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بيان األرباح أو الخسائر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
إيضاحات
العمليات المستمرة
بيع مخزون )قارات
إيرادات إيجارات
تكاليف بيع مخزون )قارات
مجمل الربح
حصة من نتائك أ)مال شركات محاصة
حصة من نتائك أ)مال شركة زميلة
تكاليف مو فين
مصاريف )مومية و إدارية
صافي خسائر استءمارات
)كي خسائر اإلنخفاض في قيمة اإلستءمار في شركة زميلة
التغير في القيمة العادلة لعقارات استءمارية لصافي
أرباح بيع )قارات محتف بها لغرض البيع
مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
إيرادات أخرى
أرباح لخسائر فروقات )ملة أجنبية
إطفاي موجودات حق اإلستخدام
استهالك ممتلكات ومعدات
تكاليف تمويل
إيرادات فوائد
ربح السنة من العمليات المستمرة قبل الضرائب ومكافأت أعضاء مجلس االدارة
ربح السنة من العمليات غير المستمرة
ربح السنة قبل الضرائب ومكافأت أعضاء مجلس االدارة
حصة منسسة الكويت للتقدم العلمي
ضريبة د)م العمالة الوطنية
حصة الزكاة
الضرائب )ن شركات أجنبية
مكافرت أ)ضاي مجلي اإلدارة
ربح السنة
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10
24
25
10
15
4
27
14
13
26
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الخاص بـ :
مساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة
ربح السنة
ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم
من العمليات المستمرة
ربحية السهم األساسية والمخففة لفلي
من العمليات غير المستمرة
ربحية السهم األساسية والمخففة لفلي

2019
7,875,365
9,291,365
17,166,730
()6,141,576
11,025,154
()12,396,407
20,534,478
()4,068,374
()3,879,104
()1,053,948
14,662,038
()4,476,663
()148,755
975,740
53,615
()194,565
()113,759
()10,088,633
194,143
11,024,960
11,024,960
351,297
(¤
)148,750
11,227,507

11,812,154
9,758,333
21,570,487
ل9,525,385
12,045,102
3,013,093
19,197,450
ل4,431,407
ل5,285,300
ل210,831
ل6,203,743
157,500
ل158,781
1,021,247
ل13,048
ل116,942
ل10,369,923
1,774,842
10,419,259
767,720
11,186,979
ل561,591
ل125,000
10,500,388

11,435,414
()207,907
11,227,507

10,819,372
ل318,984
10,500,388

28

8.39

7.01

28

-

0.54

إن اإليضاحات المرفقة من ل 1إل ل 36تشكل جزيا من البيانات المالية المجمعة.
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بيان الدخل الشامل اآلخر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
إيضاحات
ربح السنة

2019
11,227,507

2018
10,500,388

الدخل الشامل األخر:
بنود يمكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلي بيان األرباح أو الخسائر
10

حصة من الخسارة الشاملة األخرى لشركة زميلة
فروقات تحويل )ملة من العمليات أجنبية
حصة من الخسارة الشاملة األخرى لشركة محاصة

9

()834,785
1,296,285
()3,067,088

ل2,571,337
ل1,231,465
ل1,563,430

بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلي بيان األرباح أو الخسائر
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
حصة من احتياطيات أخرى لشركة زميلة
الدخل الشامل األخر (الخسارة الشاملة األخرى) للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة
الخاص بـ:
مساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة
مجموع الدخل الشامل للسنة

10

11

()22,816
5,991,185
3,362,781
14,590,288

ل216,536
ل197,655
ل5,780,423
4,719,965

14,800,895
()210,607
14,590,288

5,476,530
ل756,565
4,719,965

إن اإليضاحات المرفقة من ل 1إل ل 36تشكل جزيا من البيانات المالية المجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

رأي المال
الرصيد في  31ديسمبر 2018
مجموع لالخسارة الشاملة الدخل الشامل للسنة
المحول إل االحتياطيات
إصدار أسهم منحة لإيضاح 35
الرصيد في  31ديسمبر 2019

136,142,510
13,614,251
149,756,761

)الوة إصدار
5,266,764
5,266,764

أسهم خزانة

احتياط
اجبارح

ل7,864,846
()7,864,846

48,239,204
1,158,416
49,397,620

احتياطيات
احتياطي
حصة
أءر تغيرات في
حصة الملكية
احتياطيات
الدخل الشامل
األخر لشركة أخرى لشركة المتعلقة بخيار
زميلة لإيضاح زميلة لإيضاح القرض القابل
للتحويل
10
10
ل2,983,754
ل557,627
()3,541,381

ل5,881,127
5,714,027
()167,100

-

احتياطيات
أخرى لإيضاح
23

أرباح مرحلة

المجموع الجزئي

الحصص
غير المسيطرة

مجموع
حقوق الملكية

ل14,285,848
ل1,790,919
()16,076,767

99,194,382
11,435,414
ل1,158,416
ل13,614,251
95,857,129

257,827,285
14,800,895
272,628,180

10,024,541
ل210,607
9,813,934

267,851,826
14,590,288
¤
282,442,114

إن اإليضاحات المرفقة من ل 1إل ل 36تشكل جزيا من البيانات المالية المجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية االمجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

الرصيد في  31ديسمبر  2017لالمعدل*
ترءير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل9
للشركة الزميلة
ترءير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل9
في  1يناير 2018
الرصيد المعاد ادراجة في  1يناير 2018
مجموع لالخسارة الشاملة الدخل الشامل للسنة
ترءير )ل الحصص غير المسيطرة الناتك )ن
تصفية شركة تابعة
ترءير )ل حصة الملكية المتعلقة بالقرض القابل
للتحويل لإيضاح 35
زيادة رأي المال
المحول إل االحتياطيات
إصدار اسهم منحة لإيضاح 35
الرصيد في  31ديسمبر 2018

احتياط
اجبارح

احتياطيات
حصة
أءر تغيرات في
احتياطي حصة
احتياطيات
الدخل الشامل
األخر لشركة أخرى لشركة الملكية المتعلقة
زميلة لإيضاح زميلة لإيضاح بخيار القرض احتياطيات أخرى
لإيضاح 23
القابل للتحويل
10
10

رأي المال

)الوة إصدار

أسهم خزانة

98,965,918

-

ل7,864,846

47,144,767

78,230

ل5,683,472

1,546,764

-

-

-

-

ل490,647

-

-

98,965,918
-

-

ل7,864,846
-

47,144,767
-

ل5,683,472
ل197,655

1,546,764
-

-

-

-

-

-

-

ل7,864,846

1,094,437
48,239,204

5,266,764 27,280,000
9,896,592
5,266,764 136,142,510

ل412,417
ل2,571,337
ل2,983,754

ل5,881,127

ل1,546,764
-

ل11,711,998
ل11,711,998
ل2,573,850
ل14,285,848

إن اإليضاحات المرفقة من ل 1إل ل 36تشكل جزيا من البيانات المالية المجمعة.
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أرباح مرحلة

المجموع الجزئي

الحصص
غير المسيطرة

مجموع
حقوق الملكية

104,771,790

227,247,153

22,877,281

250,124,434

ل2,163,529

ل2,654,176

ل3,242,222
99,366,039
10,819,372

ل3,242,222
22,877,281 221,350,755
ل756,565
5,476,530

ل1,094,437
ل9,896,592
99,194,382

-

ل2,654,176
ل3,242,222
244,228,036
4,719,965
¤

-

ل12,096,175

ل12,096,175

ل1,546,764
32,546,764
257,827,285

10,024,541

ل1,546,764
32,546,764
267,851,826

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
ربح السنة قبل الضرائب ومكافرت أ)ضاي مجلي االدارة من العمليات المستمرة
ربح السنة من العمليات غير المستمرة
ربح السنة قبل الضرائب ومكافرت أ)ضاي مجلي االدارة
التسويات:
حصة من نتائك أ)مال شركات محاصة
حصة من نتائك أ)مال شركة زميلة
إطفاي موجودات حق االستخدام
استهالك ممتلكات ومعدات
صافي خسائر استءمارات
)كي خسائر اإلنخفاض في قيمة اإلستءمار في شركة زميلة
مخصص مكافرة نهاية الخدمة
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
التغير في القيمة العادلة لعقارات استءمارية
مخصصات د)اوح قضائية ل)كي مخصصات د)اوى قضائية
أرباح بيع )قارات محتف بها لغرض البيع
تكاليف تمويل
إيرادات فوائد
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
مخزون العقارات
إضافات )ل )قارات قيد التطوير
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
النقد لالمستخدم في الناتك من العمليات
مكافرة نهاية الخدمة المدفو)ة
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من األنشطة التشغيلية

7

9
10
14
13
25
10
18
4
15

26

18

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
شراي ممتلكات ومعدات
المحصل من بيع ممتلكات ومعدات
المحصل من بيع )قارات محتف بها لغرض البيع
المحصل من توزيعات )مليات غير المستمرة
شراي )قارات استءمارية
توزيعات أرباح نقدية مستلمة
إيرادات فوائد مستلمة
صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

13
7
15
10

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
صافي الحركة )ل ودائع ألجل
صافي الحركة )ل قروض وسلفيات
مطلوبات )قود إيجار مدفو)ة
صافي الحركة )ل حسابات بنكية مقيدة
تكاليف تمويل مدفو)ة
صافي النقد المستخدم في من األنشطة التمويلية

3

صافي الزيادة لالنقص في النقد والنقد المعادل
تعديالت ترجمة )مالت أجنبية
نقد ونقد معادل في بداية السنة
نقد ونقد معادل في نهاية السنة

3

2019
11,024,960
11,024,960

10,419,259
767,720
11,186,979

12,396,407
()20,534,478
194,565
113,759
1,053,948
()14,662,038
141,824
148,755
4,476,663
10,088,633
()194,143
4,248,855

ل3,013,093
ل19,197,450
116,942
210,831
178,211
158,781
6,203,743
158,781
ل157,500
10,369,923
ل1,774,842
4,441,306

()3,188,393
5,347,731
()2,077,575
()8,492,639
()4,162,021
()257,790
()4,419,811

ل4,175,051
9,952,938
ل7,296,288
97,007
3,019,912
ل107,390
2,912,522

()170,651
812
19,963,327
()655,767
5,136,947
194,143
24,468,811

ل28,305
22,111
20,765,000
ل412,893
4,466,911
1,774,842
26,587,666

()1,034,133
()1,277,982
()48,543
()3,304,237
()10,192,118
()15,857,013

ل18,681,802
ل996,583
ل9,944,289
ل29,622,674

4,191,987
()2,513,367
5,255,688
6,934,308

ل122,486
1,367,934
4,010,240
5,255,688

إن اإليضاحات المرفقة من ل 1إل ل 36تشكل جزيا من البيانات المالية المجمعة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
.1

ترسيي األنشطة الرئيسية
الشركة الوطنية العقارية لالشركة األم شركة مدرجة كويتية )امة ،بموجب )قد ترسيي موءق لدى وزارة العدل  -إدارة التسجيل العقارح
والتوءيـق تحت رقـم  19628بتاريخ  15نوفمبر  1973وتعديالته الالحقة وآخرها ما تم الترشير )ليه بالسجل التجارح تحت رقم
 19628بتاريخ  20نوفمبر  .2018إن الشركة األم مدرجة في بورصة الكويت منذ  29سبتمبر .1984
إن األنشطة الرئيسية للشركة األم هي كما يلي:
 تملك وبيع وشراي أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة في الكويت وفي الخارج.
 ا)داد الدراسات وتقديم خدمات استشارية في مجال العقارات.
 القيام با)مال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة االم أوللغير بما في ذلك ا)مال الصيانة وتنفيذ اال)مال
المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصا)د وا)مال تكييف الهواي بما يكفل المحاف ة )ل المباني وسالمتها.
 تن يم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة االم وذلك حسب األن مة المعمول بها في الوزارة.
 إقامة المزادات العقارية وذلك حسب األن مة المعمول بها في الوزارة.
 تملك األسواق التجارية والمجمعات السكنية وادارتها.
 تطوير وضع البنية التحتية للمشاريع السكنية والتجارية والصنا)ية بن ام البناي والتشغيل والتحويل ل BOTوإدارة
المرافق المتعلقة بتلك المشاريع.
إن العنوان المسجل للشركة األم هو ص.ب ،22644 .الصفاة  ،13087دولة الكويت.
تمت الموافقة )ل إصدار البيانات المالية المجمع من قبل مجلي إدارة الشركة األم بتاريخ  12ماري  2020وهي خاضعة
للموافقة )ليها من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم .إن الجمعية العامة السنوية للمساهمي الشركة األم لديها صالحية
تعديل تلك البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.

 .2السياسات المحاسبيىة الهامة
تم إ)داد البيانات المالية المجمعة للمجمو)ة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة )ن مجلي معايير المحاسبة الدولية،
وتتلخص السياسات المحاسبية الهامة فيما يلي:
أ .أسي اإل)داد
يتم )رض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي والذح يمءل العملة الرئيسررية للشررركة األم ،ويتم إ)دادها )ل أسرراي
مبدأ التكلفة التاريخية فيما )دا البنود التالية والتي تدرج بقيمتها العادلة.
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
) قارات استءمارية.
تسرررررررتند التكلفة التاريخية )موما )ل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع مقابل السرررررررلع والخدمات .إن القيمة العادلة هي المبلغ
المستلم )ن بيع األصل أو المدفوع لسداد االلتزام في معاملة )ادية بين أطراف السوق كما في تاريخ القياي.
إن إ)داد البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة إجراي بعض اآلراي والتقديرات
واالفتراضررات في )ملية تطبيق السررياسررات المحاسرربية للمجمو)ة .لقد تم اإلفصرراح )ن اآلراي والتقديرات واالفتراضررات
المحاسبية الهامة في إيضاح رقم  2لدد .
المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة
المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة وجارية التأثير للسنة الحالية
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إ)داد البيانات المالية المجمعة مماءلة لتلك المطبقة في السنة السابقة باستءناي التغيرات
الناتجة )ن تطبيق بعض المعايير الجديدة والمعدلة للمعـايير الدولية للتقارير المالية كمـا في  1يناير  2019وبيانها كالتالي:
المعيار الدولي للتقارير المالية  :16التأجير
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 16محل معيار المحاسبة الدولي رقم ل 17الترجير ،وتفسير لجنة تفسيرات
التقارير المالية الدولية رقم ل 4تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوح )ل )قد ترجير ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة
رقم ل) 15قود اإليجار التشغيلي  -الحوافز ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة رقم ل 27تقييم جوهر المعامالت التي
تتضمن شكالً قانونيا ً لعقد ترجير .يحدد المعيار مبادئ اال)تراف والقياي والعرض واإلفصاح )ن )قود الترجير ويتطلب
من المسترجرين المحاسبة )ن أغلب العقود وفقا لنموذج فردح ضمن بنود المركز المالي.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
لم يطرأ تغيير جوهرح )ل طريقة محاسبة المنجرين وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 16مقارنةً بمعيار المحاسبة
الدولي رقم ل . 17سيواصل المنجرين تصنيف كافة )قود الترجير إما كعقود ترجير تشغيلية أو تمويلية باستخدام مبادئ
مماءلة لمبادئ المعيار المحاسبة الدولي رقم ل . 17و)ليه ،لم ينتك )ن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 16أءر
)ل )قود الترجير التي تكون فيها المجمو)ة الطرف المنجر.
)ند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل ، 16طبقت المجمو)ة منهجا ً واحدا ً لال)تراف والقياي )ل جميع )قود
الترجير التي تكون فيها المجمو)ة الطرف المسترجر ،باستءناي )قود الترجير قصيرة األجل و)قود الترجير للموجودات ذات
القيمة المنخفضة .وطبقت المجمو)ة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 16باستخدام أسلوب األءر الرجعي المعدل )ند
التطبيق المبدئي في  1يناير  2019وبالتالي ،لم يتم تعديل معلومات المقارنة.
اختارت المجمو)ة استخدام األسلوب االنتقالي العملي المناسب الذح يسمح بتطبيق المعيار فقط )ل العقود التي تم تحديدها
مسبقا ً كعقود ترجير كما في معيار المحاسبة الدولي رقم ل 17وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ل 4في
تاريخ التطبيق المبدئي .اختارت المجمو)ة أيضا استخدام إ)فايات من اال)تراف بعقود الترجير التي تبلغ مدتها )ند تاريخ
بدي مدة )قد الترجير  12شهرا ً أو أقل وال تحتوح )ل خيار شراي ل")قود الترجير قصيرة األجل" و)قود الترجير التي
يكون فيها األصل محل العقد منخفض القيمة ل"موجودات ذات القيمة المنخفضة" .
األثر على محاسبة المستأجر
الترجير التشغيلي السابق
يغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 16كيفية قيام المجمو)ة بالمحاسبة )ن )قود الترجير المصنفة سابقا ً كعقود ترجير
تشغيلية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ل ، 17والتي كانت خارج بنود المركز المالي) .ند تطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ل) ، 16ل جميع )قود الترجير لباستءناي ما هو مذكور أدناه  ،تقوم المجمو)ة بــ:
أ اإل)تراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات الترجير ضمن بيان المركز المالي المجمع ،ويتم قياسهما مبدئيا ً بالقيمة
الحالية لمدفو)ات الترجير المستقبلية ،و
ب اإل)تراف بإطفاي موجودات حق االستخدام والفوائد )ل مطلوبات الترجير في بيان األرباح أو الخسائر المجمع ،و
ج يتم تجزئة إجمالي مبلغ النقد المدفوع إل أصل المبلغ لمعروض ضمن األنشطة التمويلية والفائدة لمعروض ضمن
األنشطة التشغيلية في بيان التدفقات النقدية المجمع.
يتم اال)تراف بحوافز الترجير لمءال فترة اإليجار مجانية كجزي من قياي موجودات حق االستخدام ومطلوبات الترجير في
حين أنها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ل 17تنتك )ن اال)تراف بمطلوبات حوافز الترجير ويتم إطفانها )ل أساي
القسط الءابت وتخصم من مصروف اإليجار.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 16يتم اختبار موجودات حق االستخدام للتحقق من وجود انخفاض في قيمتها
وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي ) (36اإلنخفاض في قيمة الموجودات ،ويحل محل الشرط السابق لال)تراف بمخصص لعقود
الترجير المتوقع خسارتها.
بالنسبة لعقود الترجير قصيرة األجل لمدة الترجير  12شهرا ً أو أقل ولعقود الترجير الموجودات ذات القيمة المنخفضة لمءل
أجهزة الحاسب اآللي الشخصية واألءاال المكتبي  ،اختارت المجمو)ة اال)تراف بمصاريف الترجير )ل أساي القسط
الءابت كما هو مسموح به وفقا للمعيار الدولي التقارير المالية رقم ل . 16يتم )رض المصاريف ضمن بند المصاريف
األخرى في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
الترجير التمويلي السابق
يتمءل الفارق الرئيسي بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 16ومعيار المحاسبة الدولي رقم ل 17فيما يتعلق
بالموجودات المحتف بها سابقا ً بموجب )قد الترجير تمويلي في قياي ضمانات القيمة المتبقية التي يقدمها المسترجر للمنجر.
ويتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 16أن تعترف المجمو)ة كجزي من مطلوبات الترجير المبلغ المتوقع دفعه
بموجب ضمان القيمة المتبقية فقط) ،وضا ً )ن الحد األقص للمبلغ المضمون وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ل . 17لم
يكن لهذا التغيير ترءير ماديا ً )ل البيانات المالية المجمعة للمجمو)ة.
األثر على محاسبة المؤجر
ال يغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 16بشكل جوهرح كيفية قيام المنجر بالمحاسبة )ن )قود الترجير .يواصل
المنجر تصنيف )قود الترجير إما كعقود ترجير تمويلية أو كعقود ترجير تشغيلية والمحاسبة )نهما بشكل مختلف .ومع ذلك،
قام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 16بتغيير وزيادة اإلفصاحات المطلوبة ،خاصةً فيما يتعلق بكيفية قيام المنجر
بإدارة المخاطر الناشئة )ن حصته المتبقية في الموجودات المسترجرة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل ، 16يقوم المنجر الوسيط بالمحاسبة )ن )قد الترجير الرئيسي و الترجير من
الباطن كعقدين منفصلين .يتعين )ل المنجر الوسيط تصنيف )قد الترجير من الباطن كعقد ترجير تمويلي أو تشغيلي بالرجوع
إل موجودات حق االستخدام الناشئة )ن )قد الترجير الرئيسي لوليي بالرجوع إل الموجودات األساسية وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم ل. 17
نتيجة للتغيير المذكور أ)اله ،قامت المجمو)ة بإ)ادة تصنيف بعض اتفاقيات الترجير من الباطن كعقود الترجير تمويلية .يتم
اإل)تراف بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة )ل مدينو الترجير التمويلي وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم ل. 9
األثر المالي الناتج عن التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()16
إن المتوسط المرجح لسعر االقتراض اإلضافي للمسترجرالمرجح المطبق )ل مطلوبات الترجير المعترف بها ضمن بيان
المركز المالي المجمع كما في تاريخ التطبيق المبدئي يتراوح بين  %5.5ال .%17.5
يوضح الجدول التالي تسوية ارتباطات )قود الترجير التشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ل 17كما في 31
ديسمبر  2018ومطلوبات الترجير المعترف بها ضمن بيان المركز المالي المجمع كما في تاريخ التطبيق المبدئي:
ارتباطات ترجير تشغيلية غير مخصومة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ل 17كما في  1يناير
2019
ناقصا :استءناي لعقود الترجير قصيرة األجل
ناقصا :استءناي لموجودات ذات القيمة المنخفضة
ارتباطات ترجير تشغيلية غير مخصومة ومحولة وفقا ً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
ل16
ارتباطات ترجير تشغيلية مخصومة ومحولة وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل16
يضاف  /ناقصا :تعديالت آخرى
مطلوبات الترجير المعترف بها ضمن بيان المركز المالي المجمع كما في  1يناير 2019

دينار كويتي
1,144,176
()2,781
()120
1,141,275
967,396
967,396

توضح الجداول التالية مقدار التعديل )ل كل بند في بيانات المالية المترءر بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل16
للسنة الحالية
التأثير على األرباح أو الخسائر:
2019
()194,565
()35,495
185,476
32,629
()11,955

زيادة في مصاريف اإلطفاي ل1
زيادة في مصاريف التمويل ل1
نقص في المصاريف اآلخرى ل1
تعديالت ترجمة )مالت أجنبية
النقص في ربح السنة
التأثير على الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية كما في  31ديسمبر :2019
تعديالت المعيار
كما لو معيار
الدولي للتقارير
المحاسبة
المالية رقم
الدولي رقم
()16
( )17مطبق
)(2,054,299
2,054,299
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
2,882,567
موجودات حق االستخدام ل1
828,268
2,054,299
صافي التأثير على مجموع الموجودات
مطلوبات ترجير ل1
صافي التأثير على مجموع المطلوبات
التأثير على األرباح المرحلة

