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 مستقل الحسابات ال مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ع.ش.م.ك.  شركة صكوك القابضة
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 المتحفظ الرأي 
المجمعة   المالية  البيانات  دققنا  القابضةلقد  صكوك  وشركاتهاالم  الشركة)"  ع.ش.م.ك.  لشركة  معاً    ا"(  إليها  )يشار  التابعة 

في    ،(عة"المجمو"بـ كما  المجمع  المالي  المركز  بيان  من  تتكون  الخسائرأاألرباح    وبيانات  2021ديسمبر    31والتي  الدخل  و  و 

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

 بية الهامة.ساحالماسات يس المجمعة، بما في ذلك ملخص ال
 

رأينا المحتملة    ،في  التأثيرات  المبينملألباستثناء  في    ر  تقريرنا  المتحفظالرأ  أساس"   قسمفي  المجمعة   ،"ي  المالية  البيانات  أن 

للمجموعة كما في   المجمع  المالي  المادية، عن المركز  النواحي  وعن    2021ديسمبر    31المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع 

 ية للتقارير المالية.لودر الللسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايي المجمعة وتدفقاتها النقدية جمعلما  اليالم اائهدأ
 

 الرأي المتحفظ  أساس
اإل في  للمبين  المجمعةحول    23واإليضاح    17  يضاحوفقا  المالية  التمويل    أرصدة  فإن   ،البيانات  بمبلغ    اإلسالميدائني 

"( بقيمة  العقار)"  للمجموعة  والمباني  األراضي  بعض على  الدرجة األولىمن    رهنن  امضبفولة  ي مكار كويتدين  21,000,000

 . 2021يسمبر د 31كما في دينار كويتي   27,180,093بمبلغ دفترية 
 

عوامل    أدتد  وق.  2020ونيو  ي  30في  لغ القائم  المبتم استحقاق  أدناه، انتهى سريان ترتيبات التمويل و  2  يضاحوفقا للمبين في اإل

التي المالية    بإعادةعة  قيام المجمو  بة فيالى صعو  19-يدة كوفحئجا  الناتجة عنقن  عدم  الوصول الى   أوالقائمة  تمويل المطلوبات 

 . لممولوض مع االتفا إعادة  إتمامعة من لم تتمكن المجمو. وبالتالي، ةمويل بديلترتيبات ت 
 

قبالسنةخالل   من  المجموعة  استدعاء  تم  الم،  وتسليم  ل  إلخالء  قدمها    المؤجر  العقارحكمة  مطالبة  في  الممولبعد  نوفمبر   17. 

الحكم    ضد  . وقد استأنفت المجموعةالممولالعقار المؤجر إلى    وقضت بتسليم ضد المجموعة    أول درجةمحكمة  ، حكمت  2021

فرق بين القيمة الدفترية للعقار المؤجر  ي بالًضا دعوى قضائية مضادة تطالب بشكل رئيسالمحكمة العليا. رفعت المجموعة أي  أمام

  21و  2022فبراير    21، لم تتمكن المحكمة من التوصل إلى نتيجة في  البيانات المالية المجمعةزام الدين القائم. الحقًا لتاريخ  والت

في    2022مارس   لجلسة االستماع  ا  2022يونيو    13وحددت موعدًا جديدًا  المحكمةحيث من  أن تنظر  المسألة.  في ه  لمتوقع  ذه 

 ة. تسجيل تكلفة التمويل ذات الصلتواصل المجموعة 
 

أخرى ضد المجموعة يطلب فيها من المحكمة    عوى قضائيةدبرفع    الممولقام  ،  23  اإليضاحو  17كما هو مذكور في اإليضاح   

. ومن التمويلترتيب  اريخ انتهاء  من ت  عن الفترة، كما قدم طلبًا للحصول على تعويض  إحالة األمر إلى الخبراء لتقييم ملكية العقار

، رفعت المجموعة دعوى قضائية مضادة إلثبات  . عالوة على ذلك2022مايو    30المقرر أن تنظر المحكمة في هذه المسألة في  

ملكية   التمويل    العقارمطالبتها بشأن حق  ترتيب  بداية  بالكامل منذ  التمويل  تكلفة  باسترداد  أيًضا  إلى  وطالبت  ا  أن هذ حيث ذهبت 

 .2022يونيو  19كان يخالف الشريعة اإلسالمية. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذه المسألة في  التمويل
 

كافية في هذه المرحلة لتقييم   دلة تدقيقأ على    تمكن من الحصولفلم نالقانونية،    اتجراءإللحتملة  نتائج المال  نطاق  خذا في االعتبارأ

اذا كانت المطلوبات التي ينطبق    اممن العقار المسجل و  االنتفاع  زة حقوق الملكية او حقايحفي    ستستمر  المجموعة  كانت  إذاما  

ما إذا كان من لتالي، لم نتمكن من تحديد  . وباالية المجمعةيانات المالبيخ  تار  ها الترتيب تمثل االلتزامات الفعلية للمجموعة فيعلي

 .  ذه المبالغهتعديالت على  أياجراء الضروري 
 

 فيفي تقريرنا  بمزيد من التفاصيل  موضحة  طبقًا لتلك المعايير    لياتنا سؤوم  ن إلمعايير التدقيق الدولية.  وفقاً    بأعمال التدقيقمنا  لقد ق

تدقي  الحسابات  باقمرليات  سؤوم"  قسم البيا عن  اق  المجمعةلمالينات  المجموعة  .  "ة  لميثاقونحن مستقلون عن  األخالقيات    وفًقا 
المهنيين )بما في ذلك معايير    قيات المهنية للمحاسبينالالمجلس الدولي لمعايير األخ  الصادر عن  المهنيينسبين  للمحاالدولي  المهنية  

الميثاق. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق   األخرى وفقا لمتطلبات  القيةتنا األخوليابمسؤقمنا بالوفاء  قد  . واق"(االستقاللية الدولية( )"الميث

 . تحفظملا ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق كافيةالتي حصلنا عليها 
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 مستقل الحسابات ال مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة( ع.ش.م.ك.  شركة صكوك القابضة
 

 )تتمة(  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
 

 متعلق بمبدأ االستمرارية  المادي الكد التأعدم 
 4,433,093  ئر بمبلغالمجموعة تكبدت صافي خسا  إلى أنر  الذي يشي  مجمعةت المالية الحول البيانا  2  يضاحإله الى اتبانال انلفت  

  ،يخك التارا في ذل. وكم2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  ( دينار كويتي 17,320,797 :2020 ديسمبر  31دينار كويتي )

المجموعة   لدى  الالمخ  جوهري  انكشافكان  مطلوباتهدينطر  وتجاوزت  المتداولة  ،  المتموجوداتا  بمبلغها   21,096,249  داولة 

في تاريخ للمجموعة بلغت الخسائر المتراكمة ، سبقما ى ال  إضافة. (دينار كويتي 19,882,979 :2020ديسمبر  31دينار كويتي )

   . (دينار كويتي 28,735,628 :2020ر بديسم 31)  دينار كويتي 27,215,900 البيانات المالية المجمعة مبلغ وقدره
 

المبينة في   األخرى  األمورالى    باإلضافة الظروف  أو    حداثاألهذه    إن، فحول البيانات المالية المجمعة  2  يضاحاإلفي  وفقا للمبين  

د مادي كم تأدعجود وير الى تش تحفظ"الرأي الم أساس" قسمتقريرنا في في فقا للمبين ديل رأينا وتع  بموجبهاتم  والتي   23 يضاحاإل

  ة. يررااالستم مبدأ أساسا على لة عملهدرة المجموعة على مواصول قحيثير شكا جوهريا قد 
 

 أمور التدقيق الرئيسية
التدقيق الرئيسيةإن   المف  أهميةت األكثر  هي تلك األمور التي كان،  يالمهن  حكمنافي  ،  أمور  للبيانات  اليلاي تدقيقنا    فترةللمجمعة  ة 

هذه   حول  منفصل رأي    بداءإدون    حولها  يناأر  وإبداءمعة ككل  جمال ة  ليي سياق تدقيقنا للبيانات المامور ف هذه األض  رعوتم    الحالية. 

   األمور.
 

 ية"االستمرار  أعدم التيقن المادي المتعلق بمبدأو ""  أي المحتفظالر  أساس"  قسمفي    رناريتق( المبينة في  األمورمر )لى األإ  إضافة 
أمور التدقيق  فيما يلي تفاصيل  ا.  قريرنيجب عرضها في ت  يتالة  سيتدقيق الرئيالمور  دناه بصفتها أالمبينة أ  موراألد  يفقد قمنا بتحد

  له. هذه األمور في إطار تدقيقنار من كيفية معالجتنا لكل أمورئيسية ال
 

، بما في "المجمعة  نات الماليةاقيق البيدتعن    تالحسابا  مراقبمسؤوليات  "م  سق  ية في تقريرنا فولياتنا المبين ؤلقد قمنا بالوفاء بمس

ع تقييمنا لمخاطر  وافق مما يتجراءات المحددة بتدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلاألمور. وبالتالي، تتضمن أعمال ال  بهذه  قلتعي  ماذلك  

ا البياألخطاء  في  المجمعة.  لمادية  المالية  نتائج  انات  بماالت  ت جراءاإإن  بها،  قمنا  التي  ذل  دقيق  اإلجراءفي  تم  اك  التي  تنفيذها  ت 

ً أ ةردواالاألمور  لمعالجة  . المرفقة ة المجمعةالتدقيق حول البيانات المالي يمكننا من إبداء رأي دناه، تطرح أساسا
 

 في شركات زميلة انخفاض قيمة استثمار 
 

في ش  لدى استثمار  في  المجموعة  المحاسبة عنه و  2021بر  يسمد  31ركات زميلة كما  ً قفو  يتم  الملكية    ا المحاسبية لطريقة حقوق 

  ، والتغير في د الحيازةعب  ائجنتالفي  الحصة  يتم تعديلها الحقًا بما يعكس  وج هذه االستثمارات مبدئياً بالتكلفة،  اردإبموجبها  يتم    لتياو

 ض في القيمة. نخفالال رخسائأي اً الزميلة ناقصدات الشركات صافي موجو فيحصة المجموعة  
 

إ ارة بدتقوم اإل الحاجة  بناًء على مقارنة  االعتراف بلى  تقييم  القيمة  الزميلة بقيمها   القابل  المبلغاالنخفاض في  للشركات  لالسترداد 

ء االستخدام، والتي أثنا  على القيمة  بناءً   الجوهريةللشركات الزميلة  المبلغ القابل لالسترداد  يتم تحديد  ابات.  الدفترية في دفاتر الحس

انتاات االستثمارية )"وحدراعقوال  األساسيحق االستخدام    أصل ئيسية من  ورة رصتحديدها بم  يت النقد"(. تم  ات  تقييمات    تحديدج 

