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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين

 .شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل ش.م.ك.ع
 

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
 

  الرأي
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة يونيكاب لالستثمار والتمويل ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليها 

والدخل    األرباح أو الخسائروبيانات    2019ديسمبر    31معاً بـ"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  

في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية الشامل والتغيرات 

 .المجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

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

وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية  2019ديسمبر  31كما في 

 .للتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت
 

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

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

. وقد  لالستقاللية( )ميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين(المهنية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك المعايير الدولية 

وفقاً لميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين. وإننا نعتقد أن أدلة   األخرى قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية

 .مكننا من إبداء رأي التدقيقالتدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس ي
 

 التأكيد على أمر  
حول البيانات المالية المجموعة والذي يبين عدم التأكد المتعلق بتأثيرات تفيشي فيروس كورونا  25نلفت االنتباه إلى اإليضاح 

 ". إن رأينا غير معدل فيما يتعلق بهذا األمر. 19"كوفيد 
 

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

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

مور في إطار حول هذه األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية التي قمنا بتحديدها وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األ

 .تدقيقنا له
 

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

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

األمور الواردة  تنفيذها لمعالجةجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي تم إالبيانات المالية المجمعة. إن نتائج 

 . المرفقة أدناه، تطرح أساساً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة
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 قرير مراقب الحسابات المستقلت

 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل ش.م.ك.ع. )تتمة(
  

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(
 

 للعمالءوالسلفيات لقروض لخسائر االئتمان   
 

معيار لل اً طبقخسائر االئتمان المتوقعة في مثل تت)"التسهيالت االئتمانية"( للعمالء  والسلفياتخسائر االئتمان للقروض تحقق إن 

 المطلوببنك الكويت المركزي أو المخصص  إلرشادات ًً التي يتم تحديدها وفقا األدوات المالية: 9الدولي للتقارير المالية 

بنك الكويت  تعليمات)" المخصص المتعلق بهابنك الكويت المركزي بشأن تصنيف التسهيالت االئتمانية و لقواعدوفقاً احتسابه 

 حول البيانات المالية المجمعة.  9كما هو مبين في السياسات المحاسبية واإليضاح  ، أيهما أعلىالمركزي"(
 

بنك الكويت المركزي التي يتم تحديدها وفقاً لتعليمات  9 للتقارير الماليةمعيار الدولي لل اً طبقخسائر االئتمان المتوقعة  تحققإن 

يمثل سياسة محاسبية جديدة ومعقدة والتي تتطلب أحكاماً جوهرية عند تطبيقها. تعتمد خسائر االئتمان المتوقعة على األحكام التي  

صنيف التسهيالت االئتمانية إلى فئات مختلفة وتحديد تقوم اإلدارة بوضعها عند تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وت

أو تحقق  التحصيلتوقيت حدوث التعثر ووضع نماذج لتقييم احتماالت تعثر العمالء وتقدير التدفقات النقدية من إجراءات 

د إلى التعليمات بنك الكويت المركزي يستن تعليماتالضمانات. إن االعتراف بالمخصص المحدد للتسهيالت منخفضة القيمة وفقاً 

الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن الحد األدنى للمخصص الذي يتم االعتراف به إلى جانب أي مخصص إضافي معترف 

  به استناداً إلى تقييم اإلدارة للتدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بتلك التسهيالت االئتمانية.
 

االئتمانية وما يرتبط بذلك من عدم التأكد من التقديرات واألحكام عند احتساب االنخفاض في القيمة، فإن نظراً ألهمية التسهيالت 

 تتضمن إجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، ما يلي:   ذلك األمر يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية.
 

  التي تم وضعها من قبل اإلدارة  وقمنا بتقييم المعايير في نهاية السنةقمنا باختيار عينات من القروض والسلفيات القائمة كما

 االئتمان.في تحديد مدى كفاية خسائر 
 

  طبقفيما يتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة ً ً لتعليمات بنك الكويت  9معيار الدولي للتقارير المالية لل ا التي يتم تحديدها وفقا

المركزي، قمنا باختيار عينات للتسهيالت االئتمانية القائمة كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة وتحققنا من مدى مالئمة 

ب على ذلك لتصنيف التسهيالت االئتمانية إلى مراحل في مخاطر االئتمان واألساس المترت  للزيادة الجوهريةتحديد المجموعة  

مختلفة. بالنسبة لعينة التسهيالت االئتمانية، تحققنا من مدى مالئمة معايير المجموعة لتحديد المراحل وقيمة التعرض عند  

خسائر االئتمان المتوقعة في نماذج  وارد  التعثر واحتمالية التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر بما في ذلك أهلية وقيمة الضمان ال

المستخدمة من قبل المجموعة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. كما تحققنا من مدى تناسب مختلف المدخالت واالفتراضات 

 المستخدمة من قبل إدارة المجموعة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة.
 

   ساب المخصص، قمنا بتقييم المعايير الخاصة بتحديد ما إذا  متطلبات بنك الكويت المركزي الحتبإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق

ً لتلك  كان هناك أي متطلبات الحتساب أي خسائر ائتمانية وفقا للتعليمات ذات الصلة، وإذا لزم األمر، فيتم احتسابها وفقا

 االعتبارها في ذالقيمة قد تم أخالتعليمات. بالنسبة للعينات التي تم اختيارها، تحققنا فيما إذا كانت كافة أحداث االنخفاض في 

من قبل إدارة المجموعة. وبالنسبة للعينات التي تم اختيارها والتي تتضمن أيضاً التسهيالت االئتمانية منخفضة القيمة، قمنا 

 بتقدير قيمة الضمانات وتحققنا من احتساب المخصص المترتب عليها.
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 قرير مراقب الحسابات المستقلت

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ستثمار والتمويل ش.م.ك.ع. )تتمة(شركة يونيكاب لال
  

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(
 

 لعقارات االستثماريةقياس القيمة العادلة ل    
 

التي تبلغ قيمتها الدفترية  لدى المجموعة تمثل العقارات االستثمارية لدى المجموعة جزًءا جوهريًا من إجمالي الموجودات

 .(دينار كويتي 6,197,084: 2018) دينار كويتي 6,256,879
 

. يعتمد على أساس سنوي عقاراتها االستثماريةبمقيمين خارجيين لتحديد القيمة العادلة لمحفظة  باالستعانة إدارة المجموعة قامت

تقييم العقارات االستثمارية وفقًا للقيمة العادلة بدرجة كبيرة على التقديرات واالفتراضات مثل قيمة اإليجار ومعدالت اإلشغال 

ومعدالت الخصم والمعلومات عن السوق والمعامالت التاريخية. إضافة إلى ذلك، تعتبر اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات ذات 

التأكد من التقديرات وحساسية التقييمات. وفي ضوء حجم وتعقيد إجراء تقييم العقارات االستثمارية وأهمية أهمية نظًرا لعدم 

  .أمور التدقيق الرئيسية من فقد اعتبرنا هذا األمراإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات المستخدمة في التقييم، 
 

 ما يلي: تتضمن إجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، 
 

 .قمنا بتقييم مدى كفاءة واستقاللية وتكامل المقيمين الخارجيين 
 

  تحققنا من كافة تقارير التقييم لتحديد ما إذا كانت طرق التقييم المطبقة من قبل المقيمين الخارجيين مقبولة لغرض تقييم العقار

 االستثماري األساسي.       
 

  أيدت  والتيالعقارات ب المتعلقة بياناتالمة ئإدارة المجموعة ومدى مال استعانت بهااالفتراضات التي المدخالت وتحققنا من

 لتقييمات التي تم إجراؤها من قبل المقيمين الخارجيين. ا
 

   اإلجراءات، متى كان ذلك    وكجزء من هذهمخاطر والتقديرات.  بالقمنا بتنفيذ إجراءات للجوانب المقترنة ً مقارنة قمنا ب،  مناسبا

  .ةأساس العينممارسات السوق الحالية والتحقق من التقييمات على باألحكام التي تم اتخاذها 
 

  10في البيانات المالية المجمعة المتعلقة باالفتراضات الواردة في اإليضاحين  مالئمة اإلفصاحاتكفاية وقمنا بتقييم مدى 

  .البيانات المالية المجمعة حول 21و
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 الحسابات المستقل تقرير مراقب
 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة( لالستثمار والتمويل ش.م.ك.ع.شركة يونيكاب 

 

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 2019معلومات 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

الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة  ات المالية المجمعة وتقرير مراقب، بخالف البيان2019للمجموعة لسنة 

 ير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقبالحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقر ركة األم، قبل تاريخ تقرير مراقبالش

 الحسابات.
 

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

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

بشأنها.  أخطاء ماديةأثناء التدقيق أو وجود أي حسبما وصل إليه علمنا انات المالية المجمعة أو مع البي ماديةغير متوافقة بصورة 

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

ما يستوجب . ليس لدينا في تقريرنا تلك الوقائعإدراج ، فإنه يتعين علينا الحسابات لنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبوالتي حص

 الشأن.  إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا
 

 عن البيانات المالية المجمعة والمسؤولين عن الحوكمةمسؤوليات اإلدارة 
ً للمعايير الدولية للتقارير المالية إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصو رة عادلة وفقا

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.
 

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

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

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

 للمجموعة.   المجمعة المالية البياناتعملية إعداد  اإلشراف علىمسؤولية  المسؤولين عن الحوكمةيتحمل 
 

 الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة مسؤوليات مراقب
الغش   ناتجة عنمادية سواء كانت الخطاء األإن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من 

إال أنه   ديمثل درجة عالية من التأكيمعقول  يدالحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأك وإصدار تقرير مراقب ،أو الخطأ

التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ  يق وفقاً لمعاييرضمن أن عملية التدقيال 

إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على  ماديةاألخطاء المادية عن الغش أو الخطأ وتعتبر 

 ا على أساس هذه البيانات المالية المجمعة. القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذه
 

خالل أعمال التدقيق. كما قمنا  الحيطة المهنيةكجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيةً وحافظنا على 

 بما يلي: 
 

  وتنفيذ  ووضعالغش أو الخطأ  ناتجة عنتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت

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

الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد   ذلك اكتشافعدم مخاطر  غش تفوقالعن  جخطأ مادي نات اكتشافإن مخاطر عدم 

 يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية. 
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 الحسابات المستقل تقرير مراقب
 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة(شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل ش.م.ك.ع. 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( مسؤوليات مراقب
 

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

  .أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعةالرأي حول فعالية 
 

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

  .اإلدارة
 

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

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

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

الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في  تبار، في تقرير مراقبذ بعين االعنأخ

الحسابات.  لنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبحالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حص

لمستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ  على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف ا

 .االستمرارية
 

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

 .صلة بأسلوب يحقق العرض العادلالبيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات ال
 

  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي

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

  .المسؤولية فقط عن رأي التدقيقونتحمل 
 

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

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

ا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا نزود أيضً 

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

 ً    .الصلة، متى كان ذلك مناسبا
 

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

الحسابات  تقرير مراقبالمالية المجمعة للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في 

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

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

 ه. العامة ل
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 الحسابات المستقل تقرير مراقب
 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل ش.م.ك.ع. )تتمة(
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

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

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

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

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

ً لألصول المرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون األساسي للشركة األم، وأنه قد أجري ال جرد وفقا

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

ه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها على وج 2019ديسمبر  31للشركة األم، خالل السنة المنتهية في 

 . المالي
 

  32نبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم 

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

على  2019ديسمبر  31في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في  2010ة لسن 7القانون رقم 

/ج( من 2/ج( و )1باستثناء مخالفة الشركة األم للبندين ) ،وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي

من الكتاب الحادي عشر )التعامل في األوراق المالية( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم   ( )تقييم األصول العقارية(1الملحق رقم )

المصنفة ضمن بند المقامة على ارض مستأجرة ووتعديالتهما، لعدم قيام الشركة األم بتقديم تقييمين ألحد عقاراتها    2010لسنة    7

يتي من قبل جهتين، على األقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة  دينار كو  9,369,629الممتلكات والمعدات بقيمة دفترية بلغت  

مهنة التقييم العقاري يكون إحداهما أحد البنوك الكويتية، حيث تقدمت الشركة بتقييم واحد من قبل شركة الجال للخدمات العقارية،  

 دون وجود تقييم من أحد البنوك الكويتية.
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 المجمع األرباح أو الخسائربيان 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   2019 2018 

 دينار كويتي  دينار كويتي  إيضاحات 
    

 2,968,297 4,213,026 3 ة يمإيرادات من تقديم خدمات تعلي

 (1,955,631) (2,517,322)  تكلفة الخدمات التعليمية المقدمة 

  ─────── ─────── 

 1,012,666 1,695,704  صافي اإليرادات من خدمات تعليمية  

    

 (516,908) 3,796 5 االستثمار من موجودات مالية  )خسائر(ادات إيرصافي 

 305,678 403,559 6 استثمارية  تار عقاصافي االيرادات من 

 4,243,884 (1,080,505) 11 حصة في نتائج شركات زميلة 

 1,186,840     - 13 مخصص انتفت الحاجة اليه   رد

 (115,666) (72,000) 9 فياتوالسل للقروض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

     - 1,584,398 9   للقروض والسلفيات خسائر االئتمان المتوقعة مخصصرد 

     - (7,110)  لمديني اإليجارات ان المتوقعة خسائر االئتم صصمخ

 (600,000) 600,000  )مخصص( خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات األخرىرد 

 20,070 56,043  إيرادات أخرى  

 (435,097) (840,352) 12 استهالك ممتلكات ومعدات 

     - (635,381)  داماستهالك موجودات حق االستخ

 (2,200,916) (1,475,974) 4  عمومية وإداريةمصروفات 

  ─────── ─────── 

 2,900,551 232,178  الربح من التشغيل 

 (577,276) (641,733)  متعلقة بتسهيالت بنكية تمويل تكاليف 

     - (65,286)  تكاليف تمويل متعلقة بمطلوبات التأجير

  ─────── ─────── 

 2,323,275 (474,841)  الضرائب ربح السنة قبل خسارة( )

    

     -     -  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

 (76,650)     -  ضريبة دعم العمالة الوطنية  

 (43,594)     -  الزكاة 

  ─────── ─────── 

 2,203,031 (474,841)  ربح السنة )خسارة( 

  ═══════ ═══════ 
    

    

 فلس 9.30 فلس (1.99) 7 ربحية السهم األساسية والمخففة)خسارة( 

  ═══════ ═══════ 
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 المجمعالشامل   بيان الدخل

 2019 ديسمبر 31 المنتهية في سنةلل
 

   2019 2018 

 دينار كويتي  دينار كويتي  إيضاح 

    

 2,203,031 (474,841)  ربح السنة)خسارة( 

  ─────── ─────── 

    

    شاملة أخرى: خسائر 

في فترات  األرباح أو الخسائرإعادة تصنيفها إلى  خسائر شاملة أخرى قد يتم
    الحقة:

 (13,446) (2,293) 11 عمليات اجنبية  ةترجمالناتجة من  عمالت أجنبيةفروق  -

  
─────── ─────── 

  
(2,293) (13,446) 

  
─────── ─────── 

في فترات  األرباح أو الخسائرإعادة تصنيفها إلى  لن يتم ىرخأ خسائر شاملة
    الحقة:

صافي خسائر أدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

 (1,329,284)     -  خرى الشاملة األ

 184,470 (104,225) 11 اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة )الخسائر( حصة في

  ─────── ─────── 

  (104,225) (1,144,814) 

  ─────── ─────── 

 (1,158,260) (106,518)  شاملة أخرى للسنة  خسائر

  ─────── ─────── 

    الشاملة للسنة  ()الخسائر اجمالي اإليرادات

  (581,359) 1,044,771 

  ═══════ ═══════ 





 عةوشركاتها التاب ش.م.ك.ع.اب لالستثمار والتمويل شركة يونيك
 

 

 المجمعة.لية امن هذه البيانات الم اجزء   لتشك 25إلى  1فقة من ضاحات المريإن اإل
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 المجمع الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 2019 ديسمبر 31المنتهية في  سنةلل
 

 ألم لشركة اي امهساخاصة بملا 

 
 رأس  
 أسهم خزينة   المال

 احتياطي 
 اجباري   

 احتياطي 
 اختياري   

 احتياطي 
 أسهم خزينة 

 احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

احتياطي القيمة 
   العادلة

حصة المجموعة  
في احتياطيات 
 شركات زميلة

احتياطي 
المدفوعات  

 باألسهم
 احتياطي 

 آخر

 خسائر)
أرباح   /( ةمتراكم
  مرحلة

حقوق   اليإجم
 كيةالمل

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

             

 24,084,183 (717,143) 641,002 518,100 225,004 (1,800,000) 307,368 1,701,840 411,866 411,866 (1,575,404) 23,959,684   2019يناير  1 فيكما 

 (474,841) (474,841)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - السنة خسارة

 (106,518)     -     -     - (104,225)    - (2,293)     -     -     -     -     - شاملة أخرى للسنة خسائر

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

 (581,359) (474,841)    -   - (104,225)    - (2,293)     -     -     -     -     - الشاملة للسنة  خسائرالإجمالي 

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

 23,502,824 (1,191,984) 641,002 518,100 120,779 (1,800,000) 305,075 1,701,840 411,866 411,866 (1,575,404) 23,959,684 2019ديسمبر  31 في

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

             

كما هو مدرج    2019يناير  1 فيكما 

 26,283,374 1,714,484 641,002 518,100 (1,688,406) (132,472) 320,814 1,701,840 411,866 411,866 (1,575,404) 23,959,684 )مدقق(مسبقا  

لتقارير المالية ر الدولي لعياللم قبيأثر تط

9 -     -     -     -     -     -     (338,244) -     -     -     (2,192,643) (2,530,887) 

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

معيار فقا  لله وجادري معاد إحاتافت رصيد

  9لية الدولي للتقارير الما
 

23,959,684 

 

(1,575,404) 

 

411,866 

 

411,866 1,701,840 

 

320,814 (470,716) (1,688,406) 518,100 641,002 (478,159) 23,752,487 

 2,203,031 2,203,031     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح السنة

 (1,158,260)     -     -     - 184,470 (1,329,284) (13,446)     -     -     -     -     - شاملة أخرى للسنة ( إيراداترائخس)

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

ة الشامل داتارياإل( سائرخل)ا يلإجما

 1,044,771 2,203,031     -     - 184,470 (1,329,284) (13,446)     -     -     -     -     - ة للسن

 (713,075) (713,075)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - (16توزيعات أرباح )إيضاح 

زميلة  ةكلشر رالتغير في احتياطي آخ

     - (1,728,940)    -     - 1,728,940     -     -     -     -     -     -     - (11ح اضإي)

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

 24,084,183 (717,143) 641,002 518,100 225,004 (1,800,000) 307,368 1,701,840 411,866 411,866 (1,575,404) 23,959,684 2018ديسمبر  31 في

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

 



 تها التابعةوشركا ش.م.ك.ع.والتمويل  رشركة يونيكاب لالستثما
 

 
 

 المجمعة.هذه البيانات المالية  من اتشكل جزء   25ى إل 1مرفقة من لحات ايضااإلإن 
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 المجمعبيان التدفقات النقدية 
 2019 رسمبيد 31للسنة المنتهية في 

 

 
  2019 2018 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  إيضاحات

    أنشطة العمليات

 2,323,275 (474,841)  الضرائب ربح السنة قبل )خسارة( 

    

    بصافي التدفقات النقدية:قبل الضرائب ربح السنة  )خسارة( تعديالت لمطابقة

 516,908 (3,796) 5 من موجودات مالية استثمار  صافي خسائر

 185,287 (59,795) 6  ستثمارية ات اعقارمن  تقييمخسائر ح( باأر) 

 (154,401)     - 6 بيع عقارات استثمارية  ربح

 (4,243,884) 1,080,505 11 حصة في نتائج شركات زميلة 

 (1,186,840)     - 13 مخصص انتفت الحاجة اليه رد

 115,666 72,000 9 وسلفيات االئتمان المتوقعة لقروضخسائر  مخصص

 600,000 (600,000)  المتوقعة لموجودات أخرى ائر االئتمان خس مخصص() /رد

     - 7,110  خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة المدينة  مخصص

     - (1,584,398) 9 وسلفيات خسائر االئتمان المتوقعة لقروض مخصصرد 

 435,097 840,352 12 ت تلكات ومنشآت ومعدااستهالك مم

     - 635,381 18 الستخدامجودات حق اك موتهالسا

 207,701 126,985  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 577,276 641,733  متعلقة بتسهيالت بنكية  تكاليف تمويل

     - 65,286 18 متعلقة بمطلوبات التأجير  تكاليف تمويل

 
 ──────── ──────── 

 
 746,522 (623,915) 

    ومطلوبات التشغيل:ت وداموجفي  تاريتغلا

 337,226 814,730  ودات أخرى ن وموجمدينو 

 66,590 6,092  وسلفياتقروض  

 (470,109) (371,218)  دائنون ومصروفات مستحقة 

 
 ──────── ──────── 

 
 1,196,126 (690,208) 

 9,515 3,528  إيرادات فوائد مستلمة 

 (145,399) (375,820)  عةين مدفوفظوملل افأة نهاية الخدمةمك

 (13,736)     -  الكويت للتقدم العلمي مدفوعةؤسسة حصة م

 (24,609)     -  ضريبة دعم العمالة الوطنية مدفوعة

 (9,845)     -  الزكاة مدفوعة

 
 ──────── ──────── 

 (874,282) 823,834    تأنشطة العمليافي( )المستخدمة من  صافي التدفقات النقدية الناتجة

  ──────── ──────── 

    أنشطة االستثمار 

 (4,223,432) (117,695) 12 ممتلكات ومعدات بنود شراء 

 (482,661) 1,500,000  )مودعة( ثابتة مسحوبةودائع 

 1,469,641     - 11  من شركة زميلة توزيعات أرباح مستلمة

 3,673,750     - 11 ميلةز كةمال لشر سرأ مستلمة من استردادوزيعات ت

 
 ──────── ──────── 

 437,298 1,382,305  أنشطة االستثمار  الناتجة من صافي التدفقات النقدية

 
 ──────── ──────── 

    أنشطة التمويل 

     - (1,918,278)  وسلفيات  سداد قروض 

 1,306,762     -  يات متحصالت من قروض وسلف

 (360,800)     -  ندات س اددس

     - (589,500) 18 لتأجير مبلغ مطلوبات ا سداد جزء من أصل

 (532,578) (641,733)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (713,075)     -  توزيعات أرباح مدفوعة

 
 ──────── ──────── 

 (299,691) (3,149,511)  ويلأنشطة التم صافي التدفقات النقدية المستخدمة في

 
 ──────── ──────── 

 
   

 (736,675) (943,372)  والنقد المعادلد النقفي  النقصصافي 

 3,257,369 2,520,694  يناير 1 كما في والنقد المعادلالنقد 

  
──────── ──────── 

 2,520,694 1,577,322 8 ديسمبر  31في  والنقد المعادلالنقد 

  
════════ ════════ 

    لنقدية المجمع: اتدفقات بيان ال منة ة مستبعدغير نقدي ودنب

)معدل 16نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  للمدينين والمدفوعات مقدما  تعديل انتقالي 
 2.2 بالمدينين والمدفوعات مقدما (

 

189,000 -     

     - 9,811,687 2.2 16 ماليةللتقارير ال يلودالمعيار التطبيق  تعديل انتقالي لمطلوبات التأجير نتيجة

     - (10,000,687) 2.2 16نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  لموجودات حق االستخدامديل انتقالي عت

     - (3,026,000) 9 إعادة حيازة عقار للمتاجرة 

 (2,109,250)     - 10 شراء عقارات استثمارية 

 2,109,250     -  ة قحتسمومصروفات  دائنون

 1,671,214     - 9 ان المتوقعة للقروض والسلفيات تاحي لخسائر االئتميد االفتتعديل الرص



 ا التابعةوشركاته  ش.م.ك.ع.ل تثمار والتموي سب لالنيكايوشركة 
 

  جمعةالمإيضاحات حول البيانات المالية 

  2019ديسمبر  31 هية فيلسنة المنتلو فيكما 
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 معلومات حول الشركة 1
 

اتها وشرك ("األم الشركة") ش.م.ك.ع.يونيكاب لالستثمار والتمويل  لشركة المجمعة بيانات الماليةالتم التصريح بإصدار 

 بتاريخ مجلس اإلدارة  أعضاءوفقا  لقرار  2019مبر ديس 31ية في منتهة الللسن م "المجموعة"(سابليها مع ا إ راشالتابعة )الم

 تعديل هذه البيانات المالية المجمعة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي الشركة األم ، ويحق2020 يونيو 21

 .  بعد إصدارها
 

مها علنا في لكويت ويتم تداول أسهي دولة اويقع مقرها ف أسيسهات تم عامة يةتيوك ةهي شركة مساهمألم اإن الشركة 

ة بنك الكويت المركزي كشركة تمويل واستثمار كما تخضع إلشراف هيئة لرقابالشركة االم تخضع . بورصة الكويت

 أسواق المال. 
 

 - 10 الدور -بي تي( يك)جاري ت التيوكال برج-مر بن الخطاب ع شارع - الشرقعنوان المكتب المسجل للشركة األم هو 

 ويت. لكا دولة
 

 لشركة األم ما يلي:الرئيسية لهداف األتشمل 
 

 .منح قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل لألفراد والشركات لتمويل شراء األراضي والعقارات 

 وض.منح القروض العقارية والصناعية وكافة األنواع األخرى من القر 

 ات مالئمة تحددها الشركة األم.ابل ضمانلتمويل أنشطتها مق تاسكات والمؤسرشلا ىمنح القروض إل 

  للشركة األم والمتخصصة في التسويق وإبرام اتفاقيات مع وكالء بضائع وشركات تأمين تأسيس الشركات التابعة

 قة من العمالء.المحق الودائعوشركات أخرى مقابل عمولة تتحدد بشكل نسبي للمبيعات أو 

 قبل شركات متخصصة تدار من في محافظاألم الشركة  منية لامالفوائض ال راثمتسا. 

