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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع.
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة  
 

 الرأي  
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معا  

والدخل   األرباح أو الخسائروبيانات    2021ديسمبر    31بـ"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  

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

 المالية المجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
 

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

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

 للتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت. 
 

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

وفًقا لميثاق األخالقيات  ونحن مستقلون عن المجموعة  .  مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة""قسم  في  
در عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير  المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصا

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

 .يمكننا من إبداء رأي التدقيق اسأسالتي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم 
 

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

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

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

، بما في تدقيق البيانات المالية المجمعةعن    الحسابات  مسؤوليات مراقبلمبينة في تقريرنا في قسم  لقد قمنا بالوفاء بمسئولياتنا ا

ذلك ما يتعلق بتلك األمور. وبالتالي، تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر  

المالية المجمع البيانات  المادية في  التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها  األخطاء  ة. إن نتائج إجراءات 

 لمعالجة األمور الواردة أدناه، تطرح أساساً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة المرفقة. 

 

 االنخفاض في قيمة االستثمار في شركات زميلة تقييم  
 

%  57، بما يمثل نسبة  2021ديسمبر    31دينار كويتي كما في    29,283,363بمبلغ    لدى المجموعة استثمار في شركات زميلة

 من إجمالي موجودات المجموعة. 
 

حيث يتم مبدئيا إدراج هذه االستثمارات بالتكلفة    طريقة حقوق الملكية المحاسبية،بيتم المحاسبة عن االستثمار في شركات زميلة  

تعديلها   موجودات    الحقاويتم  صافي  في  المجموعة  حصة  في  الحيازة  بعد  فيما  التغيرات  أي    الشركاتمقابل  ناقصاً  الزميلة 

القيمة.  مخصصات مدى وجود أي دليل موضوعي على    كل بيانات مالية مجمعةحدد اإلدارة في نهاية فترة  وت  لالنخفاض في 

باحتساب مبلغ االنخفاض في   المجموعةتقوم    ،هذا الدليل  احتمال انخفاض قيمة استثمار المجموعة في الشركات الزميلة. فإذا وجد

   . الدفترية القيمة بالفرق بين القيمة الممكن استردادها للشركة الزميلة وقيمتها 
 

االستخدام التي تتطلب استخدام   أثناء لالستثمار في الشركات الزميلة بناًء على حسابات القيمة    استردادهلممكن  ايتم تحديد المبلغ  

 افتراضات مثل توقعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ومعدل نمو القيمة النهائية ومعدالت الخصم المناسبة.
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. )تتمة(

 

 البيانات المالية المجمعة )تتمة( تقرير حول تدقيق 

 

 )تتمة(  أمور التدقيق الرئيسية
 

 )تتمة(  االنخفاض في قيمة االستثمار في شركات زميلة تقييم  
 

ووضعت المجموعة .  إلحدى شركاتها الزميلة  استعانت المجموعة بخبير إدارة خارجي للمساعدة في إجراء اختبار انخفاض القيمة

الحالية في تحديد القيمة الممكن    19-في اعتبارها عدة عوامل أخرى من بينها التوقعات المستقبلية السلبية نتيجة تأثير جائحة كوفيد

 استردادها لوحدات انتاج النقد. 
 

كات الزميلة قد تتعرض لالنخفاض  المطلوبة في تحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن القيمة الدفترية للشر  حكامنظراً لمستوى األ

واالفتراضات األساسية المستخدمة في تحديد القيمة الممكن استردادها في حالة وجود هذا المؤشر، فقد اعتبرنا هذا األمر أحد 

 أمور التدقيق الرئيسية. 
 

 من بينها ما يلي:  أخرى تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها عدة أمور
 

   الشركة قمنا باختبار تقييم اإلدارة لمدى وجود دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة فيما يتعلق بحصة المجموعة في  

السوق والمستثمر فيها بما في ذلك توزيعات األرباح    للشركةالزميلة، والعوامل الكمية والنوعية المستخدمة مثل األداء المالي  

االفتراضات د هذا الدليل، قمنا بالتحقق من  ووجوفي حالة  ة التي تعمل فيها الشركة الزميلة.  أو البيئة االقتصادية أو القانوني

، ومدى معقولية ومالئمة هذه االفتراضات  في تقييم االنخفاض في القيمة الجوهرية وطرق التقييم المستخدمة من قبل اإلدارة

 . في ظل الظروف القائمةوالطرق 

   المتعارف عليها والتوقعات  القطاعية    بالمعاييرالصلة  قمنا بتقييم افتراضات اإلدارة بما في ذلك مقارنة االفتراضات ذات

 باألداء الفعلي في السنوات السابقة.  اإلدارة والتوقعاتاالقتصادية والموازنات الرسمية المعتمدة ومقارنة مدى دقة موازنة 

 االفتراضات الجوهرية وطرق التقييم المستخدمة من قبل اإلدارة ومعقولية   في التحقق منينا  شارك خبراء التقييم الداخلي لد

 هذه الظروف.في مثل ومالئمة هذه االفتراضات والطرق 

   المتعلقة   اإلفصاحاتحول البيانات المالية المجمعة بما في ذلك    7  يضاحالمجموعة في اإل  إفصاحاتقمنا بتقييم مدى مالئمة

 .  حكامواأل الرئيسية باالفتراضات
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. )تتمة(
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 )تتمة(  أمور التدقيق الرئيسية
 

 األوراق الماليةفي  اتتقييم االستثمار  
 

من إجمالي موجودات المجموعة المصنفة كموجودات مالية مدرجة %  28نسبة    األوراق المالية  المجموعة في  اتاستثمارمثل  ت

وفقاً   بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وكموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

بالقيمة العادلة      دينار كويتي  8,885,248بقيمة  ، والتي يقاس مبلغ منها  يانات المالية المجمعةحول الب  8  يضاحلما هو وارد في اإل

)المستوى الملحوظة  الجوهرية  المدخالت  ومبل2 باستخدام  كويتي  4,624,496غ  (  غير   دينار  الجوهرية  المدخالت  باستخدام 

 حول البيانات المالية المجمعة.    19 يضاح( وفقاً لما هو وارد في اإل3 الملحوظة )المستوى
 

يتضمن تقييم استثمار المجموعة في األسهم استخدام االفتراضات والتقديرات، على وجه التحديد لألدوات المصنفة ضمن المستوى 

من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة. إن المدخالت الرئيسية المتعلقة بهذه النماذج تتطلب من اإلدارة وضع    3والمستوى    2

شركات المقارنة وتحديد  اللقيمة الدفترية من  إلى ابدرجة كبيرة في تحديد القيمة العادلة وتتضمن تحديد مضاعفات السعر    أحكام

بما في ذلك تطبيق خصم عدم    ن من الغيرمديريالالمحتسبة والقيمة العادلة من    الموجوداتفي قيمة  معامالت البيع الحديثة وصا

 السيولة في بعض الحاالت. 
 

، بما في ذلك تأثير  واالفتراضات الجوهرية المستخدمة فيها  مسعرةالغير    ماليةالوراق  األفي    اتاالستثمار  تقييم  عملية  نظراً لحجم

وأهمية اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات   تقييم تلك االستثمارات  بشأنالحالية    19-حاالت عدم التيقن الناتجة من جائحة كوفيد

 هذا األمر أحد أمور التدقيق الرئيسية. فقد اعتبرناالمستخدمة في التقييم، 
 

 إجراءات من بينها: تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها عدة 
 

 من خالل مقارنة القيمة العادلة المطبقة من قبل المجموعة باألسعار المعلنة في األسواق    1مدخالت المستوى  اختبار  قمنا ب

 النشطة. 
 

   قمنا باختبار البيانات األساسية  (3و  2  ين)المستوي   غير ملحوظةجوهرية ملحوظة وبالنسبة للتقييمات التي تستخدم مدخالت ،

في السوق لغرض تقييم مدى    امقابل المصادر المستقلة والبيانات المتاحة خارجي،  قدر اإلمكان،  المستخدمة في أعمال التقييم

 . صلة البيانات بالتقييم واكتمالها ودقتها
 

   حكاممتاحة. قمنا أيضاً بتقييم معقولية األ  بديلةقييم  نعتبره طرق تيتعلق بما  المستخدمة فيما    النماذجمدى مالئمة  قمنا بتقييم  

المطبقة  تواالفتراضا اختيار    نماذجعلى    الجوهرية  ذلك مالئمة  في  بما  المدرجة ومضاعفات  الالتقييم،  المقارنة  شركات 

 التسويق. لضعفالسعر والخصم 
 

 في أوراق مالية وحساسية   اتالقيمة العادلة لالستثمارفيما يتعلق بقياس  إفصاحات المجموعة    ومالئمة  قمنا بتقييم مدى كفاية

 حول البيانات المالية المجمعة. 19 يضاحالتغيرات في المدخالت غير الملحوظة الواردة في اإل
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. )تتمة(

 

 تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( تقرير حول 
 

 2021معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 
إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي 

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

بعد   2021  للمجموعة لسنةمراقب الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي  الشركة األم، قبل تاريخ تقرير  

 تاريخ تقرير مراقب الحسابات.
 

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

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

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

وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى  

حسابات، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب  والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب ال

 إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن. 
 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة 
المجمعة   المالية  البيانات  المسؤولة عن إعداد وعرض هذه  المالية إن اإلدارة هي  للتقارير  الدولية  للمعايير  بصورة عادلة وفقاً 

المطبقة في دولة الكويت وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء 

 المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.
 

اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل  

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

 فر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم تو
 

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

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

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

ا باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ ال يضمن أن عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائمً 

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

 االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.
 

 

 

 

  



 

5 

 قب الحسابات المستقل تقرير مرا

 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. )تتمة(
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 )تتمة( مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
ا مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا  أحكامكجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا  

 بما يلي:  

 

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

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

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

 عمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية. الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المت
 

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

 الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  
 

 عقولية التقديرات المحاسبية اإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل  تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى م

 اإلدارة. 
 
 

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

وف والذي يمكن أن يثير شًكا جوهرياً حول قدرة  عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظر

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

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

مراقب  تقرير  تاريخ  حتى  عليها  حصلنا  التي  التدقيق  أدلة  إلى  تدقيقنا  نتائج  تستند  اإلفصاحات.  مالئمة  عدم  حالة  في 

الحسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على 

 أساس مبدأ االستمرارية. 
 

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

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

 لية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات الما

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

 للمجموعة ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق. 
 

ينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة  إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من ب

 بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. 
 

ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا    المسؤولين عن الحوكمةنزود أيًضا  

بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات 

 مطبقة، متى كان ذلك مناسباً.   المتخذة للحد من التهديدات أو التدابير ذات الصلة ال
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. )تتمة(
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 

 

 )تتمة( مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

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

الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات    سنةالمالية المجمعة لل

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

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

 العامة له. 
 

 ات القانونية والرقابية األخرى تقرير حول المتطلب

في رأينا أيضاً إن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس 

قد   وأننا  الدفاتر.  هذه  في  وارد  ما هو  مع  متفقة  المجمعة  المالية  البيانات  بهذه  يتعلق  فيما  األم  الشركة  كافة  إدارة  على  حصلنا 

ات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي  يضاحالمعلومات واإل

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

ساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما، وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم  األ

والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد التأسيس   2016لسنة    1تقع مخالفات لقانون الشركات رقم  

على وجه قد يكون له تأثيراً   2021ديسمبر    31في  للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما، خالل السنة المنتهية  وللنظام األساسي  

 مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. 
 

القانون رقم    محكالم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية أل  ، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، نبين أيضاً أنه خالل تدقيقنا

والتعديالت الالحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به أو   1968لسنة    32

  2021ديسمبر    31في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في    2010لسنة    7القانون رقم    حكامأل

 د يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. على وجه ق 

 

 

 

 

 

 
 

 وليد عبدهللا العصيمي

 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم
 

 2022مارس 22 
 

 الكويت 



 االستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة تنمية ولحل لالساة كشر
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   المجمع أو الخسائر رباحاألبيان 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 2021 2020   

 
 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات 

 
   

    ت اديرااإل

 (618,179) 3,365,549 4 استثمار  )خسائر( اتإيراد  صافي

 591,652 604,037  ة إدارأتعاب 

 2,926 8,621  ات أخرى  إيراد

       - 158,420  ستثماري ع عقار اربح بي

 (2,697,627) 1,465,669 7 حصة في نتائج شركات زميلة 

 صافي فروق تحويل عمالت أجنبية
 

(152,453) 194,515 

  
────── ────── 

  
5,449,843 (2,526,713) 

  
────── ────── 

 مصروفات  ال
 

  

 (884,795) (920,384)  موظفين  تكاليف

 (217,494) (336,652)  ية إدارمصروفات عمومية و

 (19,848) (16,241) 6   استهالكمصروف 

 (6,291,915)       - 7  زميلة اتركشستثمار في انخفاض قيمة ا

 (250,469)       -  عة ئتمان المتوق صص خسائر االخم

 
 ────── ────── 

 
 (1,273,277) (7,664,521) 

 
 ────── ────── 

  
  

 قبل الضرائب  السنة)خسارة( ربح 
 

4,176,566 (10,191,234) 

 العمالة الوطنية ضريبة دعم 
 

(103,093) -       

 الزكاة
 

(36,813) -       

 يت للتقدم العلميوصة مؤسسة الكح
 

(33,165) -       

       - (84,000) 15 ء مجلس اإلدارةة أعضافأمكا

  
────── ────── 

 السنة  )خسارة( ربح 
 

3,919,495 (10,191,234) 

  
══════ ══════ 

 الخاص بـ : 
 

  

 مساهمي الشركة األم
 

3,919,495 (10,191,234) 

 حصص غير المسيطرةلا
 

-       -       

  
────── ────── 

  
3,919,495 (10,191,234) 

  
══════ ══════ 

حاملي األسهم العادية  السهم األساسية والمخففة الخاصة ب)خسارة( ربحية 

 فلس  (21.92) س فل  8.43 5  مألة اركلشل

  ══════ ══════ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة تنمية ولحل لالساة كشر
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  بيان الدخل الشامل المجمع 

 2021ديسمبر  31في  لمنتهيةللسنة ا

 

   2020 2021 ات ايضاح   

 دينار كويتي  دينار كويتي  

    

 (10,191,234) 3,919,495  لسنة ا)خسارة( ربح 

  ────── ────── 

    

    شاملة أخرى: ات إيراد سائر()خ

أو  رباحإلى األ م إعادة تصنيفهاشاملة أخرى قد يتات إيراد)خسائر( 
      :ت الحقةفي فتراالخسائر 

 1,341,428 (1,322,761)  ناتجة من تحويل عمليات أجنبيةمالت أجنبية فروق تحويل ع

 1,235,523 (563,549) 7 ات الشاملة األخرى لشركات زميلةيراداإل)الخسائر( حصة في 

  ────── ────── 

يتم إعادة تصنيفها  قد الشاملة األخرى التي  اتدراياإل (ر الخسائ) صافي

 2,576,951 (1,886,310)  ت الحقةأو الخسائر في فترا  رباحاألإلى 

  ────── ────── 

او الخسائر  رباحشاملة أخرى لن يعاد تصنيفها الى األ (خسائرإيرادات )
     :في فترات الحقة

  مصنفة بالقيمة العادلةالملكية القوق وات حدمن أ (الخسارةالربح ) صافي

 (118,302) 77,550  ألخرىات الشاملة ايرادخالل اإلمن 

 (415,026) 291,781 7 الشاملة األخرى لشركات زميلة (الخسائراإليرادات )  ة فيصح

  ────── ────── 

ى التي لن يتم إعادة تصنيفها  رالشاملة األخ (الخسائر) اإليرادات صافي

 (533,328) 369,331   في فترات الحقةائر  سالخو أ رباحإلى األ

  ────── ────── 

 2,043,623 (1,516,979)   خرى للسنةألة شامات إيراد (خسائر)

  ────── ────── 

 (8,147,611) 2,402,516  نةالشاملة للس (الخسائر) اإليرادات إجمالي

  ────── ────── 

    بـ:  الخاص

 (8,147,348) 2,415,690  مساهمي الشركة األم

 (263) (13,174)  الحصص غير المسيطرة

  ────── ────── 

  2,402,516 (8,147,611) 

  ══════ ══════ 





  التابعةكاتها  وشر ع.م.ك.ش.مار للتنمية واالستث شركة الساحل
 

 

 المالية المجمعة. بياناتالهـذه  من اجزء  ل كتشـ 22إلى  1رفقة من إن اإليضاحات الم
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 المجمع  لكيةلمبيان التغيرات في حقوق ا
 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

   ة األم صة بمساهمي الشركخاال 

 

 رأس 
 المال

 احتياطي 

 اجباري
 احتياطي 

 رياختيا
 أسهم 
 خزينة

 تياطي  ح ا
 أسهم خزينة 

 طي  احتيا
 آخر  

 احتياطي 
 تحويل عمالت

 أجنبية 
 احتياطي  

 القيمة العادلة 
رباح مرحلة  أ
 (خسائر متراكمة)

 جمالي اإل
 فرعي لا

 الحصص  
 المجموع  غير المسيطرة 

 يتير كودينا يدينار كويت كويتيار دين دينار كويتي ر كويتينادي دينار كويتي دينار كويتي ينار كويتيد دينار كويتي يكويت ارندي دينار كويتي دينار كويتي 
             

 46,975,515 32,080 46,943,435 (24,915,149) (2,557,803) 4,011,527 (1,012,979) 25,702 (4,775,819) 1,991,146 11,647,495 62,529,315 2021يناير  1كما في 

 3,919,495      - 3,919,495 3,919,495      -      -      -      -      -      -      -      - السنة   ربح

 (1,516,979) (13,174) (1,503,805)      - 77,550 (1,873,136) 291,781      -      -      -      -      - شاملة أخرى للسنة  ( خسائر) اتإيراد

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

 2,402,516 (13,174) 2,415,690 3,919,495 77,550 (1,873,136) 291,781      -      -      -      -      - للسنة   شاملةال)الخسائر( ات يراداإل إجمالي

      -      -      - 24,915,149      -      -      - (25,702) 4,775,819 (1,991,146) (11,647,495) (16,026,625) (12إطفاء خسائر متراكمة )إيضاح 

      -      -      - (835,314)      -      -      -      -      - 417,657 417,657      - ياطي تاقتطاع إلى االح

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

 49,378,031 18,906 49,359,125 3,084,181 (2,480,253) 2,138,391 (721,198)      -      - 417,657 417,657 46,502,690   2021 ديسمبر 31ي فكما 

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

             

 55,123,126 32,343 55,090,783 (14,723,915) (2,439,501) 1,434,313 (597,953) 25,702 (4,775,819) 1,991,146 11,647,495 62,529,315   2020يناير  1كما في 

 (10,191,234)      - (10,191,234) (10,191,234)      -      -      -      -      -      -      -      - السنة   خسارة

 2,043,623 (263) 2,043,886      - (118,302) 2,577,214 (415,026)      -      -      -      -      - للسنة  شاملة أخرى )إيرادات(  خسائر

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

 (8,147,611) (263) (8,147,348) (10,191,234) (118,302) 2,577,214 (415,026)     -     -    -     -     - ات الشاملة للسنة  يراد)الخسائر( اإل إجمالي

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

 46,975,515 32,080 46,943,435 (24,915,149) (2,557,803) 4,011,527 (1,012,979) 25,702 (4,775,819) 1,991,146 11,647,495 62,529,315 2020ديسمبر  31في كما 

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



  ع. وشركاتها التابعةش.م.ك.احل للتنمية واالستثمار الس شركة
 

 

 ة.مجمعلية الالما تالبيانامن هـذه  اتشـكل جزء   22إلى  1لمرفقة من ات اإن اإليضاح
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 المجمع  ةدفقات النقديالت نبيا
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2021 2020   

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات 

 لتشغيل أنشطة ا
   

 ب قبل الضرائ)الخسارة( ربح ال
 

4,176,566 (10,191,234) 

  
  

 قدية:ت الناتدفقلي ابصافب قبل الضرائ الخسارة()ح الرب تعديالت لمطابقة
 

  

 2,697,627 (1,465,669) 7 حصة في نتائج شركات زميلة 

 (390,298) (240,290) 4 او الخسائر رباحية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األت مالوجودامربح من بيع 

لعادلة من خالل  وجودات مالية مدرجة بالقيمة اقة من م محقغير خسائر ( حباأر)
 1,093,064 (3,040,443) 4  او الخسائر رباحاأل

      - (158,420)    عقار استثماريبيع ربح من 

 (76,837) (70,247) 4 ات فوائد إيراد

 (7,750) (14,569) 4   باحرأات توزيعات إيراد

 (194,515) 152,453  ت أجنبيةصافي فروق تحويل عمال

 19,848 16,241 6 ك مصروف استهال

 6,291,915      - 7 زميلة  اتانخفاض قيمة استثمار في شرك

 64,944 75,655 13 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 االخرينمدينين لعة للمتوق ا تمانئئر االخسا مخصص
 

-      250,469 

  
────── ────── 

  
(568,723) (442,767) 

 لوبات التشغيل:في موجودات ومط يراتالتغ
 

  

 او الخسائر رباحعادلة من خالل األدرجة بالقيمة الموجودات مالية م
 

156,202 50,079 

 موجودات أخرى 
 

(251,923) 161,371 

   رىأخ تلوباطم
 

62,164 62,368 

  
────── ────── 

 العمليات   في ةالمستخدمالتدفقات النقدية 
 

(602,280) (168,949) 

 (50,925) (113,944) 13 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  

 ضرائب مدفوعة  
 

-      (93,701) 

 مدفوعة  باحرأات توزيعات إيراد
 

14,569 7,750 

 
 

────── ────── 

 لتشغيل ا  ةشطأن في ةالمستخدمة نقديدفقات الصافي الت
 

(701,655) (305,825) 

  
────── ────── 

  
  

 ستثمار  ة االأنشط
 

  

 (5,986) (2,318) 6 دات  معشراء 

      - 312,447  استثماريبيع عقار  متحصالت من

      - 132,476 7 من شركة زميلة مستلمة  أرباحتوزيعات 

 محددة األجل إيداع ودائع
 

(1,255,573) -      

 ات فوائد مستلمة إيراد
 

53,662 67,845 

 
 

────── ────── 

 من أنشطة االستثمار الناتج دم في(مستخ)ال دالنق صافي 
 

(759,306) 61,859 

 
 

────── ────── 

 
 

  

   والنقد المعادل لنقدفي ا النقص فياص
 

(1,460,961) (243,966) 

 الت اجنبية صافي فروق تحويل عم
 

18,079 (188) 

 يناير  1في  كما قد والنقد المعادلنلا
 

4,282,463 4,526,617 

  
────── ────── 

 4,282,463 2,839,581 11 ديسمبر  31في  كما النقد والنقد المعادل

  ══════ ══════ 
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ال بإصدار  التصريح  المجمتم  المالية  لل   عةبيانات  الساحل  والشركة  األم"(  ش.م.ك.ع.    الستثمارتنمية  وشركاتها )"الشركة 
 مارس   22  ة بتاريخاردجلس اإلم  ر لقراوفقا     2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  بـ"المجموعة"(    يشار إليها معا  التابعة )
 في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. ويحق للمساهمين تعديل هذه البيانات المالية المجمعة. 2022

 

األم ا   إن بتاريخ    لشركة  تأسست  تد  1975يو  يول   29هي شركة مساهمة عامة  أسهمويتم  الكويت  نا  لها عاول  . في بورصة 
من مختلفة  أنواع  في  األم  الشركة  المختلإدارأنشطة    تعمل  االستثمارات  الى  لعفة،  ة  األسهممسبيل  والخا  ثال  ة  إدارصة 

ة  ي كشركالكويت المركزبنك    لدىالشركة األم    تم تسجيلوالدولية.  لعقارية في األسواق المحلية  األصول واالستثمارات ا
 تخضع إلشراف هيئة أسواق المال. هي  تمويل و

 

 الكويت.   دولة -  13128ة الصفا – 26755و ص.ب ألم المسجل هإن عنوان مكـتب الشركة ا
 

 شركة األم في:  للرئيسية طة الاألنش، وتتمثل لشركة االموفقا للنظام األساسي لاألنشطة نفيذ يتم ت
 

 االم ركةاب الشات لحسفي مجال التجارة والمشروع ستثماراال . 
 ستثمار في الصناديق العقارية لحساب  واال  األملمصلحة الشركة      وشراء وتملكا    ستثمار في مجال العقارات بيعااال

 . األم الشركة
 سكان وكافة عمليات التنمية في أي مجال لحساب   نشاء والتعمير واال الدارة والتطوير وافي عمليات اال  راالستثما

 . األم الشركة
 يئات الحكومية وشبه   المالية بما في ذلك بيع وشراء أسهم وسندات الشركات واله وراقباألة المتعلق عمالاال جميع

 . الشركة األم الحكومية لحساب
  استثمارمستشار . 
 وراق الماليةفي بورصة اال هوسيط أوراق مالية غير مسجل . 
 استثمار مدير محفظة . 
 أنواعها بضمان أو بدون    فاختالعلى    صدار سنداتت وإ وكفاال  راضقتوا ت المالية من إقراض  القيام بكافة المعامال

