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  )عامةش.م.ك. ( – شركة التعمير لالستثمار العقاري

  التابعة تهااشركو
  المجمعبيان األرباح أو الخسائر 

  2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

  

  

  

 .المجمعة ) تشكل جزًءا من البيانات المالية28) إلى (1إن اإليضاحات المرفقة من (
   

 2018    2019    إيضاح  
            العمليات المستمرة:

  3,989,085    3,490,547       التشغيل إيرادات
 )1,541,309(   )1,423,374(    18  تكاليف التشغيل

 2,447,776    2,067,173        ربح التشغيل
           

  )951,086(   )839,483(    19  مصاريف عمومية وإدارية 
  )700,618(   )70,851(    9،  6  االستهالك واإلطفاء

أرباح غير محققة من التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  107,817    13,561       أو الخسائر

 )10,159(   )42,583(    ب) - 4(  متوقعة مستقبلية خسائر ائتمانيةمخصص 
 )11,982(   -    6  إنخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسةخسائر 

 -   )2,358,002(   9  ممتلكات وعقارات ومعداتخسائر إنخفاض في قيمة 
 )617,000(   )94,227(    8  التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

  47,320    335,446    20  إيرادات أخرى
  15,574     3,911       فوائد إيرادات

  )523,108(   )299,518(      تكاليف تمويل
  )195,466(   )1,284,573(      من العمليات المستمرة  السنة خسارة  
            

            المستمرة:غير العمليات 
  )1,159,356(    -    21  من العمليات غير المستمرة السنةخسارة 

  )1,159,356(    -      من العمليات غير المستمرة  السنة خسارة  
  )1,354,822(   )1,284,573(      السنة خسارة صافي 

          
            الخاص بـ :

  )200,129(   )1,088,842(      العمليات المستمرةمساهمي الشركة األم من 
  4,663     )195,731(      من العمليات المستمرةالحصص غير المسيطرة 

  )195,466(   )1,284,573(      من العمليات المستمرة السنة خسارةصافي 
          

          الخاص بـ :
 )1,159,356(   -      من العمليات غير المستمرة مساهمي الشركة األم

 )1,159,356(   -      من العمليات غير المستمرة السنةخسارة صافي 
          
          

          السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم  خسارة
 )0.87(   )4.73(    22  السهم من العمليات المستمرة (فلس) خسارة

 )5.03(   -    22  المستمرة (فلس)غير خسارة السهم من العمليات 
 )5.90(   )4.73(   22  والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم (فلس)إجمالي خسارة السهم األساسية 



 

7 

 

 

  

 .المجمعة ) تشكل جزًءا من البيانات المالية28) إلى (1إن اإليضاحات المرفقة من (
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  ) عامةش.م.ك. ( –  شركة التعمير لالستثمار العقاري 
  التابعة   تهااشرك و

  المجمع بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 
  2019ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

  2018    2019    إيضاح  

            
  ) 1,354,822(    ) 1,284,573(      صافي خسارة السنة 

            
            :الدخل الشامل اآلخر

            تصنيفها الحقا إلي بيان األرباح أو الخسائر المجمع مكن أن يعاد ي بنود 
  616,703      ) 1,996(      فروقات ترجمة عملة من العمليات أجنبية

            
            بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلي بيان األرباح أو الخسائر المجمع

خالل الدخل الشامل  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من  
  اآلخر 
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 6,036     33,277  

  649,980     4,040       للسنة  الدخل الشامل اآلخر
  ) 704,842(    ) 1,280,533(      للسنة  الخسارة الشاملة  مجموع

            
            الخاص بـ: 

  ) 709,505(    ) 1,084,802(      مساهمي الشركة األم 
  4,663     ) 195,731(    16  الحصص غير المسيطرة 

      )1,280,533 (    )704,842 (  
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  )عامةش.م.ك. ( – شركة التعمير لالستثمار العقاري
  التابعة تهااشركو

   المجمع لكيةالمبيان التغيرات في حقوق 
  2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
 
  

          حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 

  أسهم خزانة    عالوة إصدار    رأس المال   

  
  احتياطى
    اجباري 

  احتياطى
    اختياري

التغيرات  
التراكمية في  
    القيمة العادلة 

ترجمة  احتياطي 
    المجموع الجزئي    خسائر متراكمة     عمالت أجنبية

 الحصص
    غير المسيطرة 

  مجموع 
  حقوق الملكية   

  18,294,762   718,661   17,576,101   ) 8,591,900(    ) 606,981(   10,118    16,963   16,963    ) 652,215(    3,383,153   24,000,000  كما تم عرضه سابقا 2017ديسمبر   31الرصيد في 

 ) 251,939(   -   ) 251,939(   1,209,387    -   ) 1,461,326(    -  -   -   -   -  )9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

  18,042,823   718,661   17,324,162   ) 7,382,513(    ) 606,981(   ) 1,451,208(   16,963    16,963   ) 652,215(   3,383,153   24,000,000  2018يناير  1في  هدراجإالرصيد المعاد 

  ) 1,354,822(   4,663   ) 1,359,485(   ) 1,359,485(    -   -   -    -   -   -   -  صافي (خسارة) ربح السنة

  649,980   -   649,980   -    616,703    33,277    -    -   -   -   -  خر للسنة الدخل الشامل اآل 

  ) 704,842(   4,663   ) 709,505(  ) 1,359,485(    616,703    33,277     -    -   -   -   -  مجموع الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) للسنة

  17,337,981   723,324   16,614,657  ) 8,741,998(    9,722    ) 1,417,931(    16,963     16,963   ) 652,215(   3,383,153   24,000,000  2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

  ) 1,284,573(   ) 195,731(   ) 1,088,842(  ) 1,088,842(    -   -    -    -   -   -   -  صافي خسارة السنة 
(الخسارة الشاملة   اآلخرالدخل الشامل مجموع  
  4,040   -   4,040  -    ) 1,996(   6,036     -    -   -   -   -  للسنة خرى) اآل

  ) 1,280,533(   ) 195,731(   ) 1,084,802(  ) 1,088,842(    ) 1,996(   6,036     -    -   -   -   -  مجموع الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) للسنة
بالقيمة العادلة من خالل  موجودات ماليةأثر بيع 

  -   -   -  الدخل الشامل اآلخر 
 

-    -     18,251   -    )18,251 (  -   -   -  

  16,057,448    527,593   15,529,855  ) 9,849,091(    7,726    ) 1,393,644(    16,963     16,963   ) 652,215(   3,383,153   24,000,000  2019ديسمبر  31الرصيد في 

  
  

 .المجمعة ) تشكل جزًءا من البيانات المالية28) إلى (1إن اإليضاحات المرفقة من (
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  )عامةش.م.ك. ( – شركة التعمير لالستثمار العقاري
  التابعة تهااشركو

  المجمع بيان التدفقات النقدية
  2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
 

  2018    2019    إيضاح   
            التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

  )195,466(   )1,284,573(      من العمليات المستمرة السنة خسارة  
  )1,159,356(   -      من العمليات غير المستمرة السنةخسارة   
      )1,284,573(   )1,354,822( 
          

            التسويات:
  821,040    70,851     )21، 9، 6(  استهالك واطفاء  

أرباح غير محققة من التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة 
  الخسائرمن خالل األرباح أو 

    
)13,561(   )107,817(  

  10,159    42,583     ب) - 4(  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  
 11,982    -    6  إنخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسةخسائر 

  1,053,876     -    21  الخسارة الناتجة من إستبعاد العمليات غير المستمرة
  -    174       ممتلكات وعقارات ومعدات شطبخسائر  
  -    2,358,002     9  ممتلكات وعقارات ومعداتخسارة انخفاض في قيمة   

  617,000     94,227     8  التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
  63,059    57,582     12  مخصص مكافأة نهاية الخدمة  
  )15,574(    )3,911(      إيرادات فوائد  
  523,108     299,518       تكاليف تمويل   

     1,620,892    1,622,011  
            التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

  377,027     33,878       مدينون وأرصدة مدينة أخرى  
  575,994     51,223       مستحق من أطراف ذات صلة  
  35,448     32,869       مخزون  
  )389,725(   )578,072(      دائنون وأرصدة دائنة أخرى  
  2,611,933    )295,904(      مستحق إلى أطراف ذات صلة  
 4,832,688    864,886       التدفقات النقدية الناتجة من العمليات  
 )64,598(   )227,601(    12  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة  

  4,768,090    637,285       األنشطة التشغيلية الناتجة من صافي التدفقات النقدية
            

            التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
  )57,164(    )32,520(    9  ومعدات وعقارات المدفوع لشراء ممتلكات  
  155     -      ومعدات وعقارات ممتلكاتالمحصل من بيع   
  )5,000,000(    )14,227(    8  استثماريةالمدفوع الضافات على عقارات   
  3,447,781     -    21  المحصل من بيع شركات تابعة  
من خالل الدخل الشامل  ةالمحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادل  

  اآلخر
    

 5,182    -  
  15,574     3,911       مستلمة إيرادات فوائد  

  )1,593,654(    )37,654(      المستخدمة في األنشطة االستثمارية  التدفقات النقديةصافي 
          

           التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
  )1,750,000(   -      التزام تأجير تمويلي لسداد المدفوع  
  )2,064,883(   -      قروض ألجل لسدادالمدفوع   
  )523,108(    )299,518(      تكاليف تمويل مدفوعة  

  )4,337,991(   )299,518(     األنشطة التمويلية  المستخدمة في التدفقات النقديةصافي 
  7,688     )2,020(     تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

  )1,155,867(    298,093       في النقد والنقد المعادل(النقص) صافي الزيادة 
  2,006,358    850,491       نقد ونقد معادل في بداية السنة
  850,491    1,148,584     3  نقد ونقد معادل في نهاية السنة

  
  

 .المجمعة ) تشكل جزًءا من البيانات المالية28) إلى (1إن اإليضاحات المرفقة من (



  ش.م.ك. (عامة) – شركة التعمير لالستثمار العقاري
  التابعة تهااشركو

  البيانات المالية المجمعةإيضاحات حول 
  2019 ديسمبر 31

  (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
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  األم  الشركة  ونشاط تأسيس - 1

ومدرجة    مسجلة في دولة الكويت   هي شركة مساهمة كويتية عامة   )"الشركة األم" ش.م.ك. (عامة) (  –   شركة التعمير لالستثمار العقاري   إن
    .1978أغسطس  17المؤرخ في  3جلد /  1168تم تأسيس الشركة األم بموجب عقد تأسيس رقم   .بورصة الكويت  في
  

 :إن االنشطة الرئيسية للشركة األم وفقاً لعقد التأسيس هي 
 فقط في الكويت وفي الخارج.   األم تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة - 
ديم هذه  اعداد الدراسات وتقديم االستشارات في المجاالت العقارية بكافة أنواعها على ان تتوافر الشروط المطلوبة فيمن يزاول تق - 

 .الخدمة 
 .تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وايجارها واستئجارها - 
إدارة وتشغيل واستثمار وايجار واستئجار الفنادق والنوادي والموتيالت وبيوت الضيافة واالستراحات والمنتزهات والحدائق   - 

ت الترويحية والرياضية والمحالت  تجعات السياحية الصحية والمشروعا والمطاعم والكافتريات والمجمعات السكنية والمن   والمعارض
وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شامال جميع الخدمات االصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات  

 .الالزمة لها 
 .األنظمة المعمول بها في الوزارة العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب  تنظيم المعارض - 
 .تملك األسواق التجارية والمجمعات السكنية واداراتها - 
  . إقامة المزادات العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة  - 
  

  ، دولة الكويت.  13153، الصفاة 29295ص.ب.  هو  األم  إن العنوان المسجل للشركة 
  
 .  2020 مارس  30بتاريخ  إدارة الشركة األم مجلس  من قبل المجمعة للمجموعة  البيانات الماليةإصدار  موافقة على ال تتم
 

  السياسات المحاسبية الهامة  - 2
تتلخص  تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ، و

  السياسات المحاسبية الهامة فيما يلي : 
  

  أسس اإلعداد :   -أ
ــركة األم بالدينار المجمعة المالية البيانات عرض يتم ــية للشـ ــاس على إعدادها ويتم الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسـ  التكلفة مبدأ أسـ

مالـية بالقيـمة الـعادلة من خالل الدخل الموجودات  ال،  الخســـــائرالموجودات الـمالـية بالقيـمة الـعادلة من خالل األرباح أو  عدا فيـما الـتاريخـية
 بقيمتها العادلة. تدرج والتيستثمارية اإلعقارات الالشامل اآلخر و

 
عن بيع  تســتند التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع في مقابل الســلع والخدمات . إن القيمة العادلة هي المبلغ المســتلم

  أصل أو المدفوع لسداد إلتزام في صفقة مرتبة بين أطراف السوق وذلك كما في تاريخ القياس . 
  
 واالفتراضـات والتقديرات اآلراء بعض إجراء اإلدارة من يتطلب المالية للتقارير الدولية للمعايير قاوف المجمعة المالية البيانات إعداد إن
 إيـضاح رقم في الهامة المحاـسبية واالفتراـضات والتقديرات اآلراء عن اإلفـصاح تم للمجموعة . لقد المحاـسبية الـسياـسات تطبيق عملية في
  .) ذ( 2

  
 المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة وجارية التأثير 

 عن الناتجة التغيرات باـستثناء الـسابقة الـسنة في المطبقة لتلك المحاـسبية المـستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة مماثلة الـسياـسات إن
 وبيانها كالتالي: 2019 يناير 1 في المالية كمـاالمعايير الجديدة والمعدلة للمعـايير الدولية للتقارير  بعض تطبيق
 

  التأجير - 16المعيار الدولي للتقارير المالية 
) التأجير، وتفســير لجنة تفســيرات التقارير المالية 17) محل معيار المحاســبة الدولي رقم (16يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

) تقييم جوهر المـعامالت التي 27ـيب يحتوي على عـقد ـتأجير، وتفســــير لجـنة التفســــيرات رقم () تـحدـيد ـما إذا ـكان الترت 4اـلدولـية رقم (
تأجرين  كالً قانونياً لعقد تأجير. يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصـاح عن عقود التأجير ويتطلب من المـس تتضـمن ـش

  ركز المالي.المحاسبة عن أغلب العقود وفقا لنموذج فردي ضمن بنود الم
  

بة الدولي رقم 16لم يطرأ تغيير جوهري على طريقة محاـسبة المؤجرين وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ) مقارنةً بمعيار المحاـس
ــتخدام مبادئ مماثلة لمبادئ المعي 17( ــغيلية أو تمويلية باسـ ــنيف كافة عقود التأجير إما كعقود تأجير تشـ ــل المؤجرين تصـ ــيواصـ ار ). سـ

ــبة الدولي رقم ( ) أثر على عقود التأجير التي تكون فيها 16). وعليه، لم ينتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (17المحاســ
 المجموعة الطرف المؤجر.
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الـية رقم ( والقـياس على جميع عقود الـتأجير التي منهـجاً واـحداً لالعتراف  )، طبـقت المجموـعة16عـند تطبيق المعـيار اـلدولي للتـقارير الـم

تكون فيها المجموعة الطرف المسـتأجر، باسـتثناء عقود التأجير قصـيرة األجل وعقود التأجير للموجودات ذات القيمة المنخفضـة. وطبقت 
 2019يناير  1دئي في  ) باســــتـخدام أســــلوب األثر الرجعي المـعدل عند التطبيق المب 16المجموعة المعـيار الدولي للتـقارير الـمالـية رقم (

 وبالتالي، لم يتم تعديل معلومات المقارنة.
  

بقاً كعقود مح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها مـس لوب االنتقالي العملي المناـسب الذي يـس تخدام األـس  اختارت المجموعة اـس
ــير لجنة تفســـيرات التق17تأجير كما في معيار المحاســـبة الدولي رقم ( في تاريخ التطبيق المبدئي. اختارت   4ارير المالية الدولية  ) وتفسـ

ــتخدام إعفاءات من االعتراف بعقود التأجير التي تبلغ مدتها ــا اسـ ــهراً أو أقل وال   12عند تاريخ بدء مدة عقد التأجير    المجموعة أيضـ شـ
األصــل محل العقد منخفض القيمة ("موجودات  تحتوي على خيار شــراء ("عقود التأجير قصــيرة األجل") وعقود التأجير التي يكون فيها

  ذات القيمة المنخفضة").
 

  األثر على محاسبة المستأجر
  التأجير التشغيلي السابق

) كيفية قيام المجموعة بالمحاـسبة عن عقود التأجير المـصنفة ـسابقاً كعقود تأجير تـشغيلية وفقاً 16يغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
)، 16)، والتي كانت خارج بنود المركز المالي المجمع. عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (17لمعيار المحاسبة الدولي رقم (

  على جميع عقود التأجير، تقوم المجموعة بــ:
ً بالقيمة الحالية  اإلعتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير ضمن  بيان المركز المالي المجمع،  . 1 ويتم قياسهما مبدئيا

 لمدفوعات التأجير المستقبلية، و 
 موجودات حق االستخدام والفوائد على مطلوبات التأجير في بيان األرباح أو الخسائر المجمع، و  طفاء اإلعتراف بإ . 2
ائدة (معروض ضمن األنشطة التشغيلية)  يتم تجزئة إجمالي مبلغ النقد المدفوع إلى أصل المبلغ (معروض ضمن األنشطة التمويلية) والف . 3

  في بيان التدفقات النقدية المجمع. 
  

ا  انـية) كجزء من قـياس موجودات حق االســــتـخدام ومطلوـبات الـتأجير في حين أنـه ار مـج يتم االعتراف بحوافز الـتأجير (مثال فترة اإليـج
بمطلوبات حوافز التأجير ويتم إطفاؤها على أسـاس القسـط الثابت وتخصـم ) تنتج عن االعتراف  17بموجب معيار المحاسـبة الدولي رقم (

 من مصروف اإليجار.
  

