
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 وشركاتها التابعة 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة  
 

 الرأي 

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

والدخل الشامل    األرباح أو الخسائروبيانات    2020ديسمبر    31بـ"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  

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

 المجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
 

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

وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية  2020ديسمبر  31كما في 

 للتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت.
 

 أساس الرأي 

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

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

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

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

 أمور التدقيق الرئيسية

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

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

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

، بما في ذلك ما يتعلق تدقيق البيانات المالية المجمعةمسؤوليات مراقب عن لقد قمنا بالوفاء بمسئولياتنا المبينة في تقريرنا في قسم 

يق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر األخطاء المادية بتلك األمور. وبالتالي، تتضمن أعمال التدق

ردة  في البيانات المالية المجمعة. إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة األمور الوا

 تدقيق حول البيانات المالية المجمعة المرفقة. أدناه، تطرح أساساً يمكننا من إبداء رأي ال

 

 االنخفاض في قيمة االستثمار في شركات زميلة تقييم  
 

 36,392,709 :2019) 2020ديسمبر  31دينار كويتي كما في  29,565,180بمبلغ  لدى المجموعة استثمار في شركات زميلة

 %( من إجمالي موجودات المجموعة. 64: 2019% )61دينار كويتي(، بما يمثل نسبة 
 

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

  مخصصات الزميلة ناقصاً أي    الشركاتوعة في صافي موجودات  مقابل التغيرات فيما بعد الحيازة في حصة المجم  الحقاويتم تعديلها  

مدى وجود أي دليل موضوعي على احتمال انخفاض   كل بيانات مالية مجمعةوتحدد اإلدارة في نهاية فترة  لالنخفاض في القيمة. 

باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين   المجموعةتقوم  ،هذا الدليل  قيمة استثمار المجموعة في الشركات الزميلة. فإذا وجد 

  . القيمة الممكن استردادها للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية
 

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

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

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 

 

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

 )تتمة( االنخفاض في قيمة االستثمار في شركات زميلة تقييم  
 

ووضعت المجموعة في اعتبارها عدة عوامل  استعانت المجموعة بخبير إدارة خارجي للمساعدة في إجراء اختبار انخفاض القيمة.  

الحالية في تحديد القيمة الممكن استردادها لوحدات انتاج   19-أخرى من بينها التوقعات المستقبلية السلبية نتيجة تأثير جائحة كوفيد  

 النقد. 
 

على  اً التحليل، تم تقدير المبلغ الممكن استرداده لوحدات إنتاج النقد ذات الصلة الخاضعة الختبار انخفاض القيمة بناءنتيجة لهذا 

الزميلة كما في ذلك التاريخ. وبالتالي،   لبعض الشركاتبأقل من القيمة الدفترية  2020ديسمبر  31القيمة أثناء االستخدام كما في 

خالل السنة   (ء: ال شي2019) دينار كويتي  6,291,915هذه االستثمارات تبلغ  لقيمة  الفقد انتهت اإلدارة إلى أن خسائر انخفاض  

 ورونا.  كفيروس وترجع بصورة كبيرة إلى التوقعات االقتصادية السلبية المتعلقة بنتائج جائحة بذلك التاريخ،  المنتهية
 

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

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

 التدقيق الرئيسية.  األمر أحد أمور
 

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

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

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

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

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

 . في ظل الظروف القائمةوالطرق 

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

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

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

 هذه الظروف.في مثل ومالئمة هذه االفتراضات والطرق 

   المتعلقة   اإلفصاحاتحول البيانات المالية المجمعة بما في ذلك  و  7  يضاحالمجموعة في اإل  إفصاحات قمنا بتقييم مدى مالئمة

 الرئيسية.  حكامواألت باالفتراضا
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

 األوراق الماليةتقييم االستثمار في   
 

من إجمالي موجودات المجموعة المصنفة  %( 21: 2019)% 23نسبة  المالية  األوراق المالية يمثل استثمار المجموعة في

كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وكموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 6,891,558، والتي يقاس مبلغ منها حول البيانات المالية المجمعة 8 يضاحوارد في اإلوفقاً لما هو  اإليرادات الشاملة األخرى

( ومبلغ 2 بالقيمة العادلة باستخدام المدخالت الجوهرية الملحوظة )المستوى دينار كويتي(   7,721,747: 2019) دينار كويتي

( وفقاً 3 باستخدام المدخالت الجوهرية غير الملحوظة )المستوى (دينار كويتي  4,164,936:  2019)  دينار كويتي  3,611,268

 حول البيانات المالية المجمعة.   18 يضاحلما هو وارد في اإل
 

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

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

بدرجة كبيرة في تحديد القيمة العادلة وتتضمن تحديد مضاعفات السعر للقيمة الدفترية من شركات المقارنة وتحديد معامالت   أحكام

ة العادلة من مديري الطرف اآلخر بما في ذلك تطبيق خصم عدم السيولة في  البيع الحديثة وصافي قيمة األصل المحتسبة والقيم

 بعض الحاالت. 
 

-غير مسعرة، بما في ذلك تأثير حاالت عدم التيقن الناتجة من جائحة كوفيد  في أوراق مالية  اتاالستثمار  وتعقيد تقييم  نظراً لحجم

هذا األمر  فقد اعتبرناوأهمية اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات المستخدمة في التقييم،  تقييم تلك االستثمارات بشأنالحالية  19

 أحد أمور التدقيق الرئيسية.
 

 إجراءات من بينها: تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها عدة
 

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

 النشطة. 
 

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

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

 . صلة البيانات بالتقييم واكتمالها ودقتها
 

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

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

 التسويق. لضعفوالخصم 
 

 القيمة العادلة لالستثمار في أوراق مالية وحساسية  فيما يتعلق بقياس إفصاحات المجموعة  ومالئمة قمنا بتقييم مدى كفاية

 حول البيانات المالية المجمعة. 18 يضاحالتغيرات في المدخالت غير الملحوظة الواردة في اإل
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 

 تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( تقرير حول 
 

 2020معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 

إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي 

، بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة  2020للمجموعة لسنة 

بعد  2020 للمجموعة لسنةالشركة األم، قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي 

 تاريخ تقرير مراقب الحسابات.
 

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

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

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

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

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

 إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن. 
 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة 

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة  بصورة عادلة وفقا

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

 المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.
 

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

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

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

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

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

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

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

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

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

 االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.
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 اقب الحسابات المستقلتقرير مر

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 )تتمة( مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

ا مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا أحكامكجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا 

 بما يلي: 

 

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

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

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

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

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

 الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  
 

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

 اإلدارة. 
 
 

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

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

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

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

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

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

 أساس مبدأ االستمرارية.
 

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

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

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

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

 للمجموعة ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق. 
 

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

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

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

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

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

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 

 

 )تتمة( مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

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

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

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

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

 العامة له. 
 

 المتطلبات القانونية والرقابية األخرىتقرير حول 

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

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

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

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

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

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

على وجه قد يكون له تأثيراً  2020ديسمبر  31في اسي للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما، خالل السنة المنتهية وللنظام األس

 مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. 
 

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

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

 2020ديسمبر  31في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في  2010لسنة  7القانون رقم  حكامأل

 جه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. على و
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  المجمع أو الخسائر رباحاألبيان 
  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 2020 2019   

 
 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات

 
   

    تاإيراد

 1,486,060 (618,179) 4 ات استثمار إيراد )خسائر(  صافي

 541,047 591,652  ة إدارأتعاب 

 2,658 2,926  ات أخرى  إيراد

 28,636 (2,697,627) 7 حصة في نتائج شركات زميلة 

 صافي فروق تحويل عمالت أجنبية
 

194,515 (85,147) 

  
──────── ──────── 

  
(2,526,713) 1,973,254 

  
──────── ──────── 

 مصروفات 
 

  

 (864,099) (884,795)  موظفين تكاليف

 (482,167) (217,494)  ية إدارمصروفات عمومية و

 (17,257) (19,848) 6  استهالكمصروف 

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

     - (250,469)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 
 ──────── ──────── 

 
 (7,664,521) (1,363,523) 

 
 ────── ────── 

  
  

 قبل الضرائب  ربح السنة)خسارة( 
 

(10,191,234) 609,731 

 العمالة الوطنية ضريبة دعم 
 

-     (16,599) 

 الزكاة
 

-     (6,639) 

  
──────── ──────── 

 ربح السنة )خسارة( 
 

(10,191,234) 586,493 

  
════════ ════════ 

 الخاص بـ :
 

  

 مساهمي الشركة األم
 

(10,191,234) 586,493 

 الحصص غير المسيطرة
 

-     -     

  
──────── ──────── 

  
(10,191,234) 586,493 

  
════════ ════════ 

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

 فلس 1.00 فلس( 17.44) 5  مة األركلشل

  ════════ ════════ 
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  بيان الدخل الشامل المجمع 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

   2019 2020 ايضاح  

 دينار كويتي دينار كويتي  

    

 586,493 (10,191,234)  لسنةربح ا)خسارة( 

  ──────── ──────── 

    

    شاملة أخرى: سائر(ات )خإيراد

أو  رباحإلى األ م إعادة تصنيفهاشاملة أخرى قد يتات )خسائر( إيراد
      :في فترات الحقةالخسائر 

 (418,477) 1,341,428  فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية

 175,740 1,235,523 7 ات الشاملة األخرى لشركات زميلةيرادحصة في اإل

  ──────── ──────── 

يتم إعادة تصنيفها قد الشاملة األخرى التي  (رالخسائ) اتيراداإل صافي

 (242,737) 2,576,951  أو الخسائر في فترات الحقة رباحإلى األ

  ──────── ──────── 

او الخسائر في فترات  رباحشاملة أخرى لن يعاد تصنيفها الى األ خسائر
     :الحقة

خالل  من  مصنفة بالقيمة العادلةالملكية القوق وات حمن أد الخسارةصافي 

 (584,885) (118,302)  ات الشاملة األخرى يراداإل

 (669,035) (415,026) 7 الشاملة األخرى لشركات زميلةالخسائر حصة في  

  ──────── ──────── 

 رباحى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األصافي الخسائر الشاملة األخر

 (1,253,920) (533,328)   في فترات الحقةائر الخسو أ

  ──────── ──────── 

 (1,496,657) 2,043,623   شاملة أخرى للسنة (خسائرات )إيراد

  ──────── ──────── 

 (910,164) (8,147,611)  الشاملة للسنة الخسائر إجمالي

  ════════ ════════ 

    بـ: الخاص

 (909,961) (8,147,348)  مساهمي الشركة األم

 (203) (263)  الحصص غير المسيطرة

  ──────── ──────── 

  (8,147,611) (910,164) 

  ════════ ════════ 





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

 

 المالية المجمعة. البياناتهـذه  من اجزء  ل كتشـ 21إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

10 

 

 

 المجمع  لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

   ة األم صة بمساهمي الشركخاال 

 

 رأس 
 المال

 احتياطي

 اجباري
 احتياطي
 اختياري

 أسهم 
 خزينة

 احتياطي 
 أسهم خزينة 

 طي احتيا
 آخر  

 احتياطي
 تحويل عمالت

 أجنبية
 احتياطي 

 خسائر متراكمة  القيمة العادلة 
 جمالياإل

 الفرعي 
 الحصص  

 المجموع غير المسيطرة 

 يتير كودينا يدينار كويت دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ينار كويتيد دينار كويتي يكويت اردين دينار كويتي دينار كويتي 
             

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

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

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

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

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

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

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

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

             

 56,033,290 32,546 56,000,744 (15,310,408) (1,854,616) 1,676,847 71,082 25,702 (4,775,819) 1,991,146 11,647,495 62,529,315   2019يناير  1كما في 

 586,493     - 586,493 586,493     -     -     -     -     -     -     -     - ربح السنة 

 (1,496,657) (203) (1,496,454)     - (584,885) (242,534) (669,035)     -     -     -     -     - شاملة أخرى للسنة  خسائر

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

 (910,164) (203) (909,961) 586,493 (584,885) (242,534) (669,035)     -     -     -     -     - ات الشاملة للسنة يراد)الخسائر( اإل إجمالي

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

 55,123,126 32,343 55,090,783 (14,723,915) (2,439,501) 1,434,313 (597,953) 25,702 (4,775,819) 1,991,146 11,647,495 62,529,315 2019ديسمبر  31في 

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



  ع. وشركاتها التابعةش.م.ك.الساحل للتنمية واالستثمار  شركة
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 المجمع  ةدفقات النقديالت بيان
  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2020 2019   

 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات 

    لتشغيل أنشطة ا

 609,731 (10,191,234)  ربح قبل الضرائب ال)الخسارة( 

  ─────── ─────── 

    قدية:ت النتدفقالي ابصافب الربح قبل الضرائ الخسارة() تعديالت لمطابقة

 (28,636) 2,697,627 7 حصة في نتائج شركات زميلة 

غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ( أرباح)خسائر 
 (1,181,928) 1,093,064 4  او الخسائر رباحاأل

و ا باحرمن موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األبيع محققة  أرباح
 (149,598)  (390,298)  4  سائرلخا

 (154,534) (76,837) 4 ات فوائد إيراد

     - (7,750) 4  أرباحات توزيعات إيراد

 17,257 19,848 6 كمصروف استهال

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

 62,030 64,944 12 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

     - 250,469  االخرينمدينين لعة للمتوقتمان ائر االئخسا مخصص

  ─────── ─────── 

  (248,252) (825,678) 

    لوبات التشغيل:التغيرات في موجودات ومط

 (88,302) (661,110)  او الخسائر رباحموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ

 179,956 (33,144)  موجودات أخرى 

 255,876 62,368   رىأخت لوباطم

  ─────── ─────── 

 (478,148) (880,138)  العمليات  في ةالمستخدمالتدفقات النقدية 

 (7,813) (50,925) 12 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  

 (463,025) (93,701)  ضرائب مدفوعة  

  ─────── ─────── 

 (948,986) (1,024,764)  لتشغيل ا  ةشطأن في ةالمستخدمنقدية دفقات الصافي الت

  ─────── ─────── 

    

    أنشطة االستثمار  

 (19,780) (5,986) 6 دات شراء مع

 (13,273)      - 7 شراء أسهم إضافية في شركة زميلة

 507,444      - 7 مستلمة من شركة زميلة   أرباحتوزيعات 

أو  رباحاألدلة من خالل العا ةمتحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيم
 1,515,740 711,189  الخسائر 

 217,137 67,845  ات فوائد مستلمة إيراد

      - 7,750  مستلمة  أرباحات توزيعات إيراد

  ─────── ─────── 

 2,207,268 780,798  من أنشطة االستثمار ةالناتجالتدفقات النقدية صافي 

  ─────── ─────── 

    

 1,258,282 (243,966)   والنقد المعادل لنقدفي ا زيادةلا)النقص(  فيصا

 (34) (188)  صافي فروق تحويل عمالت اجنبية 

 3,268,369 4,526,617  يناير  1في  كما قد والنقد المعادلالن

  ─────── ─────── 

 4,526,617 4,282,463 10 ديسمبر  31في  كما النقد والنقد المعادل

  ═══════ ═══════ 

 
 
 
 
 
 
 



  ها التابعةركات. وشع.كش.م.شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
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 معلومات حول الشركة     -1
 

وشركاتها )"الشركة األم"( تنمية واالستثمار ش.م.ك.ع. لشركة الساحل لل  تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة

 رس ما 28 ة بتاريخدارجلس اإلم لقرار وفقا   2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في التابعة )يشار إليها معا  بـ"المجموعة"( 

 ويحق للمساهمين تعديل هذه البيانات المالية المجمعة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.. 2021
 

. تعمل الشركة األم في أنواع مختلفة من أنشطة 1975يوليو  29هي شركة مساهمة عامة تأسست بتاريخ  إن الشركة األم

لعقارية في األسواق المحلية  ة األصول واالستثمارات اإدارصة والخا ثال األسهمسبيل المى لعفة، ة االستثمارات المختلإدار

وتمويل وتخضع إلشراف هيئة أسواق واموال الكويت المركزي كشركة استثمار تخضع الشركة األم لرقابة بنك والدولية. 

 المال. 
 

 الكويت. دولة  -  13128ة الصفا – 26755إن عنوان مكـتب الشركة األم المسجل هو ص.ب 
 

 شركة األم في:  األنشطة الرئيسية لل، وتتمثل لشركة االموفقا للنظام األساسي لاألنشطة نفيذ يتم ت
 

  في ذلك بيع وشراء أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية وشبه بما يع األعمال المتعلقة باألوراق المالية جمتنفيذ

 .يرغلاب االحكومية سواء لحسابها أو لحس

 االستثمار محليا وعالميا. مجاالتل عمالئها بتوظيفها في واستثمار وتنمية أموا ماليةمحافظ الالة إدار 

 وكفاالت وإصدار سندات على اختالف أنواعها بضمان أو بدون وإقراض  اقتراضت المالية من القيام بكافة المعامال

 ضمان في السوقين المحلي والعالمي.

 ا لالكتتاب والقيام بوظيفة أمين االستثمار أو لغير وطرح وحداتهساب اسابها ولححلستثمار اال اديقة صنإدارإنشاء و

 في الدولة.   في الداخل والخارج طبقا للقوانين والقرارات الساريةمدير االستثمار للصناديق االستثمارية 

 ت.لهيئاشركات أو اتصدرها ال يتت الار وأمناء االستثمار للسنداالقيام باألعمال الخاصة بوظائف مديري اإلصد 
 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة        -2
 

 اإلعداد أساس 2.1

مؤسسات الخدمات المالية بالمجمعة وفقا  للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي والمتعلقة  تم إعداد البيانات المالية

غ المحتسب وفقا تسهيالت االئتمانية مقابل المبللى الالمتوقعة عاالئتمان  رئخسافي دولة الكويت. تتطلب هذه التعليمات قياس 

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

ير ياللمعات األخرى ة المتطلبفاكيق على اإلفصاحات ذات الصلة، وتطبالالحق الكويت المركزي أيهما أعلى؛ وتأثيرها 

ير الدولية للتقارير المالية الدولية للتقارير المالية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية )يشار إليها معا  بــ "المعاي

 المطبقة في دولة الكويت"(. 
 

 ارات االستثمارية التي والعقلية راق مافي أو مارثتساالباستثناء تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية 

 تم قياسها وفقا  للقيمة العادلة. 
 

 للشركة األم.  الكويتي الذي يمثل أيضا  العملة الرئيسية يتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار
 

 اس التجميعأس 2.2

يطرة تنشأ الس .2020ديسمبر  31وشركاتها التابعة كما في  متتألف البيانات المالية المجمعة من البيانات المالية للشركة األ

ر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون تتعرض المجموعة لمخاطا عندم

تسيطر  ،درة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وبصورة محددةقا اللديه

 لمجموعة:  ا يكون لدى فقط عندماالمجموعة على الشركة المستثمر فيها 
 

 ذات الصلة   نشطةالتي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األة لياسيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحال

 الخاصة بالشركة المستثمر فيها(

 وها في الشركة المستثمر فيهاتكأو حقوق في عائدات متغيرة من مشارلمخاطر تعرض ال ، 

 لتأثير على عائداتها لمستثمر فيها لشركة الها على اطرتستخدام سيالقدرة على ا 
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 )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة       -2
 

 )تتمة( اس التجميعأس 2.2

فظ المجموعة بأقل من أغلبية حقوق تحت ندمارة. عبشكل عام هناك افتراض أن أغلبية األصوات تؤدي إلى ممارسة السيط

  الصلة عند ظروف ذات التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلومات وال

 الشركة المستثمر فيها بما في ذلك: قييم مدى سيطرتها علىت
 

  في الشركة المستثمر فيها ينرخاآل صواتالتعاقدي القائم مع حاملي األ)الترتيبات( الترتيب 

  الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى 

 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
 

يد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود عت

بعة عندما تحصل المجموعة على  يطرة. يبدأ تجميع الشركة التاالثالثة للسالعوامل  من رأكث حد أوتغيرات في عامل وا

عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم إدراج  السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة

ل السنة في  أو بيعها خالحيازتها  تم يالت تابعةات والمصروفات المتعلقة بالشركة اليرادالموجودات والمطلوبات واإل

على الشركة   من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة البيانات المالية المجمعة

 التابعة.
 

 سيطرة ألخرى بمساهمي الشركة األم والحصص غير المالشاملة اات يرادأو الخسائر وكل بند من بنود اإل رباحتتعلق األ

إجراء تعديالت على البيانات المالية عند الضرورة  في الحصص غير المسيطرة. ويتم لى رصيد عجزأدى ذلك إإن  حتى

المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة الموجودات  هاى سياساتللشركات التابعة لكي تتماش

متعلقة بالمعامالت تدفقات النقدية الت والمصروفاات واليرادإلاية والملكوالمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق 

  فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التجميع.
 