 .ضمان في السوقين المحلي والعالمي
 أو لحساب   االم  صول التي تتعلق بعمليات التوريق لحساب الشركة  ستشارات وشراء وبيع االالقيام بأعمال الهيكلة واال

بقة من بنك الكويت المركزي لكل  ى الموافقة المسعلممارسة الشركة لذلك النشاط بعد الحصول    الغير على أن تكون
 . توريق عملية

  جماعي استثمارمدير نظام. 
   قتصادية بما فيها  موال في مختلف القطاعات االهذه اال  واستثمارإدارة أموال المؤسسات العامة وأملك الغير الخاصة

 يا .الممحليا  وع  ستثماري جميع أوجه االإدارة المحافظ العقارية وتوظيفها ف
 

أن تكون لها مصلحة أو تشترك  بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي االم  ركة  ويجوز للش
 قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج  ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها. 
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 داداإلع أساس 2.1
المالية ا  تم إعداد البيانات  للتعليمات الصادرة من بنك  المالية ب لكويت المركزي والمتعلقة  المجمعة وفقا   مؤسسات الخدمات 

غ المحتسب وفقا  تسهيالت االئتمانية مقابل المبللى الالمتوقعة ع االئتمان رئخساات قياس هذه التعليم لكويت. تتطلبفي دولة ا 
للتقاريالدول  يارللمع اي  ب  زاماالت  9لمالية  ر  وبتعليمات  المطلوبة  المخصصات  أو  المركزي  الكويت  بنك  نك  لتعليمات  فقا 

أع أيهما  المركزي  وتأثيرها  الكويت  اإلفصحق  الاللى؛  ذات  على  وتطباحات  المتطلفاكيق  الصلة،  األخرى  بة  ير  ياللمعات 
الصادرة من مجلس معاي  المالية  للتقارير  الدوليالمحاسير  الدولية  إليها مة )بة  بــ "المعاي يشار  المالية عا   للتقارير  الدولية  ير 

 ولة الكويت"(.  المطبقة في د
 

ارات االستثمارية  والعقلية  راق ماوفي أ  اتمارث تساالباستثناء  التاريخية    مبدأ التكلفة تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا  ل
 لة. عادتم قياسها وفقا  للقيمة ال التي

 

 للشركة األم.  يةالكويتي الذي يمثل أيضا  العملة الرئيس الية المجمعة بالدينارانات الملبيعرض ام يت
 

 اس التجميعأس 2.2
يطرة  تنشأ الس  .2021مبر  ديس  31كما في  التابعة    وشركاتها   مللشركة األ  ماليةلبيانات المجمعة من اتتألف البيانات المالية ال

ي عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون  حقوق ف  كون لهاو ير ألمخاطعة  تتعرض المجموا  عندم
اليهلد علىقا  سيطرتها  خالل  من  العائدات  تلك  على  التأثير  على  ال  درة  فيهالشركة  محددةمستثمر  وبصورة  تسيطر    ،ا. 
 لمجموعة:  ا يكون لدى فقط عندماثمر فيها الشركة المست  جموعة علىالم
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 )تتمة( اس التجميعأس 2.2
 ذات الصلة    نشطةاألالتي تمنحها القدرة الحالية على توجيه  ة  لياستثمر فيها )أي الحقوق الحالشركة المسيطرة على  ال

 الخاصة بالشركة المستثمر فيها( 
 و ثمر فيهاركة المستها في الشتكمشار من دات متغيرة في عائ أو حقوقطر لمخاتعرض ال ، 
 عائداتها  لتأثير علىلمستثمر فيها لشركة الها على اطرتستخدام سيقدرة على الا 
 

ة موعفظ المجتحت  ندماعذا االفتراض و هلدعم  رة.  السيط  إلى ممارسةصوات تؤدي  بشكل عام هناك افتراض أن أغلبية األ
مماأب حقوق  أو  التصويت  حقوق  أغلبية  من  ف  ثلةقل  المستثمر  تأخذللشركة  المعلومات    يها،  كافة  اعتبارها  في  المجموعة 

 الشركة المستثمر فيها بما في ذلك: قييم مدى سيطرتها علىت الصلة عندظروف ذات وال
 

  ستثمر فيها مال ركةفي الش  ينرخاآل صواتتعاقدي القائم مع حاملي األلاات( رتيب)التالترتيب 
 لتعاقدية األخرى ت االحقوق الناتجة من الترتيبا 
 وعة وحقوق التصويت المحتملةت لدى المجمالتصوي وقحق 

 

المعلومات والظمدى سيطرتها على    يد المجموعة تقييمعت إلى وجود  روف تشير  الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت 
وا عامل  في  أوتغيرات  للسلال  العوام  من  ر أكث  حد  التاثالثة  الشركة  تجميع  يبدأ  تحعن  بعةيطرة.  المجموعة  دما  على  صل 

هذه  السيط وتتوقف  التابعة  الشركة  على  المجمو  السيطرةرة  تفقد  الشعندما  على  سيطرتها  إدراج عة  ويتم  التابعة.  ركة 
واإل والمطلوبات  والماديرالموجودات  الصروفات  ات  بالشركة  خال  وأا  حيازته  تم  يالت  تابعةالمتعلقة  في  بيعها  السنة  ل 

ال المالية  ا   عةمجمالبيانات  تاريخ حصول  ع من  توقلمجموعة  تاريخ  حتى  السيطرة  المجموعةلى  سيطرة  الشركة    ف  على 
 ة.التابع

 

المالشركة األم واهمي  بمسا  ألخرىالشاملة اات  يرادأو الخسائر وكل بند من بنود اإل  رباحتتعلق األ  سيطرة لحصص غير 
بيانات المالية ت على الإجراء تعديالة  لضروراد  عن  في الحصص غير المسيطرة. ويتم  رصيد عجز  ىل إ  أدى ذلكإن    حتى
تتماشللشرك لكي  التابعة  سياساتات  الالمحاسب  هاى  مع  الموجودات ية  كافة  استبعاد  ويتم  للمجموعة.  المحاسبية  سياسات 
فيماوالمطل المجموعة وحقوق    وبات  الت والروفاصمالات ويرادإلاية والملكبين شركات  النقدية  بالمعامتدفقات    الت متعلقة 

  لكامل عند التجميع.مجموعة بالفيما بين أعضاء ا
 

 ة تابعة، دون فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. لشرك ر في حصة الملكيةيتم المحاسبة عن التغي
 

والحصص غير  مطلوبات ال ك الشهرة( ولي ذات )بما فدووجمالد تستبعتابعة، فإنها  على شركة ة السيطرةإذا فقدت المجموع
.  الخسائرو  أ  رباحاألجة ضمن  أو خسائر نات  أرباحأي  ب  االعتراففي حين يتم  ية؛  الملكحقوق  ل  بنود أخرىي  وأ  المسيطرة

 أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.  ب ويتم االعتراف
 

 لي الشركات التابعة للمجموعة: ي مايف
 النشاط الرئيسي  الفعلية كية الملحصة  تأسيس لا دلب شركة م السا

  2021 2020  

     ة  اشرمب المحتفظ بها

 خدمات االستثمار   % 100 100% ية ء البريطانجزر العذرا ل المحدودة"(الساح)"شركة شركة الساحل المحدودة 
     

 ستثمار  اال خدمات % 100 100% الواليات المتحدة األمريكية   ة  مؤسسة الساحل القابض
     

     ة  محتفظ بها من خالل مؤسسة الساحل القابض

 خدمات عقارية   %80 %80 ية الواليات المتحدة األمريك ونترز"(. )"م.مذ. ونترز ستيت
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات   2.3
 

  يراتوالتفسدلة والمع دةيالجد  يرمعايلا
المجم المعاييرة  مر  ألولة  عوقامت  تس  بتطبيق بعض  التي  التوالتعديالت  السنوية  للفترات  تري  في  ي  ر ايين  1بعد    وأبدأ 

المبكر أليم المجموع. لم تقك(ا لم يذكر خالف ذل)م  2021 ير او تفسيرات او تعديالت صدرت ولكن لم معا   ة بالتطبيق 
 تسر بعد. 

 

الفائدة لمعدالت  المعياري  للت2المرحلة    -اإلصالح  الدولي  المعيار  على  تعديالت  المالية  :  المحاسبة9قارير  ومعيار   ،  
  16للتقارير المالية  والمعيار الدولي 4لي للتقارير المالية والمعيار الدو  7تقارير المالية ولي للوالمعيار الد، 39الدولي 

ر( المعروض عندما يتم استبدال معدل )اإليبو  المجمعة  المالية  البياناتتقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتعلق بالتأثيرات على  
 . مخاطرتقريبا  من اللي ل فائدة خافيما بين البنوك بمعد
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 )تتمة(  يرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحاتتغال  2.3
 

 )تتمة( يراتوالتفسدلة والمع دةيالجد  يرمعايلا

الفائدة لمعدالت  المعياري  الدول2لمرحلة  ا  -اإلصالح  المعيار  على  تعديالت  للتق :  الماليةاري ي  ومعيا9  ر  المحاسبة،    ر 

  16  والمعيار الدولي للتقارير المالية  4لدولي للتقارير المالية  والمعيار ا  7، والمعيار الدولي للتقارير المالية  39الدولي  

 )تتمة(

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:  
 

 يستلز عملي  تعاقديمبرر  تغيرات  ام  التدفقات  على  تغيرات  أو  مطلولنقة  تكون  التي  لعملية  دية  مباشرة  بصورة  بة 

 حركة في سعر الفائدة السوقية. لفائدة المتغيرة، بما يعادل اليتم معاملتها كتغيرات في سعر ااإلصالح، والتي 

  التي يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور بالتغييرات  الوثائق    السماح  التصنيفات وتحوط  لتحوط 

 ة التحوط.القدون توقف ع

 المتطلبات    فاء مؤقتتقديم إع عندما يتم تصنيف األداة التي    التي يتم تحديدها بصورة منفصلةللشركات من استيفاء 

 تحمل معدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 

 

رات العملية في موعة استخدام المبرلمجالمجمعة للمجموعة. تعتزم ا  بيانات الماليةلالم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على  

 ا تصبح سارية المفعول. الفترات المستقبلية عندم
 

 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  -  19-لتأجير المتعلقة بفيروس كوفيدزات اامتيا

في   الدولية  المحاسبة  بفيروس  2020ايو  م  28أصدر مجلس معايير  المتعلقة  التأجير   تعديل على  -  19-فيدكو  امتيازات 

تطبيق إرشادات المعيار الدولي فاء  للمستأجرين من  . تمنح التعديالت إععقود التأجير  16الدولي للتقارير المالية  المعيار  

المالية   التأجي  16للتقارير  امتيازات  يعكس  بما  التأجير  عقد  تعديل  عن  المحاسبة  لتفشي  بشأن  مباشرة  كنتيجة  الناشئة  ر 

كوفيد ل19-جائحة  ا  نظر  مبرر  .  عملي اكونه  الا  التأجير  امتياز  كان  إذا  ما  تقييم  عدم  المستأجر  يختار  قد  بفيروس  ،  متعلق 

  بهذا االختيار باحتساب أي تغيير  يقوموالممنوح من المؤجر يمثل تعديال لعقد التأجير أم ال. يقوم المستأجر الذي  19-كوفيد

بنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي تغيير وفق ا   19-بكوفيد  ر المتعلقأجيامتياز التفي مدفوعات التأجير الناتجة عن  

  .، إذا لم يمثل التغيير تعديال لعقد التأجير16تقارير المالية للمعيار الدولي لل
 

حتى   التعديل  تطبيق  المقرر  من  تأ2021يونيو    30كان  استمرار  مع  ولكن  جائحة  ،  معايير  19-كوفيدثير  مجلس  قام   ،

ت ديل لفترايسري التع  .2022يونيو    30العملي حتى    المبررمديد فترة تطبيق  بت  2021س  مار  31في    الدولية  سبةالمحا

 . 2021 أبريل 1د السنوية التي تبدأ في أو بع المجمعة البيانات المالية
 

امتيازات   المجموعة  تتلق  لم  ذلك،  لتطبيق  19-كوفيدب  متعلقة  تأجيرومع  تخطط  ولكنها  الع،  قابال   مليالمبرر  أصبح   إذا 

 لتطبيق. ليق خالل الفترة المسموح بها تطبلل
 

  1وية التي تبدأ اعتبارا من  سنال  اسبيةالمح  التي تسري للفترة  دولية للتقارير الماليةعايير العلى الم  األخرى  إن التعديالت

 ة.مجموعمالي للال لمركز او األداءلى السياسات المحاسبية أو الم يكن لها أي تأثير جوهري ع 2021يناير 
 

 معايير صادرة ولم تسر بعد     2.4
 

والمعدل الجديدة  المعايير  من  عدد  تاصدر  حتى  بعد  تسر  لم  ولكن  والتفسيرات  المالية  إريخ  ة  البيانات  المجمعة صدار 

 . المجمعة للمجموعةانات المالية ى البيهري علثير جوون ألي منها تأ ليس من المتوقع أن يكو. للمجموعة

 

 امة له ا لمحاسبيةسات ااسيال 2.5
 

 دمج األعمال والشهرة 2.5.1

المحاس دمج  يتم  عن  باستخبة  الحاألعمال  طريقة  الحيازة  دام  تكلفة  تقاس  المحاسبية.  المقابللمجما   وفقيازة  المحول،   وع 

أعمال،    جدم  ةلي. بالنسبة لكل عمرأس المالص غير مسيطرة في  بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أي حص  ويقاس

بقيلما  يقوم فشتري  المسيطرة  غير  الحصص  المال  ياس  أو  رأس  العادلة  بالقيمة  قي  إما  صافي  في  الحصة  مة  بنسبة 

المحددة   تدال مال  لرأسالموجودات  ت.  ارج  العمو  لحيازة كمصروفاتكاليف  المصروفات  في  إدراجها  تكبدها ويتم  مية عند 

 ية.دارواإل
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 )تتمة( مة سات المحاسبية الهاسياأساس اإلعداد وال      -2
 

 )تتمة( الهامة  لمحاسبيةسات االسيا 2.5
 

 )تتمة(  والشهرةدمج األعمال  2.5.1

قد    ددتح أنه  االعمالالمجموعة  حيازة  مجموعة  تم  تتضمن  تم    والموجوداتاألنشطة    عندما  وعملية   احيازتهالتي  مدخال  

ى  علة  درجوهرية إذا كانت ضرورية للق  حيازةلارجات. تعتبر عملية  مخ  في القدرة على إنشاء  تساهم مع ا بشكل كبير  جوهرية

ت أو المعرفة أو  هاراالم  لديها  التي  منظمةالعاملة  القوة  ال  التي تم حيازتهات  مدخالالشمل  ات، وتاالستمرار في إنتاج المخرج

ريدة أو نادرة ر فبعت نتاج المخرجات وتي إتساهم بشكل كبير في القدرة على االستمرار فألداء هذه العملية أو    الخبرة الالزمة 

 الستمرار في إنتاج المخرجات.ا لىخير في القدرة عون تكلفة كبيرة أو جهد أو تأد هاالأو ال يمكن استبد
 

بحيازة   المجموعة  تقوم  بتقييلأعماعندما  تقوم  الموجودات  ،  المقم  المالية  الردوالمطلوبات  لغرض  والة  تحديد تصنيف 

ل وفقا   والظروط  لشرالمناسب  والتعاقدية  االقتصادية  ذالشرووف  تالصلات  ط  في  كما  هذاة  يتضمن  الحيازة.   فصل  اريخ 

 .رأس المال مشتقات المتضمنة في العقود الرئيسية من قبلال
 

المقابل   تقدير  منتالمحيتم  الناتج  دمج    مل  العادلةعمليات  بالقيمة  ا  األعمال  تاريخ  الفي  المق  لحيازة.  قياس  إعادة    ابل يتم 

كحال المصنف  وتتم  محتمل  ملكية  الالحالت  عن   سبةالمحاقوق  يقسوية  الملكية.  حقوق  ضمن  قية  التم  المحتمل اس  مقابل 

عادلة  لاألدوات المالية بالقيمة  ا  9المالية    ولي للتقاريردر الالمصنف كأصل أو التزام في أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيا

قياس . ويتم  9ارير المالية  قالدولي للتيار  لمع لخسائر المجمع طبقا  ال  أو  رباحبيان األفي  لة غيرات في القيمة العادإدراج التمع  

اريخ كل بيانات  العادلة في تفقا  للقيمة  و  9ة  بل المحتمل اآلخر الذي ال يندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير الماليالمقا

 أو الخسائر. احربت في القيمة ضمن األج التغيراة مع إدراعممالية مج
 

ق ايتم  بياس  تمثل زيادة)ة  كلفالت لشهرة مبدئيا   وأية   والمبلغالمحول  المقابل    إجمالي  التي  المسيطرة  المسجل للحصص غير 

عن بها  محتفظ  سابقة  الموجو  فائدة  التيادات  صافي  حيازتها   لمحددة  المقدرة  تم  إذا(والمطلوبات   المقابل  إجماليكان    . 

القيمة    المحول لصافي  العأقل من  الموجودالادلة  تم حيازتها،  ات  اتعيتي  كافة د  بتحديد  قيامها  مدى صحة  تقييم  لمجموعة 

المطلوبات تم حيازتها وكافة  التي  ا   الموجودات  اإلجراءات  قياسخلمستالمقدرة وتقوم بمراجعة  في  ال  دمة  تي سيتم المبالغ 

دات التي تم وجوالملقيمة العادلة لصافي  ل تشير إلى زيادة اتزاتائج إعادة التقييم ال  ا كانت ن يازة. إذحلايخ  تسجيلها في تار

 المجمع.  أو الخسائر رباحاألفي بيان  الربحيدرج حول، المقابل الم إجماليحيازتها عن 
 

القيخنامن  قصا  أي خسائر متراكمة  لتكلفة ناابياس الشهرة  قيتم  المبدئي،    االعترافبعد   اختبار انخفاض    مة. لغرضفاض 

الميت  القيمة، الشهرة  توزيع  األعمالم  دمج  في  وحداتبارا  عا،  كتسبة  من  وحدة  كل  على  الحيازة،  تاريخ  المجموعة  من  ت 

لوبات األخرى  المط  ت أوادالموجو  خصيصتعن    النظر  قع أن تستفيد من دمج األعمال بصرفإلنتاج النقد التي من المتو

 وحدات.ال تلكة إلى اركة المشتللشر
 

الن  زءاعندما تشكل الشهرة ج طة بتبداخل الوحدة، يتم إدراج الشهرة المر  العمليةمن  ء  قد ويتم استبعاد جزمن وحدة إنتاج 

القيمة    يةبالعمل في  الخسار  للعملية  دفتريةالالمستبعدة  أو  الربح  تحديد  النعند  الشهرة ةالعمليبعاد  استعن    اتجةة  قياس  يتم   .

 لنقد.  دة إنتاج اوح به منلجزء المحتفظ المستبعدة وا ليةعملل النسبية ةاس القيمعدة في هذه الحالة على أسالمستب
 

ت طلبالمتقا  وف  لسجلمافقا  لقيمته العادلة. ويتم قياسه الحقا بالمبلغ  أعمال وملية دمج  حتمل في عمليتم مبدئيا  قياس االلتزام ا 

مبدئيا  ناقصا    ة أو المبلغ المسجلتملت والمطلوبات المحتملة والموجودات المحخصصاالم  37ار المحاسبة الدولي  يأحكام مع

 ات أيهما أعلى. يرادعتراف باإلالن( المدرج وفقا لمتطلبات ام )متى أمكاء المتراكطفاإل
 

 استثمار في شركات زميلة 2.5.2

منشأة هي  الزميلة  ل  الشركة  المجموعةيكون  عل  دى  ملموس  التأثير  إن  المليها.  في  تأثير  المشاركة  على  القدرة  هو  موس 

 هذه السياسات. تركة على شمالسيطرة ال يطرة أوا، دون ممارسة السالمستثمر فيه  كةوالتشغيلية للشر السياسة المالية اترارق
 

لكية، يسجل  قة حقوق المكية. وفقا  لطرية حقوق الملطريقدام  باستختها الزميلة  المجموعة في شرك  يتم المحاسبة عن استثمار

مب الزميلة  الشركة  في  ويتم  دئياالستثمار  بالتكلفة،  الدا   القيمة  لالستثمفتتعديل  يتم  رية  لكي  اار  حصة   لتغيراتإدراج  في 

قيمة زميلة في اللشركة الفي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بااصعة من  ومجمال

 .لقيمةحديد االنخفاض في اض تها أو اختبارها بصورة فردية لغر يتم إطفاؤ الستثمار والالدفترية ل
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 مة )تتمة( سبية الهاحا لمسات اأساس اإلعداد والسيا      -2
 

 )تتمة( سات المحاسبية الهامة سياال 2.5
 

 )تتمة(  استثمار في شركات زميلة 2.5.2
 

بي المجمعال  أو  رباحاألان  يعكس  المجمحص  خسائر  نتاة  في  تغيرلاعمليات    جئوعة  أي  عرض  يتم  الزميلة.   في   شركة 

باإلضافة إلى ذلك  للمجموعة. ملة األخرىات الشايراداإل  يها كجزء منمستثمر فلك الشركات الاألخرى لت ات الشاملةيراداإل

ذلك ن  اكمتى   يرات،ي أي تغد المجموعة حصتها فالزميلة، تقي  عند حدوث تغير تم إدراجه مباشرة في حقوق ملكية الشركة

في حقوسبا ، ضمنا التغيرات  بيان  امن  استبعا  لملكية.ق  األيتم  المحققة  الخسائر غي  وأ  رباحد  بين  ر  المعامالت  الناتجة من 

 الزميلة. الشركة الشركة الزميلة بمقدار الحصة في المجموعة 
 

رة  أو الخساالربح  ثل، ويمخسائرلاأو  رباحاأللة في مقدمة لشركة الزميأو خسائر ا احأربحصة المجموعة في  إجمالييدرج 

 ركة الزميلة. التابعة للشفي الشركات  غير المسيطرةالحصص ب وبعد الضرائ
 

للش المالية  البيانات  إعداد  البيانيتم  فترة  نفس  في  الزميلة  عنركة  ويتم  للمجموعة.  المجمعة  المالية  الضرورة  ات   إجراءد 

 . حيث تتوافق مع تلك المتبعة من قبل المجموعةتعديالت على السياسات المحاسبية لهذه الشركات ب
 

سارة انخفاض في القيمة  المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري تسجيل أية خ   قوق الملكية، تقومتطبيق طريقة حد  بع

اعولة. تجري المجمالزمي  اتهشركجموعة في  ن استثمار المبشأ يد فيما  تاريخ البيانات المالية المجمعة لغرض تحد  في  ة تقدير 

في الشركة الزميلة. فإذا ما حدث ذلك، تحتسب المجموعة   قيمة االستثمار  اضنخفعلى ا  ضوعيإذا كان هناك أي دليل مو

القي انخفاض  المممبلغ  المبلغ  بين  بالفرق  لمة  استرداده  الزميلة  كن  ويتم  وقيمتهالشركة  الخس  الدفترية   بيان  في  ارةتسجيل 

 . المجمع أو الخسائر رباحاأل
 

سجيل أي استثمار متبقي بقيمته العادلة. كما يدرج  توم المجموعة بقياس  تقوشركة الزميلة،  الملموس على ال  د التأثيرفق  عند

المتبقي ومتحصالت البيع في   ستثمارلة لالعادلاوس والقيمة  لتأثير الململة عند فقد ازميللشركة ال  يةدفترة الالفرق بين القيم

 . أو الخسائر رباحاأل
 

   المعادلنقد والنقد لا 2.5.3

األجل  دائع قصيرة  والوالنقد في الصندوق  و  النقد لدى البنوك  لمالي من المركز افي بيان    يرة األجلقص  والودائعيتكون النقد  

 تتعلق بالتغير في القيمة.   ير جوهريةلمخاطر غ ضرتعوالتي تقل أهر أو بلغ ثالثة أشقاق تذات فترة استح
 

الموضح    جل وفقا للتعريفاالة  ع قصيرالودائقد والن  ن التدفقات النقدية المجمع منل ألغراض بيايتكون النقد والنقد المعاد

 عة. دى المجمول قدة الن إدارجزأ من ر جزءا ال يتتعتب ى البنوك، حيثئمة لدمكشوفة القاأعاله، بالصافي بعد الحسابات ال
 

 ودائع محددة االجل   2.5.4

 وتكتسب فوائد. داع اإليمن  شهرا   عشر ياثن يثالثة اشهر الستحق خالل دى البنوك وتتمثل الودائع محددة االجل ودائع ل
 

 الالحق   مبدئي والقياسراف الاالعت –ة يلاألدوات الما 2.5.5
 لتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.شأة أو امالي لمننشأ عنه أصل ي أي عقد يلمالية هاألداة ا

 

 ( الموجودات المالية  1
 ئي ي والقياس المبد االعتراف المبدئ

يمة كلفة المطفأة أو كمدرجة بالقحق ا بالتمقاسة ال  ةيكموجودات مال  ،لمبدئيعند االعتراف ا  ،يةودات المالجيف المونيتم تص
 .أو الخسائر رباحاأل  من خاللو كمدرجة بالقيمة العادلة ى أاألخراملة الشات يراداإلل من خال العادلة 

 

المال المبدئي عيعتمد تصنيف الموجودات  للنقالتدفقات اخصائص    ىلية عند االعتراف  التعاقدية  وذج ألصل المالي ونمدية 
التي  تمويل جوهري او  ضمن بند  تي ال تتة المدينة الالتجارياء األرصدة  تها. باستثندارإل  المجموعة  تستعين به  عمال الذيالا

المجموع تقوم    ةقامت  عليها،  عملية  مبررات  بقيامبدئيا  المجموعة  بتطبيق  بالق   المالي  األصل  العاديس  تمة  زائدا  يف كاللة 
تجارية  ة لألرصدة الاو الخسائر. بالنسب  رباحة العادلة من خالل األرجة بالقيمة غير المديلالماحالة الموجودات  المعاملة في  

او  لا جوهري  تمويل  بند  تتضمن  ال  التي  قيا  المجموعةقوم  تمدينة  فيتم  عليها،  عملية  مبررات  سعر  بتطبيق  مقابل  سها 
 المعاملة.
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 مة )تتمة( ية الهابسحا لمسات اد والسياساس اإلعداأ      -2
 

 )تتمة( ة الهامة المحاسبياسات السي 2.5
 

 )تتمة(الالحق  مبدئي والقياسراف الاالعت –ة يلالماوات األد 2.5.5
 

 ( )تتمة( الموجودات المالية 1
 

 )تتمة(االعتراف المبدئي والقياس المبدئي 
 

ات الشاملة األخرى، فيجب أن يراداإلة من خالل ليمة العادقلة أو اطفأالمللتكلفة ي وفقا لل المااألصيف وقياس تصنرض ولغ
مبلغ القائم. ويشار إلى هذا التقييم باختبار  للغ والفائدة فقط" على أصل ال المبفوعات أص تمثل "مدة  دفقات نقدييؤدي إلى ت

ال ات نقدية وقة ذات تدفي لودات الماتصنيف الموجة. يتم  اى األدراؤه على مستويتم إجمدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط و
لنظر عن اأو الخسائر بغض    رباحمن خالل األ  العادلة  بالقيمة  هافقط" وقياس تمثل اختبار "مدفوعات أصل المبلغ والفائدة  

 نموذج األعمال. 
 