ــتخدام للتحقق من وجود انخفاض في قيمتها وفقاً لمعيار 16بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ) يتم اختبار موجودات حق االســ
 ويحل محل الشرط السابق لالعتراف بمخصص لعقود التأجير المتوقع خسارتها.اإلنخفاض في قيمة الموجودات،  )36(المحاسبة الدولي 

  
ـشهراً أو أقل) ولعقود التأجير الموجودات ذات القيمة المنخفضة، اختارت المجموعة   12بالنـسبة لعقود التأجير قـصيرة األجل (مدة التأجير 

). يتم عرض 16ه وفقا للمعيار الدولي التقارير المالية رقم (االعتراف بمصــاريف التأجير على أســاس القســط الثابت كما هو مســموح ب 
 المجمع. اإلدارية في بيان األرباح أو الخسائروالعمومية التشغيلية والمصاريف د المصاريف والمصاريف ضمن بن 

  
  التأجير التمويلي السابق

) فيما يتعلق بالموجودات المحتفظ 17ومعيار المحاسـبة الدولي رقم ()  16يتمثل الفارق الرئيسـي بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
ــتأجر للمؤجر. ويتطلب المعيار الدولي للتقاري  ــمانات القيمة المتبقية التي يقدمها المس ــابقاً بموجب عقد التأجير تمويلي في قياس ض ر بها س

لمتوقع دفعه بموجب ضــمان القيمة المتبقية فقط، عوضــاً عن ) أن تعترف المجموعة كجزء من مطلوبات التأجير المبلغ ا16المالية رقم (
). لم يكن لهذا التغيير تأثير مادياً على البيانات المالية المجمعة 17الحد األقصــــى للمبلغ المضــــمون وفقاً لمعيار المحاســــبة الدولي رقم (

  للمجموعة.
  

 األثر على محاسبة المؤجر
) بـشكل جوهري كيفية قيام المؤجر بالمحاـسبة عن عقود التأجير. يواـصل المؤجر تـصنيف 16رقم (ال يغير المعيار الدولي للتقارير المالية  

عقود التأجير إما كعقود تأجير تمويلية أو كعقود تأجير تشـــغيلية والمحاســـبة عنهما بشـــكل مختلف. ومع ذلك، قام المعيار الدولي للتقارير 
بة، خاصـةً فيما يتعلق بكيفية قيام المؤجر بإدارة المخاطر الناشـئة عن حصـته المتبقية ) بتغيير وزيادة اإلفصـاحات المطلو16المالية رقم (

  في الموجودات المستأجرة.
  

)، يقوم المؤجر الوســيط بالمحاســبة عن عقد التأجير الرئيســي و التأجير من الباطن كعقدين 16وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
ر الوســــيط تصــــنيف عقد التأجير من الباطن كعقد تأجير تمويلي أو تشــــغيلي بالرجوع إلى موجودات حق منفصــــلين. يتعين على المؤج

 )).17االستخدام الناشئة عن عقد التأجير الرئيسي (وليس بالرجوع إلى الموجودات األساسية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (
 

 البيانات المالية للمجموعة.لم يكن لتطبيق تلك المعايير تأثير مادي على 
  

  المجموعة كمستأجر
المجمـعة للمجموعة نظراً لوجود البـيانات الـمالـية  ) على 16لم تتمكن المجموعة من تطبيق وتـحديد أثر المعـيار الدولي للتـقارير الـمالـية رقم (

ــة المطروحة من قبل  تجديد عقدعدم تأكد مادي حول قدرة المجموعة على   ــاح عن نتيجة المناقص ــتأجر إلى حين اإلفص حق اإلنتفاع المس
  ).6شركة المشروعات السياحية (إيضاح 
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  مقدماً مع التعويض السلبي): مزايا الدفع 9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

)، يمكن قـياس أداة اـلدين ـبالتكلـفة المطـفأة أو القيـمة الـعادـلة من خالل اـلدـخل الشـــــاـمل اآلخر، 9وفـقاً للمعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية رقم (
صــلي القائم (معايير ســداد شــريطة أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات للمبلغ األصــلي والفائدة على المســتحق من المبلغ األ

ــح التعديالت على المعيار الدولي  ــنيف. توض ــب لغرض التص ــمن نموذج األعمال المناس ــلية وفوائدها) واالحتفاظ باألداة ض المبالغ األص
داد المبالغ األصـلية وفوائدها بغض النظر عن أي حدث أو9للتقارير المالية رقم ( ظرف يؤدي   ) أن األصـل المالي يجتاز اختبار معايير ـس

إلى اإلنـهاء المبكر للعـقد وبغض النظر عن أي طرف ـيدفع أو يتلقى تعويضـــــات معقوـلة عن اإلنـهاء المبكر للعـقد. يـجب تطبيق التـعديالت 
  . 2019يناير  1بأثر رجعي وتسري اعتباراً من 

  
  لم يكن لتطبيق تلك التعديالت تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

  
  )2017(الصادرة في ديسمبر  2017-2015ة التحسينات السنوية دور
  

  دمج األعمال –) 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
توضـح التعديالت أن أي منشـأة عند اكتسـاب السـيطرة على عمليات مشـتركة، فإنها تطبق متطلبات دمج األعمال على مراحل منها قياس 

في موجودات ومطلوبات العمليات المشــتركة بالقيمة العادلة. وللقيام بذلك، يقوم المشــتري بقياس حصــص االســتثمارات المملوكة من قبل  
  ملكيته المملوكة سابقاً في العمليات المشتركة.

 
تبدأ في أو تطبق المجموعة تلك التعديالت على معامالت دمج األعمال التي يكون تاريخ الحيازة لها في أو بعد الفترة المالية الســنوية التي 

 .2019يناير  1بعد 
  

  لم يكن لتطبيق تلك التعديالت تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
  

  تكاليف االقتراض  –) 23معيار المحاسبة الدولي (
عندما تكون كل توضــــح التعديالت أن المجموعة تعامل أي قروض تمت في األســــاس لتطوير أصــــل مؤهل كجزء من القروض العامة  

  األنشطة الضرورية لتجهيز األصل لالستخدام أو البيع المزمع له كاملة.
  

المجموعة تلك التعديالت على تكاليف االقتراض المتكبدة في أو بعد الفترة المالية الســنوية التي تطبق فيها المجموعة تلك التعديالت  تطبق
لمعامالت التي تحصـل فيها على سـيطرة مشـتركة في أو بعد أو الفترة المالية السـنوية للمرة األولى. تطبق المجموعة تلك التعديالت على ا

. وحيث أن سياسة المجموعة الحالية تتماشي مع هذه التعديالت، فإن المجموعة ال تتوقع أن يكون لتلك 2019يناير   1التي تبدأ في أو بعد  
  التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة.

 
ولكن ليس لها أثر على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. لم تقم   2019عض التعديالت والتفســــيرات األخرى للمرة األولى في  تنطبق ب 

 المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت كانت قد صدرت ولكن لم يبدأ سريانها بعد.
 

  رية التأثيرالمعايير والتعديالت الجديدة الصادرة وغير جا
  ر:كما في تاريخ الموافقة على إصدار البيانات المالية لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة وغير جارية التأثي 

  
  تعريف األعمال –) 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

ــطلحات الُمعرفة 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (التعديالت في تعريف األعمال (تعديالت على  )) هي تغييرات على ملحق أ، المصـ
  ) فقط وبيانها كما يلي:3وإرشادات التطبيق واألمثلة التوضيحية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

 
   كأعمال يجب أن تتضمن على األقل ُمدَخل وعملية موضوعية  يوضح التعديل أنه لكي يتم اعتبار األنشطة والموجودات المستحوذ عليها

 تسهمان معاً بشكل جوهري في القدرة على اإلنتاج. 
   تضييق تعريفات األعمال واإلنتاج من خالل التركيز على البضائع والخدمات المقدمة للعمالء وإزالت اإلشارة إلى القدرة على تخفيض

  التكاليف.
 لمساعدة المنشآت تقييم ما إذا كان قد تم االستحواذ على عملية موضوعية  إضافة إرشادات وأمثلة توضيحية  
 إزالة التقييم الذي يحدد ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي ُمدخالت أو عمليات مفقودة ومواصلة اإلنتاج  
 موعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ال تمثل  إضافة َخيار اختبار تركيز الذي يسمح بإجراء تقييم مبسط لمعرفة إذا كانت مج

  األعمال. 
  

في أو  تـسري التعديالت أعاله على تجميع األعمال التي يكون فيها تاريخ االـستحواذ في أو بعد بداية الفترة المالية الـسنوية األولى التي تبدأ
  .2020يناير  1بعد 

 
  مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.إن تلك التعديالت ال يتوقع أن يكون لها تأثير 
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  :التجميع  أسس   -ب 

  (المشار إليها بالمجموعة) : التابعة وللشركات األم المالية للشركة البيانات المجمعة المالية البيانات تتضمن
 

  نسبة الملكية        

 بلد التأسيس  إسم الشركة التابعة
األنشطة    

 2018  2019  الرئيسية
          

 % 87.457   % 87.457  نادي صحي    الكويت  (مقفلة)   شركة نادي الكورنيش البحري ش.م.ك
 % 97   %  97  أنشطة عقارية    الكويت  (أ)   (مقفلة)  ش.م.كشركة رام ثري العقارية  

 % 98   % 98  ضيافة     الكويت  شركة مطعم سيزفا الدولية (ذ.م.م.) 
شركة مكسي للتطوير العقاري القابضة  

 لبنان (ش.م.ل.) وشركاتها التابعة  
  

 % 100   % 100  أنشطة عقارية 
شركة تعميير هوسبيتاليتي لإلدارة الفندقية  

 (ش.م.م.) (تحت التصفية) 
جمهورية مصر  

 العربية
  

 % 100   % 100  ضيافة  
شركة تعميير لإلدارة الفندقية واإلستشارات  

 المغرب  التصفية) (ش.م.) (تحت 
  

 % 100   % 100  ضيافة  
  

% في الكيان المذكور أعاله. وفقاً لذلك، تم إعداد البيانات المالية المجمعة على هذا األساس.  100تمتلك الشركة األم حقوق ملكية بنسبة    ) أ(
، فإن الشركة األم هي   الرغم من ذلكعلى . كأمناءأطراف ذات صلة  اء يتم تسجيل حقوق الملكية المتبقية في الشركة التابعة بأسم

   .الشركة بموجب كتب تنازل من الحصص غير المسيطرة % في تلك100الفعلي لحصة ملكية بنسبة المالك 
  

  إن الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها الشركة األم . وتوجد السيطرة عندما تكون الشركة األم :
  المستثمر فيها . ذات سلطة على الشركة  
  . قابلة للتعرض للخسارة ، أو لديها حقوق عن عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها  
  . لديها القدرة على إستخدام سلطتها في التأثير على عوائد الشركة المستثمر فيها 
  

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

  
عند تملك المجموعة لنـسبة أقل من أغلبية حقوق التـصويت بالـشركة المـستثمر فيها ، فانه يكون لديها الـسلطة على الـشركة المـستثمر فيها 

ــوق التصويت لها   ــــ كافية العطائها القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها من جانبها . عندما تكون حقــ
ــتثمر فيها  ــركة المسـ ــلة بعين االعتبار في تقييم مدى كفاية حقوق التصـــويت في الشـ تأخذ الشـــركة جميع الحقائق والظروف ذات الصـ

  إلعطاء السلطة عليها، بما في ذلك :
 

 عة نسبة الى مدى توزيع حقوق التصويت الخاصة باآلخرين . حقوق تصويت المجمو  
  . حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها المجموعة ، وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى  
  . الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى  
   األنشطة ذات الصلة عند إتخاذ القرارات ، بما في  أية حقائق وظروف إضافيــة تشير إلى مدى القدرة المالية للمجموعة على توجيه

 ذلك أنماط التصويت في االجتماعــات السابقـة للمساهمين . 

يطرة زوال تاريخ وحتى الفعلية السـيطرة بدء تاريخ من التابعة للشـركات المالية البيانات المجمعة المالية البيانات تتضـمن   .الفعلية الـس
تحديدا، يتم ادراج اإليرادات والمصــاريف للشــركة التابعة التي تم شــراءها أو اســتبعادها خالل الســنة ضــمن بيان األرباح أو الخســائر 
والدخل الشــامل اآلخر المجمع من تاريخ حصــول الشــركة االم على الســيطرة وحتى تاريخ زوال ســيطرة الشــركة األم على الشــركة 

 والخســائر المتبادلة األرباح فيها بما الشــركات بالكامل، بين المتبادلة والمعامالت األرصــدة إســتبعاد جميع يتم التجميع، التابعة. عند
تخدام المجمعة المالية البيانات إعداد يتم  .المحققة غير واألرباح ياـسات بإـس بية ـس  األخرى ولألحداث المتماثلة للمعامالت موحدة محاـس

  .متشابهة ظروف في تتم التي
 

 .المجموعة  ملكية حقوق من مسـتقل بند في المجمعة التابعة الشـركات موجودات صـافي من المسـيطرة غير الحصـص إظهار يتم يتم
يطرة حتى إن نتج عن  ركة األم والحصـص غير المـس اهمي الـش امل اآلخر المتعلقة بمـس ائر وكل بند من بنود الدخل الـش األرباح أو الخـس

  المسيطرة . ذلك قيد عجز في رصيد الحصص غير
 

يتم المحاســبة عن التغير في حصــة الملكية لشــركة تابعة مع عدم التغير في الســيطرة كمعاملة ضــمن حقوق الملكية. يتم تعديل المبالغ 
ــركات التابعة. إن أية  ــص المتعلقة بها في الش ــيطرة لتعكس التغيرات للحص ــص ملكية المجموعة والحصــص غير المس الدفترية لحص

الرصـيد المعدل للحصـص غير المسـيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المحصـل يتم اإلعتراف بها مباشـرة في حقوق فروقات بين 
 المـلكية الخاصة بمالك الشركة األم. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تقوم باآلتي:
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  ركة التابعة . إستبعاد الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات للش - 
  إستبعاد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة .  - 
  إستبعاد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية .  - 
  إدراج القيمة العادلة للمقابل المستلم .  - 
  إدراج القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به .  - 
  الخسائر . إدراج أي فائض أو عجز في األرباح أو  - 
إعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقا في الدخــل الشامــل اآلخــر المجمع إلى األرباح أو الخسائــر أو األرباح   - 

 المرحلة طبقا لما يلزم لهذه البنود . 
 

 تصنيفات الجزء المتداول وغير المتداول :   - ج
  كز المالي المجمع استناداً إلى تصنيف المتداول / غير المتداول.والمطلوبات في بيان المر الموجوداتتعرض المجموعة 

  
  الموجودات متداولة إذا: تعتبر

 بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العادية، أو المجموعةكانت من المتوقع تحققها أو تنوى  - 
 كانت محتفظ بها لغرض المتاجرة، أو - 
 شهراً بعد تاريخ بيان المركز المالي، أوكانت من المتوقع تحققها خالل اثني عشر  - 
ــهراً على األقل بعد تاريخ بيان المركز  -  ــر شـ ــوية التزام لفترة اثني عشـ ــتخدم لتسـ كانت نقد أو نقد معادل مالم يكن نقد محتجز أو يسـ

 المالي.
  

  تصنف المجموعة كافة الموجودات األخرى كـموجودات غير متداولة.
  

  تعتبر المطلوبات متداولة إذا:
 ان من المتوقع تسويتها ضمن دورة التشغيل العادية، أوك - 
 محتفظ بها بصورة رئيسية لغرض المتاجرة، أو - 
 كان من المتوقع تسويتها خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ بيان المركز المالي ، أو - 
 ن المركز المالي .ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد تاريخ بيا - 

  
  تصنف المجموعة كافة مطلوباتها األخرى كـمطلوبات غير متداولة.

  
 األدوات المالية :   - د

 تقوم المجموعة بتصـنيف أدواتها المالية كموجودات مالية ومطلوبات مالية. يتم إدراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تكون
  المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات. 

  
ائر الت  ي يتم تصـنيف األدوات المالية كمطلوبات أو حقوق ملكية طبقا لمـضمون االتفاقية التعاقدية. إن الفوائد والتوزيعات واألرباح والخـس

ــنفة كحقوق  ــروف أو إيراد. إن التوزيعات على حاملي هذه األدوات المالية المصـ ــنفة كمطلوبات تدرج كمصـ تتعلق باألداة المالية المصـ
للمجموـعة حق ـقانوني ملزم لتســـــدـيد يكون ـيدـها مـباشــــرة على حقوق الملكـية. يتم إظـهار األدوات الـمالـية ـبالصـــــافي عـندـما ملكـية يتم ق

  .الموجودات والمطلوبات بالصافي وتنوي السداد إما بالصافي أو ببيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد
  

موجودات مالية بالقيمة العادلة من   بيان المركز المالي المجمع النقد والنقد المعادل، في المدرجة الماليــة والمطلوبات الموجــودات تتضمن
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل أطراف ذات صــلة ،    إلى   /، مدينون، المســتحق منخالل األرباح أو الخســائر

   .التزام تأجير تمويليو دائنون ،اآلخر
  

  المالية الموجودات
  

  تصنيف الموجودات المالية   
لتـحدـيد فـئة تصــــنيف وقـياس الموجودات الـمالـية، يتطـلب المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية تقييم ـكاـفة الموجودات الـمالـية، ـباســــتثـناء أدوات 

ــتناداً إلى نموذج األعمال الخاص بالمجموعة بإدارة موجودات المجموعة و كذلك خ ــتقات، اســ ــائص التدفقات النقدية الملكية والمشــ صــ
  التعاقدية لتلك األدوات مجتمعين.