كما هو معروض
2,882,567
2,882,567

-

)(840,223
)(840,223

)(840,223
)(840,223

2,054,299

)(11,955

2,042,344

12

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
المجمو)ة كمسترجر
 1إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل) 16ل )قود الترجير المصنفة سابقا ً كعقود ترجير تشغيلية وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم ل 17أدى إل اال)تراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات الترجير .نتك )ن ذلك انخفاض
في "المصاريف األخرى" وزيادة في اإلطفاي ومصاريف التمويل.
التأثير على بيان التدفقات النقدية:
نتك )ن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 16ترءير )ل بيان التدفقات النقدية المجمعة للمجمو)ة.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 16يستوجب )ل المسترجر )رض التالي:
 مدفو)ات لترجير قصير األجل ومدفو)ات لترجير موجودات ذات قيمة منخفضة ومدفو)ات الترجير المتغيرة وغير
المدرجة ضمن مطلوبات الترجير ،كجزي من األنشطة التشغيلة لقامت المجمو)ة بإدراج تلك المدفو)ات ضمن
المدفو)ات للموردين والمو فين .
 المدفو)ات النقدية للجزي الخاص بالفوائد )ل مطلوبات الترجير إما ضمن األنشطة التشغيلية أو األنشطة التمويلة ،كما
هو مسمو ٌح به وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ل . 7لاختارت المجمو)ة ادراج الفوائد المدفو)ة ضمن األنشطة
التمويلة .
 المدفو)ات النقدية لجزي األصل من مطلوبات الترجير ضمن من األنشطة التمويلة.
لم ينتك )ن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 16ترءير )ل صافي التدفقات النقدية.
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)9مزايا الدفع مقدما ً مع التعويض السلبي
وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل ، 9يمكن قياي أداة الدين بالتكلفة المطفرة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ،شريطة أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفو)ات للمبلغ األصلي والفائدة )ل المستحق من المبلغ األصلي
القائم لمعايير سداد المبالغ األصلية وفوائدها واالحتفا باألداة ضمن نموذج األ)مال المناسب لغرض التصنيف .توضح
التعديالت )ل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 9أن األصل المالي يجتاز اختبار معايير سداد المبالغ األصلية وفوائدها
بغض الن ر )ن أح حدال أو رف يندح إل اإلنهاي المبكر للعقد وبغض الن ر )ن أح طرف يدفع أو يتلق تعويضات
معقولة )ن اإلنهاي المبكر للعقد .يجب تطبيق التعديالت برءر رجعي وتسرح ا)تبارا ً من  1يناير  2019مع السماح بالتطبيق
المبكر .إن هذه التعديالت ال يتوقع أن يكون لها أءر )ل البيانات المالية المجمعة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( :)28االستثمارات طويلة األجل في الشركات الزميلة وشركات المحاصة
توضح التعديالت أن المنشرة تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل) 9ل االستءمارات طويلة األجل في الشركة
الزميلة أو شركات المحاصة التي ال تنطبق )ليها طريقة حقوق الملكية ،ولكن التي في جوهرها تشكل جزي من صافي
االستءمار في الشركة الزميلة أو شركة المحاصة لاستءمارات طويلة األجل  .ويعتبر هذا التصنيف مناسبا ً ألنه يعني ضمنا ً
أن نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 9ينطبق )ل تلك االستءمارات طويلة
األجل .كما أوضحت التعديالت أنه )ند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 9ال ترخذ المجمو)ة في اال)تبار أح
خسائر للشركة الزميلة أو شركة المحاصة ،أو خسائر انخفاض في القيمة )ل صافي االستءمار والمحققة كتسويات لصافي
االستءمار في الشركة الزميلة أو شركة المحاصة نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي  :28االستءمارات في الشركات
الزميلة وشركات المحاصة.
يجب تطبيق التعديالت برءر رجعي وتسرح ا)تبارا ً من  1يناير  2019مع السماح بالتطبيق المبكر .وحيال أن المجمو)ة
ال تملك استءمارات طويلة األجل في شركات زميلة وشركات محاصة ،فإن هذه التعديالت لن يكون لها أءر )ل البيانات
المالية المجمعة .إن هذه التعديالت ليي لها أءر جوهرح )ل البيانات المالية المجمعة.
معيار المحاسبة الدولي ( :)23تكاليف االقتراض
توضح التعديالت أن المجمو)ة تعامل أح قروض تمت في األساي لتطوير أصل منهل كجزي من القروض العامة )ندما
تكون كل األنشطة الضرورية لتجهيز األصل لالستخدام أو البيع المزمع له كاملة.
تطبق المجمو)ة تلك التعديالت )ل تكاليف االقتراض المتكبدة في أو بعد الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها الشركة تلك
التعديالت للمرة األول  .تطبق الشركة تلك التعديالت )ل المعامالت التي تحصل فيها )ل سيطرة مشتركة في أو بعد أو
الفترة المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2019مع السماح بالتطبيق المبكر .وحيال أن سياسة المجمو)ة الحالية
تتماشي مع هذه التعديالت ،فإن المجمو)ة ال تتوقع أن يكون لتلك التعديالت ترءير )ل البيانات المالية المجمعة .إن هذه
التعديالت ليي لها أءر جوهرح )ل البيانات المالية المجمعة.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
تنطبق بعض التعديالت والتفسيرات األخرى للمرة األول في  2019ولكن ليي لها أءر )ل البيانات المالية المجمعة
للمجمو)ة .لم تقم المجمو)ة بالتطبيق المبكر ألح معايير أو تفسيرات أو تعديالت كانت قد صدرت ولكن لم يبدأ سريانها
بعد.
المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة وغير جارية التأثير
كما في تاريخ الموافقة )ل إصدار البيانات المالية لم تقم المجمو)ة بتطبيق المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة وغير
جارية الترءير:
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي ( :)8تعريف األهمية النسبية
تهدف التعديالت إل جعل تعريف األهمية النسبية في المعيار  1من معايير المحاسبة الدولية أسهل للفهم وليي المقصود
منها تغيير المفهوم األساسي للمعلومات الجوهرية في المعايير الدولية للتقارير المالية .تم إدراج مفهوم "حجب" المعلومات
المادية بمعلومات غير جوهرية كجزي من التعريف الجديد.
تم تغيير حد األهمية النسبية الذح ينءر )ل المستخدمين من "يمكن الترءير" إل "ما يمكن توقع الترءير بشكل معقول".
تم استبدال تعريف األهمية النسبية في معيار المحاسبة الدولي  8بتعريف األهمية النسبية في معيار المحاسبة الدولي رقم .1
باإلضافة إل ذلك ،قام مجلي معايير المحاسبة الدولية بتعديل المعايير األخرى وإطار المفاهيم الذح يتضمن تعريفًا ل همية
النسبية أو يشير إل مصطلح " األهمية النسبية " لضمان االتساق.
يتم تطبيق التعديالت برءر مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ، 2020مع السماح بالتطبيق المبكر.
إن تلك التعديالت ال يتوقع أن يكون لها ترءير جوهرح )ل البيانات المالية.
ب .أسي التجميع:
تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم وللشركات التابعة التالية لالمشار إليها بالمجمو)ة :
نسبة الملكية ل%
األنشطة
2018
الرئيسية
بلد الترسيي
اسم الشركة التابعة
2019
تطوير
شركة الكويت وادح النيل للتنمية العمرانية
80.0
)قارح
مصر
80.0
لكواديكو لشركة مساهمة مصرية
تطوير
الشركة الكويتية الوطنيـة العقارية لشركة
98.0
)قارح
مصر
مساهمة مصرية
98.0
تجارة )امة
شركة التكافح الذهبي للتجارة العامة والمقاوالت -
100
ومقاوالت
دولة الكويت
ذ.م.م .ل"التكافح" **
100
تجارة )امة
شركة مشاريع الوطنية القابضة  -ش .م .ك.
100
ومقاوالت
دولة الكويت
100
لقابضة **
الشركة العقارية الوطنية األردنية لشركة مساهمة
70.0
)قارية
األردن
خاصة
70.0
الشركة الوطنية لالستءمار والتعمير لشركة
100
)قارية
األردن
مساهمة خاصة *
100
المجمو)ة الوطنية القابضة لشركة مساهمة
100
)قارية
لبنان
100
لبنانية **
تجارة )امة
الشركة الكويتية لتطوير المشاريع السياحية لشركة
100
ومقاوالت
توني
مساهمة خاصة **
100
الشركة الكويتية الوطنية العقارية لشركة ذات
100
)قارية
باكستان
مسنولية محدودة **
100
51.0
)قارية
العراق
شركة كريدكو العقارية – المحدودة لكريدكو
51.0
تجارة )امة
شركة مشاريع الشرق األوسط للتجارة العامة -
100
ومقاوالت
دولة الكويت
ذ.م.م** .
100
تجارة )امة
شركة إتش أر دح إنترناشيونال لتطوير الموارد
80.0
ومقاوالت
دولة الكويت
البشرية  -ذ.م.م.
80.0
62.3
)قارية
دولة الكويت
شركة محاصة مجمع دسمان التجارح لدسمان *
-
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
* شركة تابعة تحت التصفية.
** تم تسجيل جزي معين من استءمار في شركات تابعة باسم أطراف ذات صلة الذين أكدوا كتابيا ان المجمو)ة هي المالك المستفيد
لها
إن الشركات التابعة لالشركات المستءمر فيها هي الشركات التي تسيطر )ليها الشركة األم .وتوجد السيطرة )ندما تكون الشركة
األم:
 ذات سلطة )ل الشركة المستءمر فيها. قابلة للتعرض للخسارة ،أو لديها حقوق في )وائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستءمر فيها. لديها القدرة )ل استخدام سلطتها في الترءير )ل )وائد الشركة المستءمر فيها.تقوم الشررركة األم بإ)ادة تقييم مدى سرريطرتها )ل الشررركة المسررتءمر فيها إذا أشررارت الحقائق وال روف برنه هناك تغييرات )ل
واحد أو أكءر من )ناصر السيطرة الءالءة المبينة أ)اله.
)ند تملك المجمو)ة لنسبة أقل من أغلبية حقوق التصويت بالشركة المستءمر فيها ،فانه يكون لديها ال سلطة )ل الشركة المستءمر
فيها )ندما تكون حقوق التصرررويت لها كافية إل)طائها القدرة العملية )ل توجيه األنشرررطة ذات الصرررلة للشرررركة المسرررتءمر فيها من
جانبها .ترخذ المجمو)ة جميع الحقائق وال روف ذات الصررررررلة بعين اال)تبار في تقييم مدى كفاية حقوق التصررررررويت في الشررررررركة
المستءمر فيها إل)طاي السلطة )ليها ،بما في ذلك:
-

حقوق تصويت المجمو)ة نسبة ال مدى توزيع حقوق التصويت الخاصة باآلخرين.
حقوق التصويت المحتملة التي تحتف بها الشركة ،وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى.
الحقوق الناشئة )ن ترتيبات تعاقدية أخرى.
أية حقائق و روف إضررافية تشررير إل مدى القدرة المالية للشررركة األم )ل توجيه األنشررطة ذات الصررلة )ند اتخاذ القرارات،
بما في ذلك أنماط التصويت في االجتما)ــات السابقـة للمساهمين.

تتضرررمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشرررركات التابعة من تاريخ بدي السررريطرة الفعلية وحت تاريخ زوال السررريطرة
الفعلية .وتحديداً ،يتم ادراج اإليرادات والمصاريف للشركة التابعة التي تم شرايها أو استبعادها خالل السنة ضمن بيان األرباح أو
الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع من تاريخ ح صول الشركة االم )ل السيطرة وحت تاريخ زوال سيطرة الشركة األم )ل
الش رركة التابعة) .ند التجميع ،يتم اسررتبعاد جميع األرصرردة والمعامالت المتبادلة بين الشررركات بالكامل ،بما فيها األرباح المتبادلة
والخسرررائر واألرباح غير المحققة  .يتم إ)داد البيانات المالية المجمعة باسرررتخدام سرررياسرررات محاسررربية موحدة للمعامالت المتماءلة
ول حداال األخرى التي تتم في روف متشابهة.
يتم إ هار الحصررص غير المسرريطرة من صررافي موجودات الشررركات التابعة المجمعة في بند مسررتقل من حقوق ملكية المجمو)ة،
بيان األرباح أو الخ سائر المجمع وكل بند من بنود الدخل ال شامل اآلخر المتعلقة بم ساهمي ال شركة األم والح صص غير الم سيطرة
حت إن نتك )ن ذلك قيد )جز في رصيد الحصص غير المسيطرة.
يتم المحاسبة )ن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة مع )دم التغير في السيطرة كمعاملة ضمن حقوق الملكية .يتم تعديل المبالغ
الدفترية لح صص ملكية المجمو)ة والح صص غير الم سيطرة لتعكي التغيرات للح صص المتعلقة بها في الشركات التابعة .إن أية
فروقات بين الرصررريد المعدل للحصرررص غير المسررريطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المحصرررل يتم اال)تراف بها مباشررررة في
حقوق المـلكية الخاصة بمالك الشركة األم .إذا فقدت المجمو)ة السيطرة )ل شركة تابعة ،فإنها تقوم باآلتي:
-

استبعاد الموجودات لبما في ذلك الشهرة والمطلوبات للشركة التابعة.
استبعاد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة.
استبعاد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.
إدراج القيمة العادلة للمقابل المستلم.
إدراج القيمة العادلة ألح استءمار محتف به.
إدراج أح فائض أو )جز في األرباح أو الخسائر.
إ)ادة تصرررنيف حصرررة الشرررركة األم من البنود المسرررجلة سرررابقا في الدخل الشرررامل اآلخر إل األرباح أو الخسرررائر أو األرباح
المرحلة طبقا ً لما يلزم لهذه البنود.

ج .تصنيفات الجزي المتداول وغير المتداول
تعرض المجمو)ة الموجودات والمطلوبات في مخاطر السيولة في إيضاح رقم  32لد استنادا ً إل تصنيف المتداول  /غير المتداول.
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
تعتبر الموجودات متداولة إذا:
 كانت من المتوقع تحققها أو تنوى المجمو)ة بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العادية ،أو كانت محتف به لغرض المتاجرة ،أو كانت من المتوقع تحققها خالل اءني )شر شهرا ً بعد تاريخ التقرير ،أو كانت نقد أو نقد معادل مالم يكن نقد محتجز أو يستخدم لتسوية التزام لفترة اءني )شر شهرا ً )ل األقل بعد تاريخ التقرير.تصنف المجمو)ة كافة الموجودات األخرى كـموجودات غير متداولة.
تعتبر المطلوبات متداولة إذا:
 كان من المتوقع تسويتها ضمن دورة التشغيل العادية ،أو محتف به بصورة رئيسية لغرض المتاجرة ،أو كان من المتوقع تسويتها خالل اءني )شر شهرا ً بعد تاريخ التقرير ،أو ال يوجد حق غير مشروط لترجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل )ن اءني )شر شهرا ً بعد تاريخ التقرير.تصنف المجمو)ة كافة مطلوباتها األخرى كـمطلوبات غير متداولة.
د .األدوات المالية
تقوم المجمو)ة بتصرررنيف أدواتها المالية كموجودات مالية ومطلوبات مالية .يتم إدراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية )ندما
تكون المجمو)ة طرفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات.
يتم تصنيف األدوات المالية كمطلوبات أو حقوق ملكية طبقا لمضمون االتفاقية التعاقدية .إن الفوائد والتوزيعات واألرباح والخسائر
التي تتعلق باألداة المالية المصرررنفة كمطلوبات تدرج كمصرررروف أو إيراد .إن التوزيعات )ل حاملي هذه األدوات المالية المصرررنفة
كحقوق ملكية يتم قيدها مباشررررررة )ل حقوق الملكية .يتم إ هار األدوات المالية بالصرررررافي )ندما يكون للمجمو)ة حق قانوني ملزم
لتسديد الموجودات والمطلوبات بالصافي وتنوح السداد إما بالصافي أو ببيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
تتضرررررررمن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي المجمع النقد واألرصررررررردة البنكية ،المدينين ،الموجودات
المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسرررررررائر ،الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشرررررررامل اآلخر ،دائنون،
قروض وسلفيات ومطلوبات )قود إيجار.
أ

الموجودات المالية
السياسة المحاسبية التي تسري اعتبارا ً من  1يناير 2019
تصنيف الموجودات المالية
لتحديد فئة تصرررررررنيف وقياي الموجودات المالية ،يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية ل 9تقييم كافة الموجودات المالية،
باسررتءناي أدوات الملكية والمشررتقات ،اسررتنادا ً إل نموذج األ)مال الخاص بالشررركة بإدارة الموجودات وكذلك خصررائص التدفقات
النقدية التعاقدية لتلك األدوات مجتمعين.
تقييم نموذج األعمال
تحدد المجمو)ة نموذج أ)مالها وفق م ستوى يعكي أف ضل و سيلة إلدارة المجمو)ة لموجوداتها المالية لتحقيق أهدافها ،وتحقيق
التدفقات النقدية التعاقدية .وهذا سرررررررواي كان هدف المجمو)ة الوحيد هو تحصررررررريل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو
تحصررررررريل التدفقات النقدية التعاقدية وكذلك التدفقات النقدية من بيع الموجودات معا .وإذا لم تنطبق أح من هاتين الحالتين لكرن
يتم االحتفا بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة  ،فإن الموجودات المالية تصرررررررنف كجزي من نموذج أ)مال البيع وتقاي
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسررائر .ال يتم تقييم نموذج أ)مال المجمو)ة لكل أداة )ل حدة ،ولكن )ل مسررتوى أ)ل
من المحاف المجمعة.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة – اختبار مدفوعات أصل المبلغ
والفائدة فقط
)ندما يتم تحديد نموذج اال)مال لالحتفا بالموجودات لغرض تحصررررريل التدفقات النقدية التعاقدية او تحصررررريل التدفقات النقدية
التعاقدية والبيع ،تقوم المجمو)ة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية ل دوات المالية تتمءل في مدفو)ات ألصرررررررل المبلغ والفائدة
فقط ل"اختبار تحقق مدفو)ات أصررررررررل المبلغ والفائدة فقط"  .ألغراض هذا االختبار ،يلعرف "أصررررررررل المبلغ" بالقيمة العادلة
للموجودات المالية )ند اال)تراف المبدئي ،وقد يتغير )ل مدى )مر الموجودات المالية ل)ل سرررربيل المءال ،في حالة أن يمءل
مدفو)ات ألصررل المبلغ أو إطفاي القسررط/الخصررم  .إن العناصررر الجوهرية للفائدة في أح ترتيب إقراض أسرراسرري تتمءل بصررورة
نموذجية في مرا)اة القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان .
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
تقوم المجمو)ة بإ)ادة التصرررررنيف فقط في حال حصرررررول أح تغيير في نموذج األ)مال المسرررررتخدم إلدارة تلك الموجودات .وتتم
إ)ادة التصررررررنيف ا)تبارا ً من بداية فترة التقرير الالحقة لحصررررررول التغيير .ومن غير المتوقع تكرار مءل هذه التغييرات بدرجة
كبيرة ولم تحدال خالل السنة.
االعتراف المبدئي
يتم اال)تراف بمشررتريات ومبيعات الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ الذح تلتزم فيه المجمو)ة بشررراي أو بيع
األصرررل .يتم اال)تراف بالموجودات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة مضررراف إليها تكاليف المعامالت لكافة الموجودات المالية غير
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
إلغاء االعتراف
يتم إلغرراي اال)تراف بررالموجودات المرراليررة لكليررا أو جزئيررا )نرردمررا تنتهي الحقوق التعرراقررديررة في اسرررررررتالم الترردفقررات النقررديررة من
الموجودات المالية ،أو )ندما تحول المجمو)ة حقها في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية ،وذلك في إحدى الحالتين
التاليين :لأ إذا تم تحويل جميع المخاطر والعوائد الخاصرررررة بملكية الموجودات المالية من قبل المجمو)ة ،أو لب )ندما ال يتم
تحويل جميع المخاطر والعوائد للموجودات المالية أو االحتفا بها ،ولكن تم تحويل السررررررريطرة )ل الموجودات المالية) .ندما
تحتف المجمو)ة بالسيطرة ،فيجب )ليها االستمرار في إدراج الموجودات المالية بحدود نسبة مشاركتها فيها.
فئات قياس الموجودات المالية
تقوم المجمو)ة بتصنيف موجوداتها المالية )ند اإل)تراف المبدئي ضمن التصنيفات التالية:





أدوات الدين بالتكلفة المطفرة.
أدوات الدين بالقيمة العادلة من الدخل الشررامل اآلخر ،مع إ)ادة تصررنيف األرباح أو الخسررائر )ند إلغاي اإل)تراف إل بيان
األرباح أو الخسائر المجمع.
أدوات الملكية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر ،مع )دم إ)ادة تصنيف األرباح أو الخسائر )ند إلغاي اإل)تراف إل
بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
تقاي الموجودات المالية بالتكلفة المطفرة إذا كانت تتوافق مع الشرطين التاليين:
 االحتفا باألصل ضمن نموذج األ)مال الذح يهدف إل تملك األصل للحصول )ل تدفقات نقدية تعاقدية ،و الشررروط التعاقدية للموجودات المالية ت هر تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تتضررمن بشرركل أسرراسرري مدفو)ات المبلغاألصلي والفوائد المستحقة )ل المبلغ المتبقي.
أدوات الدين التي تم قياسررها بالتكلفة المطفرة تقاي الحقا ً بالتكلفة المطفرة باسررتخدام طريقة العائد الفعلي المعدلة بخسررائر انخفاض
القيمة ،إن وجدت .يتم اال)تراف باألرباح والخسررررررائر في بيان األرباح أو الخسررررررائر المجمع )ند إلغاي اال)تراف باألصررررررل أو
تعديله أو انخفاض قيمته.
التكلفة المطفرة وطريقة العائد الفعلي
طريقة العائد الفعلي هي الطريقة الحتساب التكلفة المطفرة ألداة الدين وتخصيص إيرادات الفوائد )ل الفترة ذات الصلة.
بشكل )ام ،فإن معدل العائد الفعلي هو السعر الذح يقوم بخصم التحصيالت النقدية المستقبلية المقدرة لبما في ذلك جميع
الرسوم والنقاط المدفو)ة أو المستلمة التي تشكل جزيا ً من سعر الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط أو
الخصومات األخرى باستءناي الخسائر االئتمانية المتوقعة ،من خالل العمر المتوقع ألداة الدين أو حيءما ينطبق ،فترة
أقصر ،إل القيمة الدفترية اإلجمالية ألداة الدين )ند اال)تراف المبدئي .بالنسبة للموجودات المالية التي تم شرانها أو
الناشئة )ن ضعف ائتماني ،يتم احتساب سعر الفائدة الفعلي المعدل ائتمانيا )ن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة ،بما في ذلك الخسائر االئتمانية المتوقعة ،لتصل إل التكلفة المطفرة ألداة الدين )ند اال)تراف المبدئي.
التكلفة المطفرة للموجودات المالية هي قيمة الموجودات المالية )ند اال)تراف المبدئي مخصوما ً منها المبالغ المستلمة
من أصل المبلغ باإلضافة إل اإلطفاي التراكمي باستخدام طريقة العائد الفعلي للفروقات بين المبلغ المبدئي ومبلغ
االستحقاق ،المعدلة بمخصص الخسائر .إن القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية هي التكلفة المطفرة للموجودات
المالية قبل التعديل لمخصص الخسائر.
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إن النقد والنقد المعادل والمدينين يصنفان كردوات دين بالتكلفة المطفرة.
 النقد والنقد المعادل
يتمءل النقد والنقد المعادل في النقد واألرصدة البنكية والودائع تحت الطلب لدى البنوك واالستءمارات قصيرة األجل )الية
السررريولة والتي تسرررتحق خالل فترة  3شرررهور أو أقل من تاريخ اإليداع والقابلة للتحويل إل مبالغ محددة من النقد والتي
تتعرض لمخاطر غير مادية من حيال التغيرات في القيمة.
 مدينون تجاريون
يمءل المدينون المبالغ المسرررتحقة من العمالي )ن بيع بضرررائع أو خدمات منجزة ضرررمن النشررراط اال)تيادح ،ويتم اال)تراف
مبدئيا بالمدينين بالقيمة العادلة وتقاي فيما بعد بالتكلفة المطفرة باسرررررررتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصرررررررا مخصرررررررص
االنخفاض في القيمة.
أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)ند التحقق المبدئي ،يجوز للمجمو)ة أن تقرر تصرررررررنيف بعض من أدوات الملكية دون الرجوع في ذلك بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر )ندما ال يحتف بها لغرض المتاجرة أو مقابل محتمل ناشئ )ن دمك األ)مال .يتحدد ذلك التصنيف
لكل أداة )ل حدة.
االسرررررررتءمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشرررررررامل األخر تقاي الحقا ً بالقيمة العادلة .يتم اال)تراف
بالتغيرات في القيمة العادلة بما في ذلك الجزي الخاص بالعمالت األجنبية في الدخل الشررامل اآلخر ويتم )رضررها في التغيرات
المتراكمة في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية .يتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل
اآلخر إل األرباح المرحلة )ند االسررتبعاد .إن األرباح والخسررائر الناتجة من أدوات الملكية ال يعاد تصررنيفها إل بيان األرباح
أو الخسائر المجمع .يتم اال)تراف بتوزيعات األرباح في بيان األرباح أو الخسائر المجمع )ند ءبوت الحق في تلك التوزيعات،
إال )ندما تستفيد المجمو)ة من تلك المحصالت كاسترداد جزي من تكلفة األداة ،وفي هذه الحالة تسجل تلك األرباح في الدخل
الشررامل اآلخر .ال تخضررع أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشررامل اآلخر لتقييم انخفاض القيمة .و)ند اسررتبعادها،
يعاد تبويب األرباح أو الخسرررررررائر من التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إل األرباح المرحلة في بيان التغيرات في حقوق
الملكية.
تصررنف المجمو)ة االسررتءمارات في أدوات الملكية المسررعرة ضررمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشررامل
اآلخر في بيان المركز المالي المجمع.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم قياي الموجودات المالية التي ال تسرررتوفي شرررروط القياي بالتكلفة المطفرة أو من خالل الدخل الشرررامل األخر بالقيمة العادلة
من خالل االرباح أو الخسائر) .ل وجه التحديد:
 يتم تصرررنيف االسرررتءمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسرررائر ما لم تقم المجمو)ة بتصرررنيف
االستءمار في االدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل )ند اال)تراف المبدئي.
 يتم تصررنيف أدوات الدين التي ال تسررتوفي شررروط التكلفة المطفرة أو شررروط القيمة العادلة من خالل الدخل الشررامل اآلخر
لكما هو موضرررح أ)اله بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسرررائر .باإلضرررافة إل ذلك ،قد يتم تصرررنيف أدوات الدين
المس رتوفية إما شررروط التكلفة المطفرة أو شررروط القيمة العادلة من خالل الدخل الشررامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل
االرباح أو الخسررائر )ند اال)تراف المبدئي إذا كان هذا التصررنيف يلغي أو يقلل بشرركل جوهرح )دم تطابق في القياي أو
اال)تراف ل")دم تطابق المحاسرربي" الذح قد ينشررر من قياي الموجودات أو المطلوبات أو اال)تراف باألرباح والخسررائر
)ليهم )ل أسي مختلفة.
تسرررجل التغيرات في القيمة العادلة ،أرباح أو خسرررائر البيع والناتجة من االسرررتبعاد ،إيرادات الفوائد وتوزيعات األرباح في بيان
األرباح أو الخسائر المجمع وفقا ً لشروط العقد أو )ندما يءبت الحق في استالم مبلغ األرباح.
تصررنف المجمو)ة قرض إل طرف ذح صررلة ضررمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسررائر في بيان
المركز المالي المجمع.
ب) إنخفاض قيمة الموحودات المالية
تعترف المجمو)ة بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتف بها بالقيمة العادلة من خالل االرباح
أو الخسائر.
تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة إل الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا ً للعقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع
المجمو)ة استالمها ،ويتم خصم العجز بنسبة تقريبية إل معدل الفائدة الفعلي األصلي )ل ذلك األصل .تشمل التدفقات النقدية
المتوقعة التدفقات النقدية من بيع الضمانات المحتف بها أو التحسينات االئتمانية اآلخرى التي تعتبر جزيا ً من الشروط التعاقدية.
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بالنسبة المدينين التجاريين ،طبقت المجمو)ة األسلوب المبسط للمعيار واحتسبت الخسائر االئتمانية المتوقعة استنادا ً إل
الخسائر االئتمانية المتوقعة )ل مدى أ)مار الموجودات المالية .و)ليه ،ال تقوم المجمو)ة بتتبع التغيرات في مخاطر
االئتمان ولكن يتم اإل)تراف بمخصص الخسائر استنادا ً إل الخسائر االئتمانية المتوقعة )ل مدى أ)مار الموجودات المالية
في تاريخ كل فترة تقرير .أنشرت المجمو)ة مصفوفة مخصصات تستند إل السجل السابق لخسائر االئتمان ،ومعدلة بالعوامل
المستقبلية المحددة للمدينين والبيئة االقتصادية .يتم تقسيم االنكشافات للمخاطر )ل أساي الخصائص االئتمانية مءل درجة
مخاطر االئتمان ،المنطقة الجغرافية ،قطاع األ)مال ،حالة التعسر و)مر العالقة ،أيهما ينطبق.
بالنسبة ألرصدة األطراف ذات الصلة والقروض بين شركات المجمو)ة ،تطبق المجمو)ة األسلوب المستقبلي حيال لم يعد
اال)تراف بالخسائر االئتمانية يعتمد )ل تحديد المجمو)ة في البداية لحدال خسائر االئتمان .وبدالً من ذلك ،ترخذ المجمو)ة
في اال)تبار نطاق أكبر من المعلومات )ند تقييم مخاطر االئتمان وقياي الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك األحداال
الماضية ،ال روف الحالية ،التوقعات المعقولة والممكن إءباتها والتي تنءر )ل القدرة المتوقعة )ل تحصيل التدفقات النقدية
المستقبلية ألداة الدين.
لتطبيق األسلوب المستقبلي ،تطبق المجمو)ة تقييم من ءالال مراحل لقياي الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي:
 المرحلة األولي – األدوات المالية التي لم تتراجع قيمتها بصورة كبيرة بالنسبة لجودتها االئتمانية منذ اال)تراف المبدئي
أو المصنفة ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.
 المرحلة الءانية ل)دم انخفاض قيمة االئتمان – األدوات المالية التي تراجعت قيمتها بصورة كبيرة من حيال جودتها
االئتمانية منذ اال)تراف المبدئي ومخاطرها االئتمانية غير منخفضة.
 المرحلة الءالءة لانخفاض قيمة االئتمان – الموجودات المالية التي لها دليل موضو)ي )ل انخفاض القيمة في تاريخ
التقرير الما لي والمحدد أن قيمتها قد انخفضت )ندما يكون لحدال أو أكءر أءر سلبي )ل التدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة.
)ند تقييم ما إذا كانت جودة االئتمان ل داة المالية قد تدهورت بشكل جوهرح منذ اال)تراف المبدئي ،تقارن المجمو)ة
مخاطر التعءر )ل األداة المالية في تاريخ التقرير بمخاطر التعءر )ل األداة المالية في تاريخ اإل)تراف المبدئي) .ند
إجراي هذا التقييم ،ترخذ المجمو)ة في اال)تبار المعلومات الكمية والنو)ية المعقولة والمد)ومة ،بما في ذلك الخبرة التاريخية
والمعلومات التطلعية المتاحة دون تكلفة أو جهد مفرط .تشمل المعلومات التطلعية التي تم الن ر فيها اإلمكانية المستقبلية
للصنا)ات التي يعمل فيها مدينو المجمو)ة  ،والتي تم الحصول )ليها من تقارير الخبراي االقتصاديين والمحللين الماليين
والهيئات الحكومية ومنسسات الفكر ذات الصلة وغيرها من المن مات المماءلة  ،باإلضافة إل الن ر في مختلف المصادر
الخارجية للمعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة المتعلقة بالعمليات األساسية للمجمو)ة.
يتم اال)تراف بـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة  12شهراً" للمرحلة األولي مع اال)تراف بـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة
)ل مدى أ)مار االئتمان للموجودات المالية" للمرحلة الءانية والءالءة .تمءل الخسائر االئتمانية المتوقعة )ل مدى أ)مار
االئتمان للموجودات المالية خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة )ن جميع أحداال التعءر المحتملة )ل مدى العمر المتوقع ل داة
شهرا جزيا ً من الخسائر
المالية .تمءل الخسائر االئتمانية المتوقعة )ل مدى أ)مار االئتمان للموجودات المالية لمدة 12
ً
االئتمانية المتوقعة )ل مدى أ)مار الموجودات المالية والتي من المتوقع أن تنتك )ن أحداال تعءر )ل األدوات المالية لمدة
شهرا بعد تاريخ التقرير المالي.
12
ً
يتحدد قياي الخسائر االئتمانية المتوقعة )ن طريق تقدير االحتمال المرجح لخسائر االئتمان )ل مدى العمر المتوقع ل داة
المالية .يتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة والتي تم قياسها بالتكلفة المطفرة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات ،وتحمل
)ل بيان األرباح أو الخسائر المجمع ،أما بالنسبة ألدوات الدين المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
األخر ،يتم تحميل الخسائر المتاحة لبيان األرباح أو الخسائر المجمع ،ويتم اإل)تراف به من خالل الدخل الشامل األخر.
تعتبر المجمو)ة األصل المالي متعءرا ً )ندما تترخر المدفو)ات التعاقدية لـرررررر وووو يوماً .ومع ذلك ،وفي بعض الحاالت،
يمكن للمجمو)ة أن تعتبر األصل المالي متعءرا ً )ندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إل أن المجمو)ة قد ال تتلق
كامل المبالغ التعاقدية المستحقة .يتم شطب األصل المالي )ندما ال يتوقع استرداد التدفقات النقدية التعاقدية.
ج المطلوبات المالية
يتم اال)تراف المبدئي لجميع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة ،وفي حالة القروض والسلفيات والدائنون تخصم تكاليف المعاملة
المتعلقة بها بشكل مباشر .يتم قياي جميع المطلوبات المالية الحقا ً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالتكلفة المطفرة
باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.
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المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر
يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أوالخسائر)ندما تكون المطلوبات المالية:
 1محتف بها لغرض المتاجرة أو
 2تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل االرباح أوالخسائر.
يتم قياي المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أوالخسائر بالقيمة العادلة ،مع اال)تراف باألرباح أو الخسائر الناشئة
)ن التغيرات في القيمة العادلة في االرباح أو الخسائر إل الحد الذح ال تكون فيه جزيا ً من )القة تحوط محددة.
ومع ذلك ،بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر ،يتم اال)تراف بمبلغ التغير في القيمة
العادلة للمطلوبات المالية الخاص بالتغييرات في مخاطر االئتمان لتلك المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر .يتم اال)تراف بالمبلغ
المتبقي من التغير في القيمة العادلة للمطلوبات في االرباح أو الخسائر .التغيرات في القيمة العادلة الخاصة بالمخاطر االئتمان
للمطلوبات المالية يعترف بها في الدخل الشامل اآلخر وال يتم إ)ادة تصنيفها الحقا ً إل االرباح أو الخسائر لكن يتم تحويلها إل
األرباح المرحلة )ند استبعاد المطلوبات المالية.
المطلوبات المالية بالتكلفة المطفرة
يتم قياي المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )ل النحو المبين أ)اله بالتكلفة المطفرة
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 الدائنون
يمءل رصرررريد الدائنين في الدائنين التجاريين والدائنين اآلخرين .يمءل بند الدائنين التجاريين االلتزام لسررررداد قيمة بضررررائع أو
خدمات تم شرررانها من الموردين ضررمن النشرراط اال)تيادح .يتم إدراج الدائنين التجاريين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاي الحقا
بالتكلفة المطفرة با ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم ت صنيف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كان ال سداد ي ستحق خالل
سنة أو أقل لأو ضمن الدورة التشغيلية الطبيعية للنشاط أيهما أطول  ،وبخالف ذلك ،يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة.
 االقتراض
يتم إدراج القروض مبدئيا بصررافي القيمة العادلة بعد خصررم التكاليف المتكبدة .والحقا ً يتم إدراج القروض بالتكلفة المطفرة،
ويتم احتسررراب الفروقات بين المبلغ المحصرررل لبالصرررافي بعد خصرررم تكلفة العملية والقيمة المسرررتردة في بيان األرباح أو
الخسائر المجمع خالل فترة االقتراض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم احتساب تكلفة منح القروض ضمن تكاليف )مليات القروض إل الحد الذح يحتمل )ل أساسه سحب كل أو بعض هذه
التسرررهيالت في هذه الحالة ،يتم ترجيل هذه المصررراريف حت يتم سرررحب القروض) .ندما ال يوجد أح دليل )ل أن بعض أو
كل القروض سررريتم سرررحبها ،فإن هذه المصررراريف يتم رسرررملتها كمدفو)ات مقدمة لخدمات السررريولة ويتم إطفائها )ل فترة
القروض المتعلقة بها.
يتم إلغاي اال)تراف بالمطلوبات المالية )ندما يتم إلغاي أو انتهاي االلتزام مقابل المطلوبات) .ندما يتم استبدال المطلوبات المالية
الحالية برخرى من نفي المقرض بشروط مختلفة جوهريا أو تعديل شروط المطلوبات المالية الحالية بشكل جوهرح .يتم معاملة
التبديل أو التغيير كإلغاي ا)تراف ألصل االلتزام وإدراج التزام جديد ،ويتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان
األرباح أو الخسررررائر المجمع .إذا لم يكن التعديل جوهريا ً ،يتم اإل)تراف بالفرق :ل 1القيمة الدفترية للمطلوبات قبل التعديل؛ و
ل 2القيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل في االرباح أو الخسائر كررباح أو خسائر التعديل ضمن أرباح وخسائر أخرى.
د مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
يتم مقاصرررررررة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم ادراج صرررررررافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط إذا كان هناك حق
قانوني واجب النفاذ حاليا لمقاصررة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسرروية )ل أسرراي الصررافي أو لتحقيق الموجودات وتسرروية
المطلوبات في وقت واحد.
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هـ .مخزون )قارات
إن العقارات التي يتم شرررانها أو االنتهاي من إنشررايها وتجهيزها لغرض البيع في سررياق اال)مال المعتاد ،بخالف التي يتم االحتفا
بها لغرض الترجير أو ارتفاع قيمتها الرأسررررمالية ،تصررررنف كمخزون )قارات ويتم قياسررررها بالتكلفة أو صررررافي القيمة البيعية الممكن
تحقيقها أيهما أقل.
تتضرررررررمن التكلفة االرض ملك حر أو حقوق االسرررررررتئجار ل رض ،والمبالغ المدفو)ة للمقاولين لغرض أ)مال اإلنشررررررراي ،وتكاليف
االقتراض والتخطيط والتصرررررررميم ،وتكلفرة إ)رداد الموقع ،واألتعراب المهنيرة للخردمرات القرانونيرة ،وضررررررررائرب نقرل ملكيرة العقرار،
ومصروفات اإلنشاي غير المباشرة ،والتكاليف األخرى ذات الصلة.
يتم تقدير صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها ب سعر البيع المقدر ضمن سياق األ)مال العادح ا ستنادًا إل أ سعار ال سوق في تاريخ
ناقصرررررررا التكاليف إل االتمام والتكاليف المقدرة للبيع .وتسرررررررجل
التقرير ويخصرررررررم وف ًقا للقيمة الزمنية ل موال إذا كانت جوهرية
ً
العموالت غير المستردة المدفو)ة لوكالي المبيعات أو التسويق )ند بيع وحدات العقارات كمصروف )ند سدادها.
إن تكلفة مخزون العقارات المحققة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع )ند البيع يتم تحديدها بالرجوع إل التكلفة المحددة المتكبدة
للعقار المباع وتوزيع أح تكاليف غير محددة اسررتنادًا إل الحجم النسرربي للعقار المباع .ويتم تحميل شررطب مخزون العقارات ضررمن
مصروفات التشغيل االخرى.
و .العقارات االستءمارية
تتضمن العقارات االستءمارية العقارات القائمة والعقارات قيد اإلنشاي أو إ)ادة التطوير والمحتف بها لغرض اكتساب اإليجارات أو
ارتفاع القيمة ال سوقية أو كالهما .تدرج العقارات اال ستءمارية مبدئيا بالتكلفة والتي ت شمل سعر ال شراي وتكاليف العمليات المرتبطة
بها .الحقا للتسررررجيل المبدئي ،يتم إدراج العقارات االسررررتءمارية بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية .يتم تسررررجيل األرباح أو
الخ سائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للعقارات اال ستءمارية في بيان األرباح أو الخ سائر المجمع في الفترة التي حدال بها
التغير.
يتم رسررملة المصرراريف الالحقة إل القيمة الدفترية ل صررل فقط )ندما يكون من المتوقع تدفق المنافع االقتصررادية المسررتقبلية الناتجة
من المصاريف إل المجمو)ة .وأن التكلفة يمكن قياسها بصورة موءوقة .يتم تسجيل جميع تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى
كمصاريف )ند تكبدها) .ند استبدال جزي من العقار االستءمارح ،يتم إلغاي اال)تراف بالقيمة الدفترية للجزي المستبدل.
يتم إلغاي اال)تراف بالعقارات االسررتءمارية )ند اسررتبعادها لأح في تاريخ انتقال السرريطرة للمشررترح أو سررحبها نهائيا من االسررتخدام
وال يوجد أية منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستبعاد .ويتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة )ـن استبعاد أو إنهـاي خدمـة
العقار االستءمارح في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
يتم التحويل إل العقار االستءمارح فقط )ند حدوال تغير في استخدام العقار يدل )ل نهاية شغل المالك له ،أو بداية ترجيره تشغيليا
لطرف آخر ،أو إتمام البناي أو التطوير .ويتم التحويل من )قار استءمارح فقط )ند حدوال تغير في االستخدام يدل )ليه بداية شغل
المالك له ،أو بداية تطويره بغرض بيعه .في حال تحول )قار مسرررررررتخدم من قبل المالك إل )قار اسرررررررتءمارح ،تقوم المجمو)ة
بالمحاسبة )ن ذلك العقار طبقا للسياسة المحاسبية المتبعة للممتلكات والمعدات حت تاريخ تحول وتغيير االستخدام.
ز) .قارات قيد التطوير
إن )قارات قيد التطوير تم تطويرها بهدف البيع في المسررررررتقبل ضررررررمن النشرررررراط اإل)تيادح بتحويلها إل مخزون )قارات بدال من
االحتفا بها لغرض اكتساب اإليجارات أو ارتفاع القيمة السوقية .ويتم قياسها بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها أيهما
أقل .تسجل العقارات المبا)ة وهي تحت التطوير بالتكلفة مضافا ً إليها الربح  /الخسائر ناقصا مدفو)ات مقدمة مستلمة من العمالي.
تشرررمل تكلفة العقارات تحت التطوير تكلفة األراضررري وغيرها من النفقات التي يتم رسرررملتها )ن األ)مال الضررررورية كجعل العقار
جاهزا للبيع .تتمءل صررافي القيمة البيعية في سررعر البيع التقديرح ناقص را ً التكاليف المتكبدة في )ملية بيع العقار .يعتبر العقار منجزا
)ند اكتمال جميع األ)مال المتعلقة به بما في ذلك البنية التحتية ومرافق المشروع بالكامل.
ح .الشركات الزميلة
إن الشررررركات الزميلة هي تلك الشررررركات التي يكون للمجمو)ة ترءير جوهرح )ليها ،والتي تتمءل في قدرتها )ل المشرررراركة في
القرارات المالية والتشغيلية للشركة الزميلة ولكن ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة )ل تلك القرارات .وفقا لطريقة حقوق الملكية،
فان االستءمارات في الشركات الزميلة تدرج في بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة المعدلة برءر أية تغيرات الحقة لتاريخ االقتناي
لحصرررة المجمو)ة في صرررافي موجودات الشرررركة الزميلة من تاريخ بداية الترءير الجوهرح فعليا حت الزوال الفعلي لهذا الترءير
الجوهرح ،فيما )دا االسرررتءمارات المصرررنفة كاسرررتءمارات محتف بها لغرض البيع ،حيال يتم المحاسررربة )نها وفقا للمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ل" 5الموجودات غير المتداولة المحتف بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة".
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تقوم المجمو)ة بإدراج ح صتها في نتائك أ)مال ال شركة الزميلة في بيان األرباح أو الخ سائر المجمع ،كما تقوم بإدراج ح صتها في
التغيرات في الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة ضمن الدخل الشامل اآلخر لها.
تتوقف المجمو)ة )ن تسررجيل الخسررائر إذا تجاوزت خسررائر الشررركة الزميلة حصررة المجمو)ة بها لمتضررمنة أية حصررص طويلة
األجل والتي تمءل جزيا ً من صررافي اسررتءمار المجمو)ة في الشررركة الزميلة( فيما )دا إذا كان )ل المجمو)ة التزام تجاه الشررركة
الزميلة أو قامت برية مدفو)ات نيابة )نها.
يتم استبعاد األرباح أو الخسائر الناتجة )ن المعامالت مع الشركات الزميلة مقابل االستءمار في الشركة الزميلة في حدود حصة
المجمو)ة من الشركة الزميلة.
إن أح زيادة في تكلفة االقتناي )ن حصررررررة المجمو)ة من صررررررافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة وااللتزامات
المحتملة المعترف بها للشررركة الزميلة كما في تاريخ )ملية االقتناي يتم اال)تراف بها كشررهرة  .وت هر الشررهرة كجزي من القيمة
الدفترية لالسرررررتءمار في الشرررررركات الزميلة حيال يتم تقييمها كجزي من االسرررررتءمار لتحديد أح انخفاض في قيمتها .إذا كانت تكلفة
االقتناي أقل من حصة المجمو)ة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة وااللتزامات المحتملة ،يتم إدراج الفرق
مباشرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
تحدد المجمو)ة بتاريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك أح دليل موضرررو)ي )ل أن االسرررتءمار في الشرررركة الزميلة قد انخفضرررت
قيمته وتحديد إذا ما كان ضرررروريا ً اال)تراف برح انخفاض في قيمة االسرررتءمار .فإذا ما وجد ذلك الدليل ،فيتم اختبار االنخفاض في
القيمة لكامل القيمة الدفترية لالسررتءمار لمتضررمنة الشررهرة وتقوم المجمو)ة باحتسرراب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين المبلغ
الممكن اسررترداده للشررركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم إدراج هذا المبلغ في بيان األرباح أو الخسررائر المجمع .يتم إدراج أى )كي
لإلنخفاض في القيمة إل الحد الذح يزيد فيه الحقا المبلغ الممكن استرداده إستنادا ً لقيمة األستخدام من اإلستءمار.
)ند فقدان الترءير الجوهرح )ل الشركة الزميلة ،تقوم المجمو)ة بقياي وقيد أية استءمارات محتف بها بالقيمة العادلة .إن أح فرق
بين القيمة الدفترية للشرررركة الزميلة )ند فقدان الترءير الجوهرح والقيمة العادلة لالسرررتءمار المحتف به باإلضرررافة إل المحصرررل من
البيع يتم اال)تراف به في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
ط .الترتيبات المشتركة
تقوم المجمو)ة بتصنيف حصصها في الترتيبات المشتركة إما كعمليات مشتركة أو كمشاريع مشتركة ا)تمادا )ل حق المجمو)ة
في الموجودات والتزاماتها تجاه المطلوبات المتعلقة بهذه الترتيبات المشتركة.
أ .المشاريع المشتركة
المشروع المشترك هـررررررـررررررو تـرررررررتيب مشترك ،حيال يكون ل طراف التي لها سيطرة مشتركة حقوق في صافي موجودات هذا
الترتيب .السيطرة المشتركة تعني مشاركة السيطرة )ل هذا الترتيب كما هو متفق )ليه تعاقديا ،والذح يوجد فقط )ندما تكون
القرارات بشرن األنشطة ذات الصلة تتطلب موافقة إجما)ية من أطراف السيطرة المشتركة.
يتم المحاسبة )ن االستءمار في مشاريع مشتركة بنا ًي )ل طريقة حقوق الملكية مءل الشركات الزميلة.
ح .ممتلكات ومعدات
تتضمن التكلفة المبدئية للممتلكات والمعدات سعر الشراي وأح تكاليف مباشرة مرتبطة بإيصال تلك الموجودات إل موقع التشغيل
وجعلها جاهزة للتشغيل .يتم )ادة إدراج المصاريف المتكبدة بعد تشغيل الممتلكات والمعدات ،مءل اإلصالحات والصيانة والفحص
في بيان األرباح أو الخسرررررررائر المجمع في الفترة التي يتم تكبد هذه المصررررررراريف فيها .في الحاالت التي ي هر فيها بوضررررررروح أن
المصاريف قد أدت إل زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقع الحصول )ليها من استخدام إحدى الممتلكات والمعدات إل
حد أ)ل من معيار األداي المحدد أساساً ،فإنه يتم رسملة هذه المصاريف كتكلفة إضافية )ل الممتلكات والمعدات.
ت هر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة) .ند بيـرررررع أو إنهاي خدمة الموجودات،
يتم استبعاد تكلفتها واستهالكها المتراكم من الحسابات ويدرج أح ربح أو خسارة ناتجة )ن استبعادها في بيان األرباح أو الخسائر
المجمع .يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات لتحديد االنخفاض في القيمة )ندما تشير األحداال أو تغيرات ال روف إل
أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسررررررترداد .في حالة وجود مءل هذه المنشرررررررات و)ندما تزيد القيمة الدفترية )ن القيمة القابلة
لالسرررررترداد المقدرة ،يتم تخفيض الموجودات إل قيمتها القابلة لالسرررررترداد والتي تمءل القيمة العادلة ناقصرررررا تكاليف البيع أو القيمة
المستخدمة ،أيهما أ)ل .
يتم إدراج العقارات تحت اإلنشرراي ألغراض أ)مال االنتاج أو االسررتخدام االدارح بالتكلفة ناقص را ً أح خسررائر معترف بها لالنخفاض
في القيمة .تتضررمن التكلفة األتعاب المهنية وكذلك تكاليف االقتراض التي يتم رس رملتها )ل الموجودات المسررتوفاة لشررروط رسررملة
تكاليف االقتراض حسررررب السررررياسررررة المحاسرررربية للمجمو)ة .يتم تصررررنيف هذه العقارات ضررررمن الفئات المالئمة من بنود الممتلكات
والمعدات )ند إنجازها وا)تبارها جاهزة لالسرررررررتخدام .يبدأ اسرررررررتهالك هذه الموجودات )ندما تكون جاهزة لالسرررررررتخدام للغرض
المخصص له كما هو الحال بالنسبة لبنود الممتلكات والمعدات األخرى.
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ال يتم اسرررتهالك األراضررري .يتم احتسررراب االسرررتهالك بطريقة القسرررط الءابت )ل مدى األ)مار اإلنتاجية المتوقعة لبنود الممتلكات
والمعدات كما يلي:
سنوات
20
أراضي مسترجرة
20
مباني
5
أءاال وديكورات
5 -3
معدات مكتبية
4
سيارات
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االسرررررتهالك دوريا للتركد من أن طريقة وفترة االسرررررتهالك تتفقان مع نمط المنافع االقتصرررررادية
المتوقعة من بنود الممتلكات والمعدات.
يتم إلغاي اال)تراف ببنود الممتلكات والمعدات )ند اسررتبعادها أو )ند انتفاي وجود منفعة اقتصررادية متوقعة من االسررتعمال المسررتمر
لتلك الموجودات.
ك .انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
في نهاية كل فترة تقرير ،تقوم المجمو)ة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات لتحديد فيما إذا كان هناك دليل )ل انخفاض في قيمة
تلك الموجودات .إذا كان يوجد دليل )ل االنخفاض ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات الحتساب خسائر االنخفاض في
القيمة ،لإن وجدت  .إذا لم يكن من الممكن تقدير القيمة القابلة لالسرررررترداد ألصرررررل منفرد ،يجب )ل المجمو)ة تقدير القيمة القابلة
لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.
إن القيمة القابلة لالسررررترداد هي القيمة العادلة ناقصررررا تكاليف البيع أو القيمة المسررررتخدمة ،أيهما أ)ل  .يتم تقدير القيمة المسررررتخدمة
ل صل من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مقابل القيمة الحالية لها بتطبيق سعر الخصم المناسب .يجب أن يعكي
سعر الخصم تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل.
إذا كانت القيمة القابلة لالسررررترداد المقدرة ل صررررل لأو وحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية ل صررررل ،فإنه يجب تخفيض القيمة
الدفترية ل صررل لأو وحدة توليد النقد إل القيمة القابلة لالسررترداد .يجب اال)تراف بخسررارة االنخفاض في القيمة مباشرررة في بيان
األرباح أو الخسرررائر المجمع ،إال إذا كانت القيمة الدفترية ل صرررل معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة خسرررارة انخفاض قيمة
األصل كانخفاض إ)ادة تقييم.
)ند )كي خسارة االنخفاض في القيمة الحقا ،تزداد القيمة الدفترية ل صل لأو وحدة توليد النقد إل القيمة التقديرية المعدلة القابلة
لالسررررترداد .يجب أال يزيد المبلغ الدفترح بسرررربب )كي خسررررارة انخفاض القيمة )ن المبلغ الدفترح الذح كان سرررريحدد لو أنه لم يتم
اال)تراف برية خسررررارة من انخفاض قيمة األصررررل لأو وحدة توليد النقد خالل السررررنوات السررررابقة .يجب اال)تراف بعكي خسررررارة
االنخفاض في القيمة مباشرررة في بيان األرباح أو الخسررائر المجمع إال إذا كانت القيمة الدفترية ل صررل معاد تقييمها وفي هذه الحالة
يجب معالجة )كي خسائر االنخفاض في القيمة كزيادة في إ)ادة التقييم.
ل .الموجودات غير المتداولة المحتف بها لغرض البيع
يتم تصرررنيف األصرررل غير المتداول لمجمو)ة الوحدات المعروضرررة للبيع )ل أنه محتف بها لغرض البيع إذا كان سررريتم اسرررترداد
قيمتها الدفترية من خالل معاملة بيع وليي من خالل اسرررررتمرار اسرررررتخدامها .والسرررررتيفاي هذا الشررررررط ،يجب أن تكون )ملية البيع
مرجحة بشرررركل كبير ،كما يجب أن يكون األصررررل لأو مجمو)ة الموجودات المعروضررررة للبيع متاحة للبيع الفورح )ل وضررررعها
الحالي .ويجب أيضررررررا إن تكون اإلدارة ملتزمة بخطة لبيع األصررررررل ،حيال ينبغي إن تكون الفترة المتوقعة إلتمام )ملية البيع خالل
سررررنة من تاريخ التصررررنيف .يتم قياي الموجودات غير المتداولة لأو مجمو)ة الموجودات المتاحة للبيع والمحتف بها لغرض البيع
بقيمتها الدفترية السرررررررابقة أو قيمتها العادلة مطروحا ً منها تكاليف إتمام البيع ،أيهما أقل .ال يتم اسرررررررتهالك أو إطفاي الموجودات )ند
تصررررنفيها كمحتف بها لغرض البيع .تعرض الموجودات المصررررنفة كمتاحة للبيع بصررررورة منفصررررلة كبنود متداولة في بيان المركز
المالي المجمع.
)ندما تلتزم المجمو)ة بخطة بيع تتضررمن فقد السرريطرة )ل شررركة تابعة ،تصررنف جميع موجودات ومطلوبات لتلك الشررركة التابعة
)ل أنها محتف بها لغرض البيع )ندما يتم استيفاي الشروط الموضحة أ)اله ،بغض الن ر)ما إذا كانت المجمو)ة ستحتف بحصة
غير مسيطرة في شركتها التابعة السابقة بعد )ملية البيع.
)ندما تلتزم المجمو)ة بخطة بيع تتضمن استبعاد استءمار في شركة زميلة أو جزيا ً منه ،يتم تصنيف االستءمار أو جزي منه الذح
سرريتم اسررتبعاده )ل أنه محتف به لغرض البيع )ندما يتم اسررتيفاي الشررروط الموضررحة أ)اله ،وتتوقف المجمو)ة )ن تطبيق طريقة
محاسرررربة حقوق الملكية فيما يتعلق بالجزي المصررررنف كمحتف به لغرض البيع .فيما يتعلق بالجزي المتبقي من اسررررتءمار في شررررركة
زميلة لم يتم تصنيفه )ل أنه محتف به لغرض البيع يستمر في استخدام طريقة محاسبة حقوق الملكية.
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يتم توزيع الخسرررارة الناتجة )ن االنخفاض في القيمة لمجمو)ة الموجودات المتاحة للبيع أوالً )ل الشرررهرة ومن ءم توزيع الرصررريد
المتبقي )ل الموجودات والمطلوبات بشررركل نسررربي ،غير انـرررررررررره ال يتم توزيع أح خسرررارة )ل المخزون والموجودات الماليـررررررررررة
والضرررررائب المنجلة المسررررجلة كرصررررل وموجودات خطط مزايا المو فين والعقارات االسررررتءمارية والموجودات البيولوجية ،حيال
تسررتمر معالجتهم طبقا للسررياسررات المحاسرربية للمجمو)ة .يتم اال)تراف بخسررارة االنخفاض في القيمة )ند التصررنيف المبدئي ل صررل
كمحتف به لغرض البيع إضافة إل أح أرباح أو خسائر الحقة ناتجة )ن إ)ادة القياي في بيان األرباح أو الخسائر المجمع .ال يتم
اال)تراف برح أرباح الحقة تزيد )ن الرصيد المتراكم لخسارة االنخفاض في القيمة.
)ند انتفاي تصرررنيف الموجودات كمحتف بها لغرض البيع لأو انتفاي تصرررنيفها ضرررمن مجمو)ة الموجودات المتاحة للبيع  ،يتم قياي
تلك الموجودات برح من القيمتين التاليتين ،أيهما أقل:
أ.

القيمة الدفترية قبل تصررنيف األصررل لأو مجمو)ة الموجودات المعروضررة للبيع )ل أنه محتف بها لغرض البيع ،بعد تسرروية
أح اسررتهالك أو إطفاي أو إ)ادة تقييم كان سرريتم اال)تراف به لو لم يتم تصررنيف األصررل لأو مجمو)ة الموجودات المعروضررة
للبيع )ل أنه محتف بها لغرض البيع.