الموإدارالمستخدم في  المجموعة  بالنسبة لنموذج أعمال   إليالمالية فهو  جودات  ة  الإداركيفية    ىشير  ات  دوللموج  وعةمجمة 
ن تحصيل التدفقات النقدية ستنتج م  النقدية  اتانت التدفقنتاج تدفقات نقدية. ويحدد نموذج األعمال ما إذا كبغرض إ  ةالمالي
ضمن لمطفأة  اتكلفة  والمقاسة بال  لمصنفةيتم االحتفاظ بالموجودات المالية اة أو بيع الموجودات المالية أو كليهما معا .  يالتعاقد
وجودات المالية فاظ بالمحت ما يتم االالمالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية بين لموجودات  احتفاظ بالل  عمال يهدفنموذج أ

يل ا لتحصضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ به ات الشاملة األخرىيراداإل لعادلة من خاللاالمصنفة والمقاسة بالقيمة 
 ية والبيع.التعاقد لنقديةالتدفقات ا

 

وائح أو  خالل اللمحدد من  الار الزمني  وجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات ضمن اإلطالم  تيعا أو مب   تاإن مشتري
السوق في  السائدة  تلتز  األعراف  الذي  التاريخ  أي  المتاجرة،  بتاريخ  تدرج  االعتيادية"(،  بالطريقة  فيه  )"المتاجرة  م 

 األصل.ع يبء أو بشرا المجموعة
 

 لالحق القياس ا
 م تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات:لالحق، يتاالقياس  ضارألغ

 

 وات الدين(جة بالتكلفة المطفأة )أدالية المدرالموجودات الم 
 المالية  الموجود اإلقبالرجة  المدات  العادلة من خالل  إعادةيراديمة  الشاملة األخرى مع  سائر والخ  رباحاأل  إدراج  ات 

 ين( راكمة )أدوات الدمتلا
 المالادوجالمو المدرج يت  اإلة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  عد يرادة  مع  األخرى  الشاملة  إدات  إعادة  األم  أو   رباحراج 

 الملكية(    قوقات ح)أدوء االعتراف الخسائر المتراكمة عند إلغا
  رائالخسأو  رباحل األمن خالالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 
 

 ات الدين(  )أدو المطفأة ةبالتكلف ةجرالية المدأ( الموجودات الم
المدرج  المالية  الموجودات  قياس  بالتكلفةيتم الحق ا  الفعلي  ة  الفائدة   ض في نخفاوتتعرض لال المطفأة بواسطة طريقة معدل 

 .هتميقفاض و انخأو تعديله أباألصل  عترافيتم إلغاء اال عندما أو الخسائر رباحوالخسائر في األ رباحيتم إدراج األ .يمةلقا
 

 الدين(   خرى )أدواتات الشاملة األيرادات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإلوجودمب( 
بال المدرجة  الدين  العادلبالنسبة ألدوات  الشاملة األخرى، تسجل  يراد إلل اخال  ة منقيمة  أو إعادةإيراد ات  الفوائد   تقييم  ات 

أو الخسائر ويتم احتسابها بنفس طريقة احتساب   رباحن األاد في بيرلا  القيمة أوائر انخفاض  بية وخسنت األجتحويل العمال
ات الشاملة األخرى. عند  يرادفي اإل  قيةلمتبلة القيمة العادقاسة بالتكلفة المطفأة. تسجل التغيرات في ا لمالية المالموجودات ا

 أو الخسائر.  رباحاأل خرى إلى املة األشلا اتيراداإلالعادلة من القيمة  اكم فيالتغير المتر إدراج إلغاء االعتراف، يعاد
 

المجمو لدى  مدرج  أدوات  أيعة  ليس  بالقيمدين  من خالل  ة  ة  البيانات    األخرىالشاملة    اإليراداتالعادلة  تاريخ  في  كما 
 معة. جالمالية الم

 
 (لكيةحقوق الم خرى )أدوات ملة األاات الشيرادإلدلة من خالل ابالقيمة العا مصنفة ات ماليةج( موجود

ا في أسهم كأدوات حقوق  صنيف استثماراتهقابل لإللغاء ت  غيرحو  ن  ىلع  راجموعة أن تختمبدئي، يجوز للمتراف العاال  عند
ة وفقا لمعيار المحاسبة تي تستوفي تعريف حقوق الملكيات الشاملة األخرى اليرادالعادلة من خالل اإل  ملكية مصنفة بالقيمة

الم  32لي  ودال الاألدوات  المتاجرر محتفظ  ين غوتكو  عرض،الية:  لغرض  تحديبها  يتم  أداة لى  ف عنيصتال  دة.  أساس كل 
 ى حدة.  عل
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 مة )تتمة( الهاسبية حا لمسات اأساس اإلعداد والسيا      -2
 

 ( ةم)تتالسياسات المحاسبية الهامة  2.5
 

 )تتمة(  حق لالا االعتراف المبدئي والقياس –األدوات المالية  2.5.5
 

 ة( تم)تمالية الموجودات ال( 1
 

 )تتمة( القياس الالحق
 )تتمة( لكية(ات الشاملة األخرى )أدوات حقوق الم يرادمن خالل اإل بالقيمة العادلة مصنفة ات ماليةج( موجود

األ إدراج  إعادة  أبدا  يتم  ا  رباح ال  لهذه  الماليةوالخسائر  وت   رباحاأل  لىإ  لموجودات  الخسائر.  األسأو  توزيعات    رباحجل 
 نمعندما تستفيد المجموعة    ءا ثنستباعات  مدفولحق في العندما يثبت ا   المجمع  أو الخسائر  رباح ان األرى في بيات أخإيرادك
األحصالالمت  هذه هذه  تسجل  الحالة،  هذه  وفي  المالي.  األصل  تكلفة  من  لجزء  كاسترداد  اإل  حربات  الشيرادفي  املة  ات 
  يم انخفاض ات الشاملة األخرى ال تتعرض لتقييرادل اإللة من خالدالقيمة العاة المصنفة بالملكي   قألخرى. إن أدوات حقوا
 يمة.الق
 

 لفئة على نحو غير قابل لإللغاء.  ام ضمن هذه أسه ت فياراثمتسالمجموعة تصنيف بعض اال ترتااخ
 

 أو الخسائر   رباحل األيمة العادلة من خالد( موجودات مالية مدرجة بالق
ارتد الماليلموجوج  با  ةدات  الالمدرجة  منلقيمة  األ  عادلة  ا  رباحخالل  بيان  في  الخسائر  المأو  قيمة الب  المجمع  اليلمركز 

   .المجمع أو الخسائر رباحفي بيان األ  القيمة العادلةفي ات يرغتال يالعادلة مع تسجيل صاف
 

ة  ة العادل ا بالقيمء تصنيفهلغالى نحو غير قابل لإلعم التي اختارت المجموعة  سهاالستثمارات في أ  تتضمن هذه الفئة بعض
في   أرباحتوزيعات  تاإيراد أو ةائر بما في ذلك أي فائدسلخوا رباحاألافي . وتسجل صات الشاملة األخرىيرادمن خالل اإل

 أو الخسائر.  رباحاأل
 

 إلغاء االعتراف 
أو  المالي    من األصل)أو جزء  الي  ع للمجموعة( بأصل ممن بيان المركز المالي المجف )أي االستبعاد ميتم إلغاء االعترا

 ( عندما:كذلليه بق عينط ثلة حسبماجزء من مجموعة موجودات مالية مما
 

 دية من األصل، أو ات النقتدفقم الالتاس يالحقوق ف تنتهي 
 ستلمة دفقات النقدية المتلا بدفع اأو تتحمل التزام    النقدية من األصل  المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات  تقوم 

المجموعة بتحويل كافة   تقوم  ( أنا )ألدفع" وإمإلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض وا  خير ماديل دون تأبالكام
صل  لمزايا الهامة لألصل أو )ب( ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر واامة لألا الهلمزاياو  طراالمخ

 األصل. ىسيطرة علولكنها فقدت ال
 

الدفع"، ب "القبض وول في ترتيأو تقوم بالدخقها في استالم التدفقات النقدية من أصل ما  وق تحويل حجموعة بم المعندما تقو
و  المجموعة بتحويل أتحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية وإلى أي مدى ذلك. عندما ال تقوم  ت  ان كإذا  ما    يمبتقي  ةعجمومتقوم ال

بكافة   اوالمخاطر  االحتفاظ  لالمزايا  تفقد  ول   صلأللهامة  األصالسيطرة  م  األصل  على  تسجيل  في  المجموعة  تستمر  ل، 
أيضاَ بتسجيل االلتزام ذي الصلة. يتم   عةموجالم  تقوم،  حالةال   تلك  على األصل. وفي  في السيطرةاستمرارها  لمحول بمقدار  ا

 .لمجموعةا ا بهظ تي تحتفتزامات اللقوق واالعلى أساس يعكس الحلتزام المرتبط به قياس األصل المحول واال
 

ى  ألقصا  دالح  ألصلية لألصل أوالدفترية ال بالقيمة  ى األصل المحولسيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان علياس ايتم ق
 يجب على المجموعة سداده أيهما أقل. ي لذاابل للمق

 

 ( المطلوبات المالية  2
 

 القياس عتراف المبدئي والا
  ر ئ او الخسا  باحاألرمدرجة بالقيمة العادلة من خالل    ت ماليةكمطلوبا  تراف المبدئيت المالية عند االعايتم تصنيف المطلوب

 حوط في معالمة تحوط فعالة وفق المالئم. ت كأدوات ةصنفمائنين او مشتقات وسلف او داو قروض 
 

  .خرىبات األالمطلوالمطلوبات المالية  تمثل
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 ( تتمةمة )هاسبية الحا لما ساتأساس اإلعداد والسيا      -2
 

 ( )تتمةة الهامة المحاسبيلسياسات ا 2.5
 

 )تتمة(  الالحق  والقياس االعتراف المبدئي –وات المالية داأل 2.5.5
 

 )تتمة(لية الماطلوبات ( الم2
 

 )تتمة(االعتراف المبدئي والقياس 
بالقيم مبدئيا  المالية  المطلوبات  كافة  ب تسجل  وبالصافي  العادلة،  اة  بااشمبة  لقتعالم  فتكاليلعد  حالمعامرة  في  .  ينالدائنلة  لة 

ا االسيراجع   التأجير فيما يتالمتعلقة  ية  حاسبملسة  المبدئعقود  التعلق باالعتراف  أجير التي تقع خارج ي والقياس لمطلوبات 
 . 9نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 القياس الالحق  
  :فئتين ية إلىطلوبات المالمالالحق، يتم تصنيف القياس ألغراض ال

 

 أو الخسائر،  رباحل األن خاللة مداالع ةالمالية المدرجة بالقيم مطلوباتال 
 (. والسلف روضالقك ي ذلف اممدرجة بالتكلفة المطفأة )بالمالية الت لوباالمط 
 

  مدرجة لالية اات المث أن المطلوبيأو الخسائر، ح  رباحالل األالي بالقيمة العادلة من خلم تقم المجموعة بتصنيف أي التزام م
  موعة.بالمج باطاتة هي األكثر ارة المطفأبالتكلف

 

 لمطفأة كلفة امطلوبات مالية مدرجة بالت
 

 ومصروفات مستحقة دائنون 
األرص الدائنةتقيد  عستحقالم  والمصروفات  دة  المستقبل  ن  ة  في  ستدفع  تسلمها،لقاء  مبالغ  تم  بها  سوا  خدمات  صدرت  ء 
 در.لم تصبل المورد أو قفواتير من 

 

 العتراف إلغاء ا
 ته. بط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيلمرتام ازتاالل م مالي عند اإلعفاء منتراف بأي التزام إلغاء االعتي
 

التزام مالي   استبدال  أر من  بآخ  ليا حعند  المقرض بشروط مختلفة بشكل جوهري،  تعديل  نفس  الح  شروطو  الي  االلتزام 
ق في  الفردرج  يويد،  دبااللتزام األصلي واعتراف بالتزام ج  كإلغاء اعترافل  و التعديالتبديل أذا  ة همعامل  كبير، يتم  بشكل

 .أو الخسائر المجمع رباحاألالقيمة الدفترية ذات الصلة في بيان 
 

 ت المالية ألدواصة امقا (3
ي المجمع فقط  المركز المي بيان ال غ فمبلم إدراج صافي التوالمطلوبات المالية ويلية  يتم إجراء مقاصة بين الموجودات الما

بمقاصة ملزم  حالي  قانوني  حق  وجود  اللاالمب  عند  الصافي مسجل غ  أساس  على  التسوية  المجموعة  وتعتزم  تحقيق    ة  أو 
 آن واحد. ت في زامالتالالموجودات وتسوية ا

 

  انخفاض قيمة الموجودات المالية 2.5.6
 

خستسجل   مخصص  المتوقعر  ئاالمجموعة  لكااالئتمان  المحتفغيالدين    تأدوا فة  ة  بر  خالل  و  هاظ  من  العادلة  للقيمة  فقا 

 تالي: لار كسائخلااو  حاألربا
 

  دفي ذلك موجودات العقو ن بماون االخرووالمدينالتجاريون المدينون 

 الئتمانية( الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )التسهيالت ا 
 

االس  تتعرض  في  تال  إاأل ثمارات  اال لى مخاسهم  الطر  لدك،  ذل  الى  إضافة  عة.متوق ئتمان  استثمليس  المجموعة    ارات فيى 

   .األخرىالشاملة   اإليراداتخالل  ة العادلة منلقيمباة مقاس الدين
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 مة )تتمة( سبية الهاحا لمسات ااد والسياأساس اإلعد      -2
 

 )تتمة( سبية الهامة السياسات المحا 2.5
 

 )تتمة(دات المالية انخفاض قيمة الموجو 2.5.6
 

  ةي ئتمانسهيالت االلية بخالف التلموجودات الماانخفاض قيمة ا( 1
الا  جلست غير  المالية  الدين  أدوات  لجميع  المتوقعة  االئتمان  العادلة من  لمجموعة مخصص خسائر  للقيمة  وفقا  بها  محتفظ 

ال. تستند خساأو الخسائر  رباحل األخال الفرقمئر االئتمان  التبي  توقعة إلى  قد ة بموجب عاقدية المستحقلتعلنقدية ات ا دفقان 
التدفقات ت االنقدية    وكافة  االمقع  وتلتي  تتضمن جموعة  األصلي.  الفعلي  الفائدة  لسعر  مقارب  بمعدل  مخصومة  ستالمها 

الالت بيع  من  المتوقعة  النقدية  الت  اتنماضدفقات  أو  به  االئتمانية  المحتفظ  تعحسينات  جزءا  تالتي  يتجزأ    بر  الال   شروطمن 
  تعاقدية.ال
 

ي مخاطر  ات االئتمانية التي لم تحدث فيها زيادة كبيرة ففكشالالن لنسبةالمتوقعة على مرحلتين. بئر االئتمان ايتم تسجيل خسا
االعاالئتمان م  النذ  الناتجة عن  تراف  االئتمان  احتساب مخصص خسائر  يتم  امبدئي،  المحتملة خاللتعثأحداث    12الـ    لر 
القا ا  اشهر  )خسائر  ا(  12لمدة   عةتوقالم  الئتماندمة  االئتما  .شهر  لالنكشافات  النبالنسبة  في  ثت  حد  يتية  كبيرة  زيادة  فيها 

احتمخاط يجب  المبدئي،  االعتراف  منذ  االئتمان  مخص ر  لخسائساب  المتبقي  ص  العمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمان  ر 
 داة(.األمر لى مدى علمتوقعة عن اتماثر )خسائر االئ عتظر عن توقيت الالن ف، بصرفلالنكشا

 

ي فيم التجاريينا  بالمدينين  االيوالمدين  تعلق  االئتمان    ومتق  ،ينرخن  خسائر  الحتساب  مبسطة  طريقة  بتطبيق  المجموعة 
وإنم  عليه،  ناء  المتوقعة. وب االئتمان  في مخاطر  التغييرات  المجموعة  تتعقب  بدال  تقوم  باالعال   ا  ذلك  اف بمخصص رتمن 
إلى  للخسائر   االاستنادا  المتوقعة  متئخسائر  األ ان  بيانعلى مدى عمر  تاريخ كل  في  مالاداة  المجموعة معةمج  ةيت  قامت   .

إلى   تستند  مخصصات  مصفوفة  فيبإنشاء  التاريخية  االخسائ  الخبرة  المتعلقة ر  المستقبلية  بالعوامل  تعديلها  ويتم  ئتمان 
 .ة االقتصاديةلبيئمدينين وابال
 

ا المالي  تعامل المجموعة  التأخ  فير  ثكأصل متع ألصل  المدفحالة  التعاقدية لمدة  ر في سداد  ك، قد ذلع  مو .  ا  يوم  90وعات 
ن تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية  حالة أ لك في  تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذ

االية استالإلى عدم احتم للمبلمم  القائاجموعة  التعاقدية  قلغ  بالكامل  ائت ي  أ  ةبل مراعامة  من قبل    مانية محتفظ بها تعزيزات 
 قدية. قات النقدية التعامالي عندما ال يوجد أي توقع معقول باسترداد التدفلل ااألص م شطبتالمجموعة. وي

 

 يالت االئتمانية ض قيمة التسه( انخفا 2
الئتمانية ة التسهيالت اقيمانخفاض    والسلف. يسجلمن القروض  لمجموعة  امن قبل  ئتمانية الممنوحة  تتكون التسهيالت اال

الم المالي  المركز  المالية  ال  بلغملمع باجفي بيان  للتقارير  الدولي  للمعيار  المتوقعة وفقا  لذي يتم ا  9معادل لخسائر االئتمان 
 لى. أع أيهماكزي لكويت المرات بنك اما لتعليخصصات المطلوبة وفقلكويت المركزي والمتطبيقه بناءا على تعليمات بنك ا

 

 ي ليمات بنك الكويت المركز مان طبقا لتعخسائر االئت تاصصمخ
لتعليماتمجال  ىعل  نيتعي طبقا  االئتمانية  للتسهيالت  االئتمان  لخسائر  مخصصات  احتساب  المركزي    موعة  الكويت  بنك 

المخبشأن   التسهيالالتسهيالت االئتمانية وحساب  السداد عندتمانية كمتأخراالئ   ت صصات. ويتم تصنيف  اما ال يتة  ستالم  م 
المقرر  المدفوع التعاقدي  السداد  تاريخ  في  تعندم  أو  هالات  ويتم زا  مسبقا .  المعتمدة  المقررة  الحدود  عن  التسهيل  قيمة  يد 

تزيد عن  لمدة    غالمبلاصل  قسط  أو    الفوائد  منخفض القيمة عند التأخر في سداداالئتماني كمتأخر السداد وتصنيف التسهيل  
ة ومراقبة القروض المصنفة كـ  اردإم تتها. ودسهيل عن قيمته المقدرة الممكن استرداالدفترية للت يمةتزيد القوما  وعندما ي 90

الق األربع    ئاتالفإلى    غير منتظمة ويتم تصنيفهاتسهيالت  بصفتها  يمة" معا   "متأخرة السداد" و"متأخرة السداد ومنخفضة 
 د المخصصات: تم استخدامها لتحدييالتالية والتي 

 

 لمحددالمخصص ا  اييرمع ل ا  الفئة
   

 - يوما   90ى  إل   تصل   ةلفتر   ة غير منتظم  قائمة المراقبة 

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

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

 %100 يوما   536تتجاوز    مة لفترةظ غير منت معدومة
 

ة حول أوضاع العميل  داراء  على رأي اإلنه بأعال  ذكورةم إحدى الفئات اليف تسهيل ائتماني ضمن  بتصن   المجموعةوم  قد تق
 المالية و/أو غير المالية. 