  
  تقييم نموذج األعمال

تحدد المجموعة نموذج أعمالها وفق مسـتوى يعكس أفضـل وسـيلة إلدارة المجموعة لموجوداتها المالية لتحقيق أهدافها، وتحقيق التدفقات 
ل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصــــيل التدفقات النقدية التعاقدية. وهذا ســــواء كان هدف المجموعة الوحيد هو تحصــــي 

اظ ـبالموجودا  ا. وإذا لم تنطبق أي من ـهاتين الـحالتين (ـكأن يتم االحتـف اـقدـية وـكذـلك الـتدفـقات النـقدـية من بيع الموجودات مـع ت النـقدـية التـع
ـمال البيع وتـقاس ـبالقيـمة الـعادـلة من خالل األرـباح أو الـمالـية ألغراض المـتاجرة)، ـفإن الموجودات الـمالـية تصــــنف كجزء من نموذج أع

  الخسائر. ال يتم تقييم نموذج أعمال المجموعة لكل أداة على حدة، ولكن على مستوى أعلى من المحفظة ككل.
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  المبلغ والفائدة فقط اختبار مدفوعات أصل   –تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة 

عندما يتم تحديد نموذج االعمال لالحتفاظ بالموجودات لغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية او تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  
بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تتمثل في مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط ("اختبار تحقق   المجموعة والبيع، تقوم 

فوعات أصل المبلغ والفائدة فقط"). ألغراض هذا االختبار، يُعرف "أصل المبلغ" بالقيمة العادلة للموجودات المالية عند االعتراف  مد
  المبدئي، وقد يتغير على مدى عمر الموجودات المالية (على سبيل المثال، في حالة أن يمثل مدفوعات ألصل المبلغ أو إطفاء القسط/الخصم). 

  الجوهرية للفائدة في أي ترتيب إقراض أساسي تتمثل بصورة نموذجية في مراعاة القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان.  إن العناصر
  
بإعادة التصنيف فقط في حال حصول أي تغيير في نموذج األعمال المستخدم إلدارة تلك الموجودات. وتتم إعادة التصنيف    المجموعة  تقوم

 التقرير الالحقة لحصول التغيير. ومن غير المتوقع تكرار مثل هذه التغييرات بدرجة كبيرة ولم تحدث خالل السنة.  اعتباراً من بداية فترة 
  

  االعتراف المبدئي 
يتم االعتراف بمشتريات ومبيعات الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.  

ً بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعامالت لكافة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة  يتم االعتر اف بالموجودات المالية مبدئيا
  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  

  
  إلغاء االعتراف 

التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية،  يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية (كليا أو جزئيا) عندما تنتهي الحقوق 
  أو عندما تحول المجموعة حقها في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية، وذلك في أحدى الحالتين التاليين: (أ) إذا تم تحويل 

أو (ب) عندما ال يتم تحويل جميع المخاطر والعوائد   جميع المخاطر والعوائد الخاصة بملكية الموجودات المالية من قبل المجموعة ،
للموجودات المالية أو االحتفاظ بها، ولكن تم تحويل السيطرة على الموجودات المالية. عندما تحتفظ المجموعة بالسيطرة، فيجب عليها  

 االستمرار في إدراج الموجودات المالية بحدود نسبة مشاركتها فيها. 
 

  لمالية فئات قياس الموجودات ا 
 تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية عند اإلعتراف المبدئي ضمن التصنيفات التالية: 

  
 .أدوات الدين بالتكلفة المطفأة 
  أدوات الدين بالقيمة العادلة من الدخل الشــــامل اآلخر، مع إعادة تصــــنيف األرباح أو الخســــائر عند إلغاء اإلعتراف إلى بيان

 جمع.األرباح أو الخسائر الم
  أدوات الملكية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر، مع عدم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر عند إلغاء اإلعتراف إلى بيان

 .األرباح أو الخسائر المجمع
 .أدوات مالية بالقيمة العادلة من األرباح أو الخسائر 

  
  أدوات الدين بالتكلفة المطفأة 

  المالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت تتوافق مع الشرطين التاليين:تقاس الموجودات 
 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى تملك األصل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية، و - 
المبلغ األـصلي   الـشروط التعاقدية للموجودات المالية تظهر تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تتـضمن بـشكل أـساـسي مدفوعات - 

 والفوائد المستحقة على المبلغ المتبقي.
  

لقيمة، إن  أدوات الدين التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي المعدلة بخسائر انخفاض ا
ة واإلنخفاض في القيمة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.   وجدت. يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر فروقات عملة أجنبي 

  يتم االعتراف باألرباح والخسائر في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عند إلغاء االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. 
  

 التكلفة المطفأة وطريقة العائد الفعلي 
الحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتخصيص إيرادات الفوائد على الفترة ذات الصلة. بشكل عام، فإن  طريقة العائد الفعلي هي الطريقة 

معدل العائد الفعلي هو السعر الذي يقوم بخصم التحصيالت النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو  
دة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط أو الخصومات األخرى) باستثناء الخسائر االئتمانية المستلمة التي تشكل جزءاً من سعر الفائ 

المبدئي.    المتوقعة، من خالل العمر المتوقع ألداة الدين أو حيثما ينطبق، فترة أقصر، إلى القيمة الدفترية اإلجمالية ألداة الدين عند االعتراف
اؤها أو الناشئة عن ضعف ائتماني، يتم احتساب سعر الفائدة الفعلي المعدل ائتمانيا عن طريق خصم  بالنسبة للموجودات المالية التي تم شر

 ف المبدئي. التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بما في ذلك الخسائر االئتمانية المتوقعة، لتصل إلى التكلفة المطفأة ألداة الدين عند االعترا
 

ً منها المبالغ المستلمة من أصل المبلغ  التكلفة المطفأة للموجودات الم الية هي قيمة الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي مخصوما
.  باإلضافة إلى اإلطفاء التراكمي باستخدام طريقة العائد الفعلي للفروقات بين المبلغ المبدئي ومبلغ االستحقاق، المعدلة بمخصص الخسائر 

  جودات المالية هي التكلفة المطفأة للموجودات المالية قبل التعديل لمخصص الخسائر. إن القيمة الدفترية اإلجمالية للمو
  

    .إن النقد والنقد المعادل، مدينون والمستحق من أطراف ذات صلة تصنف كأدوات دين بالتكلفة المطفأة 
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  :النقد والنقد المعادل  
 3 فترة  خالل  تستحق والتي السيولة  عالية  األجل  قصيرة ائع البنكيةالبنوك والودولدى  الصندوق في النقد في  المعادل  والنقد النقد يتمثل
   .القيمة  التغيرات في حيث من غير مادية  تتعرض لمخاطر والتي النقد محددة من مبالغ إلى للتحويل اإليداع والقابلة تاريخ من أقل أو  شهور

 
  مدينون تجاريون 

يمثل المدينون المبالغ المستحقة من العمالء عن بيع بضائع ، تأجير وحدات أو خدمات منجزة ضمن النشاط االعتيادي، ويتم االعتراف  
 قيمة.  مبدئيا بالمدينين بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا مخصص االنخفاض في ال

 
  وجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الم

يتم قياس الموجودات المالية التي ال تستوفي شروط القياس بالتكلفة المطفأة أو من خالل الدخل الشامل األخربالقيمة العادلة من خالل  
 االرباح أو الخسائر. على وجه التحديد:

 
 ية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخـسائر ما لم تقم المجموعة بتـصنيف االـستثمار يتم تـصنيف االـستثمارات في أدوات الملك

 في االدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل عند االعتراف المبدئي.
   الدخل الشـامل اآلخر بالقيمة يتم تصـنيف أدوات الدين التي ال تسـتوفي شـروط التكلفة المطفأة أو شـروط القيمة العادلة من خالل

العادلة من خالل االرباح أو الخســائر. باإلضــافة إلى ذلك، قد يتم تصــنيف أدوات الدين المســتوفية إما شــروط التكلفة المطفأة أو 
ي إذا شــروط القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخســائر عند االعتراف المبدئ 

كان هذا التـصنيف يلغي أو يقلل بـشكل جوهري عدم تطابق في القياس أو االعتراف ("عدم تطابق المحاـسبي") الذي قد ينـشأ من 
قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باالرباح والخـسائر عليهم على أـسس مختلفة. لم تصـنف المجموعة أي أدوات دين 

 اح أو الخسائر.بالقيمة العادلة من خالل االرب 
  

  سائر تسجل التغيرات في القيمة العادلة، أرباح البيع و الناتجة من االستبعاد ، إيرادات الفوائد وتوزيعات األرباح في بيان األرباح أو الخ
  المجمع وفقاً لشروط العقد أو عندما يثبت الحق في استالم مبلغ األرباح. 

 
  الدخل الشامل أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

عند التحقق المبدئي، يجوز للمجموعة أن تقرر تصنيف بعض من أدوات الملكية دون الرجوع في ذلك بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 أو مقابل محتمل ناشئ عن دمج األعمال. يتحدد ذلك التصنيف لكل أداة على حدة.  الشامل اآلخر عندما ال يحتفظ بها لغرض المتاجرة 

  
ة  ارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر تقاس الحقاً بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بالتغيرات في القيماالستثم

  العادلة بما في ذلك الجزء الخاص بالعمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر ويتم عرضها في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ضمن 
إن   ق الملكية. يتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المرحلة عند االستبعاد.حقو

ي  األرباح والخسائر الناتجة من أدوات الملكية ال يعاد تصنيفها إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح ف
ان األرباح أو الخسائر المجمع عند ثبوت الحق في تلك التوزيعات، إال عندما تستفيد المجموعة من تلك المحصالت كاسترداد جزء من  بي 

مل  تكلفة األداة، وفي هذه الحالة تسجل تلك األرباح في الدخل الشامل اآلخر. ال تخضع أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشا
ييم انخفاض القيمة. وعند استبعادها، يعاد تبويب األرباح أو الخسائر من التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلى األرباح المرحلة  اآلخر لتق

  في بيان التغيرات في حقوق الملكية. 
 

  انخفاض قيمة الموجودات المالية 
  الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر. تعترف المجموعة بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات  

  
توقع المجموعة  تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقاً للعقد وكافة التدفقات النقدية التي ت 

معدل الفائدة الفعلي األصلي على ذلك األصل. تشمل التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات  استالمها، ويتم خصم العجز بنسبة تقريبية إلى 
  النقدية من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التحسينات االئتمانية اآلخرى التي تعتبر جزءاً من الشروط التعاقدية. 

  
ب المبسط للمعيار واحتسبت الخسائر االئتمانية المتوقعة استناداً  بالنسبة للمدينين التجاريين والمدينيين اآلخرين، طبقت المجموعة  األسلو

ن  إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالية. وعليه، ال تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان ولك
على مدى أعمار الموجودات المالية في تاريخ كل فترة تقرير.   يتم اإلعتراف بمخصص الخسائر استناداً إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة

أنشأت المجموعة مصفوفة مخصصات تستند إلى السجل السابق لخسائر االئتمان، ومعدلة بالعوامل المستقبلية المحددة للمدينين والبيئة  
مخاطر االئتمان، المنطقة الجغرافية، قطاع  االقتصادية. يتم تقسيم االنكشافات للمخاطر على أساس الخصائص االئتمانية مثل درجة 

  األعمال، حالة التعسر وعمر العالقة. 
  

بالنسبة ألرصدة األطراف ذات الصلة ، تطبق المجموعة األسلوب المستقبلي حيث لم يعد االعتراف بالخسائر االئتمانية يعتمد على تحديد 
أخذ المجموعة في االعتبار نطاق أكبر من المعلومات عند تقييم مخاطر  المجموعة في البداية لحدث خسائر االئتمان. وبدالً من ذلك، ت 

ي تؤثر االئتمان وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك األحداث الماضية، الظروف الحالية، التوقعات المعقولة والممكن إثباتها والت 
  داة الدين. على القدرة المتوقعة على تحصيل التدفقات النقدية المستقبلية أل
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  لتطبيق األسلوب المستقبلي، تطبق المجموعة تقييم من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي: 

   األدوات الـمالـية التي لم تتراجع قيمتـها بصــــورة كبيرة ـبالنســـــبة لجودتـها االئتـمانـية مـنذ االعتراف المـبدئي أو  –المرحـلة األولي
 انية منخفضة.المصنفة ذات مخاطر ائتم

  (ـعدم انخـفاض قيـمة االئتـمان) األدوات الـمالـية التي تراجـعت قيمتـها بصــــورة كبيرة من حـيث جودتـها االئتـمانـية  –المرحـلة الـثانـية
 منذ االعتراف المبدئي ومخاطرها االئتمانية غير منخفضة.

  (انخـفاض قيـمة االئتـمان) موضــــوعي على انخـفاض القيـمة في ـتاريخ البـياـنات الموجودات الـمالـية التي لـها دلـيل  –المرحـلة الـثالـثة
 المالية والمحدد أن قيمتها قد انخفضت عندما يكون لحدث أو أكثر أثر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

  
تقارن المجموعة مخاطر التعثر على  عند تقييم ما إذا كانت جودة االئتمان لألداة المالية قد تدهورت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي،  

موعة في  األداة المالية في تاريخ التقرير بمخاطر التعثر على األداة المالية في تاريخ اإلعتراف المبدئي. عند إجراء هذا التقييم ، تأخذ المج
ات التطلعية المتاحة دون تكلفة أو جهد  االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والمدعومة، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلوم

ل  مفرط. تشمل المعلومات التطلعية التي تم النظر فيها اإلمكانية المستقبلية للصناعات التي يعمل فيها مدينو المجموعة ، والتي تم الحصو 
الخارجية للمعلومات االقتصادية الفعلية  عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين، باإلضافة إلى النظر في مختلف المصادر  

  والمتوقعة المتعلقة بالعمليات األساسية للمجموعة. 
 

شهراً" للمرحلة األولي مع االعتراف بـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى   12يتم االعتراف بـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة 
الثانية والثالثة. تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار االئتمان للموجودات المالية    أعمار االئتمان للموجودات المالية" للمرحلة

لمتوقعة  خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. تمثل الخسائر االئتمانية ا
شهًرا جزءاً من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالية   12ات المالية لمدة على مدى أعمار االئتمان للموجود

  شهًرا بعد تاريخ التقرير المالي.  12والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعثر على األدوات المالية لمدة 
  

المرجح لخسائر االئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. يتم يتحدد قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق تقدير االحتمال 
خصم خسائر االئتمان المتوقعة والتي تم قياسها بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات، وتحمل على بيان األرباح أو  

   .الخسائر المجمع 
  

للمجموعة   يوماً. ومع ذلك، وفي بعض الحاالت، يمكن 365لمدفوعات التعاقدية لـ تعتبر المجموعة األصل المالي متعثراً عندما تتأخر ا
مستحقة.  أن تعتبر األصل المالي متعثراً عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أن المجموعة قد ال تتلقى كامل المبالغ التعاقدية ال

  ات النقدية التعاقدية.  يتم شطب األصل المالي عندما ال يتوقع استرداد التدفق
  

  المطلوبات المالية 
قة  يتم االعتراف المبدئي لجميع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلفيات والدائنون تخصم تكاليف المعاملة المتعل

أو الخسائر أو بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة    بها بشكل مباشر. يتم قياس جميع المطلوبات المالية الحقاً بالقيمة العادلة من خالل األرباح
  سعر الفائدة الفعلي. 

 
 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 

  . يتم قياس المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة على النحو المبين أعاله بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
 
 الدائنون

م شراؤها  يتمثل رصيد الدائنين في الدائنين التجاريين والدائنين اآلخرين. يمثل بند الدائنين التجاريين االلتزام لسداد قيمة بضائع أو خدمات ت 
الفائدة   ضمن النشاط االعتيادي. يتم إدراج الدائنين التجاريين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل 

ما  الفعلي. يتم تصنيف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كان السداد يستحق خالل سنة أو أقل (أو ضمن الدورة التشغيلية الطبيعية للنشاط أيه
 أطول)، وبخالف ذلك، يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة.  

  
االلتزام مقابل المطلوبات. عندما يتم استبدال المطلوبات المالية الحالية  يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم إلغاء أو انتهاء 

بأخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريا أو تعديل شروط المطلوبات المالية الحالية بشكل جوهري. يتم معاملة التبديل أو التغيير 
بين القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.    كإلغاء اعتراف ألصل االلتزام وإدراج التزام جديد، ويتم إدراج الفرق 

) القيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد  2) القيمة الدفترية للمطلوبات قبل التعديل؛ و (1إذا لم يكن التعديل جوهرياً، يتم اإلعتراف بالفرق: (
  ن أرباح وخسائر آخرى. التعديل في االرباح أو الخسائر كأرباح أو خسائر التعديل ضم

  
  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 

يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم ادراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط إذا كان هناك حق قانوني واجب  
  الصافي أو لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في وقت واحد. النفاذ حاليا لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس  
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  المخزون:   - هـ 

يقيم المخزون على أسـاس متوسـط التكلفة أو صـافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها أيهما أقل ، بعد تكوين مخصـص ألية بنود متقادمة أو 
وأجور العمالة المباشـــرة وكذلك المصـــاريف غير المباشـــرة المتكبدة لجعل بطيئة الحركة. تتضـــمن تكلفة البضـــاعة المواد المباشـــرة 

  البضاعة في موقعها وحالتها الحالية. تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.
  