متوسط  اضات مثل  رتواالفالتقييمات  حد كبير على عتمد الى  استناداً إلى طريقة التدفقات النقدية المخصومة التي توحدات انتاج النقد  

الغرف،   ا  .الخصم  ت، ومعدالمتاحة، ومعدل االشغالوااليرادات لكل غرفة  معدل  المجموعة في النتائج  ي  لحصة فتعكس  حصة 

 ة. ية للشركات الزميلالمالعلى المعلومات  عمليات الشركات الزميلة بناءً نتائج 
 

الممكنجوهال  امكلألحاً  ونظر المبلغ  المستخدمة في تحديد  الحصةوترداده لالستثمار في شركات زميلة،  سا  رية   ئج اتالني  ف  أهمية 

مر مجموعة ككل، فقد اعتبرنا هذا االعة لللبيانات المالية المجمل  بالنسبةالقيمة الدفترية الستثمار المجموعة في الشركات الزميلة  و

 رئيسية. أحد أمور التدقيق ال
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 ب الحسابات المستقل مراق  تقرير

 حضرات السادة المساهمين ىلإ

 مة(تت) ع.ش.م.ك.  القابضةشركة صكوك 
 

 )تتمة(  لمجمعةار حول تدقيق البيانات المالية ريتق
 

 ( ة)تتم ةأمور التدقيق الرئيسي
 

 )تتمة( في شركات زميلة انخفاض قيمة استثمار 
بنا الخاصة  التدقيق  إجراءات  من  بتكجزء  قمنا  ماقي،  اإلدار  يم  كانت  الشركات إذا  قيمة  انخفاض  على  مؤشرات  أي  حددت  قد  ة 

السياسية التي    ية الهامة في االقتصاد أو السوق أو البيئة القانونية أو الصناعة أو البيئةلتغييرات السلب، بما في ذلك ا المستثمر فيها

فيها المستثمر  الشركة  أعمال  على  تتؤثر  أي  االعتبار  في  األخذ  مع  لفي  يرات  غي ،  المالي  فيها.  الوضع  المستثمر  قمنا لشركة  لقد 

 اإلدارة  مراجعةب قمنا  و، بما في ذلك توقعات األرباح واختيار معدالت النمو.  ت الرئيسيةبمراجعة تقييم اإلدارة لمعقولية االفتراضا

افتراضاتها بمعايير  إلثبات  الصلة  ذات  االفتراضات  مقارنة  ذلك  في  بما  االقت  القطاع،  كذصاديوالتنبؤات  قمنا  تحليل ة.  بتقييم  لك 

على االفتراضات الرئيسية على البيانات المالية   معقولةبصورة    تملةالمحاإلدارة للتأكد من تأثير التغييرات    الذي أجرته  حساسيةال

 للمجموعة. المجمعة
 

رقم    يضاحمبينة في اإلة الليالمجموعة في الشركات الزمالمتعلقة باستثمار    اإلفصاحات  كفايةبتقييم    أيضا، فقد قمنا  الى ذلك  إضافة 

 . حول البيانات المالية المجمعة 9
 

 2021لسنة رجة في التقرير السنوي للمجموعة مد علومات أخرىم
اإلدا إ المعلوماتن  عن  المسئولة  هي  "المعاألخرى.    رة  قسم  ا   لوماتيتكون  في  الواردة  المعلومات  من  السنوي لتقراألخرى"  ير 

ال  ،2021سنة  ل  جموعةللم المالية  البيانات  وتبخالف  حولها.  مراقبقرير  مجمعة  مجل  على  لناحصلقد    الحسابات  إدارة تقرير  س 

تقرير  األم  الشركة تاريخ  قبل  و  مراقب،  أقسامنتوقالحسابات،  باقي  على  الحصول  السنو  ع  تقرير  تاري  بعد  يالتقرير   مراقب خ 

   الحسابات.
 

 حولها.    تدقيقنتيجة أي ر عن نعب ولن ممعة ال يغطي المعلومات األخرى ولالمجمالية لبيانات الا إن رأينا حول
 

  كانت  إذا  وتحديد ما  عاله،أ  المبينة األخرىالمعلومات    االطالع على  للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هيلق بتدقيقنا  فيما يتع

بشأنها.    أخطاء مادية  أي  أثناء التدقيق أو وجودسبما وصل إليه علمنا  حة أو  لية المجمعمامع البيانات ال  ماديةغير متوافقة بصورة  

ات األخرى على المعلوم  ل التي قمنا بها إلى األعمافي هذه المعلومات األخرى، استناداً   طاء ماديةأي أخ ى وجود  توصلنا إلما  وإذا  

 . في تقريرنا تلك الوقائعج إدراا يتعين علينه فإن ،الحسابات مراقبيها قبل تاريخ تقرير نا علوالتي حصل
 

كافية حول النتيجة النهائية بشأن النزاع   يقعلى أدلة تدقم نتمكن من الحصول أعاله، فل  "متحفظالرأي ال  أساس"  قسموفقا للمبين في  

  ماتمكن من تحديد  فلم ن وبالتالي،  ية المجمعة.وبات المسجلة في البيانات المالالمطلدات والقائم مع الممول وتأثيره على مبالغ الموجو

 ذا االمر. فيما يتعلق به األخرىمات مادية في المعلو أخطاء أيإذا كان هناك 
 

 عن البيانات المالية المجمعة  كمةولين عن الحؤوسوالم اإلدارة تليامسؤو
ر المالية وعن  ية للتقاريالدوللبيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير  ا هذه    رضإن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وع

كانت ناتجة عن أاء المادية سواء  الية من األخط خ  معةالداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مج   بةأدوات الرقا

 . الغش أو الخطأ
 

االستمرارية   مبدأ  على أساس  مالهاأع  متابعةلية تقييم قدرة المجموعة على  سؤواإلدارة مل  متتح،  عةإعداد البيانات المالية المجم  عند

ً كان ذلك  متى  ،  احمع اإلفص ما لم تعتزم   االستمرارية المحاسبي  وتطبيق مبدأ  ةريمرااالستمبدأ  عن األمور المتعلقة بأساس    ،مناسبا

 . واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراءتوفر أي بديل  عدمة ال في حأو أعمالها وقف فية المجموعة أو اإلدارة تص
 

 . للمجموعةالمجمعة  البيانات الماليةلية إعداد عم اإلشراف علىلية سؤوم كمةون عن الحولسؤولمايتحمل 
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 ب الحسابات المستقل ر مراق تقري
 إلى حضرات السادة المساهمين

 . )تتمة(عش.م.ك.  كوك القابضةصة شرك
 

 )تتمة(  ق البيانات المالية المجمعةل تدقير حوتقري
 

 قيق البيانات المالية المجمعة تد نلحسابات عا مراقبمسؤوليات  
لغش ا  ناتجة عنكانت  أمادية سواء  الخطاء  األخالية من  مجمعة ككل  للية اماصول على تأكيد معقول بأن البيانات الإن هدفنا هو الح

إال أنه ال   دية من التأكلي مثل درجة عايمعقول    يدابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكحسال  مراقب وإصدار تقرير    ،طأأو الخ
لمعاي ي وفقاً  التدقيق  عملية  أن  دائًما  يرضمن  تنتهي  سوف  الدولية  ا  فاكتشاب  التدقيق  تنشأ األخطاء  وقد  وجودها.  حال  في  لمادية 

توقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات لمإذا كان من ا  ماديةوتعتبر  أو الخطأ    عن الغشاألخطاء  
 ت المالية المجمعة. خدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانامستصادية للقتالا
 

  كما قمنا بما.  خالل أعمال التدقيق  لمهنيةالحيطة اافظنا على  ةً وحدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيمعايير الت وفقاً ل  كجزء من التدقيق
 يلي: 

 

 وتنفيذ إجراءات  عووضالغش أو الخطأ  ناتجة عنكانت  ألمجمعة سواء ة ات الماليناياتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في الب
من إبداء رأينا. إن مخاطر  تقديم أساس يمكننا  ل  سبةومناالحصول على أدلة تدقيق كافية    وكذلك  اطر،تلك المخالمالئمة لالتدقيق  

ث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو  حي  الخطأ؛  عن  تجالنا  ذلك  اكتشافعدم  مخاطر    غش تفوقالعن    مادي ناتج  خطأ  اكتشافم  عد
 داخلية. رقابة الهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الالتزوير أو اإل

 

 رأي  ال  س لغرض إبداءولكن ليظروف  للمالئمة  التدقيق  الإجراءات    لوضع  ملية التدقيقلة بعذات الصأدوات الرقابة الداخلية    همف
 ة.  موعلدى المجة لي الرقابة الداخ أدوات فعالية حول

 
  مال الئتقييم  السياسات  وم  يةمحاسبمة  ذاالمستخدمة  واإلفصاحات  المحاسبية  التقديرات  معقولية  الدى  قبل ت  من  المقدمة  صلة 

 اإلدارة. 
 

 إلتا ماللوصل  مدى  المحئى  االستمرارية  مبدأ  ألساس  اإلدارة  استخدام  استناداً والقي  اسبيمة  الت  إلى  ام،  حصلنا  دقأدلة  التي  يق 
بتحعليها ماد  ديد،  تأكد  عدم  هناك  كان  إذا  متعما  والذي  أو    حداث باأل  لقي  أنالظروف  شًكا    يمكن  ً يثير  ق  جوهريا درة  حول 

نأخذ  أن  يجب علينا  إلى وجود عدم تأكد مادي،    التوصلدأ االستمرارية. وفي حالة  بساس مأ  المجموعة على متابعة أعمالها على
ل رأينا في حالة عدم  مجمعة أو تعديالالية  فصاحات ذات الصلة في البيانات الماإل  ،الحسابات  مراقب قرير  ت  في  بعين االعتبار،

الحسابات. على الرغم من    مراقبليها حتى تاريخ تقرير  عصلنا  ح  إلى أدلة التدقيق التي  تدقيقنا  جنتائاإلفصاحات. تستند    مالئمة
 ارية. عة أعمالها على أساس مبدأ االستمرفي توقف المجموعة عن متابة أو الظروف المستقبلي حداثد تتسبب األذلك، ق

 

 ا العرض  والبيتقييم  وهيكلها  المجمعة  المالية  للبيانات  اإلفص  انات لشامل  ذلك  في  بما  فيها  وتاحالمتضمنة  كانت  ق ات  إذا  ما  ييم 
 يحقق العرض العادل.  وبذات الصلة بأسل حداثة واألت األساسيالبيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامال

 

 كافية ومناسبةالح تدقيق  أدلة  على  المالالحول    صول  المجموعةمعلومات  داخل  التجارية  األنشطة  أو  للشركات  رأي  إلب  ية  داء 
للمجموعة ونتحمل   ق وتنفيذهاإبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقي  نحن مسؤولون عنومعة.  مجحول البيانات المالية ال