 

اح ميتم  بنسبة  تساب  أدنى  بحد  عامة  وبن1خصصات  النقدية  للتسهيالت  ال0.5سبة  %  للتسهيالت غير  كافة  ن%  على  قدية 
 د. محد صب مخص ا الضمان المقيدة( والتي ال تخضع الحتسخصم بعض فئات عد الصافي بويل )بي التممدين
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 عقارات استثمارية   2.5.7

رج العقارات االستثمارية  مبدئي، تد لالعتراف الحقا  املة. الف المعتكالي  ما فيهافة ببالتكل  االستثمارية مبدئيا  عقارات  تقاس ال

في  لة  عادلاقيمة  لبا السوق  تعكس ظروف  األالتي  إدراج  يتم  المجمعة.  المالية  البيانات  النا  احربتاريخ  الخسائر  تجة من  أو 

للعق العادلة  القيمة  في  األالتغيرات  في  االستثمارية  ال  حاربارات  فيهالتي    ترةالفر خالل  خسائأو  الا.  تنشأ  تحديد  قيمة ويتم 

 بيق نماذج التقييم المناسبة.م معتمد خارجي من خالل تطقيير تيبريه خج دلة بناءا على تقييم سنوي يالعا
 

االستثماربالعقارا  االعتراف  إلغاءيتم   تاريخ حصول ت  في  بيعها )أي  يتم  أو    ية عندما  السيطرة(  ند سحبها عالمستلم على 

دائم ابصفة  من  يالستخدة  وال  اقتوقام  منافع  أي  مستق ع  الفرتصادية  يدرج  بيعها.  من  البيع  متحفي  اصبين    قبلية  صالت 

المقابل الذي سيتم إدراجه ضمن  . ويتم تحديد قيمة  افالعترغاء اإلالخسائر في فترة  و  أ  احربفترية لألصل في األوالقيمة الد

في المعيار يد سعر المعاملة الواردة  لمتطلبات تحد  قا  ثماري وفاالست  العقارب  إلغاء االعترافن  مأو الخسائر الناتجة    رباحاأل

 .15 المالية راريللتق لدوليا
 

ا من(  )أو  إلى  التحويالت  االلعقاتتم  عندما  ر  فقط  بالنسب  ونيكستثماري  االستخدام.  في  تغير  عقار  هناك  من  للتحويل  ة 

المااستثم إلى عقار يشغله  المقدر  فإن  لكاري  للعقالتكلفة  بالة  للمار  الالحقة تمبسحانسبة  العقارة  قيمة  ف  ثل  ي تاريخ العادلة 

ر وفقا   المحاسبة عن هذا العقاتثمار تقوم المجموعة بلالسرا   أصبح العقار الذي يشغله المالك عقادام. إذا  ستخاال  ييير فغالت

 . ير في االستخدامتغيلا لكات والمعدات حتى تاريخاسة المنصوص عليها للممتللسي
 

 داتلكات ومعممت 2.5.8

   .القيمةفي انخفاض واي كم والمعدات بالتكلفة بالصافي بعد االستهالك المترا  ممتلكاتتدرج ال
 

القس باستخدام طريقة  االستهالك  احتساب  لتخفيضالط  يتم  الممتلكا  ثابت  قيمتهتكلفة  إلى  والمعدات  مدى   على  يةقبالمت   ات 

 . ض ملك حراألراستهالك المقدرة. وال يتم  ةأعمارها اإلنتاجي
 

 هي كالتالي:  و للموجوداترة ية المقداإلنتاج راعماألالثابت على مدة القسط  أساسك على الستهاليحتسب ا
 

 سنة 20 ي مبان 

  سنة 5 – 3 معدات مكتبية 
 

م حصول المستل  لبيع )أي، تاريخد انع  إلغاء االعتراف به  يتم  ئيا  دبجل م سلكات والمعدات وأي جزء جوهري مالممت  إن بند

 إلغاء أو خسائر ناتجة عن    أرباحدرج أي  ت  .هعيند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بو عسيطرة( أعلى ال

باب  االعتراف )المحتسبة  بين صافياألصل  الدفترية  لفرق  والقيمة  البيع    الخسائر  أو  رباحاأل  نبيا  ل( فيصلأل  متحصالت 

 صل. اف باألاالعتر إلغاءعند  عمالمج
 

ها  ة مالية ويتم تعديلات في نهاية كل سنمعدلاو  خريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكاتلتا  ةعة القيميتم مراج

ا.  إن كان ذلك مالئم 
 

 دات غير المالية وجوالممة يانخفاض ق  2.5.9

أصل ما قد تنخفض   على أنأي مؤشر  ذا كان هناك  حديد ما إتقييم لت  ءعة بإجرابيانات مالية مجم  لمجموعة بتاريخ كلم اتقو

نوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير  سال  ةمالقي  ضر انخفاباورة إجراء اختؤشر أو عند ضرر مثل ذلك الميمته. إذا ما ظهق

المقدال القيمة الممكن  رداده لهذا األصل.ن استممكال  رمبلغ  القيمة اترداس  إن  ة إنتاج  عادلة لألصل أو وحدلادها لألصل هي 

ناقصا  النق القيمة  تكالي  د  أو  البيع  االستخدامف  أكبر،اثناء  أيهما  تحديدها  ،  يك  ويتم  لم  ما  فردي  أصل  ا منت  لاألص   نلكل   ج 

نقدية واردة مستقلة بشكل كبي تلتدفقات  ا لر عن  أو م  لتيك  الموجودات  األتنتجها  الموجودات  تزيد خجموعات  رى. عندما 

ال أو ود القيمة  ما  الفترية ألصل  إنتاج  احدة  النقد عن  يمملمبلغ  استرداده،  اكن  قد  قيمته وعتبر األصل  إلى  نخفضت  يخفض 

 دها.داه الممكن استرقيمت
 

االستخداممة  قيال  ميتقي د  نع النقديةاثناء  التدفقات  تخصم  القيمة  مستلا  ،  إلى  المقدرة  معدقبلية  باستخدام  قبل   ل خصمالحالية 

لعادلة  حديد القيمة ادة لألصل. عند تخاطر المحدل والمة لألمواة الزمنيلحالية للقيمكس تقييمات السوق اعالضرائب والذي ي

حتى  ناقصا   تا  التكاليف  الؤ لبيع،  عدت  امالعمخذ  حالة  في  االعتبار.  في  السوق  في  هذه مكاإم  الحديثة  مثل  تحديد  نية 

االتقييم  دام مضاعفات  هذه الحسابات باستخ  يم مناسب. ويتم تأييدج تقيت، يتم استخدام نموذالمعامال المعلنة ألسهم  وأسعار 

 خرى.األادلة المتاحة ات القيمة الععلنا أو مؤشر شركات المتداولةلل
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 ( )تتمة يةلدات غير الماوجوالممة يض ق انخفا 2.5.9

ا بصورة منفصلة  ادهإعد يتم    التي   الحسابات التقديريةو  ليةيلتفص الموازنات ا  على  ض القيمةة النخفا المجموع  بتساحاتند  سي

توز يتم  والتي  المجموعة  لدى  النقد  إنتاج  وحدات  من  وحدة  المولكل  هذه  تغطي  عليها.  الفردية  الموجودات  ازنات  يع 

التقديرية عادة فترة خبوالحسا قه  بيتط  مويت  و طويل األجلل نمحساب معدول، يتم  ت األطتراللف  ةالنسببس سنوات. ومات 

 الخامسة.  د السنةقبلية بعية المستلتوقع التدفقات النقد
 

أي مؤشر على    ديد ما إذا وجيم في تاريخ البيانات المالية المجمعة لتحدبالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقي

ان القيمةخأن خسائر  اند موجوتع  لم  ةلالمسج   فاض  أن  فإدة  الذا مخفضت.  المبلغ   ومتق  ،مؤشرا وجد هذا  بتقدير   المجموعة 

بقا  فقط في حالة وجود تغيير في أو وحدة انتاج النقد. ويتم رد خسائر انخفاض القيمة المسجلة سالألصل    استردادهالممكن  

ل  االفتراضات استردتالمستخدمة  الممكن  المبلغ  ماحديد  لألصل  آخرنده  تق ارسخ  ذ  م ة  إنييم  مح  سجلة.  أال دود  الرد  بحيث 

ا  مةلقيااوز  تتج التي كانت سيتم تحديدها بالصافي بعد وال يتجتردادها  لممكن اسالدفترية لألصل قيمته  الدفترية  القيمة  اوز 

فياالس االنخفاض  خسائر  تسجيل  عدم  حالة  في  األصل    تهالك  الردفقيمة  يدرج  سابقة.  سنوات  األ  ي  بيان    و أ  باحرفي 

   عادة تقييم.زيادة إع الرد كلتعامل م، وفي هذه الحالة، يتم امهقيي تعاد غ المرج األصل بالمبلم يدما ل جمعالمئر خساال
 

المال البيانات  الشهرة سنويا  كما في تاريخ  اختبار  القي يتم  لتحديد االنخفاض في  المجمعة  التي امة عندما تتوية  الظروف  فر 

القاحتمال انخفاتشير إلى   الالمبقييم  ة الشهرة بت خفاض قيميتحدد انترية.  لدفة اميض   نتاج نقدمكن استرداده لكل وحدة إلمغ 

مجم من  )أو  القي وعة  انخفاض  خسائر  تسجل  الشهرة.  عليها  تتوزع  التي  النقد(  إنتاج  الممكن وحدات  المبلغ  كان  إذا  مة 

   ية.لستقبرات ملشهرة في فتتعلقة باقيمة المفاض الانخئر اسرد خ نية. ال يمكرلنقد أقل من قيمتها الدفتالوحدة انتاج استرداده 
 

غ الموجودات  اختبار  الملميتم  ذات  ير  في  األعماوسة  كما  سنويا  القيمة  انخفاض  تحديد  لغرض  المحددة  غير  اإلنتاجية  ر 

اض ل انخفتمااح  ىلروف إظما تشير الدوعن  -متى أمكن ذلك  -النقد  ى وحدة انتاجالبيانات المالية المجمعة على مستو  تاريخ

 ية.  ة الدفترالقيم
 

 ن  فيوظملا يامزا 2.5.10

النهائي وطول  ميع  لخدمة لجنهاية ا  تقدم المجموعة مكافأة فترة  موظفيها. إن استحقاق هذه المكافأة يستند عادة  إلى الراتب 

إتمام الى  ويخضع  الموظفين  األدنى  خدمة  التكا  الحد  إن  الخدمة.  فترة  المتوقعلمن  تسجيلها  يتم    افآتمكلا  لهذه  ةيف 

االلتزام غير  دمالخ  فترةمدى    مستحقة على  كمصروفات ان هذا  ية.  المبالممول  المسمثل  نتيجة لغ  لكل موظف  الدفع  تحق 

 مجمعة.النتهاء الخدمة بتاريخ البيانات المالية ال
 

المجمو تقوم  ذلك،  إلى  لإضافة  بالنسبة  اشلعة  بدفع  الكويتيين  للمؤتموظفين  السراكات  عية،  االجتما  أميناتللتمة  اعسة 

  لموظفين.س نسبة مئوية من رواتب اساى ألات عشتراكتسب هذه االوتح
 

 مخصصات   2.5.11

ع  يدتق االمخصصات  لدى  يكون  حالي  ندما  التزام  ومن اسأو    يقانون)لمجموعة  السابق،  في  وقع  حدث  عن  ناتج  تداللي( 

لتزام بصورة موثوق  غ االن تقدير مبلزام ويمكية االلتصادية لتسوقتا  التي تتضمن منافع  يتطلب استخدام المواردأن    ملتالمح

 فيها.  
 

يعكس، وفقا     يثبح  بئالضرا  خصم المخصصات باستخدام معدل حالي قبلل ماديا، يتم  ألموالقيمة الزمنية لإذا كان تأثير ا

لوقت ة مرور اخصص نتيجيادة في المزل، يتم االعتراف بام عند استخدام الخص زام.لتالبا  لما هو مالئم، المخاطر المرتبطة

 يل. ف تمو كتكالي
 

عة  وعندما تتوقع المجمأفضل تقدير حالي.    لكي تعكسيلها  وتعد   مجمعة  مالية  ناتبياتتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل  

الء من  جز  دادرتاس بالكامل، على سبيل  المخصص  أو  اوف  لثامالمخصص  لعقد تأمين، يتم  كأصل سترداد  عتراف باالالقا  

ومنف فقط  صل  يكلكن  االستردادعندما  هذا  بالفعل.  ون  المتعلق مؤكد ا  المصروفات  عرض  بيايتم  في  مخصصات  بأية  ن  ة 

  د.االمجمع بالصافي بعد أي استرد ائرالخساو  رباحاأل
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 نة أسهم خزي 2.5.12

األسه  نتتكو من  الخزينة  للشركة    اصةخال  م أسهم  التيالمصدرة  إعادة   األم  إعادة    تم  يتم  ولم  المجموعة  قبل  من  شرائها 

التكلفة  إصدارها أو إلغائها بعد. يتم المحاسبة عن أسهم الخ المتوسط المرجح لتكلفة    حيث يتم إدراجزينة باستخدام طريقة 

المعااأل مقابحس  في  اهشرائ  دسهم  الملكل ضمن حقاب  إوق  إعادة  عند  األ  مأسه  دارصية.  إدراج  يتم  ة  الناتج  احربالخزينة 

كما يتم تحميل الخسائر  والذي يعتبر غير قابل للتوزيع،    ، احتياطي أسهم الخزينة  ،ساب منفصل في حقوق الملكيةضمن ح

ثم    المرحلة  رباحألية على ار اإلضافالخسائ  ميلتح   متب، ويالذلك الحس  ساب في حدود الرصيد الدائنة على نفس الحالمحقق

المحققة الحقا  عن بيع أسهم الخزينة أوال  لمقاصة الخسائر    رباحم األري. تستخدطي االجباطي االختياري ثم االحتيا ياحتالا

زيعات  أية تودفع  م  يت  .  اليلى التوالعواحتياطي أسهم الخزينة    لةالمرح  رباح األالمسجلة سابقا  في االحتياطيات و  المؤقتة

أسه  حباأر الخزينقدية عن  األي  يؤدونة.  م  أسهم  تكلفة  أسه  عدد  زيادةإلى    رباحإصدار  متوسط  وتخفيض  نسبيا   الخزينة  م 

 هم الخزينة. تكلفة أس إجماليالسهم بدون التأثير على 
 

  األرباحتوزيع  2.5.13

ح ا لقانون الشركات، يسموعة. وفقرة المجماق سيططي نف  رمالذا اهبح  ال يص  اعندم  األرباحالتزام بسداد  جل المجموعة  ست

 مباشرة في حقوق الملكية.  المبلغ المقابل . يسجلالجمعية العمومية السنوية ساهمين فيها من المبعد اعتماد األرباحبتوزيع 
 

البلتارياعتمادها الحقا  ة والتي تم  سنلل  األرباحعن توزيعات    اإلفصاحتم   الللماانات ايخ  خ يبعد تار  الحقدث  كح  ةعمجمية 

  البيانات المالية المجمعة. 
 

  باح رأ اتتوزيعات إيراد 2.5.14

 عندما يثبت الحق في استالم الدفعات.  رباح ات توزيعات األإيرادل تسج
 

 الضرائب  2.5.15

 م العلمي قدللت كويتالؤسسة حصة م
رار أعضاء مجلس  ى قنادا  إلمعدل استللحساب الا   وفق%  1بة  سنلمي بعلاحصة مؤسسة الكويت للتقدم    ركة األمتحتسب الش

ة  دارات من الشركات الزميلة والتابعة ومكافأة أعضاء مجلس اإليراداد اإلععلى أنه يجب استب  ة المؤسسة الذي ينصإدار

 صة. حديد الح ح السنة عند تاالجباري من ربي ياطتاالحيل إلى والتحو
 

 ية  نطوضريبة دعم العمالة ال
 2006لعام    24  وزير المالية رقم  وقرار  2000لسنة    19وفقا  للقانون رقم    نيةالة الوطدعم العمألم ضريبة  ا  كةالشرتسب  حت

يعات  والتابعة وتوزالشركات الزميلة  من    اتيرادم اإل% من ربح السنة الخاضع للضريبة. وفقا  للقانون، تم خص  2.5بة  بنس

 السنة.  ية من ربحطنلومالة اة دعم العريبلض خضعي تتلرجة ادملالنقدية من الشركات ا باحراأل
 

 الزكاة
الزكاة بنس المج1بة  يتم احتساب  المالية رقم    موعة% من ربح  لقرار وزارة    10اعتبارا  من  الذي يسري    58/2007وفقا  

 . 2007ديسمبر 
 

 اتيرادعتراف باإلالا 2.5.16

ة التزامات األداء من  المجموع  ( تستوفيندما )أو فورعلى مدى الوقت عأو    ية معينةات في فترة زمندراييتم االعتراف باإل

  يل.العمإلى  بةالمطلوالخدمات أو   خالل تحويل البضاعة
 

 ت تعاب وعموالأ اتإيراد
يل لعمالئها. يتم تسج   عموالت من مجموعة متنوعة من الخدمات المالية التي تقدمهاالو  با عتألا  تاإيرادتكتسب المجموعة  

 .مقابل الذي تتوقع المجموعة أحقيتها فيه مقابل تقديم الخدماتيعكس ال بلغ الذيللم ت وفقا  والعموال تعابات األدإيرا
 

تحديد واأل  التزامات  يتم  بدداء  في  بها  الوفاء  توقيت  عقود  تتض  وال  .دالعق  ايةكذلك  نمطية إيرادمن  المجموعة بصورة  ات 

 مات األداء.العديد من التزا
 

ء  لغ النقدي المقابل لها وعادة  ما يستحق على الفور عند الوفارة بالمبدار فاتو، يتم إصئهالعمالة  خدملعة اومجملا  تقدم  عندما

 مة على مدار الوقت. مقدال ةمالخد ةأو في نهاية فترة العقد في حال معنيةزمنية  فترةد بالخدمة عن
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 مة( ية الهامة )تتالسياسات المحاسب 2.5
 

 تتمة( ) اتيرادعتراف باإلالا 2.5.16

بصورة نمطية على الخدمات قبل تحويلها ر  سيطتنها  ات حيث ارادييسي في ترتيبات اإلانتهت المجموعة الى ان المبلغ الرئ

 الى العميل. 
 

 ات ومصروفات فوائد إيراد 2.5.17

لية التي تحمل فائدة باستخدام لمات ااوداأل  علجمي  المجمع  ائرلخسو اأ  رباحبيان األ  يفت الفوائد  ات ومصروفاراديإتسجل  

الفعل الفائدة  الفعتستخدم طريقة معي.  طريقة معدل  الفائدة  التكلفة المطفأة  دل  المالي    لألصللي الحتساب  المالي او االلتزام 

   .لةالص ذات ترةى الفعلى مداو الخسائر  باحرألات فوائد في ئد او مصروفاواف كإيراداتوزيعه واالعتراف به ويتم ت
 

   العمالت األجنبية 2.5.18

لرئيسية للشركة األم. تقوم كل شركة في المجموعة ا كويتي وهو العملةموعة بالدينار المجعة للالبيانات المالية المجم رضتع

البن قياس  يتم  كما  لها،  الرئيسية  العملة  في    ودبتحديد  الالمدرجة  باستامالبيانات  شركة  لكل  تلكلية  الالعمل  خدام   .يةئيسرة 

 رباحالخسائر المعاد تصنيفها إلى األو  أ  رباحتعكس األ  بيةأجن  ةعمليللتجميع وعند بيع    شرةمبالالمجموعة الطريقة ا  خدمتست

 ر المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.  أو الخسائ
 

 المعامالت واألرصدة 
الفوري  رف  الص  لكل منها وفقا  لسعرية  ئيسرل ا  ملة عبال  عةشركات المجموت أجنبية من قبل  ال ملمعامالت بعمبدئيا قيد ام  يت

 رة.  لالعتراف ألول ملة لمعامفي تاريخ تأهل ا
 

ال الرئيسية وفقا  لسعر الصرف  العملة  إلى  أجنبية  المدرجة بعمالت  النقدية  الموجودات والمطلوبات  في    ريفوويتم تحويل 

 أو الخسائر.  رباحاأل ييل البنود النقدية فتحوأو  ةويلتسامن  جةالفروق الناتة المجمعة. وتسجل يلبيانات الماتاريخ ال
 

ت النقدالبنوحويل  يتم  غير  تواريخ ا  يةد  في  كما  الصرف  أسعار  باستخدام  أجنبية  بعملة  التاريخية  بالتكلفة  قياسها  يتم  لتي 

م خداتية فيتم تحويلها باسجنبة ألمبعلة  دالعاة  وفقا  للقيم  يتم إعادة قياسها  يتالنقدية ال  ة للبنود غيرسبلنالمعامالت المبدئية. وبا

لة الربح أو الخسارة الناتجة من تحويل البنود غير لقيمة العادلة. تتم معامم فيه تحديد ا لذي تريخ االتا  سعار الصرف كما في أ

)أي ان    بندلل  ة لادالع  قيمةال ن التغير في  الخسارة الناتجة م  واف بالربح أشى مع االعترمايتالنقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما  

قيو خساأ  أرباحالتي تدرج  ود  لبنافروق تحويل   اإلمتها  ئر  األيرادالعادلة في  أو  الشاملة األخرى  يتم   رباحات  الخسائر  أو 

 (.على التوالي ئرساأو الخ رباحات الشاملة األخرى أو األيرادايضا تسجيلها في اإل
 

أو   ات )أو جزء منها( رادي إو أئي ألصل أو مصروفات مبدال فاترالعاعند ستخدم الذي سي ف الفوري سعر الصر ديعند تحد

لتزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة  أو اأصل  ب  ء االعترافغاإلند  ع

دة مبالغ مدفوعة أو  د عوجو  ةال ي حف مة.  فعات المقدالد  ي الذي نشأ عن تلكدقالنزام غير  أو االلتلألصل  باالعتراف المبدئي  

 مستلم من الدفعات مقدما. لكل مبلغ مدفوع أو  يد تاريخ المعاملةدحت عةلمجموامقدما، فيجب على مة ستلم
 

 موعةالمج شركات
اريخ  ت  ف السائدة فيبأسعار الصر  لكويتياينار  نبية إلى الداألج  ياتللعملعند التجميع، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات  

ي تواريخ المعامالت.  صرف السائدة فركات بأسعار اله الشأو الخسائر لهذ  رباحاألات  يانبمالية المجمعة، وتحول  يانات الالب

  ية لعميع  ألخرى. عند بلة الشامات ايرادبية الناتجة عن التحويل بغرض التجميع ضمن اإلجناأل  تالعمال  وق تحويلتدرج فر

 .خسائرأو ال رباحجنبية إلى األألا ةيالعملخرى المتعلق بهذه ملة األات الشاديرانيف بند اإل أجنبية، يعاد تص
 

ترية للموجودات والمطلوبات  عادلة للقيمة الدفال  يمةقلعلى ا  أجنبية وأي تعديالت  عمليةة من حيازة  تجأية شهرة ناتتم معاملة  

ة نبيجت األري لتحويل العمالصرف الفوبسعر ال  حويلهاة ويتم تاألجنبي  عمليةللات  بومطلوكموجودات  من الحيازة  الناتجة  

 ة.مجمع ية الالمالالبيانات ي تاريخ ف
 

 األمانة  موجودات بصفة 2.5.19

ابة ني  اتوجودر مثمااالحتفاظ بموجودات أو استة األخرى التي ينتج عنها  ماناأل  توخدما  تقدم المجموعة خدمات الضمان

تراف  البيانات المالية المجمعة ما لم تستوفي معايير االع  أمانة فيها بصفة  ودات المحتفظ ب ال يتم عرض الموج.  ءلعمالعن ا

 الخاصة بالمجموعة.   داتضمن الموجوأنها ليست حيث 
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 ة( هامة )تتمالة السياسات المحاسبي 2.5
 

 حتملة لما ات لوبطمت والاجودوالم 2.5.20
إدراج  يت  ال الالموجودام  ضمن  المحتملة  المجمعة  ت  المالية  يتبيانات  اإلفصاح  بل  عندمام  المنافع    عنها  تحقيق  يكون 

 االقتصادية محتمال .  
 

بي  ال في  المحتملة  المطلوبات  إدراج  اليتم  المالي  المركز  يتممجمان  اإليضاحات حول  اح عاإلفص  ع ولكن  في  نات  البيانها 
 بعدا . الشركة مستخارج على منافع اقتصادية إلى شتمل موارد التي تتدفق ال ن احتمالجمعة ما لم يكملة االيملا
 

 معلومات القطاعات   2.5.21
القطاع هو جزء مميز من المجموعة يضطلع بأنشطة األعمال التي ينتج عنها   ستخدم ليف. ت ها تكاات ويتحمل عندإيراإن 

الشركةإدار الموارل  لشغيالت  تقطاعا  مألا  ة  وتقييمتخصيص  قطاعات  األداء.  د  تجميع  بسم  يتم  تتميز  التي  ات  التشغيل 
ا ويتم إعداد التقارير بشأنها بصفتها  تشابه في اثلة وتية ممااقتصاد لمنتجات والخدمات ونوعية العمالء متى كان ذلك مالئم 
 نها. قرير عيمكن إعداد ت قطاعات

 

   رعقود التأجي 2.5.22
 

 رتأجمسك ةعمجمولا
 الموجودات منخفضة القيمة  تأجير وعقود جلألاعقود التأجير قصيرة 

  تها مدتبلغ  )أي تلك العقود التي  هالدي األجلقصيرة تأجير العقود على  األجللعقود قصيرة باعتراف تطبق المجموعة إعفاء اال
التأو    شهرا    12 بداية  تاريخ  من  خي أقل  تتضمن  ال  والتي  تطب(.  راءشار  أجير  أنها  االعتر  قكما   تأجير  عقودباف  إعفاء 

 عقود لالتأجير  فوعات  يتم تسجيل مديمة.  التي تعتبر منخفضة القعقود تأجير المعدات المكتبية  على الموجودات منخفضة القيمة  
القيمة كمصروفات على    تأجير  وعقود  األجلقصيرة    التأجير الثابت على مدى  أساسالموجودات منخفضة  قد فترة ع  القسط 
 التأجير. 

