفالةل ويتم%. 

  أي حقوق أو  جنبيةات األالشرك كفالةة ويعانالصة ريلتجات اماوالعال براءات االختراع الصناعية مثلتملك الحقوق

 الكويت. خارج دولةأو  لاخد الشركات  لصالحأجير هذه الحقوق توت صلة ى ذاأخر يةصناع

 لة قانونا .لحدود المقبوا في إطار األم أنشطة الشركة لتنفيذمطلوبة العقارات الأو  منقولةالموجودات الك تمل 

 متخصصةمن قبل أطراف  تداروال في محافظ ماأل هذار همثتاس لخالمن  احةلمتموال ااستخدام فائض األ . 
 

 . شركة األماللدى   الشرعية ى والرقابةالفتو ئةهي قبل منتمدة معالية اإلسالم يعةالشر لمبادئوفقا  ها أنشطتلمجموعة با متقو
 

  حاسبي األساسيالمفهوم الم 2
 

الفيروس قد أثرت بصورة  رلم لتفادي انتشاالعا من قبل حكومات الدول حولوالتدابير المتخذة  19-تفشي فيروس كوفيدإن 
إلى   قد دعت المجموعةالحكومة  التي فرضتها المجموعة. إن العوائق التي واجهت قدرات المجموعة والقيودعلى  ةجوهري

ة سيوللاكز ومر. وقد أثر ذلك سلبيا على األداء المالي 2020في سنة  أشهر 5إلى  4لفترة  مؤقتا لديها الضيافةوقف عمليات 
   .لمجموعة للسنةدى ال
 

: 2019) تير كويدينا 17,320,797 لمجموعة صافي خسائر بمبلغ، سجلت ا2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ، وكما في ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة (دينار كويتي 3,892,119
لمجموعة خسائر متراكمة ن لدى ااكما تقدم، إلى  . إضافةدينار كويتي( 17,980,868: 2019) يكويت ردينا 19,882,979

  .دينار كويتي( 11,649,466: 2019)دينار كويتي  28,735,628جمعة بمبلغ لبيانات المالية المفي تاريخ ا
 

   على المجموعة: 19-فيما يلي التأثيرات المعروفة حاليا لجائحة كوفيد
 

     ظرا للقيود الشديدة على السفر  % ن54بنسبة  2019مقارنة بنفس الفترة لسنة  2020الضيافة لسنة  داتراإيض انخفا
انخفاض كبير في إلى ما أدى افق التجارية للجمهور ق والمرلفنادالجزئي لالغالق لة مكوة من قبل الحوالتدابير المتخذ

 تنتيجة النخفاض معدالواالطعمة والمشروبات ديات توالمنالت عقد الحفالناتجة من  اإليرادات ناوفقداالشغال معدالت 
 %.39الضيافة بنسبة 

     2020ديسمبر  31دينار كويتي خالل السنة المنتهية في  239,000لغ بمبستثمارية قارات االانخفاض القيمة العادلة للع . 
      ديسمبر  31ة المنتهية نويتي للسكنار دي 314,290التأجير من العقارات االستثمارية بمبلغ  إيراداتانخفاض صافي

 تأجرين. الى المسدمة سنة نتيجة انخفاض معدالت االشغال وامتيازات التأجير المقفي ال %20بنسبة  2020
      نتيجة  2020ديسمبر  31دينار كويتي للسنة المنتهية في  14,805,421الشركات الزميلة بمبلغ الخسائر من حصة في

دينار كويتي في  371,688 ربح بمبلغلابالحصة في  مقارنة 2020را من ابريل دينة اعتبالموا مكة يإغالق الفنادق ف
 . 2019سنة 

     دينار كويتي، وانخفاض  523,357جة انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات بمبلغ الخسائر نتي منموعة المزيد تكبدت المج
  يتي.دينار كو 106,744قيمة موجودات حق االستخدام بمبلغ 

      209,449مبلغ وقدره  2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في جاريين لتلللمدينين اوقعة مخصص خسائر االئتمان المتسجل 
 . 2019دينار كويتي في سنة  13,619قارنة بمبلغ في المجمل م دينار كويتي
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 )تتمة(  حاسبي األساسيالمفهوم الم 2
 

ى  رص السيولة لدف تأثرت. كما 2020هرية في سنة للمجموعة بصورة جو ليةشغيالتت النتائج ونتيجة لهذه المبادالت، انخفض
 المجموعة سلبيا. 

 

 وضع قن من ونتائج التدابير الحكومية، فقد أدت عوامل عدم التي 19-تفشي كوفيدلل روفة بالفعثيرات المعالتأالى  إضافة 
 جل لذلك على عمليات المجموعة. ل االير طويتأثالنشاط االقتصادي وال يمكن معرفة الاالقتصاد الكلي الى توقف 

 

هة  مناسبة لمواجالتدابير التنفيذ عة من المجموفضل المعلومات المتاحة بحيث تتمكن أالى الحصول على  ةراداإلى تسع
. نهاوالحد م 19-س كوفيدأثيرات فيرولمراقبة ت إلجراءاتواخذ عدد من التدابير المجموعة ومازالت تتالموقف. وقد اتخذت 

  صر:حلليس ابيل المثال ون تلك التدابير ما يلي على ستضمت
 

      2020ديسمبر  31يتي للسنة المنتهية في نار كودي 1,804,539بمبلغ  إيجابيةلدى المجموعة تدفقات نقدية تشغيلية 
  دينار كويتي(. 1,966,741: 2019)

      ل. بقئة في المستة مفاجتوقف التدفقات النقدية بصور الةي حة فء باحتياجات السيولبالنقد الكافي للوفاتحتفظ المجموعة 
      الرئيسية لضمان توافر المالية والمعدالت جل ة االات قصيروالتوقعلديها ولة ستمرار مركز السيباتراقب المجموعة

 أ. عندما تنشلديها س المال العامل زامات رأالكافية للوفاء بالت األموال
     وريدات والخدمات. مات على التوصمختلف الموردين والبائعين للحصول على خ شات مع ناقد معق بدأت المجموعة في 
     للحفاظ متى أمكن ذلك  األدنىد الى الحاالختيارية تشغيلية والرأسمالية لالمصروفات ا قامت المجموعة بتخفيض كافة

 قد.  على الن
      األخرىوتخفيض تكاليف العمالة يض عدد العمالة تخفنت تضموالتي خفض التكاليف  إجراءاتمختلف  اإلدارةاتخذت.  
 

 األحكام الجوهرية التالية:   اإلدارةاتخذت  ،ستمراريةاالمبدأ  أساسمواصلة عملها على  موعة علىولغرض تقييم قدرة المج
 

     بناءا على قدرة ة جمعالمية البيانات المالالتصريح بإصدار شهر اعتبارا من تاريخ  12تقدير التدفقات النقدية خالل ن إ
 وط ضمن سيطرة المجموعة. ح تالتنفيذ عوامل المجموعة على 

       (. 23 إيضاحل أحد الممولين ضد المجموعة )قبن  المرفوعة مالقانونية صدر الحكم في القضية 
 

تمويل او سداد  ادةوإعة يويلالتمها التيقن المتعلقة بقدرة المجموعة على الوفاء بمتطلباتباستمرار عوامل عدم  اإلدارةتقر 
قت،  حتى هذا الو قائق والظروف المعروفةك، وبناءا على الحقها. على الرغم من ذلاقتسهيالتها البنكية عند استح

تطبيق مبدأ  أن الى ارةاإلدهت ول احتماالت تطور الجائحة والتدابير الحكومية الناتجة، فقد انتيناريوهات المحتملة حوالس
ها التشغيلي في المستقبل كافية لمواصلة وجود لايها توقع معقول بأن المجموعة لديها الموارد لدأنها و ررمباالستمرارية 

ؤثر ذلك على يأ االستمرارية، فقد مبد أساسمن مواصلة عملها على  األسباب ة ألي سبب منتمكن المجموع. إذا لم تالقريب
مسجلة في  لامطلوبات في سياق العمل المعتاد مقابل المبالغ ال  فاءواطقدرة المجموعة على تحقق الموجودات بمبالغها المسجلة 

 البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
 

 المحاسبية الهامة   تاالسياسو ادعدأساس اإل 3
 

 عدادأساس اإل    3.1
 

اسبة معايير المحلس مج عن  ير المالية الصادرةتقارلل ةالدوليوفقا  للمعايير  موعةمالية المجمعة للمجنات الالبيا إعداد تم

 لدولية. ا
 

المدرجة بالقيمة العادلة من  ثمارية قارات االستعلاء باستثناة التاريخية لفتكلا مبدأ أساس على عة مجمال المالية البيانات إعدادتم ي

 مة العادلة. للقي ا  وفقالتي تم قياسها   رىاألخالشاملة   اإليراداتخالل 
 

 كة. رشسية للالعملة الرئيأيضا ار الكويتي الذي يمثل لدينبا عةالمجمالمالية لبيانات رض اتم ع
 

  12 فترة ة خالللتسوياد واالستردل تحليال   20 مااليضاح رق ضرويعلسيولة. اتيب ترب يمالمركزها التعرض المجموعة بيان 

المجمعة )غير الية الم تانياخ البمن تاري ا  شهر 12 من أكثر متداولة( وبعدالعة )تاريخ البيانات المالية المجم من ا  شهر

 متداولة(. ال
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 )تتمة( ت المحاسبية الهامة االسياسو داعدأساس اإل 3
 

  أساس التجميع     3.2
 

. تتحقق السيطرة عندما 2020 رديسمب 31ا في مكوشركاتها التابعة  كة شرللت المالية ابيانالعة مجمال نات الماليةتتضمن البيا

فيها ويكون لديها ثمر تسمشركة ال ن مشاركتها في الرة مفي عائدات متغيوق حق لها ونيكأو  تتعرض المجموعة لمخاطر

تسيطر المجموعة ة، حددصورة ما. وبهر فيثممستال على الشركة تهايطرمن خالل سى تلك العائدات القدرة على التأثير عل

 ر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة: مالشركة المستث على
 

 على توجيه األنشطة ذات الصلة   ةحاليال القدرة التي تمنحها ةالي الح لحقوق)أي ا ر فيها مستثملاة السيطرة على الشرك

 فيها( الشركة المستثمرالخاصة ب

 مر فيهاها في الشركة المستثكتشارمن م متغيرة ئداتعافي  وقحقأو  اطرض لمخالتعر 

 داتهاى عائلعر ام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثيلى استخدع القدرة. 
 

المجموعة عندما تحتفظ ، والسيطرة. ولدعم هذا االفتراضإلى  تؤدي تتصويال حقوقية تراض أن أغلبك افهنا ،بشكل عام

رها كافة المعلومات في اعتباتأخذ المجموعة ركة المستثمر فيها، لشل ةحقوق مماثل وأ يتصوالتوق ل من أغلبية حقبأق

 لك:بما في ذ ،ر فيهاستثمعلى الشركة المها طرتسي ىمدم والظروف ذات الصلة عند تقيي
 

 يهاستثمر فة المآلخرين في الشركحاملي حقوق التصويت االقائم مع لتعاقدي يب اترتال 

 األخرى  ةدييبات التعاقتالترن ة ماتجالحقوق الن 

  ويت المحتملةقوق التصحولدى المجموعة حقوق التصويت. 
 

وجود  ى إل تشير ظروفلاوعلومات ذا كانت المالة إ في حتثمر فيها كة المسالشر ىلع تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها

المجموعة على   لصتحابعة عندما تة الركالشيع ة. يبدأ تجميطرالثالثة للس أكثر من العواملأو  تغيرات في عامل واحد

جودات المو. ويتم إدراج ابعةالت ةكرشلا توقف التجميع عندما تفقد المجموعة سيطرتها على يلتابعة وة على الشركة ا السيطر

 يةالالمات البيانلسنة في بيعها خالل اأو  تم حيازتها المتعلقة بالشركة التابعة التي لمصروفاتت وااداواإلير والمطلوبات

 توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة. ريخحتى تا عة على السيطرةمن تاريخ حصول المجمو را  اعتبا ةعمجملا
 

ن  حتى إ يطرة لشركة والحصص غير المسرى بمساهمي ااألخ ة لالشامت من بنود اإليرادابند الخسائر وكل أو  حبااألر لقتتع

ت للشركايانات المالية ضرورة على البند الت عيالم إجراء تعدت. ويرةسيطالمص غير في الحص رصيد عجزإلى  أدى ذلك

ات دوجوالم ةفاتبعاد كلمجموعة. ويتم اسية للسياسات المحاسبا مععة بالتللشركات االتابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية 

الت فيما عامالمة بة المتعلقديقالن اتدفقالتوفات وت والمصراإليراداية ولملكوعة وحقوق اوالمطلوبات فيما بين شركات المجم

 جميع.الكامل عند التضاء المجموعة ببين أع
  

  .ق ملكيةعاملة حقوطرة، كمالسي، دون فقد ة تابعةلشرك ةيلكيتم المحاسبة عن التغير في حصة الم
 

الشهرة(  ذلك فيما )ب ذات الصلةودات الموجعتراف بتلغي االفإنها  دت المجموعة السيطرة على شركة تابعة،فق إذا

ناتجة   ئرأي أرباح أو خسااالعتراف بى لحقوق الملكية؛ في حين يتم خرأ بنودطرة وأي غير المسي صصحت والوبامطلوال

 لقيمة العادلة.   وفقا  لبه تفظ مح ماراستثأي  ويتم تسجيل. سائراح أو الخاألربفي 
 

 ةل المجموعمعلومات حو 3.2.1
 

  :للمجموعة الشركات التابعة التالية  انات المالية المجمعةيبلاتتضمن 

 سلتأسيبلد ا الرئيسيةة شطناأل التابعة اسم الشركة

 الملكية  ةصح
% 

2020 2019 
     

 %87.99 %87.99 يتكوال اتارقع ة(فلمقش.م.ك. ) ةالخليجي العقاري اإلعماربيت شركة 
     

 %96.52 %96.52 الكويت عقارات *ة(لقف)م .ك.ش.م اريةوك العقشركة صك
     

 %99 %99 الكويت عقارات *رة ذ.م.م.الولى للتجاشركة صكوك ا
     

 %99 %99 الكويت راتعقا   *.م.صكوك الكويتية للتجارة ذ.م ةكرش
 

ركة.  عن الش ة  ابت عالقة نيأطراف أخرى ذا بعة من قبلاتكات اله الشرهذة في يقبتالمالحصص  /ألسهميتم االحتفاظ با *

 %. 100بة لشركات التابعة نسفي هذه ا عةللمجموالفعلية  الملكيةتبلغ التالي، وب
 



 عةتابها الاتركوش م.ك.ع.ة ش. ضابلقكوك اشـركة ص
 

 المجمعة المالية ناتاحول البي اتإيضاح

 2020 سمبردي 31 هية فيتلمنة اللسنو ا فيكم
 

 

15 

 

 ة( تم)ت ت المحاسبية الهامةاالسياسو عدادأساس اإل 3
 

 )تتمة( أساس التجميع     3.2
 

 جزئيا  المملوكة هرية جوالعة باتلا ركةالش 3.2.2
 

 :طرةمسي غير ةيهروج صحصلديها عة التي شركات التابلات مالية عن افيما يلي معلوم
 

 :المسيطرة ص غيرالحص قبلتفظ بها من كية المححصة الملنسبة 
 

 2020 2019 

 %12.01 %12.01 (م.ك. )مقفلةش.ة يقارالع الخليجي إلعماراشركة بيت 
   

 2020 2019 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

   : يطرةالمسر غي يةروهالجة للحصص األرصدة المتراكم

   

 751,705 517,070 مقفلة(ارية ش.م.ك. )الخليجي العق رامعاإل بيت كةشر
 ═══════ ═══════ 
   
 2020 2019 
 يتي وكر نايد دينار كويتي  

   : رةطيسالمغير  الجوهريةالحصص على  ةزعموة الالخسار

   

 (470,239) (234,635) ة(لفرية ش.م.ك. )مقالخليجي العقا اإلعماربيت شركة 
 ═══════ ═══════ 

 

  ات:كشرن البي ماالستبعادات فيالمبالغ قبل اإلى  تاالشركة التابعة. تستند هذه المعلومموجزة عن لية امات معلومفيما يلي 
  

 2020 2019 

  تيدينار كوي ي يتر كودينا 

   واإليرادات الشاملة األخرىالخسائر أو  رباحملخص بيان األ

 4,412,966 2,041,241 إيرادات  

 (2,513,588) (1,542,843)  مبيعاتة لفكت

 238 27,669 ى  إيرادات أخر

 (4,572,950) (1,276,096) مصروفات تشغيل 

 (41,083) (40,184) لوبات عقود تأجيرطلم ويلتم تكاليف

 (1,202,934) (985,426) وضون وقريدلتكاليف تمويل 
 ───────── ───────── 

 (3,917,351) (1,775,639) ة الشامل الخسائرجمالي إ
 ───────── ───────── 

 (470,239) (234,635) سيطرةالم صص غيربالح الخاص
 ═════════ ═════════ 

   
 2020 2019 

 تي كويار دين كويتي دينار  

   لمالي ز االمرك يانص بملخ

 29,493,852 28,308,904 متداولة غير  تادجومو

 1,025,052 794,305 متداولة موجودات 

 (22,406,009) (575,954) متداولة ر غيمطلوبات 

 (1,850,239) (24,040,238) ولة متدامطلوبات 
 ─────── ─────── 

 6,262,656 4,487,017 حقوق الملكية لي جماإ
 ═══════ ═══════ 

   بـ: الخاص

 5,510,951 3,969,947  همي الشركةسام 

 751,705 517,070 الحصص غير المسيطرة
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 )تتمة( ت المحاسبية الهامة االسياسو عدادأساس اإل 3
 

 )تتمة( أساس التجميع     3.2
 

 )تتمة( جزئيا  كة المملو يةهرجوالعة تابال ركةالش 3.2.2

 2020 2019 
 يتي كور نايد تي دينار كوي 

   ية لتدفقات النقدا تاملخص معلوم

 1,904,883 2,206,483 التشغيل 

 (218,069) (2,511) ار االستثم

 (1,649,817) (2,295,436) تمويل لا
 ─────── ─────── 

 36,997 (91,464)  المعادلوالنقد  في النقدالزيادة )النقص( صافي 
 ═══════ ═══════ 
 

 احاتصف إلوافي السياسات المحاسبية  التغير    3.3
 

يناير  1بعد أو  سنوية التي تبدأ فيلللفترات ا التي تسري توالتعدياليير طبيق بعض المعاتبمرة  لوأل ةجموعالم قامت
 صدرت ولكن لم تسر بعد. ت ديالتع كر ألي معايير او تفسيرات اولم تقم المجموعة بالتطبيق المب .2020

 

 تعريف األعمال  :3المالية الدولي للتقارير المعيار  ديالت علىعت
تقارير تعريف األعمال الوارد ضمن المعيار الدولي لل ت علىتعديال 2019ر أكتوب فيية لمحاسبة الدولا س معاييرجلأصدر م
حيازتها  التي تم تاأو الموجود األنشطة نمية مجموعة ت أنكاإذا  ماديد حفي ت تآنشالمبهدف مساعدة  دمج األعمال 3المالية 
التقييم لما إذا كان  أنها تستبعد باألعمال كمالمرتبطة ت اتطلباى من المحد األدنالح ذه التعديالت توض. وهالم عماال  أتمثل أ

 المنشآت ةدادات لمساعإرش لىع ا  أيضالت يتعدال تملوتشالسوق القدرة على استبدال أي عناصر ناقصة  لدى المشاركين في
عة لألعمال  ت الموضويفاالتعريق نطاق على تضي ملتعجوهرية كما أنها ال  ماأعاة تمثل العملية المشتر إذا كانت افي تقييم م

ت عديالتال هذهبت صاحلمدى تركز القيمة العادلة، كما  اختياريا   افة إلى ذلك، تتضمن التعديالت اختبارا  المخرجات. إضو
 في أو بعد قعاألخرى التي ت حداثاألو معامالت أر مستقبلي على التسري بأث التعديالت نظرا  ألن دة.حية جديوضيتة لمثأ

 التعديالت.على المجموعة في تاريخ االنتقال لتطبيق  الت تأثيرذه التعديله كون، لن يبيقتط تاريخ أول
 

 ريةجوهال علوماتملتعريف ا :8 ليلدواة اسبالمح رعياوم 1ي دولتعديالت على معيار المحاسبة ال
ية المال بياناتال عرض 1سبة الدولي لمحاعيار ام على تعديالت 2019بر توأكدولية في جلس معايير المحاسبة الم رأصد
 ح لمصطيف تعرفق لكي يتواألخطاء ات في التقديرات المحاسبية السياسات المحاسبية، التغير 8المحاسبة الدولي  يارومع
 لمعلومات تعتبرأن "اى إلف الجديد عريف. ويشير التعريب التنابعض جو حتضوتمعايير لاميع " في جريةجوهت الوم"مع
على القرارات  توقع بصورة معقولة أن يؤثر إخفائها من الم عنها أولتعبير صحة اعدم  ا أوفهذحالة إذا كان رية في حوهج

ت مالية ا يقدم معلوماالمالية بم تلك البياناادا إلى تنتض العام اسلغرت ااذ ليةالما تانالبين لسيولمستخدمون األساالتي يتخذها ا
أثير عريف المعلومات الجوهرية تالت على تون للتعدييك أن المتوقعمن ليس  ".قاريربإعداد التة المنشأة المحدد القائمن ع

 مالية المجمعة للمجموعة.ى البيانات الجوهري عل
 

إصالح : 39لي دوالومعيار المحاسبة  9ي للتقارير المالية والمعيار الدول 7تقارير المالية لل وليالدالتعديالت على المعيار 
 المعايير الخاصة بمعدل الفائدة

عددا    اساألدوات المالية: االعتراف والقي 39ومعيار المحاسبة الدولي  9الدولي للتقارير المالية  رت على المعياتقدم التعديال
ة بمعدل الفائدة. وتتأثر لقتعتتأثر مباشرة  بأعمال إصالح المعايير المعلى كافة عالقات التحوط التي  سريي تالتمن اإلعفاءات 

المعايير للبند إلى  يت و/أو مبلغ التدفقات النقدية المستندةأكد حول توقحاالت عدم ت إلى عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح 
  ية المجمعة للمجموعة حيث أنه ليس لديها أ ت أي تأثير على البيانات الماليةيالتعدال اة التحوط. لم يكن لهذهأدأو  المتحوط له

 .القات تحوط لمعدل الفائدةع
 

   2018مارس  29في الية الصادر اإلطار المفاهيمي للتقارير الم
ي معيار. إن  لواردة في أبات الطمتالأو  المفاهيم الواردة به المفاهيمال يتجاوز أي من أو  ال يمثل معيارا   المفاهيميإن اإلطار 

هذه  لمحاسبة الدولية في وضع المعايير ومساعدة القائمين بإعداد ا يرالغرض من اإلطار المفاهيمي هو مساعدة مجلس معاي
على استيعاب وتفسير  طرافاأل سات محاسبية مماثلة حينما ال يوجد معيار مطبق وكذلك مساعدة كافةعلى وضع سيا المعايير
  ير.المعاي

 

ك معايير االعتراف بالموجودات ذلوكاإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة ويقدم تعريفات حديثة من يتض
 امة. المفاهيم الهوالمطلوبات ويوضح أيضا  بعض 

 

  لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
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 )تتمة( مة هالة اسبيت المحااالسياسو عدادأساس اإل 3
 

 )تتمة( إلفصاحاتوافي السياسات المحاسبية  التغير    3.3
 

  19-وس كوفيدفيرر المتعلقة بامتيازات التأجي: 16ت على المعيار الدولي للتقارير المالية اليتعد
المعيار على  تعديل - 19-امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد 2020مايو  28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

ستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقارير فاء  للمعإالتعديالت عقود التأجير. تمنح  16الدولي للتقارير المالية 

. 19-الناشئة كنتيجة مباشرة لتفشي وباء كوفيد عن تعديل عقد التأجير بما يعكس امتيازات التأجيرأن المحاسبة بش 16لمالية ا

ا عملي ا، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتيه مكونا لنظر   والممنوح من  19-روس كوفيدتعلق بفيملالتأجير ا ازبرر 

بهذا االختيار باحتساب أي تغيير في مدفوعات التأجير  يقومأجر الذي . يقوم المستلتأجير أم الالمؤجر يمثل تعديال لعقد ا

قارير تلر الدولي لبنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي تغيير وفق ا للمعيا 19-دوفيبك علقالناتجة عن امتياز التأجير المت

  .، إذا لم يمثل التغيير تعديال لعقد التأجير16مالية ال
 

. ، كما يُسمح بالتطبيق المبكر2020يونيو  1بعد أو  ترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ فيديل على فيسري التع

 المجمعة للمجموعة. يانات المالية البعن هذا التعديل تأثير جوهري على  نتجم يل
 

  ملخص السياسات المحاسبية للمعامالت واألحداث الجديدة 3.3.2
 

 ح الحكومية منال

ندما . عفقةلمريتم االعتراف بالمنح الحكومية عندما يوجد تأكيد معقول بأنه سيتم استالم المنحة وسيتم االلتزام بكافة الشروط ا

التي يتم خاللها تحميل التكاليف  على مدار الفترات ات على أساس منتظمإيرادالمصروفات، يتم تسجيلها كتتعلق المنحة ببند 

ات إيرادتسجيلها ك لتعويضها، كمصروفات. وعندما تتعلق المنحة بأصل ما، يتم ص تلك المنحةالتي تم تخصيذات الصلة، 

 نتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة. اإل عمرال بمبالغ متساوية على مدار
 

 إلى  هماإدراجنحة بالقيم االسمية ويتم ات غير نقدية، يتم تسجيل األصل والمدوعندما تقوم المجموعة باستالم منح لموج

اط  أقسلى الك مزايا األصل ذي الصلة ع نمط استهإلى  الخسائر على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل، استنادا  أو  األرباح

 سنوية متساوية. 
 