اط االعتيادي مخصـوما منه تكاليف االنجاز والمصـا عر المقدر للبيع من خالل النـش ريف إن صـافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها هو الـس
 ا.البيعية .يتم شطب بنود البضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة بناء على االستخدام المستقبلي المتوقع وصافي القيمة البيعية الممكن تحقيقه

 
  اإلستثمارية:  العقارات  - و

اكتساب اإليجارات أو  تتضمن العقارات االستثمارية العقارات القائمة والعقارات قيد اإلنشاء أو إعادة التطوير والمحتفظ بها لغرض 
ا.  ارتفاع القيمة السوقية أو كالهما. تدرج العقارات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة والتي تشمل سعر الشراء وتكاليف العمليات المرتبطة به

يل األرباح أو الخسائر  الحقا للتسجيل المبدئي، يتم إدراج العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية. يتم تسج
  .الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في بيان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي حدث بها التغير

  
يتم رسملة المصاريف الالحقة إلى القيمة الدفترية لألصل فقط عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية الناتجة من  

. وأن التكلفة يمكن قياسها بصورة موثوقة. يتم تسجيل جميع تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى كمصاريف  المجموعة المصاريف إلى  
  د استبدال جزء من العقار االستثماري، يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل. عند تكبدها. عن 

  
يتم إلغاء االعتراف بالعقارات االستثمارية عند استبعادها (أي في تاريخ انتقال السيطرة للمشتري) أو سحبها نهائيا من االستخدام وال  

االستبعاد. ويتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عـن استبعاد أو إنهـاء خدمـة العقار   يوجد أية منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من
  .المجمع االستثماري في بيان األرباح أو الخسائر

  
يتم التحويل إلى العقار اإلستثماري فقط عند حدوث تغير في إستخدام العقار يدل على نهاية شغل المالك له، أو بداية تأجيره تشغيليا  
لطرف آخر، أو إتمام البناء أو التطوير. ويتم التحويل من عقار إستثماري فقط عند حدوث تغير في اإلستخدام يدل عليه بداية شغل المالك  

بالمحاسبة عن ذلك   المجموعةله، أو بداية تطويره بغرض بيعه. في حال تحول عقار مستخدم من قبل المالك إلى عقار إستثماري، تقوم 
 ً   للسياسة المحاسبية المتبعة للممتلكات والعقارات والمعدات حتى تاريخ تحول وتغيير اإلستخدام.  العقار طبقا

  
  ومعدات :   وعقارات ممتلكات  - ز

ــغيل  ــعر الشــراء وأي تكاليف مباشــرة مرتبطة بإيصــال تلك الموجودات إلى موقع التش ــمن التكلفة المبدئية للممتلكات والمعدات س تتض
والمعدات ، مثل اإلصــالحات والصــيانة  والعقاراتوجعلها جاهزة للتشــغيل . يتم عادة إدراج المصــاريف المتكبدة بعد تشــغيل الممتلكات  

اح أو الخســائر المجمع في الفترة التي يتم تكبد هذه المصــاريف فيها . في الحاالت التي يظهر فيها بوضــوح أن والفحص في بيان األرب 
والمعدات  والعقاراتالمـصاريف قد أدت إلى زيادة في المنافع اإلقتـصادية المـستقبلية المتوقع الحـصول عليها من إـستخدام إحدى الممتلكات 

  والمعدات . والعقارات حدد أساساً ، فإنه يتم رسملة هذه المصاريف كتكلفة إضافية على الممتلكاتإلى حد أعلى من معيار األداء الم
  

ــع أو إنهاء خدمة  والعقاراتتظهر الممتلكات  ــائر اإلنخفاض في القيمة . عند بيــــــ ــتهالك المتراكم وخسـ ــا االسـ والمعدات بالتكلفة ناقصـ
تبعاد تكلفتها واسـتهالكها الم تبعادها في بيان األرباح أو الموجودات ، يتم إـس ارة ناتجة عن إـس ابات ويدرج أي ربح أو خـس تراكم من الحـس

والمـعدات لتـحدـيد االنخـفاض في القيـمة عـندـما تشــــير األـحداث أو  والعـقارات يتم مراجـعة القيـمة اـلدفترـية للممتلـكات  الخســـــائر المجمع .
في حالة وجود مثل هذه المؤشرات وعندما تزيد القيمة الدفترية عن   سترداد .تغيرات الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لال

ــترداد والتي تمثل القيمة العادلة ناقصــا تكاليف ال ــترداد المقدرة ، يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالس بيع أو القيمة القابلة لالس
 القيمة المستخدمة ، أيهما أعلى .

  
تهالك األ اب يتمرض.  ال يتم إـس تهالك إحتـس ط بطريقة اإلـس  والعقارات  الممتلكات لبنود المتوقعة اإلنتاجية األعمار مدى على الثابت القـس

  والمعدات كما يلي :
  

  سنوات     
    50 -13    مباني

  5 -3    آالت ومعدات
  5 -3   اثاث وديكورات

  5 -3    سيارات
  
 المتوقعة اإلقتـصادية المنافع نمط مع اإلـستهالك تتفقان وفترة طريقة أن من للتأكد اإلـستهالك دوريا وطريقة اإلنتاجي العمر مراجعة يتم
  .والمعداتوالعقارات الممتلكات  بنود من
  

والمعدات عند إســــتبعادها أو عند إنتفاء وجود منفعة إقتصــــادية متوقعة من االســــتعمال   والعقارات  يتم إلغاء االعتراف ببنود الممتلكات
  مستمر لتلك الموجودات. ال
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  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية:   - ح

 في نـهاـية الفترة الـمالـية ، تقوم المجموـعة بمراجـعة القيم اـلدفترـية للموجودات لتـحدـيد فيـما إذا ـكان هـناك دلـيل على إنخـفاض في قيـمة تـلك
ــل على اإلنخفاض ، يتم تقدير القيمة   القابلة لالسترداد للموجودات إلحتساب خسائر اإلنخفاض في القيمة، الموجودات. إذا كان يوجد دلي

(إن وجدت) . إذا لم يكن من الممكن تقدير القيمة القابلة لالســترداد ألصــل منفرد ، يجب على المجموعة تقدير القيمة القابلة لالســترداد 
  .لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل

  
د هي القيمة العادلة ناقـصا تكاليف البيع أو القيمة المـستخدمة ، أيهما أعلى. يتم تقدير القيمة المـستخدمة لألـصل إن القيمة القابلة لالـستردا

من خالل خـصم التدفقات النقدية المـستقبلية المتوقعة مقابل القيمة الحالية لها بتطبيق ـسعر الخـصم المناسب. يجب أن يعكس سعر الخصم 
  .الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل تقديرات السوق الحالية للقيمة

  
ــل ، فإنه يجب تخفيض القيمة  ــل (أو وحدة توليد النقد) أقل من القيمة الدفترية لألصــ ــترداد المقدرة لألصــ إذا كانت القيمة القابلة لالســ

ــارة اإل ــترداد. يجب اإلعتراف بخسـ ــل (أو وحدة توليد النقد) إلى القيمة القابلة لالسـ ــرة في بيان الدفترية لألصـ نخفاض في القيمة مباشـ
األرباح أو الخســــائر المجمع ، إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصــــل معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة خســــارة إنخفاض قيمة 

  .األصل كإنخفاض إعادة تقييم
  

ــل (أو وحدة ــارة اإلنخفاض في القيمة الحقا ، تزداد القيمة الدفترية لألصــ توليد النقد) إلى القيمة التقديرية المعدلة القابلة   عند عكس خســ
لالســـترداد. يجب أن ال يزيد المبلغ الدفتري بســـبب عكس خســـارة إنخفاض القيمة عن المبلغ الدفتري الذي كان ســـيحدد لو أنه لم يتم 

ابقة. يجب نوات الـس اإلعتراف بعكس خـسارة اإلنخفاض   اإلعتراف بأية خـسارة من إنخفاض قيمة األـصل (أو وحدة توليد النقد) خالل الـس
ــل معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة  ــائر المجمع إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصـ ــرة في بيان األرباح أو الخسـ في القيمة مباشـ

  عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
  

  العمليات غير المستمرة   -ط 
  رة ُمَكون من المجموعة تم استبعاده أو تم تصنيفه على أنه محتفظ به لغرض البيع، والذي:تمثل العمليات غير المستم

 تمثل نشاط جوهري أو قطاع جغرافي منفصل. - 
 تمثل جزءا من خطة منسقة الستبعاد نشاط جوهري أو قطاع جغرافي منفصل. - 
 تشمل الشركات التابعة المقتناة أساسا لغرض البيع الحقا. - 

  
الُمَكون عمليات وتدفقات نقدية والتي يمكن تمييزها بشــكل واضــح، من الناحية التشــغيلية وألغراض التقريرالمالي عن بقية يشــمل هذا 

المجموعة. بمعنى أخر، ســــيكون أحد مكونات المنشــــأة عبارة عن وحدة توليد نقد أو مجموعة وحدات توليد نقد عندما يكون محتفظ بها 
  .لغرض االستخدام

  
  لك العمليات كعمليات غير مستمرة عند البيع أو عند تحقق شروط التصنيف كعمليات غير مستمرة، أيهما يحدث أوال.يتم تصنيف ت 

  
ــروفات المتعلقة بالعمليات  ــكل منفصــل عن االيرادات والمص ــتمرة بش يتم إدراج االيرادات والمصــروفات المتعلقة بالعمليات غير المس

المجمع وذلك حتى مســــتوى الربحية للفترة المنتهية في تاريخ البيانات المالية المجمعة وكذلك   المســــتمرة في بيان األرباح أو الخســــائر
ــارة  ــيطرة في الشــركة التابعة بعد البيع، حيث يتم إدراج الربح أو الخس الفترات المقارنة، حتى وإن احتفظت المجموعة بحصــة غير مس

  كبند مستقل ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
  

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة :   - ي
 اإللتزام هذا إن  .الموظفين األهلي وعقود القطاع في الكويتي العمل لقانون طبقا للموظفين الخدمة نهاية لمكافأة مخصـص إحتسـاب يتم

ــل المسـتحق المبلغ يمثل الممول غير  لهذا الحالية القيمة يقارب والذي نهاية الفترة المالية ، في خدماته إنهاء تم لو فيما موظف ، لكــــ
  .اإللتزام النهائي 

  
  توزيعات األرباح للمساهمين :   -ك

 تقوم المجموعــــــة باالعتراف بتوزيعات األرباح النقدية وغير النقدية لمساهمي الشركة األم كمطلوبات عند إقرار تلك التوزيعات نهائيا،
. يتم إقرار تلك التوزيعات عند الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية وعندما ال يعود قرار تلك التوزيعات خاضـــعا الرادة المجموعة

  .السنوية لمساهمي الشركة األم ، حيث يتم االعتراف بقيمة تلك التوزيعات بحقوق الملكية
  

ــيتم توزيعها مع إدراج نتيجة إعادة القياس ب  القيمة العادلة مباشــــرة يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي ســ
ــمن حقوق الملكية. عند القيام بتلك التوزيعات غير النقدية ، فان الفرق بين القيمة الدفترية لذلك االلتزام والقيمة الدفترية للموجو  دات ضـ

  الموزعة يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع .
  

ة ـكأـحداث الحـقة لـتاريخ بـيان المركز الـمالي يتم االفصـــــاح عن توزيـعات االرـباح التي تم إقرارـها ب  ة المجمـع الـي ـعد ـتاريخ البـياـنات الـم
  المجمع.
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  :   رأس المال    -ل 

تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. إن التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة بإصدار أسهم جديدة يتم عرضها بحقوق الملكية مخصومة 
  من المبالغ المحصلة.

  
   اإلصدارعالوة   - م

 غير اإلصـدار عالوة إن. المـصدرة لألـسهم االـسمية القيمة عن المحـصل عند اـصدار األـسهم زيادة قيمة النقد في االصـدار عالوة تمثل
  .القانون عليها نص التي الحاالت في إال للتوزيع قابلة

  
  أسهم الخزانة   -ن

إصدارها ثم إعادة شراؤها الحقا من قبل المجموعة ولم يتم إعادة إصـــدارها تتمثل أسهم الخزانة في أسهم الشركة األم الخاصة التي تم 
د أو إلغائها بعد. وتتم المحاســبة عن أســهم الخزانة باســتخدام طريقة التكلفة. وفقا لطريقة التكلفة، يتم إدراج متوســط تكلفة األســهم المعا 

اب معاكس ضـمن حقوق الملكية. عند إعادة إصـدار هذه األ راؤها كحـس هم يتم إدراج األرباح في حسـاب منفصـل غير قابل للتوزيع ـش ـس
ـضمن حقوق المـساهمين" احتياطي أـسهم الخزانة"، لفترة االحتفاظ بأـسهم الخزينة. ويتم تحميل أي خـسائر محققة على الحـساب نفـسه في 

حتياطيات ثم عالوة اإلصــدار على حدود الرصــيد الدائن لذلك الحســاب، ويتم تحميل الخســائر اإلضــافية على األرباح المرحلة ثم اال
  .التوالي

 
تســتخدم األرباح المحققة الحقا عن بيع أســهم الخزانة لمقابلة الخســائر المســجلة ســابقا في عالوة اإلصــدار ثم االحتياطيات ثم األرباح 

ــهم الخزانة على التوالي. ال يتم دفع أي توزيعات نقدية عن أســهم  الخزانة. إن إصــدار أســهم المنحة يؤدي إلى المرحلة ثم احتياطي أس
  .زيادة عدد أسهم الخزانة بشكل نسبي وتخفيض متوسط تكلفة السهم دون أن يؤثر على إجمالي تكلفة أسهم الخزانة

 
ف عند ـشراء أي ـشركة في المجموعة حـصة في ملكية رأس مال الـشركة األم (أـسهم الخزانة)، يتم خـصم المبلغ المدفوع متـضمنا التكالي 

اإلـضافية المتعلقة مباـشرة بأـسهم الخزانة من حقوق الملكية الخاـصة بمـساهمي الـشركة األم إلى أن يتم إلغاء األـسهم أو إعادة إـصدارها. 
في حال إعادة إصدار األسهم الحقا، يتم إضافة أي مبلغ مستلم بالصافي بعد خصم التكاليف اإلضافية المباشرة للعملية في حقوق الملكية 

 بمساهمي الشركة األم. الخاصة
 

  تحقق االيراد :   -س 
يتم اإلعتراف بإيرادات العقود المبرمة مع العمالء عند نقل ســــيطرة البضــــائع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع 

الرئيسـي في ترتيبات عقود إيراداتها المجموعة اسـتحقاقه مقابل تلك البضـائع أو الخدمات. اسـتنتجت المجموعة بشـكل عام أنها الطرف  
 (باستثناء إيرادات العموالت الموضحة أدناه) ، ألنها تسيطر عادة على البضائع أو الخدمات قبل نقل السيطرة إلى العميل.

  
  تطبق المجموعة نموذًجا من خمس خطوات على النحو التالي لحساب اإليرادات الناتجة عن العقود: 

يُعّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشـئ حقوقاً والتزامات واجبة النفاذ ويحدد   -تحديد العقد مع العميل  الخطوة األولى :   - 
 المعايير الخاصة بكل عقد يجب الوفاء به.

ة الخدمات إلى التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل لبيع البضـــائع أو تأدي   -الخطوة الثانية : تحديد التزامات األداء في العقد  - 
 العميل.

ـسعر المعاملة هو المقابل الذي تتوقع المجموعة إـستحقاقه لبيع البـضائع أو تأدية الخدمات   -الخطوة الثالثة : تحديد ـسعر المعاملة   - 
 إلى العميل المتفق عليها ، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف خارج التعاقد.

ــعر المعامل -  ــبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء،  –ة على التزامات األداء في العقد  الخطوة الرابعة: توزيع ســ بالنســ
سـتقوم المجموعة بتخصـيص سـعر المعاملة لكل التزام أداء في حدود المبلغ الذي يمثل مبلغ المقابل الذي تتوقع 

 المجموعة استحقاقه نظير تلبية ذلك االلتزام باألداء.
 راف باإليراد عندما (أو كما) تفي المجموعة بالتزام األداء.الخطوة الخامسة : االعت  - 

  
ــة بعض األراء، مع األخذ في اإلعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصــلة عند تطبيق كل خطوة من خطوات  تقوم المجموعة بممارس

  النموذج على العقود مع عمالئها.
  

فترة من الوـقت، عـندـما (أو كلـما) تقوم المجموـعة بتلبـية التزاـمات األداء تعترف المجموـعة ـباإليرادات إـما في وـقت مـحدد أو على ـمدى 
عن طريق بيع البضـاعة أو تأديه الخدمات المتفق عليها لعمالئها. وتقوم المجموعة بنقل السـيطرة على البضـاعة أو الخدمات على مدى 

  : ليةفترة من الوقت (وليس في وقت محدد) وذلك عند استيفاء أي من المعايير التا
  

 أن يتلقى العميل المنافع التي تقدمها أداء المجموعة ويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت المجموعة باألداء ، أو   - 
أداء المجموعة ينشئ أو يحسن األصل (على سبيل المثال، األعمال قيد التنفيذ) الذي يسيطر عليه العميل عند تشييد األصل أو   - 

  تحسينه، أو 
المجموعة ال ينشئ أي أصل له استخدام بديل للمجموعة، و للمجموعة حق واجب النفاذ في الدفعات مقابل األداء المكتمل  أداء  - 

  حتى تاريخه. 
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تنقل السـيطرة في وقت محدد إذا لم تتحقق أي من المعايير الالزمة لنقل البضـاعة أو الخدمة على مدى فترة من الوقت. تأخذ المجموعة 

  الية في االعتبار سواء تم تحويل السيطرة أم لم يتم:العوامل الت 
 أن يكون للمجموعة حق حالي في الدفعات مقابل األصل.  - 
 أن يكون للعميل حق قانوني في األصل.  - 
 .   أن تقوم المجموعة بتحويل الحيازة المادية لألصل - 
 .   أن يمتلك العميل المخاطر والمنافع المهمة لملكية األصل - 
 العميل األصل. أن يقبل  - 
  

يتم رـسملة التكاليف اإلـضافية للحـصول على العقد مع العميل عند تكبدها حيث تتوقع المجموعة اـسترداد هذه التكاليف، وال يتم تكبد تلك 
إطفاء تلك التكاليف إذا لم يتم الحصـول على العقد. يتم تسـجيل عموالت المبيعات المتكبدة من قبل المجموعة كمصـروف إذا كانت فترة 

  التكاليف أقل من سنة.
  