 عن رأي التدقيق.  فقطة المسؤولي
 

التدقيق الهامة    تائجنها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها وندة أمور من بيع  حول  ةالمسؤولين عن الحوكمنتواصل مع  نا  إن
 دقيق. أعمال الت يتم تحديدها أثناءالتي  في أدوات الرقابة الداخلية جوهرية ره قصووجبما في ذلك أي أ

 

ب يفيد  بيان  الحوكمة  للمسؤولين عن  أيًضا  األنقدم  بالمتطلبات  الصلةالتزامنا  ذات  با  خالقية  يختص  أيًضا فيما  ونبلغهم  الستقاللية، 
عاد تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة الستبا قد  نهاألخرى التي نرى بصورة معقولة أ  بكافة العالقات واألمور

   التدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.ومصادر التهديدات 
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 ر مراقب الحسابات المستقل تقري
 إلى حضرات السادة المساهمين

 . )تتمة(عش.م.ك.  كوك القابضةصة شرك
 

 )تتمة(  ق البيانات المالية المجمعةل تدقيحو  رتقري
 

 )تتمة( قيق البيانات المالية المجمعةن تدلحسابات عا مراقبمسؤوليات  
أهمية في تدقيق البيانات   األكثراألمور التي تشكل األمور    د تلكبها، نحد  كمةوؤولين عن الحالمسخالل األمور التي يتم إبالغ  ن  وم
تعتبر هي الح  فترةللعة  المجمة  اليالم الرئيسية.    الية، ولذلك  التدقيق  تقرير  أمور  في  األمور  سابات  الح  مراقبإننا نفصح عن هذه 

نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما  حوال  مور أو، في أني عن هذه األالقانون أو اللوائح اإلفصاح العلع  الخاص بنا ما لم يمن
لى هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب نتائج العكسية المترتبة عوقع بشكل معقول أن الألنه من المت  ريرناتقفي  يجب عدم اإلفصاح عنه  

 العامة له. 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

ة روالبيانات الواردة في تقرير مجلس إدا المجمعة اليةة وأن البيانات الممنتظممحاسبية  حتفظ بدفاتر تم اال ةالشرك أن اً ضأي ارأينفي 

بم  اال  الشركة يتعلق  الماليةا  هذهفيما  م  عةالمجم  لبيانات  مع  في  متفقة  وارد  هو  ال ا  أيضا.  اتردفهذه  رأينا  التأثيرات  باستثناء    ، في 

ات التي رأيناها يضاحافة المعلومات واإلحصلنا على ك  أننا قد ،  "فظالرأي المتح  أساس  قسم "   ا فيتقريرن  في  نالمبي  لألمرالمحتملة  

الماليورية ألغررض البيانات  التدقيق، كما أن  الالمجمعة  ة  اض  نة لس   1رقم  قانون الشركات  يتطلبها  التي    معلوماتتتضمن جميع 

التنفيذله  ة  والتعديالت الالحق  2016 والتعديالت االم    للشركةنظام األساسي  اليس وعقد التأسو،  ت الالحقة لهالتعديال او  يةوالئحته 

ً   لجردا وأنه قد أجري  ،  الالحقة لهما رقم  قانون الشركات  لفات  تقع مخاللمنا واعتقادنا لم  لألصول المرعية. حسبما وصل إليه ع   وفقا

له والئحته  والتع  2016لسنة    1 الالحقة  والتعالديالت  لهاالالح  تديال تنفيذية  وللنظامأو  ،  قة  التأسيس   االم   للشركةسي  األسا  لعقد 

ً ديما  اً على وجه قد يكون له تأثير  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في    ،والتعديالت الالحقة لهما أو    االم  الشركة  على نشاط  ا

  المالي. امركزه
 

أنه خالل  أيضاً  المتحفظ  أساس  "قسم  في    في تقريرنا  ينالمب  رألمل  المحتملةالتأثيرات    باستثناءتدقيقنا،    نبين  إلى  لم يرد    "،الراي 

ة ه خالل السنشان هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة بفي    2010لسنة    7قم  ألحكام القانون رمادية  علمنا وجود أية مخالفات  

   و مركزها المالي.ألم أعلى وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة ا 2021ديسمبر  31المنتهية في 
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 ةتابعوشركاتها ال .ك.عضة ش.م.ابلقوك اشـركة صك
 

 

 

 لمجمعة.مالية اال اناتبيه الهذا من زء  ل جشكت 25 إلى 1 مرفقة مناإليضاحات الإن 
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  المجمعالخسائر أو   األرباحبيان 

  2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 إيضاحات  
2021 

 يتيدينار كو
2020 

 دينار كويتي 

 
 

  

 فة الضيا إيرادات
 

1,924,908 2,171,786 

 تكاليف الضيافة  
 

(1,456,632) (1,636,037) 
 

 
─────── ─────── 

 ضيافة  ال إيراداتي صاف
 

468,276 535,749 
 

 
  

 314,290 374,508 5 أجير من عقارات استثمارية ت إيراداتصافي 

 (14,805,421) (2,726,142) 9 ركات زميلة  نتائج ش حصة في  

 50,629 52,135   إدارة اتعاب  

 8,321 (2,608)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية  

 76,114 38,472   أخرى   إيرادات 

  
─────── ─────── 

  
(1,795,359) (13,820,318) 

  
─────── ─────── 

    

 (708,201) (756,629)  تكاليف موظفين 

 (527,771) (721,271)   إدارية صروفات  م 

 (99,880) (93,410) 10 م  ا د االستخ استهالك موجودات حق  

 (106,744) 558 10 موجودات حق االستخدام  ( انخفاض قيمة رد ) 

 (523,357)     - 11 انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات 

 (196,319) (27,520) 6 وقعة االئتمان المت خصص خسائر  م 

 (239,000) 163,000 7    لعقارات استثمارية   ة ل التغير في القيمة العاد 

 (1,048,873) (778,500)  ن والقروض يل للديو وم تل تكاليف ا 

 (44,923) (25,041) 18 التأجيرالتمويل لمطلوبات  يف  تكال

  
─────── ─────── 

 (17,315,386) (4,034,172)  الخسارة قبل الضرائب 

 (5,411) (398,921) 10 ئبالضرا 

  
─────── ─────── 

 ةن س خسارة ال 
 

(4,433,093) (17,320,797) 

  
═══════ ═══════ 

 ــ:ب   ة الخاص 
 

  

  شركة األمال مساهمي
 

(4,271,222) (17,086,162) 

 الحصص غير المسيطرة 
 

(161,871) (234,635) 

  
─────── ─────── 

  
(4,433,093) (17,320,797) 

  
═══════ ═══════ 

 فلس   (29.89) فلس   (7.47) 4  كة األم ر شاصة بمساهمي ال فة الخ فخ موال   األساسية خسارة السهم  

  ═══════ ═══════ 

 



 ةتابعوشركاتها ال .ك.عضة ش.م.ابلقوك اشـركة صك
 

 

 

 لمجمعة.مالية اال اناتبيه الهذا من زء  ل جشكت 25 إلى 1 مرفقة مناإليضاحات الإن 
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 مع المجامل بيان الدخل الش

  2021  ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
  2021 2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح   
    

 (17,320,797) (4,433,093)  خسارة السنة 

  ─────── ─────── 

    أخرى ةملشا إيرادات

الخسائر في   أو   األرباح نيفها الى  ص ت   دة إعا سيتم    ى ر أخ شاملة    إيرادات )خسائر(  
    فترات الحقة:

 1,221 (1,778)  جنبية  أفروق التحويل الناتجة من تحويل عمليات 

 95,710 14,997 9 لزميلة للشركات ا خرىاألشاملة  ال يراداتاإلحصة في  

  ─────── ─────── 

او   األرباحتصنيفها الى    ة دإعا التي قد يتم    األخرىالشاملة    اإليرادات ي  صاف 

 96,931 13,219  الخسائر في فترات الحقة 

  ─────── ─────── 

ي سائر ف و الخ أ   األرباح تصنيفها الى    إعادة يتم    لن  أخرى )خسائر( شاملة    إيرادات 
    فترات الحقة

كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل  لكية المصنفة  لما   حقوق   أدواتمن    الربح   ي صاف 

 50,722 186,894   األخرىملة  اش ل ا   ت رادا اإلي 

 (143,986) 15,721 9 لشركات زميلة خرى األشاملة ( ال خسائراإليرادات )الحصة في  

  ─────── ─────── 

شاملة    إيرادات  ي   أخرى)خسائر(  الى    إعادة تم  لن   و أ   األرباح تصنيفها 

 (93,264) 202,615  ة حق لخسائر في فترات ال ا 

  ─────── ─────── 

 3,667 215,834   للسنة أخرىشاملة  تاإيراد

  ─────── ─────── 

 (17,317,130) (4,217,259)  للسنة  لشاملةالخسائر لي اإجما

  ─────── ─────── 

      بـ: الخاص

 (17,082,495) (4,055,388)  شركة األممساهمي ال

 (234,635) (161,871)  حصص غير المسيطرة لا

  ─────── ─────── 

  (4,217,259) (17,317,130) 

  ═══════ ═══════ 

 

 





 

 بعةالتها اقابضة ش.م.ك.ع. وشركاتكوك الصكة شـر
 

 

ا زج لشكت 25ى إل 1رفقة من الم تضاحاين اإلإ  .عةلمجمالمالية ابيانات لاه ذمن هء 
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 عالمجم ملكيةلابيان التغيرات في حقوق 

  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   م الا  شركة بمساهمي ال ة الخاص 

 ال  لم ا  رأس 
طي  ااحتي
   اريباج

احتياطي  
 أسهم خزينة   اختياري  

ت  را غيتأثير الت
  داتاإليرافي 

الشاملة األخرى  
 لشركات زميلة  

اطي تحويل  تيحا
 جنبية  أت  عمال

احتياطي القيمة  
     ةمتراكمخسائر     آخر احتياطي  العادلة  

  اإلجمالي
   الفرعي

الحصص غير  
 المسيطرة  

حقوق   مجموع
   ةالملكي

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   ي  تيودينار ك دينار كويتي   نار كويتي  يد كويتي   اردين ي  دينار كويت دينار كويتي   دينار كويتي   يتي  وكدينار  ويتي  كدينار   

             

 29,100,803 517,070 28,583,733 (28,735,628) (272,250) (3,882,316) 55,137 (1,916,789) (1,769,871) 2,895,475 2,895,475 59,314,500 2021يناير  1 في كما

 (4,433,093) (161,871) (4,271,222) (4,271,222)     -     -     -     -     -     -     -     - السنة  خسارة 

 215,834     - 215,834     -     - 186,894 (1,778) 30,718     -     -     -     - أخرى للسنة  شاملة )خسائر(  داتإيرا

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

الشاملة   سائر(الخ ) اإليراداتاجمالي 

 (4,217,259) (161,871) (4,055,388) (4,271,222)     - 186,894 (1,778) 30,718     -     -     -     -   للسنة 