ب .المبلغ القابل لالسترداد كما في تاريخ القرار الالحق بعدم البيع.
م .العمليات غير المستمرة
تمءل العمليات غير المسررتمرة جزيا من أ)مال المجمو)ة ،والتي يمكن فصررل نتائك أ)مالها وتدفقاتها النقدية بشرركل واضررح من باقي
المجمو)ة ،والتي أيضا:
 تمءل نشاط جوهرح أو قطاع جغرافي منفصل. تمءل جزيا من خطة منسقة الستبعاد نشاط جوهرح أو قطاع جغرافي منفصل. تشمل الشركات التابعة المقتناة أساسا لغرض البيع الحقا.يشرررمل هذا ال لمكون )مليات وتدفقات نقدية والتي يمكن تمييزها بشررركل واضرررح ،من الناحية التشرررغيلية وألغراض التقريرالمالي )ن
بقية المجمو)ة .بمعن أخر ،سررررررريكون أحد مكونات المنشررررررررة )بارة )ن وحدة توليد نقد أو مجمو)ة وحدات توليد نقد )ندما يكون
محتف بها لغرض االستخدام.
يتم تصنيف تلك العمليات كعمليات غير مستمرة )ند البيع أو )ند تحقق شروط التصنيف كعمليات غير مستمرة ،أيهما يحدال أوال.
يتم إدراج االيرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات غير المستمرة بشكل منفصل )ن االيرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات
المسررتمرة في بيان األرباح أو الخسررائر المجمع وذلك حت مسررتوى الربحية للفترة المنتهية في تاريخ البيانات المالية وكذلك الفترات
المقارنة ،حت وإن احتف ت المجمو)ة بحصررة غير مسرريطرة في الشررركة التابعة بعد البيع ،حيال يتم إدراج الربح أو الخسررارة كبند
مستقل ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
ن .المخصصات
يتم اال)تراف بالمخصررص فقط )ندما يكون )ل المجمو)ة االلتزام قانوني حالي أو محتمل ،نتيجة لحدال سررابق يكون من المرجح
معه أن يتطلب ذلك تدفقا صادرا للموارد االقتصادية لتسوية االلتزام ،مع إمكانية إجراي تقدير موء ـوق لمبلغ االلتزام .ويتم مراجعة
المخصصات في نهاية كل سنة مالية وتعديلها إل هار أفضل تقدير حالي .و)ندما يكون ترءير القيمة الزمنية للنقود ماديا ،فيجب أن
يكون المبلغ المعترف به كمخصررص هو القيمة الحالية للمصرراريف المتوقعة لتسرروية االلتزام .ال يتم إدراج المخصررصررات للخسررائر
التشغيلية المستقبلية.
ي .مخصص مكافرة نهاية الخدمة
يتم احتساب مخصص لمكافرة نهاية الخدمة للمو فين طبقا لقانون العمل الكويتي في القطاع األهلي و)قود المو فين وقوانين العمل
المعمول بها في الدول التي تزاول الشركات التابعة نشاطها بها .إن هذا االلتزام غير الممول يمءل المبلغ المستحق لكـررررررل مو ف،
فيما لو تم إنهاي خدماته في نهاية التقرير المالي ،والذح يقارب القيمة الحالية لهذا االلتزام النهائي.
ع .توزيعات األرباح للمساهمين
تقوم المجمو)ة باال)تراف بتوزيعات األرباح النقدية وغير النقدية لمسرررررراهمي الشررررررركة األم كمطلوبات )ند إقرار تلك التوزيعات
نهائيا ،و)ندما ال يعود قرار تلك التوزيعات خاضعا إلدارة المجمو)ة .يتم إقرار تلك التوزيعات )ند الموافقة )ليها من قبل الجمعية
العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم ،حيال يتم اال)تراف بقيمة تلك التوزيعات بحقوق الملكية.
يتم قياي التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سرريتم توزيعها مع إدراج نتيجة إ)ادة القياي بالقيمة العادلة مباشرررة
ضرررررررمن حقوق الملك ية ) .ند الق يام بت لك التوزي عات غير الن قد ية ،فان الفرق بين القي مة ا لدفتر ية لذ لك االلتزام والقي مة ا لدفتر ية
للموجودات الموز)ة يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
يتم االفصاح )ن توزيعات االرباح التي تم إقرارها بعد تاريخ التقرير كرحداال الحقة لتاريخ بيان المركز المالي المجمع.
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ف .رأي المال
تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية .إن التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة بإصدار أسهم جديدة يتم )رضها ضمن حقوق الملكية
مخصومة من المبالغ المحصلة.
ص) .الوة اإلصدار
تمءل )الوة االصدار في زيادة قيمة النقد المح صل )ند اصدار األسهم )ن القيمة االسمية ل سهم الم صدرة .إن )الوة اإلصدار
غير قابلة للتوزيع إال في الحاالت التي نص )ليها القانون.
ق .أسهم الخزانة
تتمءل أسررررهم الخزانة في أسررررهم الشررررركة األم الخاصررررة التي تم إصرررردارها ءم إ)ادة شرررررانها الحقا من قبل المجمو)ة ولم يتم إ)ادة
إصررردارها أو إلغائها بعد .وتتم المحاسررربة )ن أسرررهم الخزانة باسرررتخدام طريقة التكلفة .وفقا لطريقة التكلفة ،يتم إدراج متوسرررط تكلفة
األ سهم المعاد شرانها كح ساب معاكي ضمن حقوق الملكية) .ند إ)ادة إ صدار هذه األ سهم يتم إدراج األرباح في ح ساب منف صل
غير قابل للتوزيع ضررمن حقوق المسرراهمين" احتياطي أسررهم الخزانة" ،ويتم تحميل أح خسررائر محققة )ل الحسرراب نفسرره في حدود
الرصيد الدائن لذلك الحساب ،ويتم تحميل الخسائر اإلضافية )ل األرباح المرحلة ءم االحتياطيات ءم )الوة اإلصدار )ل التوالي.
تستخدم األرباح المحققة الحقا )ن بيع أسهم الخزانة لمقابلة الخسائر المسجلة سابقا في )الوة اإلصدار ءم االحتياطيات ءم األرباح
المرحلة ءم احتياطي أسهم الخزانة )ل التوالي .ال يتم دفع أح توزيعات نقدية )ن أسهم الخزانة .إن إصدار أسهم المنحة يندح إل
زيادة )دد أسهم الخزانة بشكل نسبي وتخفيض متوسط تكلفة السهم دون أن ينءر )ل إجمالي تكلفة أسهم الخزانة.
)ند شرررراي أح شرررركة في المجمو)ة حصرررة في ملكية رأي مال الشرررركة األم لأسرررهم الخزانة  ،يتم خصرررم المبلغ المدفوع متضرررمنا
التكاليف اإلضررافية المتعلقة مباشرررة برسررهم الخزانة من حقوق الملكية الخاصررة بمسرراهمي الشررركة األم إل أن يتم إلغاي األسررهم أو
إ)ادة إصرردارها .في حال إ)ادة إصرردار األسررهم الحقا ،يتم إضررافة أح مبلغ مسررتلم بالصررافي بعد خصررم التكاليف اإلضررافية المباشرررة
للعملية في حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم.
ر .احتياطي آخر
يتم ا ستخدام االحتياطي اآلخر لت سجيل أءر التغير في احتياطي أ سهم الخزينة والتغييرات التراكمية بالقيمة العادلة وإحتياطي ترجمة
)مالت أجنبية وحصة من الدخل الشامل األخر لشركة محاصة.
ش .قرض قابل للتحويل
إن القرض القابل للتحويل هو أداة مالية تحتوح )ل )قد يتضمن التزاما ً وله خاصة التحويل .يتم قياي مكون االلتزام بالتكلفة المطفرة
لبالصافي بعد تكاليف المعاملة حت يتم إطفانه )ل التحويل أو االسترداد .ويتم توزيع باقي المتحصالت )ل خيار التحويل الذح
يتم تسجيله وإدراجه ضمن حقوق الملكية كـ " خيار حقوق الملكية الحتياطي خيار القرض القابل للتحويل" .وال يتم إ)ادة قياي القيمة
الدفترية لخيار التحويل الحقاً.
يتم توزيع تكاليف المعاملة بالنسبة والتناسب بين مكونات االلتزام وحقوق الملكية للقرض القابل للتحويل ،استنادا ً إل
المتحصالت )ل مكونات االلتزام وحقوق الملكية )ندما يتم تسجيل تلك األدوات مبدئياً.

توزيع

ت .إيرادات العقود المبرمة مع العمالي
يتم اإل)تراف بإيرادات العقود المبرمة مع العمالي )ند نقل سيطرة البضائع أو الخدمات إل العميل بمبلغ يعكي المقابل الذح تتوقع
المجمو)ة استحقاقه مقابل تلك البضائع أو الخدمات .استنتجت المجمو)ة بشكل )ام أنها الطرف الرئيسي في ترتيبات )قود إيراداتها،
ألنها تسيطر )ادة )ل البضائع أو الخدمات قبل نقل السيطرة إل العميل.
تطبق المجمو)ة نموذ ًجا من خمي خطوات )ل النحو التالي لحساب اإليرادات الناتجة )ن العقود:
لعرف العقد برنه اتفاق بين طرفين أو أكءر ينشرررررررئ حقوقا ً والتزامات واجبة النفاذ
الخطوة األول  :تحديد العقد مع العميل  -ي ّ
ويحدد المعايير الخاصة بكل )قد يجب الوفاي به.
الخطوة الءانية :تحديد التزامات األداي في العقد  -التزام األداي هو و)د في العقد مع العميل لبيع البضررررائع أو تردية الخدمات
إل العميل.
الخطوة الءالءة :تحديد سررررعر المعاملة  -سررررعر المعاملة هو المقابل الذح تتوقع المجمو)ة إسررررتحقاقه لبيع البضررررائع أو تردية
الخدمات إل العميل المتفق )ليها ،باستءناي المبالغ المحصلة نيابة )ن أطراف خارج التعاقد.
الخطوة الرابعة :توزيع سعر المعاملة )ل التزامات األداي في العقد – بالنسبة للعقد الذح يحتوح )ل أكءر من التزام أداي،
سرررتقوم المجمو)ة بتخصررريص سرررعر المعاملة لكل التزام أداي في حدود المبلغ الذح يمءل مبلغ المقابل الذح تتوقع المجمو)ة
استحقاقه ن ير تلبية ذلك االلتزام باألداي.
الخطوة الخامسة :اال)تراف باإليراد )ندما لأو كما تفي المجمو)ة بالتزام األداي.
تقوم المجمو)ة بممارسرررررررة بعض األراي ،مع األخذ في اإل)تبار كافة الحقائق وال روف ذات الصرررررررلة )ند تطبيق كل خطوة من
خطوات النموذج )ل العقود مع )مالئها.
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يتم اال)تراف باإليرادات إما في وقت محدد أو )ل مدى فترة من الوقت) ،ندما لأو كلما تقوم المجمو)ة بتلبية التزامات األداي
)ن طريق بيع البضررا)ة أو ترديه الخدمات المتفق )ليها لعمالئها .وتقوم المجمو)ة بنقل السرريطرة )ل البضررا)ة أو الخدمات )ل
مدى فترة من الوقت لوليي في وقت محدد وذلك )ند استيفاي أح من المعايير التالية:
 أن يتلق العميل المنافع التي تقدمها أداي المجمو)ة ويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت المجمو)ة باألداي ،أو أداي المجمو)ة ينشئ أو يحسن األصل ل)ل سبيل المءال ،األ)مال قيد التنفيذ الذح يسيطر )ليه العميل )ند تشييد األصل أوتحسينه ،أو
 أداي المجمو)ة ال ينشئ أح أصل له استخدام بديل للمجمو)ة ،وللمجمو)ة حق واجب النفاذ في الدفعات مقابل األداي المكتملحت تاريخه.
تنقل السررررررريطرة في وقت محدد إذا لم تتحقق أح من المعايير الالزمة لنقل البضرررررررا)ة أو الخدمة )ل مدى فترة من الوقت .ترخذ
المجمو)ة العوامل التالية في اال)تبار سواي تم تحويل السيطرة أم لم يتم:
 أن يكون للمجمو)ة حق حالي في الدفعات مقابل األصل. أن يكون للعميل حق قانوني في األصل. أن تقوم المجمو)ة بتحويل الحيازة المادية ل صل. أن يمتلك العميل المخاطر والمنافع المهمة لملكية األصل. أن يقبل العميل األصل.تعترف المجمو)ررة بمطلوبررات العقود للمقررابررل المسرررررررتلم والمتعلقررة بررالتزامررات األداي التي لم يتم تلبيتهررا ،وترردرج هررذه المبررالغ مءررل
المطلوبات األخرى في بيان المركز المالي المجمع .وبالمءل ،إذا قامت المجمو)ة بتلبية التزامات األداي قبل اسرررررررتالم المقابل ،فإنها
تعترف إ ما بموجودات العقرد أو مدينين في بيران المركز المرالي المجمع وفقرا ً لمرا إذا كا نت هنراك معرايير غير مرور الو قت ق بل
استحقاق المقابل.
يتم رسملة التكاليف اإلضافية للحصول )ل العقد مع العميل )ند تكبدها حيال تتوقع المجمو)ة استرداد هذه التكاليف ،وال يتم تكبد
تلك التكاليف إذا لم يتم الحصررررول )ل العقد .يتم تسررررجيل )موالت المبيعات المتكبدة من قبل المجمو)ة كمصررررروف إذا كانت فترة
إطفاي تلك التكاليف أقل من سنة.
إن مصادر إيرادات المجمو)ة من األنشطة التالية:
 .1تقديم الخدمات
يتم تحقق إيرادات )قود الخدمات في وقت محدد )ند تقديم الخدمة للعمالي.
 .2اإليجارات
يتم تحقق إيرادات اإليجارات) ،ند اكتسابها) ،ل أساي نسبي زمني.
 .3بيع )قارات تحت التطوير
تتحقق اإليرادات )ند تحويل السررررريطرة )ل العقار إل العميل .إن العقارات بصرررررفة )امة ليي لها اسرررررتخدام بديل للمجمو)ة
بسرررربب القيود التعاقدية .ومع ذلك ،ال ينشررررر الحق الملزم بالدفع حت يتم تحويل سررررند الملكية القانونية للعقار إل العميل .لذلك،
يتحقق اإليراد في وقت محدد )ند تحويل ملكيته إل العميل ويقاي بسعر المعاملة المتفق )ليها بموجب العقد.
 .4إيراد بيع وحدات
يتم اال)تراف بإيراد بيع الوحدات )ند التسليم طبقا للعقود الموقغة والعمالي ،و)ند إستيفاي الشروط التالية:
 قيام المجمو)ة بنقل المخاطر والمزايا الهامة لملكية الوحدة إل المشترح
 ال تحتف المجمو)ة بمشاركة إدارية مستمرة إل الدرجة المرتبطة )ادة بالملكية أو السيطرة الفعالة )ل الوحدات
المبا)ة.
 يمكن قياي اإليراد بشكل موءوق
 من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إل المجمو)ة.
 يمكن قياي التكاليف المتكبدة أو المتكبدة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل موءوق.
 .5إيراد بيع أراضي
يتم اال)تراف باإليراد )ند استيفاي الشروط التالية:
 أن يقوم المشترح بالبدي في البناي )ل األرض.
 أن يقوم المشترح بتوقيع مذكرة تسلم لكل قطعة أرض تم تسليمها.
 ال تحتف المجمو)ة بمشاركة إدارية مستمرة إل الدرجة المرتبطة )ادة بالملكية أو السيطرة الفعالة )ل األرض
المبا)ة.
 يمكن قياي اإليراد بشكل موءوق.
 يمكن قياي التكاليف المتكبدة أو التي سوف تكبدها فيما يتعلق بالمعاملة بشكل موءوق.
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ال .تكاليف االقتراض
إن تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرررررة بتملك أو إنشرررراي أو إنتاج الموجودات المسررررتوفاة لشررررروط رسررررملة تكاليف االقتراض ،وهي
الموجودات التي تتطلب وقتا زمنيا طويال لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع ،يتم إضافتها لتكلفة تلك الموجودات حت تصبح جاهزة
بشكل جوهرح لالستخدام أو البيع .إن إيرادات االستءمارات المحصلة من االستءمار المنقت لقروض محددة والمستءمرة خالل فترة
)دم استغاللها للصرف يتم خصمها من تكاليف التمويل القابلة لالسترداد.
يتم إدراج كافة تكاليف االقتراض األخرى في بيان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
خ) .قود اإليجار
المجمو)ة كمسترجر
تقوم المجمو)ة بتقييم ما إذا كان العقد ترجير أو يتضمن ترجير ،في تاريخ بداية العقد .تعترف المجمو)ة بموجودات حق االستخدام
ومطلوبات الترجير المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات الترجير التي تكون فيها الطرف المسترجر.
 )1موجودات حق اإلستخدام
تعترف المجمو)ة بموجودات حق االستخدام في تاريخ بداية )قد الترجير لأح التاريخ الذح تصبح به الموجودات محل العقد
متاحتا ً لالستخدام  .وتقاي موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصا ً أح استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة المعدلة ألح
)مليات إ)ادة قياي لمطلوبات )قد الترجير .تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام قيمة مطلوبات )قد الترجيرالمعترف بها
والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة ودفعات )قد الترجير المسددة في أو قبل تاريخ بداية )قد الترجير ناقصا ً أح حوافز إيجار
مستلمة .إذا لم تتركد المجمو)ة بصورة معقولة من حصولها )ل ملكية الموجودات المسترجرة في نهاية مدة )قد الترجير ،يتم
إستهالك موجودات حق االستخدام المعترف بها )ل أساي القسط الءابت خالل العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات أو مدة )قد
اإليجار ،أيهما أقرب .تتعرض موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.
 )2مطلوبات عقود اإليجار
تعترف المجمو)ة في تاريخ بداية )قد الترجير بمطلوبات )قد الترجير ويتم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات )قد الترجير المقرر
سدادها خالل فترة )قد الترجير .وتتضمن دفعات )قد الترجير الدفعات الءابتة لتشمل دفعات ءابتة في جوهرها ناقصا ً أح حوافز
الترجير مستحقة ودفعات )قد الترجير المتغيرة تعتمد )ل منشر أو سعر وكذلك المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة
المتبقية .كما تشتمل دفعات )قد الترجير )ل سعر ممارسة خيار الشراي إذا كانت المجمو)ة متركدة من ممارسة هذا الخيار
بصورة معقولة ودفعات الغرامات إلنهاي )قد الترجير إذا كانت مدة )قد الترجير تعكي ممارسة المجمو)ة خيار إنهاي )قد
الترجير .يتم اال)تراف بدفعات )قد الترجير المتغيرة والتي ال تعتمد )ل منشر أو سعر كمصروف في الفترة التي تقع فيه
األحداال أو ال روف التي تستد)ي سداد الدفعات.
)ند إحتساب القيمة الحالية لدفعات )قد الترجير ،تستخدم المجمو)ة سعر االقتراض اإلضافي في تاريخ بداية )قد الترجير ،إذا
كان سعر الفائدة المتضمن في )قد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فورح .بعد تاريخ بداية )قد الترجير ،يتم زيادة قيمة مطلوبات
)قد الترجير لتعكي نمو الربح ،بينما يتم تخفيضها مقابل دفعات )قد اإليجار المسددة .إضافة ال ذلك ،يعاد قياي القيمة الدفترية
لمطلوبات )قد الترجير ،إذا طرأ تعديل أو تغيير في مدة )قد الترجير أو تغيير في مضمون دفعات )قد الترجير الءابتة أو تغيير
في التقييم الذح يتم إجرانه لتحديد ما إذا كان سيتم شراي الموجودات محل العقد.
 )3عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة
تطبق المجمو)ة إ)فاي اال)تراف الخاص بعقود الترجير قصيرة األجل )ل لعقود ترجير ممتلكاتها ومعداتها لأح )قود الترجير
التي تبلغ مدتها  12شهرا ً أو أقل من تاريخ بداية العقد وال تحتوح )ل خيار شراي  .كما تطبق أيضا ً إ)فاي اال)تراف الخاصة
بعقود ترجير موجوداتها ذات القيمة المنخفضة )ل )قود ترجير المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة لأح أقل من
 1,500دينار كويتي  .يتم اال)تراف بدفعات )قد الترجير )ل )قود الترجير قصيرة األجل و)قود ترجير الموجودات ذات
القيمة منخفضة كمصروف )ل أساي طريقة القسط الءابت خالل مدة الترجير.
ذ .حصة منسسة الكويت للتقدم العلمي
يتم احتسرراب حصررة منسررسررة الكويت للتقدم العلمي بواقع  %1من الربح الخاص بمسرراهمي الشررركة األم قبل خصررم حصررة منسررسررة
الكويت للتقدم العلمي وضريبة د)م العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافرة أ) ضاي مجلي االدارة وبعد استبعاد حصة الشركة األم
من أرباح الشركات المساهمة الكويتية التابعة والزميلة والمحول إل االحتياطي االجبارح وأح خسائر متراكمة.
لم يتم احتسرراب حصررة منسررسررة الكويت للتقدم العلمي لعدم وجود ربح يخضررع الحتسرراب حصررة منسررسررة الكويت للتقدم العلمي )ل
أساسه.
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ض .ضريبة د)م العمالة الوطنية
يتم احتساب ضريبة د)م العمالة الوطنية بواقع  %2.5من الربح الخاص بمساهمي الشركة األم قبل خصم حصة منسسة الكويت
للتقدم العلمي وضرررريبة د)م العمالة الوطنية وحصرررة الزكاة ومكافرة أ)ضررراي مجلي االدارة و بعد اسرررتبعاد حصرررة الشرررركة األم في
أرباح الشررركات الزميلة والشررركات التابعة المدرجة في بورصررة الكويت وكذلك حصررتها في ضررريبة د)م العمالة الوطنية المدفو)ة
من الشركات التابعة المدرجة في بور صة الكويت وتوزيعات األرباح النقدية المستلمة من الشركات المدرجة في بور صة الكويت،
وذلك طبقا للقانون رقم  19لسنة  2000والقرار الوزارح رقم  24لسنة  2006والقوا)د التنفيذية المنفذة له
لم يتم احتساب ضريبة د)م العمالة الوطنية لعدم وجود ربح ضريبي تحتسب الضريبة )ل أساسه.
 .الزكاة
يتم احتسرراب الزكاة بواقع  %1من الربح الخاص بمسرراهمي الشررركة األم قبل خصررم حصررة منسررسررة الكويت للتقدم العلمي وضررريبة
د)م العمالة الوطنية وحصرررة الزكاة ومكافرة أ)ضررراي مجلي االدارة و بعد اسرررتبعاد حصرررة الشرررركة في أرباح الشرررركات المسررراهمة
الكويتية الزميلة والتابعة وكذلك حصررة الزكاة المدفو)ة من الشررركات المسرراهمة الكويتية التابعة وتوزيعات األرباح النقدية المسررتلمة
من الشرررررركات المسررررراهمة الكويتية ،وذلك طبقا للقانون رقم  46لسرررررنة  2006والقرار الوزارح رقم  58لسرررررنة  2007والقوا)د
التنفيذية المنفذة له.
لم يتم احتساب زكاة لعدم وجود ربح مالي تحتسب الزكاة )ل أساسه.
غ .العمالت األجنبية
تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ هذه المعامالت .ويتم إ)ادة تحويل
الموجـودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية الفترة المالية إل الدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بذلك
التاريخ .أما البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إ)ادة تحويلها وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ
تحديد قيمتها العادلة .إن البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة )ل أساي التكلفة التاريخية ال يعاد تحويلها.
تدرج فروق التحويل الناتجة من تسررويات البنود النقدية ومن إ)ادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسررائر المجمع للفترة.
أما فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كاألدوات المالية والمصررررررنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسرررائر فتدرج ضرررمن أرباح أو خسرررائر التغير في القيمة العادلة .إن فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كردوات الملكية
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم إدراجها ضمن "التغيرات التراكمية في القيمة العادلة" في الدخل الشامل
اآلخر.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبية إل الدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ نهاية التقرير
المالي .يتم تحويل نتائك األ)مال لتلك الشركات إل الدينار الكويتي وفقا ألسعار صرف مساوية تقريبا ألسعار الصرف السائدة في
تاريخ هذه المعامالت ،ويتم إدراج فروق التقييم الناتجة من التحويل مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر .ويتم إدراج هذه الفروق في
بيان األرباح أو الخسائر المجمع خالل الفترة التي تم استبعاد العمليات األجنبية فيها.
فيما يتعلق بالتخلص الجزئي لشرركة تابعة تتضرمن )ملية أجنبية ال تندح إل خسرارة المجمو)ة للسريطرة )ل الشرركة التابعة ،فإن
نسرربة الحصررة المتناسرربة من فروق الصرررف المتراكمة تعاد نسرربتها إل حصررص غير مسرريطرة وال يتم اال)تراف بها في الربح أو
خسرررررررارة .بالنسررررررربة لجميع )مليات التخلص الجزئية األخرى لمءل )مليات التخلص الجزئية من الشرررررررركات الزميلة أو الترتيبات
المشرررتركة التي ال تندح إل خسرررارة المجمو)ة للترءير أو السررريطرة المشرررتركة  ،يتم إ)ادة تصرررنيف الحصرررة المتناسررربة من فروق
الصرف المتراكمة إل الربح أو الخسارة.
يتم التعامل مع تسررويات القيمة العادلة الناتجة )ن االسررتحواذ )ل شررركة أجنبية كموجودات ومطلوبات للشررركة األجنبية وترجمتها
بسعر اإلغالق.
أأ .األحداال المحتملة
ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة ضرررمن البيانات المالية اال )ندما يكون اسرررتخدام موارد اقتصرررادية لسرررداد التزام قانوني حالي أو
متوقع نتيجة أحداال سابقة مرجحا مع إمكانية تقدير المبلغ المتوقع سداده بصورة كبيرة .وبخالف ذلك ،يتم اإلفصاح )ن المطلوبات
المحتملة ما لم يكن احتمال تحقيق خسائر اقتصادية مستبعـداً.
ال يتم إدراج الموجودات المحتملة ضرررمن البيانات المالية بل يتم اإلفصررراح )نها )ندما يكون تحقيق منافع اقتصرررادية نتيجة أحداال
سابقة مرجحاً.
بب .الضمانات المالية
تسجل الضمانات المالية مبدئيا في البيانات المالية المجمعة بالقيمة العادلة التي تمءل القسط المستلم ضمن المطلوبات األخرى .ويتم
إطفاي القسط المستلم في بيان األرباح او الخسائر المجمع )ل أساي القسط الءابت )ل مدى )مر الضمان .الحقا للتحقق المبدئي،
يتم قياي التزام المجمو)ة لكل ضرررمان بقيمة القسرررط المطفر المسرررتلم او أفضرررل تقدير لصرررافي التدفقات النقدية المطلوبة لتسررروية أح
التزام مالي ينشر نتيجة الضمان ايهما ا)ل .
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جج .معلومات القطاع
إن القطاع هـررررررررو جزي منفصل مـررررررررن المجمو)ة يعمل في أنشطة األ)مال التي ينتك )نها اكتساب إيرادات أو تكبد مصاريف .يتم
اإلفصررراح )ن القطا)ات التشرررغيلية )لي أسررراي التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل متخذ القرار التشرررغيلي الرئيسررري وهو
الشخص المسنول )ن توزيع الموارد وتقييم األداي واتخاذ القرارات اإلستراتيجية حول القطا)ات التشغيلية.
د د.