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

والحصص غير  مطلوباتالك الشهرة( وات )بما في ذلدووجمالد تستبعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها إذا فقدت المجموع

أو  رباحاألبيان جة ضمن أو خسائر نات أرباحأي ب االعترافحقوق الملكية؛ في حين يتم ل بنود أخرىالمسيطرة وأي 

 أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.  ب ويتم االعتراف. الخسائر المجمع
 

 فيما يلي الشركات التابعة للمجموعة: 

 النشاط الرئيسي  الفعلية كية الملحصة  تأسيسلا بلد شركة م السا

  2020 2019  

     المحتفظ بها مباشرة 

 خدمات االستثمار  % 100 100% جزر العذراء البريطانية ل المحدودة"(الساح)"شركة شركة الساحل المحدودة 
     

 ستثمار خدمات اال % 100 100% الواليات المتحدة األمريكية  مؤسسة الساحل القابضة  
     

     محتفظ بها من خالل مؤسسة الساحل القابضة 

 خدمات عقارية  %80 %80 يةالواليات المتحدة األمريك ونترز ستيت ذ.م.م. )"ونترز"(
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
 

  يراتوالتفسوالمعدلة  دةالجدي يرمعايلا 2.3.1

يناير  1مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  ألولة عوقامت المجم

 ير او تفسيرات او تعديالت صدرت ولكن لم تسر بعد.ة بالتطبيق المبكر ألي معام المجموع. لم تق2020
 

 تعريف األعمال :3لي للتقارير المالية المعيار الدوتعديالت على 

طة األنش نة ملمكايف أية مجموعة متأنه لكي يتم تصن مالاألعدمج ، 3 ةلياالم ريردولي للتقاعديل على المعيار الالت يوضح

صول على  جمعان معا  لتتحقق قدرة الح يت ةيمدخالت وإجراءات جوهركحد أدنى أن تتضمن بد وموجودات كأعمال، ال وال

ءات رات واإلجالمدخة الفاكتشتمل على عمال قد تتحقق دون أن ألإلى ذلك، أوضح التعديل أن ا المخرجات. باإلضافة

 المجمعة للمجموعة ولكنها قد يةالمال ناتبيالا يكن لها أي تأثير على لم ت العديالت ههذإن لى المخرجات. المطلوبة للوصول إ

 جموعة في أية عمليات دمج أعمال. حالة دخول الم المستقبلية في السنواتتؤثر على 
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   )تتمة( ية الهامةات المحاسبأساس اإلعداد والسياس      -2
 

 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
 

 )تتمة(  من قبل المجموعة ةقبالمط والتعديالت والتفسيرات دةالجدي يرمعايلا 2.3.1
 

: 39ومعيار المحاسبة الدولي  9المالية  راريلتقي لالدولالمعيار و 7التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 صة بمعدل الفائدةإصالح المعايير الخا

 : االعتراف والقياس األدوات المالية 39ومعيار المحاسبة الدولي  9 تقدم التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية

دل أعمال إصالح المعايير المتعلقة بمعب مباشرة   تتأثر تيالوط لتحت اعددا  من اإلعفاءات التي تسري على كافة عالقا

  لى لتدفقات النقدية المستندة إو مبلغ اوقيت و/أفائدة. وتتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلى حاالت عدم تأكد حول تال

حيث أنه  جموعةملالمجمعة ل ليةماالات يانالبالمتحوط له أو أداة التحوط. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعايير للبند 

 . ائدةليس لديها أية عالقات تحوط لمعدل الف
 

 تعريف المعلومات الجوهرية :8عيار المحاسبة الدولي وم 1الدولي  اسبةتعديالت على معيار المح
  و أ  معلومات جوهرية في حالة إذا كان حذفهاال تبر"تع الي:تلاه كاديدا  للمعلومات الجوهرية وفحوت تعريفا  جتقدم التعديال

تخدمون األساسيون يتخذها المس التيقولة أن يؤثر على القرارات رة معع بصومن المتوقا ئهإخفاأو  عدم صحة التعبير عنها

ة التي قامت حددالمشأة المن نلية عتلك البيانات المالية بما يقدم معلومات ما إلى تناداللبيانات المالية ذات الغرض العام اس

 بإعدادها". 
 

ة عروضحجم المعلومات سواء أكانت مأو  ةطبيع يتوقف علىة ريمعلومات بكونها جوهأن اتصاف ال  تتوضح التعديال

التعبير عن المعلومات أمرا  عدم صحة  ة. ويعتبرمجتمعة مع معلومات أخرى في سياق البيانات الماليأو  دةبصورة منفر

يكن لهذه   مل يتخذها المستخدمون الرئيسيون. يتأن يؤثر بصورة معقولة على القرارات ال وقعلمتمن اكان  اا  إذجوهري

 لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة. المتوقع أن يكون وليس من جمعةالم البيانات الماليةتأثير على يالت التعد
 

   2018رس ما 29رير المالية الصادر في قافاهيمي للتر الماإلطا

 المتطلبات الواردة في أي معيار. أو به المفاهيم ةدمفاهيم الوارأي من ال ال يتجاوزأو  عيارا  مثل مال ي المفاهيمير اإلطا نإ

بإعداد  دة القائمين ومساعوضع المعايير في  محاسبة الدوليةمجلس معايير الة عدإن الغرض من اإلطار المفاهيمي هو مسا

يعاب تسى اكافة األطراف عل ةدار مطبق وكذلك مساعجد معيال يو اثلة حينماسبية ممسياسات محا هذه المعايير على وضع

  عايير.وتفسير الم
 

موجودات بال ترافمعايير االع ات حديثة وكذلكعض المفاهيم الجديدة ويقدم تعريفيمي المعدل بلمفاهيتضمن اإلطار ا

 الهامة.  ميوالمطلوبات ويوضح أيضا  بعض المفاه
 

 موعة. جمالمالية المجمعة لل البياناتديالت تأثير على التعهذه كن لي مل
 

  19-تعلقة بفيروس كوفيدالم التأجير اتيازامت: 16المالية الدولي للتقارير الت على المعيار ديتع
على يل تعد - 19-فيدوكبفيروس امتيازات التأجير المتعلقة  2020مايو  28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

ي من تطبيق إرشادات المعيار الدول ناء  للمستأجريعفإ تعديالتال حنر. تمعقود التأجي 16ر الدولي للتقارير المالية يامعال

اشرة لتفشي وباء أجير الناشئة كنتيجة مببشأن المحاسبة عن تعديل عقد التأجير بما يعكس امتيازات الت 16ة قارير الماليللت

ا لكونه19-كوفيد ا عملمب . نظر   19-ديفعلق بفيروس كومتاللتأجير ز ااين امتما إذا كا يختار المستأجر عدم تقييمي ا، قد رر 

ير في بهذا االختيار باحتساب أي تغي يقومر أم ال. يقوم المستأجر الذي لعقد التأجي عديالوالممنوح من المؤجر يمثل ت

وفق ا ريقة التي يحتسب بها حدوث أي تغيير الط بنفس 19-دفيالمتعلق بكو ريعن امتياز التأج مدفوعات التأجير الناتجة

  .لتأجيرعقد اإذا لم يمثل التغيير تعديال ل، 16ارير المالية تقلللي ار الدويعللم
 

المبكر.  ، كما يُسمح بالتطبيق2020يونيو  1بعد أو  دأ فيالتعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تب رييس

 عة. للمجمو المجمعةالمالية  البياناتأثير جوهري على لتعديل تعن هذا ا تج لم ين
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(       -2
 

 ة()تتم ات المحاسبية واإلفصاحاتالتغيرات في السياس  2.3
 

 الجديدة المتعلقة بالمعامالت واالحداث  ةيملخص السياسات المحاسب 2.3.2
 

 ة حكوميالمنح ال

مرفقة. لاتم استالم المنحة وسيتم االلتزام بكافة الشروط ل بأنه سيوقيتم االعتراف بالمنح الحكومية عندما يوجد تأكيد مع

م خاللها تحميل يتي الفترات الت ارمدأساس منتظم على  ات على إيرادعلق المنحة ببند المصروفات، يتم تسجيلها كتت عندما

، يتم تسجيلها ة بأصل ماحنيص تلك المنحة لتعويضها، كمصروفات. وعندما تتعلق المم تخصالتي ت لة،صلالتكاليف ذات ا

 المتوقع لألصل ذي الصلة.  العمر اإلنتاجي  رت بمبالغ متساوية على مدااإيرادك
 

إلى   هماإدراج ويتم االسمية ةالمنحة بالقيميل األصل و ة، يتم تسجنقدير غيموجودات لم منح موعة باستالعندما تقوم المج

ى  ل عنمط استهالك مزايا األصل ذي الصلة إلى  ستنادا  ع لألصل، اقوالخسائر على مدار العمر اإلنتاجي المتأو  رباحألا

 تساوية. أقساط سنوية م
 

 معايير صادرة ولم تسر بعد     2.4
 

عة ار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. تنوي المجموى تاريخ إصدالتي صدرت ولكن لم تسر بعد حتفيما يلي المعايير 

فال  على الرغم من ذلك،  المفعول.متى أمكن ذلك عندما تصبح سارية التفسيرات معدلة ولاالجديدة وتطبيق هذه المعايير 

 .  هري لتطبيق التعديالت على مركزها او اداءها الماليتأثير جو أيتتوقع المجموعة 

 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –قصود الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام الم

لكات والمنشآت متلما 16دولي المحاسبة التعديالت على معيار  2020مايو  لمحاسبة الدولية فيدر مجلس معايير اصأ

ع المنشآت من خصم أي متحصالت من بيع بنود الممتلكات ي تمنوالتلمقصود، دام اتحصالت قبل االستخالم -والمعدات 

إلى   ت وذلك في حالة الوصول بذلك األصلالمعداوالمنشآت و تاآت والمعدات من تكلفة أي بند من بنود الممتلكوالمنش

لمنشأة سجل اك، ت من ذلبدال   .ةدارصودة من قبل اإلالطريقة المقاهزا للتشغيل بج ونية ألن يكرحالة الضروالموقع وال

 الخسائر.أو  رباحالبنود ضمن األ المتحصالت من بيع مثل هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك
 

طبيقه بأثر ت منوال بد  2022اير ين 1بعد أو  السنوية التي تبدأ في المجمعة ات الماليةلبيانعلى فترات ا لييسري التعد

بعد بداية أقرب فترة معروضة في حالة قيام  أو  ستخدام فياللحة ات المتاالمعدبنود الممتلكات والمنشآت وي على رجع

 ة بتطبيق التعديل ألول مرة.المنشأ
 

 . المجموعة على ماديأثير يكون للتعديالت ت نأمن غير المتوقع 
 

 3المالية ير قارالدولي للت ارعيتعديالت على الم –هيمي طار المفااإلإلى  إشارة مرجعية

 –عمال األ دمج 3ولي للتقارير المالية تعديالت على المعيار الد 2020ي مايو فبة الدولية لمحاسأصدر مجلس معايير ا
وعرض   إعدادإطار إلى  المرجعيةاإلشارة  تعديالت هو استبدالوالغرض من هذه ال .هيميالمفا اإلطارإلى  إشارة مرجعية

 2018الصادر في مارس  ير الماليةراهيمي للتقاالمف اإلطارإلى  مرجعية بإشارة 1989ة الصادر في سن ةليماالبيانات ال

 المتطلبات المتعلقة به.دون أن يطرأ أي تغيير ملحوظ في 
 

لتجنب  3 ارير المالية لدولي للتقبالمعيار االواردة  عترافمن مبادئ اال استثناء  محاسبة الدولية لا س معاييرلجكما أضاف م

بيق" والناتجة عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي طالثاني للت اليومالخسائر المحتملة خالل "أو  رباحإصدار األ

الضرائب، في   21مالية الدولية للتقارير ال  المعايير تفسيرات سير لجنةتف أو 37ن نطاق معيار المحاسبة الدولي تندرج ضم

 تكبدها بصورة منفصلة.   حالة
 

رير ر الدولي للتقاردة ضمن المعياواالالحالية  ح اإلرشاداتوقت، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية توضيفس الوفي ن

 لبيانات المالية.ض اداد وعرإطار إعإلى  لمرجعيةباستبدال اإلشارة ا رثالمحتملة والتي لن تتأبالموجودات  تعلقةالم 3المالية 
 

 تقبلي.مسر تنطبق بأثو 2022ناير ي 1بعد أو  السنوية التي تبدأ في المجمعة الماليةفترات البيانات  ىيالت علالتعدتسري 
 

 عة. ي على المجمور مادقع أن يكون للتعديالت تأثيالمتو ليس من
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 لمحاسبية الهامة )تتمة( والسياسات اعداد إلأساس ا      -2
 

  )تتمة( معايير صادرة ولم تسر بعد     2.4
 

العتراف  غاء ا%" في حالة إل10ر "نسبة من اختباالرسوم ض –لية ماالاألدوات  9المعيار الدولي للتقارير المالية 

 طلوبات الماليةبالم

صدر مجلس  ، أةيالمالر الدولية للتقارير يداد المعاية إعيل مى ععل 2020-2018كجزء من التحسينات السنوية للسنوات 

التي   حات حول الرسومن التعديل توضيضميت. 9ديال  على المعيار الدولي للتقارير المالية يير المحاسبة الدولي تعمعا

عن هرية رة جووصل بالمعدأو  لذي تجريه حول مدى اختالف شروط االلتزام المالي الجديديم امن التقيشأة ضالمنتدرجها 

المستلمة فيما بين المقترض والمقرض أو  دةفقط تلك المبالغ المسد ل هذه الرسومتشم . ألصليي اط االلتزام المالشرو

بة  عن الطرف األخر. تطبق المنشأة هذا نيا المقرضأو  ترضالمستلمة إما من قبل المقأو  ددة لى الرسوم المسع ة  مشتمل

بتطبيق  المنشأةنوية التي تقوم فيها المالية الس ناتاية الببعد فترأو  ة فيبادلالمتأو  دلةالمع ةيمالالتعديل على المطلوبات ال

 التعديل ألول مرة.
 

بكر. مع السماح بالتطبيق الم 2022ناير ي 1 بعدأو  يبدأ فالسنوية التي ت جمعةالم ليةالما ياناتفترات البى عليسري التعديل 

السنوية  المجمعة ةيانات الماليبعد فترة البأو  يالمتبادلة فأو  ة المعدلةوبات الماليلمطلا ىعل التعديالت لمجموعةاستطبق 

 ل مرة. وأل التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق التعديل
 

 .  ةوعمجملاعلى  ديماير توقع أن يكون للتعديالت تأثر الممن غي
 

 السياسات المحاسبية الهامة  2.5
 

 دمج األعمال والشهرة 2.5.1

المحول،  وع المقابلوفقا  لمجميتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الحيازة المحاسبية. تقاس تكلفة الحيازة 

أعمال،   ة دمج. بالنسبة لكل عمليرأس المالبالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في  ويقاس

إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي قيمة   رأس المال ييقوم المشتري بقياس الحصص غير المسيطرة ف

عند تكبدها ويتم إدراجها في المصروفات العمومية  لحيازة كمصروفاتكاليف ارج ت. تدال الم لرأسالموجودات المحددة 

 ية.دارواإل
 

ة لغرض التصنيف والتحديد رد، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقأعمالعندما تقوم المجموعة بحيازة 

فصل  اريخ الحيازة. يتضمن هذاة كما في تط ذات الصلالتعاقدية والظروف االقتصادية والشروالمناسب وفقا  للشروط 

 .رأس المال المشتقات المتضمنة في العقود الرئيسية من قبل
 

في تاريخ الحيازة. ال يتم إعادة قياس المقابل   مل الناتج من عمليات دمج األعمال بالقيمة العادلةالمحتيتم تقدير المقابل 

تم قياس المقابل المحتمل ة ضمن حقوق الملكية. يقسوية الالحسبة عن التمحتمل المصنف كحقوق ملكية وتتم المحاال

عادلة  لااألدوات المالية بالقيمة  9ولي للتقارير المالية ر الدالمصنف كأصل أو التزام في أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيا

قياس . ويتم 9ارير المالية قالدولي للت للمعيار أو الخسائر المجمع طبقا   رباحبيان األمع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في 

فقا  للقيمة العادلة في تاريخ كل بيانات و 9ة المقابل المحتمل اآلخر الذي ال يندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالي

 أو الخسائر. رباحة مع إدراج التغيرات في القيمة ضمن األعممالية مج
 

المسجل للحصص غير المسيطرة وأية  المحول والمبلغالمقابل  إجمالي التي تمثل زيادة)التكلفة يتم قياس الشهرة مبدئيا  ب

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

تعيد المجموعة تقييم مدى صحة قيامها بتحديد كافة موجودات التي تم حيازتها، الأقل من القيمة العادلة لصافي  المحول

تي سيتم المبالغ ال دمة في قياسلمستخالموجودات التي تم حيازتها وكافة المطلوبات المقدرة وتقوم بمراجعة اإلجراءات ا 

الموجودات التي تم يازة. إذا كانت نتائج إعادة التقييم ال تزال تشير إلى زيادة القيمة العادلة لصافي حلايخ تسجيلها في تار

 المجمع.  أو الخسائر رباحاألفي بيان  الربحيدرج المقابل المحول،  إجماليحيازتها عن 
 

فاض القيمة. لغرض اختبار انخفاض خنامن قصا  أي خسائر متراكمة بالتكلفة ناياس الشهرة يتم قالمبدئي،  االعترافبعد 

من تاريخ الحيازة، على كل وحدة من وحدات المجموعة  اعتبارا ، القيمة، يتم توزيع الشهرة المكتسبة في دمج األعمال

لوبات األخرى المط دات أوالموجو خصيصعن ت النظر إلنتاج النقد التي من المتوقع أن تستفيد من دمج األعمال بصرف

 تلك الوحدات.ة إلى اركة المشتللشر
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طة بتبداخل الوحدة، يتم إدراج الشهرة المر العمليةمن عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء 

. يتم قياس الشهرة ةالعمليبعاد اتجة عن استة النعند تحديد الربح أو الخسار للعملية دفتريةالالمستبعدة في القيمة  بالعملية

 دة إنتاج النقد. المستبعدة والجزء المحتفظ به من وح للعمليةالنسبية  ةالمستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم
 

ت قا لمتطلباوف لسجلمافقا  لقيمته العادلة. ويتم قياسه الحقا بالمبلغ حتمل في عملية دمج أعمال ومليتم مبدئيا  قياس االلتزام ا 

المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة أو المبلغ المسجل مبدئيا  ناقصا   37ار المحاسبة الدولي يأحكام مع

 ات أيهما أعلى. يرادعتراف باإلالاء المتراكم )متى أمكن( المدرج وفقا لمتطلبات ااإلطف
 

 استثمار في شركات زميلة 2.5.2

يها. إن التأثير الملموس هو القدرة على المشاركة في  تأثير ملموس عل دى المجموعةالشركة الزميلة هي منشأة يكون ل

 هذه السياسات. تركة على شمالسيطرة ال يطرة أوالسياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، دون ممارسة الس قرارات
 

قة حقوق الملكية، كية. وفقا  لطرية حقوق الملطريقباستخدام تها الزميلة يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في شرك

في حصة  لتغيراترية لالستثمار لكي يتم إدراج ايسجل االستثمار في الشركة الزميلة مبدئيا  بالتكلفة، ويتم تعديل القيمة الدفت

قيمة زميلة في الصافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الموعة من جمال

 .الستثمار وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بصورة فردية لغرض تحديد االنخفاض في القيمةالدفترية ل
  

الشركة الزميلة. يتم عرض أي تغير في عمليات  جئوعة في نتاة المجمحص أو الخسائر المجمع رباحاأليعكس بيان 

ملة األخرى للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك ات الشايراداإل يها كجزء منات الشاملة األخرى لتلك الشركات المستثمر فيراداإل

ذلك ن اكمتى  يرات،ي أي تغعند حدوث تغير تم إدراجه مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة، تقيد المجموعة حصتها ف

الخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين  وأ رباحيتم استبعاد األ مناسبا ، ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية.

 الزميلة. الشركة المجموعة الشركة الزميلة بمقدار الحصة في 
 

رة أو الخساالربح  ، ويمثلخسائرلاأو  رباحاألأو خسائر الشركة الزميلة في مقدمة  أرباححصة المجموعة في  إجمالييدرج 

 غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة. بعد الضرائب والحصص 
 

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

ا فيعولة. تجري المجمالزمي اتهشركبشأن استثمار المجموعة في  تاريخ البيانات المالية المجمعة لغرض تحديد فيما  ة تقدير 

في الشركة الزميلة. فإذا ما حدث ذلك، تحتسب المجموعة  قيمة االستثمار على انخفاض إذا كان هناك أي دليل موضوعي

ــ "حصة  ك تسجيل الخسارة الدفترية ويتم وقيمتهامبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة 

 .أو الخسائر رباحاألفي  في نتائج شركات زميلة"
 

وتسجيل أي استثمار متبقي بقيمته العادلة. كما يدرج عند فقد التأثير الملموس على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس 

لة لالستثمار المتبقي ومتحصالت البيع في عادلاوس والقيمة لتأثير الملمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقد االفرق بين القيم

 . أو الخسائر رباحاأل
 

  النقد والنقد المعادل 2.5.3

دائع قصيرة األجل  والوالنقد في الصندوق و النقد لدى البنوك في بيان المركز المالي من  والودائع قصيرة األجليتكون النقد 

 لمخاطر غير جوهرية تتعلق بالتغير في القيمة.  ضرتعوالتي تهر أو قل بلغ ثالثة أشذات فترة استحقاق ت
 

الموضح   ة االجل وفقا للتعريفع قصيرالودائيتكون النقد والنقد المعادل ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع من النقد و

 دى المجموعة. ل قدة الن إدارجزأ من ر جزءا ال يتمكشوفة القائمة لدى البنوك، حيث تعتبأعاله، بالصافي بعد الحسابات ال
 

 ودائع محددة االجل  2.5.4

 وتكتسب فوائد. اشهر او اكثر من تاريخ اإليداع  3تمثل الودائع محددة االجل ودائع لدى البنوك وتستحق خالل 
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 الالحق  االعتراف المبدئي والقياس –ة يلاألدوات الما 2.5.5
 لتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.مالي لمنشأة أو انشأ عنه أصل األداة المالية هي أي عقد ي

 

 ( الموجودات المالية 1
 االعتراف المبدئي والقياس المبدئي 

مقاسة الحق ا بالتكلفة المطفأة أو كمدرجة بالقيمة  ةيكموجودات مال ،عند االعتراف المبدئي ،يتم تصنيف الموجودات المالية
 .أو الخسائر رباحاأل  من خاللو كمدرجة بالقيمة العادلة املة األخرى أالشات يراداإلل من خال العادلة 

 

يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج 
التي  تي ال تتضمن بند تمويل جوهري او ة المدينة التها. باستثناء األرصدة التجاريدارإل المجموعةعمال الذي تستعين به الا

مبدئيا  بقياس األصل المالي بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المجموعة بتطبيق مبررات عملية عليها، تقوم  ةقامت المجموع
تجارية  ة لألرصدة الاو الخسائر. بالنسب رباحة غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األيلالمعاملة في حالة الموجودات الما

بتطبيق مبررات عملية عليها، فيتم قياسها مقابل سعر  المجموعةقوم تمدينة التي ال تتضمن بند تمويل جوهري او ال
 المعاملة.