  إن مصادر إيرادات المجموعة من األنشطة التالية: 
  

  اإليجارات
  يتم تحقق إيرادات اإليجارات عند اكتسابها ، على أساس نسبي زمني .

  
  إيرادات النادي الصحي 

 تتمثل تلك اإليرادات في رسوم عضوية النادي. يتم اإلعتراف بالرسوم الناتجة عن تقديم الخدمات عند إتمام المعاملة األساسية والتي يتم
  إحتسابها عادة على أساس التوزيع الزمني. 

  
 إيرادات الفوائد 

 الفعلية .   الفائدةتحتسب إيرادات الفوائد ، على أساس نسبي زمني وذلك باستخدام أسلوب 
  

  اإليرادات األخرى
  يتم تحقق اإليرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق . 

  
  المخصصات :   - ع

يتم اإلعتراف بالمخصص فقط عندما يكون على المجموعة اإللتزام قانوني حالي أو محتمل ، نتيجة لحدث سابق يكون من المرجح معه 
للموارد اإلقتصـــادية لتســـوية اإللتزام ، مع إمكانية إجراء تقدير موثــــــــوق لمبلغ اإللتزام . ويتم مراجعة أن يتطلب ذلك تدفقا صـــادرا  

المخصــصــات في نهاية كل ســنة مالية وتعديلها إلظهار أفضــل تقدير حالي . وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود ماديا ، فيجب أن 
الحالية للمصــاريف المتوقعة لتســوية اإللتزام . ال يتم إدراج المخصــصــات للخســائر يكون المبلغ المعترف به كمخصــص هو القيمة 

  التشغيلية المستقبلية .
  
  تكاليف اإلقتراض :   -ف 

إن تكاليف اإلقتراض المتعلقة مباشـــرة بتملك أو إنشـــاء أو إنتاج الموجودات المســـتوفاة لشـــروط رســـملة تكاليف االقتراض ، وهي 
منيا طويال لتصــبح جاهزة لإلســتخدام أو البيع ، يتم إضــافتها لتكلفة تلك الموجودات حتى تصــبح جاهزة الموجودات التي تتطلب وقتا ز

بشـكل جوهري لإلسـتخدام أو البيع . إن إيرادات اإلسـتثمارات المحصـلة من اإلسـتثمار المؤقت لقروض محددة والمسـتثمرة خالل فترة 
تغاللها للصـرف يتم خصـمها من تكاليف التمويل   ترداد  عدم إـس يتم إدراج كافة تكاليف اإلقتراض األخرى في بيان األرباح   .القابلة لإلـس

ة أو الخـسائر المجمع في الفترة التي يتم تكبدها فيها . إن تكاليف االقتراض تـشمل الفوائد والتكاليف األخرى التي تم تكبدها من المجموع 
 فيما يتعلق بإقتراض األموال .

 
  عقود اإليجار:   - ص
  

  كمؤجر المجموعة
تصــنف عقود التأجير على أنها عقود تأجير تشــغيلية إذا احتفظ المؤجر بجزء جوهري من المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكية. تصــنف 

إن تحديد ما إذا كان ترتيب معين هو ترتيب تأجيري أو ترتيب يتضـمن تأجير يسـتند   .جميع عقود التأجير األخرى كعقود تأجير تمويلية
مضــــمون هذا الترتيب، ويتطلب تقييم ما إذا كان تنفيذ هذا الترتيب يعتمد على اســــتخدام أصــــل معين أو موجودات محددة، أو أن   إلى

  الترتيب ينقل أو يمنح الحق في استخدام األصل .
  

  عقد اإليجار التشغيلي
الثابت على مدى مدة عقد اإليجار. إن التكاليف المباشرة يتم االعتراف بإيرادات اإليجارات من عقد اإليجار التشغيلي على أساس القسط  

غيلي يتم إضـافتها على القيمة الدفترية لألصـل المؤجر ويتم االعترا  ف األولية المتكبدة عند التفاوض وإجراء الترتيبات لعقد اإليجار التـش
  بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
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  المجموعة كمستأجر 

  تأجير أو يتضمن تأجير، في تاريخ بداية العقد.  المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد تقوم
  

 عقود التأجير قصيرة األجل
شــهراً أو أقل من تاريخ  12تطبق المجموعة إعفاء االعتراف الخاص بعقود التأجير قصــيرة األجل (أي عقود التأجير التي تبلغ مدتها 

راء. يتم االعتراف بدفعات عقد التأجير على عقود التأجير قصــيرة األجل كمصــروف على أســاس بداية العقد وال تحتوي على خيار ـشـ 
 طريقة القسط الثابت خالل مدة التأجير.

 
  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي :   -ق 

% من ربح الشركة األم قبل خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة  1يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع  
دعم العمالة الوطنية و حصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة وبعد إستبعاد حصة الشركة األم من أرباح الشركات المساهمة التابعة  

لم يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للسنة  والمحول إلى اإلحتياطي اإلجباري وأي خسائر متراكمة.  الكويتية والزميلة
 لعدم وجود ربح يخضع الحتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على أساسه.  2019ديسمبر  31المنتهية في 

  
  حصة الزكاة :   - ر

ص بمساهمي الشركة األم قبل خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة  % من الربح الخا1يتم احتساب حصة الزكاة بواقع 
في أرباح الشركات المساهمة الكويتية الزميلة والتابعة الخاضعة لنفس القانون وكذلك حصة الزكاة    األم  الزكاة وبعد استبعاد حصة الشركة

ون وتوزيعات األرباح النقدية المستلمة من الشركات المساهمة  المدفوعة من الشركات المساهمة الكويتية التابعة الخاضعة لنفس القان 
  والقواعد التنفيذية المنفذة له.   2007لسنة    58والقرار الوزاري رقم    2006لسنة    46الكويتية الخاضعة لنفس القانون طبقا للقانون رقم  

 على أساسه. الزكاة لعدم وجود ربح يخضع الحتساب حصة  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في الزكاة لم يتم احتساب حصة 
  

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

ة وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة و بعد استبعاد حصة الشركة األم في أرباح الشركات  العلمي وضريبة دعم العمالة الوطني 
الزميلة والشركات التابعة المدرجة في بورصة الكويت وكذلك حصتها في ضريبة دعم العمالة الوطنية المدفوعة من الشركات التابعة  

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

 على أساسه.   دعم العمالة الوطنية ة ضريب لعدم وجود ربح يخضع الحتساب حصة  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

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

المالية إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بذلك  الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية الفترة 
يخ تحديد  التاريخ. أما البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا ألسعار الصرف السائدة في تار

  .على أساس التكلفة التاريخية ال يعاد تحويلها قيمتها العادلة. إن البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة
 

ما  تدرج فروق التحويل الناتجة من تسويات البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسائر المجمع للفترة. أ
ة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كاألدوات المالية والمصنفة كموجودات مالي 

مة  فتدرج ضمن أرباح أو خسائر التغير في القيمة العادلة. إن فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كأدوات الملكية المصنفة بالقي 
  عادلة" في الدخل الشامل اآلخر.  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم إدراجها ضمن "التغيرات التراكمية في القيمة ال

  
الية.  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبية إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ نهاية الفترة الم

ألسعار الصرف السائدة في تاريخ هذه  يتم تحويل نتائج األعمال لتلك الشركات إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار صرف مساوية تقريبا 
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
  
  األحداث المحتملة :   -ث 

المالية المجمعة اال عندما يكون إستخدام موارد إقتصادية لسداد إلتزام قانوني حالي   البيانات ضمن المحتملة المطلوبات  دراج إ يتم ال
عن المطلوبات   اإلفصاح يتم أومتوقع نتيجة أحداث سابقة مرجحا مع إمكانية تقدير المبلغ المتوقع سداده بصورة كبيرة . وبخالف ذلك ،

  مستبعـداً .  إقتصاديـة  خسائر تحقيق  احتمال  يكن لم  ما المحتملة
  
إقتصادية نتيجة أحداث   منافع تحقيق  يكون  عندما عنها اإلفصاح  يتم المالية المجمعة بل  البيانات ضمن المحتملة الموجودات  إدراج  يتم ال

  مرجحاً .    سابقة
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  معلومات القطاع   - خ

أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد مصاريف. يتم اإلفصاح عن إن القطاع هــو جزء منفصل مــن المجموعة يعمل في  
القطاعات التشـغيلية علي أسـاس التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل متخذ القرار التشـغيلي الرئيسـي وهو الشـخص المسـؤول عن 

  القطاعات التشغيلية. توزيع الموارد وتقييم األداء واتخاذ القرارات اإلستراتيجية حول
 

  اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية :   - ذ
 الدولية للمعايير البيانات المالية المجمعة وفقا إعداد إن  .تتعلق بأسباب مستقبلية واالفتراضات اآلراء والتقديرات ببعض المجموعة تقوم إن

 والمطلوـبات للموجودات الـمدرـجة المـبالغ على تؤثر وافتراضـــــات اتبتـقدير والقـيام اإلدارة إـبداء الرأي من يتطـلب الـمالـية للتـقارير
 قد الـسنة والمـصاريف خالل لإليرادات المدرجة البيانات المالية المجمعة والمبالغ بتاريخ المحتملة والمطلوبات الموجودات عن واإلفـصاح

 .التقديرات  تلـك عن الفعليـة النتائـج تختلف
  

  اآلراء :  –أ 
 أثر لها التي اآلراء التالية  بإبداء اإلدارة قامت  ،  2 إيضاح في المحاسبية للمجموعة والمبينة السياسات  تطبيق عملية  خالل  من

  البيانات المالية المجمعة .  ضمن المدرجة  المبالغ على جوهري 
  

  تحقق اإليرادات :  - 1
قياس اإليرادات بـصورة موثوق بها. إن تحديد  يتم تحقق اإليرادات عندما يكون هناك منافع اقتـصادية محتملة للـشركة ، ويمكن

ــة تحقق اإليراد المبينة في 15ما إذا كان تلبية معايير االعتراف باإليراد وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ــياســ ) وســ
  ) يتطلب أراء هامة. س - 2إيضاح رقم (

  
  :متوقعة  مستقبلية خسائر إئتمانيةمخصص  - 2

قابلية االسترداد للمبلغ المستحق من العمالء والعوامل المحددة إلحتساب اإلنخفاض في قيمة المدينين والمخزون  إن تحديد 
  . تتضمن آراء هامة 

  
   :تصنيف الموجودات المالية  - 3

الخسائر" أو “بالقيمة  عند اقتناء األصل المالي، تقرر المجموعة ما إذا كان سيتم تصنيفه "بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
) تقييم كافة  9العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" أو "بالتكلفة المطفأة". يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

الموجودات المالية، باستثناء أدوات الملكية والمشتقات، استناداً إلى نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات ذات خصائص  
) حول تصنيف موجوداتها المالية كما  9قات النقدية لألداة. تتبع المجموعة إرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (التدف

  د).  - 2هو مبين في إيضاح رقم (
  
  تحقق السيطرة :  - 4

على تلك الشركة ، وذلك  تراعي االدارة عند تحديد وجود السيطرة على الشركة المستثمر فيها ما إذا كان لديها سيطرة واقعية 
% من حقوق التصويت بها. إن تحديد االنشطة المعنية الخاصة بالشركة المستثمر فيها ومدى  50إذا ما كانت تملك أقل من 

  إمكانية قيام المجموعة باستغالل سلطتها للتأثير على العوائد المتغيرة للشركة المستثمر فيها يتطلب آراء هامة. 
 

  المسيطرة بنسب مادية الحصص غير  - 5
% أو أكثر من حقوق ملكية الشركة التابعة ذات الصلة كحصص  5تعتبر إدارة الشركة األم أن أي حصص غير مسيطرة بنسبة  

  ). 16مادية. تم عرض اإلفصاحات المتعلقة بتلك الحصص غير المسيطرة في االيضاح رقم (
  

   تصنيف األراضي  - 6
راضي إلى إحدى التصنيفات التالية بناء على أغراض اإلدارة في استخدام هذه  عند اقتناء األراضي، تصنف المجموعة األ

  األراضي: 
  

  عقارات قيد التطوير 
عندما يكون غرض المجموعة في تطوير األراضي بهدف بيعها في المستقبل، فإن كال من األراضي وتكاليف اإلنشاءات  

  .يتم تصنيفها كعقارات قيد التطوير
  

  التنفيذأعمال تحت  
عندما يكون غرض المجموعة تطوير األراضي بهدف تأجيرها أو استخدامها في المستقبل، فإن كال من األراضي وتكاليف  

  اإلنشاءات يتم تصنيفها كأعمال تحت التنفيذ. 
  

 عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة   
للمجموعة ، فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات  عندما يكون غرض المجموعة بيع األراضي خالل النشاط االعتيادي 

  .محتفظ بها لغرض المتاجرة 
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  عقارات استثمارية  
عندما يكون غــرض المجموعة تأجير األراضي أو االحتفاظ بها بهدف زيادة قيمتها الرأسمالية، أو أن الهدف لم يتم تحديده  

  . بعد، فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات استثمارية
  

  التأجير عقود  - 7
 ) ، من بين أمور أخرى ، ما يلي: 16تشمل اآلراء الهامة المطلوبة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

 تحديد ما إذا كان العقد (أو جزء من العقد) يتضمن عقد تأجير 
  تحديد ما إذا كان من المؤكد بشل معقول أن خيار التمديد أو اإلنهاء سيُمارس 
 التأجير (عندما تكون المنشأة مؤجراً)  تصنيف اتفاقيات 
 تحديد ما إذا كانت المدفوعات المتغيرة ثابتة في جوهرها 
 تحديد ما إذا كانت هناك عقود تأجير متعددة في الترتيب 
  تحديد أسعار البيع للعناصر المؤجرة وغير المؤجرة 

  
  :التقديرات واالفتراضات - ب  

إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بأسباب مستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية فترة التقرير  
والتي لها مخاطر جوهرية في حدوث تعديالت مادية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة هي على  

  الشكل التالي :  
  
 :خسائر إئتمانية متوقعة  مخصص  - 1

إن عملية تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص المخزون تتطلب تقديرات. إن مخصص الديون المشكوك  
في تحصيلها يستند إلى أسلوب الخسائر االئتمانية المقدرة مستقبالً . يتم شطب الديون المعدومة عندما يتم تحديدها. إن قيد  

  .م المدينة والمخزون يخضع لمـوافقة اإلدارة المخصصات وتخفيض الذم
  
   تقييم العقارات االستثمارية - 2

تقوم المجموعة بقيد عقاراتها االستثمارية بالقيمة العادلة حيث يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في بيان األرباح أو  
الخسائر المجمع. يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل مقيمين مختصين باستخدام أساليب و سياسات المعيار  

 ).  13لية رقم (الدولي للتقارير الما
 

  تم استخدام ثالث طرق أساسية لتحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية: 
  
ــتقبلية المتوقعة  . 1 ــتخدام المبالغ المتوالية للتدفقات النقدية المســ ــومة، والتي يتم فيها اســ طريقة التدفقات النقدية المخصــ

تنادا إلى العقود والـشروط اإليجارية القائمة وخـصمها تخدام معدل خصـم يعكس المخاطر   لألـصل اـس للقيمة الحالية باـس
 المتعلقة بهذا األصل.

اس  . 2 تنادا إلى الدخل الناتج منه، حيث يتم احتـساب هذه القيمة على أـس رـسملة الدخل: والتي يتم بها تقدير قيمة العقار اـس
ــوما على معدل العائد المتوقع من العقار طبقا لمعطي  ــغيلي للعقار مقسـ ــافي الدخل التشـ ــوق، والذي يعرف صـ ات السـ

 بمعدل الرسملة.
تحاليل المقارنة، والتي تعتمد على تقديرات تتم من قبل مقيم عقاري مســــتقل عن طريق الرجوع إلى صــــفقات فعلية  . 3

حديثة تمت بين أطراف أخرى لعقارات مـشابهة من حيث الموقع والحالة مع االـستناد إلى معارف وخبرات ذلك المقيم 
 العقاري المستقل. 

 
  ر المسعرة غي  القيمة العادلة للموجودات المالية  - 3

التي ال تمارس نشاطها في سوق نشط (أو األوراق المالية غير   تقوم المجموعة باحتساب القيمة العادلة للموجودات المالية 
المدرجة) عن طريق استخدام أسس التقييم. تتضمن أسس التقييم استخدام عمليات تجارية بحتة حديثة، والرجوع ألدوات مالية  

لى تحليل للتدفقات النقدية المخصومة، واستخدام نماذج تسعير الخيارات التي تعكس ظروف المصدر  أخرى مشابهة، واالعتماد ع
المحددة. إن هذا التقييم يتطلب من المجموعة عمل تقديرات عن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدالت الخصم والتي هي  

  .عرضة ألن تكون غير مؤكدة
  

  اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالكاألعمار  - 4
تراجع المجموعة تقديراتها لألعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك في تاريخ كل بيانات مالية استناداً إلى االستخدام  

  المتوقع للموجودات. يتعلق عدم التأكد من هذه التقديرات بصورة أساسية بالتقادم والتغيرات في العمليات. 
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  إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية :  - 5

إن اإلنخفاض في القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد) القيمـــة القابلة لإلسترداد . والذي  
يمثل القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلى. إن حساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع يتم بناء 

ت المتاحة من معامالت البيع فى معامالت تجارية بحتة من أصول مماثلة أو أسعار السوق المتاحة ناقصاً التكاليف  على البيانا
اإلضافية الالزمة إلستبعاد األصل . يتم تقدير القيمة المستخدمة بناء على نموذج خصم التدفقات النقدية . تنشأ تلك التدفقات  

نوات المقبلة ، والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم المجموعة بها بعد ، أو  النقدية من الموازنة المالية للخمس س
أي إستثمارات جوهرية والتي من شأنها تعزيز أداء األصل (أو وحدة توليد النقد) في المستقبل . إن القيمة القابلة لالسترداد هي  

عملية خصم التدفقات النقدية وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية   أكثر العوامل حساسية لمعدل الخـصم المستخدم مـن خـالل 
  ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء .  