 سر بعدصادرة ولكن لم ت وتعديالت معايير 3.4
 

يانات المالية يخ اصدار الببعد حتى تار ر الجديدة والمعدلة والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسرالمعايي نصدر عدد م

ة المجمعة للمجموعة. تنوي اليالمات ن المتوقع أن يكون ألي منها تأثير جوهري على البيانالمجمعة للمجموعة. إال أنه ليس م

  لة متى امكن ذلك عندما تصبح سارية المفعول.والمعد ةدرات الجديسيالمجموعة تطبيق هذه المعايير والتف
 

 ة هامال يةبست المحااياسالس 3.5
 

 يراداتإلاب عترافالا 3.5.1

قل ن العقود مع العمالء عند نت مراداإليراف باعتيتم اال ة.مل المجموعة في مجال تقديم خدمات الضيافة والخدمات العقاريعت

  ةضاعالبابل نقل قم هيعلل و لحصالمجموعة ا المقابل الذي تتوقعتعكس  بقيمة العميلى لإ الخدماتأو  ضاعةالبالسيطرة على 

رة ويطر بصتس إنها يثح ترتيبات إيراداتهاأنها تعمل كشركة أساسية في إلى  بشكل عام مجموعةت الانتهمات. دخم التقديأو 

  لى البضاعة أو الخدمات قبل تحويلها إلى العميلة عذجينمو
 

 األداء من تازامالتبوعة مجلما يتف( ماينحو أ) امندع تعلى مدار الوقأو  زمنية معينة نقطةادات في رف باإلياريتم االعت

  ها.ئعمالإلى  الخدمات التي تعهدت بتقديمهاأو   ةالبضاع لخالل تحوي
 

 ما يلي:  مجموعةدى الة ليسيئات الرإليرادر امصادمن ضتت
 

 دات ضيافة  راإي
  العمالء.إلى  ت ذات الصلةم الخدماعند تقدي ةايرادات الضياف سجل تُ 
 

 رأجيت تإيرادا
ى  لى أساس القسط الثابت عل ستثمارية عااللعقارات لشغيلي الت ريالتأج عقودعن  تجةنالاجير ت التأاداإيرعن بة لمحاسام تي

الخسائر أو  في بيان األرباح من العقارات االستثمارية"التأجير ات إيرادها ضمن "صافي إدراجويتم ، أجيرد التقع ةفترمدى 

. يتم تسجيل التكاليف يلها عندما تنشأات التأجير المحتملة التي يتم تسجدراإيباستثناء  ،نتيجة لطبيعتها التشغيليةالمجمع 

د التأجير التشغيلي والترتيب له كمصروفات على مدى فترة عقد التأجير عق حولوض المباشرة المبدئية المتكبدة في التفا

 ات التأجير.إيراداألساس الذي يتم به تسجيل  بنفس
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   )تتمة(ة الهامة حاسبيت الماالسياسو عدادأساس اإل 3
 

 مة( )تتة هامال سبيةت المحااالسياس 3.5
 

 )تتمة( يراداتإلاب عترافالا 3.5.1

  عقارات يعب دات منراإي
ل نتقي تتالزمنية ال ترةالففي  امااللتز لكم الوفاء بذتيموعة إلى أنه ت المجوتوصل ا  التزام أداء فردي المكتمليمثل بيع العقار 

ل. عميانونية إلى اللملكية القا عندما يتم تحويل بصورة عامة   يتحقق ذلكد غير المشروط، عقولابادل بة لتسبالنرة. طيلسها افي

 ة. الجوهري طافة الشرواستيفاء ك عندما يتم ادل المشروطة، يتحقق ذلك بصورة عامة  التب ملياتعة لوبالنسب
 

 توقيع العقود.اريخ أشهر من ت ستة ل خالعادة   كن ذلويكو ةنيقانوة اللكيالمند انتقال ع عاتدفوالمم يتم استال
 

 مخصصات 3.5.2

ل المحتمومن  قبل، ث وقع منحد عن ( ناتجلياستدال أو يون)قان ي لحا دى المجموعة التزامعندما يكون ل تسجل المخصصات

صورة موثوق االلتزام بلغ يمكن قياس مبوام لتزاال يةموارد تتضمن منافع اقتصادية لتسوتدفق الصادر لال إلى جةحالاظهر أن ت

 .منها
 

لما  قا  ، وفيث يعكسحب برائالض بلقلي حا ، يتم خصم المخصصات باستخدام معدلا  إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال مادي

ة لوقت كتكلفا رمرونتيجة  صص د استخدام الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخنع لتزام.الالمرتبطة بالمخاطر ا ،هو مالئم

 مويل.ت
  

 تكاليف االقتراض 3.5.3

ى حت ريةمنية جوهزرة فت ورةرلضاق بتغرانتاج أصل يسأو  ءإنشاأو  رة  بشراءيتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباش

خرى ألااض راالقت يفتكالكافة  تحميل . ويتماألصلكجزء من تكلفة  بيعلالغرض أو  همنالمقصود لالستخدام  يصبح جاهزا  

فيما منشأة تتكبدها ال األخرى التيوالتكاليف  الفائدةكاليف االقتراض من ترة التي حدثت فيها. تتكون تفي الفات روفكمص

  .لموااألاض رتقاق بتعلي
 

 قحاس الاليقمبدئي واللااالعتراف  –ة ات الماليودألا 3.5.4

 أخرى. وق ملكية لمنشأةحق مالي أو أداة مزاوالتأة شنمأصل مالي لعنه  ينشأاألداة المالية هي أي عقد 
 

 الية مالات جودالمو  (1
 المبدئي والقياس  االعتراف

الل اإليرادات  خ منعادلة لابالقيمة و فأة أالمط ةا  للتكلفقوف قا  الح ي وتقاسئمبدال رافعتالموجودات المالية عند االصنيف يتم ت

 .ائراح أو الخسبراأل من خاللة  الشاملة األخرى أو القيمة العادل
 

ج موذالتعاقدية لألصل المالي وإلى نلنقدية قات ايستند تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي إلى خصائص التدف

 التي ال تتضمن بند تمويل جوهري أو تلك التي قامت  المدينة ةيالتجارصدة األرناء ثتسدارته. باإلم تخدالمس مجموعةلال ماعأ

لة في حالة  المعام تكاليفمبدئيا  األصل المالي وفقا لقيمته العادلة زائدا  المجموعةلي لها، تقيس لعمق المبرر ايبطبت مجموعةلا

المدينة التي ال تتضمن  ريةاجرصدة التأللبة لنسوبار. الخسائ وألرباح أا اللن خدلة مة العاميلقبا درجالماألصل المالي غير 

 رر العملي لها، فيتم قياسها وفقا  لسعر المعاملة.ق المبطبيبت المجموعة تقامك التي تلبند تمويل جوهري أو 
 

دي ن يؤجب أرى، يخاملة األالشات رادل اإلين خالمة لداعلا مةيسه بالتكلفة المطفأة أو بالقصل المالي وقيالغرض تصنيف األ

اختبار مدفوعات هذا التقييم بلى ئم. يشار إاقلغ ال المبلأصة تمثل "مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط" على يدفقات نقتد إلى

 ي ال التية النقد دفقاتتال تذا يةالمتم تصنيف وقياس الموجودات الستوى األداة. يم إجراؤه على مغ والفائدة فقط ويتأصل المبل

 ر عن نموذجظنلض اسائر بغلخفقط وفقا  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو ا ةوالفائد غللمبل ات أصفوعاضمن مد تندرج

 عمال. األ
 

ج اإنت لجأن م ةلموجوداتها المالي المجموعة رةلى كيفية إداات المالية إالمتعلق بإدارة الموجود المجموعةيشير نموذج أعمال 

يع ية أو بقدية سوف تنتج من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدنلات اتدفقلاكانت  إذا  ل مااألعما د نموذجيحد. وديةقات نقتدف

يهدف نموذج أعمال ضمن ة المطفأة سة بالتكلفيتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاة أو كليهما. اليوجودات المملا

الموجودات المالية المصنفة  اظ بفتم االحيت ن ي حيقدية فالتعا ديةقنات الفقتدلل ا حصيلية لتالما تداوجوملباظ اإلى االحتف

ية نقدية التعاقدى في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات الالشاملة األخرات ل اإليرادخال من العادلةة والمقاسة بالقيم

 والبيع. 
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 ( )تتمةامة لها سبيةمحاال اتالسياسو عدادأساس اإل 3
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  3.5
 

 )تتمة( حقاس الاليقمبدئي واللااالعتراف  –ة ات الماليودألا 3.5.4
 

 )تتمة(ة اليمالات جودالمو( 1
 

 )تتمة( يمبدئلاالمبدئي والقياس  االعتراف
أو  عموما  وفقا  للنظم هدحديي يتم تطار زمنإ لخال تادوموجال ليمطلب تستي تتلية الامالت امبيعات الموجودأو  مشتريات نإ

يه  ريخ الذي تلتزم فجرة، أي التاتاريخ المتا أساسعلى  لهاة( يتم تسجيديياتعقة االريبالطاجرة متلابالعرف في األسواق )
  بيع األصل. أو المجموعة بشراء

 

 حقالقياس الال
 فئات: بع أرإلى  يةالموجودات المال م تصنيفألغراض القياس الالحق، يت

 

 ن(ي)أدوات الد فأةلمطة اكلفموجودات مالية مدرجة بالت 
 متراكمةسائر الخالو رباحدة إدراج األألخرى مع إعاات الشاملة ايراداإلمن خالل  ةيمة العادلمدرجة بالق ت ماليةوداجمو 

 لدين( ت ا)أدوا
  او الخسائر  األرباحن إعادة إدراج ورى دخاألالشاملة  اإليراداتموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 تراف )أدوات حقوق الملكية( إلغاء االعالمتراكمة عند 
  و الخسائرأ األرباحالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 

ت  دواأ ةييها ألدس األرباح أو الخسائر ولي من خالل صنيف أي موجودات مالية كمدرجة بالقيمة العادلةبتلم تقم المجموعة 
 خرى. ألالشاملة ا اإليرادات لدلة من خالالعة امدرجة بالقيمين د
 

 ين(لدا )أدوات فأةة المطالتكلفرجة بدمالمالية الموجودات ال (أ
فاض القيمة. يتم لي وتخضع النخالفائدة الفع لمطفأة بواسطة طريقة معدلكلفة المالية المدرجة بالتجودات الموا  قياس االحقيتم 
 لقيمة. ض في االنخفالله أو تعرضه أو تعدي لصعتراف باألإلغاء اال دالخسائر عن أواح بر ضمن األرئخساوالاح ربألاف باترعاال
 

ل( ون واألرصدة المدينة األخرى والنقد والودائع قصيرة األجالمدينون التجارية )ة لدى المجموعدات الماليجونظرا  ألن المو
 .المطفأة لتكلفةل قا  فواسها قي ، يتم الحقا  تستوفي هذه الشروط

 

 (حقوق الملكيةت اواألخرى )أد دات الشاملةل اإليراة من خاللدلقيمة العاالمدرجة با ت الماليةادجومولا (ب
ية وق ملككأدوات حقأسهم ا في غاء تصنيف استثماراتهبل لإللر على نحو غير قاموعة أن تختاللمج نكميف المبدئي، د االعترانع

 32ي فقا لمعيار المحاسبة الدولو ةيحقوق الملكي تعريف فوتتس عندماى رخاأل لشاملةدات ااإليرا  اللخن م ادلةلعا مصنفة بالقيمة
 اة على حدة.س كل أدالتصنيف على أسا ة. يتم تحديدمتاجرلا رضحتفظ بها لغكون غير متو ة: العرض،المالي األدوات

 

 ح كإيراداتات األرباعيوتسجل توز .ئرخساأو الرباح ألإلى ا ليةمالاودات وجلموالخسائر لهذه ارباح األراج ة إدإعاد يتم أبدا ال
هذه المتحصالت  لمجموعة مند اما تستفيء عندات باستثناوعفي المدفبت الحق عندما يث ائراألرباح أو الخسبيان أخرى في 

 قوقإن أدوات ح .خرىاأللة شاملرادات ايتسجل هذه األرباح في اإلحالة، ال فة األصل المالي. وفي هذهكاسترداد لجزء من تكل
 مة.قينخفاض الالتقييم رى ال تتعرض يرادات الشاملة األخخالل اإل نالعادلة م  ة بالقيمةفنة المصملكيلا
 

 عترافاال لغاءإ
 منزء الي أو ججزء من أصل م )أوالي لمجموعة( بأصل مركز المالي المجمع لراف )أي االستبعاد من بيان الماالعت يتمال 

  :ااسية عندمبصورة أس (كذل عليهبق طين ماثلة حسبمام ةماليت داوموج مجموعة
 

 صل، أو ية من األتدفقات النقدي الحقوق في استالم التهتن 
 ا ستالم التدفقات النقدية من األصل أو تفي اا هقة بتحويل حقوالمجموع ومتق امل  نقدية المستلمة بالكلابدفع التدفقات تحمل التزام 

ويل كافة المخاطر بتح ةع جموقوم الم)أ( أن ت امدفع"، وإالو ضبلق"اترتيب جب وبمر آخ ف رطى إلمادي  رتأخيدون 
لكنها فقدت بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل و اظحتفبتحويل أو االة المجموع ومأال تقصل أو )ب( يا الهامة ألوالمزا
  صل. أليطرة على هذا االس

 

 ماتقوم بتقييم ، دفعلاوبض تيب القخول في تردلصل أو ااأل من يةقدات الندفقتالم الستا فيا حقوقه لتحويمجموعة بعندما تقوم ال
  مخاطر والمزايا بتحويل أو االحتفاظ بكافة الالمجموعة تقم لم وإذا  دى ذلك.وإلى أي م يةمخاطر الملكايا وظ بمزنت تحتفإذا كا

عة المجموكة راتمرار مشاس رادمقب حولصل الميل األجتس في عةالمجمو تمرستاألصل، تفقد السيطرة على  لمو الهامة لألصل
لة على  صوااللتزام ذي ال حولياس األصل المصلة. يتم قي يل التزام ذبتسج أيضا  موعة مجالة، تقوم في تلك الحال صل.ألافي هذا 

 . مجموعةلالتي تحتفظ بها وااللتزامات ا أساس يعكس الحقوق
 

الحد األقصى  أو  لصلألدفترية األصلية ال بالقيمة ولحملال صعلى األان مض كلش خذأتي لتتمرة اسالم المشاركةيتم قياس 
 أقل. أيهما ه سدادالمجموعة لى ي قد ينبغي عللمقابل الذ
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 )تتمة( المحاسبية الهامة  السياساتو دداعأساس اإل 3
 

 )تتمة( ة السياسات المحاسبية الهام 3.5
 

 ()تتمة حقلالاس القيوا دئيمبل ااالعتراف  –ة دوات المالياأل 3.5.4
 

 مة()تتالية ملاات دوجالمو (1
 

  ة الموجودات المالية قيم ضانخفا
مة العادلة من خالل ها وفقا للقيالمحتفظ بت الدين غير دواعن كافة أقعة تمان المتوئص لخسائر االرف المجموعة بمخصتعت

د وكافة طبقا للعق ةحقمستلية ااقدلتعلنقدية ات اافقدالتين ق بفرلاإلى  تستند خسائر االئتمان المتوقعةر. الخسائأو  األرباح
تدفقات ي. سوف تتضمن الاألصل عليفائدة الفر القريبية لسعت خصومة بنسبةاستالمها، مموعة جمالنقدية الذي تتوقع دفقات التال

 الا  جزءبر التي تعترى خألاية مانئتاال تزيزاالتعأو  من بيع الضمان المحتفظ به المتوقعة التدفقات النقدية الناتجةالنقدية 
 .ةالتعاقدي من الشروط أتجزي
 

يادة زا فيهالتي لم تحدث  انئتملمخاطر االرض حاالت التعل بالنسبةين. رحلتلمتوقعة على ميتم تسجيل خسائر االئتمان ا
 لتعثر اداث أحعن  جةاتنسائر االئتمان الدئي، يتم احتساب مخصص ختمان منذ االعتراف المبئفي مخاطر اال يةجوهر
ا اش 12 فترة ىعلى مد ملةالمحت  لمخاطرعرض لتلحاالت ابة لنسابا(. شهر   12 على مدى ئر االئتمان المتوقعةا)خس لتاليةهر 
ان ساب مخصص لخسائر االئتمعتراف المبدئي، يجب احتالي مخاطر االئتمان منذ اف جوهريةا زيادة دثت فيهي حالت ماناالئت

ان المتوقعة على مدى عمر متئخسائر االالتعثر ) تين توقع نظر ال صرف عرض، بي للتقلمتبا  عمرلا دى مالمتوقعة على 
 داة(.األ
 

تساب خسائر االئتمان حفي ا طريقة مبسطة لمجموعة بتطبيقوم اتق ،ودجودات العقومو المدينةة ريالتجا رصدةأللسبة بالن
  ر ص للخسائ خصعتراف بمالاذلك ب  مندال  م بون وإنما تقائتماالطر مخافي لي، ال تتعقب المجموعة التغييرات وبالتاوقعة. المت

شاء قامت المجموعة بإن عة.مجمبيانات مالية ريخ كل تا في ر األداةعمالمتوقعة على مدى إلى خسائر االئتمان ا استناد
ئة لبياالمدينين وبقة تعلالمية قبلتمان ويتم تعديلها بالعوامل المستر االئبخسائ تستند الى الخبرة السابقة خصصاتمصفوفة م

  .صاديةتاالق
 

 ةماليبات الالمطلو  (2
  االعتراف المبدئي والقياس

الدائنة  التجاريين واألرصدة ائنينقود التأجير والدت عالسلف ومطلوباة القروض ووعمالية للمجمضمن المطلوبات التت
 األخرى. 