  استثمار. محفظةمدير 

  استثمار جماعي. أنظمةمدير 
 

  2.4.1م الخدمات التعليمية. يعرض االيضاح رقم العقارية وتقدينشطة األفي بصورة رئيسية تضطلع الشركات التابعة 

 .  العالقةذات ألطراف امات حول العالقات مع ولمع 17ضاح يالا ضالمجموعة. كما يعرمعلومات حول هيكل 
 

 بية الهامةالسياسات المحاسأساس اإلعداد و       2
 

 أساس اإلعداد 2.1
 

تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا  لتعليمات المؤسسات الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في دولة 

 طبقا  للتسهيالت االئتمانية سائر االئتمان المتوقعة  لخوفقا  قعة خسائر االئتمان المتو سقياليمات عتلا هالكويت. وتتطلب هذ

التزاما  بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقا  لتعليمات بنك  9للمعيار الدولي للتقارير المالية 

معايير الدولية للتقارير كافة ال لصلة؛ وتطبيق متطلباتا صاحات ذاتفإلا ىالتأثير الناتج علالكويت المركزي، أيهما أكبر؛ و

)يشار إليها معا  بــ "المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة  المحاسبة الدوليةلس معايير المالية األخرى الصادرة عن مج

 لالستخدام في دولة الكويت"(. 
 

االستثمارية والعقارات  عقاراتلاقياس ء ة التاريخية، باستثنافلمبدأ التك ساأس مالية المجمعة علىتم إعداد البيانات الي

 لعادلة.  وفقا للقيمة اللمتاجرة 
 

 .  ي يمثل أيضا  العملة الرئيسية للشركة األمذتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي ال
 

  12ية خالل أو التسويل يتعلق باالسترداد لحتم عرض ت .ةلويسجمع لها بترتيب التعرض المجموعة بيان المركز المالي الم

شهر من تاريخ البيانات المالية المجمعة )غير   12بعد أكثر من تداول( أو شهر بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة )م

 . 23متداول( في اإليضاح 

 

 



 شركاتها التابعةو ش.م.ك.ع.والتمويل  لالستثمار بكة يونيكارش
 

 لمجمعة ا حول البيانات المالية إيضاحات

 2019ديسمبر  31في  ةيوللسنة المنته فيكما 
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 تمة()ت السياسات المحاسبية الهامةأساس اإلعداد و       2
 

 واالفصاحاتحاسبية الم تلسياساا يف  تالتغيرا 2.2
 

 المعدلة والتفسيرات الجديدة ومعايير لا
يناير  1قامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 . هانحا  أدضوم ةدر المحاسبية الجدي. إن طبيعة وأثر التغيرات الناتجة من تطبيق هذه المعايي2019
  

إال أنها ليس لها تأثير على البيانات المالية  2019ة في سنة والتفسيرات األخرى ألول مرتعديالت ال تسري العديد من
المجمعة للمجموعة. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تسر  

 بعد. 
 

 عقود التأجير 16 ةيلر المايراقتلالمعيار الدولي ل

، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير عقود التأجير 17محل معيار المحاسبة الدولي  16ر المالية لدولي للتقارير المعياال يح

عقود التأجير  -15، ولجنة التفسيرات الدائمة تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير 4الدولية للتقارير المالية 
. يحدد هذا هر المعامالت التي تتضمن شكال  قانونيا  لعقد التأجيرم جوتقيي-27 ئمةتفسيرات الدانة الولج ،حوافزلا-يليغالتش

تسجيل معظم عقود المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأجير، ويتطلب من المستأجر 

 المجمع التأجير في بيان المركز المالي
 

الية  ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة المحاسبة الح 16لمالية ر اتقاريلل قا للمعيار الدوليوف رجة المؤبسامح إن طريقة

، حيث يستمر المؤجر في تصنيف عقود التأجير إما كعقود تأجير تشغيلي أو تمويلي 17وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 16للتقارير المالية الدولي  يارتالي، لم يكن للمعالبو .17لي ودلا ةفي معيار المحاسب بواسطة مبادئ مماثلة لتلك الواردة

 موعة كمؤجر.تأثير على عقود التأجير التي تكون فيها المج
 

في تاريخ تطبيق  بواسطة طريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي 16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

االعتراف باألثر التراكمي للتطبيق المبدئي ي مع رجعثر تطبيق المعيار بأ يتم ،لطريقةا هذهلوفقا   . 2019اير ين 1مبدئي 

اختارت المجموعة االستفادة من المبرر العملي لالنتقال بما يسمح بتطبيق المعيار فقط . تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار في

لدولية معايير اال فسير لجنة تفسيراتوت 17لدولي ا ةبساوفقا لمعيار المح على العقود التي سبق تحديدها كعقود تأجير

المجموعة االستفادة من إعفاءات االعتراف لعقود التأجير التي   في تاريخ التطبيق المبدئي. كما اختارت 4للتقارير المالية 

جل"( األ ةر قصيريجأتلاار الشراء )"عقود شهرا  أو أقل وال تتضمن خي 12تمتد مدة التأجير بموجبها في تاريخ البدء لمدة 

 )"موجودات منخفضة القيمة"(. ذي الصلةض فيها قيمة األصل لتي تنخفر اوعقود التأجي
 

 على بيان المركز المالي المجمع: 2019يناير  1كما في  16تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  تأثيرفيما يلي 
 

 دينار كويتي 

  الموجودات

 10,000,687 ات حق االستخدامموجود

 (189,000) دات أخرىوموجو وننيدم

 

─────── 

 9,811,687 إجمالي الموجودات 

 

═══════ 
  

  المطلوبات

 9,811,687 تأجير مطلوبات

 

─────── 

 9,811,687 إجمالي المطلوبات

 

═══════ 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأساس اإلعداد و       2
 

 (تمة)ت واالفصاحات اسبيةحملاسات ايسلا يالتغيرات ف  2.2
 

 )تتمة( المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات

 )تتمة( يرعقود التأج 16ولي للتقارير المالية المعيار الد

تأجيرها )كمستأجر( في تاريخ البدء  من عقود دقع لكالمجموعة  صنفت، 16قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

تسجيل مدفوعات التأجير  لمستأجر وتم، لم يتم رسملة العقار اليشغيحالة عقد التأجير الت يكعقد تأجير تشغيلي. وف

على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير. وتم المجمع األرباح أو الخسائر  بيان فات إيجار ضمنكمصرو

 على التوالي." ىرخأموجودات أخرى ومطلوبات "إيجار مدفوع مقدما  أو إيجار مستحق ضمن  يأ ليجتس
 

ق طريقة فردية لالعتراف بكافة العقود وقياسها ، قامت المجموعة بتطبي16الية لتقارير المتطبيق المعيار الدولي ل ارطإ في

 -"عقود التأجير 2.4.13 اإليضاح راجع ة القيمة.ضفخمن جار قصيرة األجل وعقود ايجار الموجوداتباستثناء عقود االي

 يقدم المعيار متطلبات انتقال محددة  .2019يناير  1 اعتبارا  من التي تبدأ بيةالمحاس بالسياسة خاصلا "موعة كمستأجرالمج

 ومبررات عملية تم تطبيقها من قبل المجموعة.  
 

 تأجير تمويلي كعقود المصنفة مسبقا  قود التأجير ع  
 . مويليت ريجتأ كعقود مصنفة تأجير عقود أي لم يكن لدى المجموعة ،2019 في ينايركما 

 

 سابقا  كعقود تأجير تشغيليحاسبة عنها المر التي تم أجيقود التع 
 ريالمجموعة موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود التأجير بالنسبة لتلك العقود المصنفة سابقا  كعقود تأج لتسج

دام ستخحق اال راف بموجوداتتعيلي باستثناء العقود قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة. تم االغشت

 كما لو كان المعيار مطبقا بالفعل بشكل دائم، بخالف استخدام معدل استنادا إلى القيمة الدفترية معظم العقودة لبالنسب

ستخدام استنادا إلى مبلغ  . وفي بعض الحاالت، يتم تسجيل موجودات حق االيئدبمفي تاريخ التطبيق ال اإلضافياالقتراض 

التأجير المستحقة المسجلة  ت مسددة سابقا  ومدفوعات عقودس أي مدفوعاكيلها بما يعتعدأجير مع ات عقود التبوليكافئ مط

  اس على أسالتأجير المتبقية مخصومة  تاعوفالتأجير استنادا إلى القيمة الحالية لمدسابقا . ويتم االعتراف بمطلوبات عقود 

 ئي. دبمفي تاريخ التطبيق ال اإلضافيض معدل االقترا
 

 ة حيث:ملية المتاحت العة المبرراموعت المجكما طبق
 

  ظة عقود التأجير ذات الخصائص المتماثلة بصورة معقولة.معدل خصم فردي على محفالمجموعة بتطبيق قامت 

 مجحفة والذي تم إجراؤه مباشرة  قبل تاريخ  إذا كانت عقود التأجير ذات شروط املا هماعتمدت المجموعة على تقيي

 بيق المبدئي.طتلا

 شهرا  اعتبارا  12ات مدة تأجير تنتهي خالل يرة األجل على عقود التأجير ذد التأجير قصات عقويق إعفاءتطبامت بق

 دئي.من تاريخ التطبيق المب

 ما في تاريخ التطبيق المبدئي.ك موجودات حق االستخداممبدئية من قياس لا رةشااستبعدت المجموعة التكاليف المب 

 بمد أجل أو إنهاء عقد  الة اشتمال العقد على خيارات التأجير في حد مدة في تحدي أخرالمت المفهوم مجموعةلا استخدمت

 لتأجير.ا
 

 : 2019يناير  1بناءا على ما تقدم، وكما في 
 

 رضها في بند منفصل في بيان المركز دينار كويتي وع 10,000,687بمبلغ  ماخدتستم تسجيل موجودات حق اال

    ع.مجمالمالي ال

 بعقود تأجير تشغيلي سابقة تتعلق دينار كويتي 189,000بمبلغ  ما  ات مقدفوعمد استبعاد تم . 

  ل في بيان المركز المالي  نار كويتي وعرضها في بند منفصدي 9,811,687مطلوبات التأجير بمبلغ تم تسجيل

   المجمع.
 

على   2018 ديسمبر 31في  كماالتشغيلي  ريجتألامات اتزمقابل ال 2019يناير  1يمكن مطابقة مطلوبات التأجير كما في 
 النحو التالي:  
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 )تتمة( هامةالسياسات المحاسبية الأساس اإلعداد و        2
 

 مة()تت واالفصاحاتسات المحاسبية في السيايرات التغ 2.2
 

 )تتمة( المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات
 

 (ةم)تت قود التأجيرع 16المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 
 يتير كونايد

  

 11,952,000 2018ديسمبر  31يلي كما في التزامات التأجير التشغ

 %5.88  2019يناير  1كما في  اإلضافيقتراض المتوسط المرجح لمعدل اال

 
─────── 

 9,949,576  2019يناير  1كما في التزامات التأجير التشغيلي المخصومة 

 (137,889) لقة بعقود تأجير قصيرة األجلات متعالتزام ناقصا:

 
─────── 

 9,811,687 2019يناير  1 كما في التأجير توبامطل

 
═══════ 

 

 معايير صادرة ولم تسر بعد     2.3
 

معة لية المجيخ إصدار البيانات المارات حتىرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد يفيما يلي المعايير الجديدة والمعدلة والتفس
 ارية المفعول. ك عندما تصبح سلمجموعة تطبيق هذه المعايير متى أمكن ذلوي اموعة. تنللمج

 

 : تعريف األعمال3مالية الدولي للتقارير ال رايمععلى ال تعديالت
ي وارد ضمن المعيار الدوللال عماتعديالت على تعريف األ 2018وبر تأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في أك

 يدات التوجموعة من األنشطة أو الموذا كانت أية مجعمال بهدف مساعدة المنشأة في تحديد ما إاأل دمج 3ية ير المالللتقار
م قيية باألعمال كما أنها تستبعد التطالتعديالت توضح الحد األدنى من المتطلبات المرتبم حيازتها تمثل أعماال  أم ال. وهذه ت
 على إرشادات ل أي عناصر ناقصة وتشتمل التعديالت أيضا  تبداة على اسوق القدرن في السا إذا كان لدى المشاركيمل

رية كما أنها تعمل على تضييق نطاق التعريفات ت العملية المشتراة تمثل أعماال  جوهناكما إذا  ملمساعدة المنشآت في تقيي
ة العادلة، كما لقيمى تركز ااريا لمدارا اختي، تتضمن التعديالت اختبكلذ إلىضوعة لألعمال والمخرجات. إضافة والم

 دة.لة توضيحية جديصاحبت هذه التعديالت أمث
 

اث األخرى التي تقع في أو بعد تاريخ أول تطبيق، لن  مستقبلي على المعامالت أو األحد رثتسري بأ تنظرا  ألن التعديال
 الت.ق التعديفي تاريخ االنتقال لتطبي عةجمون لهذه التعديالت تأثير على المويك
 

 ت الجوهرية: تعريف المعلوما8الدولي ومعيار المحاسبة  1لدولي يار المحاسبة اتعديالت على مع
ت المالية اعرض البيان 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2018دولية في أكتوبر ير المحاسبة الياعمجلس م ردأص

لكي يتفق تعريف مصطلح واألخطاء بية ت المحاسالتقديرايرات في سياسات المحاسبية، التغلا 8لي ومعيار المحاسبة الدو
جديد إلى أن "المعلومات تعتبر . ويشير التعريف الفيرلتعنب ااوبعض ج وتتضحجوهرية" في جميع المعايير  "معلومات

قرارات  ر على القع بصورة معقولة أن يؤثوتلمن اصحة التعبير عنها أو إخفائها م مجوهرية في حالة إذا كان حذفها أو عد
ا يقدم معلومات مب المالية تاستنادا إلى تلك البيانات الغرض العام لمستخدمون األساسيون للبيانات العامة ذاها التي يتخذا

 عداد التقارير".مالية عن جهة محددة إل
 

لمجمعة لمالية ار جوهري على البيانات ايثتأية رالت على تعريف المعلومات الجوهيليس من المتوقع أن يكون للتعد
 لمجموعة.ل



 شركاتها التابعةو ش.م.ك.ع.والتمويل  لالستثمار بكة يونيكارش
 

 لمجمعة ا حول البيانات المالية إيضاحات

 2019ديسمبر  31في  ةيوللسنة المنته فيكما 

 

 
 

16 

 

 )تتمة( الهامة السياسات المحاسبيةأساس اإلعداد و       2
 

 هامة  لا محاسبيةلاملخص السياسات     2.4
 

 أساس التجميع 2.4.1
 

تنشأ السيطرة  .2019ر بميسد 31األم وشركاتها التابعة كما في  تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة 

ها في الشركة المستثمر فيها ويكون اركتو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشجموعة لمخاطر أرض المندما تتعع

دة، تسيطر دعلى الشركة المستثمر فيها. وبصورة مح على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها ةرديها القدل

 موعة: لدى المجر فيها فقط عندما يكون مثستالمالمجموعة على الشركة 
 

 الصلة   تاذاألنشطة  على توجيه التي تمنحها القدرة الحالية ثمر فيها )أي الحقوق الحالية لشركة المستسيطرة على اال

 و ؛الخاصة بالشركة المستثمر فيها(

 و ؛ركتها في الشركة المستثمر فيهامشا أو حقوق في عائدات متغيرة منلمخاطر تعرض ال 

 على عائداتها ي التأثيرمر فيها فالمستث الشركةا على لقدرة على استخدام سيطرتها. 
 

عندما تحتفظ سيطرة، ولدعم هذا االفتراض، ولا الى ممارسة ن اغلبية حقوق التصويت تؤدياك افتراض أبشكل عام هن
افة  ذ المجموعة في اعتبارها كختأ ،حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو

 ما في ذلك:المستثمر فيها ب صلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركةت الت والظروف ذامعلوماال
 

 ؛ين في الشركة المستثمر فيهامع حاملي األصوات اآلخر مئالقعاقدي اتلالترتيب ا 

  ؛ لتعاقدية األخرىاالحقوق الناتجة من الترتيبات 

 ؛تملةجموعة وحقوق التصويت المحمال ىحقوق التصويت لد 
 

 تغيرات في دوالظروف تشير إلى وجوحقائق إذا كانت التها على الشركة المستثمر فيها دى سيطرتقييم م تعيد المجموعة
لى السيطرة على  المجموعة ع لللسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحص مل واحد أو أكثر من العوامل الثالثةاع

دات الموجولى الشركة التابعة. ويتم إدراج المجموعة سيطرتها عفقد ما تندع لتجميعا اتوقف هذبعة وياالت الشركة
البيانات المالية كة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في رشلمتعلقة بالالمطلوبات واإليرادات والمصروفات وا

 تابعة.ركة اللى الشيخ توقف سيطرة المجموعة عرتا ىول المجموعة على السيطرة حتريخ حصامن ت المجمعة
 

ر المسيطرة يغ م والحصصألابمساهمي الشركة  يرادات الشاملة األخرىاح أو الخسائر وكل بند من بنود اإلرباأل تتعلق
 ديالت على البيانات الماليةراء تعجيتم إعند الضرورة رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة.  حتى إن أدى ذلك إلى

. ويتم استبعاد كافة مع السياسات المحاسبية للمجموعة تابعةللشركات ال لمحاسبيةت السياساتتماشى ا حتىكات التابعة رللش
ركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة ش نت فيما بيابالمطلوالموجودات و

 مل عند التجميع.الكابامالت فيما بين أعضاء المجموعة معلبا
 

 ة حقوق ملكية. ، كمعاملالسيطرة انكية لشركة تابعة، مع عدم فقدعن التغير في حصة المل محاسبةيتم ال
 

الموجودات ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات  لى شركة تابعة، فإنها تستبعدع  ةعة السيطرومإذا فقدت المج
تجة في األرباح أو أي أرباح أو خسائر ناب ترافعاالقوق الملكية بينما يتم لح ىالحصص غير المسيطرة والبنود األخرو
 . ةلأي استثمار محتفظ به بالقيمة العادب افاالعترخسائر. يتم ال
 

 الية المجمعة للمجموعة الشركات التالية: يانات المبلاتتضمن 
   %حصة الملكية  

   ديسمبر  31 ديسمبر  31 

 2018       2019         اسم الشركة
بلد 

 ية لرئيسشطة اناأل التأسيس
     

     مباشرة:بها  محتفظ
     

 ة العامةجارتلا الكويت %99 %99 *والمقاوالت ذ.م.م. تجارة العامة شركة اسكان لل
     

 من خالل شركة اسكان للتجارة العامة مباشرة محتفظ بها
     ذ.م.م توالمقاوال

     

 العقاريثمار االست الكويت %99 %99 * . .م.مة ذاريشركة اسكان العق

 خدمات تعليمية الكويت %99 %99 *.م. ات التعليمية ذ.مة األولي للخدمالشركة الكويتي
 غير عاملة الكويت %99 %99 شركة الريادة العالمية للخدمات التعليمية ذ.م.م. *
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 مة()تت السياسات المحاسبية الهامةاد ودأساس اإلع        2
 

 )تتمة( مة هاالية خص السياسات المحاسبمل     2.4
 

 )تتمة( ميعأساس التج 2.4.1
  . نيابة عن الشركة األم ذات عالقة أخرىأطراف  قبل من الشركات التابعة ذهه في المتبقية حصصبال اظاالحتف يتم    *

 %. 100 التابعة الشركة هذه في للمجموعة ةلفعليا حصة الملكية  نسبة تبلغ ،وبالتالي
 

  االعتراف باإليرادات 2.4.2

مقابل الذي تتوقع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس ال عئ ايطرة على البضسلعندما يتم تحويل ا يتم االعتراف باإليرادات

إلى انها تعمل  ة بصفة عامةعانتهت المجموت.  والمجموعة احقيتها في الحصول عليه مقابل هذه البضائع أو الخدما

إلى  اهلدمات قبل تحويخلعلى البضائع أو ا ألنها تسيطر بصورة نمطية ة في ترتيبات إيراداتها نظرا  يساسكمجموعة أ

 العميل. 
 

 اإليرادات:ب  االعترافالمحددة التالية قبل   االعترافمعايير الوفاء بيجب أيضا  
 

 إيرادات تأجير

  المخاطر والمزايا  موجبها تحويل كافةتي ال يتم بلي االتشغيلفي عقود التأجير  العمل كمؤجر ة إيرادات منوعمجمال تحقق

ضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بالتأجير من الباطن للعقار االستثماري الذي تم إ .عقار استثماري ةالجوهرية المتعلقة بملكي

التأجير  دعقوريخ البدء.   ويتم تصنيف شهر من تا 12أجير تتجاوز رات تزته بموجب عقود تأجير أساسية تتضمن فتحيا

دام الناتجة من عقد التأجير ختسموجودات حق اال غيلي باإلشارة إلىر تمويلي أو عقد تأجير تشمن الباطن كعقد تأجي

وعة  ماطن لدى المجن البوليس باإلشارة إلى العقار االستثماري ذي الصلة.  ويتم تصنيف كافة عقود التأجير ماألساسي 

 أجير تشغيلي. كعقود ت
 

ثابت على مدى  لا على أساس القسط التشغيلي للعقار االستثمارين عقود التأجير تأجير الناتجة معن إيرادات ال سبةيتم المحا

  ئر نتيجة طبيعتها التشغيلي.فترة عقد التأجير وتدرج ضمن اإليرادات في بيان األرباح أو الخسا
 

 ة رعقار للمتاج ن بيعإيرادات م
لمستكمل التزام أداء فردي وتوصلت العقار ابيع عقار للمتاجرة. يشكل بيع لء برام عقود مع عمالجموعة بإتقوم الم

طرة. بالنسبة للتبادل غير المشروط لهذه العقار يتم تصنيفه في وقت معين عندما يتم تحويل السي اذ هجموعة إلى أن ملا

ك يحدث نسبة للتبادل المشروط، فإن ذللبا لقانونية إلى العميل. أمال الملكية ايندما يتم تحوامة عالعقود، يحدث ذلك بصفة ع

 ية. رهبكافة الشروط الجوعندما يتم الوفاء 
 

 عندما يتم تحويل الملكية القانونية ويكون ذلك عادة خالل ستة أشهر من تاريخ توقيع هذه العقود.  المدفوعات ماليتم است
 

 راسية(دليمية )رسوم ات تعتقديم خدم
وتحتوي على نفس  على نحو جوهري التي تشكلمجموعة خدمات مميزة و يتضمني دفر الخدمات التزام أداء هذه تمثل

العميل من هذه الخدمات على مدى فترة الخدمة، فإنه يتم ى فترة العقد. ونظرا  لتحويل استفادة دم ج التحويل علىذونم

الرسوم وقبضها  قاق سداد هذهحاست.  ويتم  الوقت الذي مضىدا  ترة استنافمدار ال على اترادكإياالعتراف بهذه الرسوم 

 نوي. قدما  بشكل ربع سم
 

  غير الدراسية  إيرادات من األنشطة
 االعتراف باإليرادات في الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدمات إلى العمالء. م تي
 

 إيرادات من بيع الزي الموحد  
ميل، ويكون يل السيطرة على األصل على العوتح حد في الوقت الذي يتم فيهع الزي الموييرادات من بف باإليتم االعترا

 . موحدلاالزي   بتسليم حقائذلك عادة عند 

 

 



 شركاتها التابعةو ش.م.ك.ع.والتمويل  لالستثمار بكة يونيكارش
 

 لمجمعة ا حول البيانات المالية إيضاحات

 2019ديسمبر  31في  ةيوللسنة المنته فيكما 

 

 
 

18 

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأساس اإلعداد و       2
 

 )تتمة( الهامة ملخص السياسات المحاسبية     2.4
 

 ت الفائدة صروفاإيرادات وم 2.4.3

طريقة  باستخدامحمل فائدة ت المالية التي تائر لكافة األدوارباح أو الخساأل في بيان الفوائدومصروفات  إيرادات جلست

 . يلعففائدة الدل العم
 

 الضرائب 2.4.4

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
المعدلة وفقا  لقرار  ة االحتساب قة وفقا  لطريالسن % من ربح1تحتسب المجموعة حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 

من ربح   هعايجب اقتط باريجإلى االحتياطي اال ي الذي ينص على أن المحولرة مؤسسة الكويت للتقدم العلماإد مجلس

 ة عند تحديد الحصة. السن
 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية  
% من  2.5بواقع الصلة  ذات ات قرار الو 2000لسنة  19 ن رقمتحتسب المجموعة ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا  للقانو

وزيعات األرباح النقدية تو ميلة والتابعةزلرادات من الشركات اللقانون، تم اقتطاع اإليالخاضع للضريبة. وفقا   السنة ربح

 ربح السنة.  من الشركات المدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية من 
 

 الزكاة 
ا  الذ 2007لسنة  58رقم  المالية ارةوز وفقا  لقرار المجموعة % من ربح 1 ةالزكاة بنسب ب حصةيتم احتسا ي يسري اعتبار 

 .2007ديسمبر  10من 
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق  – ةاألدوات المالي 2.4.5
 منشأة أخرى.كية لاألداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق مل

 

 ت المالية( الموجودا1
 المبدئي  القياسوئي االعتراف المبد
كلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل تللالحقا  وفقا   سلية عند االعتراف المبدئي وتقاموجودات المايتم تصنيف ال

 يمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.اإليرادات الشاملة األخرى أو الق
` 

ذج دية لألصل المالي وإلى نموائص التدفقات النقدية التعاقخص ى لعند االعتراف المبدئي إ ودات الماليةجتصنيف المو يستند

ال تتضمن بند تمويل جوهري أو تلك التي قامت ناء األرصدة التجارية المدينة التي ثت سم إلدارته. بادخاألعمال المست

ا تكاليف المعاملة في ئدزا الي وفقا لقيمته العادلةا  األصل الميمجموعة مبدئقيس الالمجموعة بتطبيق المبرر العملي لها، ت

المدينة التي ال لخسائر. وبالنسبة لألرصدة التجارية ا وخالل األرباح أ لقيمة العادلة منألصل المالي غير المدرج باحالة ا

 لسعر المعاملة.ياسها وفقا  قلها، فيتم  العمليتتضمن بند تمويل جوهري أو تلك التي قامت المجموعة بتطبيق المبرر 
 

ى، يجب أن رخات الشاملة األداقيمة العادلة من خالل اإليرالمطفأة أو بال وقياسه بالتكلفةألصل المالي ا نيفلغرض تص

تبار يم باخأصل المبلغ القائم. يشار إلى هذا التقي يؤدي إلى تدفقات نقدية تمثل "مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط" على

التدفقات  ياس الموجودات المالية ذاتمستوى األداة. يتم تصنيف وق لىع هوالفائدة فقط ويتم إجراؤأصل المبلغ  تمدفوعا

وفقا  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بغض ن مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط مض التي ال تندرج ةالنقدي

 النظر عن نموذج األعمال.
  