 

ات الشاملة األخرى، فيجب أن يراديمة العادلة من خالل اإلقلولغرض تصنيف وقياس األصل المالي وفقا للتكلفة المطفأة أو ا
مبلغ القائم. ويشار إلى هذا التقييم باختبار للغ والفائدة فقط" على أصل اتمثل "مدفوعات أصل المبة دفقات نقدييؤدي إلى ت

ة ذات تدفقات نقدية وال يلمدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األداة. يتم تصنيف الموجودات الما
لنظر عن اأو الخسائر بغض  رباحبالقيمة العادلة من خالل األ فقط" وقياسهاتمثل اختبار "مدفوعات أصل المبلغ والفائدة 

 نموذج األعمال.
 

ات  دوللموجمجموعة ة الإدارة الموجودات المالية فهو يشير إلى كيفية إدارالمستخدم في المجموعة بالنسبة لنموذج أعمال 
النقدية ستنتج من تحصيل التدفقات النقدية  انت التدفقاتالمالية بغرض إنتاج تدفقات نقدية. ويحدد نموذج األعمال ما إذا ك

يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن ة أو بيع الموجودات المالية أو كليهما معا . يالتعاقد
وجودات المالية فاظ بالمما يتم االحتحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية بينالل نموذج أعمال يهدف

ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بها لتحصيل  ات الشاملة األخرىيراداإل لعادلة من خاللاالمصنفة والمقاسة بالقيمة 
 التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.

 

محدد من خالل اللوائح أو  ار الزمني اليعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات ضمن اإلطأو مب تاإن مشتري
)"المتاجرة بالطريقة االعتيادية"(، تدرج بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه   األعراف السائدة في السوق

 بشراء أو بيع األصل. المجموعة
 

 القياس الالحق
 القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات: ضارألغ

 

 )الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين 
 والخسائر  رباحات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األيراديمة العادلة من خالل اإلقبالرجة المدات المالية الموجود

 المتراكمة )أدوات الدين( 
 أو  رباحات الشاملة األخرى مع عدم إعادة إدراج األيرادت المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإلادجوالمو

 الملكية(   قوقات ح)أدوء االعتراف الخسائر المتراكمة عند إلغا
 أو الخسائر رباحالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ 

 

 ات الدين( بالتكلفة المطفأة )أدو ةرجأ( الموجودات المالية المد
 ض في نخفاوتتعرض لال يتم الحق ا قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بواسطة طريقة معدل الفائدة الفعلي

 .هتمقيأو الخسائر عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض  رباحوالخسائر في األ رباحيتم إدراج األ .يمةلقا
 

 ات الشاملة األخرى )أدوات الدين( يرادب( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل
ات الفوائد أو إعادة تقييم إيراد ات الشاملة األخرى، تسجل يراد إلل اخال ة منقيمة العادلبالنسبة ألدوات الدين المدرجة بال

أو الخسائر ويتم احتسابها بنفس طريقة احتساب  رباحد في بيان األرلا تحويل العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو
ات الشاملة األخرى. عند  يرادفي اإل قيةلمتبلة القيمة العادالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. تسجل التغيرات في ا 

 أو الخسائر.  رباحاملة األخرى إلى األ شلا اتيرادإلغاء االعتراف، يعاد إدراج التغير المتراكم في القيمة العادلة من اإل
 

كما في تاريخ البيانات  األخرىالشاملة  اإليراداتدين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  أدوات أيعة ليس لدى المجمو
 معة. جالمالية الم
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 )تتمة( القياس الالحق
 

 ات الشاملة األخرى )أدوات حقوق الملكية(يرادبالقيمة العادلة من خالل اإل مصنفة ات ماليةج( موجود
حو غير قابل لإللغاء تصنيف استثماراتها في أسهم كأدوات حقوق ن ىلع راجموعة أن تختمبدئي، يجوز للمتراف العاال عند

تي تستوفي تعريف حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة ات الشاملة األخرى اليرادملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإل
ف على أساس كل أداة نيصتال دة. يتم تحديبها لغرض المتاجرر محتفظ ن غيوتكواألدوات المالية: العرض،  32الدولي 

 على حدة.  
 

 رباحجل توزيعات األأو الخسائر. وتس رباحوالخسائر لهذه الموجودات المالية إلى األ رباحال يتم أبدا إعادة إدراج األ
 نماء عندما تستفيد المجموعة ثنستباعات مدفوعندما يثبت الحق في ال المجمع أو الخسائر رباحات أخرى في بيان األإيرادك
ات الشاملة  يرادفي اإل رباحالمتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي. وفي هذه الحالة، تسجل هذه األ هذه

 ات الشاملة األخرى ال تتعرض لتقييم انخفاضيرادة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإلاألخرى. إن أدوات حقوق الملكي
 يمة.الق
 

 ت في أسهم ضمن هذه لفئة على نحو غير قابل لإللغاء. اراثمتسرت المجموعة تصنيف بعض االتااخ
 

 أو الخسائر  رباحد( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ
قيمة الب المجمع اليأو الخسائر في بيان المركز الم رباحالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ دات الماليةتدرج الموجو

  .المجمع أو الخسائر رباحفي بيان األ  القيمة العادلةات في يرغتال يالعادلة مع تسجيل صاف
 

ء تصنيفها بالقيمة العادلة  تتضمن هذه الفئة بعض االستثمارات في أسهم التي اختارت المجموعة على نحو غير قابل لإللغا
في  أرباحات توزيعات إيراد أو ةائر بما في ذلك أي فائدوالخس رباحاألافي ات الشاملة األخرى. وتسجل صيرادمن خالل اإل

 أو الخسائر.  رباحاأل
 

 إلغاء االعتراف 
)أو جزء من األصل المالي أو  يتم إلغاء االعتراف )أي االستبعاد من بيان المركز المالي المجمع للمجموعة( بأصل مالي 

 ( عندما:ذلكليه بق عينط جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما
 

 دية من األصل، أو م التدفقات النقالتاس الحقوق في تنتهي 
 ا بدفع التدفقات النقدية المستلمة  تقوم  المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزام 

المجموعة بتحويل كافة  تقوم ( أنا )أبالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإم
صل أو )ب( ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل  لمزايا الهامة لألاو طرالمخا

 ولكنها فقدت السيطرة على األصل.
 

قوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل ما أو تقوم بالدخول في ترتيب "القبض والدفع"، جموعة بتحويل حعندما تقوم الم
تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية وإلى أي مدى ذلك. عندما ال تقوم المجموعة بتحويل أو ت انكإذا ما  بتقييم ةعجموتقوم الم

م تفقد السيطرة على األصل، تستمر المجموعة في تسجيل األصل  االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ول 
أيضاَ بتسجيل االلتزام ذي الصلة. يتم   عةموجالم تقومحالة، ال  تلكالمحول بمقدار استمرارها في السيطرة على األصل. وفي 

 لمجموعة.قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها ا
 

ألقصى  ا دالحيتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو 
 يجب على المجموعة سداده أيهما أقل. ي لذاابل للمق

 

 ( المطلوبات المالية 2
 

 االعتراف المبدئي والقياس 
ئر  او الخسا األرباحكمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل يتم تصنيف المطلوبات المالية عند االعتراف المبدئي 

 حوط في معالمة تحوط فعالة وفق المالئم. كادوات ت ةصنفاو قروض وسلف او دائنين او مشتقات م
 

الحسابات المكشوفة لدى  والقروض والسلف بما في ذلك خرى بات األالمطلوتتكون المطلوبات المالية للمجموعة من 
 البنوك. 
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 )تتمة(المالية طلوبات ( الم2
 

 )تتمة(االعتراف المبدئي والقياس 
.  ينالدائنرة بالمعاملة في حالة اشمبة تعلقالم عد التكاليفتسجل كافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وبالصافي ب 

عقود التأجير فيما يتعلق باالعتراف المبدئي والقياس لمطلوبات التأجير التي تقع خارج المتعلقة حاسبية ملسة ا السياراجع 
 . 9نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

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

 

 أو الخسائر،  رباحلة من خالل األداالع المالية المدرجة بالقيمة المطلوبات 
  (. والسلف روضالقك ي ذلما فمدرجة بالتكلفة المطفأة )بالمالية الالمطلوبات 
 

أو الخسائر، حيث أن المطلوبات المالية المدرجة   رباحالي بالقيمة العادلة من خالل األلم تقم المجموعة بتصنيف أي التزام م
  بالمجموعة. باطابالتكلفة المطفأة هي األكثر ارت

 

 لمطفأةمطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة ا
 قروض وسلف 

دة طفأة باستخدام طريقة معدل الفائفائدة بالتكلفة الم ا قياس القروض والسلف التي تحملالحق يتم دئي،بعد االعتراف المب
ات وكذلك من خالل طريقة وبلطالم إلغاء االعترافاو الخسائر عندما يتم  رباحاو الخسائر في األ رباحالفعلي. تسجل األ

 ي. إطفاء معدل الفائدة الفعل
 

لتكاليف التي تعتبر جزءا ال عند الحيازة واالتعاب او او عالوة أأي خصم العتبار خذا في اأفأة يتم احتساب التكلفة المط
  .المجمع او الخسائر حاربألعدل الفائدة الفعلي. يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في بيان ايتجزأ من م

 

 ومصروفات مستحقة دائنون 
ء صدرت بها خدمات تم تسلمها، سوالقاء مبالغ ستدفع في المستقبل ن ة عستحقالم والمصروفات دة الدائنةتقيد األرص

 لم تصدر.فواتير من قبل المورد أو 
 

 إلغاء االعتراف 
 ته. ام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيزتاالليتم إلغاء االعتراف بأي التزام مالي عند اإلعفاء من 

 

الي  االلتزام الح و تعديل شروطنفس المقرض بشروط مختلفة بشكل جوهري، أر من بآخ حاليعند استبدال التزام مالي 
درج الفرق في يويد، ة هذا التبديل أو التعديل كإلغاء اعتراف بااللتزام األصلي واعتراف بالتزام جدبشكل كبير، يتم معامل

 .أو الخسائر المجمع رباحاألالقيمة الدفترية ذات الصلة في بيان 
 

 ت المالية ألدواصة امقا (3
مبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط  والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي اليتم إجراء مقاصة بين الموجودات المالية 

أو تحقيق  غ المسجلة وتعتزم المجموعة التسوية على أساس الصافي لاالمبعند وجود حق قانوني حالي ملزم بمقاصة 
 آن واحد. ت في زامااللتالموجودات وتسوية ا

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية  2.5.6
 

ها وفقا للقيمة العادلة من خالل  الدين غير المحتفظ ب أدواتفة ائر االئتمان المتوقعة لكاالمجموعة مخصص خستسجل 

 سائر كالتالي: خلااو  األرباح
 

  دفي ذلك موجودات العقو والمدينين االخرين بماالتجاريون المدينون 

 )الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )التسهيالت االئتمانية 
 

  الدين ارات في ى المجموعة استثمليس لدالى ذلك،  إضافة  ئتمان المتوقعة.ال تتعرض االستثمارات في أسهم إلى مخاطر اال

   .األخرىالشاملة  اإليراداتة العادلة منت خالل مقاسة بالقيم
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  ةيئتمانسهيالت االانخفاض قيمة الموجودات المالية بخالف الت( 1
تسجل المجموعة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدين المالية غير المحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من  

قد اقدية المستحقة بموجب عت النقدية التعدفقاأو الخسائر. تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين الت رباحل األخال
ستالمها مخصومة بمعدل مقارب لسعر الفائدة الفعلي األصلي. تتضمن قع المجموعة اوتلتي تالنقدية ا وكافة التدفقات

 شروطالمحتفظ به أو التحسينات االئتمانية التي تعتبر جزءا  ال يتجزأ من ال اتنماضالتدفقات النقدية المتوقعة من بيع ال
 التعاقدية. 

 

ي مخاطر لالنكشافات االئتمانية التي لم تحدث فيها زيادة كبيرة ف لنسبةيتم تسجيل خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. با
  12ل الـ ر المحتملة خاللتعثنذ االعتراف المبدئي، يتم احتساب مخصص خسائر االئتمان الناتجة عن أحداث ااالئتمان م

ا القادمة )خسائر االئتمان ا(. 12لمدة  المتوقعة شهر  حدثت فيها زيادة كبيرة في  يتية البالنسبة لالنكشافات االئتمان شهر 
ساب مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي ر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يجب احتمخاط

 مر األداة(.تمان المتوقعة على مدى عتعثر )خسائر االئظر عن توقيت الالن لالنكشاف، بصرف
 

، تقوم المجموعة بتطبيق طريقة مبسطة الحتساب خسائر االئتمان ينرخن االوالمديني فيما يتعلق بالمدينين التجاريين
اف بمخصص من ذلك باالعترال  ال تتعقب المجموعة التغييرات في مخاطر االئتمان وإنما تقوم بدناءا عليه، المتوقعة. وب

مجمعة. قامت المجموعة  ةيت مالتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في تاريخ كل بياناللخسائر استنادا إلى خسائر االئ
خسائر االئتمان ويتم تعديلها بالعوامل المستقبلية المتعلقة  الخبرة التاريخية فيبإنشاء مصفوفة مخصصات تستند إلى 

 ة االقتصادية.لبيئبالمدينين وا
 

ومع ذلك، قد . ا  يوم 90ر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدية لمدة تعامل المجموعة األصل المالي كأصل متعث
لك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية  تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذ

أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل  لغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل مراعاةجموعة للمبالمم اإلى عدم احتمالية استال
 قدية. قات النقدية التعااألصل المالي عندما ال يوجد أي توقع معقول باسترداد التدف م شطبالمجموعة. ويت

 

 يالت االئتمانية ض قيمة التسه( انخفا2
تتكون التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل المجموعة من القروض والسلف. يسجل انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية 

الذي يتم  9بلغ المعادل لخسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية ملمع بافي بيان المركز المالي المج
 أعلى.  أيهمالكويت المركزي والمخصصات المطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي تطبيقه بناءا على تعليمات بنك ا

 

 خسائر االئتمان طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي مخصصات
ى المجموعة احتساب مخصصات لخسائر االئتمان للتسهيالت االئتمانية طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي عل نيتعي

التسهيالت االئتمانية وحساب المخصصات. ويتم تصنيف التسهيالت االئتمانية كمتأخرة السداد عندما ال يتم استالم بشأن 
عندما تزيد قيمة التسهيل عن الحدود المقررة المعتمدة مسبقا . ويتم  أو هاالمدفوعات في تاريخ السداد التعاقدي المقرر ل

المبلغ لمدة تزيد عن  اصل قسط أو  منخفض القيمة عند التأخر في سداد الفوائدتصنيف التسهيل االئتماني كمتأخر السداد و
ة ومراقبة القروض المصنفة كـ  إدارم تتها. ويوما  وعندما تزيد القيمة الدفترية للتسهيل عن قيمته المقدرة الممكن استرداد 90

الفئات األربع إلى  غير منتظمة ويتم تصنيفهاتسهيالت بصفتها "متأخرة السداد" و"متأخرة السداد ومنخفضة القيمة" معا  
 التالية والتي يتم استخدامها لتحديد المخصصات: 

 

 المخصص المحدد المعايير الفئة
   

 - يوما   90إلى    تصل   ةلفتر   غير منتظمة  قائمة المراقبة 

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

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

 %100 يوما   365غير منتظمة لفترة تتجاوز   معدومة
 

ة حول أوضاع العميل دارأعاله بناء  على رأي اإل ذكورةقد تقوم المجموعة بتصنيف تسهيل ائتماني ضمن إحدى الفئات الم
 المالية و/أو غير المالية. 

 

% للتسهيالت غير النقدية على كافة  0.5% للتسهيالت النقدية وبنسبة 1يتم احتساب مخصصات عامة بحد أدنى بنسبة 
 محدد.  صب مخصمديني التمويل )بالصافي بعد خصم بعض فئات الضمان المقيدة( والتي ال تخضع الحتسا
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 عقارات استثمارية  2.5.7

رج العقارات االستثمارية ف المعاملة. الحقا  لالعتراف المبدئي، تدما فيها تكاليفة بتقاس العقارات االستثمارية مبدئيا  بالتكل

تجة من  أو الخسائر النا رباحتاريخ البيانات المالية المجمعة. يتم إدراج األعادلة التي تعكس ظروف السوق في لاقيمة بال

التي تنشأ فيها. ويتم تحديد القيمة  ترةر خالل الفخسائأو ال رباحالتغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في األ

 بيق نماذج التقييم المناسبة.ر تقييم معتمد خارجي من خالل تطيبريه خدلة بناءا على تقييم سنوي يجالعا
 

المستلم على السيطرة( أو عند سحبها  ية عندما يتم بيعها )أي في تاريخ حصول االعتراف بالعقارات االستثمار إلغاءيتم 

في متحصالت البيع اصبين  بلية من بيعها. يدرج الفرقالستخدام وال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبصفة دائمة من ا

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

في المعيار االستثماري وفقا  لمتطلبات تحديد سعر المعاملة الواردة  العقارب إلغاء االعترافأو الخسائر الناتجة من  رباحاأل

 .15 للتقارير المالية لدوليا
 

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

ي تاريخ سبة الالحقة تمثل قيمة العقار العادلة فار بالنسبة للمحااستثماري إلى عقار يشغله المالك فإن التكلفة المقدرة للعق

تثمار تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفقا   لالسرا  أصبح العقار الذي يشغله المالك عقااالستخدام. إذا  ييير فالتغ

 اسة المنصوص عليها للممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغيير في االستخدام. للسي
 

 موجودات غير ملموسة   2.5.8

فة تكل كلفة عند االعتراف المبدئي. تتمثلبصورة منفصلة بالت ازتهاقياس الموجودات غير الملموسة التي يتم حي يتم

. بعد االعتراف المبدئي، زتها في دمج لألعمال في قيمتها العادلة في تاريخ الحيازةلتي تم حيالموجودات غير الملموسة اا

م تقيييتم  فاض القيمة.خنمن ا  يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا  أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة

 محددة.محددة أو غير ملموسة إما على أنها ر الت غياألعمار اإلنتاجية للموجودا
 

دة على مدى أعمارها االقتصادية اإلنتاجية ويتم تقييمها لتحديد تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار محد

 غير الملموس. خفاض قيمة األصل نا لتمااح االنخفاض في القيمة في حالة وجود ما يشير إلى
 

بيانات فترة تاريخ كل في نهاية  األقلعلي إنتاجي محدد  غير الملموس الذي له عمر فاء األصلة إططريقيتم مراجعة فترة و

  صادية سبة عن التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع الستهالك المزايا االقتيتم المحا مالية مجمعة.

مل كتغيرات في طفاء، حسبما يكون مالئما ، وتعااإليقة و طرغيير فترة أالمستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق ت

ت غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في مصروف اإلطفاء على الموجوداب االعترافتم التقديرات المحاسبية. ي

 سة.مع وظيفة الموجودات غير الملمو فقتت وفات التيرصة المضمن فئ المجمع او الخسائر رباحاألبيان 
 

 ممتلكات ومعدات 2.5.9

   .القيمةفي انخفاض واي والمعدات بالتكلفة بالصافي بعد االستهالك المتراكم تدرج الممتلكات 
 

ية على مدى قبالمت ط الثابت لتخفيض تكلفة الممتلكات والمعدات إلى قيمتهايتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القس

 األرض ملك حر. أعمارها اإلنتاجية المقدرة. وال يتم استهالك 
 

 هي كالتالي:  و للموجوداتاإلنتاجية المقدرة  راعماألالثابت على مدة القسط  أساسيحتسب االستهالك على 
 

 سنة 20 يمبان 

  سنة 5 – 3 معدات مكتبية 
 

عند البيع )أي، تاريخ حصول المستلم  إلغاء االعتراف بهئيا  يتم دبجل مإن بند الممتلكات والمعدات وأي جزء جوهري مس

 إلغاء أو خسائر ناتجة عن  أرباحدرج أي ت عه.يعلى السيطرة( أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو ب

 الخسائر أو رباحبيان األ ل( فياألصل )المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصب االعتراف

 االعتراف باألصل.  إلغاءعند  المجمع
 

ها ة مالية ويتم تعديلات في نهاية كل سنمعدوال التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات ةيتم مراجعة القيم

ا.  إن كان ذلك مالئم 
 



  ها التابعةركات. وشع.كش.م.شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
 

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية 

 2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في ا فيمك
 

 

 

23 

 

 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(      -2
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.5
 

 دات غير الماليةوجوالممة يانخفاض ق  2.5.10

أصل ما قد تنخفض  تقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن

نوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير الس ةمالقي يمته. إذا ما ظهر مثل ذلك المؤشر أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاضق

رداده لهذا األصل. إن القيمة الممكن استردادها لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج ن استممكال رمبلغ المقدال

ا  لاألص  ، أيهما أكبر، ويتم تحديدها لكل أصل فردي ما لم يكناثناء االستخدامف البيع أو القيمة النقد ناقصا  تكالي منتج 

تنتجها الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تزيد  لتيك ا لر عن تلتدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل كبي

عتبر األصل قد انخفضت قيمته ويخفض إلى  كن استرداده، يالقيمة الدفترية ألصل ما أو وحدة إنتاج النقد عن المبلغ المم

 قيمته الممكن استردادها.
 

قبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم قبل مستلا ، تخصم التدفقات النقديةاثناء االستخداممة القي ميتقيد عن

دة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة  خاطر المحدالضرائب والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والم

نية تحديد مثل هذه مكاإم امالت الحديثة في السوق في االعتبار. في حالة عدعمخذ الناقصا  التكاليف حتى البيع، تؤ

المعلنة المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. ويتم تأييد هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم وأسعار األسهم 

 شركات المتداولة علنا أو مؤشرات القيمة العادلة المتاحة األخرى.لل
 

التي يتم إعدادها بصورة منفصلة   الحسابات التقديريةو ليةيلتفص الموازنات ا المجموعة النخفاض القيمة على تسابحاتند سي

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

قه بيتط مويت و طويل األجلللفترات األطول، يتم حساب معدل نم ةالنسبوالحسابات التقديرية عادة فترة خمس سنوات. وب

 لتوقع التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة. 
 

يم في تاريخ البيانات المالية المجمعة لتحديد ما إذا وجد أي مؤشر على  بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقي

المجموعة بتقدير المبلغ  ومتق ،مؤشرا وجد هذا اللم تعد موجودة أن انخفضت. فإذا م ةلالمسج أن خسائر انخفاض القيمة 

بقا  فقط في حالة وجود تغيير في الممكن استرداده لألصل أو وحدة انتاج النقد. ويتم رد خسائر انخفاض القيمة المسجلة سا

بحيث أال خسارة تقييم مسجلة. إن الرد محدود  ذ آخراالفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل من

الدفترية لألصل قيمته الممكن استردادها وال يتجاوز القيمة الدفترية التي كانت سيتم تحديدها بالصافي بعد  مةلقيااوز تتج

 وأ باحرتهالك في حالة عدم تسجيل خسائر االنخفاض في قيمة األصل في سنوات سابقة. يدرج الرد في بيان األاالس

  ، وفي هذه الحالة، يتم التعامل مع الرد كزيادة إعادة تقييم.مهقييتعاد غ المما لم يدرج األصل بالمبل المجمعالخسائر 
 

ية المجمعة لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تتوافر الظروف التي يتم اختبار الشهرة سنويا  كما في تاريخ البيانات المال

مكن استرداده لكل وحدة إنتاج نقد لمغ الالمبقييم ة الدفترية. يتحدد انخفاض قيمة الشهرة بتميض القتشير إلى احتمال انخفا

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

  ية.لستقبرات مئر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة في فتاسرد خ استرداده لوحدة انتاج النقد أقل من قيمتها الدفترية. ال يمكن
 

يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة لغرض تحديد انخفاض القيمة سنويا كما في 

احتمال انخفاض  ىلروف إوعندما تشير الظ -متى أمكن ذلك -البيانات المالية المجمعة على مستوى وحدة انتاج النقد تاريخ

 القيمة الدفترية.  
 

 ن فيوظملا يامزا 2.5.11

فترة تقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفيها. إن استحقاق هذه المكافأة يستند عادة  إلى الراتب النهائي وطول 

المكافآت يتم تسجيلها  لهذه خدمة الموظفين ويخضع الى إتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. إن التكاليف المتوقعة

ة. ان هذا االلتزام غير الممول يمثل المبلغ المستحق الدفع لكل موظف نتيجة دمالخ فترةمدى  كمصروفات مستحقة على

 مجمعة.النتهاء الخدمة بتاريخ البيانات المالية ال
 

مة للتأمينات االجتماعية، اعسة الإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بالنسبة للموظفين الكويتيين بدفع اشتراكات للمؤس

 س نسبة مئوية من رواتب الموظفين. ساى ألات عشتراكوتحتسب هذه اال
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 مخصصات  2.5.12

تداللي( ناتج عن حدث وقع في السابق، ومن أو اس يقانونتقيد المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي )

لتزام بصورة موثوق غ االاقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير مبل يتطلب استخدام الموارد التي تتضمن منافعأن مل تالمح

 فيها. 
 

يعكس، وفقا   بحيث بئالضراإذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال ماديا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل حالي قبل 

عند استخدام الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت  زام.لتباال لما هو مالئم، المخاطر المرتبطة

 يل. ف تموكتكالي
 

عة  وتعديلها لكي تعكس أفضل تقدير حالي. عندما تتوقع المجمو مجمعة مالية بياناتتتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل 

سترداد كأصل قا  لعقد تأمين، يتم االعتراف باالوف ثالمالمخصص أو المخصص بالكامل، على سبيل الداد جزء من رتاس

يتم عرض المصروفات المتعلقة بأية مخصصات في بيان   مؤكد ا بالفعل. منفصل ولكن فقط عندما يكون هذا االسترداد

  د.المجمع بالصافي بعد أي استردا او الخسائر رباحاأل
 

 أسهم خزينة  2.5.13

األم التي تم إعادة شرائها من قبل المجموعة ولم يتم إعادة  المصدرة للشركة  اصةخال م أسهم الخزينة من األسه تتكون

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

الناتجة   رباحالخزينة يتم إدراج األ مأسه دارصفي حساب مقابل ضمن حقوق الملكية. عند إعادة إ اهشرائ األسهم المعاد

كما يتم تحميل الخسائر والذي يعتبر غير قابل للتوزيع،  ،احتياطي أسهم الخزينة ،ضمن حساب منفصل في حقوق الملكية

ثم   المرحلة رباحتحميل الخسائر اإلضافية على األ متب، ويالمحققة على نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن لذلك الحسا

المحققة الحقا  عن بيع أسهم الخزينة أوال  لمقاصة الخسائر   رباحطي االختياري ثم االحتياطي االجباري. تستخدم األياحتالا

يتم دفع أية توزيعات  .  الواحتياطي أسهم الخزينة على التوالي المرحلة رباحالمسجلة سابقا  في االحتياطيات واأل المؤقتة

إلى زيادة عدد أسهم الخزينة نسبيا  وتخفيض متوسط تكلفة  رباحإصدار أسهم األي يؤدونة. م الخزينقدية عن أسه أرباح

 هم الخزينة. تكلفة أس إجماليالسهم بدون التأثير على 
 

  األرباحتوزيع  2.5.14

ح اق سيطرة المجموعة. وفقا لقانون الشركات، يسمر في نطمالذا ابح هال يصعندما  األرباحتسجل المجموعة التزام بسداد 

 مباشرة في حقوق الملكية.  المبلغ المقابل . يسجلها من المساهمين في الجمعية العمومية السنويةبعد اعتماد األرباحبتوزيع 
 

خ الحق بعد تاريمعة كحدث جمية الخ البيانات المالللسنة والتي تم اعتمادها الحقا لتاري األرباحعن توزيعات  اإلفصاحتم 

  البيانات المالية المجمعة. 
 

  أرباح اتتوزيعات إيراد 2.5.15

 عندما يثبت الحق في استالم الدفعات. رباحات توزيعات األإيرادتسجل 
 

 الضرائب  2.5.16

 م العلمي والضرائب قدللت كويتالؤسسة حصة م
رار أعضاء مجلس  % وفقا  للحساب المعدل استنادا  إلى ق1بة سنلمي بتحتسب الشركة األم حصة مؤسسة الكويت للتقدم الع

ة  دارات من الشركات الزميلة والتابعة ومكافأة أعضاء مجلس اإليرادة المؤسسة الذي ينص على أنه يجب استبعاد اإلإدار

 االجباري من ربح السنة عند تحديد الحصة. ي ياطتاالحيل إلى والتحو
 

 ية  ضريبة دعم العمالة الوطن
 2006لعام  24وقرار وزير المالية رقم  2000لسنة  19وفقا  للقانون رقم  تسب الشركة األم ضريبة دعم العمالة الوطنيةحت

الشركات الزميلة والتابعة وتوزيعات من  اتيرادم اإل% من ربح السنة الخاضع للضريبة. وفقا  للقانون، تم خص 2.5بنسبة 

 السنة.  لوطنية من ربحي تخضع لضريبة دعم العمالة اتلرجة االنقدية من الشركات المد رباحاأل
 

 الزكاة
 10اعتبارا  من الذي يسري  58/2007% من ربح المجموعة وفقا  لقرار وزارة المالية رقم 1يتم احتساب الزكاة بنسبة 

 .2007ديسمبر 
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 الهامة )تتمة(  ةحاسبيالسياسات الم 2.5
 

 اتيرادعتراف باإلالا 2.5.17

على مدى الوقت عندما )أو فور( تستوفي المجموعة التزامات األداء من  أو  ات في فترة زمنية معينةيراديتم االعتراف باإل

  العميل.إلى  المطلوبةالخدمات أو   خالل تحويل البضاعة
 

 ات أتعاب وعمولةإيراد
والعموالت من مجموعة متنوعة من الخدمات المالية التي تقدمها لعمالئها. يتم تسجيل  باعتألا اتإيرادتكتسب المجموعة 

 والعموالت وفقا  للمبلغ الذي يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة أحقيتها فيه مقابل تقديم الخدمات. تعابات األإيراد
 

ات المجموعة بصورة نمطية إيرادمن عقود وال تتض .دالعقاية كذلك توقيت الوفاء بها في بديتم تحديد التزامات األداء و

 العديد من التزامات األداء.
 

لعمالئها، يتم إصدار فاتورة بالمبلغ النقدي المقابل لها وعادة  ما يستحق على الفور عند الوفاء  ة خدملعة اعندما تقدم المجمو

 المقدمة على مدار الوقت.  ةمالخد أو في نهاية فترة العقد في حالة زمنية معنية فترةبالخدمة عند 
 

بصورة نمطية على الخدمات قبل تحويلها ر سيطتنها ات حيث ايرادانتهت المجموعة الى ان المبلغ الرئيسي في ترتيبات اإل

 الى العميل. 
 

 ات ومصروفات فوائد إيراد 2.5.18

ت المالية التي تحمل فائدة باستخدام اواألد لجميع المجمع و الخسائرأ رباحات ومصروفات الفوائد في بيان األإيرادتسجل 

تستخدم طريقة معدل الفائدة الفعلي الحتساب التكلفة المطفأة لالصل المالي او االلتزام المالي  طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

   .الصلةترة ذات ى الفاو الخسائر على مد األرباحوزيعه واالعتراف به كايرادات فوائد او مصروفات فوائد في ويتم ت
 

   العمالت األجنبية 2.5.19

لرئيسية للشركة األم. تقوم كل شركة في المجموعة موعة بالدينار الكويتي وهو العملة اعة للمجالبيانات المالية المجم رضتع

 .ئيسيةالمدرجة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك العملة الر بتحديد العملة الرئيسية لها، كما يتم قياس البنود

 رباحأو الخسائر المعاد تصنيفها إلى األ رباحتعكس األ أجنبية ةعمليللتجميع وعند بيع  شرةمبالتستخدم المجموعة الطريقة ا

 ر المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.  أو الخسائ
 

 المعامالت واألرصدة
الفوري  رف الص ئيسية لكل منها وفقا  لسعررل ملة ايتم مبدئيا قيد المعامالت بعمالت أجنبية من قبل شركات المجموعة بالع

 لالعتراف ألول مرة. لمعاملة في تاريخ تأهل ا
 

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

 أو الخسائر.  رباحاأل يأو تحويل البنود النقدية ف ةلتسويتاريخ البيانات المالية المجمعة. وتسجل الفروق الناتجة من ا
 

ية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ حويل البنود غير النقديتم ت

م خداتة أجنبية فيتم تحويلها باسلملة بعلنسبة للبنود غير النقدية التي يتم إعادة قياسها وفقا  للقيمة العادالمعامالت المبدئية. وبا

ريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. تتم معاملة الربح أو الخسارة الناتجة من تحويل البنود غير التا سعار الصرف كما في أ

للبند )أي ان   ة لالعاديتماشى مع االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة من التغير في القيمة النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما 

أو الخسائر يتم  رباحات الشاملة األخرى أو األيرادئر قيمتها العادلة في اإلو خساأ أرباحالتي تدرج ود لبنافروق تحويل 

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

أو  ات )أو جزء منها(راديإو أالمبدئي ألصل أو مصروفات  فاالعترعند تحديد سعر الصرف الفوري الذي سيستخدم عند ا

أصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة ب إلغاء االعترافند ع

وجود عدة مبالغ مدفوعة أو   ةي حال أو االلتزام غير النقدي الذي نشأ عن تلك الدفعات المقدمة. ف باالعتراف المبدئي لألصل 

 حديد تاريخ المعاملة لكل مبلغ مدفوع أو مستلم من الدفعات مقدما. ت عةلمجموامقدما، فيجب على مة ستلم
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 موعةالمج شركات
نبية إلى الدينار الكويتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ  األج للعملياتعند التجميع، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات 

ركات بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. ه الشأو الخسائر لهذ رباحاألات يانبالبيانات المالية المجمعة، وتحول 

  عملية ألخرى. عند بيع ات الشاملة ايراداألجنبية الناتجة عن التحويل بغرض التجميع ضمن اإل تالعمالتدرج فروق تحويل 

 خسائر.أو ال رباحجنبية إلى األألا ةيالعملات الشاملة األخرى المتعلق بهذه يرادأجنبية، يعاد تصنيف بند اإل
 

ترية للموجودات والمطلوبات يمة العادلة للقيمة الدفقلعلى اأجنبية وأي تعديالت  عمليةتتم معاملة أية شهرة ناتجة من حيازة 

ة نبيجت األاألجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري لتحويل العمال عمليةكموجودات ومطلوبات للالناتجة من الحيازة 

 ة.ية المجمعالمالالبيانات ي تاريخ ف
 

 موجودات بصفة األمانة  2.5.20

ابة ني اتثمار موجوداالحتفاظ بموجودات أو استاألمانة األخرى التي ينتج عنها  توخدماتقدم المجموعة خدمات الضمان 

تراف عن العمالء. ال يتم عرض الموجودات المحتفظ بها بصفة أمانة في البيانات المالية المجمعة ما لم تستوفي معايير االع

 أنها ليست ضمن الموجودات الخاصة بالمجموعة.  حيث 
 

 المحتملة  لوباتطمت والالموجودا 2.5.21

م اإلفصاح عنها عندما يكون تحقيق المنافع بيانات المالية المجمعة بل يتيتم إدراج الموجودات المحتملة ضمن ال ال

 االقتصادية محتمال . 
 

نات ع ولكن يتم اإلفصاح عنها في اإليضاحات حول البياان المركز المالي المجميتم إدراج المطلوبات المحتملة في بي ال

 الشركة مستبعدا . على منافع اقتصادية إلى خارج شتمل الية المجمعة ما لم يكن احتمال تدفق الموارد التي تملا
 

 معلومات القطاعات  2.5.22

ات ويتحمل عنها تكاليف. تستخدم إيرادإن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يضطلع بأنشطة األعمال التي ينتج عنها 

التشغيل التي تتميز بسمات  تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تجميع قطاعاتالتشغيل ل تقطاعااألم  ة الشركةإدار

ا ويتم إعداد التقارير بشأنها بصفتها ية مماثلة وتتشابه في ااقتصاد لمنتجات والخدمات ونوعية العمالء متى كان ذلك مالئم 

 قطاعات يمكن إعداد تقرير عنها. 
 

 عقود التأجير  2.5.23
 

 تأجركمس ةعمجمولا
وعقود تأجير  األجلقامت المجموعة بتطبيق طريقة اعتراف وقياس فردية لكافة عقود التأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة 

الموجودات منخفضة القيمة. وتسجل المجموعة مطلوبات عقود التأجير ألداء مدفوعات عقود التأجير وموجودات حق 

 دات ذات الصلة. وجالمو االستخدام بما يمثل حق استخدام

 

 ( موجودات حق االستخدام1
التاريخ الذي يصبح فيه األصل ذي الصلة   تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد التأجير )أي

 متة، ويمتاحا  لالستخدام(. وتقاس موجودات حق االستخدام وفقا  للتكلفة ناقصا  أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيم

تعديلها بما يعكس أي إعادة قياس لمطلوبات عقود التأجير. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام قيمة مطلوبات عقود 

قبل تاريخ البدء ناقصا  أي أو  لتأجير المسجلة والتكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة ومدفوعات عقود التأجير المسددة فيا

 حوافز عقود تأجير مستلمة. 
 

مدة  أو  القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أساسموجودات حق االستخدام المعترف بها على الك هتم استي

 أقصر. أيهمالتأجير عقد ا
 

تعكس التكاليف ممارسة خيار الشراء، يحتسب أو  المجموعة في نهاية فترة االيجارإلى  في حالة انتقال ملكية األصل المؤجل

 .  لألصلم العمر اإلنتاجي المقدر ادباستخاالستهالك 
 

( انخفاض قيمة 2.4.10االستخدام النخفاض القيمة. راجع السياسات المحاسبية بالقسم رقم ) حقكما تتعرض موجودات 

 الموجودات غير المالية.  
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 )تتمة(عقود التأجير  2.5.23
 

  )تتمة( المجموعة كمستأجر
 

 ( مطلوبات عقود التأجير2
تعترف المجموعة في تاريخ بداية عقد التأجير بمطلوبات العقد والتي يتم قياسها وفقا  للقيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير 

تأجير المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات  لا عقد  سيتم سدادها على مدى فترة عقد التأجير. وتتضمن مدفوعاتالتي 

أو   طبيعتها( ناقصا أي حوافز تأجير مستحقة ومدفوعات عقد التأجير المتغيرة التي تعتمد على أحد المؤشراتالثابتة ب

جير على  تأا بموجب ضمانات القيمة التخريدية. كما تشتمل مدفوعات عقد الالمعدالت وكذلك المبالغ التي من المتوقع سداده

معقولة من أنه يتم ممارسته من قبل المجموعة ومدفوعات الغرامات  سعر الممارسة لخيار الشراء والتي من المؤكد بصورة

 هاء العقد. إلنهاء عقد التأجير في حالة إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار إن
 

 إلنتاج)ما لم يتم تكبدها معدل ما، فيتم تسجيلها كمصروفات أو  مد على مؤشرفي حالة مدفوعات التأجير المتغيرة التي ال تعت

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات الظروف التي تستدعي سداد المدفوعات. أو  في الفترة التي يقع فيها الحدثمخزون( 

كان معدل االقتراض   جير في حالة إذا م المجموعة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بداية عقد التأعقد التأجير، تستخد

المتضمن في عقد التأجير غير قابل للتحديد بشكل فوري. وبعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقد التأجير لكي 

الدفترية ذلك يعاد قياس القيمة إلى  وعات عقد التأجير المسددة. إضافةيعكس تراكم تكلفة الفائدة بينما يتم تخفيضه مقابل مدف

تغير في مدفوعات عقد التأجير )على سبيل أو  تغير في مدة عقد التأجيرأو  ات عقد التأجير في حالة أن يطرأ تعديللمطلوب

 لمستخدم في تحديد مدفوعات التأجير هذه(المؤشر اأو  المثال التغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة من التغير في المعدل

 لتحديد ما إذا كان سيتم شراء األصل ذي الصلة.  الذي يتم إجراؤهتغير في التقييم أو 
 

 وعقود الموجودات منخفضة القيمة األجل( عقود التأجير قصيرة 3
الخاصة بها  األجللمعدات قصيرة بالنسبة لعقود تأجير الممتلكات وا األجلتطبق المجموعة إعفاء االعتراف للعقود قصيرة 

أقل من تاريخ بداية التأجير والتي ال تتضمن خيار شراء األصل(. كما أنها أو  شهرا   12تها بفترة )أي تلك العقود التي تقدر مد

يمة. تطبق إعفاء االعتراف لعقود الموجودات منخفضة القيمة بالنسبة لعقود تأجير المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة الق

 أساسوعقود الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على  األجلفوعات عقد التأجير في حالة العقود قصيرة ويتم تسجيل مد

 القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير. 
 