   

، في حالة  ةربها مباش المتعلقة ةلمعاملاليف تكاعد بالصافي بة لدعاال يمةللققا تراف بكافة المطلوبات المالية مبدئيا وفاالعيتم 
القياس المبدئي  عتراف المبدئي ولى االع ع طاللتأجير لالحول عقود اة سة المحاسبيراجع السيا ائنين.لف والدالقروض والس

 . 9 يةمالال ريراتقللولي ددرج ضمن نطاق المعيار الال ين ذاه جير نظرا  ألنقود التأعلمطلوبات 
  

 حقالالس القيا

 :فئتينى لمطلوبات المالية إلا ف، يتم تصنيحقس الالايقال اضرألغ
 

  الخسائر أواح ل األربخال منة لعادلاة يمبالق مدرجة مطلوبات مالية 
  (سالميتمويل اإلدائني الة بالتكلفة المطفأة )بما في ذلك الية مدرجمطلوبات م 
 

المطلوبات حيث إن  ئراسالخ ح أوباخالل األر ندلة مايمة العالقكمدرجة ب يةلما باتطلوي مف ألم تقم المجموعة بتصني
 ة.لمجموع باا  اطتبثر ارألكا المطفأة هي ةبالتكلف المدرجة المالية

 

 أةمدرجة بالتكلفة المطفالمطلوبات المالية ال
 دائنو التمويل اإلسالمي

التي تحمل  ميسالاإل ويلني التمئاف المبدئي، تقاس أرصدة داعتراالد بع. ارتباطا بالمجموعة األكثرإن هذه الفئة هي 
رباح أو ائر في األخسطة طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تسجيل األرباح والاسبو ةالمطفألفة تكللوفقا   الحقا   ربحت عدالم

 ي. الفعلئدة لك من خالل عملية إطفاء معدل الفالمطلوبات وكذاالعتراف با إلغاءعند ئر الخسا
 

تبر جزءا  ال عت يتيف اللتكالاو أ لرسوماوعند الحيازة  وةال خصم أو ع ية أاعامر ريقأة عن طفلفة المطيتم احتساب التك
  .بيان األرباح أو الخسائرل في ويمن تكاليف التمي ضالفائدة الفعلطفاء معدل إ يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج

 

  ةستحقومصروفات مدائنون 
ها ت بصدر لمها، سواءتس مات تمدخبضائع أو  قاءل للمستقبفي ا عستدفغ بالمن ع ستحقةمالدائنين والمصروفات القيد م يت
 صدر.واتير من قبل المورد أو لم تف
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 )تتمة( مة حاسبية الهالما السياساتو عدادأساس اإل 3
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  3.5
 

 )تتمة( مبدئي والقياس الالحقل اعتراف الا –ة دوات المالياأل 3.5.4
 

 ة()تتمالية ملا لوباتمطلا (2
 

 فااالعتر إلغاء
 الحية استحقاقه.ء صغاؤه أو انتهاو إلوبات أطلبالمم المرتبط فاء من االلتزاعندما يتم اإلعلمالي لتزام االابالعتراف م اال يت

 

ل  ك بش اليالحام تزلأو تعديل شروط اال شكل جوهري،مختلفة ب طعند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشرو
يمة  في القق الفرراف بالتزام جديد، ويدرج م األصلي واعتااللتزااعتراف ب ديل كإلغاءلتعل أو ايدالتبة هذا املمع مكبير، يت

 .المجمع بيان األرباح أو الخسائرلة في الصالدفترية ذات 
 

 األدوات الماليةمقاصة ( 3
 مجمع فقطال المالي زبيان المركفي لغ بج صافي الماإدرتم وي ليةوبات المالجودات المالية والمطن الموبي اصةراء مقيتم إج

تحقيق لعلى أساس الصافي اد فر النية للسدمسجلة وتتوالبإجراء المقاصة على المبالغ  وجود حق قانوني ملزم حالي ا دنع
 واحد.  الموجودات وتسوية االلتزامات في آن 

 

 ليةاخفاض قيمة الموجودات غير المنا 3.5.5
ا بتاريخ يعة تقيوجمالمتجري  هناك أي مؤشر على أن أصال  ما قد تنخفض قيمته.  ناما إذا ك حددجمعة لتنات مالية مبياكل م 

كن ة الممإجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي، تقوم المجموعة بتقدير القيمرورة عند ضلك المؤشر أو ر مثل ذفإذا ما ظه
 تكاليف البيع ا  قصاننقد تاج الإن أو وحدة دلة لألصل االعمة هي القيصل أللادها ترداس مة الممكنيردادها لهذا األصل. إن القاست

حدة ما لم يكن األصل منتجا  لتدفقات نقدية واردة مستقلة  ىا لكل أصل عل ويتم تحديده ،أو القيمة أثناء االستخدام، أيهما أكبر
صل  أل لدفترية يد القيمة اتز دمااألخرى. عن تموجوداال عاتت أو مجمواتي يتم إنتاجها من الموجودال تلكير عن على نحو كب

 يمته الممكن استردادها.قه ويخفض إلى د انخفضت قيمتنتاج النقد عن القيمة الممكن استردادها، يعتبر األصل قإة دحأو وما 
 

 قبلصم خدام معدل ختية باسحالال لى قيمتهاإنقدية المستقبلية المقدرة ال قاتالتدف عند تقييم القيمة أثناء االستخدام، يتم خصم
صا   ة العادلة ناقتحديد القيم للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المتعلقة باألصل. عند يةلاق الحالسو اتمكس تقييالضريبة يع

. اسبمن وذج تقييمماستخدام نيتم هذه المعامالت،  ثلم دحدين تيمكذا لم ديثة. وإمراعاة معامالت السوق الحتكاليف البيع، يتم 
ت القيمة عار األسهم المعلنة للشركات المتداولة علنا  أو مؤشراأس وأ ات التقييماعفدها بمضية يتم تأييسابالحه العمليات ذإن ه

 .  األخرىمتاحة لعادلة الا
 

ل لك صلةبصورة منف ات التوقع التي تم إعدادهاسابوح فصيليةنات التتستند المجموعة في احتساب انخفاض القيمة إلى المواز
وازنات وحسابات تغطي هذه الم ية عليها.ت الفردالموجودا عي يتم توزيالتجموعة ونقد لدى المال تاجمن وحدات إن وحدة
بعد السنة لية تقبلمساقدية ت النه للتوقع بالتدفقاتساب معدل النمو طويل األجل ويتم تطبيقيتم اح سنوات. وقع عادة  فترة خمسالت

 الخامسة. 
 

مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على  ةلييانات مال بتاريخ كراء تقييم بإج يتماء الشهرة، نباستث داتوجوسبة للملناب
ر قديعة بتو، تقوم المجمة أو قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشرم تعد موجودلة سابقا  ليمة المسجض القأن خسائر انخفا

في ك تغير كان هنا اذبقا  فقط إسا المسجلةفاض القيمة انخرة يتم رد خسا .النقد تاجإن ل أو وحدةصالمبلغ الممكن استرداده لأل
ان هناك سارة من انخفاض القيمة فقط إذا كإدراج آخر خلألصل منذ  استردادهاممكن مستخدمة لتحديد القيمة الاالفتراضات ال

يكون في القيمة. اض نخفآخر خسارة ا إدراج منذصل دادها لألرة لتحديد القيمة الممكن استدمستخت المافي االفتراض تغير
من الممكن  ية التي كانقيمة الدفترتتجاوز الوال  ل قيمته الممكن استردادهامة الدفترية لألصوز القيال تتجا ثيمحدود ا بحرد ال

الرد   جل هذاويسة. نوات سابقسة انخفاض في قيمة األصل في ارخس تسجيل ما لو لم يتمتحديدها بالصافي بعد االستهالك في
الرد كزيادة إعادة  يمه، وفي هذه الحالة، تتم معاملةصل وفقا  لمبلغ معاد تقيألااج يتم إدرلم ما  ائررباح أو الخسألان بيافي 
  تقييم.

 

 ائع قصيرة األجلالنقد والود 3.5.6
ة األجل يرقص وق والودائعدي الصنفد نقلاالبنوك و من النقد لدى ليلمركز المان ابياي جل فاأل صيرةودائع قنقد والتكون الي

ر غير وتتعرض لمخاطغ نقدي معلوم والتي يسهل تحويلها إلى مبلر او أقل شهأ اق مدتها ثالثةحقتسا فترةذات لة ة السيوعالي
 من حيث التغيرات في القيمة. جوهرية

 

بعد   عاله، بالصافيأة دحدكما هي م ،األجل رةيقص دائعوالو دالمعادل من النقالنقد والنقد  ون، يتكةقات النقديالتدفبيان لغرض 
 قد لدى المجموعة.ارة النجزءا  ال يتجزأ من إد ك حيث إنها تعتبرلقائمة لدى البنوا ةفالمكشوبات حساال
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 )تتمة( حاسبية الهامة لما السياساتو عدادأساس اإل 3
 

 )تتمة( هامة اسبية الحالسياسات الم 3.5
 

  ونمخزال 3.5.7

المتكبدة حتى يصل كل ت هي تلك المصروفا  فيلن التكا، أيهما أقل. إلممكن تحقيقهاصافي القيمة اأو  بالتكلفةالمخزون درج ي

 . لتكلفةجح لمرلط اتوسالم  اسأسعلى المحددة ليف تكلفة الشراء لتكاتمثل ااضرة. مكانه وحالته الحإلى  منتج
 

ا أي تكاليف إضافية منلا سعرإلى  قيقهاكن تحلممة ايملقافي اص ستندي  المتوقع تكبدها عند البيع. بيع المقدر ناقص 
 

 استثمارية  راتاقع 3.5.8

ة ثمارياالستت االعقارجل تس المبدئي، عترافالحقا لالاليف المعاملة. تك ات االستثمارية مبدئيا  بالتكلفة بما في ذلكالعقار اسقت

  من الخسائر الناتجة أو  االرباح . ويتم ادراجالبيانات المالية المجمعة يخي تارف قوالس س ظروفتعك لتية ا العادللقيمة با

 ءبنافيها. وتحدد القيم العادلة  ترة التي نشأتفلفي ا األرباح أو الخسائرة في ارات االستثماريدلة للعقيمة العات في القراغيالت

  .ييم مناسبةقتذج ق نمابطي جيارخ لمستق دمعتم مقيم يجريهسنوي م يتقي لىع
 

عند سحبها من الخدمة  أو  لم على السيطرة(ستلمحصول ا )أي تاريخ  يعثمارية عند البتالعقارات االسإلغاء االعتراف بيتم 

  ة دفتريلاالقيمة البيع وصالت تحمي صاف بين رقالف ويدرجيعها. افع اقتصادية مستقبلية من بة دائمة وال يتوقع تحقيق منبصف

 جه في األرباح أوراإدي يتم بلغ المقابل الذيتم تحديد م .عترافاال إلغاءتم فيها يالتي  لفترةا يف  الخسائر وأ احاألرب في صلألل

رير قاي للتولدر اليامعلن اات تحديد سعر المعاملة الواردة ضما  لمتطلبثماري طبقعقار االستالعتراف بالنتيجة إلغاء االخسائر 

 . 15ة لماليا
 

ستثماري ا ارمن عق بالنسبة لتحويل .خدامالستافي ير يفقط عندما يكون هناك تغ ستثماريالا العقار( نم)أو إلى  تيالتحولام تت

 م.االستخدي ار فقيمة العادلة في تاريخ التغييالالحقة هي الراض المحاسبة تكلفة المقدرة ألغله المالك، تكون الغيش إلى عقار

فقا  للسياسة المنصوص  واسبة عن هذا العقار حالمجموعة بالم مويا ، تقارمثاست عقارا  لك ماال ه لغي يشذ للعقار اأصبح ا وإذا

 الستخدام. خ التغيير في امعدات حتى تاريالو اتممتلكللعليها 
 

 استثمار في شركات زميلة  3.5.9

ا عمومجها الس عليتمار شركة هيلزميلة كة ارالش   ت اقرارالمشاركة في القدرة على  ر الملموسيمثل التأثي .اموس  لمة تأثير 

 السياسات.  كتلكة على السيطرة المشتر أو مارسة السيطرةممستثمر فيها دون ال للشركة ليةغيتشالمالية والالسياسات 
 

لى ديد السيطرة علتح ةمزلالبارات اعتس االنف لمشتركة هيارة سيطأو ال موسمللاأثير تاليد بتحد المرتبطةإن االعتبارات 

 لكية.ة حقوق المام طريقباستخد صةة المحا أو شرك ةيلزمال شركة الالمجموعة في  ثمارتسالتابعة. يتم المحاسبة عن ات الشركا
 

 ل يتسجتثمار لالسية لفترالقيمة الد ديلتع . ويتمفةتكللبايا  دئبمة الشركة الزميل كية، يسجل االستثمار فيالمل وفقا  لطريقة حقوق

ة بالشركة متعلقرة الالشه منذ تاريخ الحيازة. تدرج ةافي موجودات الشركة الزميلص نمجموعة ملايرات في حصة التغ

 تبارها بصورة فردية لتحديد انخفاض القيمة. خالالستثمار وال يتم  يةتردفالالقيمة ضمن  ةلالزمي
 

الشاملة   ر في اإليراداتتغي رض أييتم ع لزميلة.ركة اشلج عمليات اائتعة في نة المجموحص رائخسلاأو  رباحألابيان  كسعي

وق حقي الة وجود أي تغير فح في ألخرى للمجموعةادات الشاملة ايرجزء من اإليها كلتلك الشركات المستثمر ف ىاألخر

ان يبفي  ممكنا  لك ن ذ كاى متها اح عنفصالاو أي تغيراتي ف حصتها يلسجتتقوم المجموعة ب. والزميلة ةلشركملكية ا

يتم  ركة الزميلة والشالمجموعة  ت بينجة عن المعامالققة الناتحم. إن األرباح والخسائر غير الق الملكيةيرات في حقوتغال

 كة الزميلة.  صة المجموعة في الشردار حا بمقاستبعاده
 

و األرباح أ مثليو، رئاالخسأو  احرببيان األة في مقدم ةميلالز اتركالش ئراسأو خ حباأر حصة المجموعة فيإجمالي درج ي

  لزميلة.ا تاكلشررة في الشركات التابعة لطيبعد الضرائب والحصص غير المس الخسائر
 

راء جيتم إ رة،ضرولمجمعة للمجموعة. وعند اللبيانات المالية ازميلة لنفس فترة اركات الالية للشيانات المإعداد الب يتم

 .للمجموعةية محاسبت الياسالة مع السالزمي تكابية للشراسحمسات الالسيا شىماتتي لك تعديالت
 

إدراج  قيمته العادلة. يتم به ب محتفظأي استثمار  بقياس وإدراجوعة لمجموم اتق، يلةعلى الشركة الزم الملموس رأثيقد التعند ف

ي حصالت البيع في ومتقبتثمار المتالسعادلة لوالقيمة ال سمومللاالتأثير  دقفعند  يلةلزمللشركة ا دفتريةالقيمة ق بين الأي فر

 .الخسائرأو  األرباح
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 )تتمة( حاسبية الهامة لما السياساتو اددعأساس اإل 3
 

 ة( )تتماسبية الهامة السياسات المح 3.5
 

  التأجيرعقود  3.5.10

كان العقد ينص على حق ينطوي على عقد تأجير، أي إذا أو  تقوم المجموعة في بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد يمثل
  قاء مقابل نقدي.لاألصل المحدد لفترة من الوقت استخدام   السيطرة على

 

 المجموعة كمستأجر
وعقود  األجلثناء عقود التأجير قصيرة عتراف بالنسبة لكافة عقود التأجير باستتطبق المجموعة طريقة فردية للقياس واال

موجودات حق التأجير، ومدفوعات  مطلوبات التأجير ألداءتأجير الموجودات منخفضة القيمة. قامت المجموعة بتسجيل 

 .الموجودات األساسيةدام م التي تمثل حق استخااالستخد
 

 موجودات حق االستخدام ( 1
لمجموعة موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد التأجير )أي تاريخ توافر األصل األساسي لالستخدام(. يتم ل اتسج

ا أ إعادة ويتم تعديلها مقابل أي  ،متراكم وخسائر انخفاض القيمة ي استهالكقياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقص 

يف المبدئية المباشرة حق االستخدام مبلغ مطلوبات التأجير المسجل، والتكالقياس لمطلوبات التأجير. تتضمن تكلفة موجودات 

ا أي حوافز تأو  المتكبدة، ومدفوعات التأجير التي تمت في  مة.أجير مستلقبل تاريخ البدء، ناقص 
 

لمقدرة القسط الثابت على مدى فترة التأجير واألعمار اإلنتاجية االستخدام على أساس ايتم استهالك موجودات حق 

إذا كانت التكلفة  أو  المجموعة في نهاية مدة عقد التأجيرإلى  في حالة نقل ملكية األصل المؤجر .للموجودات أيهما أقصر

 . اجي المقدر لألصلتالستهالك باستخدام العمر اإلناحتساب ا تعكس ممارسة خيار الشراء، يتم
 

ا انخفاض قيمة ( 3.4.16بالقسم )ت المحاسبية مة. راجع السياسااالنخفاض في القيإلى  تتعرض موجودات حق االستخدام أيض 

 الموجودات غير المالية. 
 

  ( مطلوبات التأجير2
التأجير التي يتعين سدادها  وعات فالمقاسة بالقيمة الحالية لمد  ت التأجيرفي تاريخ بدء عقد التأجير، تسجل المجموعة مطلوبا

ا على مدى مدة عقد التأجير. تتضمن مدفوعات ال أي  تأجير مدفوعات ثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة بطبيعتها( ناقص 

ضمانات  توقع سدادها بموجبممبالغ السعر، والأو  مؤشرإلى  حوافز تأجير مستحقة ومدفوعات التأجير المتغيرة التي تستند

ا سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد مة اليالق ممارسته من قبل المجموعة بصورة  تخريدية. تتضمن مدفوعات التأجير أيض 

 التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء.معقولة ومدفوعات غرامات إنهاء مدة عقد 
 

سعر كمصروفات )ما لم يتم تكبدها إلنتاج مخزون( في أو  مؤشرإلى  دنتستلتي ال التأجير المتغيرة امدفوعات  يتم تسجيل

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات التأجير، تستخدم . الشرط الذي يستدعي حدوث السدادأو  ي يقع فيها الحدثالفترة الت

في عقد التأجير  ل الفائدة المتضمندإمكانية تحديد معفي حالة عدم التأجير  المجموعة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بدء

مطلوبات التأجير لتعكس تراكم الفائدة وتخفيض قيمة مدفوعات التأجير المقدمة.   بسهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ

في  أو  ريفي مدة عقد التأجتغير أو  ديلة وجود تعذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات التأجير في حالإلى  باإلضافة

معدل مستخدم لتحديد أو  حدوث التغير في مؤشرمدفوعات التأجير )أي التغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة من 

 .  في تقييم خيار لشراء األصل األساسيأو  مدفوعات التأجير هذه(
 

 لقيمةمنخفضة ا عقود التأجير قصيرة األجل وعقود الموجودات( 3
تأجير التي تبلغ رة األجل على عقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود العتراف بعقود التأجير قصيتطبق المجموعة إعفاء اال

ا 12مدتها  ا إعفاء االعتراف بالموجودات منخفضة أو  شهر  أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيض 

مدفوعات التأجير على عقود التأجير قصيرة   إدراجقيمة. يتم لالمكتبية التي تعتبر منخفضة االمعدات  القيمة على عقود تأجير

 على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير.الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات  األجل وعقود تأجير
 

 كمؤجر  المجموعة
ر تشغيلي. نيفها كعقود تأجيصتصل يتم ألايا الهامة لملكية ااطر والمزكافة المخ المجموعةفيها  تي ال تنقلالتأجير العقود  نإ

ات في  ادوتدرج ضمن اإلير عقد التأجير راتمدى فت علىالثابت س القسط سالى أاتجة عير النأجتال داتيران إمحاسبة عيتم ال
 تبامتكبدة في التفاوض والترتيمباشرة الاليف المبدئية الية. إن التكتها التشغيللطبيع نتيجةالمجمع  أو الخسائر بيان األرباح

نفس لفقا  جير ولتأرة افت مدىوتسجل على  ؤجرلألصل المة يالدفترمة لقيها إلى اتشغيلي يتم إضافتبعقد التأجير ال ةمتعلقال
 كتسابها.ت في فترة املة كإيراداالمحت يجاراتا تسجل اإلمك إيرادات التأجير.ل األسس التي يتم بها تسجي
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 ومعدات ممتلكات 3.5.11

والمعدات ت كالتالممدرج تت. القيمة المتراكمة، إن وجدكلفة بالصافي بعد خسائر انخفاض ت قيد التنفيذ بالتج اإلنشاءاإدرايتم 

 . إن وجدت كمة،امتر ةقيمفي ال ضانخفاخسائر  يأو مراكمتالالك هستاال دبعفي بالصابالتكلفة 
 

ة طويلة األجل ئيلمشروعات اإلنشااالقتراض لاليف معدات وتكتلكات والممالهذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من مثل  تتضمن

ائر عند  سخال اح أواألرب يخرى ف األ انةالح والصيإلصف بكافة تكاليف اتم االعترا. يرافت تستوفي معايير االعتإذا كان

 .هابدتك
 

 حر.ملك  رضألاهلك تست ال
 

 كما يلي:موجودات لللمقدرة تاجية األعمار اإلنط الثابت على مدى اك على أساس القسالستهاليحتسب ا
 

 سنة 50 مبنى 

 سنوات 5-3 معداتأثاث وتركيبات و 

 سنوات 5-3 سيارات 
 

  ل المستلم على حصويخ راأي ت)يع لبد اعن بهف تراإلغاء االع  يتمئيا  مبد جلسوهري مء ججز والمعدات وأيبند الممتلكات  نإ

عن إلغاء  أرباح أو خسائر ناتجة  أو بيعه. تدرج أي من استخدامهية قبلنافع اقتصادية مستأو عند عدم توقع مالسيطرة( 

 دنع أو الخسائرح اباألران يبي ف( للألصة تريلدفبين صافي متحصالت البيع والقيمة ا لفرقة بااالعتراف باألصل )المحتسب

 صل.ألابراف تالعا غاءإل
 

لى في نهاية كل سنة مالية وتعديلها ع عداتلمواللممتلكات ك نتاجية وطرق االستهالتتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار اإل

 با .متى كان ذلك مناس، مستقبليأساس 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  3.5.12

 ة مدة الخدم طولوظفين وتب النهائي للميستند إلى الرا مكافأةال هذه لخدمة لموظفيها. إن استحقاقا نهاية فأةمكاتقدم المجموعة 
ف المتوقعة لهذه ين. إن التكاليام الحد األدنى من فترة الخدمة طبقا  لقانون العمل ذي الصلة وعقود الموظفمتويخضع إل

لمستحق إلى كل المبلغ ل ايمث . وهذا االلتزام غير الممولمةة الخدفتردى ت مستحقة على مالمكافآت يتم تسجيلها كمصروفا
 الية المجمعة.ملبيانات الافي تاريخ  اتههاء خدمموظف نتيجة إلن

 

أمينات االجتماعية تلل العامة المؤسسةبتقديم اشتراكات إلى  عةموتيين، تقوم المجبالنسبة لموظفيها الكويذلك، و افة إلىضإ
 .عند استحقاقها تمصروفات كاكارجل هذه االشتتسن. ظفيلموبات امن مرت يةئوموتحتسب كنسبة 

 

 ةزينالخ أسهم 3.5.13

ة إعادة ولم يتم وعجمتم إعادة شراؤها الحقا  من قبل المالتي  األم لشركةالمملوكة ل المصدرةهم األس منينة خزلا أسهم كونتت
تكلفة للمرجح ط اتوسمإدراج ال بموجبها يتم والتي ةفطريقة التكلب م الخزينةهسم المحاسبة عن أ. يتإلغاؤها بعدأو  دارهاإص

يتم إدراج األرباح الناتجة  ،نةيزصدار أسهم الخإعادة إ عند الملكية.  قوبل ضمن حقمقااب ي حسها فؤعاد شرالماألسهم ا
نفس  ة علىئر محققساأي خ م قيد. ويت"هم الخزينةي أساحتياط"ة ملكيق الر قابل للتوزيع في حقوغيل ضمن حساب منفص

ي طي االختيارحتياثم اال حلةرمالألرباح ى اافية عللخسائر اإلضل اتم تحميساب، ويحذلك الن لدائلساب في حدود الرصيد االح
بقا  في ة سامسجلسائر خة أي قاصةلمأوال  ع أسهم الخزينة بين . تستخدم األرباح المحققة الحقا  عجباريالطي احتياواال
ه هذ قدية عنوزيعات أرباح نت  يتم دفع أيالوالي. التلى عسهم الخزينة حتياطي أوحساب ا المرحلةرباح ألتياطيات وااالح

دون التأثير على ب همأسهم الخزينة نسبيا  وتخفيض متوسط تكلفة الس ددزيادة عإلى  منحةالم أسه ؤدي إصداريو األسهم.
 ينة. أسهم الخز كلفةلي تإجما

 

 العمالت األجنبية  3.5.14

  صدةراألامالت ومعال
ألسعار  وفقا   صلةذات ال يةسيالتها الرئمبعا مبدئيموعة لمجركات اقبل ش جنبية منت األالملعبا مالتي تت معامالتال يدتق

 .معاملةلا السائدة بتاريخالصرف  
 

يسية لرئة ائدة للعملسافقا  ألسعار الصرف الفورية الو جنبيةقدية بالعمالت األت والمطلوبات النداجويتم إعادة تحويل المو

 . عمائر المجخسال أو رباحألوق في بيان ارج كافة الفرتدو .معةجمالية لالبيانات الماخ بتاري
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 )تتمة(  العمالت األجنبية 3.5.14
 

 )تتمة( رصدةاألامالت ومعال
خ  في تواري استخدام أسعار الصرف كماب يةلتكلفة التاريخية بعملة أجنببا اسهالتي يتم قيا ود غير النقديةنيتم تحويل الب

أسعار  امويلها باستخدجنبية يتم تحأ ةبعمل ةلادالعها وفقا  للقيمة قياس ية التي يتمغير النقدالمبدئية. وبالنسبة للبنود امالت عالم

عادة تحويل البنود ة من إتجناالخسائر الأو  امل مع األرباحتعلا ويتمالعادلة. تحديد القيمة  هتم فييالذي يخ تارلارف كما في الص

 . دنلبة للقيمة العادل في اغير تتجة من الناالخسائر لاأو  االعتراف باألرباح يتفق معا مبية غير النقد
 

 المجموعةات كشر
 المالية  اتالبيانبتاريخ  السائد رف الص لسعرفقا  ينار الكويتي ودالإلى  جنبيةألا تايللعملوبات مطلدات والتحويل الموجوم يت

 لفروقيتم إدراج االت. اريخ المعامسائدة بتواالجنبية وفقا ألسعار الصرف ال اتيللعملكما يتم تحويل بيانات الدخل مجمعة لا

 لقعتمملة األخرى الاإليرادات الشا يدرج بند ة،نبيأج ةيعملند بيع . عخرىاأل شاملةالرادات يإلاحويل ضمن لتاة عن جتناال

 المجمع. الخسائر أو  األرباح انفي بياألجنبية  بتلك العملية
 

 لعادلة ة االقيم اسقي 3.5.15

مالية يانات ب كل  ارات االستثمارية بالقيمة العادلة في تاريخقع لمالية مثل الت غير االية والموجوداملاألدوات ا وعةلمجمس اتقي

  .ةمعمج
 

في   وقفي الس كينشارالمين ظمة بمن ةما في معامل المدفوع لنقل التزام أو ع أصل مايب مستلم منلغ الالمب هيلعادلة االقيمة 

 نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالية:  أو  األصلبيع دوث معاملة ة على افتراض حلدلقيمة العاس اتند قياقياس. يسريخ التا
 

 ام،  اللتزاأو  ألصللالسوق الرئيسي  النقل فيأو  عبيال 

 تزاملاالأو   صللألمة ئالسوق األكثر مال ئيسي، أي فيالسوق الرل في غير نقلا أو البيع  . 
 