موجوداتها المالية من أجل إلى كيفية إدارة المجموعة ل يةالمعلق بإدارة الموجودات اللمجموعة المتاموذج أعمال يشير ن

سوف تنتج من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو  عمال ما إذا كانت التدفقات النقديةألا . ويحدد نموذجةيإنتاج تدفقات نقد

  لفة المطفأة ضمن نموذج أعمال تكالبمالية المصنفة والمقاسة الموجودات البم االحتفاظ ما. يتبيع الموجودات المالية أو كليه

ظ بالموجودات المالية نقدية التعاقدية في حين يتم االحتفالا حصيل التدفقاتتلموجودات المالية في يهدف إلى االحتفاظ بال

ة يلى تحصيل التدفقات النقدأعمال يهدف إ رى في نموذجة األخالمصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشامل

 تعاقدية والبيع. ال
 

ل إطار زمني يتم تحديده عموما  وفقا  للنظم أو الخ ليم الموجوداتستات الموجودات المالية التي تتطلب ت أو مبيعإن مشتريا
زم فيه المجموعة  ريخ الذي تلتاجرة، أي التالمتا طريقة االعتيادية( يتم تسجيلها على أساس تاريخبالعرف في األسواق )بال

 األصل. يعب وبشراء أ
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةداد وأساس اإلع       2
 

 )تتمة( الهامة ت المحاسبية اساملخص السي    2.4
 

 )تتمة(االعتراف المبدئي والقياس الالحق  –األدوات المالية  2.4.5

 تتمة() ( الموجودات المالية1
  قالقياس الالح

 فئات: 4ودات المالية إلى وجلمحق، يتم تصنيف اقياس الالألغراض ال
 

 الدين( تدات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدواجومو 
 ة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األرباح والخسائر الية مدرجم تموجودا

 ين( المتراكمة )أدوات الد
 اج األرباح والخسائر لشاملة األخرى دون إعادة إدرا  تادالعادلة من خالل اإليرا درجة بالقيمةمودات مالية موج

 وق الملكية(قح عتراف )أدواتالااكمة عند إلغاء المتر
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 

 دوات الدين(طفأة )أأ( موجودات مالية مدرجة بالتكلفة الم
 هذهتتعرض  ، كمافائدة الفعليطريقة معدل البالتكلفة المطفأة باستخدام  رجةمدالمالية ال اس الموجوداتيتم الحقا قي

. وتسجل األرباح والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل أو تعديله القيمة ضافالنخموجودات ال

  أو انخفاض قيمته.
 

هذه  ( تستوفيقصيرة األجل عوالودائ والنقد والمدينين لفياتلس )القروض وا ت المالية لدى المجموعةداوالموج ألن نظرا  

 . فأةتكلفة المطالب ها الحقا  قياس يتم فأنه ،الشروط
 

 الشاملة األخرى )أدوات الدين(  اداتمة العادلة من خالل اإليروجودات مالية مدرجة بالقيب( م
تقييم  الفوائد أو إعادةاألخرى، تسجل إيرادات  الشاملة اتإليراد ا لالعادلة من خال رجة بالقيمةدبالنسبة ألدوات الدين الم

 تسابم احتسابها بنفس طريقة احن األرباح أو الخسائر ويتفي بيا الرد ض القيمة أوخسائر انخفاوتحويل العمالت األجنبية 

  شاملة األخرى. عند رادات اليفي اإل ةيقالعادلة المتب ةي القيمات فرتغيالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. تسجل ال

 ئر. خرى إلى األرباح أو الخساملة األاإليرادات الشا نمفي القيمة العادلة المتراكم عتراف، يعاد إدراج التغير ء االإلغا
 

ة  مل اإليرادات الشا ادلة من خاللقيمة العلبا مدرجة  أدوات دين لدى المجموعة لم يكن ،تاريخ البيانات المالية المجمعة كما في

 . األخرى
 

 (ةيات حقوق الملكل اإليرادات الشاملة األخرى )أدوبالقيمة العادلة من خال درجةج( موجودات مالية م
لمجموعة أن تختار على نحو غير قابل لإللغاء تصنيف استثماراتها في أسهم كأدوات حقوق  لمبدئي، يجوز لا فعند االعترا

ف حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة تعرياملة األخرى التي تستوفي ات الشادلة من خالل اإليرة العادمصنفة بالقيم ملكية

المتاجرة. يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على   بها لغرض ظفتغير محتكون و، ضالعر  المالية: األدوات  32الدولي 

 حدة. 
 

رباح األ و الخسائر. وتسجل توزيعاترباح أألات المالية إلى االموجودلخسائر لهذه اال يتم أبدا إعادة إدراج األرباح و

ندما تستفيد المجموعة من هذه  ع ءفوعات باستثنادمالحق في ال بتيثكإيرادات أخرى في بيان األرباح أو الخسائر عندما 

إن  . ت الشاملة األخرىإليرادااألرباح في ا صالت كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي. وفي هذه الحالة، تسجل هذهالمتح

 القيمة. قييم انخفاضلتض يمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ال تتعربالقات حقوق الملكية المصنفة أدو
 

 تصنيف بعض االستثمارات في أسهم ضمن هذه لفئة على نحو غير قابل لإللغاء. لمجموعة ا تاختار
 

 رالخسائو ن خالل األرباح أعادلة مة بالقيمة الجد( موجودات مالية مدر
مع  ة لدبالقيمة العا يلن المركز المال األرباح أو الخسائر في بيادرجة بالقيمة العادلة من خالالم تدرج الموجودات المالية 

 الخسائر. تسجيل صافي التغيرات في حقوق الملكية في بيان األرباح أو 
 

العادلة   قيمةقابل لإللغاء تصنيفها بالو غير نحرت المجموعة على تي اختات في أسهم الاتتضمن هذه الفئة بعض االستثمار

 فائدة أو إيرادات توزيعات أرباح في ي أر بما في ذلك ئارباح والخساألي من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. وتسجل صاف

  األرباح أو الخسائر.
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 مة()تت لهامةاالسياسات المحاسبية أساس اإلعداد و        2
 

 )تتمة( الهامة ية لمحاسبا ملخص السياسات     2.4
 

 )تتمة(االعتراف المبدئي والقياس الالحق  –المالية وات األد 2.4.5
 

 ()تتمة المالية ت( الموجودا1
 غاء االعترافلإ

 المالي أو  من األصل ءستبعاد من بيان المركز المالي المجمع للمجموعة( بأصل مالي )أو جزااليتم إلغاء االعتراف )أي 

 ذلك( عندما: عليه الية مماثلة حسبما ينطبقودات موججزء من مجموعة م
 

 و أمن األصل،  الحقوق في استالم التدفقات النقدية تنتهي 

 ا بدفع التدفقات النقدية   تحويل حقوقها فيب ةتقوم المجموع استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزام 

م المجموعة تقو أنلقبض والدفع" وإما )أ( رتيب "ات ى طرف آخر بموجبي إلخير ماددون تأ ملابالكالمستلمة 

يل أو االحتفاظ بكافة المخاطر وحتعة بوم المجموقتأو )ب( ال  بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل

 والمزايا الهامة لألصل ولكنها فقدت السيطرة على األصل. 
 

تيب "القبض والدفع"، ي ترف أصل ما أو تقوم بالدخولدية من نقالم التدفقات الوقها في استبتحويل حق عندما تقوم المجموعة

م المجموعة بتحويل أو  وإلى أي مدى ذلك. عندما ال تقو ةيلملكومزايا ا رطتحتفظ بمخا تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت

األصل  تسجيل  في تستمر المجموعة على األصل، السيطرة  داالحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولم تفق

صلة. يتم لا م ذيل االلتزايجأيضاَ بتس ةا في السيطرة على األصل. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعرارهتمالمحول بمقدار اس

 ة.عاللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموقياس األصل المحول وا
 

ة الدفترية األصلية لألصل أو الحد األقصى  لقيمباضمان على األصل المحول خذ شكل تأالمستمرة التي  لسيطرةياس ايتم ق

 أقل.   امهه أيموعة سدادجميجب على ال للمقابل الذي
 

 انخفاض القيمة 

خالل  العادلة من بالقيمة  ةتسجل المجموعة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدين المالية غير المدرج

 كما يلي:لخسائر ا األرباح أو
 

  ي ذلك موجودات العقود دة مدينة أخرى بما فوارص ونتجاريمدينون 

 سهيالت ائتمانية(ت) ةتكلفة المطفألادرجة بية ملما موجودات 
 

سة في الدين مقاستثمارات اال تتعرض االستثمارات في أسهم إلى خسائر االئتمان المتوقعة، كما ال تحتفظ المجموعة باي 

   خرى.األل اإليرادات الشاملة لة من خالادبالقيمة الع
 

 االئتمانية ( انخفاض قيمة الموجودات المالية بخالف التسهيالتأ
ان المتوقعة عن كافة أدوات الدين غير المحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل  خصص لخسائر االئتممب تعترف المجموعة

تعاقدية المستحقة طبقا للعقد وكافة ة القديلفرق بين التدفقات النعة إلى اوقاالئتمان المت تستند خسائر الخسائر. واألرباح أ

لفائدة الفعلي األصلي. سوف تتضمن مخصومة بنسبة تقريبية لسعر ا ،اهستالممجموعة الالذي تتوقع االتدفقات النقدية 

جزأ  يتا الاألخرى التي تشكل جزء ئتمانيةاالأو التعزيزات  ن بيع الضمانالناتجة م التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات النقدية

 من الشروط التعاقدية. 
 

ي مخاطر لالنكشافات االئتمانية التي لم تحدث فيها زيادة كبيرة ف ةبسمرحلتين. بالن ىلمتوقعة علايتم تسجيل خسائر االئتمان 

  12المحتملة خالل الـ التعثر  اثالناتجة عن أحدئر االئتمان مخصص خسا باالئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم احتسا

ا(.  12لمدة  لقادمة )خسائر االئتمان المتوقعةا اشهر   لتي حدثت فيها زيادة كبيرة في ا ةنيفات االئتمااشة لالنكنسبلبا شهر 

تبقي دى العمر المقعة على مواطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يجب احتساب مخصص لخسائر االئتمان المتمخ

 ئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة(.اال ائرر عن توقيت التعثر )خسصرف النظب لالنكشاف،
 

خسائر االئتمان المتوقعة. فإن المجموعة تطبق المنهج المبسط في احتساب  ،دووموجودات العق نن التجاريييبالنسبة للمدين

ائر  خس خصص خسائر استنادا إلىك تسجل مذلكنها بدال  من االئتمان ول في مخاطر توبالتالي، ال تتبع المجموعة التغيرا

مجموعة مصفوفة مخصصات لا حددت معة. كماجمنات مالية ااالئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في تاريخ كل بي

ة بالمدينين بلية المرتبطمل المستقاإلى خبرة المجموعة التاريخية بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العو استنادا

 تصادية.يئة االقلبوا
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةداد وإلعس اأسا       2
 

 مة( تت)الهامة اسبية حملسياسات الملخص ا    2.4
 

 )تتمة(االعتراف المبدئي والقياس الالحق  –األدوات المالية  2.4.5
 

 )تتمة( ( الموجودات المالية1
 

 ئتمانية )تتمة(سهيالت االلتالية بخالف الموجودات المقيمة ا خفاضن( اأ
ا . ومع ذلك، قد  موي 90عاقدية لمدة تللمدفوعات اي كأصل متعثر في حالة التأخر في سداد اة األصل المالموعالمج تعامل

و الخارجية  الداخلية أ تت، وذلك في حالة أن تشير المعلوماتعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاال
 لها من قبب قائمة بالكامل قبل مراعاة أي تعزيزات ائتمانية محتفظة الاقديلمجموعة للمبالغ التعة استالم اليلى عدم احتماإ

 أي توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية. األصل المالي عندما ال يوجد  بطش معة. ويتالمجمو
 

 نيةالت االئتماي( انخفاض قيمة التسهب
ض والسلف. يسجل انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية لقرومن اوحة من قبل المجموعة انية الممنتمتسهيالت االئتتكون ال

الذي يتم  9المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  مبلغ المعادل لخسائر االئتمانلاب عي المجمالمال زكيان المرب في
 مركزي أيهما أعلى. ت اللكويوفقا لتعليمات بنك ا ت المطلوبةصامركزي والمخصنك الكويت الى تعليمات بلتطبيقه بناءا ع

 

 كويت المركزيلاليمات بنك خسائر االئتمان طبقا لتع مخصصات
ن  أطبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بش للتسهيالت االئتمانيةالمجموعة احتساب مخصصات لخسائر االئتمان على  نيعتي

السداد عندما ال يتم استالم  ةخركمتأنية التسهيالت االئتمايف . ويتم تصناتوحساب المخصصية االئتمان التسهيالت
عندما تزيد قيمة التسهيل عن الحدود المقررة المعتمدة مسبقا . ويتم  وأ اقدي المقرر لهاعالسداد الت المدفوعات في تاريخ 

ة تزيد المبلغ األساسي لمدط قسد أو وائفلاخر في سداد يمة عند التأومنخفض الق دكمتأخر السداالتسهيل االئتماني تصنيف 
القروض  . وتتم إدارة ومراقبة اهاددة الممكن استرردقيمته المقللتسهيل عن  الدفتريةيوما  وعندما تزيد القيمة  90ن ع

إلى الفئات  ويتم تصنيفهاغير منتظمة  القيمة" معا  كتسهيالت ةالسداد ومنخفض ةالسداد" و"متأخر ة"متأخركـ  ةالمصنف
 : د المخصصاتتحديها لية والتي يتم استخدامربع التالاأل
 

 المخصص المحدد المعايير الفئة
   

 - يوما   90صل إلى  ت   رةت غير منتظمة لف ة المراقب مة  قائ 

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

 %50 يوما   365-181ة تتراوح من  مة لفتر منتظ   غير  مشكوك في تحصيلها

 %100 يوما   536تجاوز  غير منتظمة لفترة ت ةمعدوم 

 

اله بناء  على رأي اإلدارة حول أوضاع العميل عأة رالفئات المذكو ىني ضمن إحد قد تقوم المجموعة بتصنيف تسهيل ائتما
 ية. المالية و/أو غير المال

 

افة  ت غير النقدية على ك% للتسهيال0.5قدية وبنسبة لتسهيالت الن% ل 1بنسبة  ىيتم احتساب مخصصات عامة بحد أدن
  حدد.م صصخحتساب متخضع ال والتي ال( ي التمويل )بالصافي بعد خصم بعض فئات الضمان المقيدةمدين

 

 لمركزي االتزاماً بتعليمات بنك الكويت  9خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 
كما  يلية طبقا  لتعليمات بنك الكويت المركزيلتموت امان المتوقعة للتسهيالسائر االئتلخاحتساب مخصص لمجموعة بم اتقو

ئتمان المتوقعة وفقا  للمعيار الدولي للتقارير الت التمويلية طبقا لخسائر االيهتسلقيمة ا النخفاض جيل مخصصستتقوم ب
أيهما  كزي،لمرلتعليمات بنك الكويت اوبة طبقا  طلالمخصصات المالمركزي أو  بنك الكويت تالتزاما  بتعليما 9المالية 
 أعلى.  

 

 خسائر االئتمان المتوقعة 

 كما يلي:  قعةلقياس خسائر االئتمان المتو لاحرمن ثالث مونة كمطريقة  ةعوتطبق المجم
 

 شهرا   12: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار 1المرحلة 
شهرا  من الموجودات  12ر مداالئتمان المتوقعة على وي خسائر اساسائر بمبلغ يس مخصصات الخبقيامجموعة لتقوم ا

المبدئي أو حاالت التعرض للمخاطر التي تم  عترافالا نذماالئتمان  اطرخمهرية في وجالمالية التي لم يكن بها زيادة 
جموعة في . تضع المةمعالمالية المجالبيانات يخ انية في تارمالتحديد بأنها تحتوي على مستوى منخفض من المخاطر االئت

 راطخمعدل تلك الم نوعندما يك ةاطر االئتمانيلي الذي يحتوي على مستوى منخفض من المخصل المااعتبارها األ
 " المتعارف عليه دوليا .فئة االستثماراالئتمانية يستوفي تعريف "
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 تتمة() ية الهامةبالسياسات المحاسأساس اإلعداد و       2
 

 )تتمة( الهامة ية ت المحاسبساملخص السيا    2.4
 

 ()تتمةاالعتراف المبدئي والقياس الالحق  –المالية وات األد 2.4.5
 

 (تمةت) لماليةدات اوج( المو1
 

 ( انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية )تتمة(ب
 

 خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة(
 نيةمائتفاض في القيمة االض لالنخالتعرن دو –ألداة مدار عمر ا ن المتوقعة علىا: خسائر االئتم2المرحلة 

األداة من الموجودات  رار عم دالمتوقعة على م االئتمان رلمجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي خسائم اتقو
 االنخفاض فيتتعرض لخسائر  متراف المبدئي ولكن لالمالية التي تتضمن زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االع

 القيمة.
 

 ةاالئتماني في حالة التعرض لالنخفاض في القيمة –ر عمر األداة مدا ة علىمتوقعئر االئتمان ال: خسا3حلة مرال
ساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة من الموجودات خصصات الخسائر بمبلغ يم بقياس تقوم المجموعة
 على االنخفاض في القيمة.وعي الموضستنادا  إلى الدليل االئتمانية اة ض في القيمرضت لالنخفاتحديد بانها تعلالمالية ويتم ا

 

أحداث التعثر المحتملة على مدار   االئتمان التي تنتج من رخسائ يعمر األداة ه راة على مدعقإن خسائر االئتمان المتو
 ئتمان المتوقعة على من خسائر اال ءاشهرا  جز 12على مدار  ئتمان المتوقعةالعمر المتوقع لألداة المالية. وتمثل خسائر اال

. ويتم احتساب ة المجمعةيلالما تالبياناخ تاري دشهر بع 12 األداة والتي تنتج من أحداث التعثر المحتملة خالل  عمر مدار
ى أساس  هرا  إما علش 12على مدار  ةكال من خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة وخسائر االئتمان المتوقع

 اسية لألدوات المالية.األسحفظة عتماد على طبيعة المأو مجمع باالي فرد
 

  المشطوبات
األصل   معقول باسترداد المجموعة توقعال يكون لدى  عندما لي فقطك جزئي أوبشكل إما  ةت المالياديتم شطب الموجو

   فةأوال  كإضا ، يتم معاملة الفرقمةاكمخصص الخسائر المتر أكبر من المشطوب غإذا كان المبلو .جزء منه بأكمله أوالمالي 
روف مص الحقة على أي استرداداتميل ويتم تح .ةيالدفترة ميل إجمالي القمقاب بعد ذلك يتم تطبيقه والذيالمخصص إلى 

  االئتمان.خسائر 
 

 ( المطلوبات المالية 2
 االعتراف المبدئي والقياس 

والسلف بما في ذلك الحسابات  قروضوال يين واألرصدة الدائنة األخرىارلية للمجموعة الدائنين التجبات الماولطمالمن ضتت
 . ى البنوكالمكشوفة لد

 

القروض  صافي بعد التكاليف المتعلقة مباشرة بالمعاملة في حالةوبال مبدئيا بالقيمة العادلة،المالية  تاالمطلوب لجتس
 ال تقع ، حيث أنهامطلوبات التأجير وقياس المبدئي فراباالعت الخاصة لتأجيرعقود ال محاسبيةلياسة ا الس راجعوالسلف. 

  .9 ةالمعيار الدولي للتقارير المالي نطاق ضمن
 

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

 

 و الخسائر، ل األرباح أالالمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خ 
 بما في ذلك القروض والسلف() أةة بالتكلفة المطفلية المدرجاملمطلوبات الا . 
 

تبر المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وتع ةلماليامطلوباتها  لم تقم المجموعة بتصنيف أي من
 مجموعة. لالمدرجة بالتكلفة المطفأة األكثر ارتباطا با

 

 التكلفة المطفأةب المطلوبات المالية المدرجة
 وض وسلفياتقر
ة باستخدام طريقة معدل الفائدة  لمطفأفائدة بالتكلفة ا لوض والسلف التي تحمالحقا قياس القرالمبدئي، يتم د االعتراف عب
عدل ات وكذلك من خالل عملية إطفاء مبسائر عندما يتم استبعاد المطلوتسجل األرباح والخسائر في األرباح أو الخو فعلي.لا
 لفعلي. ائدة الفا
 

تجزأ تعتبر جزءا ال ي أو التكاليف التي معلى الحيازة والرسووة في االعتبار أي خصم أو عالطفأة اخذا ملسب التكلفة اتحت
 ح أو الخسائر المجمع. اعلي تحت بند تكاليف التمويل في بيان األربيدرج إطفاء معدل الفائدة الف .يالفعل من معدل الفائدة
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 )تتمة( امةهلسياسات المحاسبية الاو إلعدادا اسأس       2
 

 ة( تمت)الهامة ملخص السياسات المحاسبية     2.4
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق )تتمة( –األدوات المالية  2.4.5
 

 )تتمة( المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
 ة دائنة أخرىوأرصد تجاريوندائنون 

ء أو خدمات تم تسلمها، سوا تدفع في المستقبل لقاء بضاعةسالغ لمصروفات المستحقة عن مبوائنة تقيد األرصدة الدا
 رد أو لم تصدر. ومبل القفواتير من  بها تصدر

 

 إلغاء االعتراف 
ال  بداست نتهاء صالحيته. عندإلغاؤه أو ا ات أوبيتم إلغاء االعتراف بأي التزام مالي عند اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلو

 متير، يبلحالي بشكل كا مالتزجوهري، أو تعديل شروط اال لنفس المقرض بشروط مختلفة بشك من التزام مالي حالي بآخر
ية لدفترايل كإلغاء اعتراف بااللتزام األصلي واعتراف بالتزام جديد، ويدرج الفرق في القيمة معاملة هذا التبديل أو التعد

 .ائرخسو ال األرباح أفي بيان  ذات الصلة
 

 لية ( مقاصة األدوات الما3

المركز المالي المجمع فقط يان م إدراج صافي المبلغ في بية ويتلاة والمطلوبات المجودات الماليويتم إجراء مقاصة بين الم
س الصافي أو تحقيق تسوية على أسالتزم المجموعة اعتسجلة ومم بمقاصة المبالغ العند وجود حق قانوني حالي ملز

 د. واحت وتسوية االلتزامات في آن جوداالمو
 

 ية ات غير المالدانخفاض قيمة الموجو 2.4.6
ل ما قد تنخفض ء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصعة بإجراكل بيانات مالية مجم بتاريخ ةتقوم المجموع

بتقدير مجموعة السنوي لألصل، تقوم ال قيمةء اختبار انخفاض الراأو عند ضرورة إج مثل ذلك المؤشر رما ظه اقيمته. إذ
لعادلة لألصل أو وحدة إنتاج مة ااستردادها لألصل هي القي الممكن ةاألصل. إن القيم سترداده لهذااالمبلغ المقدر الممكن 

ا لتدفقات منتج  فردي ما لم يكن األصل  ديدها لكل أصلحا أكبر، ويتم تمهية، أيمأو القيمة االستخدا النقد ناقصا  تكاليف البيع
رى. عندما تزيد القيمة ت األخادو مجموعات الموجوالموجودات أ اكل كبير عن تلك التي تنتجهبش قلةنقدية واردة مست

قيمته  ىقيمته ويخفض إل تانخفض دداده، يعتبر األصل قية ألصل ما أو وحدة إنتاج النقد عن المبلغ الممكن استردفترال
 استردادها.  الممكن

 

خصم قبل   م معدلادمة الحالية باستخدرة إلى القيققبلية المدفقات النقدية المستاالستخدام، تخصم التاثناء يمة الق عند تقييم
لقيمة العادلة  ا تحديد در المحددة لألصل. عنتقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطعكس الضرائب والذي ي

مثل هذه  في حالة عدم إمكانية تحديدر. تبات الحديثة في السوق في االعامالف حتى البيع، تؤخذ المعاقصا  التكالين
علنة الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم وأسعار األسهم الم هذه تقييم مناسب. ويتم تأييد نموذج ماامالت، يتم استخدالمع

 تاحة األخرى.ة العادلة الممأو مؤشرات القي الة علنوللشركات المتدا
 

لة ة منفصروي يتم إعدادها بصلتقديرية التاوالحسابات  الحديثةالموازنات نخفاض القيمة على المجموعة ال تسابيستند اح
ازنات وعليها. تغطي هذه الملنقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية اج الكل وحدة من وحدات إنت

األجل ويتم تطبيقه  ويلو طت األطول، يتم حساب معدل نمفتراخمس سنوات. وبالنسبة للية عادة فترة رلحسابات التقدياو
 الخامسة.  السنة دعدية المستقبلية بلتدفقات النقالتوقع 

 

لتي تتفق ا  صروفاتمالمستمرة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع ضمن فئات الالقيمة للعمليات  تسجل خسائر انخفاض
  الشاملة ت ااإليراد  التقييم فيراج إعادة سبقا  مع إدت المعاد تقييمها مقارا، باستثناء العالقيمةفة األصل منخفض يمع وظ

 مبلغ أي إعادة تقييم سابق إلىقيمة في اإليرادات الشاملة األخرى  ض الرات، يتم االعتراف بانخفاالعقا هذخرى. بالنسبة لهاأل
 

شر على أن  جد أي مؤمالية المجمعة لتحديد ما إذا وت اليتم إجراء تقييم في تاريخ البيانا ة،رباستثناء الشه تالموجودلبالنسبة 
، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن مؤشرخفضت. فإذا ما وجد هذا الأن ان ةدسجلة لم تعد موجوض القيمة الماخسائر انخف