 

   ة المجمعةلماليلبيانات اة افتر أحداث بعد  2.5.23
روف وقعت ارها حول ظيخ التصريح بإصدولكن قبل تارمجمعة  البيانات المالية ال  ةإذا استلمت المجموعة معلومات بعد فتر

نه فترة  في  المجمعةاية  المالية  المجموعةالبيانات  ستقوم  ك  ،  إذا  ما  المعلبتقييم  تؤوانت  المبامات  على  في  لثر  المسجلة  غ 
س أي بحيث تعك  ة المجمعةالبيانات الماليفي    ةل ستقوم المجموعة بتعديل المبالغ المسجللمجموعة. و  جمعةالم  المالية  البيانات

 ف التي تتعلق بتلك الظرو  اتحفصاتحديث اإل  إلى ، باإلضافة  بيانات المالية المجمعةالت بعد فترة  تعديال  إلى  أحداث تؤدي
لن تقوم   ،البيانات المالية المجمعةبعد فترة    تعديالت  إلىتؤدي  داث ال  أي أحوقوع  لة  لجديدة. في حااء المعلومات  في ضو

عن طبيعة الحدث الذي ال   فصاحكن سوف تقوم باإللديها، ولجمعة  لمالية المالبيانات اة في  يير المبالغ المسجلالمجموعة بتغ
 ذلك ممكناَ.   متى كانقييم ا التهذ إمكانية إجراء  أو بيان عدم المالي  تعديالت وتقدير تأثيره إلىيؤدي 

 

 تداولةغير ممقابل  متداولة ى إلالموجودات والمطلوبات صنيف ت 2.5.24
والمطلوبات  ال  عةالمجمو  عرضت المركز    فيموجودات  متداو  إلىتصنيفها    إلىاستنادا   المجمع  المالي  بيان  لة/غير  بنود 

 :ادمعن  ال  وداتم ليكون األص .ولةمتدا
 

 أو  ؛في دورة تشغيل عادية كهاستهال أو توجد نية لبيعه أو اف بهاالعترلمتوقع ون من اكي 
 أو ؛ي بغرض المتاجرةسأساحتفظا  به بشكل ن ميكو 
 أو ؛ةالمجمع ي عشر شهرا  بعد فترة البيانات الماليةل اثنخال االعتراف بهمتوقع ن من اليكو  
 قل بعد األا  على  لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهرم  ستخداالا  تبادل أوال  نمقيدا  م  نم يك ل ما لدالمعا  يمثل النقد والنقد

 . المجمعة ت الماليةفترة البيانا
 

 .تداولةم ر غي موجوداتك خرىاأل ف كافة الموجوداتصنت
 

 :ال  عندماوتدايكون االلتزام م
 

 أو ؛عاديةشغيل رة تولمتوقع سداده في ديكون من ا 
  أو ؛جرةمتاالي بغرض ساأس شكلبه ب تفظا  حميكون 
 أو ؛المجمعة يانات الماليةالسداد خالل اثني عشر شهرا  بعد فترة البون مستحق كي  
 بتأ مشروط  غير  حق  وجود  لفتعدم  االلتزام  تسوية  عاثنرة  جيل  شهرا  ي  فشر  بعد  األقل  على  الترة      ليةماالبيانات 

 .المجمعة
 

 متداولة.  ريغلوبات مطك خرىاأل المطلوباتكافة  المجموعة فصنت
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 تتمة( اسبية الهامة )السياسات المح 2.5
 

 قياس القيمة العادلة   2.5.25

السوق    في  نكيمعاملة منظمة بين المشاردفوع لنقل التزام ما في  المأو    ام  أصلم من بيع  السعر المستل  هي  القيمة العادلةإن  

 م:نقل االلتزاأو  صلدوث معاملة بيع األفتراض حا  إلى  عادلةقيمة اللالقياس. يستند قياس ا في تاريخ
 

 االلتزام، أو أو  صلفي السوق الرئيسي لألالنقل أو  البيع 

 االلتزام.  أو صلاألكثر مالءمة لأل لسوقفي افي ظل غياب السوق الرئيسي، النقل  أو البيع 
 

 األكثر مالءمة.   السوقو أ السوق الرئيسي إلى ولالوصمكان المجموعة إيجب أن يكون ب
 

العادل القيمة  قياس  السوق استخدامها  زااللتأو    صل لأل  ةيتم  للمشاركين في  التي يمكن  عند تسعير  ام باستخدام االفتراضات 

 ية المثلى.دهم االقتصالحامص لتحقيقون عمللمشاركين في السوق سيأن اراض  االلتزام، بافتأو  صلاأل
 

ايراعي   لألقياس  العادلة  المشا  غير  صللقيمة  قدرة  على  المالي  السوق  في  م  مزايا   إنتاج رك  استخدام   ناقتصادية  خالل 

له،  صلاأل أن  شم  إلى  من خالل بيعهأو    بأعلى وأفضل مستوى  المحتمل  السوق من  ايستخارك آخر في  بأعلى   صلألدم 

 له. وى وأفضل مست
 

اتستخ أسالدم  مالئميلمجموعة  تقييم  للظب  بية  لها  يتوفر  والتي  كاروف  اانات  القيمة  لقياس  أقصى فية  تحقيق  مع  لعادلة، 

 استخدام المدخالت غير الملحوظة. الحد منالملحوظة ذات الصلة و ستخدام للمدخالتا
 

كافة   ي تصنف  التي  والمطلوبات  قياس  الموجودات  العادلةهقيمتتم  ا  عنها  صاحفاإلأو    ا  المجمعفي  المالية  ضمن ة  لبيانات 

الع للقيمة  الهرمي  والالجدول  استنادلة،  يلي،  كما  المدخالت    إلى  ادا  مبين  من  مستوى  القيمة يم  والذي أقل  لقياس  أهمية  ثل 

 العادلة ككل: 
 

  ثلة؛ما المطلوبات المأو  للموجوداتعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة : األسعار الم1المستوى 

 دلة ملحوظ ا بشكل  لقياس القيمة العا  مثل أهميةأساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي ي  :2وى  المست

 غير مباشر؛ و أو  مباشر

  ملحوظ ا.  والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة: أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت 3المستوى 
 

دم أسعار البيع تستخ.  نةالمعل   السوقأسعار    إلى   حدد القيمة العادلة بالرجوع، ت  ق نشطسوفي    مسعرةالمالية ال  تدواالنسبة لألب

 للمطلوبات. أسعار الشراء خدم بينما تستللموجودات 
 

لأل تحدي  دواتبالنسبة  يتم  المسعرة،  غير  بالرجوعالمالية  العادلة  القيمة  السوقية الستثم  إلى  د  مماثلالقيمة  تدفقات  لا  أو  ار 

   ر المتداولين.أسعاأو  خرىنماذج التقييم المناسبة األأو  المخصومة يةالنقد
 

للموجود المالية  ابالنسبة  والمطلوبات  البيانت  في  إذا المسجلة  ما  المجموعة  تحدد  متكرر،  أساس  على  المجمعة  المالية  ات 

أقل مستوى   إلى لتصنيف )استناد اييم اإعادة تق ق هرمي عن طرينت هناك تحويالت قد حدثت بين المستويات في الجدول الكا

 .يانات مالية مجمعة بكل فترة ل( في نهاية كس القيمة العادلة كر جوهرية لقيامن المدخالت التي تعتب
 

مخاطر  ودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص و ات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجإفصاحألغراض 

 مبين أعاله.كما هو مة العادلة الهرمي للقي لجدولم ومستوى اااللتزاأو  صلاأل
 

 الهامةت ت واالفتراضاحكام والتقديراألا      -3
 

إعدا البيانإن  اإلد  من  يتطلب  للمجموعة  المجمعة  المالية  وا  أحكاموضع    دارةات  تؤوتقديرات  الم  ر ثفتراضات  بالغ على 

. إن ات المحتملةعن المطلوب  فصاحواإل  رفقةالم  تاصاحفإلوا ت  بالو ات والمطالموجودفات ووالمصرو  اتيرادالمسجلة لإل

الت منعدم  االفترا  أكد  والتقهذه  يؤديدضات  أن  يمكن  الدفترية    مادي  تعديل  إجراء  تتطلبئج  نتا  إلى  يرات  القيمة  على 

 . فترات المستقبليةالرة في ثأبات المتالمطلو وأللموجودات 
 

 هامةلا محكااأل 3.1

رية على المبالغ ر األكثر جوهها التأثيالتي ل  يةالتال  حكامباتخاذ األ  دارةعة، قامت اإلمجموللسبية  المحااسات  سيعند تطبيق ال

 :المجمعة نات الماليةالبياالمدرجة في  
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 (تتمة) الهامةت ت واالفتراضاحكام والتقديرااأل      -3
 

 (تتمة) مةهالا محكااأل 3.1
 

 (19-ا )كوفيد جائحة فيروس كورون 
استناد ا    مجموعة( على ال19-دكوفيروس كورونا )في  جائحةتنتج عن  أو قد    جتنتالتي    راتأثيتال  مراعاة  عند  أحكامتخاذ  ا  تم

المعالمعلو  لىإ المراعاةهذ  شمل تروفة.  مات  المنت  ه  والعمالء  طبيعة  المقدمة  والخدمات  والموجات  التوريد  . ظفينوسلسلة 

أي تأثير   يبدو حالي ا أن هناك  ال  محددة،ات  إيضاحفي    تم تناولهما  بخالف  .  ةموعجالم  افية التي تعمل فيهاالجغر  ةطقوالمن

قد تؤثر على تعلق باألحداث أو الظروف التي  فيما ي  ريةجوهعدم تيقن  مل  عوا  أو أي  معةالمجلبيانات المالية  جوهري على ا

 (. 19-كورونا )كوفيدة فيروس جائحة لجحق ا نتيأو الالمجمعة  بيانات الماليةما في تاريخ الك بيسلبشكل  مجموعةال
 

 تصنيف الموجودات المالية 
وجودات وتقييم ما  ي يتم ضمنه االحتفاظ بالمج األعمال الذتقييم نموذ  إلىلمجموعة تصنف الموجودات المالية استنادا   تحدد ا

 القائم.المبلغ  لالفائدة فقط على أصأصل المبلغ ومدفوعات  ثلمي تمالوط التعاقدية لألصل الإذا كانت الشر
 

 أساس االستمرارية  
موعة لديها قناعة أن المج  لىعهي  رية ومبدأ االستمرا  أساسعلى    هاأعمالة  تابعموعة على  بتقييم قدرة المجم  ارةداإلقامت  

  م د ععوامل    أيوجود  ب  على علم   دارة اإل  تكنذلك، لم    إلى  ضافةباإلا في المستقبل القريب.  هأعمالة  صلامة لمود الالزالموار

فقد تم  ،  لتاليوباارية.  ستمردأ االمب  أساسها على  الأعمة  تابععلى م  لمجموعةحول قدرة ا  اكا  جوهري  ش  رثيتقد  ادي  م  تيقن

 الستمرارية.ا دأس مبلبيانات المالية المجمعة على أساا دعدا إ
 

 التقديرات واالفتراضات   3.2

االف الإن  الرئيسية  وتراضات  المستقبلية  بالمصادر  تتعلق  التأك  خرىاأللرئيسية  اتي  بتا  دلعدم  التقديرات  البيانات  ريخ  من 

جودات والمطلوبات  دفترية للمومادي على القيمة ال يل  تعد  طر جوهرية تتسبب في إجراءخابموالتي ترتبط    لمجمعةالمالية ا

 صلة أدناه. ذات ال  المجمعة  ةالبيانات الماليفردية حول بنود  ات اليضاحا في اإليتم توضيحها أيض    خالل السنة المالية الالحقة

ير  ذلك قد تتغ. ومع  مجمعةة الالبيانات الماليند إعداد  ع  حةؤشرات المتاالم  إلى  تراضاتها وتقديراتها اف  في  مجموعةتستند ال

واالفتراضات   فيالحالية  الظروف  للتغيرات  نظرا  المستقبلية  التطورات  ا  حول  الظروف  أو  نطاق السوق  خارج  لناتجة 

 ها. فتراضات عند حدوثالغيرات في اهذه الت . تنعكسمجموعةسيطرة ال
 

 المالية خفاض قيمة الموجودات غيران
ال غي  مجموعةتقوم  الموجودات  قيمة  انخفاض  الماليةبتقييم  تاريخ كل  ر  مالية    في  تق معة  مجبيانات  المن خالل  شروط  ييم 

في القيمة، يتم تحديد المبلغ    اضد انخفالة وجوانخفاض القيمة. في ح إلىي قد يؤدي لذا  حددواألصل الم   مجموعةة بالالخاص 

ا تكاليف اللألصل. يتضمن    هاستردادممكن  ال ن والتي تتضم  االستخدام،  أثناءة  يمأو حسابات الق  عبيهذا القيمة العادلة ناقص 

 سية.ات الرئيفتراضعدد ا من التقديرات واال
 

 الزميلة  اتانخفاض قيمة الشرك

الملكية المحاسبية للشركات الزميلة، حيث  يلمزال  تشركاال  ن االستثمار فيع  بةاسيتم المح دئيا  مب  ميتة وفقا لطريقة حقوق 

ات دصافي موجو  من  المجموعة  ة في حصةفيما بعد الحياز  ذلك مقابل التغير  ها بعدتعديلبالتكلفة و  اتهذه االستثمارإدراج  

 يمة.قال انخفاض فيناقصا  أي خسائر  الزميلة اتلشركا
 

خفاض القيمة. وفي حالة  ان   ىأي مؤشرات عل  كان هناكتقييم ما إذا  مجمعة  مالية  بيانات  كل  يخ  تار  يجموعة فيجب على الم

هذ اوجود  تقوم  المؤشرات،  لل  ةدارإله  استرداده  الممكن  المبلغ  لغرضالزم  ةشركبتقدير  فاض انخ  سائرخ  دارمقتحديد    يلة 

اإن وجدت(. إن تحديد مؤشرالقيمة ) المبالقيمة وتحد  ضنخفاات    أحكاموضع    دارةمن اإلكن استردادها تتطلب  الممالغ  يد 

 ة. هام وتقديرات وافتراضات
 

   ستهالكموجودات القابلة لالية للنتاجاألعمار اإل
 إلىادا  تهالك بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة استنلالسبلة  اية للموجودات القنتاجألعمار اإلبمراجعة تقديرها ل  دارةتقوم اإل

ير  التقادم التكنولوجي الذي قد يغتعلق بت بهذه التقديرات    ةالمرتبط   نيقعدم التعوامل  ت. كما أن  موجودالللمتوقع  االستخدام ا

 .  ومعدات تكنولوجيا المعلومات  بيوترالكم مجبرااستخدام بعض 
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 ( تتمة)التقديرات واالفتراضات  3.2
 

 جة بالتكلفة المطفأة لمدرية الات الماموجودالقيمة   انخفاض
على المجموعة  خ  أساس  تقوم  بتقييم  اال ا سمستقبلي  المرتبطة  ئر  المتوقعة  الدينبأئتمان  المطفأة.  المد  دوات  بالتكلفة  رجة 

، ال تقوم تاليوبال  توقعة.مان الم ئتحتساب خسائر االعند اسطة  بم   عة بتطبيق طريقة، تقوم المجموينريمدينين التجاة للبالنسب

التغ بتتبع  مخاطرالمجموعة  في  و  يرات  ملكن  االئتمان  اتسجذلك    نبدال  خسائر  مخصص  االئتمان    إلى  ستنادال  خسائر 

 إلىات تستند  مخصصشاء مصفوفة  لمجموعة بإنمت ا. قاات مالية مجمعةكل بيانيخ  ارفي تعلى مدى عمر األداة    عةقالمتو

اال ب  السابقةخبرتها   بالمدينيالمعدلة    مانت ئخسائر  المتعلقة  المستقبلية  العوامل  االمقابل  والبيئة  القن  قد تختلف  نتائج تصادية. 

 يرات.التقدالفعلية عن هذه 
 

 قياس القيمة العادلة  
تقيي  ةاردتستخدم اإل الأساليب  القيمة  لتحديد  ام  لألدوات  للمالية )عندما العادلة  تتوفر  ذلكها أسعار سوق نشط(. و   يتضمن 

تو واضع  المشقديرات  يتبعها  التي  الطريقة  مع  تتوافق  األدافتراضات  تسعير  في  السوق  في  اإل  .ةاركين  في   دارةتستند 

، تقوم . وفي هذه الحالةةدائمرة فرة بصوتكون متوذه البيانات قد ال كان، إال أن هماإلالبيانات الملحوظة قدر  إلىضاتها افترا

أفضل  دارةاإل تختمات  معلولا   باستخدام  قد  القيمالمتاحة.  الفعل  ةلف  األسعار  عن  المقدرة  في العادلة  تحقيقها  سيتم  التي  ية 

  البيانات المالية المجمعة.متكافئة في تاريخ بشروط  معاملة 
  

 تثمار اس (خسائر) اتادإيرصافي  -4

 
2021 2020 

 
 نار كويتي يد دينار كويتي

   

أو  رباحن خالل األدلة ممة العايقلمدرجة با موجودات ماليةبيع ققة من مح أرباح

 390,298 240,290  الخسائر

مة العادلة من خالل  موجودات مالية مدرجة بالقيغير محققة من  (خسائر) أرباح

 (1,093,064) 3,040,443   أو الخسائر رباحاأل

 76,837 70,247 ئد  فوا اتإيراد

 7,750 14,569   أرباحات توزيع اتإيراد

 
────── ────── 

 
3,365,549 (618,179) 

 
══════ ══════ 

 

   م السهربحية      -5
 

احتساب   بقسمة  يتم  األساسية  السهم  الشركة    ( خسارة)ربح  ربحية  بمساهمي  الخاص  الم  نيالعادي  األم السنة  توسط  على 

ا لعدد  خ  سهمألالمرجح  القائمة  السنةالعادية  يتالخزينة  أسهم  ناقصا    الل  اة  حيبرحتساب  ا  م.  ربح ال  قسمةبلمخففة  السهم 

الشركة    (خسارةال) بمساهمي  األين  عاديال  األمالخاص  لعدد  المرجح  المتوسط  القائمة    سهمعلى  زائدا   العادية  السنة  خالل 

 عادية  أسهم  إلىة  فة المخفالعادية المحتمل  سهمة األا عند تحويل كافصدارهة التي سيتم إالعادي  سهمد األالمتوسط المرجح لعد

المرجحتوالمصا   ناق ا.  الخزينة  أسهملعدد    سط  مخففة  ل  نظر  أدوات  وجود  والمخففة عدم  األساسية  السهم  ربحية  فإن  قائمة، 

  متماثلة.
 

 2021 
 ( معاد إدراجها* )

2020 
   

 (10,191,234) 3,919,495 ( يكويت )دينار األمة الشركص بمساهمي السنة الخاربح )خسارة( 

 ══════ ══════ 

 465,026,902 465,026,902 ** (أسهمخالل السنة ) مةئالقا سهمدد األعالمرجح لالمتوسط 

 ══════ ══════ 

 فلس (21.92) فلس   8.43  السهم األساسية والمخففة ربحية 

 ═══════ ═══════ 
 

ل وفق ا  الم*  الدولي  معيار  السهم"33حاسبة  تم: "ربحية  السال  راجإدإعادة    ،  للسنة  المقارنة  نتيجمعلومات  لتخفيض رأس  ابقة  ة 

رجعي على   ( قبل التعديل بأثر17.44)  بقيمة  2020ديسمبر    31نتهية في  ربحية السهم للسنة الم  قدرت(.  12  إيضاحل )ماال

 لمال.رأس ايض تخفبعد  سهمالمتوسط المرجح لعدد األ
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 ( تتمة)السهم ربحية      -5
 

 ل السنة.  الخزينة خال أسهمرات في لتغيأثير الت مرجحالمتوسط ال سهماأل المرجح لعدد توسطالم يراعي* *
 

يتم   معاإلم  أي  أو    أسهمتتضمن    أخرى  مالتجراء  تاعادية مح  أسهم عادية  بين  وتاريخ تملة  المجمعة  المالية  البيانات  ريخ 

 .هذه البيانات المالية المجمعةتصريح بلا
 

 اتممتلكات ومعد     -6

 مبنى   ضأر 
 معدات

 المجموع   مكتبية   

 دينار كويتي  تي دينار كوي دينار كويتي  تي دينار كوي 

     التكلفة: 

 2,092,297 478,547 561,000 1,052,750 2020يناير    1في  ا  كم 

 5,986 5,986     -     - إضافات  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,098,283 484,533 561,000 1,052,750  2020ر  ديسمب   31  فيكما  

 2,318 2,318     -     - إضافات  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,100,601 486,851 561,000 1,052,750  2021ديسمبر    31في كما  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

     ك المتراكم:تهال االس 

 (1,001,157) (440,157) (561,000)     -  2020يناير    1في  ا  كم 

 (19,848) (19,848)     -     - ة سن ل ل المحمل  االستهالك  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,021,005) (460,005) (561,000)     -  2020ديسمبر    31في  كما  

 (16,241) (16,241)     -     - نة للس   المحمل   الكاالسته 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,037,246) (476,246) (561,000)     -  2021ديسمبر    31في كما  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

     القيمة الدفترية:  في صا

 1,063,355 10,605     - 1,052,750  2021ديسمبر    31في كما  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,077,278 24,528     - 1,052,750 2020ديسمبر    31في  كما  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 لة زميات تثمار في شركاس     -7
  

 :ي الشركات التالية المصنفة كشركات زميلةفلدى المجموعة حصص  
  

 
 الشركة 

 بلد 
 التأسيس 

 
 حصة الملكية % 

طة  األنش
 ة سيسا األ

 
 ة دفتريالقيمة ال

  2021 2020  2021 2020 

 
 نار كويتي دي يتي كو دينار    

       

 2,847,424 2,578,557 تصنيع  23.73 23.73 ألمانيا  اتش( م بي شركة ريكو )جي أ

 13,562,128 13,561,583 أنشطة استثمار  23.49 23.49 الكويت  *  (مقفلة) القابضة األلمانيةكويتية الشركة ال

 13,155,628 13,143,223 نيع  تص 12.37 12.37 المانيا   ("واينج") كة واينج العالمية أي جيرش

     ─────── ─────── 

     29,283,363 29,565,180 

     ═══════ ═══════ 
 

مجلس  فق * في  تمثيلها  المجموعة  المستثمر  إدارةدت  الشركات  تالتفيها    هذه  المالم  ي  عن حصص  فيمحاسبة  تعتلكية  قد  ها. 

اأ  دارةاإل ممارسة    تمتلك  تزال   اللمجموعة  ن  في  االستمرار  في  من خالل  الحق  الملموس  وبالتالي    ،ىأخروسائل  التأثير 

الملكية وفقا لهذه اتست نسبة  ة باشرمبة  يملك  القابضة  األلمانيةالشركة الكويتية    لدىالستثمارات.  مر في تطبيق طريقة حقوق 

  .أي جي عالميةالج % في شركة واين52
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 )تتمة( ات زميلة كاستثمار في شر     -7
  

 ميلة:الزرية للشركات الدفت يمةالق حوللمعلومات المالية ا ملخصة بقافيما يلي مط
 

 2020 2021  مطابقة القيمة الدفترية
 دينار كويتي   دينار كويتي  
   

 36,392,709 29,565,180 يناير  1في كما 

 (2,697,627) 1,465,669   رة(خسا)ال الربح  يحصة ف

في  ئرأو الخسا رباحاأل  إلىعاد تصنيفها د يق  أخرىشاملة  اتإيراد( خسائر)حصة في 
 1,235,523 (563,549) الحقة فترات

 أو الخسائر رباحاأل  إلىلن يعاد تصنيفها  أخرىشاملة ( خسائر) اتإيرادحصة في  
 (415,026) 291,781 حقةفي فترات ال

 - (132,476)   باحرأتوزيعات 

 (6,291,915) -  ض القيمةخفاخسائر ان

 1,341,516 (1,343,242)   أجنبيةعمالت ل يحوت فروق
 ─────── ─────── 

 29,565,180  29,283,363 ديسمبر  31 فيكما 
 ═══════ ═══════ 
  

التال الجدول  ا  حول  ليةماالت  لومامعال   ملخص  ييوضح  الزميلة  للمجهريلجوالشركات  المموعة.  ة  المعلومات  فصح تعكس 

 :لغتلك المبا في عة  لمجموصة ايس حالية للشركات الزميلة ذات الصلة وللمات المبالغ المعروضة في البياناعنها 
 

 :ملخص بيان المركز المالي 
 

 
 ة ريكو شرك

 )جي أم بي اتش( 

الشركة الكويتية 
ضة قابال األلمانية
 عالمجمو  نج واي  شركة )مقفلة( ش.م.ك. 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   2021ديسمبر    31ي كما ف 
     

 222,525,171 103,943,268 110,208,536 8,373,367  ولةتدام موجودات

 156,538,201 69,914,671 82,955,442 3,668,088 ة غير متداول موجودات

 (137,375,133) (64,473,011) (72,287,220) (614,902) متداولة  تامطلوب

 (117,654,797) (53,944,317) (63,150,702) (559,778) غير متداولة مطلوبات

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 124,033,442 55,440,611 57,726,056 10,866,775 قوق الملكية ح
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 6,284,388 6,284,388 - - الشهرة 

 - - - - قيمة خسائر انخفاض ال
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 29,283,363 13,143,223 13,561,583 2,578,557 يمة الدفترية الستثمار المجموعةالق
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 
 شركة ريكو 

 )جي أم بي اتش( 

ويتية  الشركة الك
ابضة  لقا األلمانية

 المجموع نج ياة وكشر ش.م.ك. )مقفلة(

 نار كويتي  دي ي  دينار كويت دينار كويتي     دينار كويتي 2020ديسمبر    31في  كما  

     

 190,423,206 87,980,260 91,869,087 10,573,859 متداولة  داتجومو

 168,808,693 72,285,394 92,820,323 3,702,976 غير متداولة  اتموجود

 (97,854,170) (47,816,390) (48,511,286) (1,526,494) ةداولمت  مطلوبات

 (147,238,180) (68,602,687) (77,885,011) (750,482) لةمتداوغير  مطلوبات

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 114,139,549 43,846,577 58,293,113 11,999,859 حقوق الملكية

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 13,007,251 10,970,860 2,036,391     -  هرةالش

 (6,291,915)  (3,690,791) (2,601,124)     - يمةفاض القخسائر انخ

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 29,565,180 13,155,628 13,562,128 2,847,424 ستثمار المجموعةال يةة الدفترالقيم

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 :أو الخسائر   رباح األ ان  ملخص بي
 

 
 ركة ريكو ش 

 )جي أم بي اتش( 

 يتيةالشركة الكو
ة القابض  األلمانية

 المجموع ج واين  كةرش  )مقفلة(  ك.م.ش.