 14الخسائر المتراكمة )إيضاح اء فإط

     -     -     -   5,790,950     -     -     -     -     - (2,895,475) (2,895,475)    - ( 15و

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

 24,883,544 355,199 24,528,345 (27,215,900) (272,250) (3,695,422) 53,359 (1,886,071) (1,769,871)     -     - 59,314,500 2021سمبر دي 31في 

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

             

 46,417,933 751,705 45,666,228 (11,649,466) (272,250) (3,933,038) 53,916 (1,868,513) (1,769,871) 2,895,475 2,895,475 59,314,500 2020يناير  1في ا كم

 (17,320,797) (234,635) (17,086,162) (17,086,162)     -     -     -     -     -     -     -     - سنة  الة خسار

 3,667     - 3,667     -     - 50,722 1,221 (48,276)     -     -     -     - سنة  ل شاملة أخرى ل ( إيراداتخسائر)

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

الشاملة   رادات( اإليخسائرلا)جمالي إ

 (17,317,130) (234,635) (17,082,495) (17,086,162)     - 50,722 1,221 (48,276)     -     -     -     - للسنة  

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

 29,100,803 517,070 28,583,733 (28,735,628) (272,250) (3,882,316) 55,137 (1,916,789) (1,769,871) 2,895,475 2,895,475 59,314,500 2020ر بديسم 31 يف

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

 



 

 ابعةاتها الت.م.ك.ع. وشركك القابضة شصكو شـركة
 

 

ا من تشك 25 إلى  1ن م رفقةلماحات ايضاإلن إ  ة.المجمع ليةالماانات هذه البيل جزء 
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 دية المجمع النقتدفقات لا نبيا

  2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 تاإيضاح 
2021 

 ي كويت راندي
2020 
 يتي دينار كو

    التشغيل  أنشطة

 (17,315,386) (4,034,172)  ائب الضرخسارة السنة قبل 

    بصافي التدفقات النقدية:   خسارة السنة قة  تعديالت لمطاب 
 14,805,421 2,726,142 9   حصة في نتائج شركات زميلة 

 645,470 523,894 11 كات ومعداتاستهالك ممتل 
 288,897 230,320 10 الستخدام  ق ا جودات ح و م استهالك 

 523,357     -   ت ا ومعد كات خفاض قيمة ممتل ن ا 

 106,744 (558)  ة موجودات حق االستخدام انخفاض قيم )رد(/ 
 196,319 27,520 6 لمدينين تجاريين   ة مخصص خسائر االئتمان المتوقع تحميل )رد(  

 239,000 (163,000) 7 ارية م ثالتغير في القيمة العادلة لعقارات است 
 1,048,873 778,500  ف وسل   ديون مويل ل ت كاليف ت 
 44,923 25,041 19 جير بات تأ لوط ميف تمويل ل التك 

 (11,230) (8,605)  راف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير ربح الغاء االعت 

 (4,000)     -  أخرى(  إيرادات زات ايجار )مدرجة ضمن  امتيا   إيرادات 

 52,294 61,705  مة للموظفين نهاية الخد  ةمكافأ مخصص  
 (5,920)     -  (رى خ أ   إيرادات ضمن  رجة  مد منحة حكومية ) 

  ─────── ─────── 

  166,787 614,762 
    رأس المال العامل: تعديالت على ال

 1,138,625 525,072  مدينون ومدفوعات مقدما 
 25,892 (15,927)  مخزون 

 118,874 (269,288)  مستحقة  ت صروفائنون وم ا د 

  ─────── ─────── 
 1,898,153 406,644  التشغيل  ةشطنأمن  تجةلنادية انقالالتدفقات 

 (99,534) (90,141)  مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة  

 5,920     -  مية وك استالم منح ح

  ─────── ─────── 
 1,804,539 316,503  التشغيل  أنشطة نجة مة الناتيدالتدفقات النق صافي 

  ─────── ─────── 
    

    مار  االستث أنشطة
 (8,480)     - 12 ات ومعدات ك شراء ممتل

  ─────── ─────── 
 (8,480)     -  ار مثتاالس  طةشأن المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

  ─────── ─────── 

    

    يل التمو أنشطة

 (1,714,965) (200,000)   اإلسالميالتمويل سداد دائني 

 (748,360) (68,541)  يف تمويل مدفوعة التك
 (206,400) (157,919)  مطلوبات التأجير من مبلغ الصل أزء د جاسد

  ─────── ─────── 
 (2,669,725) (426,460)  التمويل   أنشطةدمة في قدية المستخنلصافي التدفقات ا

  ─────── ─────── 

    

 (873,666) (109,957)  في النقد والنقد المعادل  النقصصافي 
 3,579,465 2,705,799  يناير  1 يلنقد المعادل فد واالنق

  ─────── ─────── 

 2,705,799 2,595,842  ديسمبر  31ل في د لنقد المعاد واالنق
  ═══════ ═══════ 

    ع:ان التدفقات النقدية المجمبنود غير نقدية مستبعدة من بي
  ةالشامل اإليراداتل  خالدلة من ة بالقيمة العااسترداد موجودات مالية مدرج

 459,729     -   األخرى
 (409,369) (104,330) 10 ستخدام  اال جودات حقومالى  إضافات
 409,369 104,330 18 تأجير  باتلوطمالى  إضافات

 319,440 341,027 10 خدام االستت حق موجوداإلغاء اعتراف ب
 (330,670) (349,632) 18 مطلوبات تأجير إلغاء اعتراف ب
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  كةرلشا  معلومات حول 1
 

ب التصريح  البيانتم  المإصدار  المالية  اكة  لشر  عةجمات  التابعة  اكروش  (" األم  "الشركة)  .ع.ك.م.ش  قابضةلصكوك  يشار  )تها 

في    (موعة""المج  بـ  معا   إليها المنتهية  لقرا  2021  ديسمبر   31للسنة  مارس   28  في  ادرالص  دارةاإلمجلس  أعضاء  ر  وفقا  

   .يةنولسمومية االعية جمعال جتماعخالل اة المجمعة ماليت التعديل هذه البيانا يةصالح األم الشركةمساهمي لدى  .2022
  

ة اجتماع الجمعي  لخال  مألامن قبل مساهمي الشركة    2020بر  ديسم  31ة في  يهتلمنبيانات المالية المجمعة للسنة الاد  عتماتم ا

السنو الع بتاريخ  نع المية  مومية  و2021  يونيو  24قد  اللم  .  عساهمميعلن  توون  أي  الج  أرباحزيعات  ن  العمومية معيخالل  ة 

 . السنوية
 

في بورصة الكويت. يقع المركز  علنا   أسهمها لوالكويت ويتم تدا دولة فييسها تأس تم امةع مةكة مساهشر هي األم  ركةالشن إ

للشركة  رئلا الكارع مبار، ش3م  الطابق رق  ،آي تي إس  برجفي  يسي  الانوشرق، وع  بير،ك  مسجل هو ص.ب. الي  يدربنها 

 الكويت.  لة ، دو13152، الصفاة، 29110
 

شركة    األمالشركة  و عموعلمجتابعة  هي  األمرش "الأو    )"عارف"  .ش.م.ك  اريةمثتاالس  فراة  ة  شرك  وهي  ،"(الكبرى  كة 

 ت.  كويفي دولة ال وإقامتهاسها سيأتتم  مقفلةة مساهم
 

 : سيسطبقا  لعقد التأ األمالرئيسية للشركة   ما يلي األغراضي. وفاريةقاريع العمشالرة إداة بي سصورة رئيمجموعة بالتضطلع 
 

   الأو    يةنبجألاأو    يةكويتال  ةمهمساال  شركاتالفي  سهم  األتملك في  صح تملك  ذات  شرالص  دة  دومحالة  سؤوليمالكات 

 .الشركات لة هذهافيل وك وتمو إدارةتأسيس وأو  جنبيةاألأو  ةيكويتال

 20 نسبة ال تقل عن حصة ملكية بهااألم الشركة ك ل تتم يالتشركات لا وكفالةل ويتم%. 

   الحقوق مثلتملك  االختراع  الصناعية  امالعالاو  براءات  ويعانالصة  ريلتجا ت  اشركلا  كفالةة  حقوق  أو    جنبيةألات  أي 

 الكويت.  خارج دولةأو  لاخد الشركات  لصالحأجير هذه الحقوق توت صلة ى ذاأخر يةصناع

 لة قانونا . لحدود المقبوا في إطار األم أنشطة الشركة لتنفيذمطلوبة العقارات الو أ لةومنقالموجودات الك لتم 

 متخصصةمن قبل أطراف  تدارمحافظ  في والماأل هذار همثتاس لخالمن  احةلمتموال ااأل استخدام فائض . 
 

 . شركة األماللدى   الشرعية بةرقاوال ىالفتو ئةهي قبل من  تمدةمعالية اإلسالم يعةرالش لمبادئوفقا  ها أنشطتلمجموعة با متقو
 

  حاسبي األساسيالمفهوم الم 2
 

المتخذة  يبوالتدا  19-تفشي فيروس كوفيدإن   لالعا  من قبل حكومات الدول حولر  الفيروس قد أثرت بصورة    ري انتشاتفادلم 

ظر على  إلضافة إلى الحابمة  والحك  التي فرضتها  دت قدرات المجموعة والقيوالمجموعة. إن العوائق التي واجهعلى    ةجوهري

   .لمجموعةا ىدلة سيوللاكز ومر للفترة سلبيا على األداء المالي تقد أثررحالت السفر 
 

خساالمجموعة  تكبدت   بمبلغصافي  كويتي    4,433,093  ئر  في  دينار  المنتهية  السنة   :2020)  2021ديسمبر    31خالل 

كويتي  17,320,797 وكم(دينار  ف.  ذا  التارلي  المتموجوداتللمجموعة  المتداولة    طلوباتملازت  وتجا  ،يخك  بمبلغ ها    داولة 

للمجموعة بلغت الخسائر المتراكمة  ،  سبقما  ى  ال  إضافة .  (دينار كويتي   19,882,979  :2020دينار كويتي )  21,096,249

   . (يتيوكار ندي 28,735,628 :2020) دينار كويتي 27,215,900 في تاريخ البيانات المالية المجمعة مبلغ وقدرهكما 
 

هة الموقف. وقد مناسبة لمواجير البادالتتنفيذ  لتقييم هذه المخاطر وفضل المعلومات المتاحة  أالى الحصول على    ةراداإلى  تسع

ن تضمت  .يز السيولةوتعز  نهاحد موال  الجائحة أثيرات  لمراقبة ت  إلجراءاتوامن التدابير    ا  خذ عدد زالت تت  المجموعة ومااتخذت  

   صر:حلليس ابيل المثال وعلى سيلي ما  رالتدابيلك ت
 

      ل.  بقئة في المستة مفاجالتدفقات النقدية بصورقف تو الةح يف ةء باحتياجات السيولبالنقد الكافي للوفاتحتفظ المجموعة 