غيير في ود تسابقا  فقط في حالة وج لقيمة المسجلةاخسائر انخفاض  درويتم  .أو وحدة انتاج النقداسترداده لألصل 
الرد محدود بحيث أال   لة. إنجسخر خسارة تقييم ملألصل منذ آ هديد المبلغ الممكن استردادلتحمة االفتراضات المستخد

بالصافي بعد  ت سيتم تحديدهاناالتي ك اوز القيمة الدفتريةالقيمة الدفترية لألصل قيمته الممكن استردادها وال يتجاوز تتج
ح أو بيان األربا يسنوات سابقة. يدرج الرد ف في صلخسائر االنخفاض في قيمة األ سجيل الستهالك في حالة عدم تا

  عادة تقييم.تقييمه، وفي هذه الحالة، يتم التعامل مع الرد كزيادة إعاد م يدرج األصل بالمبلغ المع ما لمجالخسائر الم
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 )تتمة( المحاسبية الهامة اساتيالسأساس اإلعداد و       2
 

 )تتمة( الهامة ة سات المحاسبيياخص السمل    2.4
 

    هتضمان معاد حياز 2.4.7
 أو  لعملياتها الداخليةأفضل نحول على  استخدامه يمكن حيازته األصل المعادما إذا كان  ديدتح في جموعة سياسة الم تتمثل
ة بقيمة إعاد ذي الصلة صلهاأ فئة إلى للعمليات الداخلية أنها مفيدةتقرر ب التي تحويل الموجوداتويتم  .أن يتم بيعه يجب

إلى   أفضلاختيار  بيعها يمثلأن  تقرر التي  ل الموجوداتتحوي ويتم .المضمون األساسي لألصل ةفتريلقيمة الداب أوحيازتها 
 البيعحتى  التكلفة ناقصا   العادلة بالقيمة  أو ،(مالية كانت موجودات )إذا بقيمتها العادلة المحتفظ بها لغرض البيع الموجودات

  .مع سياسة المجموعة بما يتفق ةتاريخ إعادة الحياز مالية فيلاغير  بالنسبة للموجودات
 

 لمتاجرةل عقارات 2.4.8
لكل   ددتتحويحتفظ بالعقارات للمتاجرة ألغراض قصيرة األجل وتدرج بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل، 

ستند صافي القيمة ي. ةلالمتكبدة إلتمام المعامألخرى وفات المصر شراء العقار وا كلفة ى تلععلى حدة. تشتمل التكاليف عقار 
 ضرورية إلجراء البيعناقصا  أية تكاليف أخرى  ضمن السياق الطبيعي لألعمال لبيع المقدرا لى سعرإقيقها حتالممكن 

 

 عقارات استثمارية  2.4.9
ات االستثمارية راراف المبدئي، تدرج العقلالعت الحقا  لة. تكاليف المعام فيها بما ةستثمارية مبدئيا  بالتكلفرات االاعقلاتقاس 

. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة من المجمعة ماليةف السوق في تاريخ البيانات الورتعكس ظ ة التيلدالقيمة العاب
القيمة  تحديديتم يها. وخالل الفترة التي تنشأ ف ئراساألرباح أو الخثمارية في ات االستارقعالتغيرات في القيمة العادلة لل

 . يطبقون طرق التقييم المناسبة يينرجاختمدين عتقييم م على تقييم سنوي يجريه خبراء اءبناالعادلة 
 

السيطرة( أو عند سحبها  ىتلم علسعتراف بالعقارات االستثمارية عندما يتم بيعها )أي في تاريخ حصول المدم االيتم ع
يع والقيمة لبت االمتحص رق بين صافيا. يدرج الفهعستقبلية من بيفع اقتصادية مناة من االستخدام وال يتوقع أي مدائمبصفة 

إدراجه ضمن األرباح ترة عدم االعتراف. ويتم تحديد قيمة المقابل الذي سيتم في فل في األرباح أو الخسائر الدفترية لألص
ر الدولي للتقارير  ايمعسعر المعاملة الواردة في الماري وفقا  لمتطلبات تحديد ستثاال ر الناتجة من استبعاد العقارئاو الخسأ

   .15لية الما
 

. بالنسبة للتحويل من عقار  يكون هناك تغير في االستخدام العقار االستثماري فقط عندما (أو من)تم التحويالت إلى ت
  خلعقار العادلة في تاريقيمة ا قة تمثلبالنسبة للمحاسبة الالحقار الك فإن التكلفة المقدرة للعملشغله اياستثماري إلى عقار 
ة بالمحاسبة عن هذا العقار وفقا   جموعقارا  لالستثمار تقوم المعقار الذي يشغله المالك علح ابصإذا أالتغيير في االستخدام. 

 .خدامخ التغيير في االستحتى تاري تاوالمعد للممتلكات والمنشآتا للسياسة المنصوص عليه
 

 يلة استثمار في شركات زم 2.4.10

القدرة على المشاركة في  . إن التأثير الملموس هو يهاعل سملمور يكون لدى المجموعة تأثي الشركة الزميلة هي منشأة

  المشتركة على هذه السياسات. ةالسيطر وون ممارسة السيطرة أت السياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، دراراق
 

حقوق الملكية،  يقةلطر فقا  م طريقة حقوق الملكية. وادموعة في شركتها الزميلة باستخم المحاسبة عن استثمارات المجتي

  ة في حص تاكي يتم إدراج التغيريا  بالتكلفة، ويتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لمبدئتثمار في الشركة الزميلة يسجل االس

ركة الزميلة في القيمة شليتم إدراج الشهرة المتعلقة باالزميلة منذ تاريخ الحيازة.  ةكلشرالمجموعة من صافي موجودات ا

 تحديد االنخفاض في القيمة.غرض و اختبارها بصورة فردية لستثمار وال يتم إطفاؤها ألالة يرلدفتا
 

عرض أي تغير في  يتم ائج عمليات الشركة الزميلة.تنعة في وميعكس بيان األرباح أو الخسائر المجمع حصة المج

فة إلى ذلك األخرى للمجموعة. باإلضا ملة شالادات ثمر فيها كجزء من اإليراتساألخرى لتلك الشركات الماملة ت الشاإليرادا

ن ذلك كا ىتم رات،يغجموعة حصتها في أي تإدراجه مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة، تقيد المتم  عند حدوث تغير

ت الماالمعغير المحققة الناتجة من  رتم استبعاد األرباح والخسائي ع.غيرات في حقوق الملكية المجمالت مناسبا ، ضمن بيان

 زميلة. ة اللة بمقدار الحصة في الشركين المجموعة الشركة الزميب
 

 خالفألرباح أو الخسائر المجمع با ة بيانمديدرج إجمالي حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في مق

 ركة الزميلة.للشة عبالتافي الشركات غير المسيطرة  الضرائب والحصص الخسارة بعد  وأرباح التشغيل، ويمثل الربح أ
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 )تتمة( امةالسياسات المحاسبية الهأساس اإلعداد و       2
 

 )تتمة( الهامة حاسبية ملخص السياسات الم    2.4
 

 )تتمة(استثمار في شركات زميلة  2.4.10

في القيمة  ضايل أية خسارة انخفالضروري تسج نجموعة بتحديد ما إذا كان ملمالملكية، تقوم ا طريقة حقوقبيق تط بعد

ا في تاريخ البيانات المالية المجمعة لغرض تحديد فيما المجموعة في شركتها الزميلة. تجري المجموعة ت راستثما بشأن قدير 

عة ومذا ما حدث ذلك، تحتسب المجفإ. ستثمار في الشركة الزميلةاال يمةضوعي على انخفاض قأي دليل مو ان هناككإذا 

حصة  “ضمن ترية ويتم تسجيل الخسارة ه للشركة الزميلة وقيمتها الدفدااسترد نن المبلغ الممكبي فرقالمبلغ انخفاض القيمة ب

 سائر.أو الخ حاألربا بيانفي زميلة"  شركةنتائج حصة في في 
 

 جيدرا متبقي بقيمته العادلة. كم ة بقياس وتسجيل أي استثماروعجمالشركة الزميلة، تقوم المعلى وس فقد التأثير الملمعند 

ثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي ومتحصالت البيع في ة للشركة الزميلة عند فقد التأيرالدفت ةلفرق بين القيما

  لخسائر.ااألرباح أو 
 

   لعمالت األجنبية ا 2.4.11

عة باشركة ت ة األم. تحدد كلكرا العملة الرئيسية للشوهو أيض   للمجموعة بالدينار الكويتية بيانات المالية المجمعرض الم عتي

  رئيسية.لتضمنة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك العملة اللمجموعة عملتها الرئيسية ويتم قياس البنود الم
 

 امالت واألرصدة المع( 1)
ار  عالصلة وفقا  ألس تبعملتها الرئيسية ذاالمجموعة  تجنبية مبدئيا  من قبل شركاأللتي تتم بالعمالت اعامالت االم يدقت

 ألول مرة. لالعترافللعملة الرئيسية بتاريخ تأهل المعاملة الحالية    فرالص
 

  بأسعار الصرف الفورية في تاريخ ية األجنبية إلى العملة الرئيسبالعمالت  طلوبات النقديةملودات واجيتم تحويل المو

 .البيانات المالية المجمعة
 

، باستثناء البنود النقدية المصنفة كجزء من الخسائر األرباح أوالبنود النقدية في تحويل  وناتجة من تسوية أالفروق ال جلست

يع لة األخرى حتى يتم بشامفروق في اإليرادات التم تسجيل هذه اليشركة أجنبية.  يفمجموعة لتغطية صافي استثمار ا

 .الخسائر اح أواألرب ىللمبلغ المتراكم إعادة تصنيف اإ يتم في ذلك الوقتستثمار حيث صافي اال
 

في تواريخ  سعار الصرف كماأ استخدامبتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها ر النقدية الإن البنود غي
ر م أسعاادتم تحويلها باستخملة أجنبية يعبيمة العادلة ياسها وفقا  للققدية التي يتم قللبنود غير الن سبةمالت المبدئية. وبالنالمعا

البنود غير  لمن تحوي الناتجة الخسائريتم التعامل مع األرباح او تم فيه تحديد القيمة العادلة. لذي الصرف كما في التاريخ ا
 . لعادلة للبندا ي القيمةالناتجة من التغير فاألرباح او الخسائر ب االعتراف يقةة بالقيمة العادلة بنفس طرالمقاس ديةقالن
 

 موعةجمشركات ال( 2)
خ يرة في تادية إلى الدينار الكويتي بأسعار الصرف السائدات والمطلوبات للشركات األجنبد التجميع، يتم تحويل الموجونع

 جرتد تواريخ المعامالت.ئدة في رف السالشركات وفقا  ألسعار الصك ا، وتحول بيانات الدخل لتللية المجمعةاالبيانات الم
من اإليرادات الشاملة األخرى. عند بيع شركة يع ضمن التحويل ألغراض التجم الناتجة العمالت األجنبيةتحويل  فروق

 . أو الخسائر حرباالى األالشركة األجنبية المحددة لق بعلة األخرى المتمادات الشابند اإليريعاد تصنيف أجنبية، 
 

 ومعدات ممتلكات 2.4.12
دات عوالم المنشآتدرج ت .إن وجدت، المتراكمة نخفاض في القيمةر االئابعد خس ، بالصافيبالتكلفة يدرج اإلنشاء قيد التنفيذ

ة تكلفة كلفوتتضمن هذه الت اكمة، إن وجدت.المتر ةالقيمفي  المتراكم وخسائر االنخفاض، بالصافي بعد االستهالك التكلفةب
 .معايير االعتراف استيفاء حالة في لطويلة األج اإلنشاء لمشاريع وتكاليف االقتراض اتمعدلاو المنشآتء من استبدال جز

دات ذي لمعاو الممتلكات لبند المستقبلية االقتصادية المنافع تتجاوز عندما فقط الالحقة األخرى  المصروفات رسملة ويتم
  .تكبد هذه المصروفات عند مجمعح أو الخسائر الفي بيان األربا خرىلمصروفات األة اتراف بكافويتم االع .الصلة

 

 دات كما يلي:ى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجوقة القسط الثابت علالك بطريهتيحتسب االس
 

 سنة 20 مبنى 
  سنوات 5 معداتو تتركيباوأثاث 
   

لى فئة يد التنفيذ إقلية األعمال الرأسماكلفة. وعقب اإلنجاز، يتم تحويل التمال الرأسمالية قيد التنفيذ بيل األعجيتم تس
 لصلة.  ذات ا توالمعداالممتلكات 
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 )تتمة( ة الهامةالسياسات المحاسبيعداد وأساس اإل       2
 

 )تتمة( الهامة ت المحاسبية السياسا ملخص    2.4
 

 )تتمة( ومعدات تممتلكا 2.4.12
توقع منافع  م دو عند عأد البيع نع االعتراف بهيتم عدم جزء جوهري مسجل مبدئيا   ات وأيمعدوالكات الممتلإن بند 
بالفرق  األصل )المحتسبةب  عدم االعترافمستقبلية من استخدامه أو بيعه. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن ة يداقتصا
 ل.األصب االعترافعند عدم  لخسائرا أوح األربا بيانفي لألصل(  دفتريةالمة يصافي متحصالت البيع والقبين 

 

سنة مالية ويتم تعديلها على  جودات في نهاية كلتهالك للموساجية وطرق االتنمار اإلعدية واأليريتم مراجعة القيم التخ
 أساس مستقبلي، متى كان ذلك مناسبا .

 

  عقود التأجير 2.4.13
 2019يناير  1من اً تبارعاالسياسة المطبقة 

على حق  صكان العقد ين ا، أي إذرعقد تأجي ىان العقد يمثل أو ينطوي علبداية العقد بتقييم ما إذا ك يف عةموتقوم المج
 مقابل. يطرة على استخدام األصل المحدد لفترة من الوقت لقاءالس

 

 رالمجموعة كمستأج
أجير قصيرة األجل وعقود د التوعقء تثناة لكافة عقود التأجير باسالنسببللقياس واالعتراف  فردية ةطريق تطبق المجموعة

لتسديد مدفوعات التأجير وموجودات حق  التأجير مطلوبات لسجيتبمجموعة لقامت ا. ةمفضة القيجير الموجودات منختأ
 .االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات األساسية

 

  موجودات حق االستخدام (1
دام(. يتم لالستخاألساسي  افر األصلر )أي تاريخ توالتأجي عقدحق االستخدام في تاريخ بدء  تموجودا ةتسجل المجموع

ا أي ا ةفستخدام بالتكلق االات حاس موجوديق ي إعادة قياس أل م تعديلهاتفاض القيمة، ويستهالك متراكم وخسائر انخناقص 
المباشرة  لمبدئيةف اغ مطلوبات التأجير المسجلة، والتكاليلجير. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبمطلوبات التأ

ا أي حالبدريخ أو قبل تا لتي تمت فيأجير افوعات التكبدة، ومدالمت يتم استهالك موجودات حق  لمة.فز تأجير مستاوء، ناقص 
 .أيهما أقصر تاجية المقدرة للموجوداسط الثابت على مدى فترة التأجير واألعمار اإلنتقللى أساس ا عاالستخدام 

 

ارسة خيار س ممعكالتكلفة ت تأجير أو كانالت ة فترة عقدعة في نهايول إلى المجموؤجر تتحالمإذا كانت ملكية األصل 
 ل كما يلي:  صالمقدر لأل فإنه يتم احتساب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي ،ءالشرا

 

  سنة  16                          عقار مستأجر 
  سنوات 5   مباني 
 

الموجودات فاض قيمة خنضمن بند "ا حاسبيةسة الميانخفاض القيمة. راجع السايضا  الام تتعرض موجودات حق االستخد 
   "غير المالية

 

 (مطلوبات التأجير2
دادها سالتأجير المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير التي يتعين  تلوباطمالمجموعة  في تاريخ بدء عقد التأجير، تسجل
ا أي منة( ناقص  ضموعات ثابتة لك مدفا في ذبمالتأجير مدفوعات ثابتة )دفوعات ن معلى مدى مدة عقد التأجير. تتضم

لغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات ابسعر، والم التأجير المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أوة ومدفوعات قححوافز تأجير مست
ا سعر ممأضمن مدفوعات التالقيمة التخريدية. تت  ةته من قبل المجموعة بصورد ممارسمؤكارسة خيار الشراء الجير أيض 

م تاإلنهاء. ي رر تعكس ممارسة المجموعة لخياعقد التأجي ةدقد التأجير إذا كانت مهاء مدة عنإعات غرامات ومدفو معقولة
ة التي يقع فيها الحدث أو الشرط رلتي ال تستند إلى مؤشر أو سعر كمصروف في الفتوعات التأجير المتغيرة افدتسجيل م

 .  حدوث السدادسبب في يت الذي
 

زايد في تاريخ بدء التأجير في حالة قتراض المتالاتستخدم المجموعة معدل التأجير،  تلية لمدفوعاة الحاالقيم ابعند احتس
التأجير لتعكس  ادة مبلغ مطلوباتييخ البدء، يتم زسعر الفائدة المتضمن في عقد التأجير بسهولة. بعد تار ديكانية تحدمعدم إ
ت التأجير رية لمطلوباتفإعادة قياس القيمة الدذلك، يتم  ىباإلضافة إلقدمة. ير المأجوتخفيض قيمة مدفوعات التلفائدة م اتراك

من  ةمستقبلية الناتجأو في مدفوعات التأجير )أي التغيرات في المدفوعات ال ريمدة التأج في حالة وجود تعديل أو تغير في
  .األساسي لصر لشراء األيم خيافي تقيو مدفوعات التأجير هذه( أ لتحديد خدمفي مؤشر أو معدل مستحدوث التغير 

 

 الموجودات منخفضة القيمة ة األجل وعقودريعقود التأجير قص( 3
ة األجل الخاصة بها ربالنسبة لعقود تأجير الممتلكات والمعدات قصيتراف للعقود قصيرة األجل عإعفاء اال ةتطبق المجموع
وعقود  (تتضمن خيار شراء األصلوالتي ال  رداية التأجياريخ بل من تأقشهرا  أو  12دتها بفترة تقدر م لتي)أي تلك العقود ا

ة األجل وعقود الموجودات  تأجير في حالة العقود قصيرل اوعات عقد فويتم تسجيل مد. الموجودات منخفضة القيمةتأجير 
 لتأجير. ة عقد افتروفات على أساس القسط الثابت على مدى رمنخفضة القيمة كمص
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 ()تتمة الهامةة بيالسياسات المحاساد واإلعدأساس         2
 

 )تتمة( الهامة سات المحاسبية ياسلخص الم     2.4
 

 )تتمة(عقود التأجير  2.4.13
 )تتمة( 2019يناير  1من اً اعتبارالسياسة المطبقة 
 المجموعة كمؤجر

 م يت صلأ المتعلقة بملكية الجوهريةالمزايا المخاطر و ل جوهري جميعبشكالمجموعة جار التي ال تنقل فيها ياإل دإن عقو
لناشئة على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإليجار  بة عن إيرادات اإليجار ا. يتم المحاسيلقود إيجار تشغيعكتصنيفها 

ولية اشرة األكاليف المبية. تضاف التغيلعتها التشخسائر المجمع نظرا لطبيالو أ ألرباحها في اإليرادات في بيان اويتم إدراج
ف بها على مدى فترة  صل المؤجر ويتم االعتراالدفترية لأل ةمشغيلي إلى القيت عقد إيجار تيبترو تكبدة في التفاوضالم

 .هاها اكتسابفي الفترة التي يتم في اتادريملة كإاالعتراف باإليجارات المحتاإليجار على ذات أساس إيرادات اإليجار. يتم 
 

 2019يناير  1لسياسة المطبقة قبل ا
يمثل  ب في بداية عقد التأجير. إن الترتيبيستند إلى جوهر الترتي رتأجي ن( عقديمثل )أو يتضمتيب رلتا ا كانإن تحديد ما إذ

الحق  ويلالترتيب بتحأو موجودات معينة، ويقوم  تند إلى استخدام أصل معينسيذ الترتيب يأو يتضمن عقد تأجير إذا كان تنف
 )أو هذه الموجودات(.  لاألص  لى هذاراحة في الترتيب عصص لنيتم الم وجودات( حتى وإن ام األصل )او المفي استخد

 

 المجموعة كمستأجر 
أجير الذي يتم بموجبه تشغيلي. ويتم تصنيف عقد الت ي أو تأجيرليتم تصنيف عقد التأجير في تاريخ البدء كعقد تأجير تموي

 يلي.وتمر تأجي ملكية المجموعة كعقدوالمخاطر الجوهرية المرتبطة با زايل كافة المتحوي
 

الحالية   المستأجر في تاريخ البداية أو القيمة التأجير وفقا للقيمة العادلة للعقارالتمويلي في بداية عقد  تأجيرقود اليتم رسملة ع
وتخفيض التزام  ين رسوم التمويل لى أساس نسبي بر عوعات التأجيأيهما أقل. يتم توزيع مدف األدنى لمدفوعات التأجير دحلل
كاليف ويتم االعتراف برسوم التمويل ضمن ت د المتبقي من االلتزام.يالرص بت علىإلى معدل فائدة ثا ولوصار لليجاإل

  .ائر المجمعسالتمويل في بيان األرباح أو الخ
 

تأكيد معقول من  الرغم من ذلك، في حالة عدم وجودلى اجي لألصل. عأجر على مدى العمر اإلنتتيتم استهالك األصل المس
صل أو مدة  ل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لأليجار، يتم استهالك األصدة االهاية معلى الملكية في ن ةوعجمل المحصو

 التأجير أيهما أقصر. 
 

ف بمدفوعات التأجير التشغيلي تراالتأجير التمويلي. يتم االعف عن عقد ليجار يختلتشغيلي هو عقد إا لتأجيرقد اعإن 
 ة اإليجار.  قسط الثابت على مدى فترلساس اعلى أ أو الخسائر المجمع احربن األياصروفات تشغيل في بكم
 

 المجموعة كمؤجر
ي. تشغيل أجيراألصل يتم تصنيفها كعقود ت ر والمزايا الهامة لملكيةطاكافة المخ ةإن عقود التأجير التي ال تنقل فيها المجموع

ج ضمن اإليرادات في رر وتدااليجابت على مدى فترات القسط الثار الناتجة على أساس سبة عن إيرادات التأجييتم المحا
رتيبات تفاوض واللتا رة المتكبدة فيالمباشئية دلمبلطبيعتها التشغيلية. إن التكاليف ان األرباح أو الخسائر المجمع نتيجة بيا
ل على مدى فترة التأجير وفقا  لنفس سجة لألصل المؤجر وتيتم إضافتها إلى القيمة الدفتريلي متعلقة بعقد التأجير التشغيال

 ا. كما تسجل اإليجارات المحتملة كإيرادات في فترة اكتسابه التي يتم بها تسجيل إيرادات التأجير. ساألس
 

 صصاتالمخ 2.4.14
ن المحتمل أن موأو استداللي( نتيجة لحدث سابق ني لى المجموعة التزام حالي )قانويكون ع عندماتسجل المخصصات 

 ، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام. وية االلتزامستتدفق موارد تنطوي على مزايا اقتصادية ل يتطلب
 

فقا  ، وث يعكسدام معدل حالي قبل الضرائب بحيخماديا، يتم خصم المخصصات باستلألموال نية إذا كان تأثير القيمة الزم
نتيجة مرور الوقت كتكاليف  ص صد استخدام الخصم، تتحقق الزيادة في المخعن رتبطة بااللتزام.لما هو مالئم، المخاطر الم

 تمويل.
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 2.4.15
يستند ظفين. إن لموون العمـل الكويتي وعقود اطبقا  لقان الوافدين جميع موظفيهاقة إلى غ المستحمبالليتم احتساب مخصص ل

مدة خدمة معينة بحد أدنى.  إلتمام عضاتب النهائي للموظف وطول مدة الخدمة ويخكافأة بناءا على الراستحقاق هذه الم
  ظيف.والتتستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة 

 

االجتماعية همات للمؤسسة العامة للتأمينات مساتقديم ها الكويتيين، تقوم المجموعة بيضافة إلى ذلك، وبالنسبة لموظفباإل
مساهمات والتي يتم تحميلها كمصروفات عند وعة محددة بالمجإن التزامات المسبة من رواتب الموظفين. تحتسب كن
  .استحقاقها
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 مة( )تتالهامة ملخص السياسات المحاسبية      2.4
 

 أسهم الخزينة 2.4.16
أن يتم ة شراؤها الحقا  من قبل المجموعة دون داالشركة األم الخاصة المصدرة والتي تم إعنة من أسهم هم الخزيتتكون أس

قا  لطريقة التكلفة يتم تحميل بزينة باستخدام طريقة التكلفة. طأسهم الخعن  إعادة إصدارها أو إلغائها بعد. ويتم المحاسبة
الخزينة، يتم  ضمن حقوق الملكية. عند إعادة إصدار أسهمؤها على حساب مقابل لمرجح لتكلفة األسهم المعاد شراط امتوسال

، كما يتم تحميل أية لخزينة"(م ا هفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوق الملكية )"احتياطي أسإدراج األرباح في حساب من
ساب الخسائر فتحمل على حفي ذلك الحساب. أما الزيادة في ئن الداعلى نفس الحساب في حدود الرصيد  ةخسائر محقق

تخدام األرباح المحققة الحق ا من بيع أسهم االختياري واالحتياطي اإلجباري. يتم اس األرباح المرحلة أوال  ثم االحتياطي
وحساب احتياطي أسهم  حلةالمرب االحتياطيات أوال  ثم األرباح اة أية خسائر مسجلة سابق ا في حسفي مقاص ال  والخزينة أ

فض منحة يزيد عدد أسهم الخزينة نسبيا  ويخ قدية على هذه األسهم، كما أن إصدار أسهم يتم توزيع أرباح نالخزينة. ال
 م الخزينة. كلفة أسهي تلمتوسط التكلفة للسهم الواحد دون أن يؤثر على إجما

 

 محتملة طلوبات مموجودات و 2.4.17
  د ر فصاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق المواالمجمع ولكن يتم اإل في بيان المركز الماليمحتملة الات ال يتم إدراج المطلوب

 دا .التي تشتمل على منافع اقتصادية مستبع
 

يكون تحقيق منافع اقتصادية   جمعة بل يتم اإلفصاح عنها عندماالية المالم ضمن البياناتمحتملة ال يتم إدراج الموجودات ال
 .محتمال  

 