 مة.ئمال السوق األكثرأو  سوق الرئيسيلاإلى  وصولال لمجموعةبإمكان ا يكون جب أني
 

عند تسعير  امهق استخداالسو ين في ن للمشارككالتي من المم تااالفتراضخدام ستباااللتزام أو  يتم قياس القيمة العادلة لألصل

 .المثلى االقتصادية تهممصلح قيقلتحون لق سيعملسوي المشاركين فافتراض أن اااللتزام، بأو  األصل
 

  ل ص األتخدام الل اسخ منفي السوق على إنتاج منافع اقتصادية  اركالمش قدرة ألصل غير الماليلعادلة القيمة ال يراعي قياس

  فضلوأ بأعلى  األصل أن يستخدم ن المحتمل في السوق ممشارك آخر  ىإل  من خالل بيعهأو  ، مستوى له لبأعلى وأفض 

 .له مستوى
 

تحقيق أقصى استخدام   قيمة العادلة، معت كافية لقياس البيانالتي يتوفر لها اومة للظروف الئتقييم ماليب مجموعة أستخدم الست

 ر الملحوظة.ت غيام المدخالدل استخلة وتقليذات الص الملحوظةللمدخالت 
 

ضمن  المجمعةة يانات الماليالب ا فيعنه احصاالفو أ ةادللمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العجودات واافة الموف كنتص

عادلة  لقيمة اللقياس ا ثل أهميةقل مستوى من المدخالت والذي يمأ إلى  ، استنادا  والمبين كما يلي ادلة، يمة العرمي للقهلجدول اال

 كل:ك
 

 لمماثلة؛االمطلوبات أو في األسواق النشطة للموجودات غير المعدلة( ة )نعل: األسعار الم1توى المس 

 ا بشكل ملحوظ  ة العادلة قياس القيمأهمية لمثل ذي يمدخالت والالمن  أقل مستوىيكون بها : أساليب تقييم 2توى المس

 ير مباشر؛ وغأو  مباشر

  لحوظ ا.قياس القيمة العادلة مأهمية ليمثل ذي لوامن المدخالت  مستوىبها أقل  نال يكو ب تقييم: أسالي3المستوى 
 

كانت  إذاما  تحدد المجموعةمتكرر،  على أساسالعادلة بالقيمة ة جمعرجة في البيانات المالية الممدالة ات الماليلألدولنسبة با

لمدخالت من اتوى مسأقل إلى  ادا  )استنالتصنيف  مدة تقييريق إعاجدول الهرمي عن طقد حدثت بين مستويات ال حويالتالت

 . مجمعة مالية ناتبيا ة كل فترةكل( في نهايقياس القيمة العادلة ك  األهميةذي 
 

طبيعة وسمات ومخاطر إلى  استناد ابات ت المجموعة بتحديد فئات للموجودات والمطلوادلة، قامة العت القيماحض إفصالغر

 ه. موضح أعالهو  ماي للقيمة العادلة كمجدول الهرومستوى ال تزامااللأو  األصل
 

 . 22يضاح الكيفية قياسها في احول تفاصيل ن الزيد ممة ودوات المالييل القيمة العادلة لأل تم عرض تحل
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  المحتملةدات والموجوطلوبات مال 3.5.16

  الصادر  يكن احتمال التدفق مل ما في البيانات المالية المجمعةولكن يتم اإلفصاح عنها حتملة الموبات المطلب فاالعتراال يتم 

   مستبعدا .موارد المتضمنة لمنافع اقتصادية أمرا  لل
 

لمنافع وارد للاق تدفالعندما يكون  لية المجمعةلبيانات الماا في عنهافصاح يتم اإل نولكالمحتملة الموجودات االعتراف بال يتم 

ا.االقت  صادية مرجح 
 

 ديةاعلتوزيعات األرباح على األسهم ا 3.5.17

 من قبل مساهمي الشركة.  اعتمادها الملكية عندسهم العادية كالتزام وتخصم من حقوق ح على األاتسجل توزيعات األرب
 

  اتلقطاعمعلومات ا 3.5.18

طاعات  كاليف. إن قألعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات وتكبد تا طةالمجموعة يعمل في أنشمميز من قطاع هو جزء الإن 

ذ لى مسئول اتخاارد وتقييم األداء تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة إزيع الموة لتوة من قبل إدارة المجموعحددلما شغيلالت

ية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء ادتصلها نفس السمات االق غيل التيقطاعات التش يعيتم تجم. وسيالرئي غيلقرارات التش

 ا.تقارير حولهع رفمكن كقطاعات يارير حولها وإعداد تق
 

 لبيانات المالية المجمعة ترة اد ف بعاث أحد 3.5.19

حول ظروف  - إصدارهاللتصريح بها ادبل اعتمعة وقلية المجمالبيانات الما تاريخبعد  - معلومات ةإذا تلقت المجموعة أي

  ات تؤثر على المبالغ المسجلة في ومعلالم إذا كانت ة بتقييم مافترة البيانات المالية المجمعة، تقوم المجموع يةهاوقعت في ن

س عكبحيث ت مجمعةلمالية الفي البيانات ابالغ المسجلة تعديل الممجمعة للمجموعة. وتقوم المجموعة بت المالية الالبيانا

ف رولظلك اتتعلق بت فصاحات التيانات المالية المجمعة، باإلضافة إلى تحديث اإلبيالى التعديل بعد فترة ل تي أدت إاألحداث ال

، لن تقوم مالية المجمعةوع أي أحداث ال تؤدي إلى تعديالت بعد تاريخ البيانات الحالة وق في ضوء المعلومات الجديدة. في

تقوم باإلفصاح عن طبيعة الحدث وتقدير تأثيره ف سوالية المجمعة، ولكن ميانات المسجلة في الباللمبالغ يير اجموعة بتغالم

 إن أمكن.   - التقديرراء هذا إجة كانيان عدم إملمالي أو بيا
 

 حية السهمرب 2.5.20

  سهم ألد العد وسط المرجحيتم احتساب قيمة ربحية السهم بقيمة ربح السنة الخاص بالمساهمين العاديين للشركة االم على المت

 السنة.  ل العادية القائمة خال
 

 سهماديين للشركة االم )بعد تعديل الفائدة على األيتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسمة الربح الخاص بالمساهمين الع

 سهملعدد األلمتوسط المرجح العادية القائمة خالل السمة زائدا ا  سهمالتفضيلية القابلة للتحويل( على المتوسط المرجح لعدد األ

 ة.  عادي إلى أسهم العادية المحتملة المخففة سهمعند تحويل كافة األيتم إصدارها  س العادية التي كان
 

  لتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام وا 3.6
 

لى المبالغ تؤثر ع ت وافتراضاتيراتقدوضع أحكام و المجموعة إدارةمن لب تطي لمجموعةل ةالبيانات المالية المجمع إعدادإن 

المالية  البياناتريخ تا في المحتملةاح عن المطلوبات إلفصطلوبات واوجودات والموالمصروفات والم داترا يلإل مسجلةال

على قيمة   ماديتعديل لب إجراء تتطج نتائ لىإ ؤديي قدات والتقديرات لك، فإن عدم التأكد من االفتراض. ومع ذالمجمعة

 المستقبلية.  ر في الفتراتأثااللتزام المت أو األصل
 

 امةاألحكام اله 3.6.1

  التي لها التأثير األكثر جوهرية على  حكام التاليةاألباتخاذ  رةاداإل قامت، عةمجمولل للسياسات المحاسبيةتطبيق  في إطار

 جمعة: مالية الملنات االغ المدرجة في البياالمب
 

 لعقارات تصنيف ا
ر  عقاأو  ض التطويرلغر محتفظ به كعقارأو  رةمتاجلله كعقار ما إذا كان يجب تصنيفار عقالحيازة  عند ةداراإل قررت

 . يالعاد مالعألاسياق  ضمنلبيع ار كعقار للمتاجرة إذا تم حيازته بصفة أساسية لغرض قالعا دارةإلتصنف ا استثماري.
 

ار كعقر بتصنيف العقا المجموعةتقوم  .التطوير لغرضه التطوير إذا تم حيازت نيف العقار كعقار قيدبتص وعةمجالمم تقو

عقار كو، مستقبلالفي  غير محددلية أو الستخدام أسماالر ة قيمال لزيادة أو  تأجيرال إيراداته لتحقيق يازتإذا تم ح استثماري

 .ليةتشغيالية نقدالتدفقات ال عمليات وإنتاجلمقابل االمستقبل  في االستخدامأو تم تقدير  تهيازتم ح اإذجر مستأ
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 )تتمة( حاسبية الهامة لما السياساتو عدادأساس اإل 3
 

 )تتمة( امةاألحكام اله 3.6.1
 

 ة ت المالياموجودال تصنيف
تقييم وبالموجودات من خالله الذي يتم االحتفاظ  عمالذج األتقييم نموإلى  ية استناداتحدد المجموعة تصنيف الموجودات المال

 .والفائدة فقط على أصل المبلغ القائمغ بلات أصل المتمثل مدفوعلمالي لألصل ا عاقديةتلشروط الما إذا كانت ا
 

 الدعاوى القضائية
وجودات محتملة أو مطلوبات يترتب عن نتائج الدعاوى القضائية اإلفصاح عن ملية، قد ولية للتقارير الماطبقا  للمعايير الد
في  حداث وقعت أ ل أن تنشأ عنت التي من المحتملة هي الموجوداملموجودات المحتا إن . مخصصاف بمحتملة أو االعتر

سيطرة المجموعة ويتم  ج عن نطاقبلية غير مؤكدة تخرام وقوع أحداث مستقها فقط عند وقوع أو انعدتأكد وجوديوالسابق 
 مرجحا .  االقتصادية أمرا   مزايااإلفصاح عنها إذا كانت التدفقات الواردة لل

 

ا يأتسجل المجموعة  قد  مزايادما يكون تحويل النعو  بقوقع في السا ثدح عن ناتج حالي التزام وجود الة مخصص في حض 
موثوق منها. وفي حالة عدم استيفاء هذه المعايير، قد تحويل بصورة لغ تكاليف الكانية تقدير مبة أمرا  مرجحا  مع إماالقتصادي

 المجمعة. الماليةبيانات لحول ا اتيضاحضمن اإل لالمحتم املتزن االيتم اإلفصاح ع
 

فصاح  اليا  أو اإلعتراف بها حلك التي لم يتم اال المحتملة التي تم اإلفصاح عنها أو ت تان المطلوبالناتجة عت لتزاماون لالقد يك
بادئ المحاسبية على  بيق هذه المة. إذ إن تطي على المركز المالي للمجموعمادتأثير  المجمعةالبيانات المالية  عنها في

الفعلية والقانونية التي تخرج عن نطاق سيطرتها.  رواألمد من في العدي بتموعة الالمج إدارةة يتطلب من لدعاوى القضائيا
يانات لقائمة عقب أي تطورات تطرأ في اإلجراءات القانونية وفي تاريخ كل بى القضائية اجموعة الدعاو ، تراجع الموعليه
ن  ي بومن  الية المجمعة.لمبياناتها ا ي فخصص ات والمفصاحاإل إدراجرورة ضتقييم مدى  أجلك من مجمعة، وذل مالية

أو   دعوىأو ال اإلجراءات القضائية طبيعة ،مخصصاتفصاحات أو الاتخاذ القرارات حول اإلالعوامل التي يتم مراعاتها في 
 تطور ضائية وكذلكاإلجراءات الق يالختصاص الذي ينظر فة في نطاق اتملة الصادرالتقييم واإلجراء القانوني والنتيجة المح

 يةبيانات المالصدار تلك الحق لتاريخ البيانات المالية المجمعة ولكن يسبق تاريخ إ الأي تطور  ما في ذلك)بالدعوى سير 
ار صادر عن إدارة اثلة وأي قرلدعاوى الممآراء أو وجهات نظر المستشارين القانونيين والخبرة با إلىباإلضافة ( المجمعة

  .ميلتقيأو ا أو الدعوىة القضائياءات اإلجرالتعامل مع جموعة حول سبل مال
 

 المجموعة كمستأجر –تحديد مدة عقد التأجير للعقود التي تتضمن خيارات التجديد 
جانب أي فترات تتضمن خيار مد فترة عقد  إلى  تحدد المجموعة مدة عقد التأجير بوصفها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد التأجير

أي فترات يشملها خيار إنهاء عقد التأجير في حالة عدم التأكد بصورة  أو  ،ممارستهالتأكد بصورة معقولة من  لتأجير في حالةا
 معقولة من ممارسته.

 

ما إذا كان من المؤكد بصورة  . وتطبق المجموعة أحكام في تقييمعقود تأجير تتضمن خيار التمديد واالنهاءتمتلك المجموعة 
أم ال. أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزا  اقتصاديا  لممارسة  االنهاء أو  يدرسة خيار التجدامعقولة مم

جوهري  تغيرأو  بعد تاريخ بداية التأجير، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد التأجير إذا كان هناك حدثاإلنهاء. أو  خيار التجديد
 .االنهاءأو  خيار التجديد  أو عدم ممارسةى قدرتها على ممارسة جموعة ويؤثر علمفي الظروف يقع ضمن نطاق سيطرة ال

 

 تقييم مبدأ االستمرارية  
أن  ب وهي على قناعةبدأ االستمرارية ا على أساس ملى مواصلة عملياتهيم قدرة المجموعة عدارة المجموعة بتقيقامت إ

لمجمعة على الية الما ياناتالب  دعداإوبالتالي، فقد تم لقريب. ستقبل افي الم هاأعماللمواصلة  الزمة رد الالمجموعة لديها الموا
 أساس مبدأ االستمرارية. 

 

 اضات ترالتقديرات واالف  3.6.2
البيانات المالية من التقديرات بتاريخ  دألخرى لعدم التأكالرئيسية امستقبلية والفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمصادر الإن ا

 لجودات والمطلوبات خالى القيمة الدفترية للمويل مادي علتعد في إجراءبمخاطر جوهرية تتسبب التي ترتبط و المجمعة
ا في اإليتم توضي الحقةالسنة المالية ال   مجموعة تستند ال ذات الصلة أدناه.ة لمالينات االبياالفردية حول بنود  اتيضاححها أيض 

تتغير الظروف . ومع ذلك قد مجمعةالة البيانات الماليعداد حة عند إمتاالإلى المؤشرات  في افتراضاتها وتقديراتها
رة السوق أو الظروف الناتجة خارج نطاق سيطيرات في ل التطورات المستقبلية نظرا للتغوحالحالية واالفتراضات 

 فتراضات عند حدوثها.التغيرات في اهذه ال . تنعكسمجموعةال
 

 يلة زمشركات  في االستثمار يمةانخفاض ق 
 جإدرا ئيا  دطريقة حقوق الملكية المحاسبية للشركات الزميلة، حيث يتم مبل ميلة وفقا  كات زمار في شرمحاسبة عن االستثيتم ال
 ات صافي موجودات الشرك منحصة المجموعة ي حيازة فال ما بعد يرتغالذلك مقابل  تعديلها بعدبالتكلفة و اتستثماراال هذه

 اككان هنمجمعة تقييم ما إذا مالية يانات ل بكي تاريخ وعة فعلى المجمقيمة. يجب نخفاض في الا اقصا  أي خسائرنالزميلة 
 كةده للشرداممكن استرال بتقدير المبلغ دارةهذه المؤشرات، تقوم اإلود ي حالة وجلقيمة. وفخفاض اأي مؤشرات على ان
الممكن  مبالغوتحديد النخفاض القيمة يد مؤشرات احدن وجدت(. إن تخسائر انخفاض القيمة )إ رمقداالزميلة لغرض تحديد 

 ة.ريوضع أحكام وتقديرات وافتراضات جوه دارةتطلب من اإليها ستردادا
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 )تتمة( سات المحاسبية الهامة سياالوداد أساس اإلع 3
 

 )تتمة( لتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام وا 3.6
 

 ()تتمةاضات ترالتقديرات واالف  3.6.2
 

 األخرى المدينة رصدةواأل نينين التجارييالمتوقعة للمدن ئتمااالر مخصص خسائ
. خرىالمدينة األ رصدةللمدينين التجاريين واألاحتساب خسائر االئتمان المتوقعة في طبيق طريقة مبسطة تقوم المجموعة بت

ائر  سخإلى  خسائر استناداصص ل مختسجلك ذ نبدال ملكن لتغيرات في مخاطر االئتمان ووبالتالي، ال تقوم المجموعة بتتبع ا

 يانات مالية مجمعة. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات تستنداالئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في تاريخ كل ب

ج تائلنقد تختلف ا لمستقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئة االقتصادية.مقابل العوامل ا  المعدلةخبرتها السابقة بخسائر االئتمان إلى 

المدينة   رصدةللمدينين التجاريين واألمتوقعة ال خسائر االئتمانتم اإلفصاح عن المعلومات حول ي تقديرات.الفعلية عن هذه ال

   . 6للمجموعة في إيضاح  خرىاأل
 

 قيمة أصل حق االستخدام ضانخفا
القيمة مثل ذي ياسترداده، ال غ الممكنستخدام المبلة الدفترية ألصل حق االعندما تتجاوز القيم يحدث االنخفاض في القيمة

البيانات  لىإ يستند احتساب القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع. أيهما أعلىالقيمة أثناء االستخدام، أو  ناقصا  تكاليف البيع العادلة 

  ة وظحلالم السوق أسعارإلى  ستنادا  اأو  ة لموجودات مماثلةمعامالت بشروط مكافئالمتاحة من معامالت المبيعات الملزمة في 

يتم نموذج التدفقات النقدية المخصومة. إلى  ناقصا  التكاليف اإلضافية لبيع األصل. يستند احتساب القيمة أثناء االستخدام

بها  مي لم تلتزالهيكلة الت أنشطة إعادة تتضمن ة لفترة الخمس سنوات القادمة والنقدية من الموازنالتدفقات ال الحصول على 

المستقبلية الهامة التي سوف تعزز من أداء الموجودات لوحدة إنتاج النقد التي يتم اختبارها. إن االستثمارات أو  ة بعدالمجموع

دية وكذلك التدفقات النقصم المستخدم لنموذج التدفقات النقدية المخصومة حساسية لمعدل الخبال يتسمالمبلغ الممكن استرداده 

تم اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في ي. يرتقدغراض التخدم ألعدل النمو المسالمتوقعة وم ةالواردة المستقبلي

 .10 إيضاحالتفصيل ضمن ا بتفسيرهتحديد المبلغ الممكن استرداده ألصل حق االستخدام بما في ذلك تحليل الحساسية و
 

  ليةوات المالألدالقيمة العادلة قياس 
. ويتضمن ذلك وضع سوق نشط(ا أسعار تتوفر له ال ة )عندماديد القيمة العادلة لألدوات الماليحقييم لتب تلياأس دارةتستخدم اإل

إلى  دارةاإلافتراضات تستند . في تسعير األداة السوق ن فيوي يتبعها المشاركلطريقة التا عاضات تتوافق مفترتقديرات وا

باستخدام   دارةم اإلتقوالحالة،  هذهة. وفي دائمة ففرة بصكون متونات قد ال تايذه البن هأ إالكان، ماإللحوظة قدر البيانات الم

متكافئة  شروطب عاملةي سيتم تحقيقها في مة التيعن األسعار الفعل قدرةالعادلة الم ةتلف القيمقد تخة. ات المتاحفضل المعلومأ

 .لمجمعةفي تاريخ البيانات المالية ا
 

 تثماريةساالت م العقاراتقيي
ومبادئ  معروفةال التقييم أساليبخدام اء تقييم عقارات باستل خبرية من خالت االستثمارة العادلة للعقاراتحديد القيم ميت

 القيمة العادلة.  قياس 13قارير المالية لي للتالمعيار الدو
 

ية في حالة عدم إمكان مستقلين، إاللا العقاراتيم قيخبراء تل قبمن  المعدة التقديرات استنادا إلىيتم قياس العقارات االستثمارية 

ة مييم لتقدير القيء التقمن قبل خبرا هرية المستخدمةلجوالطرق واالفتراضات اموثوق منها. تم عرض  صورةه القيم بتحديد هذ

 .7 إيضاحادلة للعقار االستثماري في الع
 

 معداتوالجية للممتلكات األعمار اإلنتا

الستخدام المقصود من الموجودات ا إلى استناد ا ات والمعداتلتخريدية للممتلكجية والقيم ااإلنتألعمار ا اة عوالمجم ارةإدتحدد 

أو ية التكنولوج قة في الظروف مثل التطوراتالالح تؤدي التغيراتيمكن أن الموجودات.  القتصادية لتلكواألعمار ا

 ة.ت المبدئيعن التقديراالقيم التخريدية أو  الفعلية ةتاجيمار اإلنألعا اختالفلى إ  ت ذات الصلةودالمستقبلي للموجاالستخدام ا
 

 زايدالقتراض المتمعدل ار تقدي –أجير عقود الت
اض المتزايد  معدل االقتر تستخدم، فإنها بسهولة وبالتالي أجيرالت دوموعة تحديد معدل الفائدة المرتبط بعقمكان المجليس بإ

 القتراض  دادهتي سيكون على المجموعة سلفائدة العدل المتزايد هو ماض معدل االقتراإن . يرقود التأجبات عولقياس مطل

يمة ذي قوال الالزمة للحصول على أصل األمل على ثل، للحصوفر ضمان ممالة وفي ظل توة مماثمدار فترلى ع األموال

 تعينذي "ييد المبلغ الاتزتراض المقس معدل اال، يعكيصادية مماثلة. وبالتالفي بيئة اقت ستخدامل حق االمماثلة مرتبط بأص

لشركات التابعة مرتبطة بامثل تلك ال) ملحوظةالت فر معدا ال تتومحين التقديراتوضع سداده" والذي يتطلب عة على المجمو