       المجموعة السيباتراقب  مركز  قصيروالتوقعلديها  ولة  ستمرار  االات  لضمان  ية  المالوالمعدالت  جل  ة   وافرتالرئيسية 

 أ. عندما تنشلديها س المال العامل زامات رأالكافية للوفاء بالت األموال

     وريدات والخدمات. مات على التوصمختلف الموردين والبائعين للحصول على خ  مع شاتناقم دعق بدأت المجموعة في 

     كافة بتخفيض  المجموعة  االمصرو  قامت  والرأسماللفات  ذلك    األدنىد  لحاالى  االختيارية  ية  تشغيلية  أمكن  للحفاظ متى 

 قد.  على الن
      األخرىوتخفيض تكاليف العمالة العمالة  عدديض تخف تن مضتوالتي خفض التكاليف  إجراءاتمختلف  اإلدارةاتخذت.  
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 )تتمة(  حاسبي األساسيالمفهوم الم 2
 

 األحكام الجوهرية التالية:   اإلدارةت اتخذ ،ستمراريةاالمبدأ  أساسمواصلة عملها على  ىموعة عل ولغرض تقييم قدرة المج
 

     على قدرة يعتمد  ة  جمعملا ية  البيانات المالالتصريح بإصدار  تاريخ  شهر اعتبارا من    12تقدير التدفقات النقدية خالل  ن  إ
 ة.  ضمن سيطرة المجموعتي تقع الوط ح تالتنفيذ عوامل المجموعة على 

      لمزيد من التفاصيل(. 23)راجع اإليضاح  مواتغير  صدور حكمفي حالة  ولممالع مرية ية للدعوى الجاالنتيجة النهائ 

 
المصنف ضمن الممتلكات والمعدات )راجع وولة الكويت  محتمل للفندق في دمشتري  تحديد  على    بشكل دؤوباإلدارة    تعمل

ا  17اإليضاح   التفاصيل(. سيتم  العالمزيد من  لسداد  ال  بليةقالمست  الموجوداتات  ئدات من مبيعستخدام  دائني متوقعة   أرصدة 
إ. عالوة على ذلكالتمويل اإلسالمي افتراضات بالنظر  الحالة األسوأ، وضعت اإلدارة  الحكم    صدور  في حالة،  لى سيناريو 
 (. 23)إيضاح  الممولينفي الدعوى القانونية المرفوعة من قبل أحد  بشكل غير موات

 
ذلك على  وافقت  عالوة  اال،  العمومية  لمسنويلجمعية  الشة  في  ساهمي  المنعقدة  األم  مبلغ   2021يونيو    24ركة  إطفاء  على 

 (. 15و 14 إيضاح) واالحتياطي االختياري ريجبااإلل االحتياطي سائر المتراكمة مقابدينار كويتي من الخ 5,790,950
 

عدم    اإلدارةتقر   عوامل  المباستمرار  بقدرالتيقن  علتعلقة  المجموعة  بمتطة  الوفاء  سداد    أوتمويل    ادةوإعة  يويلمالت   اهلباتى 
استح عند  البنكية  ذلاقتسهيالتها  من  الرغم  على  وبناء  قها.  ا  ك،  المعروفةلحعلى  والظروف  ال  قائق  هذا  قت،  وحتى 

حوالس المحتملة  فقديناريوهات  الناتجة،  الحكومية  والتدابير  الجائحة  تطور  احتماالت  مبدأ طت  أن  الى  ارةاإلدهت  انت  ول  بيق 
الموارد  هيلدأنها  و  رربمية  راالستمرا لديها  المجموعة  بأن  معقول  توقع  وجود لاا  لمواصلة  الكافية  في  التشغيلي  مستقبل  ها 
ؤثر ذلك على يأ االستمرارية، فقد  مبد  أساسمن مواصلة عملها على    األسباب  ة ألي سبب منعتمكن المجمو. إذا لم تالقريب
مسجلة في  لات في سياق العمل المعتاد مقابل المبالغ  وبامطلال   ءافواط  سجلةممبالغها الوجودات بتحقق المة المجموعة على  قدر

 لمجموعة. البيانات المالية المجمعة ل
 

 المحاسبية الهامة   تاالسياسو ادعدأساس اإل 3
 

 عدادأساس اإل    3.1
 

الالبيا  إعداد  تم للمجنات  المجمعة  للمعايير    موعةمالية  اتقارلل  ةالدوليوفقا   المالية  اسبة  المح  ييرمعالس  مج  عن   ةصادرلير 

 لدولية. ا
 

المدرجة بالقيمة العادلة من  ثمارية  ت قارات االسعلاء  باستثناة التاريخية  لفتكلا  مبدأ  أساس  على  عة مجمال  المالية  البيانات  إعدادتم  ي

 مة العادلة. للقي ا  وفقالتي تم قياسها   رىاألخالشاملة   اإليراداتخالل 
 

 كة. رشسية للالعملة الرئيأيضا ويتي الذي يمثل الكار لديناب عةمالمج الماليةلبيانات ا ضرتم ع
 

 ة خالل لتسوياد واالستردل  تحليال    20  مضاح رقياال  ضرويعلسيولة.  اتيب  ترب  المجمع  يلمامركزها التعرض المجموعة بيان  

المالية    من  ا  شهر  12  فترة البيانات  )المجمتاريخ  ت  ا  شهر  12  من  أكثر   دمتداولة( وبعالعة  الباري من  المجمعة ة  اليالم  تانياخ 

 متداولة(.ال)غير 
 

  أساس التجميع     3.2
 

. تتحقق السيطرة عندما 2021  رديسمب  31ا في  مكوشركاتها التابعة    كة شرللت المالية  ابيانالعة  مجمال  يةنات المالبيان التتضم

لمخاطر المجموعة  عائداوق  حق  اهل  ونيك  أو  تتعرض  متغيفي  مت  مشاركترة  فيهن  ال ال  ا  لديها ثمر  تسمشركة  ويكون  فيها 

عل التأثير  العائدات  القدرة على  تلك  ا  تهايطرل سمن خالى  فيثممستال  لشركةعلى  ما. وبهر  المجموعة ة،  حددصورة  تسيطر 

 ر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة: مالشركة المستث على
 

 ال على  فمستثملاة  شركالسيطرة  الصلة    ةحاليال  القدرة  هاح تمن  يالت  ةالي الح  لحقوقا )أي    يهار  ذات  األنشطة  توجيه  على 

 ( فيها الشركة المستثمرالخاصة ب

 مر فيها ها في الشركة المستثكتشار من م متغيرة ئداتعافي  وقحقأو  اطرض لمخالتعر 

 هاداتى عائلعر أثي ام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التلى استخدع القدرة. 
 

وعة المجمعندما تحتفظ  ، والسيطرة. ولدعم هذا االفتراضإلى    تؤدي  تتصويال  حقوقية  لبغ أن أ   تراضك افهنا  ،امل عبشك

أغلبأقب من  حقل  مماثل  وأ  يتصوالتوق  ية  فيها،  لشل  ةحقوق  المستثمر  المجموعة  ركة  اعتباتأخذ  المعلومات  في  كافة  رها 

 لك:ذي ف ماب  ،ر فيهاستثمكة المعلى الشرها طرتسي ىمدم  يوالظروف ذات الصلة عند تقي
 

 يها ستثمر فة المآلخرين في الشركحاملي حقوق التصويت االقائم مع لتعاقدي يب اترتال 

 األخرى  ةدييبات التعاقتالترن ة ماتجق النالحقو 

  ويت المحتملةقوق التصحولدى المجموعة حقوق التصويت. 
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 )تتمة( ة الهامة حاسبيت الماالسياسو داعدأساس اإل 3
 

 ة()تتم أساس التجميع     3.2

سيطرتها مدى  تقييم  المجموعة  فيها  سالمكة  الشر  ىلع  تعيد  حتثمر  إ في  المالة  كانت  وجود  ى  إل  تشير  ظروفلاوعلومات  ذا 

واحد عامل  في  العواملأو    تغيرات  من  ل الثال  أكثر  تجميطرلسثة  يبدأ  الركالشيع  ة.  عندما  تة  على  المجموع  لصتحابعة  ة 

اليلتابعة وا   ة على الشركةسيطرال جودات المو. ويتم إدراج  ةابع الت  ةكرشلا ما تفقد المجموعة سيطرتها على  عند  جميعتتوقف 

وااداواإلير  والمطلوبات التي  لمصروفاتت  التابعة  بالشركة  حيازتها  المتعلقة  في  ا  خالل  بيعها أو    تم   يةالالمات  البيانلسنة 

 مجموعة على الشركة التابعة.ال يطرةستوقف  ريخحتى تا رةعة على السيطجموحصول الم من تاريخ را  اعتبا ةعمجملا
 

ن  حتى إ يطرة  لشركة والحصص غير المسرى بمساهمي ااألخ  ة لالشامت  من بنود اإليرادابند  الخسائر وكل  و  أ  حبا رألا  لقتتع

ت للشركاة  يانات الماليورة على البرضند الت عيالم إجراء تعدت. ويرةسيطالمص غير  في الحص  يد عجزصرإلى    أدى ذلك

ات دوجوالم  ةفاتبعاد كلمجموعة. ويتم اسية لياسات المحاسبسلا  مععة  بالتللشركات السياسات المحاسبية  ى اتماشكي تلالتابعة  

ما في   التعامالمة بة المتعلقدي قالن  اتدفقالتوفات وت والمصريراداإل اية ولملكوعة وحقوق اوالمطلوبات فيما بين شركات المجم

 ع. يجمالكامل عند التب ضاء المجموعةبين أع
  

  .ق ملكيةعاملة حقوطرة، كم السي، دون فقد ةابعة تلشرك ةيلكيتم المحاسبة عن التغير في حصة الم
 

تابعة،فق  إذا شركة  على  السيطرة  المجموعة  االفإنها    دت  الصلةودات  الموجب  عترافتلغي  الشهرة(    ذلك  فيما  )ب  ذات 

تجة  ان  ئرأي أرباح أو خسااالعتراف بيتم    حين  ؛ في ةى لحقوق الملكيخرأ  بنودطرة وأي  غير المسي  صصحت والوبامطلوال

 لقيمة العادلة.   وفقا  لبه تفظ مح ماراستثأي  ويتم تسجيل. سائراح أو الخاألربفي 
 

 ةل المجموعمعلومات حو 3.2.1
 

  :الية للمجموعة الشركات التابعة الت انات المالية المجمعةيبلان ضمتت

 س لتأسيابلد  الرئيسية ة شطناأل ةالتابع اسم الشركة

 الملكية   ةص ح
% 

2021 2020 
     

 %87.99 %87.99 يت كوال اتارقع ة( فلمقش.م.ك. ) ةالخليجي العقاري اإلعماربيت  كةشر
     

 %96.52 %96.52 الكويت  عقارات * ة(لقف)م .ك.ش.م اريةوك العقشركة صك
     

 %99 - الكويت  عقارات **رة ذ.م.م.الولى للتجااشركة صكوك 
     

 %99 %99 الكويت  راتعقا   * .م.صكوك الكويتية للتجارة ذ.م ةكرش
 

با * االحتفاظ  في  يقبتالمص  حصال  /ألسهميتم  الشرهذة  اله  قبلاتكات  من  ذا  بعة  أخرى  نيعالت  أطراف  الش  ة  ابقة  ركة.  عن 

 %. 100بة ة نسلشركات التابعفي هذه ا عةللمجموالفعلية  الملكيةتبلغ التالي، وب

 

المجمع ألن الشركة    رئاألرباح أو الخسا، تم إغالق الشركة التابعة. لم يكن هناك ربح أو خسارة مسجلة في بيان  السنةالل  خ**  

 التابعة ليس لديها عمليات. 
 