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي 

      2021ديسمبر    31ية في  همنت لسنة ال ل 
     

 382,621,416 184,949,635 186,305,683 11,366,098  ت ا إيراد 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 9,558,801 7,027,012 1,883,071 648,718 ح ا رب أ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

م إعادة يت   قد  أخرى شاملة    ات إيراد  خسائر( ) 

 (5,000,312) 459,979 (5,460,291)       - فترات الحقةفي    ر أو الخسائ   رباحاأل   إلى تصنيفها  

لن يتم إعادة   أخرى ملة  شا  ( خسائردات ) إيرا 

 2,373,166 1,186,583 1,186,583       - ةحق في فترات ال   ائر أو الخس   رباحأل ا   إلى تصنيفها  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 6,931,655 8,673,574 (2,390,637) 648,718 الشاملة   ائر( )الخس  ات اد ير اإل  إجمالي 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,465,669 869,346 442,390 153,933 نة لس ا   حصة المجموعة في ربح 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (271,768) 203,706 (442,935) (32,539)  خرى األ املة  الش   اإليرادات في    حصة المجموعة 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,193,901 1,073,052 (545) 121,394 الشاملة   يرادات اإل  إجمالي حصة المجموعة في  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 
 ة ريكو شرك

 بي اتش( )جي أم 

الشركة الكويتية  
ة  القابض األلمانية

 المجموع شركة واينج  ش.م.ك. )مقفلة(

 دينار كويتي   ويتي  دينار ك دينار كويتي   ي  ر كويتدينا 

        2020مبر  يسد  31في    للسنة المنتهية 

     

 276,485,624 132,382,382 134,168,616 9,934,626  ات راد ي إ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (25,681,784) (12,796,849) (13,342,950) 458,015 (ر ئ خسا) ح ا رب أ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

قد يتم إعادة   أخرى شاملة    )خسائر(   ات د إيرا 

 7,851,518 (559,898) 8,411,416     - ةات الحق في فتر   أو الخسائر   رباحاأل   إلى نيفها  تص 

 إلى ادة تصنيفها  لن يتم إع   أخرى   املة ش ر خسائ 

 (3,375,564) (1,687,782) (1,687,782)     - رات الحقة في فت   أو الخسائر   رباح األ 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (21,205,830) (15,044,529) (6,619,316) 458,015 شاملة  ل ا  خسائر( )ال  ات يراد اإل  إجمالي 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (2,697,627) (1,126,556) (1,630,310) 59,239  السنة  (  خسارة)   في ربح   حصة المجموعة 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 820,497 1,050,038 (231,010) 1,469  خرى األ الشاملة    اإليرادات في    وعة المجم   حصة 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (1,877,130) (76,518) (1,861,320) 60,708 الشاملة   ادات اإلير  مالي ج إ حصة المجموعة في  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ()تتمة ات زميلة استثمار في شرك     -7
 

 ية األلمانية القابضة ش.م.ك. )مقفلة( والشركة الكويتشركة واينج ض قيمة خفاتقييم ان
اع  دارةاإل  أخذت واألداا  توقعات  اتبارهفي  لوحدالتجاري  لعملياتء  القيمة  ا  إنتاج  تاة  كانت  إذا  ما  لتحديد  ال الدفلنقد  ترية 

 . الممكن استرداده مبلغتتجاوز ال
 

ازنات  المومن  لنقدية المتوقعة  اباستخدام التدفقات    االستخدام  أثناء القيمة  ساب  احت  إلى  استنادا    ادهالمبلغ الممكن استرد  حديدتم ت

تعكس انخفاض الطلب  لمتوقعة  النقدية الفقات  تم تحديث التد  سنوات.  خمس  فترة  ملشالتي ت  العليا  ارةداإلمن  عتمدة  المالية الم

 ورونا.  روس كخشاب نتيجة جائحة فيخدمات في قطاع األات والعلى المنتج
 

الخصم  معيقدر   الضرائب  قبما  دل  النمو(  ل  النقديةعلى    المطبق)قبل مخصص  : 2020)  %7.8  بنسبة  المتوقعة  التدفقات 

ا  ،(8.3% بعد  ستقراء  ويتم  النقدية  بنسبة  باستسنوات    خمسفترة    التدفقات  النمو  معدل  تعتقد(%1:  2020)  %1خدام   .  

عمال، قطاعات األو  نتاجاإلوط  طلخ  األجلمتوسط معدل النمو طويل  مع    فقواررات ويتمب  إلىيستند  ن معدل النمو  أ  دارةاإل

 ض المالي في المستقبل. ئلفال سنوي ا وقعالمتو مستداالم ىتوفي االعتبار متوسط المس ذيأخكما 
 

كويتي ولم تحدد مليون دينار    4.3مليون دينار كويتي و  1.2ين  ب ما  يتراوح  مبلغ  ب  ارتفاعهناك  فقد كان  ،  ليلنتيجة لهذا التح

ا في قيمة وحدة  ا ينار كويتي  مليون د  6.29  بمبلغانخفاض القيمة    روفاتصم إدراج: تم  2020النقد هذه )  اجإنتإلدارة انخفاض 

 للسنة المنتهية بذلك التاريخ(. المجمعاألرباح أو الخسائر  بيانمنفصل في  كبند
 

 فتراضات  في اال الحساسية للتغيراتو تخدامساال أثناءالقيمة  تاسابحفي خدمة مستال ئيسيةالر االفتراضات

 وقعفترة الت لوية خالالسن اتيرادنمو اإل عدل م 

   معدل الخصم 

 قع.وفترة الت  ا يتجاوزبمنقدية تقراء التدفقات الالنهائية( المستخدم الس يمة)الق األجل لالنمو طوي تالدمع  
 

 فتراضات االفي يرات لتغلالحساسية 
الدفترية للشركة الزميلة    القيمةأن تتجاوز    إلىلتقييم التغيرات في االفتراضات التي قد تؤدي  ية  حساستحليل    دارةاإلأجرت  

 : إيجاز أدناهب ايتم توضيحه .استرداده ممكنا المبلغه
 

 الت  اإليراداتنمو  في معدل  االنخفاض  دي  ؤقد ي ألف دينار   596بلغ  ارتفاع بم   إلى%  5ة  بنسب  وقعالسنوي خالل فترة 

 . القيمةفي انخفاض خسائر  يأ تكبدل ضرورة كويتي دون

 كويتي.   اردينمليون   2.3بلغ بمالقيمة انخفاض  إلى% سوف يؤدي 1االرتفاع في معدل الخصم بنسبة دي ؤقد ي 

 ضرورة ألف دينار كويتي دون    607ارتفاع بمبلغ    إلى  % 0.5-بنسبة    األجلطويل  في معدل النمو  نخفاض  االدي  ؤقد ي  

 لقيمة.تكبد أي خسائر انخفاض في ال
 

 ليس منتة.  ثاب  ىخرألافتراضات  كافة االاالحتفاظ ب   االفتراضات معحد  أالتغير في    إلىه  ن أعاليالحساسية المبد تحليل  يستن

 ت. هناك ارتباط بين التغيرات في بعض االفتراضا المرجح أن يحدث ذلك بصورة عملية وقد يكون
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 ليةما وراقأفي  اتستثمارا     -8

 
2021 2020 

 
 ويتي دينار ك دينار كويتي

   متداولة رغي

أو  رباحاألمن خالل  لةادلعالقيمة مدرجة با غيرمت مالسرأذات  ةكمشتر  صناديق

 6,891,558 8,885,248 الخسائر

 3,176,271 4,111,216 أو الخسائر رباحن خالل األدلة مالعا يمةبالق خاصة مدرجة  أسهمصناديق 

 7,545 8,278 أو الخسائر باحرخالل األلعادلة من ة اقيمبال مدرجةمسعرة غير  أسهم

 
─────── ─────── 

 
13,004,742 10,075,374 

 
─────── ─────── 

 
  

 427,452 505,002   خرىالشاملة األ اتديرااإلل العادلة من خال عرة مدرجة بالقيمة مسغير  أسهم

 
═══════ ═══════ 

 
  

   ةولمتدا

 512,710 707,873   أو الخسائر رباحاأل من خالل القيمة العادلةة بجة مدرمسعر أسهم

 ═══════ ═══════ 
 

 .  19 إيضاحيم في لتقيا يبأسالاسطة بوها عن فصاحواإلات المالية عادلة لألدوالة القيم يدمي لتحدل الهرالجدو تم عرضي
 

 أخرى جودات مو     -9

 

2021 2020 

 

 نار كويتي دي يتيدينار كو

   ة اولغير متد

 1,791,589 1,663,994 ( 15 إيضاح) إذنيةسندات 

 86,702 86,487   ، بالصافيمدينون آخرون

 

─────── ─────── 

 

1,750,481 1,878,291 

 

─────── ─────── 

   متداولة 

ادفعات مق  50,900 37,189   دماعات مقومدفو دم 

 119,715 140,223 مستحقة  تاإيراد

 258,786 495,854   في، بالصانخرومدينون آ

 

─────── ─────── 

 

673,266 429,401 

 

─────── ─────── 

 

2,423,747 2,307,692 

 

═══════ ═══════ 
 

توقعــة بمبلــغ مجموعة بالصافي بعد مخصص خسائر االئتمان المن لليخراآلن  يالمدين، تم احتساب  2021سمبر  دي  31ي  كما ف

  (.  دينار كويتي 250,469: 2020دينار كويتي ) 250,469
 

ا بصــورة معقولــة  العادلــة  ةقيمــ لل  عتبــر معــادال  ية الدفترية للمدينين  مفي القياصإن    األخــرى ضــمن  فئــاتالمن  تتضــ ال  .  تقريبــ 

  .ت منخفضة القيمةموجودا ينخراآلنين لمديا
 

 لمجموعة. دى اخرين لالمدينين اآل علىلمخاطر االئتمان  بالتعرض ات تتعلق  إفصاح 20.1 إيضاح يتضمن
 

ت ن فئــاكــل فئــة مــ القيمة الدفتريــة ل عادلنات المالية المجمعة ياالبيريخ في تا  لمخاطر االئتمان  عرضالحد األقصى من التإن  

 أعاله.   ةذكورالم ينينالمد
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  لاألجودائع محددة   -10
 

مــن بنســبة تتــراوح بالــدينار الكــويتي وتحمــل معــدل فائــدة فعلــي المدرجة وك المحلية لدى البن األجلمحددة الودائع يتم إيداع 

ا مــن تــاريخ عشــر شــهر  : ال شــيء( ســنوي ا وتســتحق خــالل اثنــي 2020) 2021ديســمبر    31كما في    %2.03إلى    1.95%

 ع.دااإلي
 

 المعادلوالنقد  نقد  ال -11

 
2021 2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي

   

 850 850 صندوقنقد في ال
 1,015,999 438,442 نقد لدى البنوك
 3,265,614 2,400,289 األجلودائع قصيرة 

 
─────── ─────── 

 
2,839,581 4,282,463 

 
═══════ ═══════ 

 

رية  الفو  على المتطلبات النقدية  أشهر بناء    ثالثةوحد  يوم وا  ا بينمتتراوح  نة  بايعلى فترات مت  لاألجدائع قصيرة  وال  داعيإ  تم

 (. ويا  % سن1.59: 2020)  % سنويا  1.35 معدل قدره  متوسطة بفائد حققللمجموعة، وت
 

 ت  واالحتياطيا مالال سأر -12
 

 المال سرأ 12.1

المصرح ب   قدري المال   62,529,315  :2020)  دينار كويتي  46,502,690  غبمبل  األم كة  للشروالمدفوع    رالمصدوه  رأس 

)  465,026,902  عدد  يتضمنالذي    (دينار كويتي ا  ا  625,293,152  :2020سهم  مدفوعة   100بقيمة  (  سهم  للسهم    فلس 

 .  لكامل نقدا  با
 

ديسمبر    31راكمة كما في  تاء الخسائر المإطفب  2021مايو    5مجلس إدارة الشركة األم في اجتماعه المنعقد بتاريخ    أوصى

الخزينة    أسهمالخزينة وتحويل احتياطي    أسهمي وإلغاء  واالحتياطي االختيار  جباريدام االحتياطي اإلمن خالل استخ  2020

ى  الموافقة عل  دينار كويتي. تم  46,502,690  مبلغ  دينار كويتي إلى  62,529,315  مبلغ  من  المالرأس    جزء من  تخفيضو

  التأشير   . تم2021يوليو    8  بتاريخالمنعقد    ة غير العاديةيم وم ن قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العالحق ا م  لتوصيةه اهذ

  . 2021أغسطس  23 بتاريخالتجاري  سجلالعلى تخفيض رأس المال في  
 

   جباريالحتياطي اإلا 12.2

ن ربح  % بحد أدنى م10عن   ال تقل  سبةن  طاع قت يتم اس،  ماأل شركة  م األساسي للاوالنظ  عقد التأسيسو  وفقا  لقانون الشركات 

قبالسن العلمي وضريبة  للتقدم  الكويت  العمالة  ل حصة مؤسسة  دعم  اإلة  أعضاء مجلس  ومكافأة  والزكاة   إلى  دارةالوطنية 

ا  ذهوقف    األم  للشركة  ومية السنويةمة العي. يجوز للجمع الشركة األم  إدارةمجلس    نم  توصية  على  ناء  ب  جبارياإل  يطاالحتيا

ئر  ة الخسامبادلاطي إال في  ل المصدر. وال يجوز استخدام االحتيرأس الما  ن% م50نسبة    االحتياطي  تجاوزإذا    طاعتقسالا

التي ال يسمحلمدفاالمال    س% من رأ5  إلى تصل  بنسبة    أرباحو توزيع  أ السنوات  الربح ب  وع في  ذه  ه  سداد توزيعاتفيها 

في    رباحتياطي عندما تسمح األحللتوزيع. ويتم رد أي مبالغ مخصومة من االلة  القاب  تياياطد االحتبب عدم وجوبس  رباحاأل

التالي االالسنوات  يتجاوز  لم  ما  بذلك،  ال50  نسبة  حتياطية  المال  رأس  من  اخالمصدر.  %  األم  لسنةل  الشركة  قامت   ،

قبل    %10  نسبة  استقطاعب الربح  للتقدم  حصةمن  الكويت  الودعم  ة  وضريب  العلمي  مؤسسة  أة  ومكاف  والزكاة  طنيةالعمالة 

 .جباريإلى االحتياطي اإل للسنةمجلس اإلدارة  أعضاء
 

 جباري اإلالحتياطي  ا  مبلغاستخدام  ب  2021مايو    5  بتاريخمجلس إدارة الشركة األم في اجتماعه المنعقد    أوصى   خالل السنة 

في  بالكامل   كويتي   11,647,495بمبلغ    2020ديسمبر    31كما  من  طفاء  إل  دينار  المتراكمةالجزء  في    خسائر  ذلك  كما 

 . 2021يوليو  8 بتاريخة غير العادية المنعقدة يم مولعمن قبل الجمعية ا الحق ا  فقة عليهالموا تمي ، والذالتاريخ
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 (تتمة)ت  واالحتياطيا مالال سأر -12
 

 ي االختياري  ياطاالحت 12.3

من  د أقصى  بح  %10  عن  نسبة ال تزيد  استقطاع  جبي،  األمكة  م األساسي للشرايس والنظس عقد التأوت  وفقا  لقانون الشركا

ز  ختياري. يجواال  طيحتيااال   إلىة  ة والزكاينالعمالة الوط  للتقدم العلمي وضريبة دعم  تكوية الة مؤسسربح السنة قبل حص 

العمومي  ناء  علىب  ةنويالس  اتطاعقستاال  هوقف هذ الجمعية  للمساهمينقرار  . ال توجد دارةمن مجلس اإلصية  توموجب  ب  ة 

مؤسسة الكويت   حصةمن الربح قبل    %10  نسبة  استقطاع، قامت الشركة األم بخالل السنة  طي.قيود على توزيع هذا االحتيا

 .رياتيخإلى االحتياطي اال مجلس اإلدارة للسنة أة أعضاءومكاف والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية تقدم العلميلل
 

  ي ختيارالحتياطي االا  مبلغاستخدام  ب  2021مايو    5  بتاريخالشركة األم في اجتماعه المنعقد  مجلس إدارة   وصىأ  خالل السنة

المتراكمةجزء من  دينار كويتي إلطفاء    1,991,146بمبلغ    2020ديسمبر    31كما في    لكاملاب ا من ذلك    الخسائر  اعتبار 

 . 2021يوليو  8 بتاريخالعادية المنعقدة  ة غيريم موية العمن قبل الجمع احق  ال  فقة عليهالموا تم، والذي التاريخ
 

 ينة الخز أسهمحتياطي واخزينة ال أسهم 12.4
 

 
2021 2020 

   

 40,820,086 -  زينةالخ أسهمعدد 

 %6.53 - )%(   ائمةالق سهماأل إجمالينسبة 

 1,979,774 - القيمة السوقية )دينار كويتي( 

 4,775,819 - نار كويتي( ديتكلفة )لا

 36 - (فلس)سهم السوقية لل للقيمةلمرجح المتوسط ا
 

ا  ســهمبهــذه األ االحتفــاظ خــالل فتــرة متاح للتوزيــعغير المحتفظ بها  لخزينةا أسهملتكلفة شراء  ةمعادلال اتاالحتياطي نإ وفقــ 

 .المال أسواقهيئة    عليماتلت
 

الخزينــة  أســهمإلغاء إجمــالي عــدد ب  2021مايو    5  بتاريخ  في اجتماعه المنعقد  مجلس إدارة الشركة األم  أوصى  ،خالل السنة

 31ا فــي كمــ   يتدينــار كــوي  4,082,008  قــدره  مبلغ  إجماليلقاء  لسهم  فلس ل  100  قدرها  بقيمة اسمية  اسهم  (  40,820,086)

يد باإلضــافة إلــى رصــ  ،تيدينــار كــوي  693,811بمبلــغ    الفــرق بــين تكلفــة الشــراء والقيمــة االســمية  تحويلو  2020سمبر  دي

حق ا من قبــل مســاهمي الموافقة عليها ال  التي تمو  ،كمةخسائر المتراال  دينار كويتي إلى  25,702بمبلغ  الخزينة    أسهماحتياطي  

 .2021يوليو   8  بتاريخالمنعقد ة غير العادية يمموالع الشركة األم في اجتماع الجمعية
 

 آخر حتياطي ا 12.5

 لشركات زميلة.  خرىاأل الشاملة يراداتاإلت التغيرات في يراتأثتياطي االح ايمثل هذ
 

  أجنبيةمالت يل عحواحتياطي ت 12.6

يتم و ،خرىاألالشاملة  اإليراداتفي خاضعة للسيطرة  أجنبيةشركة   الناتجة من تحويل  جنبيةألالعمالت ا  تحويلق  فروتسجل  

استبعاد صــافي عند    ائرأو الخس  رباحاأل  إلىلغ المتراكم  لمبف اييعاد تصنضمن حقوق الملكية.  احتياطي منفصل    يتراكمها ف

 االستثمار.  
 

 قيمة العادلة حتياطي الا 12.7

 .خــرىاألالشاملة  داتيرااإلضمن  سهماألستثمارات في لبعض االف بالتغيرات في القيمة العادلة  عتراالمجموعة االرت  اختا

وعة مية. تقوم المجفي حقوق الملك خرىاألالشاملة   اإليراداتمن خالل   القيمة العادلةاحتياطي ه التغيرات ضمن ذيتم تراكم ه

 ذات الصلة.  سهماأللة عندما يتم استبعاد المرح رباحاأل إلىتياطي االحلمبالغ من هذا اباستقطاع  
 

 والمقترحةة  سدديعات المالتوز 12.8

 31 هية فيالمنت نةللس يتيدينار كو 2,325,135 للسهم بمبلغ فلس 5بقيمة نقدية  أرباح توزيعب دارةجلس اإلمأعضاء  ىأوص

   .ةسنويالمعية العمومية في اجتماع الج ماألالشركة  همية مساموافقل صيةلتوا ههذخضع تيء(.  : ال ش2020) 2021سمبر  دي
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   للموظفين ةة الخدميهان  أةمكاف  -13
 

 :نهاية الخدمة للموظفين مخصص مكافأة الحركة في فيما يلي
 

 2021 2020 

 يتي دينار كو تييكودينار  
   

 292,672 306,691 يناير  1ي كما ف

 64,944 75,655   سنةمل للالمح

 (50,925) (113,944) ل السنة الخ مدفوعاتال

 ─────── ─────── 

 306,691 268,402 يسمبر د 31كما في 

 ═══════ ═══════ 
 

 أخرىمطلوبات   -14
 2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

 202,492 202,666   حقةمست أرباح زيعاتتو

 690,188 947,259 حقة  ضرائب مست

 224,888 286,878 أخرى ات لوبمط

 ─────── ─────── 

 1,436,803 1,117,568 

 ═══════ ═══════ 
 

  ذات عالقة طرافت األاإفصاح -15
 

الرئيس  طرافاأل مع    التالمعام تلك  ه  ذهتمثل   المساهمين  أي  ا  يينذات عالقة،  ولزميوالشركات  اإلمجضاء  أعلة   دارةلس 

م  ة أو تأثيرا  ملموسا . يتأو يمارسون عليها سيطرة مشتركها لي ع ونيسيطرت التي اركشة والالعليا بالمجموع  دارةإلوموظفي ا

    . األمالشركة  إدارةمن قبل معتمدة شروط بذات عالقة  طرافاألت مع الالمعام فةكا إجراء
 

   ة: ذات عالق  طرافاألمة مع القائ رصدةعامالت واأللما مةقي إجماليلتالي لجدول ا يوضح ا
 

   2020 2021  أخرى كات زميلة رش 

 يتي ودينار ك كويتي دينار دينار كويتي  دينار كويتي  

     لي المجمعلما ركز ا بيان الم 

 1,791,589 1,663,994  - 1,663,994 * ةإذنيندات س

 105,424 109,049 109,049  - ة  تحقمس إدارة أتعاب

 6,891,558 8,885,248 8,885,248  - ( 8 إيضاح) دوق مدارصناستثمار في 

  - 170,000 170,000  - بات أخرى مطلو
 

(  % 1.10:  2020)  %0.95وتحقق فائدة بنسبة  لغرض تمويل عملياتها  لزميلة  للشركة ا  تمويل  ترتيب   ذنيةاإلات  ندسالل  تمث  *

 .  اسنوي  شهر أ 3يوريبور لمدة المعدل  قوف
 

  ذات عالقة أطرافمع  مالتالمعا امأحكو وطرش

 تستحق التسوية فيالقائمة    رصدةن األإ.  وقسلادة في  ئالساتلك  شروط مماثلة لبة  عالقذات    أطرافع  امالت مالمع  راءإجم  يت

 القبض قةستحمة نأو دائدينة م أرصدةأي بل مقا  أي ضمانات استالم وألم يتم تقديم  .إذني سندابل تقديم المالك مق إلىأي وقت 

 سائر خل  اتمخصص  أية  مجموعاللم تسجل  ،  2021بر  ديسم  31ية في  رة المنتهتالفذات العالقة. خالل    طرافأللسداد لو اأ

تعثر  مخاطر  مرتبطة ب  ألداةاأن    دارةاإل  عتبرتعالقة، حيث  ذات    أطرافمستحقة من  المبالغ البفيما يتعلق    متوقعةالئتمان  اال

تم  لقريب.  لمستقبل افي ا  ديهل  التعاقديةية  دلنقت التزامات التدفقالديه قدرة كبيرة على الوفاء با  لالطرف المقابن  أمنخفضة، و

ل الذي يعملسوق  قة واعالذي  طرف  لل  المركز المالي  فحصل  الخ   ة منمجمع  ليةمابيانات  كل  يخ  ر افي تم  جراء هذا التقييإ

  به. 
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 (تتمة) ذات عالقة طرافت األاإفصاح -15
 

 (تتمة) ذات عالقة أطرافمع  مالتالمعا امكأحشروط و
   2020 2021  رىأخ شركات زميلة  

 كويتي نار دي دينار كويتي نار كويتي دي دينار كويتي  

     المجمع  أو الخسائر  رباح ان األ ي ب 

 546,418 537,650 537,650 -  إدارة أتعاب

 18,551 16,563 - 16,563 فوائد  اتإيراد

 (830,189) 1,993,690 1,993,690 - من صندوق مدارار استثم (رخسائ) اتاد إيرصافي 
 

 االعلي  دارةاإل موظفي  امالت معمع

  وعة وموظفيها أنشطة المجم  علىالسيطرة  وة التخطيط  سئوليوم  سلطةفراد الذين لديهم  األ  ؤالءه  مها  العلي  دارةاإل  وفن موظإ

   .مباشر و غيرأمباشرة  طريقةب
 

 ا:  العلي دارةموظفي اإلالقائمة المتعلقة ب رصدةألامالت واعمالقيمة  ليجماإفيما يلي 
 

 

تهية في  ة المنلسنلمعامالت  ال قيم
 ر ديسمب 31

 

 كما في  قائمالرصيد ال
 ديسمبر  31

 
2021 2020 

 
2021 2020 

 
 دينار كويتي  كويتيدينار 

 
 دينار كويتي  يتدينار كوي

   العليا   دارةاإل يوظفأة ممكاف 
 

  