 
  عقود التأجير  - 6

 ) تتضمن ما يلي:16إن العناصر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
  تقدير مدة عقد التأجير 
 صم المناسب لمدفوعات التأجيرتحديد سعر الخ   
  .تقييم ما إذا كان موجودات حق االستخدام قد انخفضت قيمته  

  
 نقد ونقد معادل  - 3

  2019    2018  
  25,036    22,588  نقد في الصندوق  

  791,973    1,125,996  نقد لدى البنوك 
  33,482    -  ودائع بنكية قصيرة األجل 

  1,148,584   850,491  
  

  . 2018 ديسمبر  31سنوياً كما في  %3.5قصيرة األجل البنكية بلغ معدل الفائدة الفعلي على الودائع 
  
  مدينون وأرصدة مدينة أخرى  - 4

    2019  2018 
  120,912    118,477    (أ)  تجاريونمدينون 

  ) 64,726(    ) 107,309(    مخصص خسائر إئتمانية متوقعة 
      11,168    56,186  

  38,169    7,665    مدفوعة مقدما مصاريف 
  46,640    45,701    تأمينات مستردة

    64,534    140,995  
 

  :  تجاريون  مدينون  )أ (
  يوم . 30ال تحمل فائدة ، ويتم تسويتها عادة خالل  التجاريينإن أرصدة المدينين 

  
) إلحتسـاب الخسـائر االئتمانية 9، تطبق المجموعة األسـلوب المبسـط للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (  التجاريونبالنسـبة للمدينون 

 التجاريونالمتوقعة حيث أن هذه البنود ال تحتوي على عنصر تمويل جوهري. عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تقييم المدينون 
 ائص مخاطر االئتمان المشتركة وتواريخ االستحقاق.على أساس مجمع وتجميعها على أساس خص

 
ـسنوات والخـسائر االئتمانية التاريخية المقابلة لتلك الفترة.   2إلى   1تـستند معدالت الخـسائر المتوقعة إلى نموذج تقادم العمالء على مدى  

ــتقبلية ــادية الكلية الحالية والمســ ــداد المبلغ  يتم تعديل المعدالت التاريخية لتعكس العوامل االقتصــ التي تؤثر على قدرة العميل على ســ
المســــتحق. ولكن نظراً لقصــــر فترة التعرض لمخاطر االئتمان، فإن أثر العوامل االقتصــــادية الكلية هذه ال يعتبر جوهرياً خالل فترة 

  البيانات المالية المجمعة.
  

 الحالية. لم يطرأ أي تغيير على أساليب التقدير أو اإلفتراضات المهمة خالل السنة
 

يوماً من تاريخ الفاتورة وعدم دخول المجموعة  365عندما ال يتوقع إستردادها. كما أن عدم السداد خالل   التجاريينيتم شطب المدينين 
  في إتفاقيات سداد بديلة يعتبر مؤشر على عدم توقع إسترداد تلك المبالغ، ومن ثم فإنه يتم إعتباره إئتمان قد إنخفضت قيمته.

 
  والذي تم بناًء على مصفوفة مخصصات المجموعة. التجاريينالجدول التالي تفاصيل المخاطر المتعلقة ببند المدينون يوضح 
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  :2019ديسمبر  31كما في 

     متأخرة السداد  غير متأخرة السداد 
 

  يوماً  30أقل من  
31-365 

  يوماً 
أكثر من 

 اإلجمالي  يوماً  365
    97%  0%  0% االئتمان المتوقعةمعدل خسائر 

 118,477  110,129  6,368   1,980 إجمالي القيمة الدفترية
 107,309  107,309  -  - خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االئتمان

 
  :2018ديسمبر  31كما في 

     متأخرة السداد  غير متأخرة السداد  
   30أقل من    

 ً   يوما
31-365   

 ً  يوما
 365أكثر من  

 ً  اإلجمالي  يوما
   %56  0% 0% معدل خسائر االئتمان المتوقعة

  120,912  115,068  4,844  1,000 إجمالي القيمة الدفترية
 64,726  64,726  - - خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االئتمان

  
  :يلي  كما الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هي مخصص على   حركةال إن  )ب (

  2019    2018  
 65,334    64,726  الرصيد في بداية السنة 

على الخسائر المتراكمة في   –  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
  بداية السنة  

  
-  

    
15,262 

  10,159    42,583  المحمل خالل السنة 
  ) 19(    -  تعديل ترجمة العمالت األجنبية  

  ) 26,010(    -  ) 21ناتج تاثير بيع شركة تابعة (إيضاح  
  64,726    107,309 السنة  نهاية في  الرصيد

  
ـ   األقصى الحد إن . قيمتها في دائم إنخفاض يوجد موجودات أي األخرى المدينة واألرصدة المدينين من األخرى الفئات تتضمن ال )(جــــ

ــر للتعرض ــ ــي لخطــ ــ  إليها المشار المدينين أرصدة فئات من فئة لكل العادلة القيمة البيانات المالية المجمعة هو تاريخ اإلئتمان كما ف
  كضمان ألرصدة المدينون واألرصدة المدينة األخرى . بأي رهن المجموعة تحتفـــظ أعاله ، كما ال

 
  اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة  - 5

 إن األخرى. الصلة ذات األطراف العليا وبعض اإلدارة  أفراد ،كالمساهمين صلة ذات  أطراف مع متنوعة  بمعامالت المجموعة قامت
 مع تمت  التي إن األرصدة والمعامالت الهامة  المجموعة. إدارة قبل من عليها الموافقة  يتم المعامالت بهذه  المتعلقة  الدفع وشروط  األسعار
  يلي:  كما  هي صلة  ذات أطراف

 
  المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع: األرصدة 

2018    2019    
 ذات أطراف
   المساهمين   أخرى صلة

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 1,254,427   -   1,254,427   1,240,866
  الشامل األخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل   581,159   -   581,159   574,876

               
  مستحق من أطراف ذات صلة 798,432   523,972   1,322,404    1,373,627

  (أ)ناقصاً: مخصص خسائر إئتمانية متوقعة   )18,566(   )523,972(    )542,538(    )542,538(
831,089    779,866    -   779,866   

               
  (ب) مستحق إلى أطراف ذات صلة 1,314,096   103,655   1,417,751    1,713,655

  
  إن األرصدة المستحقة من / إلى أطراف ذات صلة ال تحمل فائدة وتستحق عند الطلب. 

  
  :يلي  كما  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هي مخصصعلى  حركةإن ال  ) أ(

  2019    2018  
 523,972    542,538  الرصيد في بداية السنة 

على الخسائر المتراكمة في   –  9الدولي للتقارير المالية أثر تطبيق المعيار 
  بداية السنة  

  
-  

    
18,566 

  542,538    542,538 السنة  نهاية في  الرصيد
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ســتثمارية من طرف ذي اعقارات  عقار والذي تم تصــنيفه ك  شــراءتم ،  2018ديســمبر   31الســنة المالية المنتهية في    الســنةخالل    ) ب (

الناتج عن هذا   صــلةذي    طرف، بلغ رصــيد المســتحق إلى  2019 ديســمبر 31دينار كويتي. كما في    5,000,000بمبلغ صــلة  
ــتحواذ   ــراء العقار دينار كويتي  1,310,000مبلغ االسـ ــتحق عن شـ ــتحق في تاريخ   والذي يمثل باقي المبلغ المسـ  31والذي يسـ

ولم يتم نقل الملكية بإسـم المجموعة حتى تاريخ إصـدار   صـلةذي    طرفمازالت مسـجلة بإسـم   . إن تلك العقارات2020ديسـمبر 
  ).8المجمعة (إيضاح البيانات المالية 

  
  مزايا اإلدارة العليا:

2018    2019       
  مزايا قصيرة األجل       23,400    39,897

  مكافأة نهاية الخدمة       -    3,374
43,271    23,400        

  
 ملموسة موجودات غير  - 6

تتمثل الموجودات غير الملموسة في حق إستغالل أراضي تم الحصول عليها من قبل شركة تابعة (شركة نادي الكورنيش البحري  
. ووفقاً لمذكرة ملحق  2013يونيو    30ش.م.ك.(مقفلة)) كحق إنتفاع من شركة المشروعات السياحية، وقد انتهى عقد حق االنتفاع بتاريخ  

سنة من بداية العمليات الفعلية للشركة التابعة   18، فإن هذا الحق قابل للتجديد إلتمام فترة إجمالية تبلغ 1999يوليو  6العقد المؤرخة في 
شريطة تجديد عقد شركة المشروعات السياحية مع الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فقد أعطى ديوان المحاسبة تعليمات لشركة المشروعات  

تجديد العقود المبرمة مع المستثمرين حتى تقوم لجنة ترأسها إدارة الفتوى والتشريع وتتضمن شركة   بعدم 2011السياحية في عام 
 المشروعات السياحية والحكومة بدراسة تمديد العقد للوصول إلى استنتاج فيما يتعلق بالحلول العملية. 

 
  2014يناير    28روط العقد لمدة سنة واحدة تبدأ من  ، أخطرت شركة المشروعات السياحية المجموعة بتجديد ش2014فبراير    12بتاريخ  

المجمعة. ال تزال إدارة المجموعة تجري مفاوضات حول تجديد العقد مع شركة  البيانات المالية ولم يتم التجديد الحقاً حتى تاريخ إصدار 
  28هاء العقد اعتباراً من ت أنه عند إن المشروعات السياحية، إلى جانب الشركات واألطراف األخرى في مثل هذا الوضع. علمت اإلدارة 

، فقد ال يُسمح للمجموعة بمواصلة استخدام العقار، ولكن قد تكون قادرة على تقديم عرض جديد لكي تستمر في استخدامه.  2015يناير 
المجمعة.  يانات المالية الب هاء العقد يجب أن يتم فقط من خالل المحاكم، األمر الذي لم يحدث حتى تاريخ ت كما أن أي إخطار رسمي عن إن 

   .وفي نفس الوقت تواصل المجموعة إيداع دفعات اإليجار لدى وزارة العدل
  

دون وجود     2019مارس    16، تم إبالغ المجموعة من قبل شركة المشروعات السياحية بأن االتفاقية ستنتهي في  2018ديسمبر    12في  
وبالتالي، أرسلـــت المجموعـــة تعهـــداً رسمياً إلى شركــة المشـــروعات السياحيـــة فـــي  أي نية لتجديد شروط االتفاقية في المستقبل. 

يوًما من إخطار شركة المشروعات    60الخروج من األرض المستخدمة في غضون  ب ينص على أن المجموعة ملتزمة     2019فبراير  10
ت الصلة لصالح شركة المشروعات السياحية. لم تستلم الشركة التابعة أي  المتبقية ذا  الموجوداتالسياحية للتنفيذ مع التخلص من جميع 

  . 2019ديسمبر  31اشعار من شركة المشروعات السياحية حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 
 

مناقصة في الجريدة الرسمية لدعوة   بطرح ية ، قامت شركة المشروعات السياح2019 ديسمبر 31السنة المالية المنتهية في خالل 
) والكائن في منطقة الخليج العربي  1-الشركات المتخصصة في قطاع األندية الصحية للتقدم بالحصول على وثائق طرح لموقع رقم (ن

 ً  من شركة نادي الكورنيش البحري ش.م.ك.(مقفلة)) كحق إنتفاع.   والمشغول حاليا
 

) تجاري  19 /5142، قامت شركة نادي الكورنيش البحري ش.م.ك.(مقفلة) برفع دعوى قضائية رقم (2019أغسطس  26كما في 
المالية بصفته. حيث قام   ضد كل من شركة المشروعات السياحية، شركة المدار للتطوير العقاري ووكيل وزارة 07 /مدني كلي حكومة 

شركة المدار للتمويل واإلستثمار (المالك الرئيسي لشركة المدار للتطوير العقاري) باإلفصاح عن إستالم شركة المدار للتطوير   /السادة
بإعتبار ) 1-من قبل شركة المشروعات السياحية بنتيجة طرح المزايدة الخاصة بالموقع (ن 2019أغسطس  6العقاري إخطاراً بتاريخ 

وقد أرتأت إدارة المجموعة بأن في ذلك مخالفة ألحكام القانون والدستور وشروط    .أن العرض المقدم من تلك الشركة هو أفضل العروض 
) وعدم اإلعتداد بقرار ترسية  1- المزايدة فقد طالبت شركة نادي الكورنيش البحري ش.م.ك.(مقفلة) بإبطال المزايدة الخاصة بالموقع (ن

    ة على شركة المدار للتطوير العقاري وإعادة إجراءات المزايدة على نفقة شركة المشروعات السياحية.المزايد
  

ضد كل من شركة  ) 19 /1771رقم (مستعجلة قامت شركة نادي الكورنيش البحري ش.م.ك.(مقفلة) برفع دعوى قضائية  وعليه، فقد 
مطالبة بوقف كافة اإلجراءات واألثار المترتبة على إعالن ترسية المزايدة الخاصة  المشروعات السياحية و شركة المدار للتطوير العقاري  

ر  بوقف كافة اإلجراءات واألثا  والذي قضى فيه  2020يناير    27والتي صدر فيها حكم من محكمة الدرجة األولى بتاريخ  )  1-بالموقع (ن
  ي عقود بشأن الموقع محل التداع   ي إبرام أومنع شركة المشروعات السياحية مؤقتا من  )  1-المترتبة على ترسية المزايدة الخاصة بموقع (ن

تم إستئناف هذا الحكم من   قع لحين الفصل في موضوع الدعوى. وباإلنتفاع بالمالبحري ش.م.ك.(مقفلة) وإستمرار شركة نادي الكورنيش 
  . 2020 مارس  15حتى تاريخ  هاتأجيلوالتي تم إعادة  ،2020مارس  1لسة بتاريخ قبل شركة المشروعات السياحية وتم تحديد ج

  
شركة نادي الكورنيش  ) ضد 20/201(  رقم مستعجلة  ، قامت شركة المشروعات السياحية برفع دعوى قضائية 2020مارس  9كما في 

) حول البيانات المالية  28لشركة نادي الكورنيش. طبقاً لألمر المبين في إيضاح رقم ( الفوري بالخروج  مطالبة  البحري ش.م.ك.(مقفلة) 
  في كافة أنحاء البالد من السلطات التنفيذية. لحين إشعار أخر  المجمعة، تم وقف كافة اإلجراءات القانونية
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من الحصول على المناقصة المطروحة من شركة المشروعات السياحية وذلك بالنظر إلى عالمتها  تعتقد اإلدارة أنها في وضع يمكنها 

بناءاً عليه، فإن اإلدارة على ثقة بأن المجموعة   .التجارية القوية وقاعدة عمالئها المستديمين وتاريخها الطويل في تشغيل وإدارة الموقع
 .المجمعة وفقاً لمبدأ االستمراريةالبيانات المالية ستقبل المنظور وبالتالي تم إعداد هذه لديها موارد كافية لالستمرار في التشغيل في الم

 
) "عقود اإليجار" على إستخدام حق اإلنتفاع وذلك نتيجة لوجود عدم تأكد  16لم تقم المجموعة بتحديد أثر تطبيق المعيار الدولي رقم (

  إستغالل تلك األراضي كما هو مبين أعاله. مادي حول قدرة المجموعة على اإلستمرار في 
  

  11,982بمبلغ    خسائر إنخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة بإدراج  ، قامت المجموعة  2018ديسمبر    31في    خالل السنة المنتهية
دينار كويتي كإطفاء لتلك الموجودات    19,536دينار كويتي في بيان االرباح أو الخسائر المجمع، كما قامت المجموعة بإدراج مبلغ وقدره  

  في بيان األرباح او الخسائر المجمع. 
  

المستخدمة في األنشطة التشغيلية لشركة نادي  قيمة الموجودات والمطلوبات    2019  ديسمبر  31تضمنت البيانات المالية المجمعة كما في  
 والتي تتمثل في اآلتي: ) 1-الكورنيش البحري ش.م.ك.(مقفلة) الخاصة بموقع رقم (ن 

 

  

القيمة الدفترية كما  
  ديسمبر 31في 

2019 
  174,590  الموجودات (أ)

  ) 535,354(  المطلوبات 
 ) 360,764(  المطلوباتصافي 

  
دينار كويتي والذي تم إهالكها   7,776,371بلغ إجـمالي تكلـفة المباني المقامة على األراضــــي المســــتغلة كحق إنتفاع مبلغ وقدره    ) أ(

  بالكامل خالل السنوات السابقة. 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   - 7
  

  
  إن الحركة خالل السنة هي كما يلي :

2018  2019    
 السنة الرصيد في بداية    760,200   -

  المحول من موجودات مالية متاحة للبيع    -   789,751 

)62,828 (  
 

-  
اس على  – 9أثر تطبيق المعيـار الـدولي للتقـارير المـاليـة    أثرإعـادة القـي

  التغير التراكمى في بداية السنة
 استبعادات   ) 5,182(  -

  القيمة العادلةالتغيرات في    6,036   33,277 
 الرصيد في نهاية السنة    761,054   760,200 

  
إن االستثمار في أسهم الملكية غير محتفظ بهم إلغراض المتاجرة. بدالً من ذلك، يتم االحتفاظ بهم من قبل المجموعة ألغراض إستراتيجية  

تصنيف استثماراتها في أدوات حقوق الملكية ضمن بند موجودات  متوسطة إلى طويلة األجل. وفقًا لذلك، فقد إختارت إدارة المجموعة 
ستثمارات  مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك إلعتقادها بأن االعتراف بالتقلبات قصيرة األجل في القيمة العادلة لهذه اال 

ً مع إستراتيجية المجموعة والم تمثلة في االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض طويلة األجل  في األرباح أو الخسائر لن يكون متماشيا
  والتحقق من إمكانات أدائها المتوقع على المدى الطويل. 