ة مجموعلعقد التأجير. وتقوم ا س بنود وشروطلتعديلها لتعك أو يكون هناك ضرورة مويل(معامالت ت قوم بإجراءالتي ال ت

متاحة ومطلوبة تكون ما عندوق( الس )مثل أسعار الفائدة فية لحوظسطة المدخالت المد بواراض المتزايتقالدل امعبتقدير 

 المنشأة.ة بخاصلاإلجراء بعض التقديرات 
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  خففةم األساسية والمالسه خسارة 4
 

عدد  مرجح للمتوسط الا ىلعاديين الع األم ةكبمساهمي الشر ة الخاصة السن خسارةة بقسماألساسية  السهم خسارة مبالغحتسب ت

على  اديين الع األمبمساهمي  ةص الخا ةالخسارة بقسم ففةم المخسهال خسارة. وتحتسب ل السنةالقائمة خالالعادية األسهم 

ند رها عالتي سيتم إصدالعادية العدد األسهم لمتوسط المرجح ائمة خالل السنة زائدا  االق لعاديةلمتوسط المرجح لعدد األسهم اا

ا لعدم وجودعادية. أسهم إلى  المخففة المحتملة لعاديةفة األسهم ااك تحويل ة لسهم األساسيبحية ار ة، فإنقائم مخففةت واأد نظر 

  متطابقة.والمخففة 
 2020 2019 

   

 (3,421,880) (17,086,162) تي()دينار كوي  األم مساهمي الشركة  ب   ة ة الخاص خسارة السن 
 ════════ ════════ 

 571,645,336 571,645,336 أسهم( م العادية ) سه لعدد األ  جح مرل ا سط  توالم 
 ════════ ════════ 

 (5.99) (29.89) (فلس) األملشركة ة بمساهمي االخاص  لمخففةسية واالسهم األسا خسارة

 ════════ ════════ 
 

ة وتــاريخ ليــة المجمعــ اات الملبيانــ ا تــاريخن يــة محتملــة بــيم عادأو أســه يــةأسهم عاد تضمنت أخرى تأي معامال اءجريتم إلم 

 .معةلمالية المجالتصريح بهذه البيانات ا
 

 ريةتثمامن عقارات اس يراداتصافي اإل 5
 2020 2019 

 كويتي  ردينا دينار كويتي  
   

 428,680 347,540 تأجير إيرادات

 (37,428) (33,250)  عقاراتيل تكاليف تشغ
 ─────────── ─────────── 

 314,290 391,252 
 ════════ ════════ 

 

 ا  قدمومدفوعات م مدينون  6
 2020 2019 

 ار كويتي دين ر كويتي دينا 

   المالية:   الموجودات 

  751,104  785,221 اريون مدينون تج 

  58,662  81,195 ( 12  إيضاح ات عالقة ) ف ذ مستحقة من أطرا   أرصدة 

 1,225,624 567,564  مدينون آخرون 

 (304,365) (500,684)  متوقعة  ال ئتمان الا   رخسائ خصص  م   : ا ص ناق 
 ───────── ───────── 

 933,296 1,731,025 
 ───────── ───────── 

    مالية: ل ا جودات غير  مو ال 

 58,855 39,132  ما  دفوعة مقد مصروفات م 

 323,867 244,404  دفعات مقدما  
 ───────── ───────── 

 283,536 382,722 
 ───────── ───────── 

 1,216,832 2,113,747 
 ═════════ ═════════ 

 

 . قولةورة معتقريب ا بص العادلة ةقيملل ال  معادترية للمدينين التجاريين لدفصافي القيمة اتبر يع
 

 ةعــ لمتوقا نمــائتمخصص خسائر االالمتعلق بتحليل الئتمان ومخاطر االالتعرض لب علقةالمتفصاحات إلا 22.1 إيضاح تضمني

ال  ينالمــدين أرصــدةن ضــم خــرى. إن الفئــات األمجموعةال ىدل والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة يينارين التجيندملل

  ضة القيمة.فموجودات منخ ن أيتتضم
 

ت مــن فئــاة ئــ لكــل فالقيمــة الدفتريــة  دليعــا معةلية المجي تاريخ البيانات المالمخاطر االئتمان فالحد األقصى من التعرض  نإ

 اله. أعذكورة مال دينينمال
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 )تتمة( ا  قدمومدفوعات م مدينون  6

 

 : ىاألخرالمدينة  رصدةاريين واألالتجلمدينين ل الئتمان المتوقعةا خسائرالحركة في مخصص  ما يليفي
 

 2020 2019 

 ويتي دينار ك  ار كويتيدين 
 

  

 445,419 304,365 يناير   1في  

 13,619 209,449   توقعة الم   ئتمان خسائر االمخصص  

 (154,673) (13,130) توقعةمان الم ئت اال خسائر  ص  ص رد مخ 
 ───────── ───────── 

 304,365 500,684 ديسمبر   31في  
 ═════════ ═════════ 

 

 يةاستثمار تارعقا        7
 2020 2019 
 ينار كويتيد دينار كويتي 
 

 

 

 5,400,000 5,380,000 يناير 1في 

 (20,000) (239,000) دلة قيمة العالتغير في الا
 ───────── ───────── 

 5,380,000 5,141,000 ديسمبر 31في 
 ═════════ ═════════ 
  

 كويت.الدولة مقام على أرض ملك حر بمباني  ماريةتثسات االراالعقتتضمن 
 

ييم قت مجال  مستقلون متخصصون فيتقييم براء خ راها جأت يمااالستثمارية استنادا  إلى تقي ة العادلة للعقاراتالقيمحديد ت مت

قام بتقييم  حليبنك مقيمين أحد هؤالء الممثل يات، قار من العقارلكل عبالنسبة  تثمارية.سمن العقارات اال األنواعهذه 

قام بتقييم ي الذو يبةة طعلي معتمد يتمتع بسميم محهو مقفخر قيم االالمما أ التكلفةقة يرط مداباستخ العقارات االستثمارية

ها التي تم تنفيذعمال اإلنشائية ألاتكلفة  وطريقة لسوق لألرض،بانة الجمع بين طريقة المقارالل من خارية العقارات االستثم

لتقييم األقل من  رها ااعتبارة في اإلداأخذت ، لية المجمعةالما اتالبيان يفرية ستثمااال العقارات قياس اضحتى تاريخه. وألغر

 المال.  أسواق هيئة  تعليمات من 7وفقا للقانون رقم  ينتقييمال نبي
 

 كضمان (دينار كويتي 3,680,000: 2019ر كويتي )دينا 3,512,000ا مة دفترية قدرهبقي ريةت االستثمارالعقاا تقديمتم 

 (.17 حضاإي)سالمي اإلتمويل الي مقابل دائنالستيفاء متطلبات الضمان 
 

 لعادلةة ايمالجدول الهرمي للق
مدخالت  إلى  ناداالعادلة است لقيمةلهرمي لدول الجن ام 2ستوى المت االستثمارية ضمن عقارال لدلة لعاا قيمةياس الف قصنيتتم 

 تقييم المستخدم.أسلوب ال
 

 :ادلة القيمة الع اتقياسفي وهرية المستخدمة المدخالت الج فيما يلي

 2020 2019 
   

 1,567 1,484 ينار كويتي(د( ) عالمرب للمتر  ض ) لألر   در ق لمسعر السوق ا 

 122 121 ( ر كويتي ( )دينا للمتر المربع )  ات ء شاتكاليف اإلن 

    3.7 2.97 ر كويتي(( )دينا للمتر المربعمتوسط اإليجار الشهري ) 

 %7.95 %6.77 العائدمعدل  

 %95 %97 غالمعدل اإلش 
 

بصورة دلة العاقيمة ال )انخفاض( ارتفاعإلى  فقط هعالأة مذكورالضات االفترافي  ( الجوهريةنقصال) ةزيادالمعدالت  تؤديس

 .لاثممتعلى أساس  جوهرية
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  سهمأتثمارات في اس 8
 2020 2019 
 تيدينار كوي كويتي دينار 

   : ملة األخرى الشا  دات را ي خالل اإل  من عادلة  ل ا   قيمة درجة بال موجودات مالية م 

 1,069,985 660,978 مسعرة غير    أسهم   
 ═════════ ═════════ 

 

 . 22 إيضاحم في تقييساس الألة والعاد لقيمةرمي لل الهتم عرض الجدوي
 

 يلةت زمفي شركا استثمار 9
 

 ة: لتالياة جموعة استثمار في الشركات الزميللدى الم
 

 ةدفتريالالقيمة   % كيةحصة المل بلد التأسيس لمنشأةااسم 

  2020 2019  2020 2019 

 كويتي دينار كويتيينار د  % %  
       

ع. .م.ك.ارية شالعقللمشاريع  آتكة منششر

 9,753,949 2,270,844  27.67 27.67 الكويت *"( )"منشآت

       

 2,439,333 764,185  36.43 36.43 الكويت ("قطاف)" فقطا -شركة محاصة 

       

 16,541,652 10,847,429  23.48 23.48 الكويت زم"(زم)"اصة شركة مح – 2013 زمزم
     ───────── ───────── 

     13,882,458 28,734,934 
     ═════════ ═════════ 
 

 ية للشركات الزميلة:رفتة الدبالقيمالمعلومات المالية ملخص فيما يلي مطابقة 
 

 2019 2020 يةدفترالالمطابقة بالقيمة 

 دينار كويتي ويتيار كدين 

   
 30,800,004 28,734,934 يناير 1في 

 371,688 (14,805,421) حصة في النتائج

 (22,663) (48,276) األخرىة في الخسائر الشاملة حص

 (2,412,107)  -     المال  استرداد رأس

 (1,988) 1,221 أجنبية تمالفروق تحويل ع

 ────────── ────────── 

 28,734,934 13,882,458 برديسم 31ي ف 
 ══════════ ══════════ 

 
 

 

 



 عةلتاباتها ارك.ع. وش.كش.مة لقابضصكوك اشـركة 
 

 ةجمعالم ماليةنات الات حول البياإيضاح

 2020بر ديسم 31 وللسنة المنتهية في كما في
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 ()تتمة يلةت زمفي شركا استثمار 9

 

 لة:عة في شركاتها الزميواستثمار المجم حولمالية المعلومات ال ملخصالجدول التالي  يوضح
 

 2019 2020 مزمز اف طق منشآت 

 ار كويتيدين تييدينار كو ويتيك ردينا تيدينار كوي يتار كويدين 

 ة:لزميل ا كات  للشريان المركز المالي  ب  خص مل 
     

 193,749,932 141,151,141 51,820,800 1,801,220 87,529,121 موجودات غير متداولة 

 28,489,438 20,612,897 10,629,804 497,017 9,486,076 متداولةموجودات 

 (60,481,444) (54,970,644) -                       - (54,970,644) متداولة بات غير مطلو

 (37,922,734) (44,574,910) (14,289,387) (200,557) (30,084,966) اولة لوبات متد مط 

 3,022,462 8,347,395 - - 8,347,395 ص غير المسيطرةالحص 

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

 126,857,654 70,565,879 48,161,217 2,097,680 20,306,982 ية ق الملك حقو

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

   %23.48 %36.43 %27.67 )%(  كية ل قوق الم في ح   عة و م المج   حصة 

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

 32,640,192 17,691,381 11,308,254 764,185 5,618,942 *   موعة لمج ا   ثمارتس القيمة الدفترية ال 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

      :يلة م كات الز للشر  ر ئا أو الخس  رباح ن األ ملخص بيا 

 32,642,291 6,858,236 3,981,038 234,375 2,642,823 إيرادات

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

 1,656,148 (56,102,451) (24,826,605) (4,601,618) (26,674,228) لسنة ا   خسارة 

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

 371,688 (14,805,421) (5,748,293) (1,676,369) (7,380,759) ة السن  خسارة  في عة  لمجموا   حصة 

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

 (22,663)  (48,276) 54,070 - (102,346)  خرى للسنة األ الشاملة    ح ا رب األ   (خسائر لا ) في مجموعة  ة ال حص 

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



 عةا التابهكاتر.ك.ع. وشمالقابضة ش. وكصك شـركة
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 )تتمة( ركات زميلةفي ش استثمار 9
 

إلدارة في امؤشرات على انخفاض القيمة. أخذت  أي يدحدقامت اإلدارة بتقييم استثمار المجموعة في الشركات الزميلة لت

أو   ة في االقتصادجوهرية عكسيرات وأي تغي هافيت في الوضع المالي للشركة المستثمر غيراعوامل مثل الت هاارباعت

  وة علىالع بيئة السياسية التي تؤثر على أعمال الشركة المستثمر فيها.أو ال األعمالقطاع السوق أو البيئة القانونية أو 

واء حتتجة التي اتخذتها مختلف الحكومات الوالتدابير النا 19-وفيدكبسبب جائحة ف ،2 احإيضكما هو موضح في و ذلك،

حتى  2020أبريل  1ا من مليات التجارية مؤقت ا في المملكة العربية السعودية اعتبار  الع ت الزميلةالشركا ت، أوقفالفيروس

بشأن  ن يقتعدم ال عامل ةالزميلة وزياد المالية للشركات وضاعتدهور كبير في األث حدومما تسبب في  2020سبتمبر 

  غير المالية مثل  موجوداتلانخفاض قيمة بعض ا اتاختبار راءإج إلىة اجور الحظه تاليبال، واالقتصاديالوضع 

القيمة  استناد ا إلى زميلة لات كاشراللالستثمار في  استردادهالممكن ا يمةقيم البتقي ارةدقامت اإل حق االستخدام. جوداتمو

االستخدام  موجودات حقل ة العادلةمقييد الدتم تحي لزميلة.شركات ار الفاتة في دالمدرج االستخدام لموجودات حقة لالعاد

والمدخالت فتراضات االمن خالل مخصومة ة النقديت الين باستخدام نماذج التدفقامستقلقييم من خالل خبراء ت ة صللذات ا

المجموعة  قامت، ل السنةخالالخصم.  ل ومعدالتغاشإلاعدل احة ومتلكل غرفة م يراداتإلوا ر الغرفةسط سعتوم مثل

 بمبلغ رباح: حصة في األ2019دينار كويتي ) 14,805,421 زميلة بمبلغشركات خسائر من  في حصةتسجيل ب

 االستخدام للشركات الزميلة.ق ح داتموجوحساب خسائر انخفاض قيمة  فيدينار كويتي( بشكل رئيسي  371,688
 

ت فيما بين الشركات والتي تم المعامالزميلة بناءا على ت الض الشركاالمجموعة في بع الستثمارترية فالقيمة الديل تعدتم * 

   استبعادها في السنوات السابقة.
 

غ مبلب 2020 برديسم 31في كما  سعر السوق المعلن(دا  إلى )استنانشآت مشركة  ر فيتثماسوقية لالسيمة القلا كانت

  (.ر كويتيدينا 6,592,975 :2019) ر كويتيادين 6,236,818
 

ترى اإلدارة . لسوقا فيمعلنة أسعار  الهال يتوفر تالي بالو مدرجةهي شركات غير زمزم و قطاف ات المحاصةشرك إن

  . ماديةرة بصو لدفتريةها اقيمتعن الصلة  الزميلة ذاتللشركة   دلةالعاالقيمة  رجح أن تختلفه من غير المنأ
 

 يلة بشركة زم قةمتعلملة توى قضائية محعمطلوبات د
  
في المملكة العربية السعودية برفع  تشآشركة منقام مقاول أحد عقارات  ،2015بر ديسم 31تهية في السنة المنل خال (1

مليون دينار كويتي(  41غ مليون لاير سعودي )ما يعادل مبل 501غ بدفع غرامة بمبل ة منشآتشركى لمطالبة ودع

ة شركشروع. قامت األخرى ذات الصلة المتعلقة بالم التكاليفد من العديمعين و عي تنفيذ مشروفبسبب التأخير 

 مليون دينار كويتي( ضد 51يعادل مبلغ  امليون لاير سعودي )م 627 طالبة بمبلغلمل برفع دعوى مضادة منشآت

الة النزاع إلى لجنة  حلتأخير. تم إالمشروع والخسائر التشغيلية الناتجة عن نفس المقاول بسبب التأخير في تسليم ا

. ومع بيانات المالية المجمعةاله تى تاريخ التصريح بإصدار هذعوى جارية حجراءات الدالتحكيم السعودية والتزال إ

جنة التحكيم السعودية بتعيين ة المقدمة من طرفي النزاع، فقد قامت لرا للتباين الجوهري في التقارير الفنيظذلك، ون

 حد كبير.إلى  ة منشآتشركلموقف مؤيدا  2019مارس  20ر تقريره بتاريخ دتخصص الذي أصمخبير فني 
 

محتمل وليس من المرجح أال يصدر  لمستشارها القانوني بأنه من ا شارة منستا بالحصول علىمنشآت ة شركامت ق

م في  القاء أي التز بتسجيل أي مخصص ة منشآتشركتقم ليه، لم . وبناء  عشركة منشآتفي الدعوى لصالح الحكم 

 هذه البيانات المالية المجمعة.
 

 بصفته مدير المحاصة  ة منشآتشركضد  وىدعع "شركة محاصة القبلة" برفة لشركة تابعة قام أحد شركاء المحاص (2

ول على تعويض. خالل السنة ستثمار المبدئي في شركة المحاصة والحصلشركة محاصة القبلة وذلك السترداد اال

مبدئي بمبلغ بدفع استثمار  ة منشآتشركاصة ذلك وأمرت ها لصالح شريك المحمت المحكمة حكرالسابقة، أصد

نيابة عن شركة محاصة القبلة.   بالسداد ة منشآتشرك%. قامت 15بنسبة  يضعووت أمريكيدوالر  1,000,000

زة حصص غير االقبلة كحيشريك المحاصة في شركة محاصة بالمحاسبة عن حيازة استثمار  ة منشآتكشروقامت 

 ة منشآتشركوق الملكية الخاصة بمساهمي ي ممارسة السيطرة. يقدر النقص الناتج في حقيطرة دون تغير فسم

 .خرار كويتي وتم تسجيله ضمن االحتياطي اآلندي 309,291تج عن هذه المعاملة بمبلغ ناال

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 عةا التابهكاتر.ك.ع. وشمالقابضة ش. وكصك شـركة
 

 عةلمالية المجماات يانالب ولات حإيضاح

 2020مبر ديس 31 يوللسنة المنتهية ف ما فيك
 

 

34 

 

  خدامحق االست موجودات 10
 إلجماليا أخرى مبنى* 

 ينار كويتيد  دينار كويتي يتيدينار كو  

 التكلفة:
   

 5,455,986 538,467 4,917,519 2019يناير  1في 

 417,292 417,292 -   افاتضإ
 ──────── ──────── ──────── 

 5,873,278 955,759 4,917,519 2019ديسمبر  31 في

 409,369 409,369 - فات إضا

 (417,292) (417,292) - إلغاء االعتراف
 ──────── ──────── ──────── 

 5,865,355 947,836 4,917,519 2020ديسمبر  31في 
 ──────── ──────── ──────── 

    يمة:الستهالك وانخفاض القا

 2,811,779 - 2,811,779 2019يناير  1في 

 294,549 177,564 116,985 ةتهالك للسنساالمصروف 

 240,861 - 240,861 خسائر انخفاض القيمة
 ──────── ──────── ──────── 

 3,347,189 177,564 3,169,625 2019ر ديسمب 31في 

 288,897 189,017 99,880 وف االستهالك للسنةمصر

 (97,852) (97,852) - بموجودات حق االستخدام  إلغاء االعتراف

 106,744 - 106,744 القيمةفاض انخخسائر 
 ──────── ──────── ──────── 

 3,644,978 268,729 3,376,249 2020سمبر دي 31في 
 ──────── ──────── ──────── 

    في القيمة الدفترية:صا

 2,526,089 778,195 1,747,894 2019ديسمبر  31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 2,220,377 679,107 1,541,270 2020ديسمبر  31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

"الطابق الثامن ( كويتي دينار 1,747,894 :2019) كويتي دينار 1,541,270مبلغ ب ىالمبن اماستخدق ح تمثل موجودات  *

ندق دولي  السعودية ويتم تشغيله كفندق من قبل فة مملكة العربيأجر يقع في الوهو عقار مست "،من بولمان زمزم المدينة

بيانات المالية  . كما في تاريخ التعقاراال من مدير لعملياتام إخطار بدء ستالبعد ا 2016فبراير  منا ر  اعتبا سنة 21لمدة 

 .سنة( 18: 2019سنة ) 17 تبلغتأجير ت الفترة المتبقية من عقد ال، كانالمجمعة
 

 :جمع كما يليلما رئح أو الخسااربللسنة في بيان األ كاالستهالمصروف تم توزيع 
 

 

2020 2019 
 

 تيدينار كوي كويتي دينار
   

 155,036 166,427 افةي تكاليف ض 

 22,528 22,590 مصروفات إدارية 

 116,985 99,880 تخدامق االساستهالك موجودات ح 
 ─────── ─────── 
 288,897 294,549 
 ═══════ ═══════ 
 

دة اه مقابل أي إعديلعتواض القيمة، حق االستخدام بالتكلفة ناقصا أي استهالك متراكم وخسائر انخف موجوداتقياس  يتم

اعتبارا  عقد التأجير ط الثابت على مدى فترةحق االستخدام على أساس القس داتجوموستهلك تُ قياس لمطلوبات التأجير. 

 ه.المقصود من اريخ توافر األصل لالستخداممن ت
 

كة لالممب تي تقعلا اتارعقفي ذلك الموجودات حق االستخدام بما قيمة النخفاض  سنوي تقييم بإجراء المجموعة قامت

باستخدام طريقة  امتخدالساموجودات حق ل خدامض تحديد القيمة أثناء االستيم لغرالتقي إجراءيتم  .العربية السعودية

أثناء االستخدام من قبل خبراء تقييم مستقلين  تم وضع تقديرات القيمة اه.فقات النقدية المخصومة وفقا للمبين أدنالتد

ا. التي يتم تقييمه اتئة العقارقع وففي مو ة حديثةوذات صلة ويتمتعون بخبر امعترف به هنيةمت هالمؤلديهم ين معتمد

 . اض قيمة الموجودات"نخفا"  36مع مبادئ معيار المحاسبة الدولي  المطبقةاء االستخدام ة أثنالقيم تتوافق نماذج
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 (تتمة) دامالستخحق ا موجودات 10
 

اتخذتها مختلف الحكومات ابير الناتجة التي تدالو 19-كوفيد ةحفبسبب جائ، 24و 2 يإيضاح فيكما هو مبين بالتفصيل 

 1عتبارا من سعودية االمملكة العربية الفي  بهاالخاصة قامت المجموعة مؤقتا بوقف عمليات الفنادق يروس، الحتواء الف

عامل عدم   ةوزياد لمجموعةلاألوضاع المالية تدهور كبير في حدوث إلى  أدىا مم 2020بتمبر وحتى س 2020بريل أ

ي تال حق االستخدام موجوداتانخفاض قيمة  اتء اختبارقتصادي، وبالتالي ظهور الحاجة إلى إجرابشأن الوضع اال قنتيال

مؤهالت مهنية معترف  لديهمستقل معتمد  قيمن مقامت المجموعة بتعيي ذلك،على  وبناء  . عربية السعوديةالمملكة الب يقع

حق  اتموجودقيمة  ييمه إلجراء تقييم انخفاضلعقار الذي يتم تقا ئةفي موقع وف ةثخبرة حديمتع بيتبها وذات صلة و

ل ومعدمتوسط سعر الغرفة المنخفض استخدام ب داخلي قييمت بتطبيق المجموعةإدارة  قامت ذلك،االستخدام. باإلضافة إلى 

نتج  .19-فيدكوس ن المرتبطة بفيروقدم التيع وعواملء بطبق تأثير انتعاش السو دراجإل 2022و 2021 تيسناإلشغال ل

. 2020سمبر دي 31ريخ في ذلك التابدينار كويتي للسنة المنتهية  106,744 بلغبمالقيمة الدفترية انخفاض ا التقييم عن هذ

ديسمبر  31المجمع للسنة المنتهية في  رئأو الخسا رباحي بيان األانخفاض القيمة كبند منفصل ف وفصرعرض م تم

2020. 
 