 توزيعات أرباح  2.4.18
صديق مجموعة. وفقا لقانون الشركات، يتم التلارباح عندما تصبح التوزيعات خارج إرادة سداد األ التزام لوعة تسجل المجم

سجل المبلغ المقابل مباشرة يالجمعية العمومية السنوية. واع اجتمفي  مينهعلى التوزيعات عندما يتم اعتمادها من قبل المسا
 لكية. المن حقوق ضم

 

فصاح عنها كحدث وقع بعد تاريخ إلاد تاريخ البيانات المالية المجمعة ويتم ات األرباح للسنة بعيتم الموافقة على توزيع
  ات المالية المجمعة.البيان

 

 تكاليف االقتراض 2.4.19
زمنية طويلة لكي يصبح  ترةشاء أو إنتاج أصل يحتاج تجهيزه إلى فنإن تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة  بحيازة أو إ

قتراض األخرى  يتم احتساب كافة تكاليف اال . لم رسملتها كجزء من تكلفة األصالستعمال المعد له أو البيع يتجاهزا  ل
ي تتكبدها منشأة ما فيما تتكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى ال كمصروفات في الفترة التي تتكبد فيها. تتكون

 األموال.اض يتعلق باقتر
 

 عاتمعلومات القطا 2.4.20
م التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد تكاليف. تستخد ل إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يضطلع بأنشطة األعما

ت االقتصادية التشغيل ذات السما ت. يتم تجميع قطاعال لتوزيع الموارد وتقييم األداءإدارة المجموعة قطاعات التشغي
 . ير عنهارالتقارير كقطاعات قابلة لرفع التقالء المتشابهة ويرفع عنها اة والمنتجات والخدمات وفئة العماثلالمم

 

 البيانات المالية المجمعة  فترة األحداث بعد 2.4.21
ف  الظرو  بشأن تاريخ التصريح بإصدارها لبالمجمعة ولكن ق بعد فترة البيانات المالية وماتعلم ةالمجموع إذا استلمت

 المسجلة المبالغ تؤثر على وماتلعإذا كانت هذه المتحديد ما ب المجموعة تقوم ،المالية المجمعةفترة البيانات  في نهاية لقائمةا
  كس أي جمعة لكي تعماتها المالية الفي بيان ة بتعديل المبالغ المسجلة تقوم المجموعو .للمجموعة البيانات المالية المجمعة في

  في ضوء  ذه الظروفبه التي تتعلق االفصاحات حديثوت ةالمجمع ترة البيانات الماليةد فبع التعديل تقتضي أحدث
 تقوم المجموعة فال ،جمعةفترة البيانات المالية الم بعد التي ال تقتضي التعديل األحداث في حالة أما  .جديدةال تالمعلوما
الذي ال   الحدث هذا ةعن طبيع باإلفصاح تقوم ة ولكنهاجمعاتها المالية المبيان في لةالغ المسجبعلى الم تغيير أيبإجراء 

 .  ، إن أمكنإجراؤه ال يمكن التقدير  هذا بأن حالتوضي وأ ثير الماليالتأ وتقدير قتضي التعديلي
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 هامةلمحاسبية التراضات االف اوالتقديرات و األحكام     2.5
 

بالغ ات تؤثر على المضادارة وضع أحكام وتقديرات وافترلمجمعة للمجموعة يتطلب من اإلإن إعداد البيانات المالية ا
. المحتملةواإلفصاح عن المطلوبات ذات الصلة،  واالفصاحات المدرجة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات

موجودات لل دفتريةالقيمة العلى  مادياتعديال يؤدي إلى نتائج تتطلب  ضات والتقديرات يمكن أناالفترا هذه أكد مندم التعإن 
 . في المستقبل ةرثأتالموالمطلوبات 

 

 الجوهريةاألحكام  2.5.1
لغ لى المبار عثكبر األلها أ حكام الهامة التالية والتيامت اإلدارة باتخاذ األعند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ق

 المدرجة في البيانات المالية المجمعة:
 

 الموجودات الماليةيف تصن
يم نموذج األعمال الذي يتم ضمنه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما استنادا  إلى تقي تحدد المجموعة تصنف الموجودات المالية

 على أصل المبلغ القائم. ائدة فقطالفولألصل المالي ترتبط بمدفوعات أصل المبلغ انت الشروط التعاقدية إذا ك
 

 العقارات تصنيف 
م ضمنه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما األعمال الذي يت جلمجموعة تصنف الموجودات المالية استنادا  إلى تقييم نموذد اتحد

 القائم.لغ بعات أصل المبلغ والفائدة فقط على أصل المصل المالي ترتبط بمدفوإذا كانت الشروط التعاقدية لأل
 

 المجموعة كمستأجر -تحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء
مد فترة عقد  ا مدة غير قابلة لإللغاء لعقد التأجير إلى جانب أي فترات تتضمن خيار تحدد المجموعة مدة عقد التأجير بوصفه

شملها خيار إنهاء عقد التأجير في حالة عدم التأكد يي فترات و أأ، ممارستهمن بصورة معقولة ي حالة التأكد التأجير ف
 بصورة معقولة من ممارسته.

 

كد وتستعين المجموعة باألحكام في تقييم ما إذا كان من المؤ. ات التمديد واإللغاءعقود التأجير للمجموعة خيار تتيح بعض
ت الصلة التي تحقق حافزا   عوامل ذالة اف. أي أنها تراعي كاأو إلغاء العقد أم ال ة خيار تجديدبصورة معقولة ممارس

مدة عقد التأجير إذا كان عد تاريخ بداية عقد التأجير، تعيد المجموعة تقييم اإللغاء. وبأو  اقتصاديا  لممارسة خيار التجديد
ة المجموعة ويؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم روف ويقع في نطاق سيطرهناك حدث أو تغير جوهري في الظ

على عقارات مستأجرة أو  ديد أو اإللغاء )مثل التغير في استراتيجية األعمال وانشاء تحسينات جوهريةيار التجخة( سممار
 لمؤجر(.وضع تطويرات معينة لألصل ا

 

 التقديرات واالفتراضات  2.5.2
تقديرات  كد من الأالت ق باألسباب المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدمات الرئيسية التي تتعلاالفتراضتم عرض 

للموجودات  الدفتريةتعديل مادي على القيمة إجراء  والتي لها مخاطر كبيرة تؤدي إلى البيانات المالية المجمعةبتاريخ 

. تستند المالية المجمعة أدناه تفي البيانا لة في البنود ذات اصلةفي إيضاحات مستق والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة

لى الرغم من ذلك، قد  متاحة عند إعداد البيانات المالية المجمعة. عالمؤشرات الوتقديراتها إلى  تراضاتهافي افالمجموعة 

و ظروف خارج نطاق تغيرات في السوق أالالية حول التطورات المستقبلية بسبب تختلف الظروف واالفتراضات الح

 .ثهاوحد تة المجموعة. تنعكس مثل هذه التغيرات في االفتراضات وقسيطر
 

 خفاض قيمة الشركات الزميلةان

حيث يتم مبدئيا  ا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية للشركات الزميلة،يتم المحاسبة عن االستثمار في شركات زميلة وفق

التغيرات فيما بعد الحيازة في حصة المجموعة في صافي  عديلها بعد ذلك مقابل إدراج الشركات الزميلة بالتكلفة ويتم ت

البيانات المالية المجمعة  الزميلة ناقصا  أي خسائر لالنخفاض في القيمة. يجب على المجموعة في تاريخ ت الشركةاجودوم

مبلغ الممكن قوم اإلدارة بتقدير الشرات على انخفاض القيمة. وفي حالة وجود هذه المؤشرات، تتقييم ما إذا وجد أي مؤ

القيمة )إن وجدت(. إن تحديد مؤشرات انخفاض القيمة انخفاض  رسائخاسترداده للشركة الزميلة لغرض تحديد حجم 

 فتراضات جوهرية. استردادها تتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات واوتحديد المبالغ الممكن 
 

 القيمة العادلة قياس 
يتضمن ذلك . و(سوق نشط رسعاأعندما ال تتوفر لها )القيمة العادلة لألدوات المالية أساليب تقييم لتحديد  اإلدارةتستخدم 

  لوضع هذه المالية.  داةاركين في السوق في تسعير األالمشتتوافق مع الطريقة التي يتبعها تقديرات وافتراضات وضع 

لبيانات قد ال تكون متوافرة بصورة مستمرة. اإلمكان، إال أن هذه اقدر  ملحوظةالالبيانات االفتراضات، تستند اإلدارة إلى 

عن األسعار الفعلية التي . قد تختلف القيم العادلة المقدرة المعلومات المتاحةدارة باستخدام أفضل تقوم اإل ،الةحوفي هذه ال

 تكافئة في تاريخ البيانات المالية المجمعة.سيتم تحقيقها في معاملة م
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 )تتمة( واالفتراضات المحاسبية الهامة األحكام والتقديرات     2.5
 

 )تتمة(التقديرات واالفتراضات  2.5.2
 

 قاراتعتقييم ال
يار المعتمدة ومبادئ المعم آليات التقييم باستخدا تارايتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من خالل خبراء تقييم عق

 قياس القيمة العادلة.  13الدولي للتقارير المالية 
 

ييم العقارات المستقل، إال في حالة  ققيد اإلنشاء بناءا على التقديرات الصادرة من خبراء ت يتم قياس العقارات االستثمارية

ة من قبل خبراء ات الجوهرية المستخدمالطرق واالفتراض . تم عرضامنهعدم إمكانية تحديد هذه القيم بصورة موثوق 

 .21ت في اإليضاح اللعقارالتقييم لتقدير القيمة العادلة 
 

ً للمعيار الدولي –ان المتوقعة للقروض والسلفيات خسائر االئتم ً بتعليمات بنك الكويت  9للتقارير المالية  طبقا التزاما

 المركزي 

عدد من االفتراضات األساسية فيما يتعلق  وعة نموذج معقد يتضمنمتوقعة لدى المجمئتمان الاال تمثل حسابات خسائر

وتقديرات  معناصر نموذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر أحكا.  تتضمن وعناصرهاالت المتغيرة خباختيار المد

 محاسبية ما يلي: 
 

 الفردية؛  نيفاتللتص احتمالية التعثرن الداخلي لدى المجموعة، والذي يحدد نموذج تصنيف االئتما 

  االئتمان بحيث يتم قياس  خاطرفي مهرية جو ةاألهمية لدى المجموعة في تحديد ما إذا كانت هناك زيادمدى

 وعي؛ ئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة والتقييم النالمخصصات الموجودات المالية على أساس خسائر ا

  لقة بها على أساس مجمع.؛  ئتمان المتوقعة المتعخسائر االتقييم توزيع الموجودات المالية عندما يتم 

  ي تتضمن مختلف الصيغ واختيار المدخالت؛ وقعة والتلمتاوضع نماذج خسائر االئتمان 

 ى احتمالية التعثر ذلك عل  والمدخالت االقتصادية ومدى تأثير االقتصاد الكلي تتحديد االرتباطات بين سيناريوها

  والخسارة عند التعثر؛ وقيمة التعرض عند التعثر ومعدل 

 لتضمين المدخالت االقتصادية في نماذج خسائر المرجحة  نهاااختيار سيناريوهات االقتصاد الكلي المستقبلية وأوز

 االئتمان المتوقعة.  
 

 وتعديل ذلك النموذج ظمة في سياق الخبارة بالخسائر الفعلية سياسة المجموعة القيام بمراجعة نموذجها بصورة منت تتضمن

 عند الضرورة.  
 

 زي ويت المركالك طبقاً لتعليمات بنك –ر انخفاض قيمة القروض والسلفيات خسائ
ان ينبغي تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة في كما إذا التمويل على أساس منتظم لتحديد  بمراجعة مدينيتقوم المجموعة 

ل اإلدارة في تقدير قيمة وتوقيت ع أحكام جوهرية من قباألرباح أو الخسائر المجمع.  وعلى وجه التحديد، ينبغي وض بيان

 حديد مستوى المخصصات المطلوبة. لية عند تتقبسالتدفقات النقدية الم
 

جات األحكام وعدم  راضات حول العديد من العوامل التي تتضمن مختلف درتتستند هذه التقديرات بالضرورة إلى االف

 التأكد. 
 

 تكلفة المطفأةبال المدرجةاألخرى  ةانخفاض قيمة الموجودات المالي
ان المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. ئر االئتمخسا تقوم المجموعة على أساس مستقبلي بتقييم

وقعة. المجموعة بتطبيق طريقة مبسطة الحتساب خسائر االئتمان المتلنسبة للمدينين التجاريين وموجودات العقود، تقوم اب

على تسجيل مخصص خسائر استنادا  ذلك تعمل من قوم المجموعة بتتبع التغييرات في مخاطر االئتمان وبدالوبالتالي، ال ت

صات تستند إلى خبرتها األداة المالية. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخص إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر

ائج ختلف النتد تقالمستقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئة االقتصادية.  عديلها مقابل العواملالتاريخية في خسائر االئتمان ويتم ت

 الفعلية عن هذه التقديرات
 

  للموجودات اإلنتاجيةاألعمار  تقدير

مار ألعا تتغير وقد .ممتلكاتها ومعداتهال ذات الصلة االستهالك ومصاريف المقدرة اإلنتاجيةاألعمار  المجموعة بتحديد تقوم

 تكون عندما مصروفات االستهالك وتزداد  .رىخحداث األأو بعض األ ديدات الفنيةللتج نتيجة رة جوهريةبصو اإلنتاجية

 من النواحي الفنية  المتقادمة الموجودات شطب أو تخفيض يتم أو المقدرة مسبقا   ةاإلنتاجياألعمار  من أقل اإلنتاجيةاألعمار 

 . بيعها أو اهمالها التي تم ةاالستراتيجي غير الموجودات أو
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 )تتمة( لهامةا السياسات المحاسبيةأساس اإلعداد و        2
 

 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة     2.5
 

 )تتمة(التقديرات واالفتراضات  2.5.2
 

 األخرى حددةذات األعمار غير الم ملموسةال غير والموجودات الشهرة بخالف الموجودات غير المالية انخفاض قيمة

غير  ذات األعمارالملموسة  والموجودات غير ف الشهرةات غير المالية بخالودقيمة الموج انخفاض بتقدير المجموعة تقوم

  محدد  بأصل  والمتعلقة بالمجموعة الخاصة الظروف تقييم ريقعن ط في تاريخ كل بيانات المالية مجمعة رى المحددة األخ

 بلغ الممكن استرداده د المدييتم تح ،القيمة االنخفاض فيمؤشر على  وجدما  فإذا .ةخفاض القيمان ؤدي إلىت قد والتي

 من  ا  عدد ضمنوالتي تت حسابات القيمة أثناء االستخدام أو عبيال ناقصا  التكاليف حتى لةالقيمة العاد ذلك . ويتضمنلألصل

 . األساسية واالفتراضات التقديرات
 

 اض المتزايد تقدير معدل االقتر – عقود التأجير
 دة الضمني في عقد التأجير وبالتالي فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايدفائالال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة معدل 

لالقتراض، على   سدادهيتعين على المجموعة  ائدة الذيالف هو معدل معدل االقتراض المتزايد وبات التأجير. إنطللقياس م

لة لألصل المرتبط بحق ماثم ضمان مماثل، األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مقابلى مدة مماثلة ومد

لب يتط ما "يتعين على المجموعة " سداده، والذي المتزايد اضمعدل االقتر لذلك يعكس االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة.

 س شروط وأحكام عقد التأجير.تحتاج إلى تعديل لتعكأو عندما  ملحوظة معدالتعدم توفر  في حالةا تقدير  
 

ا دمفي السوق( عن معدالت الربحباستخدام مدخالت يمكن مالحظتها )مثل  القتراض المتزايدل اعدتقوم المجموعة بتقدير م

 .لمنشأةبا ةتكون متاحة ومطلوبة إلجراء بعض التقديرات الخاص 
 

 إجراءات قانونية 
سابق، دث ح لشركة بتسجيل مخصص في حالة وجود التزام حالي ناتج عنقارير المالية تقوم اوفقا للمعايير الدولية للت

ها. في حالة عدم استيفاء هذه المعايير، منويحتمل معه تحويل مزايا اقتصادية ويمكن تقدير تكاليف التحويل بصورة موثوق 

 ة المجمعة. زام محتمل في اإليضاحات حول البيانات المالياح عن التفصإلفقد يتم ا
 

ها او تلك التي لم يتم تسجيلها او اإلفصاح عنها حاليا في  عنجة من مطلوبات محتملة والتي تم اإلفصاح ات الناتامتزلإن اال

يكون لها تأثير مادي على المركز المالي للمجموعة. كما أن تطبيق هذه السياسات المحاسبية  قدمعة البيانات المالية المج

قانونية الخارجة عن  الاذ قرارات بشأن مختلف األمور الواقعية وموعة اتخمجالة ونية يتطلب من إدارعلى القضايا القان

في اإلجراءات القانونية بتاريخ كل بيان مالي مجمع ت طوراسيطرتها. تقوم المجموعة بمراجعة القضايا القائمة في ضوء الت

يتم اتخاذ  المجمعة.ة ليماحات في البيانات الوذلك لغرض تقييم مدى الحاجة الى احتساب مخصصات وعرض افصا

ناءا على عدة عوامل من بينها طبيعة التقاضي، والمطالبة او التقييم، واإلجراءات ب القرارات المتعلقة بالمخصصات

االختصاص القضائي والتقدم في القضية )بما في ذلك التقدم في القضية بعد نية وحجم الضرر المحتمل ان ينتج عن نوالقا

استشارة المستشارين القانونيين، والخبرة  أوقبل تلك البيانات المزمع إصدارها( ورأي لمجمعة وا يةالتاريخ البيانات الم

 جموعة حول كيفية التعامل مع القضية، او المطالبة او التقييم. لمرة ابالقضايا المماثلة وأي قرار تتخذه إدا
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 إيرادات من تقديم خدمات تعليمية         3
 

 : العقود مع العمالءمن  المجموعةت إيرادا يعزتو ييوضح الجدول التال
  2019 2018 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

   البضائع أو الخدمات نوع 

 2,796,032 3,848,276 رسوم دراسية  

 172,265 364,750 *إيرادات أخرى 
 ─────────── ─────────── 

 4,213,026 2,968,297 
 ═══════════ ═══════════ 
 

  2019 2018 

 دينار كويتي  ر كويتي دينا 
   

   واق الجغرافيةساأل

 2,968,297 4,213,026  لكويتدولة ا
 ═══════════ ═══════════ 
 

  2019 2018 

 دينار كويتي  ر كويتي دينا 
   

   توقيت االعتراف باإليرادات 

 2,796,032 3,848,276 خدمات محولة على مدار الوقت  

  172,265 364,750 ائع محولة في وقت معين بض
 ─────────── ─────────── 

 4,213,026 2,968,297 
 ═══════════ ═══════════ 
 

 وإيرادات زي موحد.  بيع الكتبألخرى أتعاب معامالت وإيرادات ا تمثل اإليرادات *
 

  مصروفات عمومية وإدارية        4
  2019 2018 

 ر كويتي دينا دينار كويتي  
   

 1,179,140 875,809  تكاليف موظفين ومزايا عمل أخرى

 483,682 137,889 (17معيار المحاسبة الدولي  ضمن تأجير تشغيلي ر )عقودتأجي مصروفات

)عقود تأجير ضمن المعيار الدولي   قصيرة األجل التأجير بعقود مصروفات متعلقة

 (16للتقارير المالية 
  

 538,094 462,276 ت أخرىروفامص
 ─────────── ─────────── 

 1,475,974 2,200,916 
 ═══════════ ═══════════ 
 

 دات مالية جواستثمار من مو (خسائر)إيرادات  صافي        5
  2019 2018 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 4,518 3,796 إيرادات فوائد  

 (521,426)     -   ن خالل األرباح أو الخسائرعادلة مال مةدرجة بالقيية ممال صافي خسائر موجودات

 ─────────── ─────────── 

 3,796 (516,908) 
 ═══════════ ═══════════ 
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 عقارات استثمارية من  إيراداتصافي         6
  2019 2018 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 (185,287) 59,795  (10اح مارية )إيضاستثقارات عأرباح )خسائر( تقييم 

 154,401     -   (10إيضاح ) عقارات استثماريةربح بيع 

 336,564 343,764 إيرادات تأجير 
 ─────────── ─────────── 

 403,559 305,678 
 ═══════════ ═══════════ 
 

 ربحية السهم األساسية والمخففة       7
 

على   للشركة األم ينبالمساهمين العاديالسنة الخاص  بحر)خسارة(  قسمةية بساسالسهم األ بحيةرغ مباليتم احتساب 

 )الخسارة( ربحية السهم المخففة عن طريقة قسمة ابالل السنة. يتم احتسالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خ

دا  ية القائمة خالل السنة زائعادللمرجح لعدد األسهم اعلى المتوسط ا األم للشركة بالمساهمين العاديينالربح الخاص 

ى أسهم عادية.  إللمخففة األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة ا د جح لعدمروسط الالمت

 أخذا في االعتبار عدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة. 
  
  2019 2018 
   

 2,203,031 (474,841) ر الكويتي(نا)بالدي مكة األالشرهمي ربح السنة الخاص بمساارة( )خس
 ═══════════ ═══════════ 

 هم العادية القائمة خالل السنة )باستثناء أسهم الخزينة(سلعدد األالمتوسط المرجح 

 237,691,055 237,691,055 )أسهم(
 ═══════════ ═══════════ 

 9.30 (1.99) )فلس(  ألساسية والمخففةم ا ه ربحية الس 

 ═══════════ ═══════════ 
 

هذه البيانات  بإصدار المجمعة وتاريخ التصريحة أسهم عادية بين تاريخ البيانات المالي تتضمن ة معامالتأي لم تكن هناك

 . السهم ربحية إعادة إدراج والتي قد تتطلب الية المجمعةالم

 

 ئع قصيرة األجلالوداالنقد و        8
 

 ديسمبر:  31مما يلي كما في  والنقد المعادليتألف النقد  ع،لنقدية المجمألغراض بيان التدفقات ا
 

  2019 2018 
 دينار كويتي  ي دينار كويت 
   

 7,050 2,000 قصندونقد في ال

 2,513,644 926,095 لدى البنوكنقد 

 1,500,000 649,227 ة االجل يرقصئع ودا
 ─────────── ─────────── 

 4,020,694 1,577,322 ع قصيرة األجلنقد وودائ

 (1,500,000)     -   أشهر 3من  أكثرذات فترات استحقاق قصيرة األجل ودائع 
 ─────────── ─────────── 

 2,520,694 1,577,322 الودائع قصيرة األجلنقد ولا
 ═══════════ ═══════════ 
 

تعادل  متوسط عوائدوتحمل الفورية للمجموعة، د ا على متطلبات النققصيرة االجل لفترات متباينة بناء يداع الودائعإتم 

 ( سنويا .%2.5إلى % 1.625: 2018) %2.5% إلى 1.25تتراوح من  ةسببنقصيرة االجل المماثلة  الودائعمعدالت 
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 توسلفياض قرو       9
  2019 2018 

 دينار كويتي  كويتي دينار  

   

 7,199,298 2,643,032 مجمل المبلغ

 (6,561) (1,655) مؤجلة ة : فائدناقصا  
 ────────── ────────── 
 2,641,377 7,192,737 
 ────────── ────────── 

    :ناقصا  

ات بنك التزاما  بتعليم 9ية الارير المئتمان المتوقعة طبقا  للمعيار الدولي للتقاال خسائر
 (3,670,668) (684,270) ي الكويت المركز

 ────────── ────────── 
 1,957,107 3,522,069 
 ══════════ ══════════ 

 

ت كما قعة المقابلة فيما يتعلق بالقروض والسلفيالمتوة الدفترية وخسائر االئتمان ايمفيما يلي تحليل التغيرات في مجمل الق
 : 2019سمبر دي 31 في
 

 

 لمجموع ا  3المرحلة  1مرحلة ال
 

 دينار كويتي  ي دينار كويت دينار كويتي
 

   

يناير  1إجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلفيات كما في 
2019  60,866 7,131,871 7,192,737 

 (3,077,360) (3,034,425) (42,935) ة  المدفوعات خالل السن

 (1,474,000) (1,474,000)     - 1شطوبة لمالمبالغ ا
 ────────── ────────── ────────── 

 2,641,377 2,623,446 17,931  2019ديسمبر  31في 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 

 لمجموع ا  3المرحلة  1المرحلة 
 

 ر كويتي دينا  ويتيدينار ك دينار كويتي
 

   

لمحتسبة تمان المتوقعة ااالئد االفتتاحي لمخصص خسائر صيالر
ما  بتعليمات بنك التزا 9ر الدولي للتقارير المالية وفقا  للمعيا

 3,670,668 3,670,059 609 كويت المركزي ال

األرباح أو   يف المسجلة رد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 (1,584,398) (1,583,968) (430) الخسائر خالل السنة 

ألرباح أو عة المسجلة في اتوقمخسائر االئتمان المخصص 
 72,000 72,000     - ل السنة  الخسائر خال

 (1,474,000) (1,474,000)     - *الغ مشطوبة مب
 ────────── ────────── ────────── 

 684,270 684,091 179  2019ديسمبر  31في 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 ع اإلفصاحات أدناه(. يد من التفاصيل، راجكلية والجزئية )لمزت الوباتمثل هذه المبالغ المشط *
 

 

 ع المجمو  3المرحلة  1 المرحلة
 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي
 

   

يناير  1فيات كما في سلإجمالي القيمة الدفترية للقروض وال
2018  120,730 7,152,685 7,273,415 

 (80,678) (20,834) (59,844) نة  المدفوعات خالل الس
 ────────── ────────── ────────── 

 7,192,737 7,131,851 60,886  2018 ديسمبر 31في 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
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 )تتمة( وسلفياتقروض        9
 المجموع   3لة المرح 1 حلةمرال 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ويتينار كدي 

    

 1,883,788 1,882,581 1,207  2018 نايري1كما في 

 1,671,214 1,671,214     -  9ير المالية ار الدولي للتقارير تطبيق المعيتأث

 ────────── ────────── ────────── 

ة لمتوقعة المحتسبئتمان ااال ئرالرصيد االفتتاحي لمخصص خسا

بنك الكويت  يماتالتزاما  بتعل 9لمعيار الدولي للتقارير المالية قا  لوف

 3,555,002 3,553,795 1,207 ي المركز

سجلة في  المر االئتمان المتوقعة ص )رد( مخصص خسائمخص

 115,666 116,264 (598) األرباح أو الخسائر خالل السنة  
 ────────── ────────── ────────── 