   ة المجمعةلماليفترة البيانات اأحداث بعد  2.5.24

روف وقعت ارها حول ظيخ التصريح بإصدولكن قبل تارمجمعة البيانات المالية ال إذا استلمت المجموعة معلومات بعد فترة

، ستقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت المعلومات تؤثر على المبالغ المسجلة في  البيانات المالية المجمعةاية فترة في نه

س أي بحيث تعك ة المجمعةالبيانات الماليفي  ةستقوم المجموعة بتعديل المبالغ المسجل للمجموعة. و جمعةالبيانات المالية الم

التي تتعلق بتلك الظروف  تحديث اإلفصاحات إلى ، باإلضافة بيانات المالية المجمعةالت بعد فترة تعديال إلى أحداث تؤدي

لن تقوم ، البيانات المالية المجمعةبعد فترة  تعديالت إلىتؤدي في ضوء المعلومات الجديدة. في حالة وقوع أي أحداث ال 

كن سوف تقوم باإلفصاح عن طبيعة الحدث الذي ال لديها، ولجمعة لمالية المالبيانات اة في يير المبالغ المسجلالمجموعة بتغ

 ذلك ممكناَ.  تعديالت وتقدير تأثيره المالي أو بيان عدم إمكانية إجراء هذا التقييم متى كان إلىيؤدي 
 

 تداولةغير ممقابل  متداولة إلىالموجودات والمطلوبات صنيف ت 2.5.25
بنود متداولة/غير   ىإلتصنيفها  إلىاستنادا  المجمع المالي بيان المركز  فيموجودات والمطلوبات ال عةالمجمو عرضت

 :ادمعنوال  داتيكون األصل م .ولةمتدا
 

 أو  ؛في دورة تشغيل عادية كهاستهال أو توجد نية لبيعه أو االعتراف بهلمتوقع يكون من ا 
  أو ؛ي بغرض المتاجرةسأسايكون محتفظا  به بشكل 
 أو ؛ةالمجمع ي عشر شهرا  بعد فترة البيانات الماليةل اثنخال االعتراف بهمتوقع ن من اليكو  
 قل بعد  األا  على لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهرستخدام الا تبادل أومن القيدا م نالمعادل ما لم يك يمثل النقد والنقد

 .المجمعة فترة البيانات المالية
 

  .تداولةمر غي موجوداتك خرىاأل ف كافة الموجوداتصنت
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 (أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة      -2
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.5
 

 )تتمة( غير متداولةمقابل  متداولة إلىالموجودات والمطلوبات صنيف ت 2.5.25
 :ال  عندماوتدايكون االلتزام م

 

 أو ؛عاديةشغيل رة تلمتوقع سداده في دويكون من ا 
 أو ؛جرةمتاالي بغرض اسأس تفظا  به بشكليكون مح 
  أو ؛المجمعة يانات الماليةالسداد خالل اثني عشر شهرا  بعد فترة البيكون مستحق  
 المجمعة ليةماالبيانات الترة  على األقل بعد فشر شهرا  ي عاثنرة جيل تسوية االلتزام لفتعدم وجود حق غير مشروط بتأ. 
 

 متداولة. ير كغ خرىالمطلوبات األبتصنيف كافة  المجموعة تقوم
 

 قياس القيمة العادلة  2.5.26
دفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في الم أو  ام أصلم من بيع بأنها السعر المستل تعرف القيمة العادلة

 نقل االلتزام:أو  صلدوث معاملة بيع األفتراض ح اإلى  عادلةالسوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة ال
 

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

 األكثر مالءمة.  السوقأو  السوق الرئيسيإلى  يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول
 

عند تسعير ام باستخدام االفتراضات التي يمكن للمشاركين في السوق استخدامها االلتزأو  صللأل  ةيتم قياس القيمة العادل
 هم االقتصادية المثلى.لحالمشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصأن اراض  االلتزام، بافتأو  صلاأل
 

خالل استخدام   نافع اقتصادية منمرك في السوق على إنتاج المالي قدرة المشا غير صليراعي قياس القيمة العادلة لأل 
بأعلى   صلألدم ايستخارك آخر في السوق من المحتمل أن شمإلى  من خالل بيعهأو  بأعلى وأفضل مستوى له، صلاأل

 وأفضل مستوى له. 
 

لعادلة، مع تحقيق أقصى فية لقياس القيمة اتستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كا
 الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.ستخدام للمدخالت ا
 

االفصاح عنها في البيانات المالية المجمعة ضمن أو  ا العادلةهقيمتتم قياس الموجودات والمطلوبات التي يتصنف كافة 
ثل أهمية لقياس القيمة والذي يمأقل مستوى من المدخالت إلى  ادا  مبين كما يلي، استنالجدول الهرمي للقيمة العادلة، وال

 العادلة ككل: 
 

  المطلوبات المماثلة؛أو  للموجوداتعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة : األسعار الم1المستوى 
  دلة ملحوظ ا بشكل لقياس القيمة العا : أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية2المستوى

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

دم نة في السوق. وتستخاألسعار المعلإلى  المالية المسعرة في أسواق نشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع دواتالنسبة لألب
 للمطلوبات. أسعار البيع للموجودات وأسعار الشراء 

 

التدفقات أو  ار مماثلالقيمة السوقية الستثمإلى  د القيمة العادلة بالرجوعالمالية غير المسعرة، يتم تحدي دواتبالنسبة لأل
   أسعار المتداولين.أو  نماذج التقييم المناسبة األخرىأو  النقدية المخصومة

 

نت ات المالية المجمعة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كات والمطلوبات المالية المسجلة في البيانابالنسبة للموجود
أقل مستوى من إلى  هرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناد اهناك تحويالت قد حدثت بين المستويات في الجدول ال

 .ل( في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعةكس القيمة العادلة كالمدخالت التي تعتبر جوهرية لقيا
 

ودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ألغراض افصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموج
 االلتزام ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة وفقا للمبين أعاله.أو  صلرتبطة باألوالمخاطر الم
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 ت المحاسبية الهامةت واالفتراضاحكام والتقديرااأل      -3
 

بالغ على الم رثفتراضات تؤوتقديرات وا أحكامة وضع دارد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من اإلإن إعدا
. إن ات المحتملةعن المطلوبواإلفصاح  رفقةالم فصاحاتإلوات باات والمطلوالموجودوالمصروفات و اتيرادالمسجلة لإل

على القيمة الدفترية   مادي تعديل إجراء تتطلبقد نتائج  إلى يرات يمكن أن يؤديدضات والتقهذه االفترا عدم التأكد من
 . فترات المستقبليةالرة في ثأبات المتالمطلو وأللموجودات 

 

  حكاماأل 3.1
رية على المبالغ ر األكثر جوهالتي لها التأثي يةالتال حكامباتخاذ األ ةدارعة، قامت اإلمجموالمحاسبية للسياسات عند تطبيق ال
 :المجمعة البيانات الماليةالمدرجة في  

 

 تصنيف الموجودات المالية
تقييم نموذج األعمال الذي يتم ضمنه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما  إلىتحدد المجموعة تصنف الموجودات المالية استنادا  

 القائم.الفائدة فقط على أصل المبلغ أصل المبلغ ومدفوعات  ثلمي تمالوط التعاقدية لألصل الإذا كانت الشر
 

 أساس االستمرارية  
موعة لديها قناعة أن المج علىهي رية ومبدأ االستمرا أساسعلى  هاأعمالة تابعمبتقييم قدرة المجموعة على ة داراإلقامت 
  عدم عوامل  أيوجود ب على علم  ةداراإل تكنذلك، لم إلى  ضافةباإلا في المستقبل القريب. هأعمالة صل امة لمود الالزالموار
فقد تم ، لتاليوباارية. ستمردأ االمب أساسها على أعمالة تابععلى م حول قدرة المجموعة اكا  جوهري  ش رثيقد تادي م تيقن
 الستمرارية.ا دأس مبلبيانات المالية المجمعة على أساد اعدا إ
 

 التقديرات واالفتراضات  3.2
البيانات من التقديرات بتاريخ  دلعدم التأك خرىاألتي تتعلق بالمصادر المستقبلية والرئيسية تراضات الرئيسية الإن االف

جودات والمطلوبات دفترية للمويل مادي على القيمة ال تعد طر جوهرية تتسبب في إجراءخابموالتي ترتبط  المالية المجمعة
 ذات الصلة أدناه.  المجمعةالبيانات المالية فردية حول بنود ا في اإليضاحات اليتم توضيحها أيض   خالل السنة المالية الالحقة

ير . ومع ذلك قد تتغمجمعةة الالبيانات الماليند إعداد ع حةالمؤشرات المتا إلى في افتراضاتها وتقديراتها مجموعةتستند ال
لناتجة خارج نطاق السوق أو الظروف ا حول التطورات المستقبلية نظرا للتغيرات فيالحالية الظروف واالفتراضات 

 فتراضات عند حدوثها.الهذه التغيرات في ا. تنعكس مجموعةسيطرة ال
 

 الزميلة اتانخفاض قيمة الشرك
دئيا مب ميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية للشركات الزميلة، حيث يتمزال شركاتالن االستثمار في ع بةاسيتم المح
ات دصافي موجو من المجموعة ة في حصةفيما بعد الحياز ها بعد ذلك مقابل التغيرتعديلبالتكلفة و اتهذه االستثمارإدراج 
تقييم ما إذا  مجمعة مالية بيانات كل يخ تار يمة. يجب على المجموعة فيقال انخفاض فيناقصا  أي خسائر  الزميلة اتالشرك

ة بتقدير المبلغ الممكن استرداده  دارإله المؤشرات، تقوم اخفاض القيمة. وفي حالة وجود هذ ان ىأي مؤشرات عل كان هناك
الغ القيمة وتحديد المب ضنخفاات اإن وجدت(. إن تحديد مؤشرسائر انخفاض القيمة )خ دارمقتحديد  يلة لغرضشركة الزملل

 رية. جوه وتقديرات وافتراضات أحكامة وضع دارمن اإلالممكن استردادها تتطلب 
 

 ستهالك موجودات القابلة لالية للنتاجاألعمار اإل
  إلى ادا بلة لالستهالك بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة استناية للموجودات القنتاجألعمار اإلة بمراجعة تقديرها لدارتقوم اإل

ير تعلق بالتقادم التكنولوجي الذي قد يغتبهذه التقديرات  ةعدم التأكد المرتبطعوامل موجودات. كما أن االستخدام المتوقع لل
 . ومعدات تكنولوجيا المعلومات الكمبيوتر مجبرااستخدام بعض 

 

 ية المدرجة بالتكلفة المطفأةلات الماانخفاض قيمة الموجود
رجة بالتكلفة المطفأة. دوات الدين المالية المدئتمان المتوقعة المرتبطة بأئر االاسمستقبلي بتقييم خ أساستقوم المجموعة على 

 مان المتوقعة. حتساب خسائر االئتسطة البم عة بتطبيق طريقةود، تقوم المجموين وموجودات العقريمدينين التجاة للبالنسب
خسائر  إلى  ستنادال مخصص خسائر اتسجذلك  نيرات في مخاطر االئتمان وبدال موبالتالي، ال تقوم المجموعة بتتبع التغ

شاء مصفوفة لمجموعة بإنمت ا. قاات مالية مجمعةكل بيانيخ ارفي ت على مدى عمر األداة المالية  عةقاالئتمان المتو
تعديلها مقابل العوامل المستقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئة و مانتخسائر االئب السابقةخبرتها  إلىات تستند مخصص

 يرات.نتائج الفعلية عن هذه التقدتصادية. قد تختلف القاال
 

 قياس القيمة العادلة 
ها أسعار سوق نشط(. ويتضمن ذلك  تتوفر للمالية )عندما العادلة لألدوات ام لتحديد القيمة الة أساليب تقييدارتستخدم اإل

في ة دار، تستند اإلقديرات وافتراضات تتوافق مع الطريقة التي يتبعها المشاركين في السوق في تسعير األداة المالية. ضع تو
، تقوم . وفي هذه الحالةةدائمرة فرة بصوتكون متوذه البيانات قد ال كان، إال أن ه ماإلالبيانات الملحوظة قدر  إلى افتراضاتها 

العادلة المقدرة عن األسعار الفعلية التي سيتم تحقيقها في معاملة  ةمعلومات المتاحة. قد تختلف القيملا ة باستخدام أفضلداراإل
  متكافئة في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
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 تثمار اس اتإيراد( خسائر)صافي  -4

 
2020 2019 

 
 نار كويتييد دينار كويتي

   

و أ رباحدلة من خالل األقيمة العالموجودات مالية مدرجة بابيع ققة من مح أرباح

 149,598 390,298 الخسائر 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  غير محققة من  أرباح( خسائر)

 1,181,928 (1,093,064)  او الخسائر رباحاأل

 154,534 76,837 ئد  فوا اتإيراد

     - 7,750  احأربات توزيع اتإيراد

 
──────── ──────── 

 
(618,179) 1,486,060 

 
════════ ════════ 

 

 السهم ربحية      -5
 

توسط على المين العادي األمربح السنة الخاص بمساهمي الشركة  (خسارة)ربحية السهم األساسية بقسمة يتم احتساب 

 قسمةبربحية السهم المخففة ( خسارة)حتساب ا م. يتالخزينة أسهم ناقصا   الل السنةالعادية القائمة خ سهمألالمرجح لعدد ا

العادية القائمة خالل السنة زائدا  المتوسط  سهمعلى المتوسط المرجح لعدد األين العادي األمالربح الخاص بمساهمي الشركة 

ناقصا    عادية أسهم إلىة فة المخفالعادية المحتمل مسهة األا عند تحويل كافصدارهة التي سيتم إالعادي سهمالمرجح لعدد األ

ا. الخزينة أسهمالمتوسط المرجح لعدد    عدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة.ل نظر 
 

 2020 2019 
   

 586,493 (10,191,234) (يكويت )دينار األمة السنة الخاص بمساهمي الشركربح ( ارةخس)

 ═══════ ═══════ 

 584,473,066 584,473,066 *القائمة  سهمالمتوسط المرجح لعدد األ

 ═══════ ═══════ 

 فلس 1.00 فلس  (17.44)  السهم األساسية والمخففة ربحية 

 ═══════ ═══════ 
 

 ل السنة.  الخزينة خال أسهمرات في أثير التغيلت مرجحالعتبار المتوسط الي ايأخذ ف سهماأل المرجح لعدد توسطالم * إن
 

تملة بين تاريخ البيانات المالية المجمعة وتاريخ عادية مح أسهم عادية أو  أسهمتتضمن  أخرىجراء أي معامالت إلم يتم 

 . دراج ربحية السهمإإعادة طلب ي يتالذ هذه البيانات المالية المجمعةالتصريح ب
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 اتممتلكات ومعد     -6

 مبنى   ضأر 
 معدات

 المجموع   مكتبية   

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     التكلفة: 

 2,072,517 458,767 561,000 1,052,750 2019يناير    1في  

 19,780 19,780     -     - إضافات  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,092,297 478,547 561,000 1,052,750 2020ر يناي  1و   2019ر  ديسمب   31  في 

 5,986 5,986     -     - إضافات  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,098,283 484,533 561,000 1,052,750  2020ديسمبر   31في  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

     االستهالك المتراكم:

 (983,900) (422,900) (561,000)     -  2019يناير    1في  

 (17,257) (17,257)     -     - ة االستهالك للسن رسوم  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,001,157) (440,157) (561,000)     - 2020يناير  1و   2019ديسمبر    31في  

 (19,848) (19,848)     -     - نة الك للساالسته   م رسو 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

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

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

     في القيمة الدفترية:صا

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

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,091,140 38,390     - 1,052,750 2019ديسمبر    31في  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 ات زميلةاستثمار في شرك     -7
  

 : في الشركات التالية المصنفة كشركات زميلةلدى المجموعة حصص  
 

 الشركة
 بلد

 التأسيس
 

 حصة الملكية %
طة األنش
 ةسيسااأل

 
 ةدفتريالقيمة ال

  2020 2019  2020 2019 

 نار كويتيدي يتي كو دينار     
       

 2,543,366 2,847,424 تصنيع 23.73 23.73 ألمانيا اتش(شركة ريكو )جي أم بي 

 القابضة األلمانيةالشركة الكويتية 
 16,743,524 13,562,128 أنشطة استثمار  23.49 23.49 الكويت * (مقفلة)

 17,105,819 13,155,628 نيع تص 12.37 12.37 المانيا  (واينج) كة واينج العالمية أي جيرش
     ──────── ──────── 
     29,565,180 36,392,709 
     ════════ ════════ 
 

محاسبة عن حصص  الم ي تالتة هذه الشركات المستثمر فيها إدار، فقدت المجموعة تمثيلها في مجلس سابقةخالل السنة ال *
التأثير الملموس من خالل تقد أن لها الحق في االستمرار في ممارسة تع تزال اللمجموعة ن اأة داراإللكية فيها. تعتقد الم

 القابضة  األلمانيةالشركة الكويتية  لدى، وبالتالي تستمر في تطبيق طريقة حقوق الملكية وفقا لهذه االستثمارات. أخرىوسائل 
   .أي جي ج العالمية% في شركة واين52نسبة ة باشرمبية ملك
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 القيمة الدفترية للشركات الزميلة: حوللمعلومات المالية ا ملخصة بقافيما يلي مط
 

 2019 2020  مطابقة القيمة الدفترية
 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 37,769,857 36,392,709 يناير  1في كما 

 13,273      - إضافات  

 28,636 (2,697,627) رة( الربح )الخسا يحصة ف

و الخسائر في فترات أ رباحاأل إلىعاد تصنيفها د يق  أخرىشاملة  اتإيرادحصة في  
 175,740 1,235,523 الحقة

او الخسائر في فترات  رباحاأل إلىلن يعاد تصنيفها  أخرىشاملة  اتإيرادحصة في  
 (669,035) (415,026) الحقة

 (507,444)      -  أرباحتوزيعات 

      - (6,291,915)  ض القيمةخفاخسائر ان

 (418,318) 1,341,516  أجنبيةعمالت ل يحوت فروق
 ──────── ──────── 

 36,392,709 29,565,180 ديسمبر 31في كما 
 ════════ ════════ 

  

فصح عنها تعكس المعلومات المية للمجموعة. مادالشركات الزميلة ال حوللية ماالت لومامعال ملخص ييوضح الجدول التال
 :الية للشركات الزميلة ذات الصلة وليس حصة المجموعة من تلك المبالغلمات المبالغ المعروضة في البيانا

 

 ملخص بيان المركز المالي المجمع
 شركة ريكو 

 )جي أم بي اتش( 

الشركة الكويتية 
ضة قابال األلمانية
 المجموع نجواي شركة )مقفلة(ش.م.ك. 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   2020ديسمبر    31ي كما ف 
     

 190,423,206 87,980,260 91,869,087 10,573,859 ولة تدام موجودات

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

 (97,854,170) (47,816,390) (48,511,286) (1,526,494) متداولة اتمطلوب

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

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

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

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

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

 (6,291,915)  (3,690,791) (2,601,124)     - قيمة خسائر انخفاض ال
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 29,565,180 13,155,628 13,562,128 2,847,424 يمة الدفترية الستثمار المجموعةالق

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 
 شركة ريكو 

 )جي أم بي اتش(

ويتية الشركة الك
ابضة لقا األلمانية

 المجموع نجياة وشرك ش.م.ك. )مقفلة(

 نار كويتي دي ي دينار كويت دينار كويتي  دينار كويتي  2019ديسمبر    31في  كما  

     

 154,824,187 70,749,311 74,675,092 9,399,784 متداولة  موجودات

 158,116,966 66,288,609 87,163,654 4,664,703 غير متداولة  موجودات

 (81,361,342) (39,610,233) (40,322,003) (1,429,106) ةداولمت مطلوبات

 (100,790,410) (39,958,960) (58,914,547) (1,916,903) غير متداولة مطلوبات

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 130,789,401 57,468,727 62,602,196 10,718,478 حقوق الملكية

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 12,032,466 9,996,075 2,036,391     -  هرةالش

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 36,392,709 17,105,819 16,743,524 2,543,366 ستثمار المجموعةال يةالقيمة الدفتر

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



  ها التابعةركات. وشع.كش.م.شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
 

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية 

 2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في ا فيمك
 

 

 

33 

 

 

 )تتمة( ات زميلةاستثمار في شرك     -7
 

 
 ركة ريكو ش 

 )جي أم بي اتش( 

يتية الشركة الكو
ة القابض األلمانية

 المجموع جكة واينرش  )مقفلة( ك.م.ش.