  
  
  
  
  
  
  

2018  2019    
  مسعرة:        

 أسهم ملكية    581,159  574,876
         
  غير مسعرة     

  أسهم ملكية     179,895   185,324
760,200  761,054   
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  عقارات استثمارية  - 8

2018    2019    
  السنة الرصيد في بداية  8,829,000     4,446,000 
 إضافات  14,227     5,000,000 
 القيمة العادلة لعقارات استثماريةالتغير في   ) 94,227(    ) 617,000(
  السنة الرصيد في نهاية  8,749,000     8,829,000 

  
العقار  ذلكإن  دينار كويتي.   5,000,000بمبلغ العقارات اإلســتثمارية من طرف ذي صــلة  شــراء أحد  تم ،  2018ســبتمبر   19كما في  
  .)5(إيضاح  المجمعةالبيانات المالية ولم يتم نقل الملكية بإسم المجموعة حتى تاريخ إصدار  صلةذي  طرفمسجل بإسم مازال 

  
تثمارية بناءً تحديد القيمة العادلة للعقارات  يتم  تقلين كما في   االـس مبر   31على تقييم من مقيمين مـس القيم العادلة   إدراج. يتم من كل عامديـس

من الجدول الهرمي للقيمة العادلة حيث يتم تحديد القيم العادلة لالـستثمارات العقارية الثالث    الثاني و  المـستوىـضمن للعقارات االـستثمارية  
 كما يلي: ومقارنة المبيعات الدخلرسملة باستخدام طريقة 

 
        2019  

  المجموع     المستوى الثالث     المستوى الثاني     أساس التقييم    فئة العقار االستثماري 
 7,466,000    -   7,466,000    أسعار السوق المقارنة    أراضي

  1,283,000    1,283,000    -    رسلمة الدخل     مباني سكنية
  8,749,000    1,283,000    7,466,000        اإلجمالي

  
        2018  

  المجموع     المستوى الثالث     الثاني المستوى     أساس التقييم    فئة العقار االستثماري 
 7,480,000    -   7,480,000    أسعار السوق المقارنة    أراضي

  1,349,000    1,349,000    -    رسلمة الدخل     مباني سكنية
  8,829,000    1,349,000    7,480,000        اإلجمالي
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  ممتلكات وعقارات ومعدات   - 9
  

  
القيمة الدفترية لتلك  القيمة القابلة لإلسترداد للعقارات المصنفة كممتلكات وعقارات ومعدات بناًء على تقييم من مقيمين مستقلين. شهدت المجموعة إنخفاض في  ، قامت المجموعة بإختبار  2019ديسمبر    31كما في    ) أ(

إن أرض المجموعة تم اإلستحواذ عليها من قبل طرف ذي صلة بموجب عقد إلتزام تأجير تمويلي كما هو مبين   دينار كويتي والذي تم إدراجه في بيان االرباح أو الخسائر المجمع.  2,358,002العقارات بمبلغ 
  ). 11في إيضاح رقم (

  

 
 المجموع 

 
  سيارات 

  أثاث 
 وتجهيزات

 
  (أ) أرض  مباني   أدوات ومعدات  ديكورات

 

 التكلفـة :             
 2018يناير  1في  14,218,822   13,649,608   1,351,056   125,056   1,861,226   41,839   31,247,607 
 إضافات 7,141   -  10,544   4,453   35,026   -  57,164 
 إستبعادات -  -  )3,168(  -  -  )18,387(  )21,555(
  )21ناتج إستبعاد شركة تابعة (إيضاح  )854,961(  )5,873,237(  )884,359(  -  )1,545,830(  )11,940(  )9,170,327(
  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية  -   -   -   )1(   )4(   )11(   )16(
 2018ديسمبر  31في  13,371,002   7,776,371   474,073  129,508   350,418   11,501   22,112,873 
 إضافات -  -  14,582   11,060   6,878   -  32,520 
 شطب ممتلكات وعقارات ومعدات -  )2,984(  )50,976(  )2,350(  )25,386(  -  )81,696(
  خسائر إنخفاض في القيمة (أ)  )2,358,002(   -   -   -   -   -   )2,358,002(
  2019ديسمبر  31في  11,013,000   7,773,387   437,679   138,218   331,910   11,501   19,705,695 

              
 االستهالك المتراكم :             
 2018يناير  1في  -  8,850,808   821,398   70,960   1,667,099   38,714   11,448,979 
 المحمل على السنة -  594,451   45,420   19,377   21,543   291   681,082 
 باإلستبعاداتالمتعلق  -  -  )3,168(  -  -  )18,232(  )21,400(
  )21المتعلق بإستبعاد شركة تابعة (إيضاح  -  )1,668,888(  )454,523(  -  )1,386,403(  )9,261(  )3,519,075(
  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية  -   -   -   )1(   )4(   )11(   )16(
 2018ديسمبر  31في  -  7,776,371   409,127  90,336   302,235   11,501   8,589,570 
 المحمل على السنة -  -  34,049   18,437   18,365   -  70,851 
 بشطب ممتلكات وعقارات ومعدات المتعلق -  )2,984(  )50,976(  )2,350(  )25,212(  -  )81,522(
 2019ديسمبر  31في  -  7,773,387   392,200   106,423   295,388   11,501  8,578,899 

              
 صافي القيمة الدفترية :             
 2018ديسمبر  31في   13,371,002   -  64,946   39,172   48,183   -  13,523,303 

 2019ديسمبر  31في   11,013,000   -  45,479   31,795   36,522   -  11,126,796 
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  دائنون وأرصدة دائنة أخرى  -10

    2019    2018  
  49,001    44,237   (أ)  دائنون تجاريون

  189,792    271,106    مصاريف مستحقة 
  833,812    211,476    مقبوضة مقدما إيرادات 

  68,653    60,305    تأمينات مستردة  
  87,071    124,845    أرصدة دائنة أخرى  

    711,969    1,228,329  
 

  يوم    30إن أرصدة الدائنون التجاريون ال تحمل فائدة ويتم سدادها خال فترة   ) أ(
  

 التزام تأجير تمويلي -11
ــمبر  31خالل الســــنة المالية المنتهية في   ــركة نادي الكورنيش2014ديســ ــركات التابعة للمجموعة (شــ  البحري   ، أبرمت إحدى الشــ

تم وـقد   ديـنار كويتي  12,154,781في دوـلة الكوـيت بقيـمة إجـمالـية بلـغت  ) إتـفاقـية ـتأجير تمويلي للحصــــول على أرض  .(مقفـلة)ش.م.ك
داً  يـنار كويتيد 4,654,781 مبلغ ســـــداد تمويلي. تم الـتأجير اللتزام إديـنار كويتي المتبقي غير الـمدفوع  7,500,000ويمـثل مبلغ  ،نـق

المؤجرة إلى المجموعة في األرض  تـضمن اتفاقية التأجير تحويل ملكية  ت   .))9(إيـضاح رقم (  تـصنيف األرض ـضمن الممتلكات والمعدات
  السداد مرتين سنويأً. ويستحق % سنويأً 6يحمل التزام التأجير التمويلي معدل فائدة فعلي بواقع  .العقدنهاية مدة 

  
التكاليف إعادة جدولة سداد    تكما تم دينار كويتي من أصل إلتزام التأجير التمويلي،  1,750,000، تم سداد مبلغ 2018نوفمبر    28في  

نوات إضـافية   التمويلية تحقة ليتم تمديدها لمدة خمس ـس اوية بمعدل فائدة   10حيث تلتزم المجموعة بدفع  ب المـس اط متـس نوياً 2.25أقـس % ـس
تحق    فوق ـسعر الخصـم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي نويأً. يـس داد مرتين ـس تحق الـس داد أصـل  وتـس خالل التزام التأجير التمويلي ـس

  .2023 نوفمبر 28مدة العقد والمقدرة بخمس سنوات تنتهي في 
  

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة  -12
    2019   2018  

  247,236    245,697     الرصيد في بداية السنة  
  63,059    57,582     المحمل خالل السنة  

  -    ) 61,712(    (أ)  وأرصدة دائنة أخرى  ونالمحول إلى دائن 
  ) 64,598(    ) 227,601(    المدفوع خالل السنة  

  -    ) 24(    تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
  245,697    13,942     الرصيد في نهاية السنة  

  
 غير نقدية.  تإن تلك التحويالت لم تظهر في بيان التدفقات النقدية المجمع حيث أنها معامال  ) أ(
 

  المال رأس  -13
فلس للســهم الواحد وجميع  100ســهم بقيمة إســمية    240,000,000يتكون رأس المال المصــرح به والمصــدر والمدفوع بالكامل من 

  فلس للسهم الواحد وجميع األسهم نقدية) .  100سهم بقيمة إسمية  240,000,000 - 2018األسهم نقدية (
  
  إحتياطي إجباري  -14

ــبة ال تقل عن وفقا لمتطلبات قانون   ــاســي للشــركة األم ، يتم تحويل نس ــركات والنظام األس ــاهمي 10الش ــنة الخاص بمس % من ربح الس
ة الكويت للتقدم العلمي وضـريبة دعم العمالة الوطنية وحصـة الزكاة ومكافأة أعضـاء مجلس اإلدارة إلى  ـس ـــصة مؤـس الـشركة األم قبل حــــ

% من رأس المال . إن هذا 50هذا التحويل عندما يتجاوز رصـيد االحتياطي اإلجباري    االحتياطي اإلجباري . ويجوز للـشركة األم إيقاف
ــركة األم. ــوص عليها في القانون والنظام األســـاســـي للشـ ــاب  االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت المنصـ لم يتم التحويل لحسـ

 .2018ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31المنتهية في  االحتياطي االجباري نظراً لوجود صافي خسارة خالل السنة
  

  إحتياطي إختياري  -15
% من صـافي ربح السـنة قبل حصـة مؤسـسـة الكويت للتقدم 10نسـبة ال تزيد عن  وفقا لمتطلبات النظام األسـاسـي للشـركة األم يتم تحويل

ار من الجمعية العامة لمســاهمي الشــركة األم بناء العلمي وحصــة الزكاة إلى حســاب اإلحتياطي اإلختياري ويجوز إيقاف هذا التحويل بقر
ديـسمبر   31المنتهية في    لم يتم التحويل لحـساب االحتياطي االختياري نظراً لوجود ـصافي خـسارة خالل الـسنة.  على إقتراح مجلس اإلدارة

 .2018ديسمبر  31و  2019
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  للمجموعة الشركات التابعة ذات الحصص غير المسيطرة بنسب مادية  -16

  
  نسبة ملكية الحصص غير المسيطرة    الشركة األم  نسبة ملكية       

 بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
األنشطة   

 2018  2019  الرئيسية
  

2019    2018  
              

شركة نادي الكورنيش 
 الكويت البحري ش.م.ك (مقفلة)

  
 %87.457   %87.457  نادي صحي

    
12.543%  

    
12.543%  

  
  التابعة ذات الحصص غير المسيطرة بنسب مادية للمجموعة: ةملخص المعلومات المالية للشرك

 
  :ملخص بيان المركز المالي  ) أ

    
شركة نادي الكورنيش البحري ش.م.ك 

  (مقفلة)
    2019  2018 
          

  477,586    628,266     الموجودات المتداولة
  15,770,073    13,320,291     الموجودات غير المتداولة

  16,247,659    13,948,557     الموجودات مجموع 
          

  4,504,789    3,992,283     المطلوبات المتداولة
  5,976,118    5,750,000     المطلوبات غير المتداولة

  10,480,907    9,742,283     المطلوباتمجموع 
          

  5,766,752    4,206,274     صافي الموجودات
          

  % 12.543    % 12.543    نسبة ملكية الحصص غير المسيطرة
  723,324     527,593     صافي الموجودات الخاصة بالحصص غير المسيطرة

 
  ملخص بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر:  ) ب

    
شركة نادي الكورنيش البحري ش.م.ك 

  (مقفلة)
    2019  2018 

  3,430,329     2,939,642     االيرادات
  ) 3,393,151(    ) 4,500,124(    المصروفات

  37,176     ) 1,560,482(    صافي (خسارة) ربح للسنة
          

  % 12.543    % 12.543    غير المسيطرة نسبة ملكية الحصص
  4,663     ) 195,731(    الربح الخاص بالحصص غير المسيطرة(الخسارة) صافي 

  
 أسهم خزانة  -17

2018    2019    
 األسهم  عدد 9,627,000    9,627,000 
 المدفوعة (%)  األسهم إلى النسبة % 4.01    % 4.01 
 كويتي)  السوقية (دينار القيمة  246,451    269,556 
  التكلفة (دينار كويتي)  652,215    652,215 

 
. إن هذا الرصـيد 2019 ديسـمبر  31كما في  خزانة    بما يسـاوي رصـيد أسـهم  عالوة اإلصـدار قامت إدارة الشـركة األم بتجميد جزء من

 غير قابل للتوزيع طوال فترة احتفاظ المجموعة بأسهم الخزانة. 
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 تكاليف التشغيل -18

  2019   2018  
  950,368    878,237  رواتب وأجور وملحقاتها

  205,414    198,015  إيجارات 
  385,527    347,122  متنوعة

  1,423,374    1,541,309  
  

 مصاريف عمومية وإدارية   -19
  2019   2018  

  324,316     260,233  رواتب وأجور وملحقاتها
  58,960     58,260   إيجارات 
  567,810     520,990    متنوعة

   839,483     951,086  
  

 إيرادات أخرى   -20
أسهم  دينار كويتي والذي يمثل حصة المجموعة من إسترداد كامل المبلغ المستثمر في  300,000يتضمن بند اإليرادات األخرى مبلغ 

. تعرضت تلك  بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرموجودات مالية ملكية لشركة غير مدرجة تحت التصفية والمصنفة ضمن ال
وعليه قامت الجموعة بقيد المبلغ المسترد ضمن بند اإليرادات   ، إلنخفاض كامل في قيمتها خالل السنوات السابقةالمالية الموجودات 

  األخرى في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.  
  

  العمليات غير المستمرة  -21
الحصص المستثمرة في الشركتين التابعتين في المملكة المغربية (شركة    ، قامت إدارة الشركة األم بإستبعاد كامل 2018أبريل    30كما في  

  %. 100ش.م.) و(شركة رام ثري وشركاتها التابعة) المملوكتين بنسبة  – فندق بوليفارد
  

لوبات  تمتلك الشركتان التابعتان وتشغّالن فندق رمادا إنكور طنجة وفندق رمادا فاس على التوالي، وقد تم تصنيف الموجودات والمط
  قطاع عمليات الضيافة.   المتعلقة بهما ضمن

  
 التابعة الخاضعة لالستبعاد والمصنفة كعمليات غير مستمرة هي كما يلي:  ات إن بنود الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالشرك

 
  2018 

 37,963   نقد ونقد معادل 
  26,954   مخزون

  395,611   مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
  172,410   مستحق من أطراف ذات صلة 

  5,651,252   ممتلكات ومعدات
 6,284,190   مجموع الموجودات       

    
  1,465,857   قروض ألجل

  316,676   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 1,782,533   مجموع المطلوبات        

   
  4,501,657   صافي الموجودات

  3,447,781   مقابل االستبعاد صافي
  ) 1,053,876(  الخسارة الناتجة من إستبعاد العمليات غير المستمرة 
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  من العمليات غير المستمرة كالتالي: السنة خسارةإن تحليل صافي 

  2018 
  312,207   إيرادات التشغيل
  ) 143,149(  تكاليف التشغيل

  169,058   ربح التشغيل
    

  ) 144,221(  مصاريف عمومية وإدارية 
  ) 120,422(  ستهالك وإطفاءإ

  1,786   أرباح فروقات عمالت أجنبية 
  18,514   إيرادات أخرى
 ) 30,195(  تكاليف تمويل

 ) 105,480(  المتعلقة بالعمليات غير المستمرة السنةخسارة 
  ) 1,053,876(  الخسارة الناتجة من إستبعاد العمليات غير المستمرة 

  ) 1,159,356(  من العمليات غير المستمرة  السنةإجمالي خسارة 
    

    :بــالخاص 
 ) 1,159,356(  مساهمي الشركة األم

  -  الحصص غير المسيطرة
  )1,159,356 ( 

 
   والمخففة  السهم األساسية  خسارة  -22

ارةإن المعلومات الـضرورية الحتـساب  ليس هناك أـسهم عادية مخففة متوقع إصـدارها.   ية  خـس اـس بناًء على المتوـسط   والمخففة  الـسهم األـس
 كما يلي:هي  السنةالمرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 2019    2018  
  )200,129(    )1,088,842(  بمساهمي الشركة األم ةالسنة من العمليات المستمرة الخاص خسارة

  )1,159,356(    -  بمساهمي الشركة األم ةخسارة السنة من العمليات غير المستمرة الخاص
  )1,359,485(    )1,088,842(  الخاصة بمساهمي الشركة األم السنةإجمالي خسارة 

        
        عدد األسهم القائمة :