اآلراي والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن المجمو)ة تقوم ببعض اآلراي والتقديرات واالفتراضات تتعلق برسباب مستقبلية .إن إ)داد البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير
ا لدول ية للت قارير ال مال ية يتط لب من اإلدارة إ بداي الرأح والق يام بت قديرات وافتراضررررررررات تنءر )ل الم بالغ ال مدر جة للموجودات
والمطلوبررات واإلفصرررررررراح )ن الموجودات والمطلوبررات المحتملررة بترراريخ البيررانررات المرراليررة المجمعررة والمبررالغ المرردرجررة لإليرادات
والمصاريف خالل السنة ،وقد تختلف النتائك الفعلية )ن تلك التقديرات.
أ -االراء
من خالل )ملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجمو)ة والمبينة في إيضاح رقم ل ، 2قامت اإلدارة بإبداي األراي التالية التي لها
أءر جوهرح )ل المبالغ المدرجة ضمن البيانات المالية المجمعة.
 -1تحقق اإليرادات
يتم تحقق اإليرادات )ندما يكون هناك منافع اقتصرررادية محتملة للمجمو)ة ،ويمكن قياي اإليرادات بصرررورة موءوق بها .إن
تحديد ما إذا كان تلبية معايير اال)تراف باإليراد وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 15وسرررررررياسرررررررة تحقق اإليراد
المبينة في إيضاح رقم ل - 2ت يتطلب أراي هامة.
 -2تصنيف األراضي
)ند اقتناي األراضي ،تصنف المجمو)ة األراضي إل إحدى التصنيفات التالية بناي )ل أغراض اإلدارة في استخدام هذه
األراضي:
أ) .قارات قيد التطوير
)ندما يكون غرض المجمو)ة في تطوير األراضررررررري بهدف بيعها في المسرررررررتقبل ،فإن كال من األراضررررررري وتكاليف
اإلنشايات يتم تصنيفها كعقارات قيد التطوير.
ب .أ)مال تحت التنفيذ
)ندما يكون غرض المجمو)ة تطوير األراضرررري بهدف ترجيرها أو اسررررتخدامها في المسررررتقبل ،فإن كال من األراضرررري
وتكاليف اإلنشايات يتم تصنيفها كر)مال تحت التنفيذ.
ج .مخزون )قارات
)ندما يكون غرض المجمو)ة بيع األرا ضي خالل الن شاط اال)تيادح للمجمو)ة ،فإن األرا ضي يتم ت صنيفها كمخزون
)قارات.
د) .قارات استءمارية
)ندما يكون غـرررررـررررررض المجمو)ة ترجير األراضي أو االحتفا بها بهدف زيادة قيمتها الرأسمالية ،أو أن الهدف لم يتم
تحديده بعد ،فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات استءمارية.
 -3مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
إن تحديد قابلية االسررترداد للمبلغ المسررتحق من العمالي والعوامل المحددة الحتسرراب االنخفاض في قيمة المدينين والمخزون
تتضمن آراي هامة.
 -4تصنيف الموجودات المالية
)ند اقتناي األصرررررل المالي ،تقرر المجمو)ة ما إذا كان سررررريتم تصرررررنيفه "بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسرررررائر" أو
“بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشررررامل اآلخر" أو "بالتكلفة المطفرة" .يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 9تقييم
كافة الموجودات المالية ،باسرررتءناي أدوات الملكية والمشرررتقات ،اسرررتنادا ً إل نموذج أ)مال المجمو)ة إلدارة الموجودات ذات
خصرررررررائص التدفقات النقدية ل داة .تتبع المجمو)ة إرشرررررررادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 9حول تصرررررررنيف
موجوداتها المالية.
 -5الضرائب
تخضع المجمو)ة لضرائب الدخل في مناطق متعددة .إن تحديد مخصصات ضرائب الدخل يتطلب آراي هامة ،حيال توجد
العديد من المعامالت والعمليات الحسابية التي تجعل تحديد الضريبة النهائية غير منكد من خالل النشاط اال)تيادح.
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 -6تحقق السيطرة
ترا)ي االدارة )ند تحديد وجود السررريطرة )ل الشرررركة المسرررتءمر فيها ما إذا كان لديها سررريطرة واقعية )ل تلك الشرررركة،
وذلك إذا ما كانت تملك أقل من  %50من حقوق التصويت بها .إن تحديد االنشطة المعنية الخاصة بالشركة المستءمر فيها
ومدى إمكانية قيام المجمو)ة باستغالل سلطتها للترءير )ل العوائد المتغيرة للشركة المستءمر فيها يتطلب آراي هامة.
 -7الحصص غير المسيطرة بنسب مادية
تعتبر إدارة المجمو)ة أن أح حصررررص غير مسرررريطرة بنسرررربة  %5أو أكءر من حقوق ملكية الشررررركة التابعة ذات الصررررلة
كحصص مادية .تم )رض اإلفصاحات المتعلقة بتلك الحصص غير المسيطرة في االيضاح رقم ل. 11
 -8تقييم الترءير الجوهرح
)ند تحديد الترءير الجوهرح )ل الشرررررررركة المسرررررررتءمر بها ،ترخذ اإلدارة في اال)تبار ما إذا كان للمجمو)ة القدرة )ل
المشررراركة في القرارات المالية والتشرررغيلية للشرررركة المسرررتءمر بها إذا كانت المجمو)ة تملك نسررربة أقل من  ٪20من حقوق
التصويت في الشركة المستءمر بها .يتطلب التقييم آراي هامة تتمءل في الن ر في تمءيل المجمو)ة في مجلي إدارة الشركة
المستءمر بها والمشاركة في )مليات صنع السياسة والمعامالت الجوهرية بين المستءمر والشركة المستءمر فيها.
) -9قود اإليجار
تشمل األراي الهامة المطلوبة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل ، 16من بين أمور أخرى  ،ما يلي:
 تحديد ما إذا كان العقد لأو جزي من العقد يتضمن )قد ترجير
 تحديد ما إذا كان من المنكد بشل معقول أن خيار التمديد أو اإلنهاي سيلماري
 تصنيف اتفاقيات الترجير ل)ندما تكون المنشرة منجرا ً
 تحديد ما إذا كانت المدفو)ات المتغيرة ءابتة في جوهرها
 تحديد ما إذا كانت هناك )قود ترجير متعددة في الترتيب
 تحديد أسعار البيع للعناصر المنجرة وغير المنجرة
ب -التقديرات واالفتراضات
إن االفتراضررات الرئيسررية التي تتعلق برسررباب مسررتقبلية والمصررادر الرئيس رية األخرى للتقديرات غير المنكدة في نهاية فترة
التقرير والتي لها مخاطر جوهرية في حدوال تعديالت مادية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السرررررررنة المالية
الالحقة هي )ل الشكل التالي:
 -1األ)مار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك
تراجع المجمو)ة تقديراتها ل )مار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالسرررررررتهالك في تاريخ كل بيانات مالية اسرررررررتنادا ً إل
االستخدام المتوقع للموجودات .يتعلق )دم التركد من هذه التقديرات بصورة أساسية بالتقادم والتغيرات في العمليات.
 -2مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
إن )ملية تحديد مخصرررص الديون المشررركوك في تحصررريلها ومخصرررص المخزون تتطلب تقديرات .إن مخصرررص الديون
المشرركوك في تحصرريلها يسررتند إل أسررلوب الخسررائر االئتمانية المقدرة مسررتقبالً كما هو مبين في إيضرراح رقم  2لد  .يتم
شررطب الديون المعدومة )ندما يتم تحديدها .إن قيد المخصررصررات وتخفيض الذمم المدينة والمخزون يخضررع لمـررررررررروافقة
اإلدارة.
 -3تقييم العقارات االستءمارية
تقوم المجمو)ة بقيد )قاراتها االستءمارية بالقيمة العادلة حيال يتم اإل)تراف بالتغيرات في القيمة العادلة ف بيان األرباح
أوالخسررررررررائر .يتم تحديد القيمة العادلة لالستءمارات العقارية من قبل خبراي في التقييم العقارح بإستخدام أساليب التقييم
المعترف بها ومبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل . 13ألغراض تقدير القيمة العادلة للعقارات االسررتءمارية ،تم
إسرررررررتخدام القيمة السررررررروقية أو تحاليل المقارنة ،والتي تعتمد )ل تقديرات تتم من قبل مقيم )قارح مسرررررررتقل )ن طريق
الرجوع إل صررررفقات فعلية حديءة تمت بين أطراف أخرى لعقارات مشررررابهة من حيال الموقع والحالة مع االسررررتناد إل
معارف وخبرات ذلك المقيم العقارح المستقل.
يتم استخدام طريقتين أساسيتين لتحديد القيمة العادلة للعقارات االستءمارية:
أ .رسملة الدخل :والتي يتم بها تقدير قيمة العقار استنادا إل الدخل الناتك منه ،حيال يتم احتساب هذه القيمة )ل أساي
صررررافي الدخل التشررررغيلي للعقار مقسرررروما )ل معدل العائد المتوقع من العقار طبقا لمعطيات السرررروق ،والذح يعرف
بمعدل الرسملة.
ب .تحاليل المقارنة ،والتي تعتمد )ل تقديرات تتم من قبل مقيم )قارح مسرررررتقل )ن طريق الرجوع إل صرررررفقات فعلية
حديءة تمت بين أطراف أخرى لعقارات مشرررررررابهة من حيال الموقع والحالة مع االسرررررررتناد إل معارف وخبرات ذلك
المقيم العقارح المستقل.
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 -4تقييم مخزون العقارات
يتم إدراج مخزون العقارات بالتكلفة أو صرررررافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها ،أيهما أقل .يتم تقييم صرررررافي القيمة البيعية
الممكن تحقيقها لمخزون العقارات بالرجوع إل العوامل واألسرررررعار السرررررائدة بالسررررروق كما في تاريخ التقرير ،حيال يتم
تحديدها من قبل المجمو)ة اسرررررررتنادا إل معامالت مقارنة لعقارات أخرى بنفي القطاع الجغرافي وذات فئة مماءلة .يتم
تقييم صررافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها لمخزون العقارات قيد االنشرراي بالرجوع إل األسررعار السررائدة بالسرروق كما في
تاريخ التقرير للعقارات المكتملة مخصررروما منها التكاليف المتوقعة السرررتكمال االنشررراي والمصررراريف البيعية ،إضرررافة إل
العامل الزمني حت تاريخ االنجاز.
 -5انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
إن االنخفاض في القيمة يحدال )ندما تتجاوز القيمة الدفترية ل صل لأو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد .والذح
يمءل القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة ،أيهما أ)ل  .إن حساب القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع يتم
بناي )ل البيانات المتاحة من معامالت البيع في معامالت تجارية بحتة من أصررررررول مماءلة أو أسررررررعار السرررررروق المتاحة
ناقصا ً التكاليف اإلضافية الالزمة الستبعاد األصل .يتم تقدير القيمة المستخدمة بناي )ل نموذج خصم التدفقات النقدية.
تنشر تلك التدفقات النقدية من الموازنة المالية للخمي سنوات المقبلة ،والتي ال تتضمن أنشطة إ)ادة الهيكلة التي لم تلتزم
الشررركة بها بعد ،أو أح اسررتءمارات جوهرية والتي من شرررنها تعزيز أداي األصررل لأو وحدة توليد النقد في المسررتقبل .إن
القيمة القابلة لالسترداد هي أكءر العوامل حساسية لمعدل الخـرررررصم المستخدم مـرررررن خـرررررالل )ملية خصم التدفقات النقدية
وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراي.
 -6الضرائب
تقوم المجمو)ة بقيد التزامات )ن الضرائب المتوقعة بالمناطق التي تماري فيها أنشطتها وتقدير مدى احتمالية استحقاق
ضرررائب إضررافية .و)ندما تختلف الضررريبة النهائية )ن المبالغ المسررجلة فعليا ،فان تلك الفروقات سررتنعكي )ل ضررريبة
الدخل والضررررائب المنجلة في الفترة التي يتبين فيها هذا االختالف .إن أية تغييرات في هذه التقديرات واالفتراضرررات قد
تنءر )ل القيمة الدفترية للضرائب المنجلة.
) -7قود اإليجار
إن العناصر الرئيسية لتقديرات )دم التركد في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 16تتضمن ما يلي:
 تقدير مدة )قد الترجير
 تحديد سعر الخصم المناسب لمدفو)ات الترجير
 تقييم ما إذا كان موجودات حق االستخدام قد انخفضت قيمته.
 .3نقد وأرصدة بنكية
2019
10,663,716
1,605,545
12,269,261

نقد في الصندوق ولدى البنوك
ودائع بنكية قصيرة األجل
نقد وأرصدة بنكية

2018
5,966,802
285,469
6,252,271

لغرض بيان التدفقات النقدية المجمع ،يتكون نقد وأرصدة البنكية مما يلي:
2019
12,269,261
)(4,300,820
)(1,034,133
6,934,308

نقد وأرصدة بنكية
ناقصا :حسابات بنكية مقيدة لأ
ناقصا :ودائع بنكية تستحق أكءر من  90يوم
نقد ونقد معادل كما في بيان التدفقات النقدية المجمع

2018
6,252,271
)(996,583
5,255,688

يترواح معدل الفائدة الفعلي )ل الودائع البنكية قصررريرة األجل من  %2.6ال  %4.75ل %4 : 2018سرررنويا ،تسرررتحق هذه الودائع
بمعدل  3شهور ل 3 : 2018شهور .
لأ

يتضررررمن بند حسررررابات بنكية مقيدة مبلغ بقيمة  2,643,577دينار كويتي ل :2018الشررررئ دينار كويتي مقابل توزيع حقوق الملكية
للشركاي المتبقية لشركة تابعة تحت التصفية لإيضاح . 7
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 .4مدينون وأرصدة مدينة أخرى
2019
1,998,602
15,927,799
17,926,401
()5,812,630
12,113,771
226,972
854,133
914,755
119,875
3,706,924
17,936,430

مجمل مدينون تجاريون لأ
مجمل مدينو )قود لأ
ناقصا :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لب
صافي المدينين
مدينو مو فين
دفعات مقدمة للموردين
مستحق من أطراف ذات صلة لإيضاح 29
مصاريف مدفو)ة مقدما
مدينون آخرون
اإلجمالي
أ-

2018
2,260,864
14,983,769
17,244,633
ل5,663,875
11,580,758
859,533
291,513
1,587,139
2,188,044
2,436,433
18,943,420

مدينون تجاريون ومدينو عقود:
إن أرصدة المدينين التجاريين ومدينو )قود ال تحمل فائدة ،ويتم تسويتها )ادة خالل  60يوم.
تطبق المجمو)ة األسلوب المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 9إلحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة أل)مار المدينين
التجاريين ومدينو العقود حيال أن هذه البنود ال تحتوح )ل )نصر تمويل جوهرح) .ند قياي الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تم تقييم
المدينون التجاريون ومدينو العقود )ل أساي مجمع وتجميعها )ل أساي خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وتواريخ االستحقاق.
تستند معدالت الخسائر المتوقعة إل تقادم العمالي )ل مدى  3إل  5سنوات قبل  31ديسمبر  2019والخسائر االئتمانية التاريخية
المقابلة لتلك الفترة .يتم تعديل المعدالت التاريخية لتعكي العوامل االقتصادية الكلية الحالية والمستقبلية التي تنءر)ل قدرة العميل
)ل سداد المبلغ المستحق .ولكن ن را ً لقصر فترة التعرض لمخاطر االئتمان ،فإن أءر العوامل االقتصادية الكلية هذه ال يعتبر
جوهريا ً خالل فترة التقرير.
لم يطرأ أح تغيير )ل أساليب التقدير أو اإلفتراضات المهمة خالل السنة الحالية.
يتم شطب المدينين التجاريين )ندما ال يتوقع إستردادها .كما أن )دم السداد خالل  365يوما ً من تاريخ الفاتورة و)دم دخول
المجمو)ة في إتفاقيات سداد بديلة يعتبر منشر )ل )دم توقع إسترداد تلك المبالغ ،ومن ءم فإنه يتم إ)تباره إئتمان قد إنخفضت
قيمته.
يوضح الجدول التالي تفاصيل المخاطر المتعلقة ببند المدينون التجاريون والذح تم بنا ًي )ل مصفوفة مخصصات المجمو)ة .ن ًرا
ألن تجربة الخسائر االئتمانية التاريخية للمجمو)ة ال ت هر أنما ً
طا مختلفة بشكل كبير للخسائر بالنسبة لقطا)ات العمالي المختلفة،
فإن مخصص الخسائر)ل أساي تواريخ االستحقاق السابقة ،ال يتم تمييزه بين قا)دة )مالي المجمو)ة المختلفة.
إجمالي القيمة الدفترية كما في 31
ديسمبر 2019
الخسائر االئتمانية المتوقعة
معدل خسائر االئتمان المتوقعة

إجمالي القيمة الدفترية كما في 31
ديسمبر 2019
الخسائر االئتمانية المتوقعة
معدل خسائر االئتمان المتوقعة

أقل من  30يوم

 60 – 31يوم

 90 – 61يوم

أكءر من  90يوم

2,122,101

1,646,754

1,200,711

12,956,835

أقل من  30يوم

 60 – 31يوم

 90 – 61يوم

أكءر من  90يوم

1,883,070

1,147,391

907,195

13,306,977
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المجموع
17,926,401
()5,812,630
%32.42

المجموع
17,244,633
ل5,663,875
%32.84
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
ب -مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
إن حركة مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما يلي:
الرصيد في بداية السنة
أءر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  – 9خسائر االئتمان المتوقعة )ل
الرصيد األفتتاحي ل رباح المرحلة
الرصيد المعدل كما في  1يناير
المحمل خالل السنة
الخاص بالعمليات الغير مستمرة
الرصيد في نهاية السنة

2019
5,663,875

2018
2,111,207

5,663,875
148,755
5,812,630

3,399,959
5,511,166
158,781
ل6,072
5,663,875

 .5موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يمءل قرضًا مقد ًما من شركة تابعة للمجمو)ة إل شركة نابلي توبكو المحدودة لشركة محاصة  ،وهو قابل للتحويل بنا ًي )ل خيار
المقرض .المبالغ المدفو)ة مقدما لغرض إنشاي وتطوير مجمع تجارح في دولة االمارات العربية المتحدة ل"المشروع"  ،هذا المبلغ يحمل
فائدة بمعدل  %9.44ويمكن تحويله إل حقوق ملكية في المشروع )ند االنتهاي من ا)مال االنشاي وفقا لتحقيق المشروع اهداف تشغيلية
معينة.
 .6مخزون )قارات

2019
6,176,394
99,797
()5,447,528
()17,087
5,447,528
6,259,104

الرصيد في بداية السنة
إضافات
استبعادات
تعديالت ترجمة )مالت أجنبية
المحول من )قارات قيد التطوير لإيضاح 12
الرصيد في نهاية السنة

2018
9,142,731
19,559
ل9,972,497
ل847,029
7,833,630
6,176,394

تم تحديد صافي القيمة البيعية لمخزون العقارات بنا ًي )ل التقييم الذح أجراه مقيم مستقل) .ند تقدير صافي القيمة البيعية لمخزون
العقارات ،تم استخدام نهك مقارنة المبيعات ،مع األخذ في اال)تبار طبيعة واستخدام مخزون العقارات.
 .7العمليات غير المستمرة
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركاي الشركة التابعة "مجمع دسمان التجارح – تحت التصفية" ل"دسمان" بتاريخ  31أكتوبر 2018
تصفية الشركة التابعة ،وبناي )ليه ووفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 5موجودات غير متداولة محتف بها لغرض البيع والعمليات
الغير مستمرة" تم تصنيف صافي الموجودات الخاصة بدسمان كـ"صافي موجودات متعلقة بعمليات غير مستمرة" و)رضها بشكل منفصل
في بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر  2018و)رض نتائك أ)مال دسمان كـ"ربح السنة من العمليات الغير مستمرة" بشكل
منفصل في بيان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2018تم إدراج تلك العمليات ضمن العمليات العقارية
ألغراض معلومات القطا)ات المجمو)ة لإيضاح . 36
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019ووفقا ً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركاي في دسمان ،المنعقدة في  7ماري ،2019
تمت الموافقة )ل توزيع مبلغ  32,000,000دينار كويتي بنا ًي )ل األرصدة كما في  31يناير  2019والذح يمءل  ٪98.8من حقوق
ملكية الشركاي لرأي مال األسهم واألرباح المرحلة لدسمان في ذلك التاريخ .الحقا ً ،تم توزيع النسبة المتبقية  %1.2من حقوق ملكية
الشركاي .بلغت حصة الشركة األم في مجموع التوزيعين  19,963,327دينار كويتي.
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إن أهم بنود صافي الموجودات المتعلقة بالعمليات الغير مستمرة هي كما يلي:

مجمع دسمان التجارح
2018

الموجودات
النقد في الصندوق ولدى البنوك
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
قرض إل طرف ذح صلة
)قار استءمارح
الموجودات المتعلقة بالعمليات الغير مستمرة
المطلوبات
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
مخصص مكافرة نهاية الخدمة
المطلوبات المصنفة كعمليات غير مستمرة
صافي الموجودات المتعلقة باألنشطة الخاضعة لالستبعاد
الخاص بالحصص غير المسيطرة
صافي الموجودات المتعلقة بالعمليات الغير مستمرة

109,702
91,142
8,655,668
24,643,000
33,499,512
1,419,137
20,873
1,440,010
32,059,502
()12,096,175
19,963,327
()19,963,327
-

المحصل من توزيعات كما في  31ديسمبر 2019
صافي الموجودات المتعلقة بالعمليات الغير مستمرة كما في  31ديسمبر 2019

إن تفاصيل حصة الشركة األم من نتائك األ)مال المتعلقة بالعمليات الغير مستمرة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018هي كما يلي:
مجمع دسمان التجارح
2018
757,984
إيرادات إيجارات
18,409
إيرادات أخرى
ل166,523
مصاريف )مومية وإدارية
ل21,844
تكاليف مو فين
179,694
إيرادات فوائد
767,720
ربح السنة من العمليات الغير مستمرة
إن ربحية السهم من العمليات الغير مستمرة هي كما يلي:
مجمع دسمان التجارح
2018
0.54

ربحية السهم األساسية والمخففة لفلي

إن صافي التدفقات النقدية المتعلقة بالعمليات الغير مستمرة للفترة من  1يناير  2018حت  31أكتوبر  2018لتاريخ بداية التصفية
هي كما يلي:
مجمع دسمان التجارح
706,707
()603,644
103,063

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صافي التدفقات النقدية المتعلقة بالعمليات الغير مستمرة

وفقًا للقرار الصادر )ن الجمعية العامة غير العادية للشركاي في شركة مجمع دسمان التجارح ،المنعقدة بتاريخ  21أغسطي ،2019
تمت الموافقة )ل تحويل ما تبق من التوزيعات والتي لم يتم المطالبة بها والمستحقة للشركاي بمبلغ  2,643,577دينار كويتي للشركة
األم ،والتي تم إدراجها ضمن بند "دائنون أخرون" إيضاح ل 16وتم )رضها كحسابات بنكية مقيدة لإيضاح . 3
 .8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
2019
1,170,475

أسهم ملكية مسعرة

2018
1,193,291

إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تبلغ  1,170,475دينار كويتي ل 1,193,291 :2018دينار كويتي
مرهونة لصالح بنك محلي كضمان مقابل تسهيالت بنكية ممنوحة للمجمو)ة لإيضاح . 17
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 .9استءمار في شركات محاصة
نسبة الملكية
اسم شركة
المحاصة

بلد الترسيي

شركة المتوسط
لإلستءمار القابضة
نابلي توبكو
المحدودة

األنشطة الرئيسية

2019

2018

المبلغ
2019

2018

مالطا

االستءمار وتطوير
المشاريع العقارية

%50

%50

28,491,110

26,710,105

االمارات
العربية المتحدة

مقاوالت و تطوير
المشاريع العقارية

%80

%80

53,620,848
82,111,958

71,596,904
98,307,009

إن الحركة خالل السنة هي كما يلي:
2019
98,307,009
()12,396,407
()3,067,088
()731,556
82,111,958

الرصيد في بداية السنة
الحصة من نتائك أ)مال شركات محاصة*
الحصة من الخسارة الشاملة األخرى لشركات محاصة لإيضاح 23
تعديالت ترجمة )مالت أجنبية
الرصيد في نهاية السنة

2018
97,563,125
3,013,093
ل1,563,430
ل705,779
98,307,009

تضمنت الحصة من نتائك أ)مال شركة نابلي توبكو المحدودة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019خسائر بمبلغ  7,977,139دينار
كويتي يمءل انخفاض في القيمة العادلة لعقار استءمارح قيد التطوير لشركة المحاصة.
ملخص بيان المركز المالي:
شركة المتوسط لإلستءمار القابضة
2018
2019
الموجودات:
نقد ونقد معادل
مرروجررودات مررتررررداولررررة
أخرى
إجررمررررالرري الررمرروجررودات
المتداولة
الررررمرررروجررررودات غرررريررررر
المتداولة
إجمالي الموجودات

نابلي توبكو المحدودة
2018
2019

المجموع
2019

2018

4,485,092

3,442,887

817,832

389,341

5,302,924

3,832,228

2,256,808

1,761,657

1,301,695

135,000

3,558,503

1,896,657

6,741,900

5,204,544

2,119,527

524,341

8,861,427

5,728,885

100,500,838
107,242,738

102,460,262
107,664,806

248,369,876
250,489,403

189,253,347
189,777,688

348,870,714
357,732,141

291,713,609
297,442,494

المطلوبات:
المطلوبررررات المرررراليررررة
لباسررررررتءناي الدائنين
التجاريين
مرطرلروبررررات مرتررررداولررررة
أخرى لمتضرررررررم نة
الدائنين التجاريين
إجمررررالي المط لوبررررات
المتداولة
الرررمرررطرررلررروبررررات غررريرررر
المتداولة
إجمالي المطلوبات

11,436,679

1,262,916

7,182,414

1,950,160

18,619,093

3,213,076

4,479,161

4,377,143

958

7,752,487

4,480,119

12,129,630

15,915,840

5,640,059

7,183,372

9,702,647

23,099,212

15,342,706

34,344,677
50,260,517

48,804,000
54,444,059

176,389,523
183,572,895

97,571,619
107,274,266

210,734,200
233,833,412

146,375,619
161,718,325

صافي الموجودات

56,982,221

53,220,747

66,916,508

82,503,422

123,898,729

135,724,169
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
ملخص بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر:
االيرادات
مصاريف التشغيل
التغيير في القيمررررة العررررادلررررة
الستءمار )قارح
إيرادات فوائد
تكاليف تمويل
صافي الربح لالخسارة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل (الخسارة
الشاملة)
الحصة في نتائك أ)مال شركات
المحاصة
خسررررررائر إنخفاض أضررررررافية في
قيمة اسررررتءمار في شررررركات
محاصة
إجمالي الحصرة في نتائك أ)مال
شركات المحاصة

شركة المتوسط لإلستءمار القابضة
2018
2019
6,746,110
9,303,030
ل5,364,907
)(2,723,651

نابلي توبكو المحدودة
2018
2019
739
2,586
ل1,091,100
()11,604,729

148,085
)(1,876,374
4,851,090
81,849

المجموع
2019
9,305,616
()14,328,380

2018
6,746,849
ل6,456,007

7,724,020
768,356
ل2,102,246
7,771,333
163,218

()11,601,788
-

1,414
ل1,088,947
-

148,440
()1,876,374
()6,750,698
81,849

7,724,020
769,770
ل2,102,246
6,682,386
163,218

4,932,939

7,934,551

()11,601,788

ل1,088,947

()6,668,849

6,845,604

2,425,545

3,885,666

()9,296,625

ل872,573

()6,871,080

3,013,093

-

()5,525,327

()5,525,327

-

3,885,666

()14,821,952

()12,396,407

3,013,093

2,425,545
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ل872,573

 .10استءمار في شركة زميلة
إن الشركة األم تمتلك حصة ملكية فعلية مباشرة ومن خالل أطراف ذات صلة بنسبة  %23.668ل 31ديسمبر %23.668 : 2018
في شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع" .شركة زميلة" وهي شركة مساهمة )امة مسجلة في الكويت ومدرجـررررررررة في بورصة
الكويت وسررروق دبي المالي .تماري الشرررركة الزميلة أنشرررطة تخزين البضرررائع وإدارة وترجير المخازن وأنشرررطة النقل والتوزيع والمناولة
والتخليص الجمركي للبضائع.
المبلغ
نسبة الملكية %
األنشطة
بلد
اسم الشركة
2018
2018
الرئيسية
الترسيي
الزميلة
2019
2019
شركة أجيليتي
للمخازن
خدمات
العمومية
215,219,929
23.668
لوجستية
الكويت
ش.م.ك.ع.
250,435,898
23.668
إن الحركة خالل السنة كانت كما يلي:
الرصيد في بداية السنة
أءر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل 9كما في  1يناير 2018
الرصيد في بداية السنة )المعاد إدراجه(
حصة المجمو)ة من نتائك أ)مال شركة زميلة
توزيعات أرباح نقدية مستلمة
حصة المجمو)ة في الدخل الشامل األخر لشركة زميلة
حصة المجمو)ة في االحتياطيات األخرى لشركة زميلة
)كي خسائر إنخفاض في القيمة *
الرصيد في نهاية السنة