ثناء أالقيمة  في تحديدخدمة ستالم غير الملحوظة ةجوهريوالمدخالت القييم المستخدمة لتا ليبتفاصيل أسالي يفيما 

 : تأجرر المسللعقااالستخدام 

 دلمعال غير الملحوظة وهرية  خالت الجالمد أسلوب التقييم

لتدفقات النقدية ا

 المخصومة 
 

2020 2019 
   

 561 - 450 528-242 ريال السعوديلبا الغرفةالمقدر لسعر  المتوسط 
 4.90 - %2.00 %44.6 - %2.92 ة متاحة * غرف للك يراداتفي معدل اإل يل األجلالنمو طو% 
 76 - %74 %76 - % 30 شغال اإل معدل % 
  9.50 %10 معدل الخصم% 

  2.00 %2 التضخم  معدل% 
   59 - %57 %56 - %47 مجمل ربح التشغيل% 

 

 كل غرفة متاحة. ل يرادات= اإل داتراياألجل في معدل اإل لنمو طويلا * 
 

 محق االستخدا موجوداتلخدام حسابات القيمة أثناء االستفي ة المستخدمة ات الرئيسيالحساسية لالفتراض

 ة: تاليال ات حق االستخدام يتسم بالحساسية الشديدة لالفتراض وجوداتملساب القيمة اثناء االستخدام تحاإن 
 

 لكل غرفة متاحة  تيرادااإل 

 ل اشغمعدالت اإل 

 المعدل بالمخاطر لخصم ل امعد 

  التشغيل مجمل ربح 
 

 ترداده: الرئيسية للمبلغ الممكن اسما يلي التعقيدات المتعلقة باالفتراضات يف
  

 تإيرادااض انخفإلى  ةتاحم ة غرفكل ل يراداتمعدل اإلفي  ضنخفاالايؤدي  قد - احةمت ةغرف كل ل يراداتمعدل اإل 

 77,088بلغ فاض القيمة بمانخ يادةزإلى  يؤدي% س5بنسبة  متاحة ة غرفكل ل يراداتاإلالضيافة. إن انخفاض معدل 

 دينار كويتي. 

 انخفاض معدل االشغال إن الضيافة.  اتإيرادانخفاض إلى دالت االشغال اض في معاالنخف قد يؤدي - شغالاال معدل

 دينار كويتي.  77,007بمبلغ  اض القيمةانخف ةادزيلى إيؤدي س %5بنسبة 

 زيادة  إلى%  12إلى  %2 تتراوح ما بين ئب بنسبةالضراقبل ما  الزيادة في معدل الخصم تؤديس – خصمال تمعدال

 دينار كويتي.  205,190غ انخفاض القيمة بمبل

  ل الهامش مي مجفاض فإن االنخ. امشمجمل الهانخفاض إلى االنخفاض في الطلب  قد يؤدي - غيلالتشمجمل ربح

 تي.يدينار كو 77,088القيمة بمبلغ اض خفانيادة زإلى  يؤدي% س5بنسبة 
 

  الضرائب

دينار كويتي  5,411 ائب بمبلغضرمخصص تسجيل ب ةمجموعال امتق ،2020سمبر دي 31نة المنتهية في الس خالل

في المملكة العربية  تي تقعستخدام الحق اال اتوجودمضيافة من لق بإيرادات الدينار كويتي( يتع 20,209 :2019)

يئة العامة  لهة الصادرة عن االزكا ائح ولل وفق احق االستخدام  اتدموجومن  فة ة دخل الضياضريبيتم احتساب السعودية 

 .في المملكة العربية السعوديةخل للزكاة والد
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 عداتمو ممتلكات      11

 مبنى أرض 
 باتركيتو ثأثا

 اتيارس داتومع 

  اتاءنشإ الأعم
 جموعمال لتنفيذيد اق

     تيكوي اردين     ويتيدينار ك     نار كويتيدي     كويتيدينار      ينار كويتيد     تيينار كويد 

       تكلفة: ال 

 36,478,672 148,267 107,877 2,110,495 23,815,033 10,297,000 2019يناير    1في  
 327,465     -     - 327,465     -     - إضافات 
     - (141,460)     - 141,460     -     - تحويالت 

 (45,120)     -     -     - (45,120)     -  خصم من مقاول 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 36,761,017 6,807 107,877 2,579,420 23,769,913 10,297,000 2019يسمبر  د   31في  
 30,180 21,700     - 8,480     -     - ات اف إض 
     - (6,810)     - 6,810     -     - حويالت ت 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 36,791,197 21,697 107,877 2,594,710 23,769,913 10,297,000 2020ديسمبر    31في  
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

       يمة: ق ال   فاض وانخ تهالك  االس 

 3,790,738     - 76,035 1,673,148 2,041,555     - 2019يناير    1في  
 3,293,792     -     -     - 3,293,792     - يمة  خفاض الق ان خسائر  

 817,966     - 21,576 327,165 469,225     -  ةللسن هالك  ت س اال مصروف  
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 7,902,496     - 97,611 2,000,313 5,804,572     - 2019ديسمبر    31في  
 523,357     -     -     - 523,357     - يمة الق فاض  نخ ا   ر ئ خسا 

 645,470     - 10,265 232,301 402,904     - لسنةل   ك هال ست اال مصروف  
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 9,071,323     - 107,876 2,232,614 6,730,833     - 2020ديسمبر    31  في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

       : ةريالدفت مة  ي القي صاف 

 28,858,521 6,807 10,266 579,107 17,965,341 10,297,000 2019بر  ديسم   31في  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 27,719,874 21,697 1 362,096 17,039,080 10,297,000 2020ديسمبر    31في  

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 ()تتمة داتممتلكات ومع      11
 

 :جمع كما يليالم رئساالخ ح أواربللسنة في بيان األتهالك االسوف صرمتم توزيع 
  

 2020 2019 
 تيدينار كوي كويتي ينارد 

   

 799,812 620,348 ف ضيافةتكالي 

 18,154 25,122 مصروفات إدارية 
 ─────── ─────── 
 645,470 817,966 
 ═══════ ═══════ 
 

 ىوالمبن األرض
مين تأك (ر كويتيدينا 28,804,076: 2019تي )كوي ردينا 27,689,750 قدرهادفترية  قيمةبى بنالماألرض و يمتقدتم 

 (.17 حإيضا)ي مسالاإلتمويل الني دائمقابل لمتطلبات الضمان للوفاء 
 

 العقارب المتعلقة ةماض القيئر انخفخسا
تنخفض قيمتها قد  لمبنىوا ألرضاأن  لىع مؤشر إذا كان هناك مابتقييم  المجمعة انات الماليةيالبتاريخ  المجموعة فيت مقا

أو   يةاالقتصاد أو قيةولسا بيئةال لذلك عوامبما في جية الجوهرية رالخاسية العك تغيراتال ينهامن بامل عوتقييم من خالل 

 باحرحقيق األت اإلخفاق في ظة بما في ذلكاخلية الملحودال العواملأو  جموعةمل بها المية التي تعلقانوناأو  جيةلتكنولوا

يمة خفاض القان علىشرات ظهور مؤإلى  يؤدي دق اممسابقة ت اللية والسنوافي السنة الحا لمتوقعةا و نةلموازفي ادرة المق

 بعض  في اعتبارها ةدارخذت اإل. كما أنىرض والمبالمتبقي لأل جينتار االالعم أو ريةدفتالقيمة ال ىلعإما  رثؤيسي الذو

 . السابقةالت والمعام لسوقابلمعرفة والصيانة ية مثل حالة اضافإعوامل 
 

يتم   لذيعقار اة الوفئ واقعي مرة فخبين ذوي اللمستقلاارات العقيمي ين من مقاثن أجراهالذي  يميالتقو دارةى تقييم اإلاستنادا  إل

عقار إلى  للة فتريالدالقيمة  تخفيضدينار كويتي ل 523,357مبلغ القيمة ب ضخفاان رئساخبتسجيل  المجموعة قامت، تقييمه

كبند منفصل في بيان يمة انخفاض الق صروفم يتم عرض. دينار كويتي( 3,293,792: 2019) استردادهكن المم همبلغ

 .2020بر ديسم 31ي المجمع للسنة المنتهية ف رئأو الخسا رباحاأل
 

 ة عالق ت ف ذاطرااحات األإفص      12
 

المحاصة  توشركا الزميلة شركاتالرئيسيين والالكبرى والمساهمين  األمركة الشو األمركة شطراف ذات عالقة الاأل مثلي

 ا يهطرون علييسو أ لهاين الرئيسي ون المالكينيمثلالتي  الشركاتو وعةا للمجمالعلي ارةداإلي وموظف دارةاإل وأعضاء مجلس

 إدارة هذه المعامالت من قبل ر تسعيط شروو تاياسعلى س ة. يتم الموافقركةمشت ةريطسأو  تأثيرا  ملموسا   عليهايمارسون أو 

 . األم ةشركال
 

 عالقة:   تذا األطرافلدى القائمة  صدةراألت وقيمة المعامال يلاجمإ  ةتاليول الاجدلا تعرض
 

 

الرئيسي  المساهم
 األمشركة لل
   يتيكور يناد

 زميلة اتشرك 
   تيكويدينار 

2020 
 يتينار كودي

2019 
 دينار كويتي

     

     : المجمع خسائرلاو أ رباحاألبيان 

 66,997 50,629 50,629 - ة أتعاب إدار

 114,558 66,677 - 66,677 اليف تمويل تك
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 (تتمة)ة عالق ت ف ذاطرااحات األإفص      12
 

 

 ونمالمساه
ون ييس الرئ
 األم ةشركلل
 ر كويتي  نادي

 األمركة الش 
  يتي كور اندي

 ات زميلةشرك
 يتي  كو دينار

 رى خطراف أأ
 القةات عذ

 ار كويتيدين
2020 

 يدينار كويت
2019 

 دينار كويتي

       : المجمع لمركز الماليابيان 

ت  من أطراف ذاتحقة مس ةرصدأ
 58,662 81,195 2,387 78,808 -   -   قة  عال

ذات ف إلى أطرا  قةحمست أرصدة
 158,979 148,309 12,345 14,119 121,845 -   عالقة  

 1,497,029 -   -   -   -   -    يإسالم دائنو تمويل
 

 قةأطراف ذات عال  ت معمعامالشروط وأحكام ال
 وأتقديم لم يتم  اد محدد.سد موعد هايس لة ولمل فائدحيبضمان وال  لمكفو قة غيرأطراف ذات عاللدى  القائم ديرصإن ال
ديسمبر  31للسنة المنتهية في ذات عالقة. ألطراف د ا بض أو السدلقمستحقة ا ةدائنأو  ةمدين أرصدةأي  ابلمقنات اضم ماستال
  القة ن أطراف ذات عم المستحقة الغمببال تعلقةالم متوقعةن الائر االئتماخسلمخصص أي مجموعة ال للم تسج، 2020

 . (ويتينار كء ديشيال  :2019)
 

 يالالع دارةإلا معامالت
وتوجيه ومسئولية تخطيط ن في اإلدارة ممن لديهم سلطة لرئيسييا رة واألعضاءداأعضاء مجلس اإلالعليا  فو اإلدارةمثل موظي
   .عةطة المجموشنأ راقبةمو
 

  :كما يلي العلياارة اإلدبموظفي المتعلقة  ئمةقاال صدةرواأل معامالتلا قيمة ماليإج كان
 
 

 الرصيد القائم
 مبرسدي 31 يا فكم

 

 عامالتقيم الم
 رديسمب 31للسنة المنتهية في 

 

2020 
 ير كويتدينا

2019 
 دينار كويتي

 

2020 
 يتيدينار كو

2019 
 كويتيدينار 

      

 155,271 146,395  17,897 54,479 جلاألرى قصيرة خأ زاياموتب ارو

 11,684 9,841  69,853 74,431 ة لخدمنهاية امكافأة 
 

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

128,910 87,750  156,236 166,955 
 

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

للسنة المنتهية في  اإلدارةألعضاء مجلس بدفع مكافأة  2021أبريل  29ريخ في اجتماعه المنعقد بتا اإلدارةلم يوص مجلس 
 . موية للشركة األالجمعية العمومية السن. تخضع هذه التوصية الى موافقة المساهمين في (شيء: ال 2019) 2020ديسمبر  31
 

 أس المالر      13
 

 دينار 59,314,500: 2019تي )يينار كود 59,314,500 بلغبمبالكامل  المدفوعر ودرح به والمصلمصا اليتكون رأس الم
 .  نقد اوعة مدف لسهمفلس ل 100 مةيبق سهم( 593,145,000: 2019سهم ) 593,145,000من تي( كوي
 

 وموصى بهاتوزيعات مدفوعة 
نة المنتهية في لسلدية على المساهمين باح نقتوزيع أرعدم ب 2021أبريل  29ريخ تااعه المنعقد باجتمة في مجلس اإلدار ىأوص
 .األمللشركة وية سنالقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية فلموا ه التوصيةخضع هذت. 2020ديسمبر  31
 

ة للسنة  عدم توزيع أرباح نقدي 2020يوليو  9 اريخبتد لمنعقة اسنويية المقرر مساهمو الشركة األم في اجتماع الجمعية العمو
 .2019ديسمبر  31في  يةالمنته

 

 ريجباطي اإلتياحاال      14
 

بح ن ردنى محد أ% ب10ال تقل عن  نسبة قطاعتتم اسي، األم ةكلشرل نظام األساسيلاتأسيس والد فقا  لقانون الشركات وعقو
ة رة الشركامن مجلس إد ةوصيإلى تا استناد جبارياالحتياطي اإلإلى ة دارس اإللمج ة أعضاءافأمكئب ولضراا قبل السنة
% من رأس 50 ةبنس يد االحتياطيرص تجاوزا طاع إذقستهذا اال وقف األمشركة لل السنوية عموميةز للجمعية ال. يجواألم
ن رأس المال  % م5لى إ لتص نسبةب أرباحيع زتوو أ رالخسائة مبادلإال في  تياطيالحخدام استال يجوز ا. مال المصدرلا

ة للتوزيع. ود االحتياطيات القابلجو بسبب عدم رباحهذه األ زيعاتسداد توبح بيها الرتي ال يسمح فلت االسنوا دفوع فيالم
 نسبة  اطيتيوز االحيتجا ما لمك، ية بذلالالسنوات التفي  رباحدما تسمح األنعي طتياحالغ مخصومة من ارد أي مبالويتم 
سائر التي  نظرا للخ سنةلل جبارياإلحتياطي الاى إل تقطاعاس اء أي جرإ، لم يتم خالل السنةمصدر. ل الماال سن رأم% 50
 ة. عتها المجموتكبد
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 ختياريالتياطي ااالح      15
 

ربح من ى قصبحد أ% 10  تقل عنال بةنس قطاعاست يجب، األملنظام األساسي للشركة او تأسيسلالشركات وعقد اقانون لوفق ا 

بناء  ةويالسن اتستقطاعالا هف هذوقاري. يجوز يختياطي االاالحت رة إلىأعضاء مجلس اإلدا مكافأةو ئبالضراقبل  ةسنال

 .ياالحتياطهذا يع ى توز توجد قيود علال. ةراإلداتوصية من مجلس  بموجبللمساهمين الجمعية العمومية ر على قرا
 

 . نظرا للخسائر التي تكبدتها المجموعةللسنة تياطي االختياري الى االح استقطاعات أي م يتم إجراءخالل السنة، ل 
 

 ينة خزأسهم       16

      2020      2019 

   

 21,499,664 21,499,664 خزينةلعدد أسهم ا 

 %3.60 %3.60 رأس المالنسبة 

 1,769,871 1,769,871 يتيار كودين – التكلفة

 752,488 494,492 تيويينار كد –وقية لسا القيمة

 38.7 23 فلس -سوق ر الالمرجح لسع المتوسط
 

ة حيازة تلك األسهم وفقا لتعليمات هيئة فتر لخال توزيعمتاحة لل بها غيرلمحتفظ الخزينة اتكلفة أسهم ل فئةت المكاتياطياإن االح

   .سواق المالأ
 

 سالمي إمويل دائنو ت      17
  

  االستحقاق  ة الفعليل الفائدمعد 

2020 
 ويتيك ينارد

2019 
 ر كويتيادين

    
 

  

 1,497,029 -  2020ر أكتوب 16  %5.25 تسهيل مرابحة مكفول بضمان*

 1,240,000 1,000,000  2021ر أكتوب 5  %4.82 **ان مل بضسهيل إجارة مكفوت

 21,000,000 21,367,500  2020يونيو  30  %5.25 ***  ارة مكفول بضمانإج عقد

 

 

  
 ─────── ─────── 

 

 

  
 22,367,500 23,737,029 

 

 

  
 ═══════ ═══════ 

 

  .الحاليةالسنة ل بالكامل خالبضمان ة مكفولال تم سداد المرابحة  * 
  

تي يالت الالتسه (دينار كويتي 1,240,000 :2019دينار كويتي ) 1,000,000 غبمبل ناضمب كفولالمجارة اإل تسهيلمثل ي** 

 3,512,000مبلغ عقارات استثمارية ببضمان مقابل  لةكفوم يهالية إسالمية محلية ومؤسسات م حصول عليها منتم ال

 (.7دينار كويتي( )إيضاح  3,680,000 :2019) دينار كويتي
 

ر أجيدينار كويتي( يمثل اتفاق ت 21,737,029: 2019ويتي )دينار ك 21,637,500المكفول بضمان بمبلغ إلجارة عقد ا إن*** 

ؤسسة مالية محلية وم تابعة"(الشركة الاإلعمار الخليجي العقارية )"برامه بين شركة بيت إ"( تم "عقد إجارةتمويلي )

يع من تاريخ توقأ دتبشهر  65المستأجر"( بعقد إيجار لمدة يقع في دولة الكويت )"العقار بعقار فندقي )"الممول"( فيما يتعلق 

خ االستحقاق"(. تستحق مدفوعات التأجير على  )"تاري 2020و يوني 30في عقد التأجير  نهايةفي  عقد اإلجارة، ويستحق

المستأجر الى الشركة التابعة فور سداد مبلغ  األصلوتنتقل ملكية  ،دينار كويتي 275,625ساوية بمبلغ أقساط ربح سنوية مت

ة بمبلغ قات اإلجارحقاق. إن مستح( في تاريخ االستدينار كويتي )"دفعة إجمالية"  21,000,000إجمالي وقدره 

ستأجر للمجموعة بقيمة دفترية بمبلغ ية التصرف على العقار المأولودينار كويتي مكفولة بضمان  21,000,000

 (. 23)إيضاح  2020ديسمبر  31دينار كويتي في  27,689,750
 

التابعة، حيث دى الشركة ركز السيولة ل شديدة على مالى ضغوط  19-ائحة كوفيدجتفشي ناتج من غالق العام الوقد أدى اإل

ائحة ججة من مل عدم التيقن الناتوفي ضوء عوافصاعدا.  2020بشدة اعتبارا من فبراير لها المنتجة للنقد  األنشطةتم تقييد 

عة التابا الشركة الصعوبات المالية التي تواجهه لتوضيحعدة مراسالت الى الممول  التابعةالشركة ، فقد أرسلت 19-كوفيد

لم يتوصل  ن ذلك، فعلى الرغم مإمكانية تمديد عقد اإلجارة لمدة سنتين اضافيتين.  واستكشاف مدى 19-ة كوفيدائحجنتيجة 

  2020طس ل رسميا بإخطار الشركة التابعة في أغسكل من الشركة التابعة والممول الى نتيجة نهائية، وبالتالي، قام الممو

 بتسليم العقار المستأجر. 
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 ( مة)تت سالميإمويل دائنو ت      17
 

ن على تسليم  يالمساهمووافق أغلب  ،السنوية لهاجمعية العمومية ، قامت الشركة التابعة بعقد اجتماع ال2020أكتوبر  4في 

 للشركة التابعة في المطالبة بالفرق بين القيمةبالحقوق المالية والقانونية فاظ مع االحتالتزام الدين سداد أجر واألصل المست

ط  لممول على شرور والتزام الدين القائم في تاريخ االستحقاق. على الرغم من ذلك، فلم يوافق اصل المستأجالدفترية لأل 

 صل المستأجر.  لألنص على القيمة الدفترية التسليم التي ت
 

على خطة بيع ، عقدت الشركة التابعة الجمعية العمومية غير العادية حيث وافق أغلب المساهمين 2021مارس  30وفي 

 للوفاء بالتزامات الدين. أجر المست ألصلا
 

من مقدمة  طالبة بناءا على ممه وتسليالمستأجر العقار  إلخالءالمحكمة  من قبلالمجموعة  إعالنتم ، 2021أبريل  5في 

لمحاكمة السابقة لجراءات المتعلقة باإلفاع جية الدتطوير استراتيالقانوني الخارجي للمجموعة على  ل المستشاريعم الممول.

لتزام الدين القائم. من المتوقع أن تنظر ق بين القيمة الدفترية للعقار المستأجر واصورة رئيسية للمطالبة بالفرتهدف بوالتي 

 . 2021المحكمة في هذا االمر في سبتمبر 
 

 القروض اتفاقيات 
موعة سداد  لمجصرفية من المية االتفاقبلية لقمستفة مخال ةيب أتطلتقروض. وقد اتفاقية  حسب كلفية صرات المقيااالتفتتباين 

ي من  عة أخالف المجمولم ت عاله،لمذكور أباستثناء األمر اوالحالية،  سنةني التمويل اإلسالمي عند الطلب. خالل الدائ صدةأر

 .تمويلال عقودجب ها بموالتزاماتد أي من تعثر في سداكما لم ت الخاصة بها لتمويفاقيات التا
 

 ةات مستحقوفومصرنون ائد      18
 2020 2019 

 ر كويتي ايند  كويتيدينار  

   

 332,923 388,983 موردين إلى  ةمستحق أرصدة

 158,979 148,308 (12 إيضاح) ةعالق ت اراف ذأطى لإ ةمستحق أرصدة

 108,669 83,842 وظفيندائنو م

 798,926 712,148 تأجيرالبات مطلو

 399,191 457,991 ون رآخ دائنون
 

───────── ───────── 

 
1,791,272 1,798,688 

 
═════════ ═════════ 

 

ى  لرجوع إل ، يرجى المجموعةا لسيولة لدىامخاطر  إدارة اتإجراء ات حوليضاحاإلاق وستحقاالى تحليل ع عللالطال

 .21.2 حإيضا
 

   :جموعةلدى الم ةكة خالل السنرلحاولتأجير المطلوبات فترية الد مةيلي القي فيما
 

 
2020 2019 

 
 ر كويتي ايند  كويتيينار د

  
 

 538,467 798,926 يناير  1في كما 

 417,292 409,369 إضافات 

 - (4,000) امتياز تأجير

 - (330,670) بمطلوبات التأجير اء االعتراف إلغ

 47,007 44,923 فائدة تراكم ال

 (203,840) (206,400) عاتفودم
 

────────── ────────── 

 798,926 712,148  ديسمبر 31ي ف  كما
 

══════════ ══════════ 

 
  

 193,311 195,840 متداولة

 605,615 516,308 ة تداول مر  غي 

 ────────── ────────── 

 798,926 712,148 ديسمبر  31كما في 

 ══════════ ══════════ 
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  القطاعات اتمعلوم      19
 

هذه  ألنشطة والخدمات الرئيسية ضمناتتمثل رئيسية.  الأعم تطاعاق ثالث إلى ظيم المجموعةتم تني ،ألغراض اإلدارة
 : ليا ييمف اعاتالقط

 

  كويتلادولة ب لينيوممركز مؤتمرات مدق ومن خالل فن مقدمةالالضيافة خدمات  ضمنتت فنادق:عمليات 
 ارية تثماالسة العقارات إدار ت:عقارا 
 ت زميلةبعة وشركاافي شركات تثمارات تسالمباشرة واال ماراتثتسإدارة اال :ارتثمسا  

قييم د وتزيع الموارتوعلقة بترات المخاذ القرااتلغرض  نفصلةمها بصورة الأعم تحداة بوتعلقل المتراقب اإلدارة نتائج التشغي
 ات. عبين القطامعامالت فيما ة أي عوجميس لدى الم. لتااالستثمار  على ائدعاستنادا إلى ال اتداء القطاعأم تم تقييياألداء. 