 3,670,668 3,670,059 609  2018بر ديسم 31في 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

التزاما   9لي للتقارير المالية لدوتسبة وفقا  للمعيار اان المتوقعة المحت خسائر االئتم، بلغ2019ديسمبر  31كما في 

 جاوز المخصصات يتما ب (،دينار كويتي 3,670,668: 2018)دينار كويتي  684,270بتعليمات بنك الكويت المركزي 

دينار   1,878,793: 2018يتي )دينار كو 261,216لغ الكويت المركزي بمببنك تعليمات لبات لمتطالمحتسبة وفقا  

 تي(. كوي
 

 *زتهعقار معاد حيا

ء بالمدفوعات في الوفارض قتقامت المجموعة خالل السنوات السابقة برفع دعوى ضد بعض العمالء ردا  على تعثر الم

نار كويتي، دي 1,454,500بمبلغ  قرض القائم المدرجة للفائدة المستحقصل المبلغ المقترض باإلضافة إلى الأل التعاقدية

والتي تم  في اتفاقية تسوية بالدخول قامت المجموعة، 2019نوفمبر  11ي عد انخفاض القيمة.  في يمثل الصافي بوالذ

ل  خال  موال منتم استرداد األ حيث عدلوتم توثيقه في وزارة ال المرفوعة  الدعوى القضائيةب تتعلق لعدلا في وزارة توثيقها

تم شطب مخصص الخسارة ك، ار كويتي. ونتيجة لذلدين 3,026,000 لغ قيمته العادلةجرة تبار للمتاعق زةإعادة حيا

 1,571,000بمبلغ  المتوقعة ر االئتمانخسائ مخصصل تجاد النالرتسجيل  وتم 1,474,000مدرج مسبقا  بمبلغ ة اللمتراكما

   .2019يسمبر د 31المنتهية سنة سائر للفي بيان األرباح أو الخدينار كويتي 
 

 اريةعقارات استثم      10
  2019 2018 

 ار كويتي دين دينار كويتي  
   

 4,974,970 6,197,084 يناير   1كما في عقارات مطورة 

 703,000     -   ت للمتاجرة راالمحول من عقا

 2,109,250     -   إضافات 

 (1,404,849)     -    1 عداتمستب

 (185,287) 59,795    2مة العادلة  لقي( إعادة قياس ائرح )خساأربا صافي
 ────────── ────────── 

 6,197,084 6,256,879 ديسمبر  31في 
 ══════════ ══════════ 

 

ي( كويت دينار 233,000: 2018) يتيدينار كو 245,000العقارات االستثمارية ذات قيمة دفترية بمبلغ ض االحتفاظ ببعتم 

 .  بة عن المجموعةيامناء ناسم اب
 

ي( كضمان دينار كويت 4,337,084 :2018دينار كويتي ) 4,384,879 يمة دفترية بمبلغذات قستثمارية تم رهن عقارات ا

  (.14 اح)إيض محددة األجلمقابل قروض 
 

ق سوانفيذية لهيئة ألتحة ائ ن الالة" ملمالي"تداول األوراق ا 11لباب تلتزم المجموعة بإجراءات تقييم العقارات الواردة في ا

قلين المسجلين العقاري المستم من خبراء التقييعلى األقل ين اثنمن قبل ارات المحلية العق طلب تقييمالمال والتي تت

  أحدهم بنك محلي ويتم اعتماد التقييم األقل من بين التقييمين. ونوالمعتمدين شريطة أن يك
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قاء مبلغ اجمالي وقدره ة لها لشراء عقارات معينعمالءمع أحد عة اتفاقية مشاركة جمو، أبرمت الم8200 خالل 1

، قام 2008يونيو  15دينار كويتي. في  2,500,000تبلغ حصة العميل في هذه العقارات دينار كويتي،  8,500,000

 مدفوعمبلغ الة والمطالبة برد الاقياللغاء االتفه"( عى علي"المدم )كة االبرفع دعوى قضائية ضد الشرالعميل )"المدعي"( 

مبلغ  د الح المدعي بإلزام المدعي عليه بسداحكمها النهائي لص حالية، أصدرت محكمة االستئنافال خالل السنة بالكامل.

حكم    إلىنادا  ة استالطرفين.  وقامت المجموع دينار كويتي ورفضت أي طلبات أخرى مقدمة من كال  2,109,250

عقار  دينار كويتي من خالل تحويل 2,109,250بمبلغ  االلتزام رصيد لتسوية  ية تسوية مع المدعيفاقمة بإبرام اتلمحكا

دينار كويتي. ونتج عن  550,000ضافة إلى تسوية نقدية بمبلغ اإلدينار كويتي ب 1,559,250جمالي مبلغ استثماري بإ

خالل  المجمع خسائرح أو اليله في بيان األربا تسج ار كويتي تم دين 154,401بلغ ي بمتثمارك ربح من بيع العقار االسذل

والقيمة الدفترية ي دينار كويت 1,404,849ستثماري بمبلغ لعادلة للعقار االالذي يمثل الفرق بين القيمة او 2018سنة 

 .ويتينار كدي 1,559,250ثماري بمبلغ لاللتزام الذي تم تسويته مقابل العقار االست
  
لين خبراء التقييم العقاري المستق من تقييمات أجراها اثنينالل ية من خ للعقارات االستثمار لةالقيمة العادحديد تم ت   2

  لمقارنة بالسوق اخذا في االعتبار طبيعة واستخدام كل عقار. يتما خدام طريقة رسملة اإليرادات وطريقةالمسجلين باست

لعقار مقسوما على  عي لل الطبيصافي إيرادات التشغيى دات بناءا علإليراملة ايقة رسم طرتخداتقدير القيمة العادلة باس

لمعامالت المقارنة. تتمثل وحدة  ا تم تقدير القيمة العادلة بناءا علىلمقارنة بالسوق، يلرسملة )الخصم(. وفقا لطريقة ال امعد

دلة للعقارات عا لت القيمة الت، سج قييما ذه التا لهوتبعسعر المتر المربع. وعة في المقارنة المطبقة من قبل المجم

:  2018) 2019ديسمبر  31كما في  دفتريةلدينار كويتي مقارنة بقيمتها ا 59,795في قيمتها بمبلغ  يادةزمارية االستث

   دينار كويتي(.   185,287بمبلغ  انخفاض
 

 . 22 يضاحفي االساسية الح  حليلفصاحات تالقيمة العادلة وإياس من المعلومات حول ق المزيدتم عرض 
 

   ت زميلة استثمار في شركا         11
 

معة. مج المحاسبية في البيانات المالية ال دام طريقة الملكيةموعة في الشركات الزميلة باستخ لمج تم المحاسبة عن حصة اي

 ة.  يعرض الجدول التالي معلومات حول الشركات الزميلة للمجموع
 

 تريةدفاليمة الق  %  حصة الملكية  

 2018 2019  2018 2019 بلد 

 ي  دينار كويت ار كويتي دين  % % يس التأس اسم الشركة 
       

  إسكان)" لالستثمار ش.م.ع.شركة اسكان العمانية 

 "(العمانية
سلطنة  

 4,150,107 4,032,041  37.71 37.71 عمان 

للتطوير العقاري  العالميةشركة اسكان 

 2,884,475 1,815,518  30.96 30.96 الكويت  "(العالمية إسكان)"ش.م.ك.)مقفلة( 

  ذ.م.م. احيةة للمنتجعات السيلة العالميثشركة األ

     -       -    50.00 50.00 ويت الك *“( ثلة األ)"

     

─────── ─────── 

     
5,847,559 7,034,582 

     

═══════ ═══════ 
 

 من عوامل عدم التأكد أ يجة لحدث نشتن األثلةلشركة مة * في السنوات السابقة، أجرت المجموعة اختبار انخفاض القي

ت  جلها. نتيجة لذلك، سلي ثل المساهم الرئيسالمجموعة على تطوير بعض المشروعات التي تم قدرة ول عدم ية ح الجوهر

 .  لةدينار كويتي ضد الشركة الزمي 898,002المجموعة خسائر انخفاض القيمة بمبلغ 
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 2018 2019  ليةالدو إسكان اسكان العمانية  ملخص بيان المركز المالي

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

     

 13,399,673 6,477,969 4,295,136 2,182,833  داولةمتموجودات 

 13,885,069 28,685,796 19,883,273 8,802,523 موجودات غير متداولة 

 (641,308) (5,228,731) (5,149,594) (79,137) مطلوبات متداولة 

 (6,321,332) (13,378,726) (13,164,739) (213,987)  مطلوبات غير متداولة
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 20,322,102 16,556,308 5,864,076 10,692,232  وجوداتافي المص
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

   %96 .30 %37.71 %– حقوق الملكية في  وعةالمجم حصة
     

 7,034,582 5,847,559 1,815,518 4,032,041 الستثمار المجموعة الدفترية القيمة
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 2018 2019  الدولية إسكان اسكان العمانية  ل الشاملالدخملخص بيان 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي ر كويتيدينا 
     

 783,341 927,880 372,077 555,803  اإليرادات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 11,486,791 (3,483,311) (3,452,616) (30,695)   ربح السنة
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 183,787 (276,386)      - (276,386)   أخرى شاملة إيرادات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 11,670,578 (3,759,697) (3,452,616) (307,081)   ملةالشا يراداتإجمالي اإل
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,469,641      -      -      -  شركات زميلة أرباح مستلمة من توزيعات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 4,243,884 (1,080,505) (1,068,930) (11,575)  السنة ربح)خسارة(  في المجموعة حصة

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

( اإليرادات الشاملة )الخسائر في حصة المجموعة

 184,470 (104,225)      - (104,225)   للسنة رىاألخ
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 .2018و 2019ر ديسمب 31 ا فيكممالية رأس تملة او التزاماتحليس لدى الشركات الزميلة أي مطلوبات م
 

 ميلة:  بالقيمة الدفترية للشركات الزموجزة أعاله مالية المعلومات الال يما يلي مطابقةف
   

 

2019 
 كويتي دينار

2018   
 دينار كويتي

   

 7,763,065 7,034,582 رصيد افتتاحي

 (3,673,750)     - استرداد رأس المال 

 (1,469,641)     - لمة توزيعات أرباح مست

 4,243,884 (1,080,505) األرباح  صة في )الخسائر(ح

 184,470 (104,225)   الشاملة األخرىاإليرادات ( في )الخسائر حصة

 (13,446) (2,293) يالت على تحويل العمالت األجنبيةتعد
 ─────── ─────── 

 7,034,582 5,847,559 لةفي الشركات الزمي القيمة الدفترية الستثمار المجموعة
 ═══════ ═══════ 

 
 
 



 ةعوشركاتها التاب ش.م.ك.ع.مويل تليونيكاب لالستثمار وا  شركة
 

  المجمعةت المالية إيضاحات حول البيانا

  2019ديسمبر  31 المنتهية في للسنةو فيا كم
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الشركة  " . )"إسكان عمان" او ، قامت شركة إسكان عمان لالستثمار ش.م.ع2018يسمبر د 31في  تهيةخالل السنة المن
عماني )ما يعادل  مليون لاير 35.7بمبلغ  الزميلة"( ببيع حصة ملكيتها بالكامل في شركة تابعة لقاء مقابل اجمالي

مليون لاير   14.4ركة إسكان عمان تر شدفا ة فيمن هذه المعامل بح الناتجيبلغ الر تي تقريبا(.ويك ينارد 28,086,476
 ي تقريبا(. تدينار كوي 11,351,639عماني )ما يعادل 

 

 3,841,244ية بمبلغ ة حقوق الملكبطريق 2018لسنة  شركة اسكان العمانيةتم احتساب حصة المجموعة في الربح من 
زة الشركة الزميلة لشركة تابعة،  بحياعلق ا يتدينار كويتي فيم 1,728,940إن مبلغ الى ذلك، ف فةضاي. إر كويتنادي

ة المجموعة تم تحويله الى األرباح المرحلة عند بيع الشركة التابعة للشركة  يد مستقل في حقوق ملكوالمسجل سابقا كبن
   زميلة. ال
 

 ومعدات متلكات م        12

 
 

 ىمبن أرض
ت يباركث وتأثا

 كتبيةومعدات م
 ة  رأسماليال أعم

 ذقيد التنفي
 
 إلجماليا

 
 دينار كويتي  ويتيدينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 لفة: كلتا
     

 18,726,118 6,637,666 709,171 715,725 10,663,556 2018يناير  1في 

 4,223,432 4,084,907 138,525     -     - ت  إضافا

     - (10,722,573) 639,780 10,082,793     - تحويل

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

 22,949,550     - 1,487,476 10,798,518 10,663,556 2018ديسمبر  31في 

 117,695 15,842 79,641 22,212     -   إضافات 

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

 23,067,245 15,842 1,567,117 10,820,730 10,663,556  2019سمبر دي 31 في

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

      

      اكم:االستهالك المتر

 1,006,374     - 480,079 526,295     -  2018يناير  1في 

 435,097     - 248,379 186,718     - سنة المحمل لل االستهالك

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

 1,441,471     - 728,458 713,013     -  2018بر ديسم 31في 

 840,352     - 201,310 639,042     - المحمل للسنةالك االسته

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

 2,281,823     - 929,768 1,352,055     -  2019 ديسمبر 31 في

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

      دفترية: لفي القيمة اصا

 20,785,422 15,842 637,349 9,468,675 10,663,556 2019ديسمبر  31في 

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

 21,508,079     - 759,018 10,085,505 10,663,556 2018ديسمبر  31في 

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

 

 أرض ومبنى

دينار  10,663,557: 2018) دينار كويتي 10,663,557بمبلغ  دفتريةاألرض والمبنى بقيمة رهن ب ت المجموعةقام

 .(14)إيضاح  مرابحة يدائنمقابل  للوفاء بمتطلبات ضمانكويتي( 
 

 مة العادلةعن القي اإلفصاح

التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي   الالئحة  المالية" من راق و"تداول األ 11في الباب  لواردةت االعقاراييم قر بتاالعتبا يتم

من قبل اثنين على األقل من خبراء التقييم من الممتلكات والمنشآت والمعدات ضلمحلية المصنفة طلب تقييم العقارات اتت

م ييمين. تمن بين التققل ألي ويتم اعتماد التقييم انك محلم بن يكون أحدهأ طةشري لمعتمدينمستقلين المسجلين واالالعقاري 

يمات أجراها خبراء التقييم باستخدام طريقة يبناءا على تق 2019ديسمبر  31كما في  والمبانيتحديد القيمة العادلة لألرض 

 ويتي. كدينار  20,133,000المقارنة بالسوق بمبلغ 
 

خفاض( في تفاع )انؤدي إلى اروف يس كل متر مربع بشكل مستقللمقدر لا  هري في السعرولجض( ا)االنخفاإن االرتفاع 

 ي. القيمة العادلة على أساس متساو
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 رسملةتكاليف اقتراض م

كويتي  دينار 270,287ما قيمته  2018ديسمبر  31تهية في بلغت قيمة تكاليف االقتراض المرسملة خالل السنة المن

% 5.75يتراوح بين رسملة للاض المؤهل قتردم لتحديد مبلغ تكاليف االل المستخد(. إن المعيتيكو نار دي 99,428: 2018)

 .  معينة لسلفياتل معدل الفائدة الفعلي ، ويمث( سنويا%5.75 ى% ال5.5: 2018% )6الى 
 

 مستحقةومصروفات  دائنون        13
  2019 2018 

 ينار كويتي د ويتي دينار ك 

   

 66,591 18,421 يون ارن تجدائنو

 59,146 24,937 فائدة مستحقة 

 1,022,226 773,391 للموظفين ة الخدمةمكافأة نهاي

 323,812 302,992 ستحقة اح مأرب توزيعات

 192,740 151,456 مخصص إجازات  

 467,455 467,455 ضرائب مستحقة 

 688,456 651,680 محجوز مستحق

 1,785,530 1,710,255 ئنون آخرون دا
 ─────── ─────── 
 4,100,587 4,605,956 
 ═══════ ═══════ 
 

وحاملي السندات )يشار إليهم  يون مع البنوك الممولةعادة جدولة الدات افاقيات، قامت الشركة األم بإبرام 2013سنة خالل 

عادة يات إاقجل. كجزء من اتفألدة اوض محدقروالسندات والني وكالة ( لتسوية دائني مرابحة ودائت اإلقراض"معا "جها

الشركة األم  على يجب سهم، حيث  18,830,000ت اقراضها بقيمة سهم لجهاألم خيارات أا الجدولة، أصدرت الشركة

لس، في ف 100االسمية لألسهم بقيمة من القيمة ويض جهات اإلقراض عن أي انخفاض في القيمة السوقية إلى أدنى تع

قية إعادة اية اتفاكويتي في بد اردين 1,794,039ل مخصص بمبلغ تسجي تمسهم. بالتالي، األرات يق خياطبريخ اختيار تتا

للتطبيق  ألسهم قابلوكان خيار ابين القيمة العادلة والقيمة االسمية. هو يمثل الفرق ى، وألخرالجدولة لألرصدة المستحقة ا

 . عادة الجدولةاتفاقات إي غضون خمس سنوات من تاريخ ف
 

ريق التسوية النقدية بقيمة يها عن طت اإلقراض لدهااألم إلى تسوية نهائية مع جشركة ال ، توصلت السابقةة السنخالل 

رباح أو األبيان ي إدراجه ف دينار كويتي تم 1,186,840ج من هذه المعاملة بقيمة ي. الربح الناتكويتنار دي 607,199

 . 2018ر مبديس 31في  يةالمنته نةللسالمجمع  الخسائر
 

  وسلفياتقروض     14
 2018 2019  تحقاق س تاريخ اال العملة  الفائدة  سعر 

 دينار كويتي  دينار كويتي    % 

      

من   حدد األجلموض قر

 *سسة مالية مؤ
معدل خصم بنك الكويت 

 1,300,000 800,000    2019بر ديسم 31 ي دينار كويت % 2.5المركزي +

  من حدد األجلمقروض 

 * اليةؤسسة مم
ويت كمعدل خصم بنك ال

 4,551,000 4,551,000   2020سبتمبر  30 دينار كويتي  % 3.5لمركزي +ا

تسهيل مرابحة من 

 456,091 456,091   2019يونيو  30 يني جنيه إسترل %7 **ية مال مؤسسة

تسهيل مرابحة من 

   ***سة مالية مؤس
معدل خصم بنك الكويت 

 6,269,022 4,850,744   2024يو ما 3  تيدينار كوي % 3.5مركزي +ال

 
   ─────── ─────── 

 
   10,657,835 12,576,113 

 
   ═══════ ═══════ 
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% إلى  2.5ئدة بنسبة تتراوح من ي ويحمل فادينار كويت 5,851,000غ على قروض متجددة بمبل عةحصلت المجمو  *
المتوقع أن يتم ومن   الكويت المركزي. بنك قبل علن منالم ويا  فوق معدل الخصم %( سن3.5 % إلى2.5: %2018 )3.5

 . 2020بتمبر س 30اط في ستسوية آخر أق
 

دينار  800,000 بمبلغ ألجلمحدد اسداد القرض  فترةمؤسسة مالية على تمديد  سنة، اتفقت الشركة األم معل الخال
ة . الحقا  للسن2019يسمبر د 31و 2019طس أغس 31استحقاقها في  يتم التي البنكدين إلى ووقف سداد التزامات ال

 تي بالكامل.  دينار كوي 5,351,000بمبلغ  ألجلدد امحالقرض  عة بسدادت المجموام، ق2019ديسمبر  31تهية في المن
 

جزئي لة بضمان ومكفار كويتي( دين 5,851,000 :2018كويتي ) دينار 5,351,000بلغ بم محددة األجل ضروإن الق
)إيضاح ار كويتي( دين 4,337,084: 2018ويتي )ك دينار 4,384,879 دفتريةقيمتها البلغ تتثمارية مقابل عقارات اس

10.) 
 
دينار ووقف سداد   456,091بمبلغ ل المرابحة مع مؤسسة مالية على تمديد فترة سداد تسهي ل السنة، اتفقت الشركة األمخال   **

قامت  ،2019ر بديسم 31قا  للسنة المنتهية في الح. 2019يونيو  30في  استحقاقهايتم  البنك التي مات الدين إلىلتزاا

   دينار كويتي بالكامل.  456,091بلغ بسداد القرض محدد األجل بم المجموعة
 

  3 في استحقاقهاع مسنوات  5 فترة ار وتستحق السداد على مد من بنك محليحصول عليها ال الدائنة تم  رصدة المرابحة أ إن    ***

 %5.75: 2018) 2019ديسمبر  31كما في  %6إلى  %5.57ن الفعلي للرصيد القائم م ئدةالفاتراوح معدل . ي2024مايو 

 يا.سنو( %6إلى 
 

لة مؤجمع بالصافي بعد تكاليف التمويل الالمالي المجتسهيالت المرابحة في بيان المركز  ، تدرج2019ديسمبر  31كما في 

 دينار كويتي(. 887,728: 2018تي )يدينار كو 533,684بمبلغ 
 

ممتلكات بعض ال مانبض ة( مكفولدينار كويتي 7,156,750: 2018ويتي )دينار ك 5,384,428مرابحة بمبلغ  يدائن إن

)إيضاح  (تيكوي دينار 10,663,557: 2018ويتي )دينار ك 10,663,557 دفتريةتبلغ قيمتها ال ى المجموعةلد معداتالو

12.) 
 

 .20.2مجموعة، راجع اإليضاح ال اطر السيولة لدىة مخليات إدارل عموللتوضيحات ح
 

 تسندا   15
  2019 2018 

  دينار كويتي دينار كويتي  
   

 910,200 910,200 سندات بمعدالت ثابتة

 477,000 477,000 معدالت متغيرةبسندات 
 ─────── ─────── 
 1,387,200 1,387,200 
 ═══════ ═══════ 
 

 كما يلي:ة ة متغيردة وفائبفائدة ثابتفي شريحتين  داتدرت المجموعة سن، أص2005وليو ي 20 في
 

 2نار كويتي معدل فائدة بنسبة دي 910,200 تحمل الشريحة األول بمبلغ.% 

  نك الكويت بن عنه من قبل معلي معدل فائدة يعادل معدل الخصم الدينار كويت 477,000 بمبلغ الثانيةتحمل الشريحة

 ي.مركزلا
 

أكتوبر  20دة ثالث سنوات إضافية تستحق في دها لمديوتم تجتبارا من تاريخ اإلصدار اع  سنتينندات خالل الس تستحق

2020.  
 

 46,271: 2018دينار كويتي ) 21,544يف التمويل دة الفعلي على السندات المسجلة ضمن تكالخالل السنة، بلغ معدل الفائ

  ي(. ر كويتنادي 46,271: 2018دينار كويتي ) 21,544خالل السنة  دفوعلفعلي المدة ائغ معدل الفالنار كويتي(. بدي
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 حقوق الملكية  16
 

 المال رأس 16.1
 وع بالكاملالمصرح به والمصدر والمدف  مد األسهعد 

 2019 2018 
 2019   

 نار كويتي دي
2018   

 دينار كويتي 
      

 23,959,684 23,959,684  239,596,843 239,596,843  هم )مدفوعة نقدا (سفلس لل 100مة أسهم بقي

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 اجباريي احتياط 16.2

  ة الشركة األم إدارقتراح مجلس بناء على ا ات عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، يقتطع سنوياقانون الشركوفقا  ل

تياطي االجباري. يجوز ى االحإل دارة(ومكافأة أعضاء مجلس اإل بئالضراربح السنة )قبل أدنى من  بحد %10 تقل ال نسبة

% من رأس المال المصدر.  50إذا زاد رصيد االحتياطي نسبة  ذا االقتطاعلشركة االم وقف هالسنوية ل للجمعية العمومية

لمال المدفوع في  ا % من رأس5ال تزيد عن ح بنسبة اأرب عاو توزي إال في تغطية الخسائرخدام االحتياطي ال يجوز استو

م رد أي مبالغ لتوزيع. ويتياطيات القابلة لوجود االحتفيها الربح بدفع هذه األرباح بسبب عدم يسمح  الالتي  السنوات

ال  مس الأ% من ر50تياطي لم يتجاوز االحتالية بذلك، ما السنوات ال مخصومة من االحتياطي عندما تسمح األرباح في

 ة التي تكبدتها المجموعة.متراكمالخسائر طاع خالل السنة نظرا  للتقلم يتم إجراء أي ا ر.المصد
 

 ي اختياري  احتياط 16.3

بحد أقصى من ربح % 10 تزيد أسيس والنظام األساسي للشركة األم، يقتطع سنويا  نسبة الشركات عقد التفقا  لقانون الو

للشركة سنوية المومية تياري. يجوز للجمعية العخال( إلى االحتياطي ارةجلس اإلدام اءضومكافأة أعالضرائب قبل لسنة )ا

لم يتم إجراء أي  لى توزيع هذا االحتياطي.  توجد قيود عجلس اإلدارة. البتوصية من م االم وقف هذا االقتطاع السنوي

 جموعة.ة التي تكبدتها المللخسائر المتراكم السنة نظرا  اقتطاع خالل 
 

 سهم خزينةواحتياطي أ خزينة سهمأ 16.4

      2019      2018 
   

 1,905,788 1,905,788 عدد أسهم الخزينة

 %0.80 %0.80 ي األسهم القائمة )%(نسبة إجمال

 1,575,404 1,575,404 دينار كويتي –التكلفة

 153,511 104,819 يدينار كويت –القيمة السوقية 
 

ات يم لتعلوفقا  ة حيازة تلك األسهم ترخالل ف يعمتاحة للتوزست بها ليتفظ حالم ة أسهم الخزينةفيعادل تكلبما إن االحتياطيات 

 .ة أسواق المالهيئ
 

  ت أجنبيةعمال احتياطي تحويل 16.5

 مبين  كما هو إيرادات شاملة أخرى ضمن جنبيةأ ركة زميلةش تحويلمن  العمالت األجنبية الناتجة تحويل فروق تسجيل يتم

 يتم  عندما أرباح أو خسائر إلى بلغ المتراكمالم إعادة تصنيف يتم  .ق الملكيةضمن حقو منفصل في احتياطي كمهااتر ويتم

 . صافي االستثمار عبي
 

  حتياطي القيمة العادلة ا 16.6

ات  داإليرا ضمن يةاألوراق المال في بعض االستثماراتل ةقيمة العادلفي ال اتتسجيل التغير باختيار المجموعة قامت

ي حقوق ف من خالل اإليرادات الشاملة األخرى القيمة العادلة احتياطي ضمن هذه التغيرات تراكم ويتم .الشاملة األخرى

ذات  وراق الماليةاأل استبعاديتم  عندما األرباح المرحلة ي إلىاالحتياط لغ من هذاويل المباوعة بتحتقوم المجم .الملكية

 .  الصلة
 

  باألسهم اطي المدفوعاتاحتي 16.7

  :بما يلي لالعتراف باألسهم المدفوعاتاحتياطي  يتم استخدام
 

 االستفادة منها ميت ولكن لموظفينل رةالصاد تللخيارا المنحة في تاريخ  القيمة العادلة. 