2019
215,219,929
215,219,929
20,534,478
()5,136,947
()834,785
5,991,185
14,662,038
250,435,898

2018
205,912,558
ل2,654,176
203,258,382
19,197,450
ل4,466,911
ل2,571,337
ل197,655
215,219,929

بلغت حصة المجمو)ة من االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية الخاصة بالشركة الزميلة كما في  31ديسمبر  2019مبلغ
 52,424,114دينار كويتي ل 89,990,411 : 2018دينار كويتي .
إن القيمة السوقية في شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع في نهاية فترة التقرير بلغ  321,761,243دينار كويتي ل:2018
 274,655,438دينار كويتي .
كما في  31ديسمبر  ،2019فإن  %100ل %100 :2018من الـ  %23.668من نسبة ملكية المجمو)ة في شركة زميلة مرهون
ألحد البنوك المحلية مقابل تسهيالت بنكية كما هو مبين في لإيضاح . 17
* خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019وإ ستنادا ً إل اختبار انخفاض القيمة الذح أجرته إدارة الشركة األم ،قامت اإلدارة بعكي
جزي من خسررائر انخفاض ضررمن السررنوات السررابقة إل حد  14,662,038دينار كويتي .يسررتند )كي خسررائر األنخفاض إل تقدير ما
إذا كانت المبلغ الممكن اسرررترداده )ل أسررراي قيمة األسرررتخدام وفقًا لمعيار المحاسررربة الدولي رقم " 28االسرررتءمار في شرررركات زميلة
وشركات محاصة".
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
إن ملخص البيانات المالية للشركة الزميلة هي كما يلي:
ملخص بيان المركز المالي المجمع:
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.
2018
2019
الموجودات:
نقد ونقد معادل
موجودات متداولة أخرى
إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
إجمالي الموجودات

130,932,000
460,278,000
591,210,000
1,490,924,000
2,082,134,000

125,927,000
458,883,000
584,810,000
1,258,349,000
1,843,159,000

المطلوبات:
المطلوبات المالية لباستءناي الدائنين التجاريين
مطلوبات متداولة أخرى لمتضمنة الدائنين التجاريين
إجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
إجمالي المطلوبات

60,122,000
430,356,000
490,478,000
442,086,000
932,564,000

53,534,000
452,941,000
506,475,000
270,450,000
776,925,000

صافي الموجودات
ناقصاً :صافي الموجودات الخاص بالحصص غير المسيطرة
صافي الموجودات الخاص بمساهمي الشركة األم
الحصة في صافي موجودات الشركة الزميلة بعد االستبعادات
مخصصات أنخفاض في القيمة من سنوات سابقة
القيمة الدفترية لالستثمار في شركة زميلة

1,149,570,000
()49,190,000
1,100,380,000
260,442,481
()10,006,583
250,435,898

1,066,234,000
ل52,695,000
1,013,539,000
239,888,550
ل24,668,621
215,219,929

ملخص بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع:
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.
2018
2019
1,550,190,000
1,578,563,000
ل1,052,380,000
()1,047,164,000
ل35,994,000
()66,586,000
5,130,000
8,492,000
ل14,132,000
()21,494,000
9,614,000
11,379,000
ل362,652,000
()363,171,000

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
استهالكات وإطفايات
إيرادات فوائد
مصاريف فوائد
إيرادات أخرى
مصاريف أخرى
صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر لالخسارة الشاملة األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل
ربح السنة الخاص بـ:
مساهمي الشركة األم
حصص غير مسيطرة
الدخل الشامل األخر الخاص بـ:
مساهمي الشركة األم
حصص غير مسيطرة

100,019,000
20,598,000
120,617,000

99,776,000
ل11,976,000
87,800,000

86,759,000
13,260,000
100,019,000

81,110,000
18,666,000
99,776,000

23,248,000
)(2,650,000
20,598,000

)(10,274,000
)(1,702,000
)(11,976,000

الحصة في نتائك أ)مال الشركات الزميلة
الحصة في الدخل الشامل اآلخر لالخسارة الشاملة األخرى للشركة الزميلة

20,534,478
5,156,400

19,197,450
ل2,768,992

توزيعات مستلمة من الشركة الزميلة

5,136,947

4,466,911
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
لأ

تتلخص المطلوبات المحتملة والد)اوى القضائية المتعلقة بالشركة الزميلة فيما يلي:
 )1عقﺪ مﻜﺘﺐ الﻤﺸاريع والﺘعاقﺪات PCO
مﻦ  2004حﺘ  ،2008نفﺬت الﺸﺮكة الزميلة )قﺪ مﻜﺘﺐ الﻤﺸاريع والﺘعاقﺪات القائﻢ )ل أساي الﺘﻜلفة باإلضافة إل
أتعاب مﺤﺪدة مع سلﻄة الﺘﺤالﻒ الﻤﺆقﺖ للﺨﺪمات اللﻮجﺴﺘﯿة الﺘي تﺪ)ﻢ إ)ادة إ)ﻤار العﺮاق بﻤا في ذلﻚ الﺘﺨﺰيﻦ والقﻮافﻞ
واألمﻦ.
وبﺘاريخ  23أبﺮيﻞ  ،2011أرسلﺖ الﺸﺮكة الزميلة مﻄالﺒة مﻮءقة بﺤﻮالي  47ملﯿﻮن دوالر تﺪيﻦ بها الﺤﻜﻮمة األمﺮيﻜﯿة
للﺸﺮكة الزميلة فﯿﻤا يﺘعلق بعقﺪ مﻜﺘﺐ الﻤﺸاريع والﺘعاقﺪات .ورفﺾ مﺴﺆول الﺘعاقﺪات الﻤﻄالﺒة الﻤقﺪمة مﻦ الﺸﺮكة الزميلة
بﺘاريخ  15ديﺴﻤﺒﺮ  2011واسﺘرنفﺖ الﺸﺮكة الزميلة قﺮار الﺮفﺾ أمام مﺤﻜﻤة طعﻮن مﺠلﺲ خﺪمات الﺠﯿﺶ .وبﺼفة
مﻨفﺼلة ،اد)ﺖ الﺤﻜﻮمة األمﺮيﻜﯿة أن الﺸﺮكة الزميلة مﺪيﻨة لها بﻤﺒلغ  80ملﯿﻮن دوالر تﺘعلق بعقﺪ مﻜﺘﺐ الﻤﺸاريع
والﺘعاقﺪات وطلﺒﺖ سﺪاد الﻤﺒلغ .وطعﻨﺖ الﺸﺮكة الزميلة بﻤﻄالﺒة الﺤﻜﻮمة األمﺮيﻜﯿة لﺪفع الﻤﺒلغ أمام مﺤﻜﻤة طعﻮن مﺠلﺲ
خﺪمات الﺠﯿﺶ وتﻢ ضﻢ االسﺘﺌﻨافﯿﻦ.
وبﺘاريخ  26أغﺴﻄﺲ  ،2013تﺤﺮكﺖ الﺤﻜﻮمة األمﺮيﻜﯿة طالﺒةً رفﺾ االسﺘﺌﻨافات أمام مﺤﻜﻤة طعﻮن مﺠلﺲ خﺪمات
الﺠﯿﺶ لعﺪم االخﺘﺼاص .ووافقﺖ مﺤﻜﻤة طعﻮن مﺠلﺲ خﺪمات الﺠﯿﺶ الﺤﻜﻮمة األمﺮيﻜﯿة )ل الﻄلﺐ ورفﻀﺖ االسﺘﺌﻨاف
بﺘاريخ  9ديﺴﻤﺒﺮ  2014.طعﻨﺖ الﺸﺮكة الزميلة )ل قﺮار الﻤﺠلﺲ أمام الﺪائﺮة الفﯿﺪرالﯿة بﻤﺤﻜﻤة االسﺘﺌﻨاف األمﺮيﻜﯿة
بﺘاريخ  8أبﺮيﻞ  2015وبﺘاريخ  16أبﺮيﻞ  ،2018أكﺪت هﯿﺌة الﺪائﺮة االتﺤادية قﺮار مﺤﻜﻤة طعﻮن مﺠلﺲ خﺪمات
الﺠﯿﺶ الﺬح رفﺾ اسﺘﺌﻨاف الﺸﺮكة الزميلة لعﺪم االخﺘﺼاص.
وبعﺪ قﺮار الﺪائﺮة االتﺤادية ،وبﺘاريخ  21سﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2018تقﺪمﺖ الﺸﺮكة الزميلة بﺸﻜﻮى معﺪلة في أمﺮ معلق يﺨﺺ )قﺪ
مﻜﺘﺐ الﻤﺸاريع والﺘعاقﺪات أمام مﺤﻜﻤة الﺪ)اوى الفﯿﺪرالﯿة تﻄلﺐ ،مﻦ بﯿﻦ أمﻮر أخﺮى ،إ)ادة مﺒلغ  17ملﯿﻮن دوالر
قامﺖ الﺤﻜﻮمة األمﺮيﻜﯿة بﻤﺼادرته مﻦ قﺒﻞ كﻤا ورد بﻤﺰيﺪ مﻦ الﻮصﻒ أدناه لوكﺬلﻚ تﻄلﺐ إ)الن حﻜﻢ برنه ال يﺠﻮز
للﺤﻜﻮمة األمﺮيﻜﯿة أن تﺤﺠﺰ مﺒالغ مﺴﺘﺤقة قانﻮنا مﻦ الﺤﻜﻮمة األمﺮيﻜﯿة للﺸﺮكة الزميلة اسﺘﻨادا ً إل احﺘﻤال وجﻮد ديﻦ
)ل الﺸﺮكة الزميلة بﻤﻮجﺐ )قﺪ مﻜﺘﺐ الﻤﺸاريع والﺘعاقﺪات .وقﺪ تﻢ ضﻢ هﺬا األمﺮ مع األمﺮالﻤﺘعلق بعقﺪ  DDKSالﻤﺒﯿﻦ
أدناه.
وكﻤا أشﺮنا آنفًا ،قامﺖ الﺤﻜﻮمة األمﺮيﻜﯿة بﻤﺼادرة  17ملﯿﻮن دوالر مﻦ )قﺪ آخﺮ يﺮتﺒﻂ بﻤﻜﺘﺐ الﻤﺸاريع والﺘعاقﺪات
ل)قﺪ  .(DDKSوبﺘاريخ  3يﻮلﯿﻮ  ،2017قﺪمﺖ الﺸﺮكة الزميلة مﻄالﺒة مﺼادق )لﯿها بﻤﻮجﺐ )قﺪ  DDKSتﻄلﺐ دفع
مﺒلغ مقاصة  DDKSباإلضافة إل الفﻮائﺪ .وفي خﻄاب بﺘاريخ  1سﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2017أبلغﺖ مﺴﺆولة الﺘعاقﺪات الﺸﺮكة
الزميلة أنها أوقفﺖ الﻤﻄالﺒة الﻤﺼادق )لﯿها .وبعﺪ قﺮار الﺪائﺮة االتﺤادية الﻤﺸار إلﯿها أ)اله ،قﺪمﺖ الﺸﺮكة الزميلة د)ﻮى
تﻄلﺐ إ)ادة مﺒلغ مقاصة  DDKSباإلضافة إل الفﻮائﺪ لقﻀﯿة ". "DDKS
وبﺘاريخ  21سﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2018قﺪمﺖ الﺸﺮكة الزميلة شﻜﻮى معﺪلة في قﻀﯿة  . DDKSبﺘاريخ  3ديﺴﻤﺒﺮ  ،2018قﺪمﺖ
الﺸﺮكة األم اقﺘﺮاحا إلصﺪار الﺤﻜﻢ بﺸرن الﻤﺮافعات ،باإلضافة إل اقﺘﺮاح لﻀﻢ قﻀﯿة  DDKSمع قﻀﯿة  COFCالﺘي
ال زالﺖ قﯿﺪ الﻨﻈﺮ فﯿها والﻤﺸار إلﯿها أ)اله .بﺘاريخ  6ديﺴﻤﺒﺮ  ،2018اسﺘﺠابﺖ الﻤﺤﻜﻤة لﻄلﺐ الﺸﺮكة الزميلة بﻀﻢ
القﻀﯿﺘﯿﻦ .بﺘاريخ  17ديﺴﻤﺒﺮ  ،2018قﺪمﺖ حﻜﻮمة الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة اقﺘﺮاحا بﺮد د)ﻮى  DDKS.وبﺘاريخ  28ديﺴﻤﺒﺮ
 ،2018قﺪمﺖ الﺸﺮكة الزميلة ردها )ل اقﺘﺮاح الﺤﻜﻮمة األمﺮيﻜﯿة وقﺪ ورد رد حﻜﻮمة الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة
بﺘاريخ  14فﺒﺮايﺮ  2019وتﻢ )قﺪ جلﺴة بﺘاريخ  28فﺒﺮايﺮ  2019وبﺘاريخ  9مايﻮ  ،2019أصﺪرت مﺤﻜﻤة الﻤﻄالﺒات
الفﯿﺪرالﯿة رأيا بﻤﻨح حﻜﻮمة الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة حﻜﻤا في شﻜﻮى )قﺪ مﻜﺘﺐ الﻤﺸاريع والﺘعاقﺪات الﻤعﺪلة ورفﻀﺖ قﻀﯿة
 DDKSبﺴﺒﺐ )ﺪم اخﺘﺼاصها .هﺬا ،وقامﺖ الﺸﺮكة الزميلة بالﻄعﻦ باالسﺘﺌﻨاف )ل كال القﺮاريﻦ أمام الﺪائﺮة الفﯿﺪرالﯿة
في  14مايﻮ  2019حﯿﺚ قامﺖ الﻤﺤﻜﻤة بﻀﻤهﻤا لﺒعﺾ) ،لﻤا برن مﻮجﺰ االسﺘﺌﻨاف قﺪ اكﺘﻤﻞ بﺘاريخ  16سﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،2019وسﯿﺘﺤﺪد مﻮ)ﺪ الﻤﺮافعة الﺸفﻮية في الﻨﺼﻒ األول مﻦ )ام .2020
بﺘاريخ  14سﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2016أقامﺖ الﺸﺮكة الزميلة د)ﻮى تﺘعلق بﻤﻜﺘﺐ الﻤﺸاريع والﺘعاقﺪات بﻤﻮجﺐ قانﻮن اإلجﺮايات
اإلدارية في الﻤﺤﻜﻤة الﺠﺰئﯿة األمﺮيﻜﯿة لقﺴﻢ كﻮلﻮمﺒﯿا .وال زالﺖ هﺬه الﺪ)ﻮى )القة.
و)ل الﺮغﻢ مﻦ الﺸﻜﻮك الﺘي تﺤﯿﻂ بالقﻀايا ،لﻢ تقﻢ اإلدارة بقﯿﺪ أح مﺨﺼﺼات في الﺒﯿانات الﻤالﯿة الﻤﺠﻤعة .وبعﺪ اسﺘﺸارة
الﻤﺴﺘﺸار القانﻮني الﺨارجي ،ال يﻤﻜﻦ للﺸﺮكة الزميلة الﺘعلﯿق )ل الﻨﺘائك الﻤﺤﺘﻤلة للقﻀايا.
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 )2تسييل كفالة
صدر قرار )ن اإلدارة العامة للجمارك بدولة الكويت بتسييل جزي بمبلغ  10,092ألف دينار كويتي من الكفالة
المصرفية المقدمة من شركة جلوبال كليرنك هاوي سيستمز ش.م.ك .لمقفلة ،ل"شركة جلوبال كليرنك" وهي شركة
تابعة للشركة الزميلة ،لصالح اإلدارة العامة للجمارك فيما يتعلق بتنفيذ )قد .طبقًا لهذا القرار ،قامت اإلدارة العامة
للجمارك بتسييل الكفالة المذكورة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2007
وقد تقدمت شركة جلوبال كليرنك بالطعن )ل القرار المذكور أ)اله أمام محكمة أول درجة ،وقد أصدرت محكمة أول
درجة حكمها لصالح شركة جلوبال كليرنك ،وألزمت اإلدارة العامة للجمارك بسداد مبلغ  58,927ألف دينار كويتي
كتعويض مقابل )دم الوفاي بالتزاماتها بموجب العقد ،ومبلغ  9,138ألف دينار كويتي السترداد مبلغ الكفالة التي تم
تسييلها سابقًا ،باإلضافة إل احتساب فائدة بنسبة  %7سنويا ً )ل هذه المبالغ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
ءم قامت شركة جلوبال كليرنك بالطعن باالستئناف )ل هذا الحكم أمام محكمة االستئناف ،طالبة زيادة قيمة التعويض.
كما تقدمت اإلدارة العامة للجمارك بالطعن رقم  2014 / 1955إدارح  4أمام محكمة االستئناف .وأصدرت محكمة
االستئناف في  13سبتمبر  2015حكمها بترييد الحكم الصادر )ن محكمة أول درجة .ءم قامت كل من شركة جلوبال
كليرنك واإلدارة العامة للجمارك بالطعن )ل هذا الحكم أمام محكمة التمييز بالطعنين رقمي  1487 ,148لسنة
 2015تمييز إدارح  ،1 /وبتاريخ  15ماري  2017قضت محكمة التمييز بإحالة الطعن إلدارة الخبراي .وفي 7
مايو  ، 2018أصدرت لجنة الخبراي تقرير ينكد أحقية الشركة الزميلة في التعويض المطالب به .وتم ن ر الد)وى
أمام محكمة التمييز في  3أكتوبر  .2018وبجلسة  23يناير  2019قدمت شركة جلوبال كليرنك دفا)ها وقررت
المحكمة الترجيل لجلسة  13فبراير 2019للتعقيب من الجمارك وبهذه الجلسة طلب الحاضر )ن الجمارك أجالً وتم
منحه أجالً لجلسة  6ماري  ،2019تم حجز الد)وى للحكم لجلسة  1مايو  2019وفيها ترجلت لجلسة  26يونيو
 2019ءم تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة  25سبتمبر  2019وبتلك الجلسة قضت محكمة التمييز بإحالة الد)وى
إل إدارة الخبراي ،وال زالت الد)وى محل بحال أمام إدارة الخبراي .
كما قامت شركة جلوبال كليرنك برفع د)وى قضائية ضد اإلدارة العامة للجمارك وتقدمت ضمن إحدى مطالبتها بطلب
لمحكمة االستئناف بوقف اإلدارة العامة للجمارك من تسييل الكفاالت البنكية المتبقية المقدمة من شركة جلوبال كليرنك.
وأصدرت محكمة االستئناف حكما لصالح شركة جلوبال كليرنك بوقف تسييل الكفاالت البنكية التي ال تزال بحوزة
اإلدارة العامة للجمارك ،وتقدمت هذه األخيرة بالطعن بالتمييز )ل حكم االستئناف القاضي بوقف تسييل الكفاالت
وقض بإلغائه من محكمة التمييز.
باإلضافة إل ما سبق ،يوجد نزا)ات قانونية بين شركة جلوبال كليرنك واإلدارة العامة للجمارك وقام كال الطرفين
برفع د)اوى قضائية ود)اوى مقابلة مختلفة من ورة حاليًا أمام المحاكم .ويرى المستشار القانوني الداخلي للشركة
الزميلة أنه لن يكون لهذه القضايا ترءير مادح سلبي )ل البيانات المالية المجمعة للشركة الزميلة.
 )3العقد رقم  157للمراحل األولى والثانية والثالثة من قسيمة في منطقة جنوب أمغرة
تتضمن العقارات االستءمارية )قار بقيمة دفترية بمبلغ  28,000ألف دينار كويتي يمءل قطعة أرض تقع جنوب أمغرة
تم الحصول )ليها من الهيئة العامة للصنا)ة بموجب )قد إيجار.
في  3يوليو  ،2018أخطرت الهيئة الشركة الزميلة بعزمها إنهاي )قد االيجار المشار اليه أ)اله لز)مها بانتهاي سريانه
في  30يونيو  ،2018وطالبت الهيئة الشركة الزميلة بتسليم قطعة األرض .استنادا ال الرأح القانوني للمستشار
القانوني الخارجي للشركة األم ،فإن إخطار إنهاي العقد مخالف للقانون ،وقد اتخذت الشركة الزميلة اإلجرايات القانونية
الالزمة وقامت برفع د)وى برقم  2587لسنة  -2018تجارح)-ام-حكومي 24/ود)وى برقم  3686لسنة 2018
تجارح)-ام-حكومي ود)وى رقم  4522لسنة – 2018تجارح) -ام -حكومي بطلب الحكم بندب خبير إلبداي الرأححول ءبوت التجديد الضمني لعقد االيجار المذكور أ)اله بموجب القانون .وبتاريخ  9سبتمبر  2018صدر قرار
اإلخالي اإلدارح رقم لهـ.ع.ص  2018/129وطعنت )ليه الشركة الزميلة أمام القضاي بالد)وى رقم 2018/5600
إدارح.12/
وبتاريخ  25إبريل  2019الحكم رقم  2019/314ضد الشركة الزميلة بانتهاي )قد التخصيص رقم  157ا)تبارا ً
من  30يونيو  2018وبإخالي الشركة الزميلة للقسيمة وطردها واسترداد الهيئة لحيازة األرض وإلزام الشركة الزميلة
برداي الريع ابتدا ًي من  1يوليو  2018بمبلغ  80دينار كويتي )ن كل يوم ترخير حت تسليم القسيمة  -وهذا الحكم
صادر من محكمة أول درجة وغير نهائي .وقد اتخذت الشركة الزميلة إجرايات الطعن )ل هذا الحكم باالستئناف
وطلبت وقف تنفيذ الحكم .إضافة إل ذلك ،طالبت الشركة الزميلة المحكمة بإلغاي الحكم المسترنف )ليه و القضاي برفع
الد)وى بإءبات امتداد وتجديد العالقة التعاقدية للعقد رقم ل 157لمدة أخرى قدرها  20سنة بد ًي من  1يوليو .2018
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وبتاريخ  14يوليو  ،2019صدر القرار من محكمة االستئناف في االستئناف أ)اله بوقف شمول الحكم بالنفاذ المعجل
وتم ترجيله لجلسة  17نوفمبر .2019
وبتاريخ  8ديسمبر  2019صدر الحكم في االستئنافات المقامة من الشركة الزميلة بإلغاي الحكم المسترنف رقم
ل 2019/314فيما قض به في الد)وى األصلية والقضاي مجددا بعدم قبول الد)وى لرفعها من غير ذح صفة وبترييد
الحكم المسترنف فيما )دا ذلك ،ومندى هذا الحكم النهائي هو بقاي القسائم موضوع العقد حت االن بحيازة الشركة
الزميلة .غير أن الحكم قابل للطعن )ليه بالتمييز من أطراف الخصومة وقد طعنت الشركة )ل هذا الحكم بالتمييز
 3900/2019تمييز تجارح 4/ومازال الطعن متداوال ولم يفصل فيه.
كما أقامت الشركة الزميلة أيضا ً إشكاالً لوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم  314لسنة  2019لحين الفصل في
االستئناف ،وبتاريخ  2سبتمبر  ،2019صدر الحكم في اإلشكال المذكور بوقف تنفيذ الحكم رقم  314لسنة 2019
وطعنت الهيئة )ل هذا الحكم باالستئناف وبتاريخ  16فبراير  2020صدر الحكم بإلغاي الحكم المسترنف من الهيئة.
ورفض اإلشكال تاسيسا )ل حكم االستئناف أ)اله الصادر بتاريخ  8ديسمبر .2019
ولم تتمكن الشركة الزميلة بعد التشاور مع المستشار القانوني الخارجي من التعليق )ل نتائك القضية.
 )4قضايا شركة كي جي إل
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2012تم رفع د)اوى مدنية )ل الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من
قبل شركة رابطة الكويت والخليك للنقل ل"كي جي إل" وشركاتها التابعة في ءالءة دوائر قضائية مختلفة في الواليات
المتحدة وذلك بشرن أمور تتعلق بالتشهير والتدخل في )قود شركة كي جي إل مع حكومة الواليات المتحدة من قبل
مو ف سابق في الشركة الزميلة.
في  4يونيو  ،2018الحقا ً النتهاي كافة التحقيقات ،قدمت الشركة الزميلة طلب إصدار حكم مستعجل .في  6يوليو
 ،2018وافقت المحكمة )ل طلب الشركة الزميلة و أسقطت الد)وى.
في  1أغسطي  ،2018استرنفت شركة "كي جي إل" الحكم المستعجل امام محكمة بنسلفانيا العليا ،وقدمت شركة كي
جي إل مذكرتها االفتتاحية في  8نوفمبر  .2018وقدمت الشركة الزميلة ردها في  20ديسمبر  .2018كما قدمت
شركة كي جي ال تعقيبها )ل مذكرة المجمو)ة في  17يناير  2019ومالحقها لالستئناف في  12فبراير .2019
قدمت الشركة الزميلة مذكرتها النهائية في  25فبراير  ،2019وقدمت شركة كي جي ال مذكرتها النهائية في 26
فبراير .2019
في  28فبراير  ،2019رفضت المحكمة العليا التماي كي جي ال بختم أجزاي مستنسخة من السجل في  7ماري
 .2019في  12ابريل  2019وافقت المحكمة )ل التزام كي جي ال بختم أجزاي مستنسخة من السجل.
في  15مايو  ،2019حددت المحكمة العليا مو)د للمرافعة الشفهية في االستئناف واستمعت المحكمة إليها في 26
يونيو  .2019و في  1أغسطي  2019أصدرت المحكمة العليا قرارها برفض االستئناف المقدم من قبل كي جي ال.
بتاريخ  3سبتمبر  ،2019تقدمت شركة كي جي أل بالتماي للموافقة )ل تقديم االستئناف أمام محكمة التمييز في
والية بنسلفانيا ،وطلبت من محكمة التمييز مراجعة قرار المحكمة العليا .وقدمت الشركة الزميلة ردها )ل االلتماي
بتاريخ  17سبتمبر  2019ولم تصدر محكمة التمييز حكمها حت تاريخه.
لب قضية كوريك
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2011قامت الشركة الزميلة لمن خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل ،والتي
تمءل منشرة ذات رأسمال مشترك بمشاركة شركة فراني تيليكوم بحيازة حصة ملكية بنسبة  %44في شركة كورك
تيليكوم ذ.م.م .ل"كورك تيليكوم" وهي شركة محدودة المسئولية تم ترسيسها في دولة العراق وذلك )ن طريق شركة
محاصة مملوكة بنسبة  %54للمجمو)ة ونسبة  %46لشركة فراني تيليكوم .ونتيجة لذلك ،تمتلك الشركة الزميلة
حصة ملكية غير مباشرة بنسبة  %23.7في شركة كورك تيليكوم.
ترءيرا جوهريا ً
تم تصنيف االستءمار في شركة كورك تيليكوم كاستءمار في شركة زميلة حيال تماري الشركة الزميلة
ً
)ل السياسات المالية والتشغيلية لشركة كورك تيليكوم .وحيال إن هذه الشركة الزميلة محتف بها كجزي من المحف ة
االستءمارية للشركة التي تمءل منشرة ذات رأسمال مشترك ،فقد تم إدراجها في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة
العادلة .إن هذه المعاملة مسموح بها بنا ًي )ل معيار المحاسبة الدولي " 28استءمار في شركات زميلة وشركات
محاصة" والذح يتيح المحاسبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )ن االستءمارات المحتف بها من قبل
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المنشرة ذات رأي المال المشترك؛ وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  9مع تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في
بيان الدخل المجمع في فترة التغيير.
كما في  31ديسمبر  ،2019بلغت قيمة القرض الذح يحمل فائدة والمقدم من قبل الشركة الزميلة إل شركة كورك
تيليكوم  35,259ألف دينار كويتي ل 35,321 :2018ألف دينار كويتي لإيضاح . 27
في فبراير  ،2017قدمت الشركة الزميلة طلب تحكيم ضد حكومة جمهورية العراق استنادا ً إل المادة  36من اتفاقية
تسوية مناز)ات االستءمار بين الدول ومواطني الدول األخرى ل"اتفاقية اإلكسيد" وإل المادة  10من االتفاقية الءنائية
بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشرن الترويك والحماية المتبادلة لالستءمارات ل"االتفاقية الءنائية
لعام  . "2015ويتعلق طلب التحكيم بمجمو)ة من التصرفات واالمتناع )ن اتخاذ ما يلزم من جانب حكومة جمهورية
العراق بما فيها هيئتها الرقابية التابعة لها وهي هيئة األ)الم واالتصاالت ،فيما يتعلق بقرار مز)وم صدوره من قبل
هيئة اإل)الم واالتصاالت بإبطال موافقتها الكتابية المسبقة الصادرة بشرن استءمار الشركة الزميلة في شركة كورك
تيليكوم ،باإلضافة إل أمر هيئة األ)الم واالتصاالت بإ)ادة األسهم التي استحوذت )ليها الشركة الزميلة إل المساهمين
العراقيين األصليين لاألمر الذح تم تنفيذه في ماري  . 2019وتتعلق مطالبات الشركة الزميلة في طلب التحكيم ،من
بين أمور أخرى) ،ل إخفاق الحكومة العراقية في معاملة استءمار المجمو)ة بقيمة أكءر من  380مليون دوالر
أميركي بشكل )ادل ومنصف ،وإخفاقها في إخطارها بما يتم اتخاذه من إجرايات وحرمانها من حق الدفاع ،وأيضا
المصادرة غير المباشرة لالستءمار بالمخالفة ألحكام االتفاقية الءنائية لعام  .2015في  24فبراير  ،2017تم قيد طلب
التحكيم من الشركة الزميلة لدى مركز تسوية مناز)ات االستءمار وتم تشكيل هيئة التحكيم رسميا ً في  20ديسمبر
 .2017حيال انعقدت جلسة إجرائية أولية في  31يناير .2018
وتم إيداع مذكرة الشركة الزميلة في  30أبريل  .2018وبتاريخ  6أغسطي  ،2018أود)ت جمهورية العراق
ا)تراضها )ل االختصاص وطلبت الن ر في اال)تراض للبت فيه كمسرلة تمهيدية قبل الن ر في موضوع وأساي
النزاع .وقامت المحكمة بتشعيب اإلجرايات في  31أكتوبر  ،2018وقدمت الشركة الزميلة مذكرتها المضادة بشرن
االختصاص الوالئي في  10يناير  .2019وقد ورد رد المد) )ليهم في  25فبراير  ،2019فيما ردت الشركة
الزميلة بتاريخ  21ماري  .2019هذا ،وقد انعقدت الجلسات بتاريخ  24و 25أبريل  .2019وبتاريخ  9يوليو
 ،2019أصد رت المحكمة قرارها بشرن االختصاص القضائي و خلصت فيه إل أن لديها والية قضائية )ل بعض
لوليي كل مطالبات الشركة الزميلة .وسيتم البت اآلن في الد)وى )ل أساي المطالبات التي يتحقق للمحكمة الوالية
القضائية بشرنها .ولم تتقدم حكومة العراق حت اآلن بدفا)ها وقد تقدمت بطلب مد اجل حت تاريخ  24ماري .2020
وستقوم المحكمة باصدار قرارها بشرن هذا قريبا ،في حين سيتقدم األطراف بعد ذلك بالردود الالحقة خالل الجلسة
المنعقدة للبت في أساي الد)وى والمقرر )قدها في شهر أكتوبر  .2020هذا ،وال يمكن في الوقت الحالي تقييم االءر
المالي المتوقع حيال ما يزال النزاع قائما دون حسمه قانونا و)دم اتضاح األمور.
بموازاة المطالبات المذكورة أ)اله بشرن شركة كورك تيليكوم ،قامت شركة تيليكوم العراق المحدودة ل"شركة تيليكوم
العراق " لالتي تملك الشركة الزميلة بشكل غير مباشر في رأسمالها حصة  %54ببدي اإلجرايات التالية:


التحكيم بشرن اتفاقية االكتتاب في األسهم
في  29يونيو ،2017بدأت شركة تيليكوم العراق إجرايات تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية ضد كل من شركة
كورك الدولية للإلدارة المحدودة ل"كورك الدولية" والسيد /سروان صابر مصطف  .وقد نشر النزاع بسبب مبالغ
مستحقة من كورك الدولية بكفالة السيد سروان صابر مصطف بموجب اتفاقية اكتتاب تتعلق باستءمار الشركة
الزميلة في شركة كورك تيليكوم .ويقدر المبلغ المتنازع )ليه بما يقارب  75مليون دوالر أمريكي لبخالف
الفوائد .وقد تم تشكيل هيئة التحكيم في  2فبراير  ،2018والتي سوف تصدر القوا)د اإلجرائية والجدول الزمني
لن ر التحكيم في أقرب فرصة.
وقد تم إيداع مذكرة طلبات شركة تيليكوم العراق في  17مايو  .2018وتم إيداع مذكرة الدفاع بتاريخ  12سبتمبر
.2018
وقدمت شركة تيليكوم العراق ردها بتاريخ  8ماري  ،2019فيما تقدم المد) )ليهم بردهم في  3مايو .2019
وقد انعقدت جلسات بتاريخ  16و  17سبتمبر  2019ومن المتوقع أن يصدر قرار نهائي في أح وقت.



التحكيم بشرن اتفاقية المساهمين
في  4يونيو  ،2018بدأت شركة تيليكوم العراق إجرايات التحكيم ضد شركة سي اي ليمتد والسيد سروان صابر
مصطف  .نشر النزاع بسبب مخالفات تعاقدية مختلفة من قبل المد) )ليهم ألحكام اتفاقية المساهمين المتعلقة
باستءمار الشركة األم في شركة كورك تيليكوم .يتم تحديد المبلغ المتنازع )ليه أءناي سير اإلجرايات .وتم إرسال
طلب التحكيم بتاريخ  4يونيو  2018وتم تقديم رد المد) )ليهم بتاريخ  10سبتمبر  .2018قدمت شركة تيليكوم
العراق طلبا ً معدالً لطلب التحكيم في  15يناير  .2019وتم تشكيل هيئة التحكيم في  29ماري  2019وقد قدمت
41

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
شركة تيليكوم العراق مطالبتها بتاريخ  28أغسطي  .2019قدمت شركة سي اي ليمتد دفا)ها بتاريخ  22يناير
) 2020ل أن تنعقد جلسات المحاكمة في أوائل )ام .2021


التحكيم بشرن اتفاقية تبعية بنك انتركونتيننتال لبنان
إجرايات التحكيم ضد بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل وشركة كورك تيليكوم وشركة انترناشونال هولدينك
المحدودة .يتعلق هذا النزاع ،باالحتيال المز)وم المدبر من قبل بعض أصحاب المصلحة في شركة كورك تيليكوم
بمعرفة وتعاون بنك انتركونتيننتال لبنان فيما يتعلق باتفاقية تبعية ذات الصلة بقرض بقيمة  150مليون دوالر
قدّمه بنك انتركونتيننتال لبنان إل شركة كورك تيليكوم .يتم تحديد المبلغ المتنازع )ليه أءناي سير اإلجرايات.
وأرسل طلب التحكيم بتاريخ  26يونيو  2018وتم تقديم رد المد) )ليهم والد)وى المقابلة بتاريخ  8أكتوبر
 .2018ومن طلبات الد)وى المقابلة التعويض )ن الخسائر لالتي ال زالت بدون تحديد التي يز)م المد) )ليهم
أنها طالت سمعتهم ووضعهم .ان جواب ود)وى بنك انتركونتيننتال لبنان المقابلة قد أود)ت بتاريخ  8نوفمبر
 .2018قلدم رد شركة كورك تيليكوم وشركة انترناشونال هولدينك بتاريخ  14ديسمبر  .2018تم ترسيي هيئة
التحكيم بتاريخ  15مايو ) 2019لما ً أنه تم تقديم مطالبة شركة تيليكوم العراق بتاريخ  22نوفمبر  2019فيما
أن مو)د تقديم دفاع المد) )ليهم هو  21فبراير ) 2020ل أن تنعقد جلسات المحاكمة في شهرح نوفمبر
وديسمبر من )ام .2020



مطالبات مدير مركز دبي المالي العالمي
في  12ماري  ،2018بدأت شركة تيليكوم العراق د)وى أمام مركز دبي المالي العالمي ل"مركز دبي" ضد
مدراي شركة انترناشونال هولدينك ليمتد لالشركة المالكة لشركة كورك التي تملك فيها شركة تيليكوم العراق نسبة
 % 44من راي المال  .والمدراي المد) )ليهم هم كل من )بدالحميد أجراوح ،نوزاد جندح ،وريمون زينه
رحمه .ويرتكز موضوع الد)وى )ل إخالل مدراي انترناشونال هولدينك ليمتد بمهامهم )لما برن شركة تيليكوم
العراق بصدد ا)الن مطالباتها في لبنان والعراق.
وبتاريخ  20فبراير  ،2019تقدمت شركة تيليكوم العراق لقاضي األمور المستعجلة بطلب تعيين "ممءلين
مفوضين" لشركة انترناشونال هولدينك ليمتد يتمتعون بالصالحيات الكافية لتقصي شنون الشركة التابعة لشركة
انترناشونال هولدينك ليمتد لشركة كوريك تيليكوم ذ.م.م .ل"طلب تعيين حاري"  .وقضت محكمة مركز دبي
المالي العالمي برفض طلب تعيين الحاري في  7أغسطي .2019
وفي سياق منفصل ،في  5سبتمبر  ،2017قامت شركة مودرن العالمية للتجارة العامة لمواد ومعدات البناي
والعقارات ذ.م.م لشركة تابعة مملوكة بالكامل من الشركة األم ببدي إجرايات تحكيم ضد شركة كورك تيليكوم
بشرن إخالل كورك تيليكوم في سداد رسوم الخدمات المستحقة لشركة مودرن العالمية بموجب اتفاقية خدمات.
بتاريخ  20ماري  ،2019تم منح شركة مودرن العالمية مطالبتها بالكامل ،والفائدة والمصاريف القانونية والتي
بلغت حوالي  4.5مليون دوالر أمريكي .هذا ،وقد بدأت المجمو)ة إجرايات التنفيذ ضد شركة كورك تيليكوم.

وبنا ًي )ليه ،ونتيجة النزاع المستمر المتعلق بشركة كورك تيليكوم ،لم تتمكن إدارة الشركة الزميلة من تحديد القيمة
العادلة لهذا االستءمار وإمكانية استرداد القرض ذح الفوائد كما في  31ديسمبر  2019و 31ديسمبر  ،2018تم
إدراج االستءمار بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر  2013بقيمة  359مليون دوالر أمريكي بما يعادل 109,183
ألف دينار كويتي ل 31ديسمبر  109,246 :2018ألف دينار كويتي .
 .11الشركات التابعة ذات الحصص غير المسيطرة بنسب مادية للمجمو)ة

اسم الشركة التابعة
شركة الكويت وادح النيل للتنمية
العمرانية لكواديكو لشركة
مساهمة مصرية
الشركة الوطنية العقارية األردنية
لشركة مساهمة خاصة
شركة كريدكو العقارية –
المحدودة لكريدكو

نسبة ملكية المجمو)ة
%

نسبة ملكية الحصص
غير المسيطرة %

بلد
الترسيي

األنشطة
الرئيسية

2019

2018

2019

2018

مصر

تطوير
)قارح

80

80

20

20

األردن

)قارية

70

70

30

30

العراق

)قارية

51

51

49

49
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ملخص البيانات المالية للشركات التابعة ذات الحصص غير المسيطرة بنسب مادية للمجمو)ة:
ملخص بيان المركز المالي:
شركة الكويت وادي النيل للتنمية العمرانية (كواديكو)
(شركة مساهمة مصرية)
2018
2019

الشركة الوطنية العقارية األردنية (شركة مساهمة خاصة)
2018
2019

شركة كريدكو العقارية – المحدودة (كريدكو)
2018
2019

الموجودات المتداولة
المطلوبات المتداولة
صافي الموجودات المتداولة

49,705,666
)(32,821,723
16,883,943

45,374,664
ل33,901,292
11,473,372

2,316,487
)(523,172
1,793,315

2,286,183
ل506,838
1,779,345

الموجودات غير المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
صافي الموجودات غير المتداولة

9,457,813
)(12,082,100
)(2,624,287

9,829,569
ل6,244,930
3,584,639

9,791,015
9,791,015

9,950,926
9,950,926

9,547,688
)(882,746
8,664,942

صافي الموجودات

14,259,656

11,584,330

11,730,271

8,817,255

15,058,011

المجموع
2019

2018

156,425
)(4,112
152,313

98,608
ل12,173
86,435

52,178,578
)(33,349,007
18,829,571

47,759,455
ل34,420,303
13,339,152

9,560,532
ل844,703
8,715,829

28,796,516
)(12,964,846
15,831,670

29,341,027
ل7,089,633
22,251,394

8,802,264

34,661,241

35,590,546

نسبة ملكية المجموعة

%80

%80

%70

%70

51%

%51

-

-

نسبة ملكية الحصص غير المسيطرة

%20

%20

%30

%30

49%

%49

-

-

صافي الموجودات الخاصة بمساهمي الشركة األم
صافي الموجودات الخا صة بالح صص غير الم سيطرة
للشركات التابعة الرئيسية
صافي الموجودات الخا صة بالح صص غير الم سيطرة
لشركات التابعة األخرى
صافي الموجودات الخاصة بالحصص غير المسيطرة

11,407,725

12,046,409

8,109,031

8,211,190

4,496,800

4,489,155

24,013,556

24,746,754

2,851,931

3,011,602

3,475,299

3,519,081

4,320,455

4,313,109

10,647,685

10,843,792

2,851,931

3,011,602

3,475,299

3,519,081

4,320,455

4,313,109

()833,751
9,813,934

ل819,251
10,024,541
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ملخص بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر:
شركة الكويت وادح النيل للتنمية العمرانية
لكواديكو لشركة مساهمة مصرية
االيرادات
المصروفات
إجمالي لالخسارة الشاملة الدخل الشامل للسنة
نسبة ملكية المجمو)ة
نسبة ملكية الحصص غير المسيطرة
إجمالي لالخسارة الشاملة الدخل الشامل الخاص
بمساهمي الشركة األم
إجمالي لالخسارة الشاملة الدخل الشامل الخاصة
بالحصص غير المسيطرة للشركات التابعة الرئيسية
إجمالي الدخل الشامل لالخسارة الشاملة الخاصة
بالحصص غير المسيطرة لشركات التابعة األخرى
إجمالي لالخسارة الشاملة الدخل الشامل الخاصة
بالحصص غير المسيطرة

2019
9,017,465
)(10,551,827
)(1,534,362
%80
%20

2018
9,634,818
ل11,330,316
ل1,695,498
%80
%20

الشركة الوطنية العقارية األردنية لشركة مساهمة
خاصة
2019
934,109
)(670,868
263,241

2018
796,292
ل738,488
57,804

%70
%30

%70
%30

شركة كريدكو العقارية – المحدودة لكريدكو
2019
100,511
)(68,368
32,143

2018
97,105
ل91,061
6,044

%51
%49

المجموع
2019
10,052,085
)(11,291,063
)(1,238,978
-

%51
%49

2018
10,528,215
ل12,159,865
ل1,631,650
-

)(1,227,490

ل1,356,398

184,269

40,463

16,393

3,082

)(1,026,828

ل1,312,853

)(306,872

ل339,100

78,972

17,341

15,750

2,962

)(212,150

ل318,797

-

-

-

1,543

ل437,768

78,972

17,341

15,750

()210,607

ل756,565

)(306,872

ل339,100

2,962

ملخص بيان التدفقات النقدية:

التشغيلية
االستءمارية
التمويلية

شركة الكويت وادح النيل للتنمية العمرانية لكواديكو لشركة مساهمة مصرية
2019
2018
4,129,092
4,926,459
)(80,593
ل8,663
)(3,404,344
ل5,173,979
644,155
ل256,183
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الشركة الوطنية للمشاريع العقارية لشركة مساهمة خاصة
2019
2018
772,128
ل372,543
)(81,263
32,361
)(386,746
214,726
304,119
ل125,456

شركة كريدكو العقارية – المحدودة لكريدكو
2019
2018
60,455
6,174
3,191
3,952
46,496
63,646
56,622

إيضاحات البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
) .12قارات قيد التطوير
2019

الرصيد في بداية السنة
إضافات
المحول إل مخزون )قارات لإيضاح 6
تعديالت ترجمة )مالت أجنبية
الرصيد في نهاية السنة

71,975,909
2,077,575
()5,447,528
4,046,661
72,652,617

2018

72,841,469
7,296,288
ل7,833,630
ل328,218
71,975,909

 .13ممتلكات ومعدات
تحسينات مواقع
مسترجرة

مباني وأءاال
وتجهيزات ومعدات
وحاسب آلي

المجموع

التكلفة:
في  1يناير 2018
إضافات
استبعادات
تعديالت ترجمة )مالت أجنبية
في  31ديسمبر2018
إضافات
استبعادات
تعديالت ترجمة )مالت أجنبية
في  31ديسمبر 2019

8,840,391
8,840,391
8,840,391

3,198,030
28,305
ل40,634
ل9,453
3,176,248
170,651
ل21,991
28,000
3,352,908

12,038,421
28,305
ل40,634
ل9,453
12,016,639
170,651
ل21,991
28,000
12,193,299

االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:
في  1يناير 2018
المحمل )ل السنة
تعديالت ترجمة )مالت أجنبية
الناتك )ن فقدان السيطرة )ل شركة تابعة
في  31ديسمبر2018
إضافات
المتعلق باالستبعادات
تعديالت ترجمة )مالت أجنبية
في  31ديسمبر 2019

1,680,340
8,495
1,688,835
8,495
1,697,330

2,723,224
108,447
)(18,520
)(16,231
2,796,920
105,264
)(21,179
18,838
2,899,840

4,403,564
116,942
)(18,520
ل16,231
4,485,755
113,759
ل21,179
18,835
4,597,170

مخصص متعلق بالغاي )قد ادارة المنطقة التجارية الحرة
الكويتية

)(6,618,463

)(56,834

)(6,675,297

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2018
في  31ديسمبر 2019

533,093
524,598

322,494
396,234

855,587
920,832

 .14موجودات حق اإلستخدام
تقوم المجمو)ة بإستئجار العديد من األصول .يبلغ متوسط مدة )قود اإليجار  12.95سنوات ل 16.59 :2018سنوات  .إن التزامات
المجمو)ة مضمونة مقابل سندات الملكية المملوكة من قبل المنجر لتلك الموجودات المسترجرة وفقا ً لعقود اإليجار.
إن الحركة على بند موجودات حق اإلستخدام هي كما يلي:
الرصيد )ند اإل)تراف األولي كما في  1يناير 2019
المستبعد من موجودات حق اإلستخدام خالل السنة
اإلطفاي المحمل خالل السنة
تعديالت ترجمة )مالت أجنبية
صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2019

المباني
967,396
()23,666
()136,685
21,224
828,269
45

األرض
2,116,372
()57,880
()4,194
2,054,298

المجموع
3,083,768
()23,666
()194,565
17,030
2,882,567

إيضاحات البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
المصاريف المتعلقة بموجودات حق االستخدام المعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة هي كما يلي:
2019
194,565
35,495
()185,476
32,629

الزيادة في مصاريف اإلطفاي
الزيادة في تكاليف التمويل
النقص في مصاريف أخرى
تعديالت ترجمة )مالت أجنبية
إن )قود اإليجار التي تكون فيها المجمو)ة هي المسترجر ال تحتوح )ل أح شروط تتعلق بدفعات إيجار متغيرة.
) .15قارات استءمارية
إن العقارات اإلستءمارية تتمءل بشكل أساسي في:
2019

)قارات استءمارية مدرجة بالقيمة العادلة *
)قارات استءمارية قيد االنشاي

7,957,182
10,580,095
18,537,277

2018

11,711,262
10,598,637
22,309,899

إن الحركة في العقارات االستءمارية خالل السنة كانت كما يلي:
المجموع

62,890,917
412,893
ل10,250,000
ل24,643,000
ل6,203,743
102,832
22,309,899
655,767
ل4,476,663
48,274
18,537,277

في  1يناير 2018
إضافات
المحول ال موجودات محتف بها لغرض البيع
أءر التغيرات في شركة تابعة نتيجة لفقد السيطرة
التغير في القيمة العادلة* لصافي
تعديالت ترجمة )مالت اجنبية
الرصيد في  31ديسمبر 2018
إضافات
التغير في القيمة العادلة* لصافي
تعديالت ترجمة )مالت اجنبية
في  31ديسمبر 2019

تم التوصل إل القيمة العادلة للعقارات االستءمارية من قبل مقيمين مستقلين ومعتمدين من ذوح الخبرة والكفاية المهنية باستخدام أسي وأساليب
التقييم المتعارف )ليها .تعتبر جميع العقارات االستءمارية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن المستوى  2و 3من مستويات القيمة العادلة ولم يتم
التحويل بين المستويات خالل السنة.
* تشمل العقارات االستءمارية المدرجة بالقيمة العادلة )قارات استءمارية تبلغ الشئ دينار كويتي ل 31ديسمبر  3,657,100 :2018دينار
كويتي والتي تمءل مشرو)ًا تعاقديًا إلنشاي وتشغيل سوق شرق ل"المجمع"  .تم بناي هذا المجمع )ل أرض مسترجرة من وزارة المالية لمدة
) 20ا ًما والتي أنتهت في أغسطي  .2019كما في  31ديسمبر  ،2019تم دفع تجديد إليجار المجمع حتي ماري .2020
بالنسبة للعقارات االستءمارية قيد األنشاي المدرجة بمبلغ  10,580,095دينار كويتي ل 10,598,637 : 2018دينار كويتي  ،ال يمكن
قياي القيمة العادلة بشكل موءوق بسبب الطبيعة الفريدة لهذه العقارات االستءمارية وبسبب نقص نشاط المعامالت في السوق.
 .16دائنون وأرصدة دائنة أخرى
2019
3,285,536
32,222,916
8,855,154
11,794,684
13,737,798
69,896,088

مصاريف مستحقة
إيرادات مقبوضة مقدما
مستحق ال مقاولين وموردين
أرصدة دائنة لشراي أراضي
مستحق إل طرف ذح صلة لإيضاح 29
دائنون أخرون لإيضاح 7
اإلجمالي
إن القيم الدفترية ألرصدة الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى تقارب بحد كبير لقيمهم العادلة.
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2018
14,875,373
24,592,894
2,406,096
17,267,592
8,930,329
10,622,475
78,694,759
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 .17قروض وسلفيات
2019
4,601,534
124,230,781
128,832,315

بنوك دائنة
قروض ألجل
اإلجمالي
الجزي المتداول
العملة
قرض ألجل من بنك
محلي يحمل فائدة
بواقع  % 2.25فوق
سعر الخصم المعلن
من بنك الكويت
المركزح.
قرض ألجل من بنك
أجنبي يحمل فائدة
بواقع  % 2.75فوق
سعر فائدة البنك
المركزح المصرح

دينار
كويتي

جنيه
مصرح

2019

16,709,188

10,639,395
27,348,583

الجزي غير المتداول
2018

22,514,822

516,754
23,031,576

2019

101,483,732

101,483,732

2018
3,785,456
126,324,841
130,110,297
المجموع

2019

2018

101,457,654

5,621,067
107,078,721

2018

118,192,920

123,972,476

10,639,395
128,832,315

6,137,821
130,110,297

إن الضمانات المقدمة للقروض ألجل والبنوك الدائنة هي كما يلي:
  %100ل %100 : 2018من أسهم مملوكة للمجمو)ة في شركة زميلة لإيضاح . 10  % 100ل %100 : 2018من إجمالي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر المملوكة للمجمو)ة لإيضاح . 8  %100ل %100 :2018من أسهم خزانة المجمو)ة لإيضاح . 20 .18مخصص مكافرة نهاية الخدمة
2019
1,079,698
141,824
()257,790
963,732

الرصيد في بداية السنة
المحمل )ل السنة
المدفوع خالل السنة
المتعلق بعمليات غير مستمرة
الرصيد في نهاية السنة

2018
1,029,750
178,211
ل107,390
ل20,873
1,079,698

 .19رأي المال
يتكون رأي المال المصرررررح به من  1,500,000,000سررررهم بقيمة اسررررمية  100فلي للسررررهم الواحد ،تم تحديد رأي المال المدفوع بمبلغ
 149,756,761دينار كويتي موز)ة )ل  1,497,567,610سهم بقيمة إسمية  100فلي للسهم الواحد .جميع األسهم مدفو)ة نقداً.
2019
150,000,000
()243,239
149,756,761

رأي المال المصرح به
رأي المال غير المدفوع
رأي المال المدفوع

2018
150,000,000
ل13,857,490
136,142,510

كما في  8نوفمبر  ،2018وافق مساهمي الشركة األم بزيادة رأي المال المصرح والمدفوع به للشركة األم بتحويل دين لحقوق
ملكية لإيضاح . 35
كما في  16ابريل  ،2019وافق مساهمي الشركة األم بزيادة رأي المال المصرح والمدفوع به للشركة األم بإصدار أسهم منحة
لإيضاح . 35
 .20أسهم خزانة
2019
64,203,679
4.29
5,868,216
7,864,846

)دد األسهم
النسبة إل األسهم المدفو)ة ل%
القيمة السوقية لدينار كويتي
التكلفة لدينار كويتي
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2018
58,365,097
4.29
5,264,532
7,864,846
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قامت إدارة المجمو)ة بتخصيص جزي من األرباح المرحلة بما يساوح رصيد أسهم الخزانة كما في تاريخ البيانات المالية .إن
هذا الرصيد غير قابل للتوزيع طوال فترة احتفا المجمو)ة برسهم الخزانة .إن أسهم الخزانة مرهونة كضمان لدى بنك محلي
للمجمو)ة لإيضاح . 17
 .21احتياطي إجبارح
وفقا لمتطلبات قانون الشركات والن ام األساسي للشركة األم ،يتم تحويل  %10من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم قبل احتساب
حصة منسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة د)م العمالة الوطنية والزكاة ومكافرة أ)ضاي مجلي اإلدارة إل االحتياطي اإلجبارح ،ويجوز
للشركة األم إيقاف هذا التحويل )ندما يتجاوز رصيد االحتياطي  %50من رأي المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت
التي نص )ليها القانون والن ام األساسي للشركة األم.
 .22احتياطي اختيارح
وفقا لمتطلبات الن ام األساسي للشركة األم ،يتم تحويل  %10من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم قبل حصة منسسة الكويت للتقدم
العلمي وضريبة د)م العمالة الوطنية والزكاة ومكافرة أ)ضاي مجلي اإلدارة إل االحتياطي االختيارح ،ويجوز إيقاف هذا التحويل بقرار من
الجمعية العمومية للمساهمين بنايا )ل اقتراح مجلي اإلدارة.
 .23احتياطيات أخرى