 جزئيا  المملوكة هرية جوالعة باتلا ركةالش 3.2.2
 

 : طرةيسم غير ةيهروج صحصا لديهعة التي شركات التابلات مالية عن افيما يلي معلوم
 

 :المسيطرة  ص غيرالحص قبلتفظ بها من كية المححصة الملنسبة 
 

 2021 2020 

 %12.01 %12.01 ( ك. )مقفلة.مش.ة يراقالع ليجيلخا إلعماراشركة بيت 
   

 2021 2020 
 دينار كويتي   دينار كويتي  

   :  يطرةالمسر غي يةروهالج ة للحصص األرصدة المتراكم

   

 517,070 355,199 مقفلة( ارية ش.م.ك. )العقيجي الخل رامعاإل بيت كةشر
 ═══════ ═══════ 
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 ة( مت)ت محاسبية الهامةالت االسياسو دعداأساس اإل 3
 

 )تتمة( أساس التجميع     3.2
 

 )تتمة(  جزئيا  المملوكة هرية جوالعة باتلا ركةالش 3.2.2
 

 2021 2020 
 ي  تيوكر نايد دينار كويتي  

   :  رة طيسالمغير  الجوهريةالحصص ى عل  ةعزموة الارخسال

   

 (234,635) (161,871) ة( لفرية ش.م.ك. )مقالخليجي العقا اإلعماربيت شركة 
 ═══════ ═══════ 

 

   :اتكشرال نبي ماالستبعادات فيبل االمبالغ قإلى  تاد هذه المعلومابعة. تستنالشركة التموجزة عن لية امات معلومفيما يلي 
  

 2021 2020 

   تيدينار كوي ي يتر كودينا 

   واإليرادات الشاملة األخرىالخسائر  أو  رباحملخص بيان األ

 2,041,241 1,742,580 ت  اداإير

 (1,542,843) (1,336,556)  داتإيراة لفكت

 27,669 8,654 ى  إيرادات أخر

 (1,276,096) (1,006,559) مصروفات تشغيل 

 (40,184) (21,587) رتأجيت با لوطلم ليومت  تكاليف

 (985,426) (735,000) وضون وقريدلتكاليف تمويل 

 ─────── ─────── 

 (1,775,639) (1,348,468) ة الشامل رسائالخي الجمإ
 ─────── ─────── 

 (234,635) (161,871) سيطرةالم صص غيربالح الخاص
 ═══════ ═══════ 

   
 2021 2020 
   يتكويار دين كويتي ر دينا 

   لمالي  ز االمرك يانص بملخ

 28,308,904 27,440,537 متداولة غير  تادجومو

 794,305 551,773 متداولة موجودات 

 (575,954) (263,003) متداولة ر غيمطلوبات 

 (24,040,238) (24,769,744) ولة متدامطلوبات  
 ─────── ─────── 

 4,487,017 2,959,563 لملكية ق احقولي امجإ
 ═══════ ═══════ 

   بـ:  الخاص

 3,969,947 2,604,364 األم الشركةهمي سام 

 517,070 355,199 الحصص غير المسيطرة
 

 2021 2020 
 يتي  كور نايد تي دينار كوي 

   ية لتدفقات النقد ا تاملخص معلوم

 2,206,483 213,836 غيل تشال

 (2,511) 49 ار  االستثم

 (2,295,436) (132,000) تمويل  لا
 ─────── ─────── 

 (91,464) 81,885   المعادلوالنقد  في النقد )النقص( الزيادة  صافي 
 ═══════ ═══════ 
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 ة( مت)ت ت المحاسبية الهامةاالسياسو دعدااس اإلسأ 3
 

 احات صف إلواالمحاسبية   في السياسات التغير    3.3
 

التعديالتت من  العديد  ف  سري  مرة  ألول  المجمعة   2021  سنة  يوالتفسيرات  المالية  البيانات  على  تأثير  لها  ليس  أنه  إال 

 للمجموعة.
 

ي  ، ومعيار المحاسبة الدول9: تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  2  المرحلة  -الفائدة  اإلصالح المعياري لمعدالت  
   16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4ة يلاار الدولي للتقارير الموالمعي 7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39

المالي البيانات  على  بالتأثيرات  تتعلق  والتي  مؤقتة  إعفاءات  التعديالت  )اإليبور(  ة  تقدم  معدل  استبدال  يتم  عندما  المجمعة 
 :  ةيلالمبررات العملية التا فائدة خالي تقريبا  من المخاطر. تتضمن التعديالت المعروض فيما بين البنوك بمعدل

 

   لعملية مباشرة  بصورة  مطلوبة  تكون  التي  النقدية  التدفقات  على  تغيرات  أو  تعاقدية  تغيرات  يستلزم  عملي  مبرر 
 سعر الفائدة السوقية.  تم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة فيوالتي ي اإلصالح،

 ح معدل اإليبور لتحوط التصنيفات وتحوط الوثائق دون صالإ  تا بعين إجراؤها بموجب متطلالسماح بالتغييرات التي يت
 توقف عالقة التحوط. 

 است من  للشركات  مؤقت  إعفاء  المتقديم  ايفاء  التي  تطلبات  األداة  تصنيف  يتم  عندما  منفصلة  بصورة  تحديدها  يتم  لتي 
 خاطر. دل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند المتحمل مع

 

 على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. جوهري تأثير ت ديالعتلم يكن لهذه ال
 

 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  - 2021ونيو  ي 30لما بعد   19-امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد
معا مجلس  المحاسبة  أصدر  في  يير  ا  2020مايو    28الدولية  المتامتيازات  بفيروسلتأجير  على   -  19-دوفيك  علقة  تعديل 

المالية   للتقارير  الدولي  إر  16المعيار  تطبيق  من  للمستأجرين  إعفاء   التعديالت  تمنح  التأجير.  الدولي  عقود  المعيار  شادات 

المالية   المحاسبة عن ت  16للتقارير  التأبشأن  الناشئة كنتيجة مبجير بما يعكس  عديل عقد  التأجير  لتفشي وباء  امتيازات  اشرة 

المتعلق بفيروس كوفيدا لكظر  . ن19-كوفيد التأجير  امتياز  إذا كان  تقييم ما  المستأجر عدم  قد يختار  ا عملي ا،   19-ونه مبرر 

من  والممن المستأجر  وح  يقوم  ال.  أم  التأجير  لعقد  تعديال  يمثل  االبهذ  يقومالذي  المؤجر  في  ا  تغيير  أي  باحتساب  ختيار 

بنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي تغيير وفق ا للمعيار   19-علق بكوفيدلمتر ايجالناتجة عن امتياز التأمدفوعات التأجير  

  .ثل التغيير تعديال لعقد التأجير، إذا لم يم16الدولي للتقارير المالية 
 

 ة بعايير المحاسقام مجلس م، 19-كوفيد، ولكن مع استمرار تأثير جائحة 2021يو يون 30ان من المقرر تطبيق التعديل حتى ك

التعديل على فترات البيانات    يسري.  2022يونيو    30بتمديد فترة تطبيق المبرر العملي حتى    2021مارس    31ية في  دولال

على البيانات المالية المجمعة  جوهري  تأثير    التعديل  الم يكن لهذ  .2021أبريل    1بعد  و  ية المجمعة السنوية التي تبدأ في أالمال

 وعة. للمجم
 

 سر بعد صادرة ولكن لم ت  تاليوتعد معايير 3.4
 

م عدد  تسرالمعايي  نصدر  لم  ولكن  صدرت  التي  والتفسيرات  والمعدلة  الجديدة  تار   ر  حتى  اصدبعد  البيخ  المالية ار  يانات 

موعة. تنوي  للمجمعة  لمجة االيملاات  البيان  منها تأثير جوهري على  ن المتوقع أن يكون أليالمجمعة للمجموعة. إال أنه ليس م

   لة متى امكن ذلك عندما تصبح سارية المفعول.والمعد ةدرات الجديسيالتفهذه المعايير ويق تطب ةالمجموع
 

 ة هامال يةبست المحااياسالس 3.5
 

 يراداتإلاب عترافالا 3.5.1

  قل ن  د ن العقود مع العمالء عنت مراداإليف باارعتيتم اال  ة.فة والخدمات العقاريمل المجموعة في مجال تقديم خدمات الضياعت

  ة ضاعالبابل نقل  قم  ه يعلل  و لحصالمجموعة ا  المقابل الذي تتوقعتعكس    بقيمة  العميلى  لإ  الخدماتأو    ضاعةالبلسيطرة على  ا

  رةور بصطيتس   إنها  يثح  ترتيبات إيراداتهاي  أنها تعمل كشركة أساسية فإلى    بشكل عام  مجموعةت الانتهمات.  دخم التقديأو  

   يلحويلها إلى العمل تقب تالى البضاعة أو الخدمة عذجيمون
 

الوقأو    زمنية معينة  نقطةادات في  رف باإلياريتم االعت  األداء من   تازامالتبوعة  مج لما  يتف(  ماين حو  أ)  امندع  تعلى مدار 

   ها.ئعمال إلى  هاالخدمات التي تعهدت بتقديمأو   ةالبضاع لخالل تحوي
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 ة( مت)ت الهامةاسبية ت المحاالسياسو دعداأساس اإل 3
 

 )تتمة( ة هامال يةبست المحااياسسال 3.5
 

 )تتمة( يراداتإلاب عترافالا 3.5.1
 

 ما يلي:  مجموعةدى الة ليسيئالرات يرادإلر امصادمن ضتت
 

 الضيافة  إيرادات 
 جيرإيرادات التأ 
 :اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء 

ذل  - في  بما  للمستأجرين  المقدمة  اإلدارية  الخدمات  الرسوم  من    توفارصوالمك  استردادها  يمكن  التي  األخرى 
 المستأجرين

 يرادات األخرىبات اإل ي ترت -
 

 . هذه العناصرالمحاسبة لكل عنصر من  عرض لطرق فيما يلي

 دات ضيافة  راإي
  العمالء.إلى  ت ذات الصلةم الخدماعند تقدي ةايرادات الضياف سجل ت  
 

 رأجيت تإيرادا
التأاداإيرعن    بةلمحاسام  تي عل أ  لىستثمارية عااللعقارات  لشغيلي  الت  ريالتأج  عقودعن    تجةانلاجير  ت  الثابت  القسط  ى  ساس 

الخسائر  أو    في بيان األرباح   من العقارات االستثمارية"التأجير  ات  إيرادفي  ن "صاها ضمإدراجويتم  ،  رأجيد التقع  ةفترمدى  

التشغيليةالمجمع   لطبيعتها  المحتملدرايإباستثناء    ،نتيجة  التأجير  يالت  ةات  تسج ي  تنشأتم  عندما  التكاليف  يلها  تسجيل  يتم   .