 

موعة للسنة  المجلدى تشغيل بقطاعات الة متعلقال اتائج القطاعنتومصروفات و إيراداتلومات حول الجدول التالي مع يعرض
 : 2019و 2020 يسمبرد 31في  المنتهية

 

 عجموالم أخرى ارثماست عقارات دقفنا ياتلعم 2020ديسمبر    31

 
 يدينار كويت ار كويتيدين يتيور كيناد كويتينار دي ار كويتينيد

      

 (12,184,281) 135,064 (14,805,421) 314,290 2,171,786   القطاعات إيرادات

 (5,131,105) (441,169) - (476,776)  (4,213,160)  القطاعات روفاتمص

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

 (17,315,386) (306,105) (14,805,421) (162,486) (2,041,374) اعاتالقطئج تان
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      أخرى:صاحات ف إ

ئج شركات ي نتاحصة ف
 (14,805,421) -    (14,805,421) -    -    لةزمي

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

قيمة ممتلكات نخفاض ا
 (523,357) -    -    - (523,357) اتمعدو
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

حق  أصل  يمةق ضانخفا
 (106,744) -    -    -    (106,744) االستخدام

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

 (934,367) (44,448) -    (1,628) (888,291) ستهالكمصروف اال
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

ئتمان الخسائر ا صصمخ
 (196,319) -    -    (10,540) (185,779) يافصبال - متوقعةال
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 جموعالم ىأخر استثمار عقارات قنادف لياتعم 2019ديسمبر    31

 
 يكويتر دينا يتيودينار ك تيينار كويد كويتيار دين دينار كويتي

      

 5,643,724 101,103 371,688 398,013 4,772,920   القطاعات تإيرادا

 (9,515,634) (3,952,983) - (360,249) (5,202,402) القطاعاتمصروفات 
 

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

 (3,871,910) (3,851,880) 371,688 37,764 (429,482) القطاعاتنتائج 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      فصاحات أخرى  إ

نتائج شركات حصة في 
 371,688 -    371,688 -    -    ميلةز

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

تلكات قيمة ممانخفاض 
 (3,293,792)     -     -     - (3,293,792) ومعدات

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

 (1,112,515) (23,528)     -     - (1,088,987)  مصروف االستهالك

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

قعة متوالئتمان الا خسائررد 
 141,054 141,054 -    -    -    افيبالص -
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 (تتمة) القطاعات اتمعلوم      19
 

 جمعة: المالية الم ناتالبيا ا في تاريخملمجموعة كدى ال تشغيلعات القطاطلوبات لماللموجودات وا  يالتال لجدولايعرض 
 

 جموعالم أخرى استثمار عقارات نادقف عمليات 2020

 تيار كويندي كويتي دينار يتيودينار ك كويتيدينار  يكويت ارندي 
      

 53,584,172 1,018,834 16,448,009 5,836,602 30,280,727 تداوجوالم إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 24,483,369 502,541 - 1,294,526 22,686,302 وباتمطلإجمالي ال
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 جموعمال أخرى رستثماا قاراتع دقفنا اتعملي 2019

 يتير كودينا دينار كويتي يتيكو اردين يتيوكر دينا يتيكودينار  
      

 72,325,487 1,516,570 32,557,586 7,793,559 30,457,772 تودالموجالي اإجم

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

 25,907,554 560,587 1,240,000 260,022 23,846,945 تلمطلوبالي اإجما

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

  مطلوباتات والالموجودتحليل استحقاق       20
 

 ستردادها أو تسويتها:ال قعوللتوقيت المتلوبات وفقا لمطموجودات واالليل لتالي تحدول ارض الجيع
 

 عمو ج الم  ثر من سنة أك  ة خالل سن  2020سمبر يد 31

 
 كويتي   نار دي كويتي ار  دين  ويتي ار ك ين د 

    الموجودات

 2,705,799 - 2,705,799 لنقد المعاد لالنقد وا 

 36,854 - 36,854 مخزون

اعات مومدفو نونمدي  1,216,832 200,000 1,016,832 قدم 

 5,141,000 5,141,000 - رية  ما ثت است عقارا 

 رادات ي إلمن خالل ا   يمة العادلة لقمدرجة با مالية   موجودات 

 660,978 660,978 - األخرى   الشاملة 

 13,882,458 13,882,458 - لة ر في شركات زمي ستثما ا 

 2,220,377 2,220,377 - ستخدامق اال ح موجودات  

 27,719,874 27,719,874 - ممتلكات ومعدات 

 
──────── ──────── ──────── 

 53,584,172 49,824,687 3,759,485 ات ود وج م ال إجمالي  

 
════════ ════════ ════════ 

    طلوباتم ال 

 22,367,500 - 22,367,500 ميويل إسالدائنو تم 

 1,791,272 516,308             1,274,964 مستحقةات مصروف دائنون و 

 324,597 324,597 -                فينظ وللم   ة أة نهاية الخدم مكاف 

 
──────── ──────── ──────── 

 24,483,369 840,905 23,642,464 تطلوبا مالي الم إج 
 ──────── ──────── ──────── 

 29,100,803 48,983,782 (19,882,979) ةجوة السيول صافي ف 

 
════════ ════════ ════════ 
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 (تتمة) الموجودات والمطلوباتقاق تحليل استح      20
 

 موعج الم ة أكثر من سن   ة سن ل  خال  2019سمبر دي  31

 
 كويتي دينار   تي ويدينار ك ار كويتي دين 

    وداتوج الم 

 3,579,465      -   3,579,465 لالمعاد قد  ن وال  د النق 

 62,746      -   62,746 مخزون

امدفوعات مقمدينون و  2,113,747 200,000 1,913,747 دم 

 5,380,000 5,380,000      -   ثمارية  است   قارات ع 

 يرادات إلل ا من خال   لة العاد   مة لقيمدرجة با موجودات مالية  

 1,069,985 1,069,985      -    ألخرى ا   لشاملة ا 

 28,734,934 28,734,934      -    لة شركات زمي استثمار في 

 2,526,089 2,347,204 178,885 داماالستخ   موجودات حق

 28,858,521 28,858,521      -   ممتلكات ومعدات 

 
──────── ──────── ──────── 

 72,325,487 66,590,644 5,734,843 اتموجود لي ال إجما 

 
════════ ════════ ════════ 

    وباتالمطل 

 23,737,029 1,199,965 22,537,064 سالميإ و تمويل  دائن 

 1,798,688 620,041 1,178,647 ستحقةمصروفات م دائنون و 

 371,837 371,837      -   لخدمة للموظفينة نهاية ا مكافأ

 
──────── ──────── ──────── 

 25,907,554 2,191,843 23,715,711 لوباتإجمالي المط 
 ──────── ──────── ──────── 

 46,417,933 64,398,801 (17,980,868) السيولة  ة صافي فجو 

 
════════ ════════ ════════ 

 

 ةالماليات وداأل مخاطر ارةإدت وسياسا أهداف      21
 

  ه من هذ سي رض الرئيلغاإن . ينآلخروالمدينين ا سالمياإلتمويل الئني اد  مجموعة منلالية الرئيسية لات المبكون المطلوتت

 رصدةيين واألن التجاردينيلموعة اللمجم الرئيسية ماليةلعة. تتضمن الموجودات المجموعمليات ا لمالية هو تمويلوبات الالمط

في أدوات مارات حتفظ المجموعة باستثتتها. كما لياباشرة  من عمم تحققتلتي النقد اوك ولدى البن رصدةاألخرى واألالمدينة 

 ة.ملكيالق حقو
 

دارة  على إاالشراف للمجموعة يا لة. تتولى اإلدارة العلالسيون ومخاطر اومخاطر االئتمر السوق لمخاط ةلمجموعاتتعرض 

يه.  شراف علاالللمجموعة وخاطر رة المضع إطار إداوعن  لكاملةالمسئولية ا ماألالشركة طر. يتحمل مجلس إدارة ذه المخاه

لمجموعة. تقدم اطر لدارة المخإراقبة سياسات تطوير ومئولية لى مستتويث طر بحخاالم رةإدايل لجنة اإلدارة بتشك قام مجلس

  موعة لتحديد جبالملخاصة ارة المخاطر اات إداإلدارة. تم وضع سياس إلى مجلسنتظمة ورة مل أنشطتها بصقارير حوتاللجنة 

د. يتم م بالحدواللتزاطر وامخاال راقبةوم، رقابيةلالضوابط اود المخاطر وموعة، ووضع حدالمج جهتوااطر التي ل المخوتحلي

ة من  لمجموعة. تهدف المجموعوأنشطة ا السوق ظروف يرات في التغ تعكسلارة المخاطر بانتظام ظم إدسياسات ون مراجعة

م رهأدوان ظفيكافة المو عب فيهايستو وبناءةنضبطة ة مة رقابيى بيئالحفاظ عل رة إلىت اإلداراءاجر وإيب ومعاييالتدر خالل

 اتهم. موالتزا
 

  .أدناه بإيجاز ةضحوالمخاطر الم ههذمن  كل نوع رةسياسات المتعلقة بإدااد الجعة واعتمامر األمارة الشركة مجلس إد يتولى
 

 انئتماالمخاطر  21.1

ل، مما ميمع عم مبرة أو عقد أداة ماليالتزاماته بموجب اء بالوف نقابل علطرف الماعجز مخاطر عدم  يان هن مخاطر االئتمإ

التجاريين المدينين بصورة رئيسية لية )غيئتمان من أنشطتها التشطر االموعة لمخاجالم تتعرض ية.مال ةرساتكبد خى ؤدي إلي

  .(والنقد لدى البنوك
 

وم اإلدارة  ، تقتحقةالمس رالتأجي تيراداإل بةالنسوبة. ف المقابلراية لألطالجدارة االئتمانقبة في مرا ياسة المجموعة ستتمثل 

لدى البنوك محدودة  رصدةر االئتمان على األإن مخاط تأجير.ات الترتيب جراءإبل ق طبقا لمعايير المجموعة أجرينييم المستقبت

الت قبل وكا منددة محبة ناسانية ممذات تصنيفات ائت سمعةة المالية حسن مؤسساتمثل تقابلة األطراف الم ألن نظرا

 ية. عالمالاني ئتماالف نيتصال
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 (تتمة) ةليالماوات داأل مخاطر ارةإدت ااسوسي أهداف      21
 

 (تتمة) ئتماناالمخاطر  21.1
 

 نئتمالمخاطر االألقصى من التعرض الحد اطر اتركز مخ
 فئــة مــنريــة لكــل دفتلمــة االقي يعــادلليــة المجمعــة الما اتفــي تــاريخ البيانــ  مــانتطر االئمخــاض لالتعــرن إن الحد األقصى مــ 
 ي:لية كما يلالموجودات الما

 

 2020   2019   
  ويتيك اردين كويتي دينار  

   

 3,579,465 2,705,799 ادل لمعد اقد والنقالن

  446,739        284,537 تجاريونون مدين

  58,662  81,195 قة ذات عالأطراف تحقة من مس أرصدة

 1,225,624 567,564 مقدما ( والمدفوعات ن )باستثناء الدفعات مقدما  وآخر ننومدي
 ───────── ───────── 

 3,639,095 5,310,490 
 ═════════ ═════════ 
 

 يونتجارمدينون 
 :ا يليكمبل المقا نوع الطرفل وفق التعرض لمخاطر االئتمان اكان ، مبرديس 31في 

 
 2020   2019   
 دينار كويتي  كويتي  دينار 
   

  169,254        207,337 ميالقطاع الحكو

  277,485        77,200 ء شركاتال عم 
 ───────── ───────── 
 284,537        446,739  
 ═════════ ═════════ 
 

جمعــة ت ماليــة مانابية كل ترف مدارلى نتظمة عة مبصورين مدينين التجاريال أرصدةفي  ت الجوهريةالمجموعة التغيراتراقب 
تراعــي التقيــيم،  لــكذر إطــا و مجهــود غيــر مالئــم. وفــيكلفــة أتيــة أ دون لمتاحــةلــة امعقووالالمعلومات المؤيدة  بواسطة كافة
حتفظ  تال. وما  ي 365 نألكثر ماقدية عمدفوعات التال سداد في حالة التأخر فيمان في مخاطر االئتة جوهريالالزيادة المجموعة 

 تأمين.كي ضمان موعة بأالمج
 

 نين التجاريينمديلل وقعةتمالن تمائالئر اخسا ييمتق
التي  ، قعةن المتوتمائر االئلقياس خسا 9الية قارير المولي للتر الدمن المعياريقة المبسطة الواردة ضلطوعة اتطبق المجم

تم  ،وقعةن المتتمائاال ائرلقياس خس .جاريينالمدينين التافة اة لك ألدا ى عمرى مدعة علوقالمتئر خساالصص خمعين فيها بستت
يعكس في السداد. م التأخر أياركة وعدد شتصائص مخاطر االئتمان الملى خإ دااستنا المدينين التجاريين أرصدةجميع ت

 بياناتلفي تاريخ ا متاحةال مؤيدةالو ولةت المعقمالووالمع لموالأل نيةة الزملقيموا تحتماالالمرجحة بااللنتيجة االحتساب ا
   .ةية المستقبليقتصادالظروف اوتوقعات الظروف الحالية وال قةسابلا حداثعن األمعة لمجا يةلالما
 

 خصصات: فوفة مة مصاسطوب ةمجموعلا لدى  على المدينين التجاريينخاطر االئتمان التعرض لمول معلومات حالفيما يلي 
 

 يونلتجارالمدينون ا 

 سدادخر في الأيام التأ دعد 

 ليجمااإل ما  وي 365من  أكثر ما  يو 365قل من أ 

 دينار كويتي تيدينار كوي تيدينار كوي 2020ديسمبر  31
   

 

  %99.46 %4.57 *المتوقعة االئتمان سائرمعدل خ

 785,221 489,831 295,390 ثرلتععند ا المقدرة دفتريةة اللقيملالكلي إلجمالي ا

 500,684 487,181 13,503 وقعةالمت االئتمان رئخسا
 

    2019ديسمبر  31

  %87.08 %16.20   *قعةلمتواتمان ئر االئسامعدل خ

 751,104 257,767 493,337 عند التعثر المقدرة ة الدفتريةللقيمإلجمالي الكلي ا

 304,365 224,453 79,912 ةعلمتوقاالئتمان ا رائخس
 

 ناالئتمادل خسائر ط معتوسثل ميم *
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 (تتمة) ةليالماوات داأل مخاطر ارةدإت وسياسا أهداف      21
 

 (تتمة) ئتماناالمخاطر  21.1
 

 المعادل نقدالنقد وال
سنة السمعة ية حمؤسسات مال تمثلالمعادل محدودة نظرا ألن األطراف المقابلة  نقدمان الناتجة من النقد والتاالئر مخاطإن 
ائع الغ الود مب ، فإن أصلذلكإلى  فةضاباإل ني العالمية.ئتماااليف التصنالت اكو من ةادرص ةمناسب ةتمانيائ اتنيفات تصذ

يت المركزي وفقا للقانون رقم  بنك الكوارية( مكفولة بضمان جحسابات الالو دخارلك حسابات االذ ة )بما فييلحوك ملدى بن
 . 2008 مبرنوف 3في انه يأ سردبلذي دولة الكويت وا ية فيمحللبنوك الدائع في االو  ن ضمانبشأ 2008لسنة  30

 

 ة رجياالخ ةاالئتماني تافتصنيال استنادا إلى ضةئتمان منخفا طرخامب تبطمرا لمعادل لديها والنقد نقدالن ة أ جموعترى الم
 . ةيمادت يسخفاض القيمة لئر انأن خسا إلى اإلدارة انتهتالي، المقابلة. وبالت لألطراف

 

  مدينون آخرونو ةعالق ذات   أطراف ستحقة منم مبالغ
 وال اخفض  عتبر مني المقابلة األطرافثر تعمخاطر عة لتعرض المجمو لبأغ إن، فةعلمجميانات المالية ا تاريخ الب في اكم
 . ةيمادالقيمة ليست فاض خنأن خسائر اإلى  اإلدارة انتهت الغ متأخرة السداد. وبالتالي،أي مب تضمني
 

 لةوالسي خاطرم 21.2
ها التي يتم لمالية لدياالمطلوبات بالمرتبطة  تزاماتللوفاء باالافي  ةوبعة لصعمجموال ي مخاطر مواجهةه يولةطر الساإن مخ

كان ماإلر دقبأكد تلى العإدارة السيولة  في عةالمجمو ةقوم طريقتأصل مالي آخر.  تقديم وأ يالنقد لسداداعن طريق تسويتها 
العادية دون تكبد خسائر غير ير غوروف العادية ظال في ظل ااقهد استحقعن لتزاماتهااء بافللو افيةكاظ بسيولة حتفمن اال

  .المجموعةعة باإلضرار بسمالمخاطرة  بولة أومق
 

الصادرة المتوقعة لسداد   تدفقات النقديةالل بمبلغ يتجاوز ادلمعن النقد والنقد امالحفاظ على مستوى لى إ جموعةالمتهدف 
رقابة  ل ال الالسيولة من خيوما . كما تدير المجموعة مخاطر  60من  لتجاريين( لمدة أكثرين انالدائف ت المالية )بخالامطلوبال
 لية. وجودات والمطلوبات المامحافظ استحقاق الموتحقيق التوافق بين  لمتوقعةوافعلية فقات النقدية الللتدستمرة الم
 

 تأثير، و19-جائحة كوفيد يجةنتالمحتملة في المستقبل مشكالت السيولة هة جموال اتخذتها المجموعة التييلي الخطوات  فيما
   المالية المجمعة:ت بياناالالخطوات على تلك 

 

 شهر التالية لغرض تقييم مركز السيولة للمجموعة وتحديد  12لنقدية لمدة اتفصيلي للتدفقات بإعداد تحليل  اإلدارة قامت
 فجوات السيولة.  

 بعض العمالة   االستغناء عن وفير التكاليفتءات كما تضمنت إجراالتشغيل. خسائر حد من لة إجراءات لت اإلداراتخذ
جانب تخفيض عالوة على ذلك، انخفضت تكاليف الموردين بصورة جوهرية الى  .الموظفين اآلخرينوتخفيض تكاليف 

  . 19-مصروفات التشغيل والنفقات الرأسمالية غير الضرورية نتيجة لجائحة كوفيد
 

   :المخصومة قدية غيرالتعا وعاتالمدفإلى   ناد امجموعة استية لدى المالال باتمطلوالة استحقاق لي قائمتاال دوليلخص الج
 

 
ا 12إلى  3 أشهر 3خالل  عند الطلب  مالياإلج سنوات 5إلى  1 شهر 

 
 ييتر كونايد ويتير كدينا ويتيدينار ك ار كويتيدين ي دينار كويت

 2020 رمبيسد 31
     

 22,405,000 - 1,037,500  21,367,500 ميسالإل يتمو دائنو

 912,333 - 302,689 466,751 142,893 *ات مستحقةفدائنون ومصرو

 789,760 571,840 163,440 54,480 - تأجيرال مطلوبات
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 21,510,393 521,231 1,503,629 571,840 24,107,093 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 
ا  12إلى  3 أشهر 3خالل  عند الطلب  ماليإلجا سنوات 5إلى  1 شهر 

 
 ييتر كويناد ويتير كدينا ويتيدينار ك ار كويتيدين ي كويت دينار

      2019بر ديسم 31

 24,392,251 1,199,965 22,898,007 294,279     - ميإسال ويلتمنو دائ

 999,762     - 496,763 344,020 158,979 *ت مستحقةان ومصروفدائنو

 921,280 701,440 164,880 54,960     - مطلوبات التأجير
 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 158,979 693,259 23,559,650 1,901,405 26,313,293 

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

 

 الء  من عمقدما م فعاتالد باستثناء *
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 ر السوقمخاط 21.3

ار السوق. في أسعتغيرات ة نتيجة الية ألداة ماليقبلالمستنقدية يمة العادلة أو التدفقات الب القخاطر السوق هي مخاطر تقلمإن 

سعار ية ومخاطر األالعمالت األجنبومخاطر  ةفائدلاار عأسر ط: مخاهم من المخاطرأنواع الثة ث منالسوق  تتكون مخاطر

ين خراآل والدائنين البنكية القروضمخاطر السوق ة بن األدوات المالية المتأثرتتضمسهم. مثل مخاطر أسعار األاألخرى 

 .يندينالم أرصدةأسهم وبعض ات في االستثمارالبنك و والنقد لدى
 

قبولــة مــع المؤشــرات المإطار  ضمنلسوق لتعرض لمخاطر ااالت اة حاقبررة وماإد ولسوق هرة مخاطر امن إدالغرض ن اإ

 لعائد.ا أعلى قيمة منتحقيق 
 

 لفائدةأسعار امخاطر  21.3.1

ادلة  مة العالقي ية أولبقلمستا حارباألعلى  رةالمتغير الفائدة أسعا ت فيالتغيرا ثرؤتأن ة مالياحتمن  فائدةأسعار المخاطر تنشأ 

 . لماليةات ادولأل
 

ة لمخاطر أسعار الفائدة المجموعقروض والسلف. تتعرض ئيسية من الرمجموعة بصورة الفائدة لدى الطر أسعار امخ نشأت

ابتة وقد ث ائدةف معدالتالمية ذات ي أدوات إسل فتمثأن معظم القروض والسلف لديها تة يرجع إلى حقيقوهو ما ود محدبشكل 

 وق.السبئدة ر الفاعاأسفي   ةركحال إلىدا ستنااور فعلى ال عاد تسعيرهاي
 

 ت األجنبية مخاطر العمال 21.3.2

ار أسعات في لتغيرجة اعرض نتيستقبلية للتملنقدية الفقات ادلة أو التدة العاطر تقلب القيممخاية هي نبإن مخاطر العمالت األج

ينار ف الدرى بخالة أخة بعملجدرت المالالمعام على مالت األجنبيةاطر الععة لمخوعرض المجمجنبية. تتت األصرف العمال

رف سعار صتغيرات في أاطر الالمجموعة لمخ عرض. إن تديوالريال السعو مريكياألسية الدوالر الكويتي وبصورة رئي

( نبيةجأ ةوفات بعملو المصرأ اداتريدراج اإلوعة )عند إ لمجما  التشغيل لدىطة ة بأنشرئيسيورة تعلق بصاألجنبية ي تالعمال

 موعة. جارات الممواستث
 

مالت طر العالمجموعة مخا ديربية. تة إلدارة تعرضها لمخاطر العمالت األجنمشتقات مالي موعة حاليا  المج تستخدم ال

  حركات الحالية لواعة مجمولدى ال ئمة القاالمستمر للمراكز تقييم والة دارقبل اإل المقررة من الحدود  ا إلىلديها استناد  ية األجنب

 عدل التعرض لديها عند مستوىلى صافي مجموعة الحفاظ عن المكما تضم. يةالت األجنبالعم فرصي أسعار فة توقعوالم

  .وهريةجة بصور لكويتيل الدينار امقاب لباتتقلال تتعرض لالتي الت امل بالعملتعمقبول من خالل ا
 

ة لوبات الماليوالمط تموجوداال بية علىجنألالعمالت اأسعار صرف  عة لمخاطرمجموتعرض ال ةالتالي ولالجدا وضحت

 الية المجمعة: ت المالبياناريخ النقدية في تا

 2020 2019 

 دينار كويتي  ر كويتي دينا 
   

 2,455,593 2,439,366  أمريكيوالر د
 

 سيةالحسايل حلت
خرى ت األالكافة العم مقابل ويتير الكصرف الديناسعر  % في5ولة بنسبة رة معقبصو حتملالمقص( ندة )الالزيا معدل إن

لمبينة  للمبالغ اا  أو الخسائر وفق رباحاأل ر علىؤثوت ات المالية المدرجة بعملة أجنبيةألدوااس قيى قد تؤثر عل يسمبرد 31في 

 اتيوالمشتر بيعاتر للمتأثي أي ستبعدة كما يالفائدسعار خص أى وباألراألخ افة المتغيراتل ثبات كلييفترض هذا التح أدناه.