الرصيد في  1يناير 2019
مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل
الشامل للسنة
الرصيد في  31ديسمبر 2019

احتياطي أسهم
الخزانة
12,857,601

التغيرات التراكمية
بالقيمة العادلة
34,442

احتياطي ترجمة
عمالت اجنبية
ل25,614,461

حصة الخسارة
الشاملة األخرى من
شركات محاصة
ل1,563,430

المجموع
ل14,285,848

12,857,601

ل22,816
11,626

1,298,985
()24,315,476

ل3,067,088
()4,630,518

ل1,790,919
()16,076,767

الرصيد في  1يناير 2018
مجموع الخسارة الشاملة للسنة
الرصيد في  31ديسمبر 2018

12,857,601
12,857,601

250,978
ل216,536
34,442

ل24,820,577
ل793,884
ل25,614,461

ل1,563,430
ل1,563,430

ل11,711,998
ل2,573,850
ل14,285,848

 .24مصاريف )مومية وإدارية
صيانة ومرافق
ترجير أرض وإيجار مكتب
د)اية وتسويق
خدمات مهنية وأتعاب قانونية
مصروفات أخرى

2019
1,212,313
149,249
254,370
1,543,823
719,349
3,879,104

2018
1,698,513
332,223
396,735
2,128,173
729,656
5,285,300

2019
1,053,948

2018
210,831

 .25صافي خسائر استءمارات
التغير في القيمة العادلة غير المحققة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 .26تكاليف تمويل
إن تكاليف التمويل موز)ة )ل التسهيالت االئتمانية للمجمو)ة كما يلي:
2019
10,053,137
35,496
10,088,633

بنود دائنة
تكاليف التمويل )ل مطلوبات )قود اإليجار

2018
10,369,923
10,369,923

 .27إيرادات أخرى
2019
74,690
751,864
149,186
975,740

إيرادات ترويجية
إيرادات خدمات وتسجيل
إيرادات أخرى
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2018
94,300
762,475
164,472
1,021,247
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 .28ربحية السهم األساسية والمخففة
إن البيانات الضرورية الحتساب ربحية السهم األساسية والمخففة بنا ًي )ل المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:
2018
2019
10,051,652
ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم من العمليات المستمرة
11,435,414
767,720
ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم من العمليات غير المستمرة
10,819,372
إجمالي ربح السنة
11,435,414
)دد األسهم القائمة:
)دد األسهم المصدرة في بداية السنة
ناقصا :المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزانة
ناقصا :أسهم خزانة المتعلقة بالمصالح المتبدلة مع شركة زميلة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

1,497,567,610
()64,203,679
()71,024,173
1,362,339,758

1,497,567,610
ل64,203,679
1,433,363,931

8.39
8.39

7.01
0.54
7.55

ربحية السهم األساسية والمخففة من العمليات المستمرة لفلي
ربحية السهم األساسية والمخففة من العمليات غير المستمرة لفلي
إجمالي ربحية السهم األساسية والمخففة لفلي

بلغت ربحية السهم األساسية للسنة المنتهية  31ديسمبر  8.30 – 2018فلي قبل إ)ادة احتسابها بترءير إصدار أسهم المنحة لإيضاح . 35
 .29اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة
قامت المجمو)ة بمعامالت متنو)ة مع أطراف ذات صلة كمساهمين وأ)ضاي مجلي اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا والشركة الزميلة وشركات
تحت السيطرة المشتركة وبعض األطراف ذات الصلة األخرى .إن األسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت يتم الموافقة )ليها من قبل
إدارة المجمو)ة .إن األرصدة والمعامالت الهامة التي تمت مع أطراف ذات صلة هي كما يلي:
األرصدة المتضمنة في المركز المالي المجمع
مدينون وأرصدة مدينة أخرى لإيضاح 4
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر لإيضاح 5
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل الشامل اآلخر لإيضاح 8
دائنون وأرصدة دائنة أخرى لإيضاح 16

شركة زميلة
وشركات محاصة
739,830

مساهمون
رئيسيون
174,925

2019
914,755

2018
1,587,139

-

17,798,053

17,798,053

16,539,544

1,170,475
-

-

1,170,475
-

1,193,291
8,930,329

المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع
مساهمون
رئيسيون
460,591
إيرادات إيجارات
141,465
مصروفات )مومية وإدارية
تكاليف تمويل

شركة زميلة
وشركات محاصة
-

2019
460,591
141,465
-

2018
460,591
139,615
650,832

2019
861,151
43,365
148,750
1,053,266

2018
822,071
40,847
125,000
987,918

مزايا اإلدارة العليا
مزايا قصيرة األجل
مزايا نهاية الخدمة
مكافرة أ)ضاي مجلي اإلدارة

اقترح مجلي االدارة دفع مكافآت أل)ضاي مجلي االدارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019بمبلغ  148,750دينار كويتي ل: 2018
 125,000دينار كويتي ويخضع هذا االقتراح لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين.
إن األرصدة المستحقة من  /إل أطراف ذات صلة ال تحمل فائدة وتستحق )ند الطلب.
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 .30االرتباطات واألحداال المحتملة
أ في  31ديسمبر  ،2019كان لدى المجمو)ة ارتباطات رأسمالية بمبلغ  4,269,828دينار كويتي ل 31ديسمبر 2,727,665 : 2018
دينار كويتي .
ب بالنسبة اللتزامات )قود الترجير التشغيلي ،قدمت الشركة األم تقديم ضمان بنكي بنسبة  %0.5ل %0.5 : 2018من إجمالي قيمة
المشروع الرأسمالي ذح الصلة لخدمات الصيانة المقدمة من المنجر النهائي.
ج تتكون المطلوبات المحتملة لدى المجمو)ة في  31ديسمبر  2019من التزام محتمل بمبلغ  2,701,041دينار كويتي ل 31ديسمبر
 2,514,690 : 2018دينار كويتي تتعلق بالضمانات المقدمة.
د أصدرت المجمو)ة ضمانًا تجاريًا للحصول )ل تسهيالت قروض ألجل حصلت )ليها شركة نابلي توبكو لبناي ريم مول ،والرصيد
المستحق للتسهيالت كما في  31ديسمبر  2019بمبلغ  45,344,991دينار كويتي.
ه أبرمت المجمو)ة اتفاقية ضمان منسسي مع شركائها في االستءمار في شركة المحاصة المتوسط لإلستءمار القابضة لشركة محاصة ،
حيال قدم الشريك ضمانًا كامالً لحاملي السندات للتجديد واإلصدار الجديد للسندات في شركة المحاصة ،بلغت قيمة السندات في  31ديسمبر
 2019ما قيمته  8,212,663دينار كويتي.
و

د)اوح قضائية
فيما يلي الد)اوى القضائية الرئيسية للمجمو)ة:
 1أصدرت وزارة المالية قرارا بإلغاي العقود المتعلقة ببعض العقارات التي تم إنشايها )ل أرض مسترجرة من حكومة دولة الكويت
بانتهاي مدة  25سنة .وقد استرنفت الشركة االم هذا القرار .بالنسبة ألحد العقارات ،اصدرت محكمة االستئناف حكمها ايضا لصالح
وزارة المالية مع تعويض بمبلغ  11,711,060دينار كويتي.
سددت الشركة األم التعويض لوزارة المالية )ل أقساط في خالل )امي  2017إل  ،2019وآخر قسط تم دفعه في  31ماري
 .2019وقد طعنت الشركة األم )ل الحكم في محكمة التمييز وال تزال القضية قيد الن ر .أما بالنسبة للممتلكات األخرى  ،فقد
حكمت محكمة االستئناف أيضًا لصالح وزارة المالية وحصلت )ل تعويض بمبلغ  6,597,527دينار كويتي .كما قامت الشركة
األم بالطعن )ل الحكم في محكمة التمييز .القضية قيد الن ر حت اآلن ولم تسدد الشركة األم أح مبلغ حت اآلن.

2

قامت الشركة األم برفع د)وى قضائية ضد منسسة الموانئ الكويتية وإحدى شركات النقليات للمطالبة بقيمة االيجارات المستحقة )ن
استغاللهما لبعض القسائم في المنطقة التجارية الحرة بالكويت ،حيال قضت محكمة اإلستئناف بترييد االستئناف بإلزام منسسة الموانئ
الكويتية وشركة النقليات متضامنين بدفــع مبلــغ  6,956,416دينار كويتي للشركة األم .وقد قامت الشركة األم بإستالم المبلغ
المنصوص )ليه في حكم محكمة اإلستئناف بتاريخ  11أكتوبر  .2011وقامت منسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات بالطعن
مجددا )ل هذا الحكم بمحكمة التمييز والذح ال يزال من ورا أمام القضاي حاليا في انت ار الحكم النهائي .لم تقم الشركة االم بعكي
المخصصات المسجلة سابقا وذلك من باب الحيطة والحذر لحين صدور الحكم النهائي.
كما قامت الشركة األم برفع د)وى ض د منسسة الموانيي الكويتية للتعويض )ن قيمة إستغالل مواقع أخرى بمنطقة التجارة الحرة،
والتي قامت المحكمة بإحالتها إل إدارة الخبراي وال تزال قيد الن ر حت تاريخه.
هناك بعض القضايا األخرى المرفو)ة ضد المجمو)ة ،والتي ال يمكن تقييم نتائجها حت يتم إجازتها نهائيًا من قبل المحكمة .في
رأح المستشار القانوني الداخلي للمجمو)ة ،لن يكون هناك أح ترءير سلبي جوهرح )ل البيانات المالية المجمعة للمجمو)ة ،وبالتالي،
ا)تبارا من تاريخ التقرير.
لم يتم تسجيل أح مخصصات في سجالت المجمو)ة
ً

 .31التغيير في المطلوبات من األنشطة التمويلية
قروض وسلفيات

 1يناير
130,110,297

2019
التدفقات النقدية
()1,277,982

 31ديسمبر
128,832,315

قروض وسلفيات

 1يناير
179,792,099

2018
التدفقات النقدية
ل49,681,802

 31ديسمبر
130,110,297

 .32إدارة المخاطر المالية
تسرررتخدم المجمو)ة ضرررمن نشررراطها اال)تيادح بعض األدوات المالية األولية مءل النقد أرصررردة بنكية والمدينين والموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسرررائر والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشرررامل اآلخر والقروض والسرررلفيات والدائنوان،
ونتيجة لذلك ،فإنها تتعرض للمخاطر المشررررار إليها أدناه .ال تسررررتخدم المجمو)ة حاليا مشررررتقات األدوات المالية إلدارة هذه المخاطر التي
تتعرض لها.
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أ .مخاطر سعر الفائدة
تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت سرررعر الفائدة لموجوداتها ومطلوباتها المالية ذات الفائدة
المتغيرة .إن أسررعار الفائدة الفعلية والفترات التي يتم خاللها إ)ادة تسررعير أو اسررتحقاق الموجودات والمطلوبات المالية قد تم اإلشررارة إليها
في اإليضاحات المتعلقة بها.
يبين الجدول التالي أءر حساسية التغير المعقول المحتمل في أسعار الفائدة مع ءبات المتغيرات األخرى )ل ربح المجمو)ة من خالل أءر
تغيير معدل فائدة االقتراض:
2019
األثر على بيان األرباح
األرصدة كما في  31ديسمبر
الزيادة )النقص(
أوالخسائر (دينار كويتي)
(دينار كويتي)
في معدل الفائدة
ودائع بنكية قصيرة األجل
8,028
1,605,545
± 0.5%
قروض وسلفيات
644,162
128,832,315
± 0.5%
االجمالي
652,190
130,437,860

ودائع بنكية قصيرة األجل
قروض وسلفيات
االجمالي

الزيادة )النقص(
في معدل الفائدة
± 0.5%
± 0.5%

2018
األرصدة كما في  31ديسمبر
(دينار كويتي)
285,469
130,110,297
130,395,766

األثر على بيان األرباح
أوالخسائر (دينار كويتي)
1,427
650,551
651,978

ب .مخاطر االئتمان
إن خطر االئتمان هو خطر احتمال )دم قدرة أحد أطراف األداة المالية )ل الوفاي بالتزاماته التعاقدية مسببا خسارة مالية للطرف اآلخر.
إن الموجودات المالية التي قد تعرض المجمو)ة لمخاطر االئتمان تتمءل أسرررراسررررا في النقد لدى البنوك ،الودائع البنكية قصرررريرة األجل،
والمشاركات في منح القروض والمدينين .كما يتم إءبات رصيد المدينين بالصافي بعد خصم مخصص خسائر ائتمانية متوقعة .إن خطر
االئتمان فيما يتعلق بالمدينين محدود نتيجة للعدد الكبير للعمالي وتوز)هم )ل صنا)ات مختلفة.
نقد لدى البنوك
إن النقد لدى البنوك الخاصررررة بالمجمو)ة والتي تقاي بالتكلفة المطفرة تعتبر منخفة المخاطر ،ويحتسررررب مخصررررص الخسررررائر )ل أسرررراي
الخسائر المتوقعة لفترة  12شهراً .كما أن النقد للمجمو)ة مود)ة لدى منسسات مالية ذات سمعة ائتمانية جيدة دون تاريخ سابق للتعسر.
واسرررررررتنادا ً إل تقييم اإلدارة ،فإن أءر خسرررررررائر االئتمان المتوقعة نتيجة تلك الموجودات المالية غير جوهرح للمجمو)ة حيال أن مخاطر
التعسر لم تزداد بشكل كبير منذ التحقق أو اال)تراف المبدئي.
إن الحد األ)ل لتعرض المجمو)ة لمخاطر االئتمان الناتك )ن )دم سداد الطرف المقابل هو القيمة االسمية للنقد لدى البنوك والمدينون.
ج .مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسررررتقبلية ل دوات المالية نتيجة لتقلبات أسررررعار صرررررف
العمالت األجنبية .تتعرض المجمو)ة لمخاطر العملة األجنبية والناتجة )ن المعامالت التي تتم بعمالت غير الدينار الكويتي .ويمكن
للمجمو)ة تخفيض خطر تعرضرررها لتقلبات أسرررعار صررررف العمالت األجنبية من خالل اسرررتخدامها لمشرررتقات األدوات المالية .وتحرص
المجمو)ة )ل إبقاي صررررافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية في مسررررتوى معقول ،وذلك من خالل التعامل بعمالت ال تتقلب بشرررركل
جوهرح مقابل الدينار الكويتي.
ي هر البيان التالي حساسية التغيرات المحتملة والمعقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية المستخدمة من قبل المجمو)ة مقابل الدينار
الكويتي.
2019
األثر على الدخل الشامل اآلخر
األثر على بيان األرباح أو الخسائر
الزيادة (النقص(
المجمع (دينار كويتي(
المجمع (دينار كويتي(
مقابل الدينار الكويتي
جنيه مصرح
1,375,551
677,569
± 5.00%
يورو
131,625
30,898
± 5.00%
درهم اماراتي
411,643
3,244
± 5.00%
االجمالي
1,918,819
711,711
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جنيه مصرح
يورو
درهم اماراتي
االجمالي

الزيادة لالنقص(
مقابل الدينار الكويتي
± 5.00%
± 5.00%
± 5.00%

2018
األءر )ل بيان األرباح أو الخسائر
المجمع لدينار كويتي(
782,828
65,501
2,012
850,341

األءر )ل الدخل الشامل اآلخر
المجمع لدينار كويتي(
1,451,961
101,320
494,780
2,048,061

د .مخاطر السيولة
تنتك مخاطر السرررريولة )ن )دم مقدرة المجمو)ة )ل توفير األموال الالزمة لسررررداد التزاماتها المتعلقة باألدوات المالية .وإلدارة هذه
المخاطر تقوم المجمو)ة بتقييم المقدرة المالية لعمالئها بشكل دورح ،وتستءمر في الودائع البنكية أو االستءمارات األخرى القابلة للتسييل
السريع.
)ملية إدارة مخاطر السيولة
إن )ملية إدارة السيولة لدى المجمو)ة ،كما هي مطبقة في المجمو)ة تشتمل )ل :
 التمويل اليومي ،ويدار )ن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتركد من القدرة )ل مواجهة المتطلبات؛ مراقبة نسب السيولة في بيان المركز المالي تجاه المتطلبات الداخلية والتن يمية. إدارة تركيز ونمط استحقاق الديون.إن الجدول التالي يلخص اسرررررررتحقاق موجودات ومطلوبات المجمو)ة .تم تحديد اسرررررررتحقاقات الموجودات والمطلوبات بنا ًي )ل توقع
استردادها او تسويتها .يستند استحقاق الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والعقارات اال ستءمارية والمخزون
العقارح بنا ًي )ل تقدير اإلدارة لسيولة هذه الموجودات.
جدول االستحقاق الخاص بالموجودات والمطلوبات المالية:
أقل من سنة

2019
الموجودات
نقد وأرصدة بنكية
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
مخزون )قارات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

استءمار في شركات محاصة
استءمار في شركة زميلة
)قارات قيد التطوير
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام
)قارات استءمارية
المطلوبات:
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
قروض وسلفيات
مطلوبات )قود اإليجار
مخصص مكافرة نهاية الخدمة
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أكثر من سنة

المجموع

12,269,261
17,936,430
6,259,104
1,170,475
37,486,050
75,121,320

17,798,053
82,111,958
250,435,898
35,166,567
920,832
2,882,567
18,537,277
407,853,152

12,269,261
17,936,430
17,798,053
6,259,104
1,170,475
82,111,958
250,435,898
72,652,617
920,832
2,882,567
18,537,277
482,974,472

24,516,648
27,348,583
51,865,231

45,379,440
101,483,732
840,223
963,732
148,667,127

69,896,088
128,832,315
840,223
963,732
200,532,358

إيضاحات البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
2018
الموجودات
نقد وأرصدة بنكية
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
مخزون )قارات
موجودات متعلقة بالعمليات غير المستمرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
استءمار في شركات محاصة
استءمار في شركة زميلة
)قارات قيد التطوير
ممتلكات ومعدات
)قارات استءمارية

المطلوبات:
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
قروض وسلفيات
مخصص مكافرة نهاية الخدمة

المجموع

أقل من سنة

أكءر من سنة

6,252,271
16,876,535
6,176,394
19,963,327
1,193,291
36,935,938
3,657,099
91,054,855

2,066,885
16,539,544
98,307,009
215,219,929
35,039,971
855,587
18,652,800
386,681,725

6,252,271
18,943,420
16,539,544
6,176,394
19,963,327
1,193,291
98,307,009
215,219,929
71,975,909
855,587
22,309,899
477,736,580

25,309,451
23,031,576
48,341,027

53,385,308
107,078,721
1,079,698
161,543,727

78,694,759
130,110,297
1,079,698
209,884,754

هـ  .مخاطر أسعار أدوات الملكية
إن مخاطر أسرررررعار أدوات الملكية هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة ألدوات الملكية كنتيجة لتغيرات مسرررررتوى منشررررررات أدوات الملكية
وقيمة األ سهم ب شكل منفرد .إلدارة هذه المخاطر ،تقوم المجمو)ة بتنويع القطا)ات الم ستءمر فيها بمحف تها اال ستءمارية ،ومراقبتها ب شكل
مستمر.
يوضرررررح البيان التالي حسررررراسرررررية التغير المعقول في منشررررررات الملكية كنتيجة لتغييرات في القيمة العادلة ألدوات الملكية التي يوجد لدى
المجمو)ة تعرض منءر لها كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة:

بورصة الكويت
االجمالي

بورصة الكويت
االجمالي

الزيادة (النقص(
مقابل الدينار الكويتي
± 5.00%

2019
األثر على بيان األرباح أو
الخسائر المجمع )دينار كويتي(
-

األثر على الدخل الشامل
اآلخر المجمع (دينار كويتي(
58,524
58,524

الزيادة لالنقص(
مقابل الدينار الكويتي
± 5.00%

2018
األءر )ل بيان األرباح أو
الخسائر المجمع )دينار كويتي(
-

األءر )ل الدخل الشامل
اآلخر المجمع لدينار كويتي(
59,665
59,665

 .33قياي القيمة العادلة
تقوم المجمو)ة بقياي الموجودات المالية كالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،والموجودات غير المالية كالعقارات االستءمارية والممتلكات والعقارات والمعدات بالقيمة العادلة في تاريخ
نهاية التقرير.
تمءل القيمة العادلة المبلغ الممكن استالمه من بيع األصل أو الممكن دفعه لسداد االلتزام من خالل )ملية تجارية بحتة بين أطراف السوق كما
في تاريخ القياي .يعتمد قياي القيمة العادلة )ل فرضية إتمام )ملية بيع األصل أو سداد االلتزام بإحدى الطرق التالية:
 من خالل السوق الرئيسي ل صل أو االلتزام.
 من خالل أكءر األسواق ربحية ل صل أو االلتزام في حال )دم وجود سوق رئيسي.
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يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح )نها بالقيمة العادلة في البيانات المالية المجمعة من خالل مستوى قياي
متسلسل استنادا إل أقل مستوى مدخالت جوهرح نسبة إل قياي القيمة العادلة ككل كما يلي:
 المستوى األول :ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة لغير المعدلة للموجودات والمطلوبات المتماءلة.
 المستوى الءاني :ويشمل أسي التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهرح نسبة إل قياي القيمة العادلة متاحا إما بشكل مباشر
أو غير مباشر.
 المستوى الءالال :ويشمل أسي التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهرح نسبة إل قياي القيمة العادلة غير متاح.
بيين الجدول التالي القيمة العادلة للموجودات المالية والموجودات غير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العدلة:
 31ديسمبر 2019

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
اآلخر
)قارات استءمارية
المجموع

المستوى
األول
-

المستوى الثاني
-

المستوى الثالث
17,798,053

المجموع
17,798,053

1,170,475
1,170,475

7,957,182
7,957,182

17,798,053

1,170,475
7,957,182
26,925,710

 31ديسمبر 2018

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
اآلخر
)قارات استءمارية
المجموع

المستوى
األول
-

المستوى الءاني
-

المستوى الءالال
16,539,544

المجموع
16,539,544

1,193,291
1,193,291

8,054,156
8,054,156

3,657,106
20,196,650

1,193,291
11,711,262
29,444,097

 .34إدارة مخاطر الموارد المالية
إن هدف المجمو)ة )ند إدارة مواردها المالية هو المحاف ة )ل قدرتها )ل االسرررررتمرار ،وذلك لتوفير )وائد لحاملي األسرررررهم ومنافع
للمستخدمين الخارجيين ،وكذلك للمحاف ة )ل هيكل مءالي للموارد المالية لتخفيض أ)باي خدمة تلك الموارد المالية.
وللمحاف ة )ل أو لتعديل الهيكل المءالي للموارد المالية ،يمكن المجمو)ة تن يم مبالغ التوزيعات النقدية المدفو)ة للمسرررراهمين ،تخفيض
رأي المال المدفوع إصدار أسهم جديدة ،بيع بعض الموجودات لتخفيض الديون ،سداد قروض أو الحصول )ل قروض جديدة.
لمقارنة بالشررركات األخرى في نفي المجال ،تقوم المجمو)ة بمراقبة مواردها المالية بنا ًي )ل نسرربة الدين إل الموارد المالية .يتم تحديد هذه
النسرررربة باحتسرررراب صررررافي الديون مقسرررروما )ل اجمالي الموارد المالية .يتم احتسرررراب صررررافي الديون كإجمالي االقتراض ناقصررررا النقد والنقد
المعادل .ويتم احتساب إجمالي الموارد المالية كحقوق الملكية التي ت هر في بيان المركز المالي المجمع مضافا إليها صافي الديون.
لغرض إدارة مخاطر الموارد المالية ،يتكون اجمالي تلك الموارد المالية مما يلي:
قروض وسلفيات
يخصم :نقد وأرصدة بنكية
صافي الديون
مجموع حقوق الملكية
إجمالي الموارد المالية
نسبة الدين إل الموارد المالية
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2019
128,832,315
()12,269,261
116,563,054
282,442,114
399,005,168

2018
130,110,297
ل6,252,271
123,858,026
267,851,826
391,709,852

%29.21

%31.62

إيضاحات البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2019
لجميع المبالغ بالدينار الكويتي
 .35الجمعية العامة السنوية العادية وغير العادية
في  8نوفمبر  2018وافقت الجمعية العامة غير العادية )ل ما يلي:
أ-

تحويل قرض من شركة زميلة إل أسهم في الشركة األم ،وذلك بناي )ل موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ  11يوليو  2018بتحويل
أصل قيمة القرض البالغ  31,000,000دينار كويتي ألسهم في الشركة األم بعدد  272,800,000سهم بقيمة إسمية تبلغ  100فلي
للسهم و)الوة إصدار.

ب -زيادة رأي المال المصدر من  108,862,510دينار كويتي إل  136,142,510دينار كويتي أح بزيادة قدرها 27,280,000
دينار كويتي بنسبة  %25.06وتغطية الزيادة )ن طريق تحويل القرض إل أسهم لإيضاح . 19
وافقت الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة األم المنعقدة بتاريخ  16أبريل ) 2019ل البيانات المالية المجمعة للمجمو)ة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  2018وتوزيع  10أسهم منحة لكل  100سهم بإجمالي  13,614,251دينار كويتي وذلك )ن السنة المنتهية في
 31ديسمبر . 2018
وافقت الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة األم المنعقدة بتاريخ  10مايو ) 2018ل البيانات المالية المجمعة للمجمو)ة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  2017وتوزيع  10أسهم منحة لكل  100سهم بإجمالي  9,896,592وذلك )ن السنة المنتهية في  31ديسمبر
.2017
أوص مجلي اإلدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ  12ماري  2020بتوزيع أسهم منحة بواقع  5أسهم للسهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 .2019إن هذه التوصية خاضعة للموافقة )ليها من قبل الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة األم .توزع األرباح المقترحة )ند الموافقة
)ليها )ل المساهمين المسجلين في سجالت الشركة األم كما في تاريخ الجمعية العامة للمساهمين.
 .36معلومات القطا)ات
قامت إدارة المجمو)ة بتجميع خدمات المجمو)ة في قطا)ات األ)مال التالية:
) مليات )قارية و)مليات أخرى :والتي تتضمن التطوير والمتاجرة في العقارات وكذلك ترجيرها وإدارتها باإلضافة إل أنشطة أخرى.
) مليات استءمارية :والتي تتضمن االستءمار في الشركة الزميلة وشركة المحاصة واألسهم ملكية.
ال توجد أح معامالت فيما بين القطا)ات .المعلومات المتعلقة بالقطا)ات للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019و 2018هي كما يلي:

إيرادات
مصروفات
ربح القطاع
صافي الفائدة
إيرادات
لمصروفات
غير موز)ة
صافي ربح السنة

مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
صافي الموجودات

)مليات )قارية و)مليات أخرى
2018
2019
23,516,954
13,665,807
ل25,721,558
()14,546,133
ل2,204,604
()880,326

131,458,088
()200,532,358
()69,074,270

163,016,351
ل209,884,754
ل46,868,403

)مليات استءمارية
2018
2019
22,210,543
22,800,109
ل210,831
()1,053,948
21,999,712
21,746,161

351,516,384
351,516,384
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314,720,229
314,720,229

مجموع
2019
36,465,916
()15,600,081
20,865,835
()9,894,490

2018
45,727,497
ل25,932,389
19,795,108
ل8,595,081

256,162
11,227,507

ل699,639
10,500,388

482,974,472
()200,532,358
282,442,114

477,736,580
ل209,884,754
267,851,826