اباالم في  المتكبدة  المبدئية  اعق  لوحوض  لتفاشرة  والتأد  التشغيلي  له كمصروجير  التأجير  لترتيب  عقد  فترة  مدى  على  فات 

 ات التأجير.إيراداألساس الذي يتم به تسجيل  بنفس
 

  اراتقع يعب دات منراإي
ل نتقي تتالزمنية ال  ترةالففي    امااللتز  لكم الوفاء بذتيموعة إلى أنه  ت المجوتوصل  ا  اء فرديأدام  زتال  المكتمليع العقار  ب   ثلمي

ل.  عميانونية إلى الالق  يةلملكا  عندما يتم تحويل  بصورة عامة    يتحقق ذلكد غير المشروط،  عقولابادل  لت  ةبس بالنرة.  طيلسها افي

 ة. الجوهري طافة الشرواستيفاء ك عندما يتم امة  ة عصورب ل المشروطة، يتحقق ذلكداتبال ملياتعة لوبالنسب
 

 توقيع العقود.اريخ أشهر من ت ستة ل خالعادة   كن ذلويكو ةنيقانوة اللكيالمند انتقال ع عاتدفوالمم يتم استال
 

 مخصصات  3.5.2

ل المحتمومن   قبل،  من  عقث وحد عن  ( ناتجليتدالسا  وأ  يونقان)  ي لحا  دى المجموعة التزامكون لما يندع تسجل المخصصات

صورة موثوق  االلتزام ب لغيمكن قياس مب وام لتزاال يةموارد تتضمن منافع اقتصادية لتسوتدفق الصادر لال إلى جةحالاظهر أن ت

 . منها
 

 ا لم  قا  ، وفيث يعكسحب بئرا ضال  بلق  ي لحا  م خصم المخصصات باستخدام معدليت،  ا  إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال مادي

ة لوقت كتكلفا  رمرونتيجة   صص د استخدام الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخنع لتزام.الالمرتبطة بالمخاطر ا  ،الئممهو  

 مويل. ت
  

 تكاليف االقتراض  3.5.3

المتعلقة مباش ى  حت  ريةمنية جوهزرة  تف  ة وررلضاب  قتغرانتاج أصل يسأو    ءإنشاأو    ءبشرا  رة  يتم رسملة تكاليف االقتراض 

خرى ألااض  راالقت  يفتكالكافة    تحميل  . ويتماألصلكجزء من تكلفة    بيعلالغرض  أو    همنالمقصود  لالستخدام    زا  اهح جبصي

الف  اتروفكمص تفي  تتكون  فيها.  حدثت  التي  من  ترة  االقتراض  اخاألوالتكاليف    الفائدةكاليف  ال  لتيرى  فيما  منشأة  تتكبدها 

  .لموااأل اضرتقاب  قتعلي
 

 ق ح اس الاليقمبدئي واللااالعتراف  –ة يللماا اتودألا 3.5.4

 أخرى. وق ملكية لمنشأةقح مالي أو أداة مزاوالتأة شنمأصل مالي لعنه  ينشأاألداة المالية هي أي عقد 
 

 الية مالات جودالمو  (1
 المبدئي والقياس  االعتراف

الل اإليرادات  خ  منعادلة  لابالقيمة  و  فأة أالمط  ةفلكا  للتقوف  قا  الح  قاسوتي  ئمبدال  فارعتالموجودات المالية عند االصنيف  تم  يت

 .ائراح أو الخسبراأل من خاللة  الشاملة األخرى أو القيمة العادل
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 ة( مت)ت ت المحاسبية الهامةاالسياسو دعداأساس اإل 3
 

 )تتمة( ة هامال يةبست المحااياسالس 3.5
 

 ()تتمة قحاس الاليقلي وامبدئل ااالعتراف  –ة ات الماليودألا 3.5.4

 )تتمة(الية مالات جودموال  (1
 )تتمة(المبدئي والقياس  االعتراف

 جموذالتعاقدية لألصل المالي وإلى ن  يةلنقدقات اخصائص التدفيستند تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي إلى  

 لتي قامت وهري أو تلك ال جمويت   التي ال تتضمن بند  دينةالم  ةيالتجارصدة  األرناء  ث تسدارته. باإلم  تخدالمس  مجموعةلال  ماعأ

لة في حالة  اممعال  تكاليفادلة زائدا  مبدئيا  األصل المالي وفقا لقيمته الع  المجموعةلي لها، تقيس  لعمق المبرر اي بطبت  مجموعةلا

ن  تضم تال   المدينة التي  ريةاجالت  رصدةأللبة  لنسوبار.  الخسائ  وألرباح أا  اللن خدلة مة العام يلقبا  جردالماألصل المالي غير  

 رر العملي لها، فيتم قياسها وفقا  لسعر المعاملة.ق المبطبيبت المجموعة تقامك التي تليل جوهري أو بند تمو
 

دي ن يؤجب أرى، يخاملة األالشات  رادل اإلين خالمة  لداعلا   مةيسه بالتكلفة المطفأة أو بالق قياو  صل الماليصنيف األض تلغر

اختبار مدفوعات  هذا التقييم بلى  ئم. يشار إاقلغ ال المبلأصفقط" على  لغ والفائدة  لمبل اصأة تمثل "مدفوعات  يدقت نفقاتد  إلى

 ي ال التية  النقد  دفقاتتال  تذا  ةيالمتم تصنيف وقياس الموجودات ال. ياةستوى األدؤه على مجرام إغ والفائدة فقط ويتأصل المبل

للقيمة  ةدفائوال  غللمبل ات أصفوعاضمن مد  تندرج أو امن خالل األ  دلةلعاا  فقط وفقا     ر عن نموذج ظنلض اسائر بغلخرباح 

 عمال. األ
 

ج  اإنت  لجأ  نم  ةلموجوداتها المالي  المجموعة  رةاإدلى كيفية  المالية إ  تاالمتعلق بإدارة الموجود  المجموعةيشير نموذج أعمال  

نقتدف وديةقات  نموذجيحد.  مااألعما  د  اتدفقلاكانت    إذا   ل  تنتج منقدنلات  احصيت  ية سوف  الل  التعالتدفقات  بقدنقدية  أو  يع ية 

يهدف  نموذج أعمال  ن  مض  ة المطفأةسة بالتكلفايتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقة أو كليهما.  اليوجودات المملا

االحتف لتالما  تداوجوملابظ  اإلى  ا حصيلية  الفقتدلل  فالتعا  ديةقنات  حيقدية  بفتحاالم  يت  ن ي  الاظ  مصنفة  ال  ليةامالموجودات 

ية ة التعاقددينقى في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات الالشاملة األخرات  ل اإليرادخال   من  العادلةة  لمقاسة بالقيموا

 . والبيع
 

أو    وفقا  للنظم  ما  عمو  هدحديي يتم ت زمنر  طاإ  لخال  تادوموجال  ليمطلب تستي تتلية الاملات  امبيعات الموجودأو    مشتريات  نإ
فرعبال )ي  ف  االريبالطاجرة  متلااألسواق  تسجيديياتعقة  يتم  المتا  أساسعلى    لهاة(  التاتاريخ  أي  فجرة،  تلتزم  الذي  يه  ريخ 

  بيع األصل. أو عة بشراءالمجمو
 

 حق القياس الال 
 فئات: بع أرى لإ يةالموجودات المال م تصنيفحق، يتالألغراض القياس ال

 

  ن(يالدات أدو) فأةلمطة اكلفمدرجة بالتموجودات مالية 
 متراكمة ال  سائرخالو  رباحدة إدراج األألخرى مع إعاات الشاملة ايراداإلمن خالل    ةيمة العادلمدرجة بالق  ت ماليةوداجمو  

 لدين( ت ا)أدوا
 ال بالقيمة  مدرجة  مالية  خالل  عموجودات  من  دخاألالشاملة    اإليراداتادلة  إدراج  إعن  ورى  الخسائر    وا  األرباح ادة 

 تراف )أدوات حقوق الملكية(  االعاء إلغ دالمتراكمة عن
  و الخسائرأ األرباحالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 

ت  دواأ  ةييها أدلس  األرباح أو الخسائر ولي  من خالل  ةصنيف أي موجودات مالية كمدرجة بالقيمة العادلبتوعة  المجم  لم تقم
 خرى. ألالشاملة ا تارادياإل لدلة من خالالعة اميدرجة بالقمين د
 

 ين( لدا )أدوات  فأةة المطالتكلفرجة بدمالمالية الموجودات ال (أ
االحقيتم   قياس  الموا   بالتالمدر  لماليةجودات  اجة  بواسطة طريقة معدلكلفة  الف  لمطفأة  يتم  لي وتخضع النخعالفائدة  القيمة.  فاض 
 لقيمة. ض في االنخفالله أو تعرضه أو تعدي لصعتراف باألالء ااغإل دالخسائر عن أواح برر ضمن األئخساوالاح برألاف بارتعاال
 

المو ألن  الماليجونظرا   المجموعدات  لدى  )ة  التجة  األاري المدينون  قصيرة  والودائع  والنقد  األخرى  المدينة  واألرصدة  ل(  جون 
 . المطفأة لتكلفةل قا  فواسها يق ، يتم الحقا  تستوفي هذه الشروط

 

 (حقوق الملكيةت اواألخرى )أد دات الشاملةل اإليراة من خاللدلقيمة العاباجة ردالم ت الماليةادجومولا (ب
ية  وق ملككأدوات حق   أسهما في  غاء تصنيف استثماراتهبل لإللر على نحو غير قاختاموعة أن تللمج  نكمي ف المبدئي،  د االعترانع

 32ي  فقا لمعيار المحاسبة الدولو  ةيحقوق الملك ف  عريت   يفوتتس  عندماى  رخاأل  لةلشامدات ااإليرا   اللخ  نم  ادلةعلا  مصنفة بالقيمة
 اة على حدة.س كل أدالتصنيف على أسا حديدة. يتم تمتاجرلا رضحتفظ بها لغكون غير متو ة: العرض،المالي األدوات