  لموظفينل الصادرة لألسهم تاريخ المنحة العادلة فيالقيمة. 

 ول عليهاالحصلم يتم  ولكن موظفينلل حةوالممن لةالمؤجلألسهم  المنحة في تاريخ  العادلة قيمةال . 
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 )تتمة( حقوق الملكية 16
 

   آخر احتياطي 16.8

مدرسة في  %23.08 إضافية بنسبةملكية  المجموعة بحيازة حصة قامت ،2016ديسمبر  31 المنتهية في خالل السنة

حصة   دةإلى زيا مما أدى ،دينار كويتي 1,900,000 بمبلغ مقابل إجمالي لقاء "("شركة تابعة) الحديثةلية الكويت األه

البيانات المالية  في الشركة التابعة موجودات لصافي الدفترية القيمة وبلغت  .%100% إلى نسبة 76.92 نسبة ملكيتها من

في   ملكية المجموعة في حصة الزيادة عن المحاسبةيتم  .كويتيدينار  8,468,539 في تاريخ الحيازة للمجموعة المجمعة

.  للمجموعة في البيانات المالية المجمعة المالكين لدى ملكية كمعاملة حقوق لسيطرةفي ا تغييرأي  بدون كة التابعةالشر

تم تسجيل و دينار كويتي 2,541,002بمبلغ  الحصص غير المسيطرة في ضانخفا بتسجيل المجموعة قامت ،ونتيجة لذلك

حقوق   ضمن" "احتياطي آخر يف دينار كويتي 641,002م بمبلغ األ للشركة بالمالكين الخاصة  الملكية حقوق في زيادة

 . الملكية
 

 مدفوعة ومقترحة  توزيعات 16.9
ت وافق . 2019مبر سدي 31تهية في منحة للسنة المن أسهمتوزيعات أرباح نقدية أو  بأي يوصي مجلس إدارة الشركة األملم 

 3بقيمة نقدية ح ت أرباتوزيعا على دفع 2018ريل أب 3د بتاريخ ها المنعقفي اجتماعمين هعية العمومية السنوية للمساجمال

 . 2017سمبر دي 31يتي للسنة المنتهية في دينار كو 713,075للسهم بإجمالي مبلغ  سفل
 

 عالقة الطراف ذات ات األافصاح 17
 

ليا إلدارة العا ارة وموظفيجلس اإلداء ميسيين والشركات الزميلة وأعضرئساهمين العالقة الم تطراف ذاثل األتم

فقة على سياسات وسا . يتم المواون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيرا ملمرسها أو يماطرون عليلتي يسيركات اللمجموعة والش

تماع الجمعية العمومية اجاهمين في وافقة المسموتخضع ل، األمعامالت من قبل إدارة الشركة تسعير وشروط هذه الم

 . يالسنو
 

 ايعل ل ة ا اإلدار   موظفو

عن   مسئوليةفي اإلدارة الذين لديهم السلطة وال عضاء الرئيسيينأعضاء مجلس اإلدارة واأل منا اإلدارة العلي موظفويتكون 

دارة موظفي اإلة بقالمتعل مةائلقواألرصدة ا الي قيمة المعامالتفيما يلي إجم. المجموعةنشطة يه ومراقبة أجتخطيط وتو

 ا: العلي
 

 

 نتهية مال سنةلل المعاملةقيم 

 ديسمبر 31 في
 القائم كما  الرصيد 

 ديسمبر 31في 

 2019 2018  2019 2018 

 يدينار كويت  تير كوي دينا   دينار كويتي دينار كويتي 
      

      -  73,600  518,657 337,968  ومزايا أخرى  رواتب

 146,806 170,561  71,731 27,548 ةية الخدم هانمكافأة  

      -       -   125,625      -  ة ي نة التنفيذ مكافأة اللج 

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

 365,516 716,013  244,161 146,806 

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

 . 2019يسمبر د 31اإلدارة للسنة المنتهية في  أعضاء مجلسكافأة ألم بمركة ا لم يوصي مجلس إدارة الش 
 

   يرجعقود التأ 18
 

د  مد بصفة عامة العقاراتعقود تأجير  وتتضمن .في عملياتها تستخدمها ومباني ألرض أجير عقود ت عدة جموعةالم لدى

 مؤجرال ملكية ضمانمكفولة ب الديه لتأجيرا عقود مات المجموعة بموجبإن التزا .سنة 16إلى  5 تتراوح من تأجير

 . المستأجرة للموجودات
 

إعفاءات  طبيقبت تقوم المجموعة .شهر 12 تأجيرها مدة والتي تبلغ لمباني إدارية التأجير عقود  بعض ضا  أي لدى المجموعة

 .  هذه العقود على "منخفضة القيمة الموجودات" و"ألجلقصيرة ا رالتأجي عقود“ لـ االعتراف
 

 : الفترة اللخ والحركات المعترف بها لموجودات حق االستخدام قيمة الدفتريةال يلي فيما

 
 
 



 شركاتها التابعةو ش.م.ك.ع.والتمويل  لالستثمار بكة يونيكارش
 

 لمجمعة ا حول البيانات المالية إيضاحات

 2019ديسمبر  31في  ةيوللسنة المنته فيكما 

 

 
 

43 

 

 تتمة() عقود التأجير 18
 

 2019  بانيم  أرض 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

للمعيار  دئيبالتطبيق الم ةنتيج بموجودات حق االستخدام ترافاالع

 10,000,687      - 10,000,687 (2.2يضاح )إ 16 ماليةالدولي للتقارير ال

 225,142 225,142      - افات  إض

 (635,381) (11,938) (623,443)  هالكاست تمصروفا
 ─────── ─────── ─────── 

 9,590,448 213,204 9,377,244  2019ديسمبر  31 كما في
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 : الفترةخالل  والحركات التأجير تلمطلوبا يمة الدفتريةقال يلي فيما
 

 
2019 

 
 دينار كويتي 

  

 9,811,687 (2.2)إيضاح  16 لي للتقارير الماليةللمعيار الدو التطبيق المبدئي نتيجة لتأجيرا بمطلوبات ترافاالع

 225,142 افات  إض

 65,286 راكم الفائدةت

 (589,500)  مدفوعات
 ─────── 

 9,512,615  2019ديسمبر  31ا في مك

 ═══════ 

  متداول 

 630,000 غير متداول 
 8,882,615 
 ─────── 
 9,512,615 
 ═══════ 
 

  . 20.2 في اإليضاح صح عنهمف التأجير مطلوبات استحقاق تحليل إن
 

 : لة في األرباح أو الخسائرالمبالغ المسج يلي فيما
 

      2019      2018 

 ار كويتيندي  يكويت   ينار د  
   

     - 635,381  موجودات حق االستخدام استهالك مصروفات

     - 65,286  التأجير لوباتلمط ائدةمصروفات الف

مصروفات عمومية  رجة ضمن)مد يرة األجلصجير قالتأ بعقود تتعلق مصروفات

     - 137,889   (وإدارية

 483,682     -   17الدولي  المحاسبة معيار ضمن ر تشغيليتأجي عقود
 ─────── ─────── 

 483,682 838,556 . أو الخسائر في األرباح مسجلال بلغإجمالي الم
 ═══════ ═══════ 

 

دينار  483,682) 2019 في دينار كويتي 727,389بمبلغ  لعقود تأجير نقدية صادرة قاتتدف إجمالي المجموعة كما لدى
 لموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير بمبلغ ديةنقير غإضافات  جموعةمما كان لدى الك .(2018 كويتي في

    (. 2018في  ال شيء) 2019 في دينار كويتي 10,036,829
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سية التي تتم فيما يلي األنشطة والخدمات الرئي .أعمال رئيسية قطاعات أربعفي جموعة الم تظمتناإلدارة،  تقارير اضغرأل
 ت: امن هذه القطاعض
 

 الءإلى العم  ارية والشخصيةتجال : تقديم مجموعة من القروضتمويلال 
 ميلةت زعة وشركارات في شركات تابمباشرة واستثماة استثمارات ر: إدا ستثماراال 
 جموعة والمتاجرة في العقارات المملوكة للم وتطوير : إدارةعقاراتال 
 رس اتشغيل وإدارة المد: التعليم 
 

  ة لدى عمال التشغيليطاعات األفيما يتعلق بقاعات إيرادات ونتائج وموجودات القط عن  ماتوول التالي معليعرض الجد
 المجموعة: 

 

 
 

 التمويل
 دينار كويتي

 ستثماراال
 ييتدينار كو

 عقاراتال
 يدينار كويت

 يم التعل
 دينار كويتي

 غير موزعة 
 يتي دينار كو

 اإلجمالي 
 نار كويتيدي

     

 

 

       2019ديسمبر  31كما في 
     

 
 

 49,161,061  30,496,194 9,282,879 5,847,559 3,534,429 إجمالي الموجودات 

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

 25,658,237  16,180,119 5,924,152       -  3,553,966 ي المطلوبات الإجم

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

سمبر دي 31ي السنة المنتهية ف 
2019         

 
      

 5,180,317       -  4,213,026 403,559 (1,024,462) 1,588,194  قطاع ال راداتإي

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

 (474,841) (875,974) (487,048) 396,449 (1,024,462) 1,516,194 )خسارة( القطاع ربح 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (1,475,733)       -  (1,475,733)       -        -        -  ك هالاستف مصرو

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

 ( 1,080,505)       -        -        -  (1,080,505)       -  يلة ركات زمحصة في نتائج ش

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

االئتمان المتوقعة  خسائر
 1,512,398       -        -        -        -  1,512,398 (9 إيضاحت )ايلقروض وسلف

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 التمويل
 دينار كويتي

 مارستثاال

 دينار كويتي

 قاراتعال
 ييتونار كدي

 ليم التع
 دينار كويتي

 غير موزعة  
 تي كويينار د

 اإلجمالي 
 كويتي دينار

     

 

 

       2018ر ديسمب 31كما في 
       

 42,653,452  21,879,023 6,197,084 7,034,582 7,542,763 موجودات إجمالي ال

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

 18,569,269  6,269,023 5,851,000       -  6,449,246 طلوبات مالي المإج

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

ديسمبر  31نتهية في السنة الم

2018         

 
      

 8,729,287 1,206,910 2,968,297 305,678 4,243,884 4,518  إيرادات القطاع 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 2,203,031 (2,149,347) 1,012,666 (271,598) 3,722,458 (111,148)  سارة( القطاعربح )خ

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

 (435,097) (54,711) (380,386)       -        -        -  استهالك 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 4,243,884       -        -        -  4,243,884       -  لة ات زميركشحصة في نتائج 

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

وقعة خسائر االئتمان المت

 115,666       -        -        -        -  115,666 (9وض وسلفيات )إيضاح لقر

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

ة زميلة بمبلغ ر في شركاالستثما الكويت، باستثناءدولة دى المجموعة في ات غير المتداولة لوجودالمة يتقع أغلب

 نة عمان. في سلط ع مقرهاينار كويتي والتي يقد 4,032,041
 

  الماليةت ااألدومخاطر إدارة ياسات أهداف وس     20
 

س والمراقبة المستمرة وفقا  بطريقة التحديد والقيا رتُداطر اخة لكن هذه المشطة المجموعتمثل المخاطر جزءا  رئيسيا  في أن

 الستمرار المجموعة في تحقيقكبيرة  ت أهميةفي إدارة المخاطر ذاقة ذه الطرياألخرى. إن ه ر والضوابطد المخاطلقيو

وعة  مالمجرض عتالمنوطة به. تالمسئوليات المجموعة مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بباألرباح ويتحمل كل فرد 

دة ومخاطر العمالت فائالمعدالت مخاطر السوق إلى م مخاطر خاطر السيولة ومخاطر السوق. تنقسلمخاطر االئتمان وم

 تشتمل العملية المستقلة لمراقبة المخاطر  ة. الة للمخاطر التشغيليأسعار األسهم. كما تتعرض المجموع ومخاطر ألجنبيةا

عملية  تغيرات من خاللقطاع األعمال. يتم مراقبة هذه الئة والتكنولوجيا والبي في تال مثل التغيرعلى مخاطر األعما

 لخاصة بالمجموعة. ي استراتيجخطيط االالت
 

ارة إد وإجراءاتالشاملة واعتماد استراتيجيات خاطر عن منهج إدارة الم رة الشركة األم المسؤولية الكاملةجلس إدام يتولى

 المخاطر. 
 

 انمتئمخاطر اال 20.1

ما يؤدي   عقد عميل وأة داة ماليعلقة بأاماته المتى الوفاء بالتزقدرة الطرف المقابل علمخاطر عدم خاطر االئتمان هي إن م

 والسلفيات غيلية )بصورة رئيسية: القروض التش ئتمان على أنشطتهاتتعرض المجموعة لمخاطر اال مالية. د خسائرالى تكب

  .ت الماليةلبنوك والمؤسسافي ذلك الودائع لدى ا بما، ويليةعلى أنشطتها التم وكذلك( ىرخالمدينة األ المدينين واألرصدةو
 

موجودات كل فئة من الرية لالدفت المالية المجمعة القيمة في تاريخ البياناتقصى للتعرض لمخاطر االئتمان الحد األ يمثل

 : مالية كما يليال
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 تمة()ت تمانمخاطر االئ 20.1
 2019 2018 

 كويتي دينار نار كويتيدي 

   

 4,013,644 1,575,322 قصيرة األجل  والودائع نقدلا

 3,522,069 1,957,107 ياتوسلفض قرو

 181,944 117,774 أخرى مدينون وموجودات
 ─────── ─────── 

مخاطر قبل مراعاة التخفيف من تمان للتعرض لمخاطر االئلحد األقصى إجمالي ا

 7,717,657 3,650,203 االئتمان

 ═══════ ═══════ 
 

 دائع قصيرة األجللواالنقد و 
دودة حيث إن األطراف المقابلة تمثل مؤسسات محالبنوك والمؤسسات المالية رصدة لدى ن الناتجة من األالئتمامخاطر اإن 

  ضافة إلى ذلك، ية. إوكاالت التصنيف االئتمان العالم ة مناسبة محددة من قبليئتمانة السمعة ذات تصنيفات الية حسنما

لكويت ا ابات الجارية( لضمانات بنكخار والحسدذلك حسابات اال بما فيمحلية )للودائع في البنوك الة الرئيسي تخضع المبالغ

لذي أصبح ساريا  لية في دولة الكويت واحك المالودائع لدى البنوضمان بشأن  2008لسنة  30المركزي طبقا  للقانون رقم 

 . 2008 وفمبرن 3اعتبارا  من 
 

 شهرا   12المتوقعة على مدى  االئتمان رعلى أساس خسائ لاألج ةمحددئع والودا النقد المعادلو مة النقداس انخفاض قييتم ق

مان منخفضة عادل مرتبط بمخاطر ائتمقد الالمجموعة أن النقد والنر. ترى ويعكس االستحقاقات القصيرة لالنكشافات للمخاط

 مودعة في البنوكائع الزي للودمان بنك الكويت المركوضلمقابلة ية لألطراف اجئتمانية الخارت االاستنادا إلى التصنيفا

 . جوهرية لم تكن خفاض في القيمة المحددةاالن خسائر فإن ، ونتيجة لذلك المحلية.
 

 ة أخرى أرصدة مدين

ن وترى اإلدارة أ ةمنخفض تعثر طرأطراف ذات عالقة مرتبطة بمخاة األخرى والمبالغ المستحقة من األرصدة المدين تعتبر

لذلك، فإن تأثير  ونتيجةلقريب. مشترطة في المستقبل االقدية الندفقات تعلى الوفاء بالتزامات ال األطراف المقابلة لديهم القدرة

 وهريا . يانات المالية المجمعة لم يكن جعة في تاريخ البئتمان المتوقتطبيق نموذج خسائر اال
 

 قروض وسلفيات
  رالتعثتعريف 

مة( عند احتساب قينخفضة النفة كم)المص 3راجها ضمن المرحلة وض والسلفيات متعثرة وبالتالي إدتعتبر المجموعة القر
 :توقعة في الحاالت التاليةان الماالئتم خسائر

 

  تخاذ  عة الالمجموجموعة بالكامل دون لجوء بالتزاماته االئتمانية إلى الم لمقترض بالوفاءا  محتمل أن يقولممن غير ا
  المحتفظ فيها بالضمانات(؛ ية مثل تحقيق الضمان )في الحاالتاإلجراءات القانون

 موعةمجعن أي التزام ائتماني جوهري إلى ال يوما   90ثر من تأخر في السداد ألك ترضسجل المقأن ي. 

 ةمخاطر االئتمان الداخلي دارةغراض إتنادا إلى تقييم نوعي ألترض منخفضة القيمة ائتمانيا  اسالتزامات المق برتأن تع. 
 

  .را  ر أيضا تسهيال  متعثعتبهيكلته يإعادة انيا  أو غير منتظم قد تم وأي تسهيل منخفض القيمة ائتم
 

نوعي ز عن السداد كجزء من التقييم الاحتمالية العج لىإتي قد تشير ال لمجموعة مجموعة متنوعة من المؤشراتراعي ات

 :ين هذه المؤشراتمن جانب العمالء. ومن ب تعثرحول ال الذي تقوم بإجرائه
   

 جوهرية  مالية ترض أو جهة اإلصدار لصعوبةمواجهة المق 

 اخر في السداد أو الت التعثر خالل االتفاقيات مثلاإل 

 تصادية وتعاقدية تتعلق في ظروف مغايرة وذلك السباب اق م يكن يجب منحهل ضإلى المقتر يازمنح جهة اإلقراض امت
 .قترضمالية التي يواجهها الملات ابالصعوب

 وفاة المقترض 
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 تمة()ت نتمائاطر االمخ 20.1

 )تتمة( قروض وسلفيات
  عندما لم  3ارج المرحلة خ صنيفهمتعثرا ( وبالتالي يتم إعادة تأي لم يعد األصل المالي "غير متعثر" ) وعة أنتعتبر المجم

ي ينبغ ،3ة حلمن المرض والتي يتم تصنيفها التهمعاد هيكثر. وفيما يتعلق بالتسهيالت الايير التععتوفي أيا  من ميعد يس

الحالي( لمدة سنة على األقل لى األساس ات المجدولة )جميعها محددة عالدفع استكمال فترة مهلة السداد )إن وجدت( واستيفاء

  .1/ المرحلة 2ضمن المرحلة  ف التسهيلية للنظر في تصنالمجموعلما يتم تحديده من قبل  وفقا   أو
 

 انتملحوظ في مخاطر االئمال االزدياد
ا كانت أداة حديد ما إذئتمان المتوقعة. ولكي يتم تائر االباستمرار مراقبة كافة الموجودات التي تتعرض لخسموعة المجى تتول

لى  رض لخسائر االئتمان المتوقعة عا  أو تتعرشه 12على مدى  لمتوقعةتعرض لخسائر االئتمان ات دواتما أو محفظة من األ

المبدئي. إن عتراف ن هناك ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االذا كاما إم ة بتقييوعاألداة، تقوم المجم عمرمدار 

مطلقة. لدود النسبية وامن الح ئتمان تتمثل في مجموعةاالخاطر لتحديد االزدياد الجوهري في م المستخدمة المعايير الكمية

دياد جوهري في مخاطر االئتمان منذ ة بازرتبطم  تعتبرما  يو 30السداد لمدة  ير فتسجل تأخكافة الموجودات المالية التي  إن

في مخاطر االئتمان.  وظد ملح تشر المعايير األخرى إلى ازدياتى وإن لم ح 2يتم تحويلها إلى المرحلة بدئي والم االعتراف

ة مراقبإلى ا استناد يةي المخاطر االئتمانفوظ اد الملحيق معايير نوعية لتقييم االزديموعة بتطبجذلك، تقوم الم افة إلىإض

  .بعض إشارات اإلنذار المبكر
 

  المتوقعةئتمان قياس خسائر اال
لحالية اياسها بالقيمة ويتم ق أساس ترجيح االحتماالت لىنية ععة في تقديرات الخسائر االئتمامان المتوقتتمثل خسائر االئت

جز النقدي الفرق بين التدفقات النقدية ل العيمث ة.المالي اةفائدة الفعلية لألدلل اومة بمعدافة حاالت العجز النقدية المخصلك

العناصر األساسية في   من. تتضي تتوقع المجموعة الحصول عليهالنقدية التوعة بموجب العقد والتدفقات اللمجم المستحقة

ة تلك مجموعر القدتعثر. تالوقيمة التعرض عند  رتعثة عند الاحتمالية التعثر ومعدل الخسار المتوقعة ةسائر االئتمانيياس الخق

اريوهات المستقبلية المتعلقة نات والسينالمناسبة وطبيعة وقيمة الضمامانية العناصر باستخدام افتراضات المخاطر االئت

  .د الكلي وغيرهاصااالقتب
 

ن  م %100بة نسب 3فة ضمن المرحلة نلمصتمانية ان المتوقعة على التسهيالت االئر االئتمائعة باحتساب خساالمجمو تقوم

  .ل بهاعد تطبيق االستقطاعات المعموؤهلة بتعرض عند التعثر بالصافي بعد قيمة الضمانات الممة القي
 

 ملية تقدير احتمالية التعثرع
 9للتقارير المالية  يدولمعيار التزاماته في المستقبل. يتطلب التزم في الوفاء بالن يتعثر الملأ مالية التعثر في احتمالحتمثل اتت

نسبة  لمرحلة بالاإلى توزيع  األداة استنادا  ر عمر شهرا  أو على مدا 12الية تعثر منفصل لمدة تبلغ احتم معامل استخدام

تقدير المجموعة لجودة   9الية دولي للتقارير المن المعيار الضمالية التعثر المستخدمة تمكس احللملتزم. كما ينبغي أن تع

س وأساليب مقايي ة داخلية لعمالء التمويل اإلسالمي باإلضافة إلىتمانيفات ائة بتصنيتقبل. تستعين المجموعسالمألصل في ا

 . كما9ير المالية لدولي للتقارا ية التعثر طبقا للمعيارالاحتم وانب المخاطر القائمة في تقديرعاة كافة ج اتهدف إلى مرأخرى 

 .ثر للتسهيالت االئتمانيةالتع تماليةدنى الحي حول تحديد الحد األزمركلكويت التراعي المجموعة متطلبات بنك ا
 

 عثرقيمة التعرض عند الت
احتساب قيمة ب التعثر. وتقوم المجموعةد عة عنسوف يستحق على الملتزم للمجمو لمبلغ الذياعند التعثر ثل قيمة التعرض تم

طبيقها على يتم تالتي سئتماني ول عوامل التحويل االحزي يت المركاستنادا إلى إرشادات بنك الكو التعرض عند التعثر

 .ديةاألجزاء المستغلة من التسهيالت النق
  

 ند التعثرمعدل الخسارة ع
اس معدل ة بتقدير عوامل قيتقوم المجموع. لة في حالة حدوث التعثرتمالمح خسارة عند التعثر قيمة الخسارةثل معدل المي

المؤهلة مع االلتزام باالستقطاعات المقررة  ماناتول الضمركزي حرشادات بنك الكويت الإلى تنادا  إالخسارة عند التعثر اس

 ر.خسارة عند التعثديد اللتح
 

 ةاطر السيولخم 20.2

بالتزاماتها المتعلقة ير األموال للوفاء في توف عوباتصمواجهة المجموعة من في تك التي إن مخاطر السيولة هي المخاطر 

وعة المجمخزينة بالشركة األم. وإلدارة هذه المخاطر، تقوم ة الل إدارة من قبم إدارة مخاطر السيوليتة. ت الماليباألدوا

يتم  قها بسهولة.تي يمكن تحقيلو االستثمارات األخرى اة ألبنكيعمالء واالستثمار في الودائع االمالية لل دوري للقدرةبالتقييم ال

  فية.لة الكاد من االحتفاظ بالسيوأكللتاإلدارة اقبة قائمة االستحقاق من قبل مر
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 ة()تتم ةاطر السيولخم 20.2
 

 صومة. تعاقدية غير المخلات السداد اجموعة استناد ا إلى التزامالموبات مة استحقاق مطلجدول التالي قائليلخص ا
 

قبلية على مدى عمر الفوائد المست تضمن مدفوعاتوقعة التي تالنقدية المت تدفقاتلمالية ات الللمطلوبالسيولة تعكس قائمة ا

 وبات المالية:لسيولة المطات المالية. فيما يلي قائمة المطلوب
 

 

 خالل 
 اتسنو 5-1 شهًرا 12 -3 أشهر 3ل خال دشهر واح

 5من أكثر 
 اإلجمالي سنوات  

 كويتي ينارد كويتي دينار كويتي دينار يدينار كويت نار كويتيدي دينار كويتي 

       2019بر مديس 31

دائنون ومصروفات 

 4,100,587      - 2,412,948 1,325,590 200,778 161,271 مستحقة

 11,687,436      - 9,277,477 1,890,604 384,421 134,934 وسلفيات قروض 

 9,762,565 6,014,881 3,080,640 633,212 25,309 8,523 وبات تأجيرمطل

 1,444,622      - 1,413,301 23,491 5,220 2,610 اتسند

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 307,338 615,728 3,872,897 16,184,366 6,014,881 26,995,210 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ إجمالي المطلوبات

       

       

ا  12 -3 أشهر 3ل خال شهر واحدخالل    تسنوا 5-1 شهر 

 5من أكثر 
 اإلجمالي  سنوات 

 دينار كويتي كويتي دينار ر كويتيادين تيير كونادي دينار كويتي تيكويينار د 

       2018ديسمبر  31

ومصروفات دائنون 

 4,605,956      - 2,710,328 1,488,960 225,522 181,146 مستحقة

 13,546,801      - 10,173,008 2,343,242 917,423 113,128 قروض وسلفيات 

 1,444,622      - 1,413,301 23,491 5,220 2,610 نداتس

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

 19,597,379      - 14,296,637 3,855,693 1,148,165 296,884 إجمالي المطلوبات

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

 خاطر السوقم 20.3

أسعار  رات فيمالية نتيجة التغي ألدواتية نقدية المستقبلالات دلة او التدفقالقيمة العاسوق هي مخاطر تقلب طر الاخإن م

ق عن المراكز القائمة في أسعار الفائدة والعمالت ومنتجات األسهم حيث تتعرض جمعيها تنشأ مخاطر السوالسوق. 