الشاملة او الخسائر وااليرادات   األرباح ان ملخص بي 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   األخرى 

      2020ديسمبر    31هية في  منت لسنة ال ل 
     

 276,485,624 132,382,382 134,168,616 9,934,626  ت ا يراد اإل 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (25,681,784) (12,796,849) (13,342,950) 458,015 )الخسارة(الربح  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

م إعادة يت   قد  أخرى شاملة   )خسائر(   ات إيراد 

 7,851,518 (559,898) 8,411,416     - فترات الحقةو الخسائر في  أ   رباحاأل   إلى تصنيفها  

 إلى لن يتم إعادة تصنيفها    رى أخ ملة  خسائر شا 

 (3,375,564) (1,687,782) (1,687,782)     - ة حق او الخسائر في فترات ال   رباح األ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (21,205,830) (15,044,529) (6,619,316) 458,015 الشاملة   )الخسائر(  ات اد ير اإل  مالي إج 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

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

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 820,497 1,050,038 (231,010) 1,469  األخرى الشاملة    اإليرادات في    حصة المجموعة 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (1,877,130) (76,518) (1,861,320) 60,708 الشاملة   يرادات اإلحصة المجموعة في اجمالي  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 
 شركة ريكو 

 )جي أم بي اتش(

الشركة الكويتية 
القابضة  األلمانية

 المجموع شركة واينج ش.م.ك. )مقفلة(

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ي دينار كويت 

        2019مبر  يسد  31في    للسنة المنتهية 

     

 331,681,360 158,612,894 159,970,942 13,097,524  ات يراد اإل 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 189,842 2,152,798 (2,466,535) 503,579 (رةالخسا ) الربح  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

قد يتم إعادة   أخرى شاملة    ات إيراد  )خسائر( 

 (3,904,214) 211,813 (4,116,027)     - ائر في فترات الحقةاو الخس   رباحاأل   ى إل نيفها  تص 

 إلى لن يتم إعادة تصنيفها    أخرى املة  ش ر خسائ 

 (4,873,296) (2,436,648) (2,436,648)     - و الخسائر في فترات الحقة أ   رباح األ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (8,587,668) (72,037) (9,019,210) 503,579 شاملة  ل ا  خسائر( )ال  ات يراد اإل  إجمالي 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 28,636 266,526 (358,708) 120,818  السنة  (  خسارة)   حصة المجموعة في ربح 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (493,295) (97,733) (361,624) (33,938)  األخرى الشاملة    اإليرادات في    المجموعة   حصة 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (464,659) 168,793 (720,332) 86,880 الشاملة   اإليرادات حصة المجموعة في اجمالي  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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هناك مصادر خارجية وداخلية للمعلومات، مثل (، 19-كوفيدالتطورات األخيرة لتفشي فيروس كورونا )في ضوء 

حول  عوامل عدم التيقن  واستمرار  ،19-نظرا الستمرار جائخة كوفيد الحاد في المبيعات واالرباح للسنة الحاليةاالنخفاض 

ات جل، ويؤدي الى انخفاض الطلب على االخشاب ومنتيعات في المستقبالمباالقتصاد الكلي، ما قد يؤثر سلبيا على 

إلى أنه يجب اختبار انخفاض القيمة  موعةالمج انتهت، بالتاليذ اختبار انخفاض القيمة. ووبالتالي يتطلب االمر تنفي ،بخشااال

 .افرادي أساسعلى  لوحدة إنتاج النقد
 

 ية األلمانية القابضة ش.م.ك. )مقفلة(والشركة الكويتشركة واينج ض قيمة خفاتقييم ان
تتجاوز ترية ال لنقد لتحديد ما إذا كانت القيمة الدفا إنتاجقبلي لألداء والعمليات التجارية لوحدة المست ة التقييمدارتراعي اإل

 .الممكن استرداده مبلغال
 

ازنات باستخدام التدفقات لنقدية المتوقعة والمو اثناء االستخدامالقيمة ساب احت لى إ استنادا   المبلغ الممكن استرداده ر تم تقدي

النقدية المتوقعة بحيث تعكس انخفاض الطلب فقات تم تحديث التد سنوات. 5التي تسمل العليا  اإلدارةمن عتمدة المالية الم

 ورونا. ات والخدمات في قطاع االخشاب نتيجة جائحة فيروس كعلى المنتج
 

 ستقراء ويتم ا، %8.3)قبل مخصص النمو( على توقعات التدفقات النقدية يبلغ  ل الضرائب المطبققبدل الخصم إن مع

ررات ويتفق يستند الى مبان معدل النمو  اإلدارة%. تعتقد 1باستخدام معدل النمو بنسبة سنوات  5والتدفقات النقدية بعد فترة 

تويات المستدامة في االعتبار متوسط المس ذيأخقطاعات االعمال، كما و اإلنتاجوط طجل لخمتوسط معدل النمو طويل االمع 

 ض المالي في المستقبل. لفائل والسنوية المتوقعة
 

على القيمة   بناء  المعرضة النخفاض القيمة كامل النقد بال إنتاج اتلوحد الممكن استرداده مبلغالنتيجة لهذا التحليل، تم تقدير 

، يهاء  عللة كما في ذلك التاريخ ، وبنميالدفترية للشركات الزالقيمة  لتكون أقل من 2020ديسمبر  31كما في  أثناء االستخدام

 بمبلغ )مقفلة( القابضة ش.م.ك.  األلمانيةالشركة الكويتية و واينجشركة ها في استثمارقيمة نخفاض في اسجلت المجموعة 

، ويرجع ذلك الى حد كبير الحاليةالسنة دينار كويتي على التوالي خالل  2,601,124مبلغ دينار كويتي و 3,690,791

د بلغ انخفاض القيمة في بنمتبعات جائحة فيروس كورونا. يتم ادراج ي ضوء تصاد فنتيجة النظرة السلبية لمستقبل االق

 خ.للسنة المنتهية بذلك التاريئر او الخسا األرباحبيان منفصل في 
 

 فتراضات في اال الحساسية للتغيراتو االستخدامأثناء القيمة  تاسابحلخدمة مستال ئيسيةاالفتراضات الر
 

 وقعفترة الت لوية خالالسن اتيرادنمو اإلعدل م 

   معدل الخصم 

  قع.وفترة الت ا يتجاوزبمتقراء التدفقات النقدية يمة النهائية( المستخدم الس)الق األجلمعدل النمو طويل  
 

 فتراضات االفي يرات التغ إلىالحساسية 
الدفترية للشركة الزميلة   القيمةأن تتجاوز لتقييم التغيرات في االفتراضات التي قد تؤدي الى تحليل الحساسية  اإلدارةأجرت 

 ها كالتالي: قيمتها الممكن استردادها، وملخص
 

  انخفاض القيمة  المزيد من % قد يؤدي الى 5السنوي خالل فترة التقديرات بنسبة  اإليراداتفي معدل نمو االنخفاض

 كويتي.  دينار 5,502,893بمبلغ 

  ار كويتي. دين 2,971,570انخفاض القيمة بمبلغ يد من المز% سوف يؤدي الى 1االرتفاع في معدل الخصم بنسبة 

 1,590,122خفاض القيمة بمبلغ ان% سوف يؤدي الى المزيد من 0.5-طويل االجل بنسبة في معدل النمو نخفاض اال 

 دينار كويتي. 
 

من  تة. ثاب األخرىكافة االفتراضات االحتفاظ ب االفتراضات معاحد لى التغير في اه ن أعالالحساسية المبيد تحليل يستن

  س الوقت. فموعة من االفتراضات في نوقوع تغييرات في مج ملمن المحتذلك، و المنظور العملي، فإنه من المستبعد وقوع
 



  ها التابعةركات. وشع.كش.م.شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
 

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية 

 2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في ا فيمك
 

 

 

35 

 

 

 ليةما وراقأفي  ستثمارا     -8

 
2020 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

   متداولة رغي

أو  رباحمن خالل األ لعادلةالقيمة مدرجة باحددة المدة ر مغي ةكمشتر صناديق

 7,721,747 6,891,558 الخسائر

 3,610,937 3,176,271 أو الخسائر رباحن خالل األدلة مالعا يمةبالق خاصة مدرجة  أسهمصناديق 

 8,245 7,545 لخسائراأو  رباحخالل األلعادلة من ة اقيمبال مدرجةمسعرة غير  أسهم

 
─────── ─────── 

 
10,075,374 11,340,929 

 
─────── ─────── 

 545,754 427,452   خرىالشاملة األ اتيراداإلل العادلة من خال مسعرة مدرجة بالقيمة غير  أسهم

 
 ═══════  ═══════ 

   ةولمتدا

     - 512,710 او الخسائر   رباحاأل القيمة العادلة من خاللة بمسعرة مدرج أسهم

  ═══════  ═══════ 
 

 .  18إيضاح يم في التقي يبسالأل وفق اها واإلفصاح عنعادلة لألدوات المالية القيمة ال الجدول الهرمي لتحديد تم عرضي
 

 أخرىجودات مو     -9

 

2020 2019 

 

 نار كويتيدي يتيدينار كو

   ة اولغير متد

 1,634,598 1,791,589 (14ضاح ي)إ إذنيةسندات 

 402,112 86,702   ، بالصافيمدينون آخرون

 

─────── ─────── 

 

1,878,291 2,036,710 

 

─────── ─────── 

   متداولة 

 14,424 50,900  دماعات مقسلف ومدفو

 308,563 119,715 مستحقة  اتإيراد

 156,328 258,786   ، بالصافينخرومدينون آ

 

─────── ─────── 

 

429,401 479,315 

 

─────── ─────── 

 

2,307,692 2,516,025 

 

 ═══════  ═══════ 
 

خرين للمجموعة بالصافي بعد مخصص خسائر االئتمان المتوقعــة بمبلــغ االالمدينين ، تم احتساب 2020ديسمبر  31كما في 

 دينار كويتي(.   شيء : ال2019دينار كويتي ) 250,469
 

ال تتضــمن موجــودات  األخــرىنين لمــديفئــات اتقــارب بصــورة معقولــة قيمتهــا العادلــة. وة الدفترية للمدينين مصافي القيإن 

 منخفضة القيمة. 
 

 بالتعرض لمخاطر االئتمان من خالل المدينين االخرين للمجموعة. حات تتعلق افصا 19.1ح يعرض االيضا
 

ت ن فئــاانــات الماليــة المجمعــة يقابــل القيمــة الدفتريــة لكــل فئــة مــ البيفــي تــاريخ  للتعرض لمخاطر االئتمان األقصىإن الحد 

 ينين االخرين المبينة أعاله. المد
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   المعادلوالنقد نقد ال -10
 

2020 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

   

 3,837,063 3,265,614 األجلودائع قصيرة 

 689,554 1,016,849 نوك وفي الصندوقنقد لدى الب

 
─────── ─────── 

 
4,282,463 4,526,617 

 
 ═══════  ═══════ 

 

رية على المتطلبات النقدية الفو أشهر بناء   3 إلى يوم واحد  ا بينمتتراوح نة على فترات متباي األجلودائع قصيرة ال داعإي تم
 ويا(.نس% 2.75: 2019) % سنويا  1.59 معدل قدره متوسطة بفائد حققللمجموعة، وت

 

 ت  واالحتياطيا مالال رأس -11
 

 المال سرأ 11.1

 :2019) دينار كويتي 62,529,315 غبمبل األموالمدفوع بالكامل للشركة  رالمصدورأس المال المصرح به  قدري
ا ) 625,293,152 عدد يتضمنو، (دينار كويتي 62,529,315 ا 625,293,152 :2019سهم  فلس للسهم  100بقيمة ( سهم 

   . لكامل نقدا  مدفوعة با
 

  ريباجالحتياطي اإلا 11.2

ن ربح % بحد أدنى م10عن  ال تقل سبةن يتم استقطاع، األمم األساسي للشركة اوالنظ عقد التأسيسو وفقا  لقانون الشركات
 إلىة دارالوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة السنة قب

وقف هذا   األمومية السنوية للشركة مة العي. يجوز للجمعالشركة األم ةإدارمجلس  نم توصية على ناء  ب اريجباإل االحتياطي
ة مبادلل المصدر. وال يجوز استخدام االحتياطي إال في ن رأس الما% م50نسبة  رصيد االحتياطي تجاوزإذا  طاعتقساال

 سداد توزيعاتفيها الربح ب وع في السنوات التي ال يسمحالمدفالمال % من رأس 5 إلىتصل بنسبة  أرباحو توزيع أئر الخسا
 رباححتياطي عندما تسمح األللتوزيع. ويتم رد أي مبالغ مخصومة من االلة بب عدم وجود االحتياطيات القاببس رباحذه األه

 مصدر.  % من رأس المال ال50 نسبة حتياطيفي السنوات التالية بذلك، ما لم يتجاوز اال
 

 .  األملشركة لتي تكبدتها اا لخسائرل تيجةن خالل السنة يراجباالحتياطي اإل إلى ستقطاعاجراء أي تم إي لم
 

 ي االختياري ياطاالحت 11.3

من  د أقصى % بح10 عن نسبة ال تزيد استقطاع جبي، األمم األساسي للشركة يس والنظاعقد التأس ووفقا  لقانون الشركات 
ز ختياري. يجواال طيحتيااال  إلىة والزكاة ينالعمالة الوط للتقدم العلمي وضريبة دعم كويتة مؤسسة الربح السنة قبل حص 

ة. ال توجد دارمن مجلس اإلتوصية موجب قرار الجمعية العمومية للمساهمين ب ناء  علىب ةنويالس اتطاعقستاال هوقف هذ
 قيود على توزيع هذا االحتياطي.

 

 .  ماألة شركالتي تكبدتها ال للخسائر تيجةن ل السنةخال ختيارياالاطي االحتي إلى استقطاعاء أي لم يتم إجر
 

 ينةحتياطي اسهم الخزواخزينة  سهمأ 11.4
 

2020 2019 
   

 40,820,086 40,820,086  زينةالخ أسهمعدد 

  %6.53 %6.53 )%(  ائمةالق سهماأل إجمالينسبة 

 1,632,803 1,979,774 القيمة السوقية )دينار كويتي(

 4,755,819 4,775,819 نار كويتي(لتكلفة )ديا

 35 36 (فلس)السوقية للسهم  للقيمةالمتوسط المرجح 
 

ا  متــاح للتوزيــعغيــر المحتفظ بهــا  هم الخزينةمعادل لتكلفة شراء أسالاالحتياطي إن  خــالل فتــرة االحتفــاظ بهــذه األســهم وفقــ 
 .المال أسواقإلرشادات هيئة 

 

 آخرحتياطي ا 11.5

 لشركات زميلة.  األخرىالشاملة  اإليراداتتأثيرات التغيرات في تياطي ا االحيمثل هذ
 

 احتياطي تحويل عمالت أجنبية  11.6

 بنــديتم تراكمها في و ،األخرىالشاملة  اإليراداتفي خاضعة للسيطرة شركة اجنبية  التحويل الناتجة من تحويلق فروتسجل 
 استبعاد صافي االستثمار. الخسائر عند او  األرباحيف المبلغ المتراكم الى يعاد تصنضمن حقوق الملكية. احتياطي منفصل 
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 ()تتمةت مال واالحتياطياال رأس -11
 

 احتياطي القيمة العادلة  11.7

 .األخــرىالشاملة  اإليراداتضمن  األسهمستثمارات في لبعض االف بالتغيرات في القيمة العادلة المجموعة االعترارت اختا

في حقوق الملكيــة. تقــوم  األخرىالشاملة  اإليراداتاحتياطي المدرج بالقيمة العادلة من خالل ذه التغيرات ضمن يتم تراكم ه

 ية ذات الصلة. المال األوراقالمرحلة عندما يتم استبعاد  األرباحتياطي الى وعة باستقطاع المبالغ من هذا االحالمجم
 

 والمقترحةة سددالتوزيعات الم 11.8

: ال 2019) 2020سمبر دي 31 المنتهية في نةللس منحة أسهمنقدية أو  أرباح توزيععدم ب ة دارمجلس اإلأعضاء  ىأوص

  السنوية. معية العمومية في اجتماع الج ماألموافقة مساهمي الشركة ل صيةلتوا ههذخضع تشيء(. 
 

   للموظفين ةة الخدميهان أةمكاف  -12
 

 :نهاية الخدمة للموظفين مخصص مكافأةالحركة في تالي جدول اليعرض ال
 

 2020 2019 

 دينار كويتي يتيكودينار  
   

 238,455 292,672 يناير  1ي كما ف

 62,030 64,944   سنةمل للالمح

 (7,813) (50,925) ل السنة الخ مدفوعاتال

 ─────── ─────── 

 292,672 306,691 يسمبر د 31كما في 

  ═══════  ═══════ 
 

 ىأخرمطلوبات  -13
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 202,492 202,492  مستحقة أرباح توزيعات

 783,889 690,188 ضرائب مستحقة 

 162,520 224,888 أخرىات لوبمط

 ─────── ─────── 

 1,117,568 1,148,901 

  ═══════  ═══════ 
 

  ذات عالقة افطرت األإفصاحا -14
 

ة  دار لس اإلمجضاء أعيين والشركات الزميلة وذات عالقة، أي المساهمين الرئيس أطرافمع  التالمعامتلك هذه تمثل 

م أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيرا  ملموسا . يتها ليع ونت التي يسيطراركشة العليا بالمجموعة والداروموظفي اإل

   . األمة الشركة  إدارمن قبل معتمدة على أساس الشروط الذات عالقة   أطرافت مع المعامال فةكا إجراء
 

   ذات عالقة:  طرافاألالقائمة مع  رصدةعامالت واأللمامة قي إجماليلتالي لجدول ا يوضح ا
 

   2019 2020  أخرى كات زميلة رش 

 يتيودينار ك دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     لي المجمعركز الما بيان الم 

 1,634,598 1,791,589      - 1,791,589 * إذنيةندات س

 126,463 105,424 105,424      - ة تحقمسة إدار أتعاب

 7,721,747 6,891,558 6,891,558      - (8إيضاح ) دوق مداراستثمار في صن
 

( %1.15: 2019) %1.10وتحقق فائدة بنسبة لغرض تمويل عملياتها لزميلة للشركة ا تمويل ترتيب ذنيةاإلات سندالتمثل   *

 . اسنوي  شهر أ 3معدل يوريبور لمدة  قوف
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 )تتمة( ذات عالقة افطرت األإفصاحا -14
 

  ذات عالقة فراأطمع  مالتالمعا أحكامشروط و

تستحق التسوية في القائمة  رصدةن األإ. وقلسادة في ئالساتلك شروط مماثلة لبة ذات عالق أطرافع امالت مالمعراء إجم يت

مستحقة ة نأو دائمدينة  أرصدةأي بل مقا أي ضمانات استالم وألم يتم تقديم  .إذنيةسندات ابل تقديم المالك مق إلىأي وقت 

مخصص   أية مجموعاللم تسجل ، 2020ديسمبر  31ية في رة المنتهتالفذات العالقة. خالل  طرافأللسداد لو االقبض أ

تعثر منخفضة، تتعرض لمخاطر  ألداةاأن  اإلدارةترة فيما يتعلق باالطراف ذات العالقة، حيث  متوقعةالئتمان االسائر خ

م في جراء هذا التقييإتم لقريب. لنقية التعاقدية في المستقبل ات اوالطرف المقابل لديه قدرة كبيرة على الوفاء بالتزامات التدفقا

  ل به. قة والسوق الذي يعمطرف ذي العاللل  المركز المالي فحصل الخ ة منمجمع ليةمابيانات كل يخ ارت

 
   2019 2020  رىأخ شركات زميلة  

 كويتيدينار  دينار كويتي نار كويتيدي دينار كويتي 

     أو الخسائر المجمع  رباح بيان األ 

 494,402 546,418 546,418      -  (اتإيراد)ة رإدا أتعاب

 19,550 18,551      -   18,551 فوائد  اتإيراد

 1,378,752 (830,189) (830,189)      -  من صندوق مدارار استثم اتإيراد( خسائر)صافي 
 

 االعلي ةدارموظفي اإل  امالت معمع

 و غيرأمباشرة بشكل السيطرة ة التخطيط وممارسة سئوليوم سلطةفراد الذين لديهم األ ؤالءم ههة العليا داراإل ون موظفإ

 .وعة وموظفيهاأنشطة المجم على مباشر
 

 ة العليا:  دارموظفي اإلالقائمة المتعلقة ب رصدةألعامالت واالمقيمة  إجماليفيما يلي 
 

 
تهية في ة المنللسنمعامالت قيمة ال

  ديسمبر  31
 الرصيد القائم كما في

 ديسمبر  31

 2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي يتدينار كوي  دينار كويتي دينار كويتي 

      ة العليا داراإل ووظفأة ممكاف 

 59,865 82,835  255,094 302,981 لجاألقصيرة  أخرى يارواتب ومزا

 57,993 79,909  18,200 21,700 الخدمة   أة نهايةمكاف

 ────── ──────  ────── ────── 

 324,681 273,294  162,744 117,858 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 
 

 األمانةبصفة موجودات  -15
 

  ارة الصناديق المدو ةفظحالم قدرت ،2020ديسمبر  31كما في . مانةاألبصفة ثمارات ة عدد من االستإدارب تقوم المجموعة

   (.دينار كويتي 64,204,700 :2019)دينار كويتي  93,677,974 بمبلغ
 

ات وع على موجودكما ال يجوز للمجموعة الرج لعامة للمجموعة،على الموجودات ا ديقصناهذه الال يمكن رجوع 

  مالية المجمعة. نات الهذه الصناديق في البيا موجودات فلم يتم إدراجق. وبالتالي، صناديال
 

 (.كويتي اردين 540,984 :2019دينار كويتي )591,649  بمبلغ انةأم بصفةبة من الموجودات المكتس اتيراداإل قدرت
 

 ات محتملةومطلوب التزامات -16
 

 االلتزامات  16.1

دينار   200,607 :2019) دينار كويتي 143,028تزامات بمبلغ ، كان لدى المجموعة الالبيانات المالية المجمعةتاريخ  يف

ة العادلة من  الية مدرجة بالقيمت مخاصة مصنفة كموجودا همأسصناديق بعض في غير مستدعى  يلابرأس م تتعلق (كويتي

  . ئرو الخساأ رباحخالل األ
 

 تملةالمطلوبات المح 16.2

 . 2019و  2020ديسمبر  31مطلوبات محتملة كما في  أيموعة  مجن لدى اليك لم
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 معلومات القطاعات -17
 

تي الار والقر اتخاذسئولين عن لما عتها من قبليتم مراج ارير التيالتق إلى نادا  است المجموعةلدى  التشغيل يتم تحديد قطاعات

توفير منتجات وخدمات وحدات أعمال استراتيجية تقوم بي هن هذه القطاعات إ استخدامها في القرارات االستراتيجية. يتم

وفئات دمات والخ حيث المنتجات فة مننفصل حيث إنه لدى كل منها طبيعة مختلة هذه القطاعات بشكل مإدارم مختلفة. يت

  .ات التسويقاستراتيجيلك العمالء وكذ
 

الي معلومات حول القطاعات الجغرافية  يعرض الجدول الت ثمار.ة االستنشطبصورة رئيسية في أالمجموعة تعمل 
 للمجموعة: 

 

   2020يسمبر  د   31 

 
الكويت ودول 

 روبا وأ الخليج 
الواليات المتحدة 

 مجموعال ريكية األم

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

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

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (19,848)     -     - (19,848) ستهالكمصروف اال

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

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

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (6,291,915)     - (3,690,791) (2,601,124) زميلةشركات في انخفاض قيمة االستثمار 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