 وقعة.متال
 

 

 ة ارة السنى خسعلالتأثير 
 ائب رقبل الض

 2020 2019 

 ييتدينار كو دينار كويتي 

     العملة

 122,780 121,968  أمريكي دوالر  
 

 غ نفسه.بلالم مقدارنة بارة السسؤدي إلى زيادة خسي المعاكس اهجفي االت كافئمال تغيرالإن 
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 (تتمة) ةالماليوات داأل مخاطر ارةإدت وسياسا دافأه      21
 

 (تتمة) ر السوقمخاط 21.3
 

 سهم األر أسعار مخاط 21.3.3
المستقبلية  معدم التأكد من القي من عواملتجة اوق النسطر أسعار اللمخا المجموعةلدى م سهأفي رات ستثماالاتتعرض 

  أسهم.ستثمارات في لال
 

 ة.ألغراض استراتيجيلطويل ى امدى الارات علمالحتفاظ باالستثو ااألسهم هي موعة فالمج ثمارلرئيسي من استاالهدف  إن 
 

 660,978بمبلغ مخاطر لل يمة العادلة بالق رجةالمدي أسهم غير الستثمارات فتعرض ادر قُ  ،المجمعة لماليةلبيانات افي تاريخ ا
  .22 إيضاحي رات فاالستثماه لهذ ساسيةيل الحتم عرض تحل .(ار كويتيدين 1,069,985: 2019) دينار كويتي

 

 لة  العاد لقيمةاس اقي 22
 

 لية المااألدوات  22.1
وهرية عن قيمتها فة المطفأة ال تختلف بصورة جكللتبا درجةالمالية المرية لألدوات دفتالة إلى أن القيمة إلدارارات ديتق تشير
إلى  نادا ستا ى الفورلعاد تسعيرها عأو ي األجل ةيرقص استحقاقفترة ات ذات لوبطودات والمم هذه الموجعظحيث إن م ادلةالع
عن   تقل الطلب ة اليذات خاصالمالية  لمطلوباتة واليماادلة للموجودات المة العلقياإن السوق. ب أسعار الفائدةفي كة حرال

 قيمتها االسمية. 
 

 :كررتأساس مادلة على قيمة العللقا  المقاسة وفمالية الوات لألد  دلةالعايمة ر القالتالية لتقديتراضات  فالاستخدام الطرق واتم 
 

 درجة المير األسهم غ
  الشركات  د المجموعةسوق. تحدلا ىلئم عتقييم قاأسلوب دام مدرجة باستخلا سهم غيراألفي  تثمارسلة لالادقيمة العر القديتم ت
للشركة ناسب لما  اولالتدمضاعف تسب ا تحالي كمالم الرفعو حجملاو العماألقطاع  ادا إلىاستنن( راقمة المقارنة )األالعا
ات الشركلحجم بين ة وفروق اولسيضعف ال اعتبارات مثل قابلمضاعف لمم خصم ايت بعد ذلك. تم تحديدها ارنة التيالمق
   .3توى ن المسمت ضتثماراه االسة لهذعادلقيمة التصنف المجموعة ال .كةشرلل معينةظروف و حقائقعلى بناءا رنة المقا

 

 أخرى موجودات ومطلوبات مالية 
بيانات المالية المجمعة حيث متها الدفترية في تاريخ اللألدوات المالية األخرى ال تختلف بصورة مادية عم قي إن القيمة العادلة
 .  ةلسوقيالفائدة ا ارأسعدوات ذات فترة استحقاق قصيرة األجل أو يعاد تسعيرها مباشرة بناءا على الحركة في أن أغلب هذه األ

 

 :لتقييممستخدمة في اال هرية غير الملحوظةت الجويل المدخالتفاص
من  3وى لمستضمن ا المصنفة ة ة العادلالقيم قياسفي  مستخدمةوظة الغير الملحرية التالي المدخالت الجوه الجدول يعرض

 :رمبديس 31كما في  الكمي  حساسيةال يلتحل إلى افةباإلض قيمة العادلةلل يملجدول الهرا
 

 التقييم أساليب  
جوهرية لا مدخالتال 

 لحوظة مالغير 
خصم المعدل 
  تسويقال فلضع

 لعادلةاللقيمة حساسية المدخالت 
 ديسمبر 31في 

     

 رة ر مسعأسهم غي
ى إل سعرال ة مضاعفطريق
 ة الدفتريةالقيم

 الخصمل معد
 %25 * تسويقال لضعف

 في %5بة سبن( نقصال) دةالزياؤدي تقد 
 صنق إلى لضعف التسويق لخصمادل مع
 دينار 31,475ة بمبلغ العادل القيمة (ةزياد)

 (كويتي دينار 62,940: 2019) كويتي

    

    
 

اعتبارهم عند في  خذونهاأسيوق ي السفن يالمشاركأن  إلى المجموعة انتهتلضعف التسويق المبالغ التي خصم لامعدل  يمثل   *
   .تارااالستثم تسعير

 

ن لعادلة ما ة بالقيمةدرجكية محقوق ملت صنفة كأدواالم جةمدرغير  أسهمفي  ماراتتثسدلة لالاقياس القيمة العة مطابق
 :األخرى ةالشامل يراداتالل اإلخ
 

 2020 2019 

 يتيكو دينار دينار كويتي 

   

 2,109,879 1,069,985 ايرني 1ما في ك

 (847,710) 50,722 رى خاألالشاملة  يراداتاس المسجلة ضمن اإلإعادة القي

 (192,184)   (459,729) اد ستردا
 ───────── ───────── 

 1,069,985 660,978 ديسمبر 31كما في 
 ═════════ ═════════ 
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 (تتمة)لة العاد يمةلقاس اقي 22
 

 ليةات غير الماودجالمو 22.2

م  دا خة باستانخفاض القيمم تقيي م إجراءتارية. يثمستلعقارات االوا ستخدامموجودات حق اال ة يالمالغير  وجوداتالم تضمنت

تدرج موجودات حق . 13لية لماا ريرلدولي للتقاردة في المعيار ادئ الواباافق مع المتتو يمتقيماذج ن ةاسطبو يراداتإلقة اطري

 وعة.للمجمة ية المجمعيانات المالالبفي مة يقفاض النخوااكم المتر اإلطفاء صا  اقلتكلفة نبااالستخدام 
 

ارية العقارات االستثم تقييم ساس العادلة وأ يمةلقرمي للهالجدول عرض ا تم  لعادلة.اة لقيمقا  لوفاالستثمارية  العقارات م قياسيت

 . 7 إيضاحفي 
 

 ملمحت التزام 23
 

  لدعوى قضائية محتمالتزام 
دينار  21,000,000ئم الدين القا ، وبلغ"(تابعة)"الشركة الجزئيا  تابعة مملوكة  ة خاصة بشركالتمويل الترتيبات ى سريان انته

حصول على  أو ال مولة التفاوض مع المن إتمام إعادلم تتمكن الشركة التابعة م .2020يونيو  30 سداد بتاريخستحق اليتي كوي

أصل رسمي ا بتسليم التابعة شركة لبإخطار االممول قام  ،2020سطس أغ 10في  .االستحقاقتمويل بديل كما في تاريخ 

في بيان المركز المالي المجمع كما في دينار كويتي  27,689,750 بمبلغومسجل كات ومعدات" مرهون مدرج ضمن "ممتل

 (. 17و 11اإليضاحين )راجع  2020ديسمبر  31
 

سليم  ن على تيالمساهمووافق أغلب  ،جمعية العمومية السنوية لها، قامت الشركة التابعة بعقد اجتماع ال2020أكتوبر  4في 

للشركة التابعة في المطالبة بالفرق بين القيمة بالحقوق المالية والقانونية فاظ مع االحتالتزام الدين د سداأجر واألصل المست

ط التسليم لم يوافق الممول على شروالدفترية لألصل المستأجر والتزام الدين القائم في تاريخ االستحقاق. على الرغم من ذلك، 

 جر.  صل المستألألمة الدفترية نص على القيالتي ت
 

ن على خطة بيع حيث وافق أغلب المساهميلها عقدت الشركة التابعة الجمعية العمومية غير العادية  ،2021مارس  30وفي 

 للوفاء بالتزامات الدين. المستأجر  األصل
 

من مقدمة  طالبة ى مبناءا علمه وتسليالمستأجر العقار  ءإلخال المحكمة من قبلالمجموعة  إعالنتم ، 2021أبريل  5في 

ل يعممداوالت. دون جلسة إال أنه تم رفع ال ، 2021أبريل  7 المحكمة في تاريخأمام  األولىالجلسة وعد تم تحديد م الممول.

والتي تهدف لمحاكمة لالسابقة جراءات المتعلقة باإلجية الدفاع تطوير استراتيالقانوني الخارجي للمجموعة على  المستشار

عقار المستأجر والتزام الدين القائم. من المتوقع أن تنظر المحكمة في هذا ق بين القيمة الدفترية للمطالبة بالفرصورة رئيسية للب

 . 2021في سبتمبر االمر 
 

 ارة رأس المالدإ 24
 

 تتمثل أهداف المجموعة من إدارة رأس المال فيما يلي:  
 

 االستمرارية،  مبدأ أساسلها على لة عماصموعة على مولمجاقدرة  من التحقق 

  قديم تلك تة بالمخاطر المرتبط كس مستوىدمات بما يعوالخ تجالمنتاللمساهمين من خالل تسعير العائد المناسب تقديم

 الخدمات. أو  اعةالبض
 

 .يةجية خارمتطلبات رأسمال أيإلزام المجموعة بلم يتم 
 

بات متطلة ويدقتصاالظروف االفي  تتغيرالا ضوءجراء تعديالت عليه في وإال أس المكل رهي ةرإدالمجموعة بم اقوت

 ىإل رباحاألات عات توزيعفوتعديل مد موعةلمجالمال أو تعديله، يجوز لى هيكل رأس للمحافظة عل .ات الماليةاقياالتف

ة لمال واستخدام االحتياطيات الرأسماليخفيض رأس اأو ت يدةجدأسهم  إصدارأو اهمين المس ى إل المالس أرد رو المساهمين أ

ى لع ا  ممقسو "في الدين صا"ل لذي يمثااض ل االقترباستخدام معد المال عة رأسجموملتراقب ا .اكمةإلطفاء الخسائر المتر

تدرج مستويات مقبولة. في عدل االقتراض على م في الحفاظالمجموعة سياسة تمثل تفي الدين. لمال زائدا صاجمالي رأس اإ

 والنقد  ا النقدناقص ى ضمن صافي الدينألخرادائنة ال رصدةألتجاريين واالن دائنيلوا ئدةاالفات ذف والسلروض القوعة ممجلا

 .األمالشركة ساهمي الخاصة بم ملكيةحقوق ال لمالرأس ا لثيم المعادل.
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 (تتمة) ارة رأس المالإد 24
 2020 2019 

 كويتي ردينا ر كويتيدينا 
   

 23,737,029 22,367,500 (17 إيضاح) يل إسالمينو تموائد

 1,798,688 1,791,272 (18 احإيض) تحقةومصروفات مسنون دائ

ا: النق  (3,579,465) (2,705,799) ل لمعادا دالنقد وناقص 
 ───────── ───────── 

 21,956,252 21,452,973 صافي الدين
 ═════════ ═════════ 

 45,666,228 28,583,733 األم كة الشرمي خاصة بمساهية الكوق الملحق
 ───────── ───────── 

 67,622,480 50,036,706 نصافي الديالمال وأس ر
 ═════════ ═════════ 

   %32 %43 اضقتراالمعدل 
 

المالية  ياتقفااالتبء االوف التأكد من إلى ، ىأخرر عدة أمو من بين ،المجموعةمال دارة رأسدف إ، تهالعام رضلتحقيق هذا الغ

ء الل بالوفاإخ إن أي ل. ذلك حيثلمااكل رأس تطلبات هيعلى م ي تنصوالتة فائد حملت والسلف مرتبطة بالقروضال

قع يلم ، 17ح رقم في االيضا ر المبينباستثناء األملفور. لف على اروض والسباستدعاء القللبنك  سمحيقد  اليةالم ياتاقباالتف

 لية. ة الحافترئدة في الل فاتحم فألي قروض وسلة تفاقيات المالياالالل بأي إخ
 

 2020 سمبريد 31تين في هين المنتالل السنتيخ الات إدارة رأس المإجراء ات أوسياسو أ دافه ي أرات فتغييتم إجراء أي  لم

 .2019و
 

 19-وفيدتأثير تفشي ك 25
 

 ، تم تحديد مجموعة من. في ذلك الوقت2019ألول مرة بالقرب من نهاية سنة  19-تم اإلعالن عن تفشي فيروس كوفيد

وهي عاصمة مقاطعة هوبي الصينية.   رئوي مجهول السبب" في ووهان "التهابالعدوى التي تظهر عليها أعراض  حاالت

، أعلنت لجنة  2020يناير  30أن هذا الفيروس الجديد. في لصين منظمة الصحة العالمية بشا هت، نب2019بر ديسم 31في 

ذات أهمية عالمية طارئة  لمية بأن تفشي المرض يشكل "حالة ة العاالتابعة لمنظمة الصح الصحية الدولية  الطوارئ للوائح

الصحة   ، أعلنت منظمة2020مارس  11في . لمء العاأنحا مة"، ومنذ ذلك الحين، انتشر الفيروس في جميعللصحة العا

 يعتبر جائحة. 19-العالمية أن تفشي كوفيد
 

يع أنحاء ت في جمتصاد العالمي. حيث فرضت الحكوماى االقتأثير كبير عل 19-فيدانتشار فيروس كوات إبطاء جراءكان إل

ا على ا  ات وتعطل في سالسل يرادإلا فيخسائر ركات ات حجر صحي صارمة، كما واجهت الشإجراء لسفر والعالم حظر 

  إلى  اأيض   19-ت جائحة كوفيديف تدريجي ا. أدريد. وبينما بدأت البالد في تخفيف اإليقاف الكامل لألعمال، كان التخفالتو

 اص. ع الخاتخاذ تدابير لتقديم المساعدة المالية للقطايجة لذلك، أعلنت الحكومة عن  مال ونتحدوث تقلبات كبيرة في أسواق ال
 

الصحة  كان عليها الكشف عن التدابير التي اتخذتها، بما يتوافق مع توصيات منظمة لى الشركات مراعاة ما إذا ع جبي

التشغيلية، مثل ية ودارعدوى في مجاالتها اإلة من الاظ على صحة موظفيها ودعم الوقاي، للحفوهيئات الصحة الوطنيةالعالمية 

مال الذين يتنقلون والتنظيف شديد الدقة ألماكن ق التشغيل للحد من عدد العاطمنمل في ت العالعمل من المنزل وتقليل نوبا

 .يها وقياس درجة حرارة الجسمشتبه فبار حاالت العدوى المية الشخصية واختالعمل وتوزيع معدات الحما
 

حين أن مجاالت اتخاذ  ي ف مجمعة.ية العند إعداد البيانات المال 19-كوفيدها تأثير لك، أخذت المجموعة في اعتبارتيجة لذن

 المجاالت. حكام داخل تلك تطبيق المزيد من األإلى  أدى 19-كوفيداألحكام المحددة قد ال تتغير، فإن تأثير 
 

ا لط  إجراءائحة، قد يلزم والمالية لهذه الج حدودة بالتأثيرات االقتصاديةيثة الموالخبرة الحدالمتفاقمة  19-وفيدكبيعة نظر 

 ات عند قياس موجودات ومطلوبات المجموعة في المستقبل.يرقدلى الترات عتغيي
 

 أخرىمدينة  أرصدةمدينون تجاريون و
تتعلق هذه قعة. كانت ن المتوالمستخدمة لتحديد خسائر االئتماراضات بعض المدخالت واالفت مراجعةالمجموعة توجب على 

، حيث أن في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة عةمول المجمن قباسي بتعديل التقديرات المستقبلية المستخدمة بشكل أس

فة التي يؤثر بها تفشي المختلليعكس الطرق  تعديلالإلى  وقد يحتاج التصنيف المطبق في الفترات السابقة قد ال يكون مناسب ا

باتباع و أ نجاريين التء )أي من خالل شروط تمديد فترات سداد المدينيمختلفة من العمال على أنواع 19-فيدفيروس كو

ييم المجموعة في تق ستستمر(. خرىالمدفوعات األأو  إرشادات محددة صادرة عن الحكومة فيما يتعلق بتحصيل اإليجارات

ل على خسائر االئتمان المتوقعة في أي تعدي إجراءيجب إذا كان  حديد مابيانات أكثر تأكيدا  وبالتالي تتوفر  تأثير الجائحة مع

 مجمعة الالحقة.الية المالانات فترات البي
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 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
القتصادية الحالية في تحديد قلبات اي اعتبارها التأثير المحتمل للتموعة فة المجمعة، أخذت المجالبيانات الماليكما في تاريخ 

طوير المدخالت غير الملحوظة باستخدام أفضل المعلومات ت تموعة ويالمجمالمبالغ المسجلة للموجودات غير المالية لدى 

 يخ البيانات المالية المجمعة.في تارتسعير هذه الموجودات ن في السوق عند المتاحة حول االفتراضات التي يتخذها المشاركو

   ق.السو ال تزال المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في ال تزال األسواق متقلبة كما مع ذلك،و
 

رار عدم لمجموعة بأن بعض المواقع الجغرافية والقطاعات التي تقع بها هذه الموجودات قد تأثرت سلبا، ومع استما قرت

هذه  راضات ذات الصلة في عكس قيم م االفتستمرار توقعات السوق كما ستستخدوعة باالوضع، ستراقب المجم استقرار

  .الموجودات غير المالية عند حدوثها
 

 لة للعقارات االستثماريةادلعقيمة ااس القي
ر د مخاطلسوق، وبالتالي، تزايعامالت وعوائد اانخفاض في أدلة المإلى  19-كوفيد أدت التقلبات في السوق الناتجة عن جائحة

 .إليها المقيمونتوصل عن نتيجة القيمة التي  ة فعليةاختالف السعر المحقق في معامل
 

بدرجة كبيرة لهذه الفترة تأثير سلبي مادي على عمليات المستأجرين واستمرارية ة كدر المؤية غي قد يكون للتوقعات االقتصاد

لعقار االستثماري، تقييم اراعاة عامل عدم التيقن هذا عند يتم م التأجير الخاصة بهم. لوفاء بالتزاماتأعمالهم وقدرتهم على ا

لشغور ومعدالت اإلشغال ومعدالت نمو التأجير ا اتن وفترحالييعند تقدير مدفوعات اإليجار من المستأجرين اليدا  وتحد

لزيادة عوامل عدم  نتيجة ديد القيمة العادلة. ت جوهرية عند تحالمتوقعة في السوق ومعدل الخصم، حيث تمثل جميعها مدخال

 .2021نة في س االفتراضات بشكل جوهري م تعديلالتيقن، قد يت
 

 مساعدة حكومية
، اتخذت حكومة دولة الكويت تدابير لمساعدة الشركات الخاصة في مواجهة 19-كوفيدة ئحثير جامن تأفي محاولة للتخفيف 

ستة أشهر إلى  تصل ص لمدة لعاملة الكويتية في القطاع الخا لقوى اة الحكومية المقدمة للتدابير المساعدالجائحة. وتشمل هذه ا

ا من أبريل تسري اعتبا  .2020ر 
 

دينار كويتي. يتم المحاسبة عن الدعم المالي وفق ا   5,920مبلغ قدره  إجمالي لىع مجموعةلت الخالل السنة الحالية، حص

الخسائر  أو  باحعدة الحكومية"، وتسجيله في األرالمسا نح الحكومية وإفصاحات"محاسبة الم 20 لمعيار المحاسبة الدولي

جموعة مصروفات تكاليف لما ل فيهاي تسجظفين" على أساس متماثل على مدار الفترات الت"تكاليف مو كخصم ضمن

مبر ديس 31المنحة كما في المتعلقة بهذه  المدينين أو أرصدة ات المؤجلةيرادال يوجد رصيد قائم لإل .الموظفين ذات الصلة

2020. 
 

 تقييم مبدأ االستمرارية  
مجموعة في الفترات المستقبلية تيقن جوهرية بشأن كيفية تأثير تفشي الفيروس على أعمال ال تزال هناك عوامل عدم ال

ج لعدد من السيناريوهات المختلفة ة بوضع نموذدارسهولة القيود المفروضة بسبب حظر السفر. لذلك، قامت اإلإلى  واستناد ا

ا 12األخذ في االعتبار فترة تبلغ مع  البيانات المالية المجمعة في ضوء الظروف االقتصادية   من تاريخ التصريح بهذه شهر 

 الية وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر وعوامل عدم التيقن المستقبلية. تستند االفتراضات الواردة ضمن النموذجالح

جانب طرق إلى  عاش االقتصادي المتوقع،واالنت 19-للوائح الخاصة بفيروس كوفيدالتأثير المحتمل المقدر للقيود والى إ

تأثير شديد على األداء المالي وأنشطتها التشغيل  19-كوفيدفترة. نتج عن جائحة ة على مدار الدارالمواجهة المقترحة من اإل

حول   2 إيضاحالمبينة في  خرىر األجانب األموإلى  الظروف،أو  ه األحداث. تشير هذ2020لدى للمجموعة خالل سنة 

لمجموعة على متابعة أعمالها على أساس وجود عدم تأكد مادي قد يثير شك ا جوهري ا حول قدرة اإلى  انات المالية المجمعة،البي

 .مبدأ االستمرارية

 