 302,981 301,975 األجلقصيرة  أخرى يارواتب ومزا
 

80,712 82,835 

 21,700 23,096 الخدمة   أة نهايةكافم
 

109,540 79,909 

 
─────── ─────── 

 
─────── ─────── 

 
325,071 324,681 

 
190,252 162,744 

 
═══════ ═══════ 

 
═══════ ═══════ 

 

  31لمنتهية في  لسنة الدينار كويتي    84,000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغف  بصرشركة األم  المجلس إدارة    ىأوص

 . ةسنويماع الجمعية العمومية اللموافقة مساهمي الشركة األم في اجت ه التوصيةخضع هذتء(. : ال شي2020) 2021ديسمبر 
 

 األمانةبصفة ات موجود -16
 

  ارة الصناديق المدو  ةفظالمح  قدرت  ،2021ديسمبر    31كما في  .  مانةاألبصفة  مارات  ث عدد من االست  ةإدارب  تقوم المجموعة

   (.دينار كويتي  93,677,974 :2020)دينار كويتي  98,028,275 بمبلغ
 

اللال يمكن   اب  االستعانة  ديقصناهذه  للمجموعة،الموجودات  ي   لعامة  الموجوداالستعانة بللمجموعة    مكنكما ال  ق.  ناديصات 

  ة المجمعة. مالينات الهذه الصناديق في البيا موجودات فلم يتم إدراج، يوبالتال
 

 . (ينار كويتيد 591,649 :2020دينار كويتي )604,037  بمبلغ انةماأل بصفةبة من الموجودات المكتس اتيراداإل قدرت
 

 ات محتملةومطلوب التزامات -17
 

 االلتزامات  17.1

  دينار   143,028  :2020)   دينار كويتي  105,535تزامات بمبلغ  كان لدى المجموعة ال  ،لمالية المجمعةالبيانات اتاريخ    يف

م  تتعلق  (كويتي  مستدعى    يلابرأس  كموجوداالخاصة  ال  سهماألصناديق  بعض  في  غير  ممصنفة  بالقيمت  مدرجة  ة الية 

  . أو الخسائر رباحلة من خالل األالعاد
 

 تملة المطلوبات المح 17.2

 . 2020و 2021ديسمبر  31مطلوبات محتملة كما في  أي  موعةمجن لدى اليك لم
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 لقطاعاتمات امعلو -18
 

تي الار ولقرا  اتخاذسئولين عن  لما  عتها من قبليتم مراج  ارير التيالتق  إلى  دا  ناستا  المجموعةلدى    التشغيل  تم تحديد قطاعاتي

القرارات    يتم في  الق  تمثل  االستراتيجية.استخدامها  أعطاعات  هذه  بموحدات  تقوم  استراتيجية  وخدمات  ال  منتجات  توفير 

يت بشهذه    إدارةم  مختلفة.  مالقطاعات  منها طبيعة مختكل  لدى كل  إنه  المنتجات  منفة  لنفصل حيث    ةوفئدمات  والخ  حيث 

   .ويقات التس استراتيجيلك العمالء وكذ
 

أالمجموعة  تعمل   في  رئيسية  االستنشطبصورة  الجدول    ثمار.ة  معلوماتالتيعرض  الجغرافية    الي  القطاعات  حول 

 للمجموعة: 
 

 
   2021يسمبر  د   31

 

دول  ويت و الك
 روبا  وأ الخليج  

الواليات المتحدة  
 عمجمو ال ريكية  األم

 
 ي دينار كويت  تي ار كوي دين  ر كويتي نا دي  يتي و دينار ك

     

 5,449,843 106,995 2,420,382 2,922,466   اتيراداإل إجمالي

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (16,241) - - (16,241) استهالك مصروف 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,465,669 - 1,023,279 442,390 نتائج شركات زميلة حصة في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 3,919,495 105,377 2,420,382 1,393,736 السنة  ربح

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 
 2021يسمبر  د   31

 

دول  ويت و الك
 الخليج  

دول  ويت و الك
 الخليج  

دول  ويت و الك
 الخليج  

دول  ويت و الك
 الخليج  

 
 يتي و دينار ك يتي و دينار ك يتي و دينار ك يتي و دينار ك

     

 51,083,236 112,618 21,428,346 29,542,272 الموجودات  إجمالي

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,705,205 7,144 - 1,698,061 المطلوبات  إجمالي

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      أخرى ات  إفصاح

 29,283,363 - 15,721,780 13,561,583 ت زميلة شركافي   مار استث

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  2020ديسمبر    31 

 
ودول  الكويت 
 أوروبا    الخليج

دة  ح يات المتالوال
 موعج م ال  ريكية  األم

 ي دينار كويت  دينار كويتي  يتي نار كو دي  نار كويتي ي د  
     

 (2,526,713) (152,104) (1,007,504) (1,367,105) (الخسائر) اتيراداإل إجمالي

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (19,848)      -      - (19,848) استهالك روف مص

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (2,697,627)      - (1,067,317) (1,630,310) ئج شركات زميلة حصة في نتا

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (6,291,915)      - (3,690,791) (2,601,124) زميلة ستثمار في شركاتاالانخفاض قيمة 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (10,191,234) (154,087) (4,698,295) (5,338,852) السنة سارةخ

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 (تتمة)  لقطاعاتمات امعلو -18
 2020يسمبر  د   31 

 

ودول  الكويت 
   الخليج

ودول  الكويت 
   الخليج

ودول  الكويت 
   الخليج

ودول  الكويت 
   الخليج

  نار كويتي ي د  تي نار كويي د  نار كويتي ي د  نار كويتي ي د  

     

 48,399,774 295,040 20,847,311 27,257,423 وجودات الم إجمالي

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,424,259 3,493      - 1,420,766 لمطلوبات ا إجمالي

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      أخرى ات  إفصاح 

 29,565,180      - 16,003,052 13,562,128 ة ميل استثمار في شركات ز

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 قياس القيمة العادلة -19
 

السوق في  اركين في  ن المشة بيملة منتظمي معاما فل التزام  و المدفوع لنقأصل ألبيع    المستلم  رسعالقيمة العادلة هي الإن  

 ام في إحدى الحاالت التالية: أو نقل االلتز األصل وث معاملة بيعحدافتراض لى يستند قياس القيمة العادلة عس. تاريخ القيا
 

 أو  ؛زامسي لألصل أو االلتالرئي قفي السو 

 يسي.الرئ لسوقلة غياب التزام، في حاأو االلألصل ر مالءمة في السوق األكث 
 

 . ئمةلرئيسي أو السوق األكثر مال وق االس إلىموعة الوصول إمكان المجيكون بأن  يجب
 

العقيايتم   القيمة  لس  االلتزألادلة  أو  الممكصل  من  التي  االفتراضات  باستخدام  است  نام  السوق  في  عند  للمشاركين  خدامها 

 مثلى. قتصادية الهم االصالحلتحقيق م عملونق سين في السوض أن المشاركيافترازام، بأو االلت تسعير األصل
 

قتصادية من خالل استخدام  ا  مزايا  إنتاج  وق علىمشارك في السال  ة للموجودات غير المالية قدرةقيمة العادل لا  يراعي قياس

بأعلى   أو من خالأواألصل  له،  بيعه  فضل مستوى  آخر    إلىل  السوق  مشارك  األحتمل  الم  من في  يستخدم  بأعأن  لى  صل 

 وى له. ل مستوأفض
 

لعادلة، مع  القيمة  افية لقياس ات كلها من بيانات ومعلوماف وبقدر ما يتوافر  وظرب تقييم مالئمة للستخدم المجموعة أساليت

 ة.م المدخالت غير الملحوظالصلة والحد من استخدا تاقيق أقصى استخدام للمدخالت الملحوظة ذتح
 

اكاتصنف   والمطلوبالموجوفة  التيدات  قي  ت  قييتم  العا اس  اإلمتها  أو  المالعنها    فصاحدلة  البيانات  ضمن    المجمعة  يةفي 

العادل  الجدول للقيمة  كما  ة،  الهرمي  اوالمبين  المدخالت  أق   إلىتنادا   سيلي،  من  مستوى  أهميةل  يمثل  القيمة  ل  والذي  قياس 

 ل: عادلة ككال
 

  وبات المماثلة؛وجودات أو المطلطة للمق النشة( في األسوالالمعدغير ) ر المعلنةاألسعا - 1المستوى 

 كل مباشر  ة ملحوظ ا، بشلالعاد  اس القيمةية لقيمستوى من المدخالت ذي األهم  كون بها أقلي  مأساليب تقيي  -  2  المستوى

 أو غير مباشر؛ و 

  ظ.ر ملحوالعادلة غية مالقي قياسل ي األهميةقل مستوى من المدخالت ذساليب تقييم يكون بها أأ - 3المستوى 
 

للموجودات ا  بالنسبة  في  المدرجة  الماليوالمطلوبات  ملمجمعة  ا  ةلبيانات  المجموعة  تحدد  متكرر،  أساس  كعلى  إذا  انت ا 

ت  أقل مستوى من المدخال   ى إلم التصنيف )استنادا   ييتويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقد حدثت بين مسقويالت  التح

 .  مالية مجمعة ناتكل بيا نهاية فترة  كل( فيالعادلة ك مةيس القلقياة الجوهري
 

االستثمارات في  اس متكرر مثل  سعلى أ  العادلة  القيمة  وعة السياسيات واإلجراءات المتبعة لقياسجممالعليا لل  دارةتحدد اإل

 االستثماري.   رمسعرة والعقاالغير  سهماأل
 

  السوقبتيار المعرفة  عايير االختتضمن مالعليا على أساس سنوي.    دارةن من قبل اإلجييتقييم الخارال  د مشاركة خبراء حدت  

براء  خ  ات معاقشمنإجراء  د  رار، بعقلعليا  ا   ارةدذ اإلتتخ  ير المهنية.وما إذا كان يتم الحفاظ على المعاي  يةوالسمعة واالستقالل

 جب استخدامها في كل حالة. لتي يخالت االمدو مل أساليب التقييجموعة، حويم الخارجيين التابعين للمالتقي
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 (تتمة)  قياس القيمة العادلة -19
 

  لموجودات غير المالية مثل العقاراتركة واالمشت  يقوالصناد  أسهمفي    لمالية مثل االستثماراألدوات ا  ة بقياستقوم المجموع

ااالستثماري فالع  بالقيمة  لمدرجةة،  كلي  ادلة  مالية  تاريخ  إنمجمعة  بيانات  بالقيمات  فصاحاإل  .  لألدوات  ا  ةالمتعلقة  لعادلة 

المقاسةا المالية  غير  والموجودات  العادلة، بالقيم  لمالية  والتقدي  ة  التقييم  طرق  ذلك  في  واالبما  يتم الهام  راضاتتفرات  ة 

 عنها أدناه. فصاحاإل
 

تقديرات أ  دارةإلا  تشير  القيمإلى  للنقن  العادلة  قصيرة  ة  والودائع  والمطلوباوالمديني  األجلد    عادل ت  خرىاأللة  المتداو  ت ن 

 ورلفلى اعيعاد تسعيرها  و أ (اشهر   اثني عشرقل من أ) األجلاستحقاق قصيرة  ة فتر ديهاإما لنها إحيث  اتقريب   تريةفها الدتقيم

 تواريخلها    قة التي ليسعالذات    أطراف(  إلى)  لمستحقة من. بالنسبة للمبالغ االفائدة في السوق  أسعارفي    على الحركة  بناء  

القبض )سداد محددة و العادلة ال تقل عن    أن  إلى  المجموعة  راتأشارت تقدي، فقد  ( عند الطلبالسدادتستحق  قيمتها  القيمة 

   االسمية.
 

 قيمة العادلة: ضات التالية لتقدير الفتراااللطرق واتخدام تم اس
 

 مدرجة أسهمفي  استثمار
العادلة  القند  تست عل  سهملأليمة  الساأسع  إلىنا  المتداولة  سور  في  المعلنة  الوق  للموجودات  نشط  إجرامماثلة  ق  أي  دون  ء 

 هرمي. دول المن الج 1لمستوى ارات ضمن اه االستثملة لهذالعادتصنف المجموعة القيمة ت.  تعديال
 

 مدرجةغير  أسهماستثمارات في 
  هذه االستثمارات   ت فيالالمعام   اءرجإال يتم  ط.  رة في سوق نش غير مسعخاصة    أسهمشركات ذات    المجموعة في  ثمرتست

شركات عامة مجموعة  لحدد اذه المراكز. تلهبالنسبة  السوق    قائمة علىم  تظم. تستخدم المجموعة أساليب تقييعلى أساس من

)أقمقار استنانة  والرفع    القطاع،  إلى دا  ران(  والمالي  والحجم،  مضاعف  واالستراتيجية  شلك  مناسبة  ولتداتحتسب  ركة ل 

ية  سوقها الدفترية. وتمثل القيمة العلى قيمت   قارنةمالشركة  لسوقية  ل يمة المضاعف بقسمة  القالساب  تيتم اح  .ددةة محقارنم

ما سعر سهمهلشرك األ  وبا  را  مضة  عدد  القيال  سهمفي  وتمثل  الدفقائمة.  امة  ما.ترية صافي  لشركة  يتم خصم   لموجودات 

ف الخاصة  لظرووا  حقائقعلى البناء    ن الشركات المقارنةم بيالحجوق  ضعف السيولة وفر  ثلم  عتباراتل المضاعف التداو

أن القيمة األساسية  و  ر فيهالمستثمالشركة اة  قيم  سعكتال  السوق    القائمة على  تقييمالب  يلاسأن أ   دارةاإل  حددتإذا    شركة.الب

ضاعف  يطبق الم.  عدلالم  موجوداتال  قيمة  افي صك  بدال  من ذل  ستخدمت  دارةاإلفإن    متضمنة في موجوداتها،لها    ريةالجوه

الياس  على ق  المخصوم المال  العاقياس  لالمستثمر فيها  للشركة    مقابلرأس  القيمتصنف ا.  دلةالقيمة  اللمجموعة  ه  ادلة لهذعة 

   . 3ت ضمن المستوى تثمارااالس
 

 مدرجة  غير مشتركة صناديق 
المجموعة   اتستثمر  الصناديق  في ذلكلمدارفي  بما  الال  مسهألناديق اص  ة،  يتي  خاصة  يرها في سوق نشط والتي  تسع  تمال 

لتقييم  ليب ااأس  دارةراعي اإلوت  هم.أسهم رات امتناع كبار المساهمين عن بيع  فت  ثلتردادات ميمكن أن تخضع لقيود على االس

المستخدمة   المهفي تقييوالمدخالت  الصناديق كجزء من  المنوطة بهم هذه  أنهلض  االستثمار  ا قبلام   ومناسبة.  لةا معقومان 

  حد المدخالت في قياس قيمتها العادلة. وعند كأ  ر فيهامستثمال  صناديقاليمكن استخدام صافي قيمة الموجودات لهذه  ي،  تالبالو

العادلقيم   قياس يتم  ةتها  الموجودات،  قيمة  صافي  ال  تعديل  ضروري الصناديق،  هذه  ذلك  كان  لتمتى  القيود،  على   عكس 

ياس القيمة عند قومدير الصندوق.    المستثمر فيهق  ودصنلحددة لمل المان العويرها مغتقبلية ومسات الامدادات وااللتزاالستر

ا سداد المقابل لقاء أي  ،  ادلةالع توى التعديالت  يعة ومسطب  إلى. واستنادا  المستثمر فيهوق  صندال  أسهممالت في  ا معيتم أيض 

لمجموعة بتصنيف هذه الصناديق  تقوم ا، ثمر فيهلمستا صندوقلااول في تددات ومستوى الالموجو في قيمةالالزمة لتقدير صا

 .3توى أو المس 2ضمن المستوى 
 

 استثمارية  راتعقا
  ترف بها مؤهالت مهنية مع  ديهمل  عتمدينم  مستقلين  تقييم عقارات  راءخب  قبلمن  ات االستثمارية  رالقيمة العادلة للعقا  قديرتم ت

تقييمها. وتتوافق نماذج التقييم المطبقة مع    يتم  تيال  ةرياالستثما  تاقارالع  ةئوفقع  موي  ف  حديثة  خبرةن بيتمتعووصلة    وذات

المعي المالية  ار  مبادئ  للتقارير  القي  13الدولي  الجمعالعاد  يمةالقدد  وتتح  لعادلة"امة  "قياس  لة  يقة رسمبين طر  لة من خالل 

بالسوق اخ  اتيراداإل المقارنة  ال  . يتمل عقارك  استخدامو  طبيعة  تبارالعاذا في  وطريقة  ادلة باستخدام طريقة لعا  ةقيم تقدير 

اإل ص  بناء    اتيرادرسملة  العقار،  ال  اتإيرادافي  على  من  الناتجة  المعتادة  على  مي قس تتم  يتي  الوتشغيل  امعدها  لرسملة ل 

لطريقة  )الخص وفقا  العادلة    لمقارنةام(.  القيمة  تقدير  يتم  وحتتماثلة.  ملامالت  معالا  ىإلاد ا  استنبالسوق،  المثل  مقارنة  دة 

 .3وى ضمن المست لعقار االستثمارية لقيمة العادل ل المجموعة في سعر المتر المربع. يتم إدراج القب نمقة مطبال
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 ة(تتم)  ةس القيمة العادلقيا -19
 

 لةلقيمة العاد هرمي ل جدول الال
 

 ليةاألدوات الما 19.1

   جموعة:ادلة لدى المالقيمة العات المالية المقاسة بلألدوعادلة القيمة الاس ل الهرمي لقيجدوة التوضح الجداول التالي
 

 
 العادلة بواسطة ة قياس القيم 

 
 جمالي اإل

ي  عار معلنة فأس 
 شطة ق ن أسوا

الت جوهرية  مدخ
 ظة ملحو 

الت جوهرية  مدخ
 ملحوظة  غير

 (3مستوى )ال (2)المستوى  (1)المستوى 

 دينار كويتي  ويتي ينار كد كويتي  ناردي ار كويتي يند  2021ديسمبر  31

     

مموجود بالقيمةات  مدرجة  من  العاد  الية  لة 

     : أو الخسائر  احربل األخال

      - 8,885,248      - 8,885,248 متغير مال سأربوق صند

 4,111,216      -      - 4,111,216 خاصة   أسهم ديقصنا

      -      - 707,873 707,873 مسعرة   أسهم

 8,278      -      - 8,278 مسعرة  غير مأسه

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 13,712,615 707,873 8,885,248 4,119,494 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

من  ة بالقيمة العادلةت مالية مدرجموجودا

     :خرىألالشاملة ا اتيرادإلل اخال

 505,002      -      - 505,002 غير مسعرة   أسهم

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

)وأ  في  اتاستثمار مالية  ة بالقيم  ةمدرجراق 

 4,624,496 8,885,248 707,873 14,217,617 دلة( العا

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 
 سطة مة العادلة بوا قياس القي

 
 مالي جإلا

  يأسعار معلنة ف
 أسواق نشطة 

رية  مدخالت جوه
 حوظة مل

ية  الت جوهرمدخ
 ملحوظة غير 

 (3 ىتولمس)ا (2)المستوى  (1)المستوى 

 تي  دينار كوي   ار كويتيدين دينار كويتي   دينار كويتي     2020ديسمبر  31
     

الل  مة العادلة من خدات مالية مدرجة بالقيوموج

     :رأو الخسائ رباحاأل

     - 6,891,558     - 6,891,558 تغير مرأسمال بصندوق 

 3,176,271     -     - 3,176,271 خاصة   أسهم صناديق

     -     - 512,710 512,710 رة  مسع مأسه

 7,545     -     - 7,545 رة  غير مسع أسهم

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 
10,588,084 512,710 6,891,558 3,183,816 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

العادلة من خالل   ةمالية مدرجة بالقيم اتموجود

     : خرىأللشاملة اا اتاديراإل

 427,452     -     - 427,452 عرة  غير مس أسهم

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

لقيمة با ةجردمية )في أوراق مال اتاستثمار

 3,611,268 6,891,558 512,710 11,015,536 العادلة( 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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  )تتمة(  العادلةقياس القيمة  -19
 

 )تتمة(  لةلقيمة العاد ي ل هرمجدول الال
 

 )تتمة(  ليةألدوات الماا 19.1
 

 3توى ة ضمن المسللعادمطابقة القيمة ا

الجدو التالي يوضح  ف  ل  الحركات  كافة  القيمطابقة  ل ي  العادلة  اللبنمة  المستوى  مصنفة  ود  بداية  3ضمن  فت  بين  رة ونهاية 

 :المجمعة المالية البيانات
 

2021 

ة مدرجة  ت ماليموجودا
لة من خالل  لعاد ة ابالقيم 

  الشاملة اتيراداإل
 خرىاأل

الية  جودات مو م
ة العادلة  يم مدرجة بالق

أو   رباحل األمن خال 
 مجموع ال الخسائر 

  
 يتي كو اردين كويتي دينار  دينار كويتي 

 
   

 3,611,268 3,183,816 427,452  2021يناير 1كما في 

 77,550 - 77,550   خرىالشاملة األ اتيرادإلفي ا ةسجل دة القياس المإعا

 1,060,734 1,060,734 -  أو الخسائر رباحاألفي  ةسجل المس ادة القياإع

 (125,056) (125,056) - ات مبيع

 
────── ────── ────── 

 4,624,496 4,119,494 505,002 2021ديسمبر  31 كما في

 
══════ ══════ ══════ 

 

2020 

  موجودات مالية مدرجة
خالل  ن ة مدلمة العابالقي
  الشاملة اتيراداإل
 خرى األ

وجودات مالية  م
ة  جة بالقيمة العادلمدر

أو  احربمن خالل األ
 ع المجمو الخسائر 

 ار كويتي  دين دينار كويتي   دينار كويتي    

    

 4,164,936 3,619,182 545,754  2020 يناير 1ي ف كما

 (118,302)     - (118,302)   خرىاأل لشاملةا اتيراداإلفي  ةسجل الماس إعادة القي

 (184,445) (184,445)     - أو الخسائر رباحألاي ف ةسجل الم لقياسإعادة ا

 69,970 69,970     -   مشتريات

 (320,891) (320,891)     - مبيعات  
 ────── ────── ────── 

 3,611,268 3,183,816 427,452 2020بر سمدي 31في كما 
 ══════ ══════ ══════ 

 

 لتقييم: في ا خدمةتسلماوظة الملحت الجوهرية غير دخالالم فاصيلت

  3المستوى  صنفة ضمن  المدلة  ات القيمة العاقياسفي  الملحوظة المستخدمة    رية غيرمدخالت الجوهلجدول التالي اليعرض ا

 سمبر:  دي 31ي كما ف ليل الحساسية الكميةتح انبج إلىلعادلة، لقيمة اللهرمي من الجدول ا 
 

 ادلة ساسية المدخالت للقيمة الع ح ل معدال ة غير الملحوظة الجوهري التقييمت خالمد 

 
  

 

 التسويق  الخصم لضعفل معد

20% - 30% 

(2020: 20% - 30%) 

ل  %( في معد10: 2020% )10( بنسبة نقصإن الزيادة )ال 

  11,883يمة العادلة بمبلغ القة( نقص )زياد  إلىؤدي يم س الخص

 ( ويتيدينار ك 61,064: 2020ويتي )دينار ك
 

 همارخذونها في اعتبأسيكين في السوق  ارأن المش  إلى  المجموعة  هتانت  التسويق يمثل المبالغ التيعف  الخصم لضمعدل  إن  

 رات. ثماعند تسعير االست
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 ()تتمة  قياس القيمة العادلة -19
 

 )تتمة(  ادلةالع مةل الهرمي للقيالجدو
 

   ر الماليةغي موجوداتال 19.2

  جموعة:  الملدى المالية غير  موجوداتة للالعادلمة ل الهرمي لقياس القيلتالية الجدواالجداول   وضحت
 

 
 بواسطة  دلةالعاياس القيمة ق

 
 جمالي اإل

في   أسعار معلنة
 اق نشطة أسو

مدخالت جوهرية  
 ملحوظة 

جوهرية  مدخالت 
 ير ملحوظة غ

 (3توى )المس  (2)المستوى  (1وى )المست

 
 دينار كويتي   تيدينار كوي تي دينار كوي ي ويتكدينار 

  2021يسمبر د 31
    

     -     -     -     - ياستثمارعقار 

 
══════ ══════ ══════ ══════ 

 
    

   2020 ديسمبر 31
    

 151,625     -     - 151,625 عقار استثماري 

 
══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 . 2020 وأ 2021 سنة خالل للقيمة العادلة يجدول الهرمال بين مستوياتت الجراء أي تحويإم لم يت
 

   3 ستوىضمن الملعادلة مطابقة القيمة ا

مطإ الققة  بان  للعقياس  العادلة  االيمة  المستوستثماقارات  المصنفة ضمن  الجدول    3ى  رية  العادلةل  الهرميمن  ل يمث  لقيمة 

  السنة. خالل  البيعية بصورة رئيس 
 

 ميلتقي خدمة في االمستدخالت الجوهرية غير الملحوظة الم يلفاصت

جدول الهرمي لامن    3توى  دلة المصنفة ضمن المسخدمة في قياسات القيمة العاة المستر الملحوظغي  رية الجوه  إن المدخالت