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

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

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

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 1,424,259 3,493     - 1,420,766 المطلوبات  إجمالي

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

      أخرى إفصاحات  

 29,565,180     - 16,003,052 13,562,128 في شركات زميلة   مار استث

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

  2019ديسمبر    31 

 
الكويت ودول 

 أوروبا  الخليج 

يات المتحدة الوال
 موعج م ال  ريكية األم

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

 1,973,254 213,133 477,376 1,282,745   اتيراداإل إجمالي

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (17,257)     -     - (17,257) استهالك

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 28,636     - 387,344 (358,708) ئج شركات زميلة حصة في نتا

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 586,493 211,775 477,376 (102,658) السنةربح )خسارة( 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 56,564,699 573,909 24,493,555 31,497,235 الموجودات  إجمالي

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 1,441,573 3,490     - 1,438,083 المطلوبات  يإجمال

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

      أخرى إفصاحات  

 36,392,709     - 19,649,185 16,743,524 ة ميل استثمار في شركات ز

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 اس القيمة العادلةيق  -18
 

السوق في اركين في ن المشملة منتظمة بيي معاما فل التزام و المدفوع لنقأصل أالمستلم لبيع  سعرإن القيمة العادلة هي ال
 أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالية: األصل  وث معاملة بيعافتراض حدلى يستند قياس القيمة العادلة عس. تاريخ القيا

 

 أو  ؛سي لألصل أو االلتزامالرئي قفي السو 
  يسي.الرئ لسوقلة غياب التزام، في حاأو االفي السوق األكثر مالءمة لألصل 
 

 .ئمةلرئيسي أو السوق األكثر مالوق االس إلىموعة الوصول إمكان المجيكون بيجب أن 
 

للمشاركين في السوق استخدامها عند   نصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من الممكادلة لألس القيمة العيتم قيا
 مثلى. قتصادية الهم االلتحقيق مصالح عملونق سين في السوض أن المشاركيافتراتسعير األصل أو االلتزام، ب

 

منافع اقتصادية من خالل استخدام   إنتاجوق على مشارك في السة للموجودات غير المالية قدرة القيمة العادل لا يراعي قياس
لى  صل بأعأن يستخدم األحتمل الم مشارك آخر في السوق من  إلىفضل مستوى له، أو من خالل بيعه أواألصل بأعلى 

 وى له. ل مستوأفض
 

لعادلة، مع  لقيمة اافية لقياس الها من بيانات ومعلومات كف وبقدر ما يتوافر وظرب تقييم مالئمة للتستخدم المجموعة أسالي
 الصلة والحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. تاتحقيق أقصى استخدام للمدخالت الملحوظة ذ

 

المجمعة ضمن   يةفي البيانات المالمتها العادلة أو اإلفصاح عنها اس قييتم قي ت التيدات والمطلوبالموجوفة اتصنف كا
قياس القيمة ل والذي يمثل أهميةأقل مستوى من المدخالت  إلىتنادا  يلي، اسوالمبين كما الهرمي للقيمة العادلة،  الجدول

 عادلة ككل: ال
 

  وجودات أو المطلوبات المماثلة؛طة للمق النشة( في األسواالمعدلغير األسعار المعلنة ) - 1المستوى 
 ة ملحوظ ا، بشكل مباشر العادل اس القيمةمستوى من المدخالت ذي األهمية لقي كون بها أقلي مأساليب تقيي - 2 المستوى

 أو غير مباشر؛ و
  ظ.ر ملحوالعادلة غية القيم قياسساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت ذي األهمية لأ - 3المستوى 
 

انت على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كلمجمعة اة لبيانات الماليبالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في ا
أقل مستوى من المدخالت   إلى م التصنيف )استنادا  ييد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقويالت قالتح

 . نات مالية مجمعةكل بيانهاية فترة  كل( فيالعادلة ك مةس القيلقياالجوهرية 
 

اس متكرر مثل االستثمارات في على أس العادلة وعة السياسيات واإلجراءات المتبعة لقياس القيمةمجمة العليا للدارتحدد اإل
 االستثماري.  رغير مسعرة والعقا أسهم

 

غير   أسهماالستثمارات في ستثمارية ورات االمثل العقا يةالجوهردات يشارك خبراء تقييم خارجيون في تقييم الموجو
عايير االختيار المعرفة تتضمن مة العليا على أساس سنوي. دارجيين من قبل اإلتقييم الخارال د مشاركة خبراءمسعرة. تحد

براء اقشة خرار، بعد منقلعليا ة ارداوما إذا كان يتم الحفاظ على المعايير المهنية. تتخذ اإل يةوالسمعة واالستقالل السوقب
 لتي يجب استخدامها في كل حالة. المدخالت ام ول أساليب التقيييم الخارجيين التابعين للمجموعة، حوالتقي

 

المشتركة والموجودات غير المالية مثل  يقوالصناد أسهمفي  اتاألدوات المالية مثل االستثمار ة بقياستقوم المجموع
لعادلة  ة االمتعلقة بالقيم. إن اإلفصاحات مجمعة بيانات مالية ي تاريخ كلادلة ف بالقيمة الع لمدرجةة، االعقارات االستثماري

راضات الهامة  تفة العادلة، بما في ذلك طرق التقييم والتقديرات واالبالقيم لمالية والموجودات غير المالية المقاسةلألدوات ا
 يتم اإلفصاح عنها أدناه.

 

ترية فها الدقيمتتقارب  األخرىلة المتداو ة العادلة للنقد والودائع قصيرة االجل والمدينين والمطلوباتان القيم اإلدارةقدرت 
 أسعار في  شهر( او يعاد تسعيرها مباشرة بناءا على الحركة 12ل )اقل من انها بنود ذات فترات استحقاق قصيرة االجحيث 

لها مواعيد سداد محددة والتي تستحق عالقة التي ليس ( اطراف ذات . بالنسبة للمبالغ المستحقة من )الىالفائدة في السوق
 االسمية. قيمتها القيمة العادلة ال تقل عن  القبض )الدفع( عند الطلب، فقد قدرت المجموعة أن

 

 قيمة العادلة: ضات التالية لتقدير الفتراالطرق واالتم استخدام 
 

 مدرجة أسهمفي  اتاستثمار
دون إجراء أي  مماثلة ق نشط للموجودات الوق المعلنة في سوار السأسع إلىالمتداولة علنا  مسهلألتستند القيمة العادلة 

 هرمي. من الجدول ال 1ارات ضمن المستوى ه االستثمالعادلة لهذتصنف المجموعة القيمة ت. تعديال
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 )تتمة( عادلةاس القيمة القي -18
 

 مدرجةغير  أسهماستثمارات في 
 هذه االستثمارات الت فيالمعام اءجرإال يتم ط. رة في سوق نشخاصة غير مسع سهمأشركات ذات  المجموعة في تستثمر

مجموعة شركات عامة مقارنة )أقران( حدد الذه المراكز. تالسوق لهم بتظم. تستخدم المجموعة أساليب تقييعلى أساس من
ساب يتم احت .ة محددةقارنل شركة ملك مناسبة ولتداوالحجم، والرفع واالستراتيجية وتحتسب مضاعف  القطاع، إلىدا استنا
ا  ة ما سعر سهمهية  لشركسوقها الدفترية. وتمثل القيمة العلى قيمت  قارنةالمشركة لسوقية  ليمة المضاعف بقسمة  القال

عدة  يتم خصم مضاعف التداول ل لموجودات لشركة ما.ترية صافي ا مة الدفالقائمة. وتمثل القي سهمفي عدد األ مضروبا  
إذا  شركة. ف الخاصة بكلعلى المعلومات والظروبناء  م بين الشركات المقارنةالحجمنها ضعف السيولة وفروق  اعتبارات
ركة المستثمر فيها لشل ريةالجوهأن القيمة األساسية قيمة االستثمارات و سعكتال السوق  تقييمب يلاسة أن أداراإل حددت

على   ضاعف المخصوميطبق الم. المعدل الموجودات قيمة صافيك بدال  من ذل ةدارتستخدم اإل متضمنة في موجوداتها،
ه االستثمارات ة العادلة لهذلمجموعة القيمتصنف ا . دلةالقيمة العاقياس لالمستثمر فيها للشركة  رأس المال المقابلياس ق

 . 3ضمن المستوى 
 

 مدرجةغير  أسهماستثمارات في 
 المعامالت في هذه االستثمارات اءجرإ ال يتمرة في سوق نشط. غير مسعخاصة  مسهأالمجموعة في شركات ذات  تستثمر

مجموعة شركات عامة مقارنة )أقران( دد الحموعة أساليب تقييم بالسوق لهذه المراكز. تلمجتظم. تستخدم اعلى أساس من
 يتم احتساب .ة محددةارنقشركة مل لك مناسبة تداولوالحجم، والرفع واالستراتيجية وتحتسب مضاعف  القطاع، إلىاستنادا 

  اوتمثل القيمة السوقية  لشركة ما سعر سهمه ية.ها الدفترعلى قيمت  قارنةالمشركة لعف بقسمة  القيمة السوقية  لمضاال
يتم خصم مضاعف التداول لعدة   لموجودات لشركة ما.في ا ترية صاالقائمة. وتمثل القيمة الدف سهمفي عدد األ مضروبا  
ا  إذ  شركة.  ف الخاصة بكلركات المقارنة بناء على المعلومات والظروين الشالحجم بالسيولة وفروق  نها ضعفم اعتبارات

ستثمر فيها ركة الملشل الجوهريةأن القيمة األساسية قيمة االستثمارات و سعكتال السوق تقييم ب يلاة أن أسداراإل ددتح
على   ضاعف المخصوممطبق الي. المعدل الموجودات مةقي صافيك ة بدال  من ذلدارتستخدم اإل متضمنة في موجوداتها،

ه االستثمارات العادلة لهذ ةتصنف المجموعة القيمالقيمة العادلة. قياس لا المستثمر فيهللشركة  رأس المال المقابلقياس 
 . 3ضمن المستوى 

 

 مدرجة  غير مشتركة صناديق 
يرها في سوق نشط والتي تسع تمال يالخاصة التي  سهمألناديق ا ص في الصناديق المدارة، بما في ذلكتستثمر المجموعة 

ة أساليب التقييم داروتراعي اإل هم.أسهمرات امتناع كبار المساهمين عن بيع فت ثليمكن أن تخضع لقيود على االستردادات م
ا معقولة ومناسبة. مان أنهلضام المنوطة بها قبل االستثمار، وم هذه الصناديق كجزء من المهفي تقييوالمدخالت المستخدمة 

 حد المدخالت في قياس قيمتها العادلة. وعند كأ ر فيهاالمستثم صناديقاليمكن استخدام صافي قيمة الموجودات لهذه ي، تالبالو
عكس القيود على االستردادات لصناديق، حسب الضرورة، لتهذه ال تها العادلة، يتم تعديل صافي قيمة الموجوداتقياس قيم
،  ادلة العياس القيمة ومدير الصندوق. وعند ق االمستثمر فيهصناديق لحددة ل مل المان العوتقبلية وغيرها مات المساموااللتز

ا سداد المقابل لقاء أي  توى التعديالت الالزمة يعة ومسطب إلى. واستنادا المستثمر فيهصندوق ال أسهممالت في امعيتم أيض 
لمجموعة بتصنيف هذه الصناديق ضمن  تقوم االشركة المستثمر فيها، اول في تدفي قيمة الموجودات ومستوى اللتقدير صا
 .3أو المستوى  2المستوى 

 

 استثمارية راتعقا
 ترف بهامؤهالت مهنية مع ديهمل عتمدينم مستقلين تقييم عقارات راءخبمن قبل ات االستثمارية رالقيمة العادلة للعقا قديرتم ت

تقييمها. وتتوافق نماذج التقييم المطبقة مع  يتم تيال ةريت االستثمااالعقار ةئوفقع موي ف حديثة خبرةيتمتعون بصلة و وذات
لة يقة رسمبين طر لة من خالل الجمعدد القيمة العادوتتح لعادلة"امة "قياس القي 13الدولي للتقارير المالية ار مبادئ المعي

ادلة باستخدام طريقة لعا ةقيمل عقار. يتم تقدير الك استخدامو طبيعة تباراالعوطريقة المقارنة بالسوق اخذا في  اتيراداإل
ل الرسملة ها على معدميقستتم يتي الوتشغيل المعتادة الناتجة من العقار، ال اتإيرادعلى صافي  بناء   اتيرادرسملة اإل
مثل وحدة المقارنة  تتماثلة. ملامالت معالاستناد ا إلى ابالسوق، يتم تقدير القيمة العادلة  لمقارنة ام(. وفقا لطريقة )الخص

 .3وى ضمن المست لعقار االستثمارية لل المجموعة في سعر المتر المربع. يتم إدراج القيمة العادل قب نمقة مطبال
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 )تتمة( س القيمة العادلةقيا -18
 

 لةلقيمة العادهرمي لجدول الال
 

 ليةاألدوات الما 18.1
   جموعة:ادلة لدى المالقيمة العالقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة باس جدول الهرمي لقيتوضح الجداول التالية ال

 

 
 ة العادلة بواسطةقياس القيم

 
 جمالياإل

ي عار معلنة فأس 
 شطةق نأسوا

الت جوهرية مدخ
 ملحوظة

مدخالت جوهرية 
 ملحوظة غير

 
 (3مستوى )ال (2)المستوى  (1)المستوى  

 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي  ناردي ينار كويتي د  2020ديسمبر  31

لة من العاد الية مدرجة بالقيمةات مموجود
     :أو الخسائر رباحل األخال

     - 6,891,558     - 6,891,558 متغيرمال سأروق صند

 3,176,271     -     - 3,176,271 خاصة   أسهمصناديق 

     -     - 512,710 512,710 مسعرة  أسهم

 7,545     -     - 7,545 مسعرة أسهم غير
 ────── ────── ────── ────── 
 10,588,084 512,710 6,891,558 3,183,816 
 ────── ────── ────── ────── 

من  ة بالقيمة العادلةت مالية مدرجموجودا
     :خرىألالشاملة ا اتيرادخالل اإل

 427,452     -     - 427,452 غير مسعرة  أسهم
 ────── ────── ────── ────── 

ة بالقيممدرج راق مالية )أو استثمار في
 3,611,268 6,891,558 512,710 11,015,536 دلة(العا

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 

 سطةمة العادلة بواقياس القي

 
 جمالياإل

 يأسعار معلنة ف
 أسواق نشطة

رية مدخالت جوه
 حوظةمل

ية الت جوهرمدخ
 غير ملحوظة

 
 (3توى لمس)ا (2)المستوى  (1)المستوى  

 دينار كويتي   دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي   2019ديسمبر  31
     

مة العادلة من  ودات مالية مدرجة بالقيموج

     :الخسائر أو رباحالل األخ

     - 7,721,747     - 7,721,747 تغيرمرأسمال صندوق 

 3,610,937     -     - 3,610,937 خاصة   أسهمصناديق 

 8,245     -     - 8,245 رة غير مسع سهمأ

 
────── ────── ────── ────── 

 
11,340,929 -     7,721,747 3,619,182 

 
────── ────── ────── ────── 

العادلة من   ةموجودات مالية مدرجة بالقيم

     : خرىأللشاملة اا اتاديرخالل اإل

 545,754     -     - 545,754 عرة غير مس أسهم

 
────── ────── ────── ────── 

لقيمة باج ردمية )استثمار في أوراق مال

 4,164,936 7,721,747     - 11,886,683 العادلة( 

 
══════ ══════ ══════ ══════ 
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  )تتمة( العادلةقياس القيمة  -18
 

 )تتمة(  لةلقيمة العادهرمي لجدول الال
 

 )تتمة(  ليةألدوات الماا 18.1
 

رة ونهاية فت بين بداية 3ضمن المستوى مصنفة مة العادلة للبنود الي القيمطابقة كافة الحركات ف ل التالي يوضح الجدو

 :المجمعة المالية البيانات
 

2020 

ت مالية موجودا
مدرجة بالقيمة 

لة من خالل العاد
 الشاملة اتيراداإل
 خرىاأل

جودات مالية وم
يمة مدرجة بالق

العادلة من خالل 
 مجموعال الخسائرأو  رباحاأل

  
 ار كويتي دين كويتي دينار  دينار كويتي 

 
   

 4,164,936 3,619,182 545,754  2020يناير 1كما في 

 (118,302)     - (118,302)   خرىالشاملة األ اتيرادإلفي ا ةسجل إعادة القياس الم

 (184,445) (184,445)     - الخسائرأو  رباحاألفي  ةسجل المس ادة القياإع

 69,970 69,970     - ت مشتريا

 (320,891) (320,891)     - اتمبيع

 

────── ────── ────── 

 3,611,268 3,183,816 427,452 2020ديسمبر  31 كما في

 

══════ ══════ ══════ 

 

2019 

 موجودات مالية مدرجة
دلة من مة العابالقي

 اتيرادخالل اإل
 خرىاأل الشاملة

وجودات مالية م
جة بالقيمة العادلة مدر

أو  رباحمن خالل األ
 المجموع الخسائر

 ار كويتي دين دينار كويتي  دينار كويتي   

    

 6,193,343 5,062,704 1,130,639  2019 يناير 1ي ف كما

 (584,885)     - (584,885)   خرىاأل لشاملةا اتيراداإلفي  ةسجل الماس إعادة القي

 (450,723) (450,723)     - أو الخسائر رباحألاي ف ةسجل الم لقياسإعادة ا

 373,343 373,343     - مشتريات 

 (1,366,142) (1,366,142)     - مبيعات 

 ────── ────── ────── 

 4,164,936 3,619,182 545,754 2019ديسمبر  31كما في 

 ══════ ══════ ══════ 
 

 لتقييم: في ا خدمةتسلماوظة الملحت الجوهرية غير دخالالم تفاصيل

 3المستوى صنفة ضمن المدلة ات القيمة العاقياسفي الملحوظة المستخدمة  يعرض الجدول التالي المدخالت الجوهرية غير

 سمبر: دي 31ي كما ف تحليل الحساسية الكمية انبج إلىلقيمة العادلة، لهرمي لمن الجدول ا 
 

 ساسية المدخالت للقيمة العادلة ح لمعدال ة غير الملحوظة الجوهري التقييممدخالت 

 
  

 

 التسويق الخصم لضعف معدل 

20% - 30% 

(2019: 20% - 30%) 

ل  %( في معد10: 2019% )10( بنسبة إن الزيادة )النقص

القيمة العادلة بمبلغ ة( نقص )زياد إلىؤدي يالخصم س

 ( ار كويتيدين 77,966: 2019ويتي )دينار ك 61,064
 

 همارخذونها في اعتبأسيكين في السوق أن المشار إلىالمجموعة  هتانتالتسويق يمثل المبالغ التي عف الخصم لضمعدل إن 

 رات.عند تسعير االستثما
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة -18
 

 )تتمة(  العادلة مةل الهرمي للقيالجدو
 

 ر المالية غي موجوداتال 18.2

  المجموعة:  لدى المالية غير  موجوداتة للالعادلمة ل الهرمي لقياس القيلتالية الجدواتوضح الجداول  
 

 
 بواسطة دلةالعاقياس القيمة 

 
 ماليجاإل

في  أسعار معلنة
 اق نشطةأسو

مدخالت جوهرية 
 ملحوظة

مدخالت جوهرية 
 غير ملحوظة

 
 (3توى )المس  (2)المستوى  (1)المستوى  

 
 دينار كويتي   تيدينار كوي تي دينار كوي كويتي دينار 

  2020يسمبر د 31
    

 151,625     -     - 151,625 يعقار استثمار

 
══════ ══════ ══════ ══════ 

  2019ديسمبر  31
    

 151,525     -     - 151,525 عقار استثماري 

 
══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 . 2019 وأ 2020 سنة خالل للقيمة العادلة يجدول الهرمال جراء أي تحويالت بين مستوياتإم لم يت
 

  3 ضمن المستوىمطابقة القيمة العادلة 

يمثل  لقيمة العادلةمن الجدول الهرمي ل 3ى رية المصنفة ضمن المستوقارات االستثمايمة العادلة للعقياس الققة باان مط

 دة القياس خالل السنة. إعا تعديالتية بصورة رئيس
 

 لتقييم:خدمة في االمستالمدخالت الجوهرية غير الملحوظة  يلفاصت

لقيمة لجدول الهرمي لامن  3توى دلة المصنفة ضمن المسة المستخدمة في قياسات القيمة العار الملحوظإن المدخالت غي

 . يةير المواتغ السوقيعكس الظروف ل عدلبع المسعر المتر المرمثل لة تلعادا
 

 تحليل الحساسية 

 قيمةالفي  جوهري (ارتفاع )انخفاض إلىدي يؤط سفق المعدللمتر المربع اسعر ( الجوهري في لنقص)ا الزيادةل معدن إ

  ر. لعقال  العادلة
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و الخسائر أ رباحالل األخ من  المدرجة بالقيمة العادلة ودات الماليةالموج المجموعة لدى سيةالرئي المالية الموجوداتتضمن ت

 خرىالموجودات األد المعادل ووالنقد والنق خرىالشاملة األ اتيرادالل اإلعادلة من خوالموجودات المالية المدرجة بالقيمة ال

التي تنتج من  خرىألالمطلوبات ا المجموعة لدىية رئيسال لمالية. وتتضمن المطلوبات اهاياتعملالتي تنتج مباشرة من 

 . وأدوات دين  أسهم فيثمارات . تمتك المجموعة أيضا  استالطبيعي ألعمالاسياق جموعة ضمن  لمت اعمليا
 