سعار  وأ أسعار الفائدةلب معدالت أو أسعار السوق مثل وى تقة في السوق والتغيرات في مستدوالمحد ةحركات العاملل

  صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم.
 

 مخاطر أسعار الفائدة   20.3.1

في أسعار  ترايالتغ الية نتيجةمداة لتدفقات النقدية المستقبلية ألاخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقل القيمة العادلة او إن م

امات الدين بالتز ةرئيسي ةق بصورالسوقية يتعلدة ائالفسعار ي أالتغيرات ف رض المجموعة لمخاطرإن تعالفائدة السوقية. 

 .معدالت فائدة متغيرة والتي تتضمن طويلة األجل
 

القروض   يةسورة أساصب عدل متغيربم المدرجة القروض لدى المجموعة تمثل ،البيانات المالية المجمعة تاريخ في

 .ينار الكويتيبالد المدرجة والسلفيات
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 )تتمة( خاطر السوقم 20.3
 

 ()تتمة|مخاطر أسعار الفائدة  20.3.1
 

 )تتمة( الفائدة لمخاطر أسعار االنكشاف
 : موعةإلدارة المج هبالغإ مت لماوفقا   جموعةل فائدة لدى الممتي تحال المالية دواتلأل ار الفائدةأسع قائمة ما يليفي
 

 
2019 2018 

 
 دينار كويتي ر كويتينادي

 
  

    معدل ثابت ذات أدوات

 1,500,000 649,227 موجودات مالية 

 (456,091) (456,091) بات مالية ومطل
 ─────── ─────── 
 193,136 1,043,909 
 ═══════ ═══════ 

    يرت ذات معدل متغاأدو

 3,522,069 1,957,107 دات مالية موجو

 (12,120,022) (10,201,744)  مطلوبات مالية
 ─────── ─────── 

 (8,244,637) (8,597,953) 

 
═══════ ═══════ 

 

  لألدوات ذات المعدل المتغير حساسية التدفقات النقدية تحليل
 ئدة اف أسعار تحمل بالموجودات المالية أو المطلوبات المالية التي فقط تتعلق ام عادة ةدأسعار الفائ في تغيراتلل الحساسية إن

 للقيمة ا وفقا  إعادة قياسه والتي يتم أو مطلوبات مالية ذات معدل ثابت موجودات مالية لديهاليس  أن المجموعة حيث ةمتغير

 .  العادلة
 

يؤدي  قد في تاريخ البيانات المالية المجمعة الفائدة أسعار في اسيةسنقطة أ 100 قداربم ولةقالمحتمل بصورة مع التغير إن

 هذا التحليل إن .(دينار كويتي 85,980: 2018) دينار كويتي 82,446بمبلغ  ضرائبالربح قبل ال انخفاض أو لى ارتفاعإ

   . نبيةجالعمالت األ أسعار تحويل خاصة، ثابتة بكافة المتغيرات االحتفاظ يفترض
 

 مالت األجنبيةخاطر العم 20.3.2

رات في  لتعرض نتيجة التغيتدفقات النقدية المستقبلية لاو ال لعادلة ا قيمة لاهي مخاطر تقلب ة نبياألج مخاطر العمالت إن

ة رئيسية رجنبية يتعلق بصوت األللتغيرات في أسعار صرف العمال ةإن تعرض المجموعصرف العمالت األجنبية. أسعار 

في  موعة جات المراستثمالة أجنبية( وصافي بعموفات رادات او المصر)عندما تدرج اإليلمجموعة لالتشغيلية  ألنشطةاب

  شركة زميلة.
 

لمراكز القائمة ومراقبة ا راألجنبية التي تتعرض لها من خالل وضع للتعرض للمخاط وعة مخاطر العمالتالمجمتدير 

  عرضن التترى اإلدارة أ .بصفة مستمرة بيةت األجنالار صرف العمفي أسع والمتوقعة ةوالحركات الحاليموعة جللم

تالي ال تقوم المجموعة بتغطية الحد األدنى وبال ف العمالت األجنبية ال يتخطىار صرعبات أسليجة تقلخسائر جوهرية نت

  .ةمخاطر العمالت األجنبي
 

 . جوهريا   ليس ةجنبيعمالت األللمخاطر ا هاانكشاف  إلى أن صلت المجموعةتو ،تاريخ البيانات المالية المجمعة في
 

 هممخاطر أسعار األس 20.3.3
وقيمة  لألسهم نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات األسهمدلة ة العامض القيهي مخاطر انخفا همألسعار اإن مخاطر أس

اطر عرض لمختلالمجموعة. إن ا  ماراتثمن محفظة است لغير المتاجرةم ه. تنتج مخاطر أسعار األسالفرديةسعار األسهم أ

لة األخرى  لشامادات ارل اإليالعادلة من خال مةلقيجة باالمالية المدر الموجوداتأسعار األسهم ليس جوهريا  حيث إن 

ة من األوراق المالية غير  يتتكون بصورة أساس ن خالل األرباح أو الخسائرعادلة ملوالموجودات المالية المدرجة بالقيمة ا

 . مجموعة بأي مراكز جوهريةحتفظ الت حيث ال لصناديقاعرة وسالم
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 المالرأس إدارة       21
 

خرى وكافة احتياطيات حقوق الملكية األبنود رأس المال  من لالما سرأكون المجموعة، يت مالسرأ إدارةألغراض 

رأس ت الدمحافظة على معلمان ا ضرئيسي من إدارة رأس المال هو لإن هدف المجموعة ااصة بمساهمي الشركة االم. الخ

  لمساهم.اها ل عليأعلى قيمة يحص الجيدة لدعم األعمال التي تقوم بها وتحقيق المال
 

ومتطلبات االتفاقيات  االقتصاديةالظروف  وإجراء تعديالت عليه في ضوء تغيرات رأس الماليكل ة هبإدار ةلمجموعتقوم ا

عديل على مدفوعات توزيعات األرباح إلى جراء تإ ةيجوز للمجموع ،عديلهتأو  رأس المالحافظة على هيكل م. للالمالية

رأس المال باستخدام معدل قب المجموعة تراديدة. جأسهم  مساهمين أو إصدارلى اال إلأو رد رأس الم المساهمين

  ض القرو دا صافي الدين. تدرج المجموعةئزارأس المال صافي الدين مقسوما على إجمالي  ذي يمثللاالقتراض وا

والودائع النقد  ناقصا  خرى ألة الدائنيين واالرصدة اائدة ودائني المرابحة والسندات والدائنين التجارتحمل ف يتال والسلفيات

 ضمن صافي الدين.  األجل قصيرة
 

 2019 2018 

 كويتي دينار يتدينار كوي 

   

 4,605,956 4,100,587 ومصروفات مستحقة دائنون

 12,576,113 10,657,835  ض وسلفياتقرو

 1,387,200 1,387,200 نداتس

ا: النقد نا  (4,020,694) (1,577,322) صيرة األجلودائع ق لواقص 

 
──────── ──────── 

 14,548,575 14,568,300 افي الدينص

 24,084,183 23,502,824 لاإجمالي راس الم

 
════════ ════════ 

 38,632,758 38,071,124 صافي الدينمال ورأس ال

 
════════ ════════ 

 %37.66 %38.27 )%( معدل االقتراض

 
════════ ════════ 

 

  بكافة  الوفاء نضما إلى ،أمور أخرى بين من ،رأس مال المجموعة ارةإد تهدف ،شاملةبصورة  هذا الهدف قلكي يتم تحقي

في  ن أي انتهاكاتإ .لماال رأس هيكل متطلبات تحدد لتيوا فائدة التي تحمل فياتوالسل بالقروض المرفقة المالية االتفاقيات

 لالتفاقيات تكن هناك أية انتهاكات لم .القروض والسلفيات على الفور ءاستدعا للبنك تتيح المالية بهذه االتفاقيات الوفاء

 . الفترة الحالية في فائدة ملتح قروض أو سلفيات بأية ةالخاص المالية
 

  31منتهية في رأس المال خالل السنوات ال إلدارةات المتبعة ياو العمل ياساتى األهداف او السم اجراء أي تغيير عللم يت

 . 2018و 2019ديسمبر 
 

 مة العادلة  القي قياس 22
 

شاملة  دات الايرعادلة من خالل اإلقيمة اللالمدرجة بالية جودات الماوتقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية مثل الم

 ة المجمعة. ييانات المالالستثمارية وفقا للقيمة العادلة في تاريخ البالعقارات امثل  ودات غير المالية والموج األخرى
 

اريخ تالسوق في  طرافأتظمة بين ناو المدفوع لنقل التزام في معاملة م أصللم لبيع تالمبلغ المسة هي إن القيمة العادل

 تزام في إحدى الحاالت التالية: لنقل اال وصل أوث معاملة بيع األعادلة على افتراض حديمة القاليستند قياس . قياسال
 

 أو االلتزام، أو  الرئيسي لألصل قل في السوقالبيع أو الن 

 اللتزام. يسي، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو ائ ي غير السوق الرفع أو النقل البي 
 

 وق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.سال ول إلىصلوعة ابإمكان المجمون يكون أيجب 
 

خدامها عند ق استلمشاركين في السوي من الممكن لتفتراضات اللقيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االاتم قياس ي

 لى. قتصادية المثلحهم االاملون لتحقيق مصلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعالسعير األصل أو ات
 

  الل استخدام ركين في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خادرة المشقلقيمة العادلة للموجودات غير المالية ااس اعي قيري

لسوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى  اى مشارك آخر في لخالل بيعه إو من أفضل مستوى له، أاألصل بأعلى و

 ضل مستوى له. وأف
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لقياس القيمة العادلة، مع توافر من بيانات ومعلومات كافية قدر ما يبظروف ولة لمالئم مييب تقلمجموعة أساليستخدم ات

 الملحوظة. رالمدخالت غيخدام ة والحد من استملحوظة ذات الصل لللمدخالت ا تخدامتحقيق أقصى اس
 

ضمن  لمجمعةاية المال تنالبياصاح عنها في اأو االف قيمتها العادلةكافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس  فتصن
قيمة العادلة  أهمية لقياس ال لوالذي يمثت مدخالأقل مستوى من الين الحقا، استنادا  إلى ول الهرمي للقيمة العادلة، والمبالجد
 كل:ك
 

  ماثلة؛لمأو المطلوبات اغير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات )ألسعار المعلنة ا: 1المستوى 

  ريا على قياس القيمة العادلة  ن المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهمستوى م لبها أق ونييم يكتقب سالي: أ2المستوى

 مباشر؛ باشر أو غيرشكل مملحوظ ا ب

  العادلة  والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة  توى من المدخالتسن بها أقل مم يكو: أساليب تقيي3المستوى

 ظ.حوغير مل
 

ذا كانت إلمجموعة ما ت المالية المجمعة على أساس متكرر، تحدد ااالبيان يدرجة فمات والمطلوبات البالنسبة للموجود

من المدخالت  ل مستوىقمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا  إلى ألهرايات الجدول مستو قد حدثت بين التحويالت

 . ر ماليكل تقرينهاية فترة  كل( فية كدللقياس القيمة العاهرية لجوا
 

ة ثماريعقارات االستأساس متكرر مثل ال العادلة علىسياسيات واإلجراءات المتبعة لقياس القيمة لجموعة امارة الدتحدد إ

ل قب  منخرى المحتفظ بها ات األقارلمتكرر مثل العس غير اامالية المتاحة للبيع غير المسعرة، وبالنسبة للقيال توالموجودا

 موعة. المج
 

لخارجيين من قبل ااء التقييم ت الجوهرية مثل العقارات. تحدد مشاركة خبراالموجود تقييم يتقييم خارجيون ف يشارك خبراء

 رة من صادبات التقييم الة ومتطليير االختيار المعرفة السوقية والسمعة واالستقاللعايمنوي. تتضمن ساس سإلدارة على أا

 . هيئة أسواق المال
 

 اسة بالقيمةجودات المالية وغير المالية للمجموعة المقودلة للمامة العيالهرمي لقياس القجدول التالي الجدول عرض الي

 . 2018و 2019ديسمبر  31العادلة كما في 
 

 مة العادلة باستخدام لقياقياس  

المدخالت  
الجوهرية 

ظة والملح
 (2ستوى )الم

ت المدخال
رية غير الجوه

الملحوظة 
 المجموع  (3توى لمس )ا

 تي يينار كود ويتي كدينار  ار كويتي دين 2019

 موجودات مقاسة بالقيمة العادلة 
   

    

 6,256,879 4,384,879 1,872,000 (10)إيضاح استثمارية  عقارات
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    العادلة:قيمتها  موجودات مفصح عن

 20,133,000     - 20,133,000 (12ى )إيضاح ومبنأرض  

   ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 

 قيمة العادلة باستخدام قياس ال 

المدخالت  
ية الجوهر

 الملحوظة
 (2)المستوى 

ت المدخال
غير  الجوهرية
الملحوظة 

  المجموع (3توى مسل)ا

 ويتي دينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  2018

    عادلة القيمة السة بمقا موجودات

 6,197,084 4,337,084 1,860,000  (10)إيضاح مارية ثترات اسعقا
   ═══════ ═══════ ═══════ 

    العادلة: ح عن قيمتهاموجودات مفص

 10,815,000     - 10,815,000 (12ح ومبنى )إيضاأرض  

   ═══════ ═══════ ═══════ 
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 . 2019و 2018خالل  2و 1توى لمسبين ااء أي تحويالت لم يتم اجر
 

منها أسعار  على معايير الثابتة والمتغيرة من قبل المجموعة بناءاينين/السلفيات طويلة االجل ذات الفوائد دالمتقييم  ميت

وع للمشروسمات المخاطر ة الفردية للعميل، والضمانات المستلمة، يانوالجدارة االئتم ،لدولة معينةخاطر وعوامل الم الفائدة

 ة من هذه األرصدة المدينة.  صصات في االعتبار مقابل الخسائر المتوقعخالم، تؤخذ مالتقييهذا  لىستنادا االممول. ا
 

ً للسعرة مثل الم غير لألسهم عادلةالقيمة ال مطابقة قياس لة من خالل ة العادمقيأدوات حقوق الملكية المصنفة وفقا

  :ة للبيعلية المتاحت الماوجودالملشاملة األخرى / ات ايرادااإل

2018  

 ت مالية اموجود 
يمة العادلة جة بالقر مد 

من خالل اإليرادات 
 وعم المج  ألخرى الشاملة ا 

  ينار كويتي د  دينار كويتي  

   

 1,667,528 1,667,528    2018ر  ناي ي  1كما في  

 (338,244) (338,244) *تحويل  

 (1,329,284) (1,329,284) ىاألخر   شاملة ال جل ضمن اإليرادات  لمس ياس ا إعادة الق 
 

───────── ───────── 

      -      - 2018ديسمبر    31كما في  
 

═════════ ═════════ 
 
-ضة المحدودة ت القاباجعفي شركة لندن للمنتالمجموعة تم تحويل استثمار ، 8120ديسمبر  13في  ة المنتهيةخالل السن *

ة وهو ما يتوافر في السابق. لعادلاها ق لقيمتوحيث توافر قياس موث 3 لى المستوىإ - كلفةالتب مسعرة مقاسة سابقاغير  سهمأ

 ألول مرة.  3ى ستومفي ال ألسهمفي ا لالستثمار  قياس القيمة العادلةب االعترافم ونتيجة لذلك، ت
 

ليب األســاذه هــ يم. قــد تتضــمن ، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب التقي3لمستوى ا نالمصنفة ضمودات بالنسبة للموج

صــورة جوهريــة أو خرى والتي تكــون مماثلــة بمتكافئة بالرجوع إلى القيمة العادلة الحالية ألداة أق الوسال تعامالماستخدام 

%. اســتنادا  5من خالل تنويع عوامل المدخالت بنســبة  ةيتحليل حساسجراء ألخرى. قامت المجموعة أيضا  بإاذج التقييم نما

 ت. جوداومال ذهمة هيعلى انخفاض قمؤشر جد والتحليل، ال يإلى هذا 
 

 لية. لة خالل السنة الحاهرمي لقياس القيمة العادلم يتم إجراء أي تحويالت بين مستويات الجدول ال
 

 ت استثمارية اعقار
ثــة الحديرة بــ ا ولديهم والخا على تقييمات من خبراء التقييم ذوي مؤهالت مهنية معترف بهءانستثمارية بت االتم تقييم العقارا
لمجمعــة خــالل فتــرة اريخ البيانات المالية اتستثمارية قيد التقييم. يعكس التقييم ظروف السوق في اال تاارقلعئة اففي موقع و

 ين.  ر تتجاوز شهال
 

 عقارات مطورة 
لمخصومة وية السنافقات النقدية باستخدام طريقة رسملة اإليرادات التي تستند الى رسملة التد ةرارات المطوالعق يتم تقييم
  م الحالي في السوق.عقار باستخدام معدل الخصاحتسابها بخصم إيرادات التأجير المتولدة سنويا من اليتم  يلتاو عقارلمن ا

 
 العادلة:  من الجدول الهرمي لقياس القيمة 3ستوى م ارية ضمن الستثمة للعقارات االلداس القيمة العايمطابقة ق 

 

 2019 2018 

 كويتيينار د يينار كويتد 

   

 4,710,970 4,337,084 ر يناي 1في 
 (373,886) 47,795 ي األرباح أو الخسائر إعادة قياس القيمة العادلة المسجل ف

 
───────── ───────── 

 4,337,084 4,384,879 يسمبر د 31في 
 

═════════ ═════════ 
 

   يم:قيلتا ر الملحوظة فيية غيوهرالجالمدخالت ف وص 
الجدول  من  3القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى  ة المستخدمة في قياساتظلحوالمدخالت الجوهرية غير المإن 
 ر مربع ومعدل العائد والسعر لكل متر مربع. تم اإليجار لكلط توسقياس القيمة العادلة تمثل مي لمالهر

 



 شركاتها التابعةو ش.م.ك.ع.والتمويل  لالستثمار بكة يونيكارش
 

 لمجمعة ا حول البيانات المالية إيضاحات

 2019ديسمبر  31في  ةيوللسنة المنته فيكما 
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 )تتمة(مة العادلة القي قياس 22
 

 ية تحليل الحساس
في  لمتر المربع فقط سوف يؤدي الى ارتفاع )انخفاض( جوهرير اعوس اريجالا فاض( في متوسطاالنخع )تفاإن االر

 رات. القيمة العادلة للعقا
 

 لموجودات والمطلوبات  ا ليل استحقاقتح      23
 

تها. تستند تسويأو  دهاوقع السترداوفق ا للتاريخ المتالموجودات والمطلوبات التي تم تحليلها  ليتحلالتالي  لجدولا يوضح
فس تستخدم المجموعة نعلق بالقروض والسلفيات. فيما يت هذه الموجودات لبيع / تصفيةى تقدير اإلدارة ق إلاقتحساالة ئمقا

 السداد المتوقعة لعمالئها. ةقأساس طري
 

 اإلجمالي سنوات  5-1 سنة واحدة ل الخ  2019سمبر دي 31

 يدينار كويت  دينار كويتي دينار كويتي 

    تجودا المو 

 1,577,322     - 1,577,322 جل ة األري قص ع  ائ ود ال و النقد  

 120,324     - 120,324 ىمدينون وموجودات أخر

 1,957,107 94,904 1,862,203 وسلفياتقروض 

 3,026,000     - 3,026,000 عقار للمتاجرة

 6,256,879 6,256,879     - عقارات استثمارية

 5,847,559 5,847,559     - ميلةت زفي شركا ماراستث

 9,590,448 9,590,448     - ات حق االستخدام وجودم

 20,785,422 20,785,422     - ومعداتت ممتلكا
 ─────── ─────── ─────── 

 49,161,061 42,575,212 6,585,849 اتإجمالي الموجود 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

      المطلوبات

 4,100,587 3,137,972 962,615 مستحقةات مصروفن ودائنو

 10,657,835 5,306,835 5,351,000 وسلفيات قروض 

 9,512,615 8,882,615 630,000 مطلوبات تأجير 

 1,387,200 1,387,200     - تسندا
 ─────── ─────── ─────── 

 25,658,237 18,714,622 6,943,615 إجمالي المطلوبات
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 

 

 اإلجمالي سنوات  5-1 واحدة  ة سن   خالل  2018سمبر دي 31

 دينار كويتي دينار كويتي يدينار كويت  

    الموجودات

 4,020,694     - 4,020,694 جل صيرة األق الودائع  و النقد  

 370,944     - 370,944 ون وموجودات أخرىنمدي

 3,522,069 2,814,746 707,323 وسلفياتض روق

 6,197,084 6,197,084     - يةقارات استثمارع

 7,034,582 7,034,582     - في شركات زميلة استثمار

 21,508,079 21,508,079     - ومعدات ممتلكات

 ─────── ─────── ─────── 

 42,653,452 37,554,491 5,098,961 الموجودات  إجمالي 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    طلوباتم ال 

 4,605,956 2,710,328 1,895,628 ةمستحق فاترودائنون ومص

 12,576,113 9,857,635 2,718,478 وسلفيات قروض 

 1,387,200 1,387,200     - سندات

 ─────── ─────── ─────── 

 18,569,269 13,955,163 4,614,106 لمطلوباتا إجمالي  

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 



 شركاتها التابعةو ش.م.ك.ع.والتمويل  لالستثمار بكة يونيكارش
 

 لمجمعة ا حول البيانات المالية إيضاحات

 2019ديسمبر  31في  ةيوللسنة المنته فيكما 
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 )تتمة(الموجودات والمطلوبات  ليل استحقاقتح      23
 

 سساتالمؤ لدى القائمة نالدي التزامات  ة تمويلإعاد في حت المجموعةنج ،2019ديسمبر  31 في للسنة المنتهية قا  الح

  . بالكامل ويتينار كدي 10,657,835بمبلغ  المحليةالمالية 
 

  وااللتزامات لةتمالمحات وبلالمط      24
 

 ئية محتملة قضا دعوى 24.1
عملياتها.  جراءات التقاضي عالية المخاطر فيإ نية والتي تتضمن بطبيعتها عنصروقانبية وة في بيئة رقاوعمل المجمتع

عة أن المجمو كما لسياق الطبيعي ألعمالها.اضمن العديد من إجراءات التقاضي  في طرفا  بر المجموعة تجة لذلك، تعونتي

م و/أو ونية مهنية، تقوم المجموعة بتقدينقا تشارةتنادا  إلى اساسقضائية. ارة الدعاوى الة وسياسات إلدت رقابأدواا لديه

ديد من  الع في نهاية السنة، لدى المجموعة .2في اإليضاح رقم  ةسبية المبيناإلفصاح عن المبالغ وفقا لسياساتها المحا

 ستشارمها بتي يوصي لمحددة الا والدعاوى ى تقييمها الداخليد المجموعة إلوتستن ها. فيبت لم يتم ال ئية التيالدعاوى القضا

انات يالتزام في هذه الب الي أي مخصصكانية نجاح مثل هذه الدعوى، وبالتالي لم يتم احتساب قانوني يرى استبعاد إم

 المالية المجمعة. 
 

  التأجير التشغيليعقود  اماتالتز 24.2

قامت  التي ودقعلل التأجير اتومطلوب مداحق االستخ موجودات ، قامت المجموعة بتسجيل2019يناير  1 نعتبارا  ما

 التأجيرت عقود التزاما تقوم بعرض لم تعد لتاليوبا (ومنخفضة القيمة يرة االجل التأجير قص عقود )باستثناء بإبرامها

ار مرباالست16 للتقارير الماليةالمعيار الدولي  تنفيذل ر رجعيبأث معدلةللطريقة ال بعد تطبيقها مجموعةوقامت ال .يتشغيلال

يلي كما  التشغيلي كمافقا  لعقود التأجير ت والتزاما التي كان لها ةاإلجمالي للمدفوعات مالية المقارنةلت االمعلوما عرض في

 : مبرديس 31في 
 

  
2018 

  
 كويتيينار د

  
 

   : ليةستقبتأجير الملعقود ا لمدفوعات األدنى الحد

 576,000   ة واحدةخالل سن

 2,520,000   اتخمس سنو منولكن ليس أكثر  بعد سنة

 8,856,000  أكثر من خمس سنوات

  
─────── 

  
11,952,000 

  
═══════ 

 

  حدث الحق      25
 

زية للمساعدة في السيطرة على  ات احترات باتخاذ عدة إجراءت حكومة الكويقام ة،مجمعالريخ البيانات المالية الحقا  لتا

 فةكاال الحصر، تعطيل  لهذه اإلجراءات، على سبيل المثا نانتشاره. تتضمومنع ( 19 – دكورونا )كوفي يروسوباء ف

-ر كوفيد متوقعة النتشاوال مةلقائا قع أن تستمر التأثيرات.  ومن المتو2020أغسطس  4حتى المدارس الحكومية والخاصة 

هذه المرحلة  يت غير مؤكدة فتطوراهذه ال ةيزال حجم ومد وال لعالمي واألسواق المالية في التطور.قتصاد اعلى اال 19

عدم التأكد من األثر مالي للمجموعة. ونظرا  للضع الي والتدفقات النقدية والوالما  سلبية على األداء ةولكن قد تؤثر بصور

  لية المجمعة.االم األثر في تاريخ اعتماد هذه البياناتبه لهذا إجراء تقدير موثوق يس من الممكن ، فلديقتصاالا

 
 