 . يةير المواتغ السوق ظروفيعكس ل عدلع المبر المتر المرسعمثل لة تلعادلقيمة ال
 

 ساسية تحليل الح

 قيمةالفي    ريجوه  (ارتفاع )انخفاض  إلىدي  يؤط سفق  المعدللمتر المربع  اسعر  ( الجوهري في  لنقص)ا  دةالزيال  معدن  إ

  ر. لعقال  العادلة
 

 الماليةوات األدطر  مخا إدارةأهداف وسياسات  -20
  

 الخسائر  أو  رباحألالل اخ  من   مة العادلةالمدرجة بالقي  ودات الماليةالموج  المجموعة لدى  سيةرئيال  المالية  وداتالموجتضمن  ت

 خرىالموجودات األالمعادل و  دوالنق  والنقد  خرىالشاملة األ  اتاديرالل اإلة من خعادلوالموجودات المالية المدرجة بالقيمة ال

من    تحققت  التي ا  تتضمن.  ها ياتعملمباشرة  ا  مجموعةال  لدىية  رئيسال  ليةلماالمطلوبات  تنت  خرىألالمطلوبات  من التي  ج 

 . دينوأدوات   أسهم يفثمارات ك المجموعة أيضا  استل. تمتيادعال ألعمالاسياق ضمن   جموعةلمت اعمليا
 

ت  مالمخاطر العة وعار الفائدأس  مخاطرق )بما في ذلك  السوتمان ومخاطر السيولة ومخاطر  ئتتعرض المجموعة لمخاطر اال

أومخا  جنبيةألا األطر  التشغيومخاط  (سهم سعار  تحظلر  اإل .  للمليالع  دارةى  لجا  بدعم  لها جموعة  تقدم  التي  المخاطر  نة 

المخاط و  ر االستشارات حول  المناسبة  حوكم إطارالمالية  المالية  المخاطر  لة  تقدم  المخاطر  للمجموعة.   إلىكيدات  التأجنة 

للمجموعلعلا  دارةاإل أيا  انشطة حول خضوع  الماللمخة  لاطر  المجموعةية  واإلجراءات  للسياس  دى  تم  ق  أنهالمناسبة وات  د 

تماد  مراجعة واع  دارةاإلولى مجلس  ر. يتمخاطوأهداف ال  ةتها طبقا لسياسات المجموعإدارالمالية وقياسها و   تحديد المخاطر

 .أدناه جازة بإيوضحالمالمخاطر هذه كل نوع من  إدارةياسات س
 

 مان ئتمخاطر اال 20.1

مما يؤدي    عميلمبرم مع  داة مالية أو عقد  وجب أبم  اتهمفاء بالتزالوعن ا   مقابل  فطرعجز  مخاطر  ان هي  مخاطر االئتم  إن

 ذنيةاإلندات  سلا  )وبصفة أساسية  يةالتشغيل  تهاأنشط  منالناتجة  االئتمان    مخاطروعة لتتعرض المجم  ية.مال  ةرخساتكبد    إلى

لية  االم  اتدومالية واأللى البنوك والمؤسسات ابما في ذلك الودائع لد  يةويللتما  تهانشطأ  من( ويلةات الزمكلشرى ا إلالصادرة  

مراقبة  يت  .خرىاأل لوالتعالمجموعة    ائتمانسياسة  م  االئترض  على  مخاطر  المجمومان  تسعى  مستمر.  لتجنب أساس  عة 

ل الضرورية  لدلالتركزات غير  أو  مخاطر  األفراد  أو  الءالعم  ةعمجموى  تنويع  ددة من خالمح  أعمال  في مواقع  أنشطة  ل 

 التشغيل. 
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 )تتمة( الماليةوات األدمخاطر   إدارة وسياسات أهداف -20
  

 )تتمة(  ئتمانمخاطر اال 20.1

ا اإن   من  األقصى  االئتل  ضتعرللحد  المجمعة  مخاطر  المالية  البيانات  تاريخ  في  القال  يعادلمان  من    دفتريةيمة  فئة  لكل 

 ي:يلالمالية كما  الموجودات
 

 
2021 2020 

 
 ار كويتي دين دينار كويتي

   

 465,203 722,563 (أخرىجودات ضمن مو)مدرجة  خرونآمدينون 

 1,791,589 1,663,994 (أخرىدات ة ضمن موجو)مدرج ذنيةإت نداس

  - 1,255,573 األجل محددةائع ود

 4,281,613 2,838,731 ادل والنقد المع النقد

 
───── ───── 

 6,480,861 6,538,405 

 
═════ ═════ 

 

 جلاأل  قصيرةودائع د ونقو ثابتةودائع 
  طراف إن األ  سات المالية محدودة حيثوالمؤس  األجلرة  ودائع قصيالنقد والثابتة والودائع  ال اتجة من  ان الناالئتممخاطر  إن  

لعالمية. ا  يئتمانالبل وكاالت التصنيف اانية مناسبة محددة من قائتم  ات تصنيفاتالسمعة ذ  ةجيدالمقابلة تمثل مؤسسات مالية  

في  ولللغ  المبا  صلأ  خضعي،  ذلك  إلىضافة  باإل الم دائع  فيالبنوك  )بما  ح   حلية  االذلك  الجارية(   ساباتوالح  دخارسابات 

محلية في دولة الكويت  نوك الع لدى البان الودائبشأن ضم  2008لسنة    30 للقانون رقم  بقا  طمركزي  لضمانات بنك الكويت ال

 .  2008نوفمبر  3بارا  من تالذي أصبح ساريا  اعو
 

  شهرا    12دى  ى معلمان المتوقعة  س خسائر االئتعلى أسا  األجلودائع قصيرة  النقد والثابتة ولا ودائع  المة  يقانخفاض  تم قياس  

  األجل قصيرة    ودائعالنقد والثابتة والودائع  الرى المجموعة أن  مخاطر. تلل  تعرضلحاالت اويعكس االستحقاقات القصيرة ل

  المقابلة.  طرافلألالخارجية  لتصنيفات االئتمانيةا  إلى منخفضة استنادا يةن ائتما خاطربم ةبطرتملديها 
 

 خرون آ مدينونو إذنية اتسند
المأ قيمة  جرت  انخفاض  تحليل  االذنجموعة  اآلالسندات  والمدينين  في  ية  إلىاستناد    مجمعةمالية  بيانات  خ كل  تاريخرين   ا 

ا الملعامة  الطريقة  في  المالية  عالمقدمة  للتقارير  الدولي  خسائر  9يار  المتو  لقياس  بانتظام   تراقبقعة.  االئتمان  المجموعة 

 داة.  ألاعمر مدى على و أ  اشهر   12على مدى انخفاض القيمة لخسائر  خضعا اذا كانت تلتحديد م اآلخرينن المديني
 

أم   تاألدواذه  نذ االعتراف المبدئي بهم االئتمان    يادة جوهرية في مخاطرز  ما إذا كان هناكلالمجموعة  تقييم    إلىد ذلك  ستني

لمخاطر التعرض لثر والتع  عنلناتجة  ائر  تعثر والخساال  تحتماال ا  أيعة )ان المتوقئتمئر االاتقدر المجموعة عناصر خس  .ال

افتراضات مخ باستخدام  التعثر(  العند  االئتمان  األماطر  ذاناسبة مع  المستقبلية  الصلة.  حكام  الت  تقوم  بتعكما  ديل مجموعة 

عن التعالتعثر    الربحية  بظروديالمقابل  المتعلقة  الصلة  ذات  المستقبلية  السوت  تؤة  توقعالمق  ف  قد  على والتي  مقدار    ثر 

 لة. المقاب طرافاأل من قبلعثر  الت التحا
 

يتي  ار كوندي  250,469قعة بمبلغ  متوسائر االئتمان الخالمجموعة مخصص    ، سجلت2021  ديسمبر  31نتهية في  للسنة الم

 ن.  خرين اآليتعلق بالمديني فيما (يتي ار كو دين 250,469: 2020)
 

  مخاطر السيولة 20.2

والتي  الية  بالمطلوبات المالمرتبطة  ات  االلتزامب  وبة في الوفاءلمجموعة لصعجهة امواطر  مخا   بإنهااطر السيولة  مخ  عرفت  

كان م اإلتأكد بقدر  الفي  السيولة    إدارةفي  المجموعة    تمثل طريقةت   أصل مالي آخر.قديم  تالنقد أو    سداد  ن خالليتم تسويتها م

ن  دوة يادعة وغير اليادعال الظروف ظل ي، فستحقاقهاعند ا ازاماتهلتاب لوفاءافية للة الكيوالس أن المجموعة ستحصل علىمن 

  سمعة المجموعة.برار ضإلاو المخاطرة بأة بولغير مقئر تكبد خسا
 

 عالية التسويق.   خرىاأل واالستثماراتلنقد المعادل من النقد وا كافيمستوى  ظ على الحفا إلىالمجموعة ف دته
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 )تتمة( يةالمالوات األدمخاطر   إدارةوسياسات  أهداف -20
 

 )تتمة( مخاطر السيولة 20.2

 ة. عاقدية غير المخصومتدفوعات اللما  إلىدا  استنا المجموعةلدى لوبات المالية ق المطاستحقاة قائمالي ول التلجديلخص ا
 

 
 قل من أ
 أشهر  3

 لىإ 3
 ا شهر   12

 أكثر من
 لمجموع ا   حدةا سنة و

 دينار كويتي يتيار كودين دينار كويتي ينار كويتيد  2021ديسمبر  31
     

 1,436,803 - 1,414,967 21,836    أخرى مطلوبات

 ═════ ═════ ═════ ═════ 
 

 
 قل من أ
 أشهر 3

 إلى 3
 ا ر  هش 12

 أكثر من
 لمجموع ا   حدةسنة وا

 دينار كويتي  ار كويتي دين دينار كويتي  ينار كويتي د 2020ديسمبر  31
     

 1,117,568     - 1,071,928 45,640     أخرىوبات مطل

 ═════ ═════ ═════ ═════ 
   

غير  جمع  المردة في بيان المركز المالي  الوا  للمجموعةة  لمالي كافة المطلوبات اإن  لية المجمعة، فبيانات الماالكما في تاريخ  

 ل. قأو أ اشهر   12تبلغ  وذات فترة استحقاق  مشتقة
 

 مخاطر السوق  20.3

.  في أسعار السوق   للتغيراترا  نظقبلية ألداة مالية  ات النقدية المستالتدفقأو  دلة  ة العالقيما  لبقتهي مخاطر  السوق  إن مخاطر  

السوقت الفائدة  هياطر  المخ  أنواع من  ثالثة  تضمن مخاطر  أسعار  العمالت: مخاطر  األ  ومخاطر  األسعار   خرىومخاطر 

 .أسهملسوق ر اط متأثرة بمخاال دوات الماليةتتضمن األ.  سهمر األامثل مخاطر أسع
 

وجودات من  مع الت المختلفة وتنويوداعلى فئات الموج  ة مسبقا  ددتوزيعات الموجودات المحالسوق على أساس    مخاطر  دارت

طويلة للتغيرات  دارةر اإليالمستمر لظروف واتجاهات السوق وتقداألعمال والتقييم يع الجغرافي وتركزات قطاع يث التوزح

 . عادلةلا ةفي القيم جلاألوقصيرة 
 

 ار الفائدة طر أسعمخا 20.3.1

  عار أسنتيجة التغيرات في  ة مالية  اتقبلية ألدسالم  التدفقات النقديةأو  القيمة العادلة  طر تقلب  خااطر أسعار الفائدة هي مإن مخ

تنالسوقبلفائدة  ا احتمال.  من  الفائدة  أسعار  مخاطر  تؤثر    ةيتج  الفائدةأفي  تغيرات  الأن  األ  على  سعار  اادوقيمة  الية  لمت 

ت  .ةسيسااأل لمخإن  المجموعة  في  عرض  التغيرات  نظرا    قالسوبفائدة  ال  أسعاراطر  ألمحدود  الموجود  معظم   ات  ن 

 ةعن أثنى عشر  تسعيرها على المدى القصير وال تزيدجارية ويتم إعادة  فائدة تدر فائدة بمعدالت تتي تحمل  لمطلوبات االو

 شهرا . 
 

 ةي جنباأل تعمالال مخاطر 20.3.2

رات  لتغينتيجة ا  للمخاطر  تعرض ية المستقبلية للفقات النقدتدب القيمة العادلة أو الهي مخاطر تقل  جنبيةالت األلعماطر  مخان  إ

صرفي   األ  فأسعار  المجموعةجنبيةالعمالت  تتكبد  ال  .  األمخاطر  الم  على  جنبيةعمالت  بالمعامالت  بخالف   ةعملدرجة 

التخاطوعة لمالمجم  تعرضتعلق  كويتي. وي الدينار ال نشطة  أبصورة رئيسية ب  جنبيةسعار صرف العمالت األفي أات  يرغر 

ال  يللتشغا اإلدى  إدراج  يتم  )حيث  ا  اتاديرلمجموعة  بأو  المجم أجنبيةملة  ع لمصروفات  استثمارات  وصافي  في  (  وعة 

  تحدة المات لواليوا أوروباو خرى األوسط األالشرق الكويت وبعض دول ولة  دفي جموعة تعمل الم. جنبيةبعة األشركات التاال

واألم بذلك  رتتعريكية  األلمض  العمالت  م   جنبيةخاطر  منالناتجة  العديد  لمخاطر  ن  التعرض  األالع  حاالت  ، جنبيةمالت 

 ريكي. ماأللدوالر اليورو وابأسعار صرف  فيما يتعلقبشكل رئيسي و
 

تع من  المللتخفيف  األعجمورض  العمالت  لمخاطر  اإل  ،جنبيةة  الحع  دارةتعمل  للمتوازم  ضتعرعلى    فاظلى  ات وجودن 

    .وعةالمجملدى  لمخاطرا إدارة وفقا لسياساتبات التقل للحد منب العملة والمطلوبات حس
 

اال   إل  مجموعةلتستعين  مالية  بمشتقات  العها  تعرض  دارةحاليا   األلمخاطر  اجنبيةمالت  وتدير  ملمجموع.  العمالت خة  اطر 

لحركات الحالية  عة واولمجمدى القائمة لا  والتقييم المستمر للمراكز  دارةاإل  ن قبلة ملموضوعالحدود ا   إلىدا  استنا  جنبيةاأل

في ال  والمتوقعة  صرف  األعمالأسعار  المجموعةموتض  .جنبيةت  ال  حفاظال  ن  صافي  مستوى للمخاطر    ضتعر على  عند 

 ويتي.لدينار الكتقلب بصورة جوهرية مقابل ات  ال بعمالتمقبول عن طريق التعامل 
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 )تتمة( الماليةوات األدمخاطر   إدارةوسياسات  دافأه -20
 

 تمة()ت  ر السوقطخام 20.3
 

 )تتمة(  جنبيةاأل تمالعخاطر الم 20.3.2

ت  األمخاطر  لعة  جموالم  رضتعال  العمالت  صرف  ا  يةمادورة  بص  جنبية أسعار  وعلى  النقدية.  المالية  وضح تلمطلوبات 

التا لعمو المج  تعرض  ليةالجداول  صرأسعا  مخاطرة  األ  فر  ا  جنبيةالعمالت  العلى  تاريلموجودات  في  النقدية   خ مالية 

 المالية المجمعة: ناتاالبي
 ودات الموج  المطلوبات   

 

 ة العمل

2021 
 كويتي ار دين

2020 
 دينار كويتي  

 2021 
 كويتي  دينار

2020 
 نار كويتي  دي

      

 4,439,724 4,390,500  2,087 1,097 يورو 

 912,294 619,152  3,493 11,682 كي الر أمريود
 

 علــىيــا   مادس  يلــ   خــرىلعمــالت األفــة ابالنسبة لكا  جنبيةالعمالت األللتغيرات في  وعة  جمإن تعرض المف  لك،ذ  إلى  ضافةباإل

 ة.مجمعلبيانات المالية الا
 

 جنبية العمالت األ أسعار صرف  اسيةحس
ر دينال الي مقابريكماألورو والدوالر  ر صرف اليأسعا  في  عقولة  ورة مبص  المحتمل  دول التالي الحساسية للتغيرجيوضح ال

ا  يالكويت األمع  المتغيرات  بكافة  إن  خرىالحتفاظ  الالت  ثابتة.  ربح  على  الموجو  وعةجممأثير  في  التغيرات  عن  ات  دينتج 

 وبات النقدية.  والمطل

  
2021  2020 

 العملة

 ر فييلتغا
 سعر صرف 

 ية جنبالعمالت األ

  رباحاألر على التأثي
  و الخسائرأ
  نار كويتي دي

  رباحلى األأثير عالت
   أو الخسائر

 كويتي   دينار
     

 221,882  219,470 % 5+ يورو 

 45,440  30,374 % 5+ والر أمريكي د
 

المكاحلواالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل ا  الطرق  ير فيأي تغ  م يحدثل فئ في كل من  ساسية. سيؤدي االنخفاض 

 . اكسعولكن م عادلير متأث  إلىي ابل الدينار الكويتمق أعالهكورة لمذمالت االع
  

   سهممخاطر أسعار األ 20.3.3

ة والمصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة  لمجموعبل امن االستثمارات المحتفظ بها من ق  سهمعة لمخاطر األمجموينشأ تعرض ال

ي ت فاراستثمتعرض اال(. ت8  إيضاح)  أو الخسائر  رباحاأل  الل ة من خادلة العالقيم  وأ  خرىالشاملة األ  اتاديراإل  لمن خال

ستقبلية القيم الم  بشأن  يقنعدم التعوامل    نالسوق الناتجة ع عار  درجة وغير المدرجة لدى المجموعة لمخاطر أسالم  همساأل

ية على  الملك وق  ات حقوحدود ألدوضع الومن خالل التنويع    سهمر األعاتدير المجموعة مخاطر أس.  أسهمستثمارات في  لال

 بصورة منتظمة.  موعةالعليا للمج دارةاإل إلى سهمحول محفظة األقارير لتم اتقديتم ء. يسوا على حد  إجمالياس فردي وأس
 

المجم المالية  البيانات  األال  قدرعة،  في تاريخ  الم  سهمتعرض لمخاطر االستثمارات في  العادلة بجة ودرغير  للقيمة    بلغ مفقا  

 . 19 إيضاح في بينةم تالستثمارا لهذه الحساسية تحليالت اإن . (يتيار كودين 434,966: 2020) يتيار كوندي 513,280
 

ال تاريخ  المجمعةبيافي  المالية  التعرض    ،نات  امليمثل  بالقيمةسعرالم  ألسهمخاطر  الكويت   ة  بورصة  في  المدرجة  العادلة 

العادصنفم  مسعرة   استثمارات بالقيمة  األرة  في صندوق    ائرالخس  وأباح  لة من خالل  بها  المحتفظ  مال ال  رأسبوالوحدات 

في  والذي  مدرج  الر  غي  متغيرال فقط  ل  قدرة.  سعرالم  سهماأليستثمر  في  هذاطر  مخالتعرض  االستثمارات  بمبلغ   أسهمه 

 %10ة  / )النقص( بنسب  أن الزيادة  ىإل  المجموعة  انتهتدينار كويتي(.    7,404,268  :2020ر كويتي )دينا  9,593,121

ب مؤشر  تأثير  في  لها  يكون  أن  يمكن  الكويت  )بالورصة   / قدرهب ص(  نقالزيادة  )  959,312  مبلغ  كويتي   :2020دينار 

 المجموعة. ب الخاصعلى الربح   يب اتقر دينار كويتي( 740,427
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 المجمعة  إيضاحات حول البيانات المالية 
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 )تتمة( الماليةوات األدمخاطر   إدارةوسياسات  أهداف -20
 

 يل اطر التشغخم 20.4

رجية.  لغش أو األحداث الخاو اأبشري  تعطل األنظمة أو الخطأ اللض لخسائر نتيجة  التعر  هي مخاطر   شغيل لتإن مخاطر ا

  رقابية   وأو تداعيات قانونية  أسمعة  بالالضرر    إلى، يمكن أن تؤدي مخاطر التشغيل  في األداءة  يلرقاباضوابط  ال   اقفإخعند  

هذه المخاطر من    إدارةيع  طغيل، ولكنها تستر التشكافة مخاطتبعاد  أن تتوقع اس  عةومجمع اليمالية. ال تستطد خسارة  أو تكب

إخال الال  طارل  طريق  وعن  تتضمنالمحتملةطر  مخاال  ومواجهةمراقبة  مراقبة  فصل   الرقابية  الضوابط  .  عمليات  فاعلية 

ي  الداخلام التدقيق  لك استخدي ذفما  تقييم، بلموظفين والا  التفويض وإجراءات المطابقة وتوعيةوالوصول    ات وحقوقالواجب

   .لي للتكنولوجياق العموالتطبي
 

التطلب   والمتالتطور  لحالي  كورونا  ي  تفشسارع  أنحاءفيروس  جميع  األعمال    ت الشركا  نمالعالم    في  عمليات  من  الحد 

عطل(  ن المتوقع أن تمتي عطلت بشكل كبير )أو  إجراءات الحجر الصحي التنفيذ  لسفر وارض قيود  ، وفاإيقافهالتجارية أو  

التهذه األحداث،    ةدارإل  في محاولةطتها.  أنش بتنفيذمجموعقوم  االطوارخطط    ة  السالئ  مة لخاصة بها والتي تشمل تدابير 

التكنولوجيا  وية  لقانونية والرقابا  تعليماتوال  ثال لإلرشاداتتواالم  يةالوقائ ل  إدارةوتحقيق أقصى استخدام من    فاء لوالموارد 

 .لاألعما الستمراررورية ي تعتبر ضالتية اليوم لتشغيلا باتمتطل ب
 

 إدارة رأس المال -21
 

 ي: فيما يلالمجموعة مال رأس إدارة أغراضتتمثل 
 

 مراريةمبدأ االست أساسى  لها علاعمأ اصلة على مورة المجموعة  دضمان ق 

 ديم ة بتقالمتعلق  المخاطرس مستوى  كدمات بطريقة تع عير المنتجات والختسالل  ن خناسب للمساهمين ميم العائد المتقد

 والخدمات.   تتلك المنتجا
 

ن المركز عادل وفقا للمبين في بياالنقد والنقد الم  اناقصعلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية    ال بناء  تراقب المجموعة رأس الم

 جمع. المالمالي 
 

 . اخارجي  مفروضة ت رأسمالية المجموعة لمتطلباال تتعرض 
 

المجتق المال  هيك  إدارةبموعة  وم  رأس  في ض  ديالت تع  جراءوإل  الظروعليه  في  التغيرات  االقتصء  ووف   صئخصاادية 

بالموجودات   المتعلقة  هيكل  للحفاظ  .ةاألساسيالمخاطر  المجموع  على  تقوم  أن  يجوز  وتعديله،  المال  مبلغ  عديبتة  رأس  ل 

او    إلى  مسددال  رباحاألت  توزيعا  المال  إعادةالمساهمين  المساهمينإل  رأس  بيعأجديدة    أسهماصدار  و  أ  ى  جودات المو  و 

 ين. دلتخفيض ال
 

  2021ديسمبر  31ات المنتهية في نوس المال خالل السرأ إدارة إجراءاتو أات و سياسأهداف أفي  راتتغي يأجراء إلم يتم 

 . 2020و

 

 19-كوفيد ير تفشيتأث -22
 

الت م، أعلن2020شهر مارس    خالل راف ا ، اعتحةجائر  يعتب  ("19-كوفيد")رونا  كوتفشي فيروس  ن  أعالمية  لا   صحةنظمة 

فالشاره  انتب أي جميسريع  العالمع  منأيض    التفشيا  هذر  أثوقد    .نحاء  على  التعاوطقا  الخة مجلس  بلن  ذلكيجي  في   دولة  ما 

اتالكو الحخذيت.  أماكوت  في جميع  ال  طواتخ  مللعااء  نحات  انتشار  بمافيرالحتواء  إغالذل   في  وس،  وإصدار  ق  ك  الحدود 

 . دولع أنحاء الجميل في االتجور ق وحظغالإلفرض عمليات ااعي ولتباعد االجتمبات رشاداإ
 

قديرات واالفتراضات من المجموعة تحديث الت  19-كوفيدة عن جائحة  جتقتصاد الكلي النااال  بشأنن  يقتعدم ال  عواملتطلبت  

للمبلغ   استردادهالمستخدمة  اقاء  ل  الممكن  قيمة  الشانخفاض  في  األالستثمار  وتقييم  الزميلة  المسعرة   سهمركات  غير 

 والصناديق.
 

. كما هو عليه  الحال  يظلع اإلدارة أن  تتوقو جوهري ا  جها  ئة ونتامجموععلى أعمال ال  الفيروس  تأثيرلم يكن    ،ةالمرحلفي هذه  

لعمل مواصلة ا دها لل قصارى جهستبذ  ،في نفس الوقتو  ،ميةالحكو  اتمشورالسياسات وال  مختلف  ة اتباععمجموال  ستواصل

 وأكثرها أمان ا.بأفضل الطرق 
 

 

 
 