  240,000,000     240,000,000   بداية السنةعدد األسهم المصدرة في 
  )9,627,000(    )9,627,000(  ناقصا: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة

  230,373,000     230,373,000   في نهاية السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
        

  )0.87(    )4.73(  (فلس) من العمليات المستمرة السهم خسارة
  )5.03(    -  (فلس) من العمليات غير المستمرة السهم خسارة

  )5.90(    )4.73(  (فلس) والمخففة سارة السهم األساسيةخإجمالي 
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  معلومات القطاعات  -23

 توزيع الموارد وتقييم األداء. قررت اإلدارة أن القطاعات التشغيلية تستند إلى المعلومات التي تمت مراجعتها من قبل مجلس اإلدارة بغرض 
 

  المجموعة كما يلي: تنقسم المجموعة إلى عدة أقسام إلدارة أنشطتها المختلفة. وألغراض تتعلق برفع التقارير القطاعية، قامت إدارة المجموعة بتصنيف خدمات 
  العقارات االستثمارية. العمليات العقارية: وتشتمل على تجارة وتطوير وتأجير وإدارة العقارات وتأجير  
  .عمليات النادي الصحي: وتتكون من العمليات المتعلقة بالنادي الصحي    
  .عمليات الضيافة: وتشتمل على العمليات المتعلقة بالفنادق واالمتيازات الخاصة بهــا  
 

  . وبات واإليرادات والمصروفات فيمــا يتعلق بالقطاعات التشغيلية للمجموعةال توجــد هنــاك معامالت بين القطاعات. يعرض الجدول التالي معلومات خاصة بالموجودات والمطل
 

  إن المعلومات المتعلقة بكل من القطاعات التشغيلية مبينة كالتالي: 
  

 2019   2018  
 عمليات ال 

   عقاريةال
عمليات النادي 

   الصحي
 عمليات 
  الضيافة

  
  اإلجمالي

 العمليات  
   العقارية

عمليات النادي 
   الصحي

 عمليات 
  اإلجمالي   الضيافة

                         العمليات المستمرة:
 3,989,085  - 3,098,518  890,567  3,490,547  - 2,640,064    850,483  إيرادات التشغيل
  )1,541,309(  -  )1,277,455(  )263,854(  )1,423,374( -  )1,156,206(  )267,168(  تكاليف التشغيل

  2,447,776   -   1,821,063   626,713   2,067,173   -  1,483,858   583,315   ربح التشغيل
                

  )951,086( -  )646,764(  )304,322(  )839,483( -  )594,610(  )244,873(  مصاريف عمومية وإدارية 
  )700,618( -  )695,837(  )4,781(  )70,851( -  )69,103(  )1,748(  االستهالك واإلطفاء

القيمة العادلة لموجودات أرباح غير محققة من التغير في 
  107,817  -  -  107,817   13,561  -  -  13,561   مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  )10,159(  -  -  )10,159(  )42,583(  -  -  )42,583(  متوقعة إئتمانيةمخصص خسائر 
  )11,982(  - -  )11,982(  -  -  -  -  إنخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة

  -  -  -  -  )2,358,002(  -  -  )2,358,002(  معداتعقارات وإنخفاض في قيمة ممتلكات و
  )617,000(  -  -  )617,000(  )94,227(  -  -  )94,227(  لعقارات إستثماريةالتغير في القيمة العادلة 

  47,320  -  46,304   1,016   335,446  -  35,638   299,808   إيرادات أخرى
  15,574  -  -  15,574   3,911  -  -  3,911   فوائد إيرادات

  )523,108( -  -  )523,108(  )299,518( -  -  )299,518(  تكاليف تمويل
  )195,466(  -  524,766   )720,232(  )1,284,573(  -  855,783   )2,140,356(  السنةربح (خسارة) 

                  
                  العمليات غير المستمرة:

  )1,159,356(  )1,159,356(  -  -  -  -  -  -  من العمليات غير المستمرة السنةخسارة 
  )1,354,822(  )1,159,356(  524,766   )720,232(  )1,284,573(  -  855,783   )2,140,356(  السنةربح (خسارة) صافي 

  

  26,275,662    17,725    620,819    25,637,118    23,951,110  17,236   736,007   23,197,867   الموجوداتمجموع 
  8,937,681    25,119    1,799,442   7,113,120    7,893,662   24,952   1,045,354  6,823,356   المطلوباتمجموع 
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  مطلوبات محتملة  -24

  ولم يتم تكبدها بعد هي كما يلي:  ديسمبر  31التي تم التعاقد عليها كما في لمحتملة االمطلوبات إن 
  

2018   2019        
  خطاب ضمـان    5,406   5,406
5,406   5,406     

  
 . ) 6رقم ( المجموعة إلتزامات محتملة فيما يخص تجديد ترخيص حق اإلنتفاع كما هو مبين في إيضاح  ى ذلك يوجد لدباإلضافة إلى 

 
  قياس القيمة العادلة  -25

ائر العادلة ، الموجودات المالية بالقيمة تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية كالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخـس
 بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية. والموجودات غير المالية مالعقارات األستثمارية من خالل الدخل الشامل األخر

 
  ).8تم اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات األستثمارية كما هو موضح في إيضاح رقم (

  
إســتالمه من بيع األصــل أو الممكن دفعه لســداد اإللتزام من خالل عملية تجارية بحتة بين أطراف الســوق تمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن 

  كما في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد االلتزام بإحدى الطرق التالية :
   
 .من خالل السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام 
 خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئيسي. من  
  

من خالل مســتوى   المجمعة  يتم تصــنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياســها أو اإلفصــاح عنها بالقيمة العادلة في البيانات المالية
  قياس متسلسل إستنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي :

  
 .المستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غير المعدلة) للموجودات والمطلوبات المماثلة 
 ــتو ــبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بشــكل المســتوى الثاني: ويشــمل أســس التقييم والتي يكون فيها أقل مس ى مدخالت جوهري نس

 مباشر أو غير مباشر.
 .المستوى الثالث: ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح  

  وى القياس المتسلسل للقيمة العادلة: يبين الجدول التالي تحليل البنود المسجلة بالقيمة العادلة طبقا لمست 
  

2019  
  المستوى األول   المستوى الثالث   المجموع 

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  1,254,427  -  1,254,427
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  581,159  179,895  761,054

  المجموع  1,835,586  179,895  2,015,481
 

2018  
  المستوى األول   المستوى الثالث   المجموع 

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  1,240,866  -  1,240,866
  اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  574,876  185,324  760,200

2,001,066  185,324  1,815,742 
  المجموع 

 
 المالية  المخاطر  إدارة -26

ــاطها االعتيادي بعض األدوات المالية األولية مثل   ــمن نشـ ــتخدم المجموعة ضـ النقد والنقد المعادل، موجودات مالية بالقيمة العادلة من تسـ
أطراف ذات ـصلة ، موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الـشامل اآلخر،   إلى  /خالل األرباح أو الخـسائر، مدينون، المـستحق من

ــار إليها أدناه. .دائنون والتزام تأجير تمويلي ــتقات األدوات المالية   ونتيجة لذلك فإنها تتعرض للمخاطر المش ــخدم المجموعة حاليا مش ال تس
  إلدارة هذه المخاطر التي تتعرض لها .

  
  الفائدة مخاطر سعر  

المالية ذات الفائدة  ومطلوباتها لموجوداتها تتعرض األدوات الماليـة لمخاطـر التغيرات فـي القيمـة نتيجـة التغيرات في معدالت سعر الفائدة 
 المتعلقة  اإليضاحات  فـي إليها الماليـة يشار الموجودات  إستحقاق أو  تسعير  إعادة  خاللها يتم التي والفترات الفعلية الفائدة  أسعار  إن. المتغيرة

  بها
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ــى ربح المجموعة من خالل أثر  يبين الجدول التالي أثر حساسية التغير المعقول المحتمل في أسعار الفائدة مع ثبات المتغيرات األخرى علـــ

  .فائدة اإلقتراض تغيير معدل 
  

2019     
األثر على بيان األرباح  

    أو الخسائر المجمع 
  األرصدة كما في 

 ديسمبر  31
  (النقص) فيالزيادة  

 معدل الفائدة 
  

 
  التزام تأجير تمويلي    %   0.5 +  5,750,000    28,750 

  
  

2018     
األثر على بيان األرباح  

    أو الخسائر المجمع 
  األرصدة كما في 

 ديسمبر 31
  (النقص) في الزيادة 

 معدل الفائدة 
  

 
  بالدينار الكويتيودائع ألجل     %   0.5 +  33,482    167

  التزام تأجير تمويلي    %   0.5 +  5,750,000    28,750
  

  :  مخاطر االئتمان 
  .اآلخر  للطرف مالية خسارة مسببا التعاقدية  بالتزاماته الوفاء على المالية األداة أطراف أحـد قدرة عدم احتمال خطر هـــو االئتمان خطر إن
المستحق من أطراف ذات    و  المدينين  ،النقد والنقد المعادلفي   أساسا تتمثل االئتمان لمخاطر  المجموعة تعرض قد التي المالية  الموجودات إن

  تحصيلها.   في المشكوك الديون مخصص  خصم بعد بالصافي  المدينين رصيد إثبات  يتم كما .صلة 
  

  نقد لدى البنوك والودائع ألجل  
بالمجموعة والتي تقاس بالتكلفة المطفأة تعتبر منخفة المخاطر، ويحتسب مخصص الخسائر على  إن النقد لدى البنوك والودائع ألجل الخاصة 

شهراً. كما أن النقد والودائع البنكية للمجموعة مودعة لدى مؤسسات مالية ذات سمعة ائتمانية جيدة دون   12أساس الخسائر المتوقعة لفترة 
، فإن أثر خسائر االئتمان المتوقعة نتيجة تلك الموجودات المالية غير جوهري للمجموعة حيث  تاريخ سابق للتعسر. واستناداً إلى تقييم اإلدارة

  أن مخاطر التعسر لم تزداد بشكل كبير منذ التحقق أو االعتراف المبدئي. 
  
  و  المدينين ، والنقد المعادل لنقدل الدفترية القيمة هو  المقابل الطرف  سداد عدم عن الناتج االئتمان لمخاطر  المجموعة لتعرض األعلى الحد إن

  . المستحق من أطراف ذات صلة 
  

  : مخاطر السيولة 
على توفير األموال الالزمة لسـداد التزاماتها المتعلقــــــة باألدوات المالية . وإلدارة هذه   المجموعةتنتج مخاطر السـيولة عن عــــــدم مقدرة  

بتقييم المقدرة المالية لعمالئها بشــكل دوري ، وتســتثمر في الودائع البنكية أو اإلســتثمارات األخرى القابلة للتســييل   المجموعةالمخاطر تقوم 
ــريع مع تخطيط وإدارة التدفقات النقدية   ــارية   للمجموعةالمتوقعة  السـ ــبة وخطوط إئتمان بنكية سـ من خالل اإلحتفاظ باحتياطيات نقدية مناسـ

 ومتاحة ومقابلة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية .
  

  جدول االستحقاق الخاص بالمطلوبات المالية :
2019 

  شهور  6 – 3    أشهر  3خالل   
  

  شهر  12 – 6
  12أكثر من   

  شهر 
  

  المجموع 
  711,969    -   185,150    211,476    315,343  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

  1,417,751    -    -    -    1,417,751  مستحق إلى أطراف ذات صلة
 5,750,000    5,750,000    -    -    -  تأجير تمويليلتزام إ

  1,733,094    211,476    185,150    5,750,000    7,879,720 
  

2018   

  شهور  6 – 3    أشهر  3خالل    
  

  شهر  12 – 6
  12أكثر من   

  شهر
  

  المجموع 
  1,228,329    -   155,724    833,812    238,793  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

  1,713,655    -    -    -    1,713,655  مستحق إلى أطراف ذات صلة
  5,750,000    5,750,000    -    -    -  تأجير تمويليلتزام إ

  1,952,448    833,812    155,724    5,750,000    8,691,984  
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  :أسعار أدوات الملكية  مخاطر

إن مخاطر أسعار أدوات الملكية هي مخاطر إنخفاض القيمة العادلة ألدوات الملكية كنتيجة لتغيرات مستوى مؤشرات أدوات الملكية وقيمة  
استثمارات المجموعة في أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية  األسهم بشكل منفرد . إن التعرض لمخاطر أسعار أدوات الملكية ينشأ من 

. الدارة هذه المخاطر، تقوم  الدخل الشامل األخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل و بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  المجموعة بتنويع القطاعات المستثمر فيها بمحفظتها اإلستثمارية. 

  
يان التالي حساسية التغير المعقول في مؤشرات الملكية كنتيجة لتغييرات في القيمة العادلة ألدوات الملكية التي يوجد لدى المجموعة  يوضح الب 

  تعرض مؤثر لها كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة: 
  

2019 

    
 )الزيادة (النقص 

   الكويتي  مقابل الدينار 

 
  بيان األرباح  على األثر 

    أو الخسائر المجمع  

  بيان األرباح  على األثر 
أو الخسائر والدخل الشامل   

  اآلخر المجمع 
ادـلة  ة الـع القيـم ة ـب الـي الموجودات الـم

  -    62,721    % 5 +    األرباح أو الخسائر من خالل 
موجودات ـمالـية ـبالقيـمة الـعادـلة من 

  38,053    -    % 5 +    خالل الدخل الشامل اآلخر
  
  

2018 

    
 )الزيادة (النقص

   الكويتي مقابل الدينار

 
  بيان األرباح  على األثر

    المجمع أو الخسائر  

  بيان األرباح  على األثر
أو الخسائر والدخل الشامل   

  اآلخر المجمع
ة  القيمـة العـادـل ة ـب الموجودات المـالـي

    األرباح أو الخسائر من خالل 
 

+ 5 %    41,554    -  
ة  القيـم ة ـب الـي ة من موجودات ـم ادـل الـع

    خالل الدخل الشامل اآلخر
 

+ 5 %    -    38,010  
 

 مخاطر الموارد المالية  إدارة -27
لتوفير عوائد لحاملي حصص رأس المال   وذلك اإلستمرار، على قدرتها على المحافظة هو مواردها المالية إدارة المجموعة عند هدف إن

على   وللمحافظة .أعباء خدمة تلك الموارد المالية لتخفيض للموارد المالية مثالي هيكل على للمحافظة وكذلك الخارجيين، للمستخدمين ومنافـع
الهيكل المثالي للموارد المالية يمكن للمجموعة تنظيم مبالغ التوزيعات النقدية المدفوعة للشركاء، تخفيض رأس المال المدفوع، إصدار   لتعديل أو

  .جديدة  قروض على الحصول أو قروض سداد الديون ، لتخفيض  موجودات بيع جديدة، اسهم

  
حتساب  بالمقــارنة بالشركات األخرى في نفس المجال، تقوم المجموعــة بمراقبة رأس المال بناء على نسبــة الدين إلى الموارد المالية، يتم إ

صافي الديون كإجمالي اإلقتراض ناقصا النقد في  هـذه النسبة باحتساب صافي الديون مقسوما على إجمالي الموارد المالية، يتم إحتساب 
ي  الصندوق ولدى البنوك. ويتم إحتساب إجمالي الموارد المالية كحقوق الملكية والتي تظهر في بيان المركز المالي المجمع مضافا اليها صاف

  الديون.
  

  لغرض إدارة مخاطر الموارد المالية يتكون إجمالي الموارد المالية مما يلي :
  

  2019  2018 
 5,750,000  5,750,000  التزام تأجير تمويلي

 )850,491(  )1,148,584(   ونقد معادل   : نقديخصم
 4,899,509  4,601,416  الديون  صافي
 17,337,981  16,057,448  الملكية  حقوقمجموع  

 22,237,490  20,658,864  إجمالي الموارد المالية 
 % 22  % 22   الموارد المالية نسبة الدين إلى 

  
  
  
  
  
  
  
  



  ش.م.ك. (عامة) – شركة التعمير لالستثمار العقاري
  التابعة تهااشركو

  البيانات المالية المجمعةإيضاحات حول 
  2019 ديسمبر 31

  (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

39 

  
 حداث الحقة  أ -28

 ً ) COVID-19المستجد" ( كورونا"فيروس  بإسم والمعروف  عالمي وباء تطور و  وإستمرار  إنتشار تملتاريخ البيانات المالية المجمعة،  الحقا
رتفاع تكاليف  إاألعمال التجارية، و بعض في إدارة التدفقات النقدية، وتعطيل  ياتالذي دفع أسواق األعمال التجارية إلى مواجهة تحد األمر

بدقة في    التشغيل، وفقدان اإليرادات. وال يزال مدى هذه اآلثار ومدتها غير مؤكدين ويتوقفان على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها
، أوقفت إحدى الشركات التابعة للمجموعة (شركة نادي الكورنيش البحري ش.م.ك.  COVID 19 فيروسونظراً لمدى تفشي  الوقت الراهن. 

الجوهري    التأكدإلى مستوى عدم    ستناداً إعلى القرار التوجيهي الصادر عن الحكومة الكويتية.    اً ) أنشطتها التشغيلية في النادي الصحي بناءمقفلة(
  المجمعة بيانات المالية البشكل موثوق أثر هذه المسألة على  تحدد إدارة المجموعة أن  تتمكن م تبط بالحالة االقتصادية العالمية الالحقة، لالمر

 . 2019 ديسمبر 31 في  المنتهية المالية  للسنة
 
 المساهميناإلدارة والمسئولين عن الحوكمة سيستمرون في مراقبة الوضع في جميع المناطق الجغرافية التي تعمل بها المجموعة وتزويد  إن

  بالتطورات وفقاً لما تتطلبة الجهات الرقابية. وفي حال حدوث أى تغييرات جوهرية في الظروف الحالية، سيتم تقديم إفصاحات إضافية.   
  
 

 
  
  
  