ت مالمخاطر الععار الفائدة وأس مخاطرالسوق )بما في ذلك تمان ومخاطر السيولة ومخاطر ئتتعرض المجموعة لمخاطر اال

نة المخاطر التي تقدم لها ا للمجموعة بدعم لجليالعة دار. تحظى اإللر التشغيومخاط (سهمطر أسعار األومخا نبيةجألا

 إلىالتأكيدات جنة المخاطر للمجموعة. تقدم لحوكمة المخاطر المالية المناسبة  إطارالمالية و االستشارات حول المخاطر

د تم ق أنهات واإلجراءات المناسبة وللسياس ية لدى المجموعةاطر الماللمخنشطة ايا للمجموعة حول خضوع ألعلة اداراإل

تماد مراجعة واعة داراإلمخاطر. يتولى مجلس وأهداف ال تها طبقا لسياسات المجموعةإدارالمالية وقياسها و تحديد المخاطر

 .أدناه جازة بإيوضحالمالمخاطر هذه ة كل نوع من إدارياسات س
 

 ئتمانمخاطر اال 19.1

مما يؤدي  عميلمبرم مع وجب أداة مالية أو عقد بم مهلوفاء بالتزاعن ا مقابل فطرعجز مخاطر مخاطر االئتمان هي  إن

 ذنية اإلندات سال أنشطة التشغيل )وبصفة أساسية منالناتجة تتعرض المجموعة لخسائر االئتمان  مالية. ةرخساتكبد  إلى

الية الم اتدوى البنوك والمؤسسات المالية واألويل بما في ذلك الودائع لدلتمنشطة ايلة( وكذلك من أات الزمكالصادرة للشر

عة لتجنب مخاطر االئتمان على أساس مستمر. تسعى المجمووالتعرض لالمجموعة لدى  سياسة االئتمانم مراقبة يت .خرىاأل

أنشطة ددة من خالل تنويع مح أعمال الء في مواقع أوالعم ةعمجموى األفراد أو لمخاطر لدالتركزات غير الضرورية ل

 التشغيل. 
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 )تتمة( ئتمانمخاطر اال 19.1

لكل فئة من   دفتريةيمة الالق يعادلمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة لمخاطر االئت ضتعرالحد األقصى من الإن 

 ي:الموجودات المالية كما يل
 

 
2020 2019 

 
 ار كويتيدين دينار كويتي

   

 4,526,617 4,282,463 ل المعادلنقد والنقد ا

 867,003 465,204 (أخرىضمن موجودات )مدرجة  مدينون أخرون

 1,634,598 1,791,589 (أخرىة ضمن موجودات )مدرج إذنيةت نداس

 
────── ────── 

 6,539,256 7,028,218 

 
══════ ══════ 

 

 معادل النقد الالنقد و
المقابلة تمثل مؤسسات  افطرإن األ وك والمؤسسات المالية محدودة حيثلدى البن ةرصداتجة من األان النمخاطر االئتمإن 

ذلك،   إلىضافة باإللعالمية. ا يالئتمانانية مناسبة محددة من قبل وكاالت التصنيف اائتم مالية حسنة السمعة ذات تصنيفات
الجارية( لضمانات بنك الكويت والحسابات  سابات االدخارذلك ح حلية )بما فيالبنوك المدائع في للولغ المبا أصل خضعي
محلية في دولة الكويت والذي أصبح ساريا   نوك البشأن ضمان الودائع لدى الب 2008لسنة  30 للقانون رقم بقا  طمركزي ال
 . 2008نوفمبر  3تبارا  من اع
 

ويعكس االستحقاقات  شهرا   12دى س خسائر االئتمان المتوقعة على مقد المعادل على أساالنقد والنمة قيتم قياس انخفاض 
لتصنيفات ا  إلى ن منخفضة استناداائتما خاطرمخاطر. ترى المجموعة أن النقد والنقد المعادل مرتبط بملل تعرضالقصيرة لل
  المقابلة. طرافلألالخارجية  االئتمانية

 

 خرونآمدينون و إذنيةات سند
باستخدام  المجمعة البيانات المالية  خرين في نهاية فترةالسندات االذنية والمدينين االجرت المجموعة تحليل انخفاض قيمة ا

تراقب المجموعة بانتظام قعة. لقياس خسائر االئتمان المتو 9المقدمة في المعيار الدولي للتقارير المالية الطريقة العامة 
 لالداة.   جياإلنتاعلى مدى العمر شهر او  12خالل انخفاض القيمة خضع لخسائر المدينين لتحديد ما اذا كانت ت

 

تقدر  .األدواتذه منذ االعتراف المبدئي بهالمجموعة الى وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان د ذلك الى تقييم يستن
ثر والمخاطر عند التعثر( باستخدام ئر عند التعحتمال التعثر والخساا أيعة )ئتمان المتوقئر االاالمجموعة عناصر خس

ديل الربحية عند التعثر مقابل كما تقوم المجموعة بتعناسبة مع االحكام المستقبلية ذات الصلة. افتراضات مخاطر االئتمان الم
 لة.  المقاب األطراف لدىدرة والتي قد تؤثر على حجم التعثر المقق ف السوت المستقبلية ذات الصلة المتعلقة بظروالتعديال

 

يتي ار كودين 250,469متوقعة بمبلغ سائر االئتمان الخ، سجلت المجموعة مخصص 2020ديسمبر  31نتهية في للسنة الم
 ن. فيما يتعلق بالمدينين االخري (شيء ال: 2019)
 

  مخاطر السيولة 19.2
والتي يتم  بالمطلوبات المالية المرتبطة ات االلتزاموبة في الوفاء بلمجموعة لصعمواجهة اطر مخاهي اطر السيولة مخإن 

كان من ماإلالتأكد بقدر في السيولة  ةإدارفي المجموعة  تتمثل طريقة أصل مالي آخر.قديم تالنقد أو  سدادن خالل تسويتها م
ة غير مقبولئر دون تكبد خساة يادعة وغير اليادعال الظروف ظل يعند استحقاقها، ف ازاماتهالتب لوفاءافية للة الكيوفر الستو
  سمعة المجموعة.برار ضإلاو المخاطرة بأ
 

 عالية التسويق.   األخرى لنقد المعادل واالستثماراتمن النقد وا مستوى مناسب ظ على لحفاا إلىالمجموعة تهدف 
 

 ة. دفوعات التعاقدية غير المخصوملما  إلىاستنادا   المجموعةلدى لوبات المالية ق المطاستحقاقائمة الي ول التلجديلخص ا
 

 
 اقل من 

 أشهر 3
 إلى 3

 اشهر   12
 أكثر من
 لمجموعا  حدةسنة وا

 دينار كويتي ار كويتيدين دينار كويتي ينار كويتيد  2020ديسمبر  31
     

 1,117,568     - 1,071,928 45,640   أخرى مطلوبات

 ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 )تتمة( مخاطر السيولة 19.2
 

 
 اقل من 

 أشهر 3
 إلى 3
 ا ر  شه 12

 أكثر من
 لمجموعا  حدةسنة وا

 دينار كويتي ار كويتيدين دينار كويتي ينار كويتيد 2019ديسمبر  31
     

 1,148,901     - 1,129,394 19,507    أخرىوبات مطل

 ═════ ═════ ═════ ═════ 
   

غير جمع المالواردة في بيان المركز المالي  للمجموعةة كافة المطلوبات الماليإن لية المجمعة، فبيانات الماكما في تاريخ ال
 ل. أو أق اشهر   12تبلغ مشتقة وذات فترة استحقاق 

 

 مخاطر السوق 19.3
.  في أسعار السوق  للتغيراتنظرا  ات النقدية المستقبلية ألداة مالية التدفقأو دلة ة العالقيما لبقهي مخاطر تإن مخاطر السوق 

 خرىومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األهي : مخاطر أسعار الفائدة المخاطر أنواع من  تضمن مخاطر السوق ثالثةت
 .سهماأللسوق ر اطمتأثرة بمخادوات المالية ال. وتتضمن األسهمر األمثل مخاطر أسعا

 

وجودات من ت المختلفة وتنويع الموداعلى فئات الموج ددة مسبقا  السوق على أساس توزيعات الموجودات المح مخاطر دارت
طويلة ة للتغيرات دارر اإلاألعمال والتقييم المستمر لظروف واتجاهات السوق وتقدييث التوزيع الجغرافي وتركزات قطاع ح

 . عادلةال ةفي القيم جلاألوقصيرة 
 

 ار الفائدةطر أسعمخا 19.3.1
 عارأسة مالية نتيجة التغيرات في تقبلية ألداالتدفقات النقدية المسأو القيمة العادلة خاطر تقلب إن مخاطر أسعار الفائدة هي م

الية  لمدوات اقيمة األ سعار الفائدة علىأفي تغيرات الأن تؤثر  ية. تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمالالسوقبلفائدة ا
ن معظم  الموجودات  ألمحدود نظرا   قالسوبالفائدة  أسعارعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في إن ت .ةسيسااأل
 ةعن أثنى عشرجارية ويتم إعادة تسعيرها على المدى القصير وال تزيد تي تحمل فائدة تدر فائدة بمعدالت تمطلوبات الوال

 شهرا . 
 

 نبيةجاأل تعمالمخاطر ال 19.3.2
نتيجة التغيرات في  تعرضية المستقبلية للتدفقات النقدهي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو ال جنبيةالت األلعماطر مخان إ

بخالف الدينار  عملةدرجة بالمعامالت الم على نبيةجمخاطر العمالت األ . تتكبد المجموعةجنبيةالعمالت األ أسعار صرف

 يللتشغأنشطة ابصورة رئيسية ب جنبيةسعار صرف العمالت األفي أات يرغر التخاطالمجموعة لم تعرضكويتي. ويتعلق ال

بعة وعة في الشركات التا( وصافي استثمارات المجمأجنبيةملة لمصروفات بعأو ا اتيرادلمجموعة )حيث يتم إدراج اإلدى ا ل

ريكية األم تحدةالمات والوالي وأوروبا خرىالشرق األوسط األالكويت وبعض دول ولة د في جموعة تعمل الم. جنبيةاأل

بشكل رئيسي ، وجنبيةالعمالت األ حاالت التعرض لمخاطر ن العديد منالناتجة م جنبيةلمخاطر العمالت األض بذلك رتتعو

 ريكي. ماألاليورو والدوالر بأسعار صرف  فيما يتعلق
 

ات وجودن للمتوازم ضتعرفاظ على ة على الحدار، تعمل اإلجنبيةة لمخاطر العمالت األجموعرض المللتخفيف من تع

   . المجموعةلدى  لمخاطرة اإدار وفقا لسياساتبات للحد من التقلوالمطلوبات حسب العملة 
 

اطر العمالت ة مخلمجموع. وتدير اجنبيةمالت األها لمخاطر العتعرضة دارحاليا  بمشتقات مالية إل مجموعةتستعين الال 

لحركات الحالية  عة والمجمودى االقائمة ل ة والتقييم المستمر للمراكزردااإل ة من قبللموضوعالحدود ا  إلىاستنادا  جنبيةاأل

للمخاطر عند مستوى  ضتعر على صافي ال حفاظال ن المجموعةوتضم .جنبيةأسعار صرف العمالت األ والمتوقعة في

 ويتي.تقلب بصورة جوهرية مقابل الدينار الكال ت بعمالتمقبول عن طريق التعامل 
 

وضح تلمطلوبات المالية النقدية. وعلى ا يةمادبصورة  جنبيةأسعار صرف العمالت األمخاطر لعة جموالم رضتعال ت

 مالية النقدية في تاريخ لموجودات العلى ا بيةجنالعمالت األ ر صرفأسعامخاطر ة لموعالمج تعرض الجداول التالية

 نات المالية المجمعة:االبي
 الموجودات  المطلوبات  

 

 ة العمل

2020 
 كويتي ار دين

2019 
 دينار كويتي 

 2020 
 دينار كويتي 

2019 
 نار كويتي دي

      

 4,679,575 4,439,724  1,351 2,087 يورو

 1,756,919 912,294  3,490 3,493 الر أمريكيدو
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 تمة()ت ر السوقخاطم 19.3
 

 )تتمة(  جنبيةاأل تمالعخاطر الم 19.3.2
 علــىيــا  مادس لــي خــرىبالنسبة لكافــة العمــالت األ جنبيةالعمالت األللتغيرات في وعة جمإن تعرض المف ذلك، إلى ضافةباإل

 ة.مجمعلبيانات المالية الا
 

 جنبيةالعمالت األ أسعار صرف  حساسية
ر ديناي مقابل الريكماألورو والدوالر ر صرف اليفي  أسعاورة معقولة بص المحتمل دول التالي الحساسية للتغيرجيوضح ال

ات دينتج عن التغيرات في الموجو وعةجمثابتة. إن التأثير على ربح الم خرىالحتفاظ بكافة المتغيرات األمع ا يالكويت

 والمطلوبات النقدية. 
  

2020  2019 

 العملة

 ير فيلتغا
 سعر صرف

 جنبيةالعمالت األ

 حربار على األالتأثي
 سائر أو الخ

  نار كويتي دي

 أو رباحلى األأثير عالت
 الخسائر 

 كويتي  دينار
     

 233,911  221,882 % 5+ يورو

 87,671  45,440 % 5+ دوالر أمريكي
 

حساسية. سيؤدي االنخفاض المكافئ في كل من  لالطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل ا ير فيأي تغ م يحدثل

 .اكسعولكن م عادلتأثير م لىإي ابل الدينار الكويتمق أعالهلمذكورة العمالت ا
  

  سهممخاطر أسعار األ 19.3.3
لمجموعة والمصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة  بل امن االستثمارات المحتفظ بها من ق سهمينشأ تعرض المجموعة لمخاطر األ

ي ت فاراتعرض االستثم(. ت8خسائر )إيضاح أو ال باحرالل األادلة من خة العالقيم أو خرىالشاملة األ اتاديراإل لمن خال

ستقبلية القيم الم بشأنعدم التأكد عوامل  درجة وغير المدرجة لدى المجموعة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عنالم سهماأل

ية على  وق الملكات حقحدود ألدووضع المن خالل التنويع و سهمر األعاتدير المجموعة مخاطر أس. أسهمستثمارات في لال

 ة العليا للمجموعة بصورة منتظمة. داراإل إلى سهمحول محفظة األلتقارير م اتقديتم سواء. ي على حد  إجمالياس فردي وأس
 

 بلغفقا  للقيمة العادلة بمجة ودرغير الم سهمالتعرض لمخاطر االستثمارات في األ قدرعة، في تاريخ البيانات المالية المجم

 . 18إيضاح  في مبينة تلهذه االستثمارالحساسية تحليالت اإن يتي. ار كودين 434,966
 

 سهمأليستثمر فقط في ا درجغير م مال متغيررأسوق ندي صحدات فيانات المالية المجمعة، تمتلك المجموعة وتاريخ الب في

اكويتي.  دينار 6,891,588 للمخاطر بمبلغ هذا الصندوق قدر تعرضالمسعرة.  مة العادلة  يفي الق التغيراتن أل نظر 

قد قررت  ف ية،المال ر سوق الكويت لألوراقبالتغيرات في مؤش ابي ا وثيق اإيجا ارتباط  ة في الصندوق ترتبط لوكللوحدات المم

 بمبلغقص( سوق الكويت لألوراق المالية قد يؤثر بالزيادة / )الن % في مؤشر10بة لنقص( بنسن الزيادة /)اأموعة المج

   ا.قريبتة بالمجموعة خاصالوحقوق الملكية  اتيرادإلفي ايتي ينار كود 526,793
 

 اطر التشغيلخم 19.4

رجية. لغش أو األحداث الخاو ابشري أتعطل األنظمة أو الخطأ الهي مخاطر التعرض لخسائر نتيجة ل لتشغيلإن مخاطر ا

أو  رقابية وأو تداعيات قانونية أبالسمعة في األداء، يمكن أن تؤدي مخاطر التشغيل إلى الضرر ة يلرقابضوابط االعند فشل 

ة هذه المخاطر من إداريع كافة مخاطر التشغيل، ولكنها تستطتبعاد أن تتوقع اس عةمجموع اليمالية. ال تستطتكبد خسارة 

. تتضمن الضوابط فاعلية عمليات فصل الواجبات المحتملةمخاطر ال ومواجهةمراقبة مراقبة وعن طريق ال طارخالل إ

والتطبيق ي الداخللك استخدام التدقيق ي ذفتقييم، بما الموظفين وال التفويض وإجراءات المطابقة وتوعيةوالوصول  وحقوق

 . العملي للتكنولوجيا
 

الحد من عمليات األعمال الشركات  نتطلب مفي جميع أنحاء العالم فيروس كورونا ي تفشسارع لن التطور الحالي والمتإ

ن المتوقع أن تعطل( مإجراءات الحجر الصحي التي عطلت بشكل كبير )أو تنفيذ لسفر وارض قيود ، وفإيقافهاالتجارية أو 

لخاصة بها والتي تشمل تدابير السالمة ئ االطوارة بتنفيذ خطط مجموعقوم الة هذه األحداث، تدارفي محاولة إلطتها. أنش

ة إدارتحقيق أقصى استخدام من التكنولوجيا وو تعليماتلقانونية والرقابية والواالمتثال لإلرشادات التوجيهية ا يةالوقائ

 .األعمال ي تعتبر ضرورية الستمرارية التاليوم حتياجات التشغيلاب فاءلوالموارد ل
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 لة رأس الماإدار -20
 

 ي: رأس المال فيما يل إدارةالمجموعة من  أغراضتتمثل 
 

   مراريةمبدأ االست أساسى اصلة عملها علعلى موضمان قدرة المجموعة 
 المتعلقة بتقديم المخاطر س مستوى كدمات بطريقة تععير المنتجات والختسن خالل ناسب للمساهمين متقديم العائد الم

 والخدمات.  تلك المنتجات
 

ن المركز ناقصا النقد والنقد المعادل وفقا للمبين في بياال بناءا على القيمة الدفترية لحقوق الملكية تراقب المجموعة رأس الم

 المجمع. المالي 
 

 خارجية.  ت رأسمالية المجموعة لمتطلباال تتعرض 
 

وف االقتصادية وسمات ء التغيرات في الظر عليه في ضو تعديالت وإدخالهيكل رأس المال  بإدارةوم المجموعة تق

ل مبلغ عدية بتوللحفاظ على هيكل رأس المال وتعديله، يجوز أن تقوم المجموع .األساسيةالمخاطر المتعلقة بالموجودات 

لتخفيض اسهم جديدة او بيع الموجودات ى رأس المال او اصدار الى المساهمين او العائد عل ةمدفوعال األرباحت توزيعا

 ين.  الد
 

 2020ديسمبر  31رأس المال خالل السنوات المنتهية في  إدارةعمليات ات او في اهداف او سياس تغييرات أيلم يتم اجراء 

 . 2019و 

 

 19-كوفيد ير تفشيتأث -21
 

جغرافية على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل األنشطة  اطقمنة عبر عد "(19-تشر وباء فيروس كورونا )"كوفيدان

تيقن حول الوضع االقتصادي.  د ظهرت حاالت عدم ، فقت اأن يكون التعطيل مؤق . وفي حين من المتوقعجارية واالقتصاديةالت

 .عدصالتعلى االقتصاد في ا19-كوفيد قعة لتفشي فيروسلحالية والمتوثيرات اومن المتوقع أن تستمر التأ
 

رات تأثيال مواجهةأنحاء العالم لدابير الدعم في جميع سواء، عن تنفيذ ت أعلنت السلطات المالية والنقدية المحلية والدولية على حد

جغرافية  أقاليممنتشرة في وعة محافظ استثمارية متنا لديه الى ذلك، فإن الشركة االم هي شركة استثمار إضافة ملة.السلبية المحت

الطلب واالستهالك  وضعفالعالم نحاء جميع ألتعطل غير المسبوق والواسع النطاق للعمليات التجارية في ل ظرامتعددة. ون

 .ب اسل الجائحةب ، تأثر العديد من الشركات واألعمالائية المتخذة في جميع أنحاء العالمير الوقوالتداب
 

تمرارية أعمالها وممارسات إدارة المخاطر األخرى  ل مخطط اسوقد قامت بتفعي، بن كثع عبمراقبة الوض لمجموعةاقوم ت

 . المالي ئهاداأو هاعملياتثر على ي قد يؤوالذ 19-مال المحتمل بسبب تفشي فيروس كوفيدألعإلدارة تعطل ا
 

قديرات تحديث الت لمجموعةامن  19-كوفيد ها فيروسظهورسبب في تالتي  حول االقتصاد الكلي يقنتعدم ال حاالت تطلبت

 :لألغراض التاليةضات المستخدمة واالفترا
 

 كات زميلة ض قيمة االستثمار في شرانخفا 

  غير المسعرة والصناديق عير  األسهمتقييم 

  الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة  أدواتخسائر االئتمان المتوقعة على 
 ةتمراريافتراض مبدأ االس 
 

ية لية وغير المالللموجودات الما جةالمدرمبالغ للة الحالية صاديأثير المحتمل للتقلبات االقتالتة في اعتبارها جموعلما تأخذ

، ال على أفضل وجه تقييم اإلدارة بناء  على المعلومات التي يمكن مالحظتها. ومع ذلك لمدرجة اللمجموعة. تمثل المبالغ 

االقتصادية غير المؤكدة بشكل ئة تقلبات السوق. إن تأثير البيحساسة ل موجوداتللرية دفتال ة قيملوتظل اسواق متقلبة تزال األ

 المرتبط به على أساس منتظم. والتأثيرزها ييم مركلمجموعة وفق ا لذلك إعادة تقري ا وستواصل اكبير يظل تقدي
 

 

 

 
 