 

 ح كإيرادات ابألرا  ات عيوتسجل توز  .ئرخساالأو  رباح  ألإلى ا  ليةمالاودات  جولموالخسائر لهذه ارباح  األراج  ة إددإعا يتم أبدا  ال
في   الخسبيان  أخرى  أو  يث  ائراألرباح  الحق  عندما  المدفبت  باستثناوعفي  عندات  تستفيء  اما  مند  ا هذ  لمجموعة  لمتحصالت ه 

المالي. وفي هذكاسترداد لجزء من تكل  قوقح  إن أدوات  .خرىاأللة  ماشلدات ااريتسجل هذه األرباح في اإلحالة،  ال  هفة األصل 
 مة.قينخفاض الالتقييم رى ال تتعرض يرادات الشاملة األخخالل اإل نالعادلة م  ةملقيابة فنة المصملكيلا
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 ة( مت)ت الهامةت المحاسبية االسياسو دعداأساس اإل 3
 

 )تتمة(ة هامال يةبست المحااياسالس    3.5
 

 )تتمة(   قحاس الاليقمبدئي واللااالعتراف  –ة ات الماليودألا 3.5.4 

 )تتمة(الية مالات دوجالمو  (1
 

 عترافاال اءلغإ

  من زء  ج  الي أوجزء من أصل م  )أوالي  ملمجموعة( بأصل  ركز المالي المجمع لراف )أي االستبعاد من بيان الماالعت  يتمال  

  :ااسية عندمبصورة أس (كذل عليهبق طين ماثلة حسبمام  ةماليت داوجوم مجموعة
 

 صل، أو ن األم يةتدفقات النقدي الحقوق في استالم التهتن 

 بتحويل حقووعمجملا  ومتق اا  هقة  تفي  أو  النقدية من األصل  التدفقات  ا  ستالم  التزام  التدفقات  تحمل  المستلمة لابدفع  نقدية 

دوبالك وإالو  ضب لق"اترتيب  جب  وبمر  آخف  رط   ىإلمادي    رتأخين  امل  ت   امدفع"،  أن  الم)أ(  كافة  بتح  ةعجموقوم  ويل 

الهامة ألالمخاطر والمزا الهامة لألصل    اظحتفبتحويل أو االة  موعجمال  ومأال تقو )ب(  أ  صليا  بكافة المخاطر والمزايا 

  صل.أليطرة على هذا الكنها فقدت السو
 

تقوم بتقييم  ،  دفعلاوبض  تيب القخول في تردلصل أو ا األ  من  يةقدات الندفقتالم  الستا  يفا  حقوقه  لتحويب  مجموعةعندما تقوم ال

كا  ما تحتفإذا  بمزنت  الملكوا  ايظ  ذلك.م  أي  ىلوإ  يةمخاطر  الالمجموعة  تقم  لم  وإذا   دى  بكافة  االحتفاظ  أو  مخاطر بتحويل 

كة  راتمرار مشاس  رادمقب  حول صل الميل األجتس  في  عةمجمولا  تمرست  األصل،تفقد السيطرة على    لمو  الهامة لألصل  والمزايا

وااللتزام    حولياس األصل المق  يتم  .صلةي  يل التزام ذجتسب  أيضا  موعة  مجالة، تقوم  في تلك الحال  صل.ألافي هذا  عة  المجمو

 . مجموعةلالتي تحتفظ بها  وااللتزامات ا لة على أساس يعكس الحقوقص ذي ال
 

الحد األقصى  أو    لصلألدفترية  األصلية ال  بالقيمة  ولحملال  صعلى األان  مض  كلش  خذأت  يلت رة امتسالم  كةالمشاريتم قياس  

 ل. أق امأيهه سدادالمجموعة  لىي قد ينبغي عللمقابل الذ
 

  ة الموجودات المالية قيم  ضانخفا
مة العادلة من خالل ها وفقا للقيب  المحتفظت الدين غير  دواعن كافة أقعة  تمان المتوئص لخسائر االرف المجموعة بمخصتعت

المتوقعةتنتسر.  الخسائأو    األرباح االئتمان  خسائر  بفرلاإلى    د  اافقدالتين  ق  ات  ادقالتعلنقدية  وكافة   دعقللطبقا    ةحقمستلية 

تدفقات  الي. سوف تتضمن األصل عليفائدة الفر القريبية لسعت   خصومة بنسبةاستالمها، مموعة جمالنقدية الذي تتوقع دفقات التال

الناتجةالنقدية   النقدية  التدفقات  ب  المتوقعة  المن  بهيع  المحتفظ  تعترى  خألاية  مان ئت اال  تزيزاالتعأو    ضمان    ال ا   ءزجبر  التي 

 .ةالتعاقدي وطرشمن ال أتجزي
 

ا االئتمان  خسائر  تسجيل  ميتم  على  التعل  بالنسبةين.  رحلتلمتوقعة  االرض  حاالت  تحدث    ان ئتملمخاطر  لم  يادة زا  فيهالتي 

اال  يةجوهر مخاطر  المبئفي  االعتراف  منذ  ادئي،  تمان  خيتم  مخصص  الحتساب  االئتمان   لتعثر اداث  أحعن    جةاتنسائر 

  لمخاطرعرض  لت لحاالت ابة  لنس ابا(.  شهر    12  على مدى ئر االئتمان المتوقعةا)خس  اليةتلا  اهر  ش  12  فترة  ىعلى مد  ملةالمحت

ان خسائر االئتمخصص لساب معتراف المبدئي، يجب احتالي مخاطر االئتمان منذ اف  يةجوهرا زيادة  دثت فيهي حالت  ماناالئت

على   للتق لمتبا   عمرلا  دى مالمتوقعة  بي  توقع نظر  ال  صرف عرض،  االسخ)  رثالتع  تين  عمر متئ ائر  مدى  على  المتوقعة  ان 

 داة(.األ
 

العقومو  المدينةة  ريالتجا  رصدةأللسبة  بالن اتق  ،ودجودات  بتطبوم  مبسطة  يقلمجموعة  ا  طريقة  االئتمان حفي  خسائر  تساب 

  ر ص للخسائ صخبم  فعتراالاذلك ب   منال  دم بون وإنما تقائتماالطر مخا  يفلي، ال تتعقب المجموعة التغييرات  اوبالتوقعة.  المت

االئتمان  ا  استناد خسائر  مدى  إلى  على  األداةعمالمتوقعة  كل  تا  في   ر  مالية  ريخ  ب  عة.مجمبيانات  المجموعة  شاء  إنقامت 

م السابقة  خصصاتمصفوفة  الخبرة  الى  االبخسائ  تستند  المست ئ ر  بالعوامل  تعديلها  ويتم  وبقة  تعلالمية  لبقتمان   ة ئلبي االمدينين 

  .صاديةتاالق
 

 ةماليت الابلوطمال  (2

  االعتراف المبدئي والقياس

التت المطلوبات  للمجمضمن  ووعمالية  القروض  ومطلوباة  عالسلف  والدت  التأجير  واألرصدة  ينائنقود  الدائنة   التجاريين 

 األخرى. 
   

المالية مبدئيا وف  بكافةتراف  االعيتم   ، في حالة  ةربها مباش  قةلعالمت  ةلمعاملاليف  اكتعد  بالصافي بة  لدعاال  يمةللق  اقالمطلوبات 

المبدئيلى االع ع طاللتأجير لالحول عقود اة  سة المحاسبيراجع السيا  ائنين.لف والدالقروض والس المبدئي  و  عتراف  القياس 

 . 9 يةمالال ريراقتللولي ددرج ضمن نطاق المعيار الني ال ذاه جير نظرا  ألنقود التأعلمطلوبات 
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 ة( مت)ت مةلهاة ايبت المحاساالسياسو داعدأساس اإل 3
 

 )تتمة(ة هامال يةبست المحااياسالس    3.5
 

 )تتمة( قح اس الاليقمبدئي واللااالعتراف  –ة ات الماليودألا 3.5.4

 )تتمة(الية مال مطلوباتلا  (2
  

 حق ال الس القيا

 :فئتينى لمطلوبات المالية إلا ف، يتم تصنيحقس الالايقال اضرألغ
 

  الخسائر أواح ل األربخال نمة لدلعااة يمبالق ةرجمد مطلوبات مالية 
  ( سالمياإل تمويل دائني الة بالتكلفة المطفأة )بما في ذلك الية مدرجمطلوبات م 
 

المجموعة تقم  م أ  فبتصني  لم  ب  يةلما  باتطلوي  العالق كمدرجة  مايمة  األر  ندلة  أوباخالل  إن    ئراسالخ   ح  المطلوبات  حيث 
 ة.لمجموع باا  طاتبراثر ألكا فأة هيمطال ةبالتكلف المدرجة المالية

 

 أة مدرجة بالتكلفة المطفالمطلوبات المالية ال
 دائنو التمويل اإلسالمي 

هذه   هإن  بال  األكثري  الفئة  داعتراالد  بع  .مجموعةارتباطا  أرصدة  تقاس  المبدئي،  التمئاف  تحمل   ميسالاإل  ويلني  التي 
الف  ةطاسبو  ةالمطفألفة  تكللوفقا     الحقا    ربحت  عدالم معدل  تسالفدة  ئاطريقة  يتم  والعلي.  األرباح  األخسجيل  في  أو ائر  رباح 

أة عن  فلفة المطيتم احتساب التكي.  الفعلة  دئل الفالك من خالل عملية إطفاء معدذلمطلوبات وكاالعتراف با  إلغاءعند  ئر  الخسا
لفعلي. يتم  لفائدة ال امعد  ن ال يتجزأ م جزءا  تبر  عت  يتيف اللتكالاو  أ  لرسوماوعند الحيازة    وةالخصم أو ع  ية أاعامر  ريقط

  .رالخسائ أوح بيان األربال في ويمن تكاليف التمي ضالفائدة الفعلطفاء معدل إ إدراج
 

  ةحقتسات مومصروفدائنون 
القيد  م  يت   هات بصدر  لمها، سواءتس  مات تم د خبضائع أو    قاءل للمستقبفي ا  عستدفغ  بالمن  ع  ستحقةم الدائنين والمصروفات 
 صدر.لم ت أو وردملواتير من قبل اف
 

 فااالعتر إلغاء
 الحية استحقاقه.ء صغاؤه أو انتهاو إلوبات أطلبالم م المرتبط فاء من االلتزاعندما يتم اإلعلمالي لتزام االابالعتراف م اال يت

 

  ل ك شب  اليالحام  تزلاال  أو تعديل شروط  شكل جوهري،مختلفة ب  طالمقرض بشرو  حالي بآخر من نفسي  العند استبدال التزام م
يت ايدالتبة هذا  املمع  مكبير،  أو  ب  ديل كإلغاءلتعل  بالتزام جديد، ويدرج  م األصلي واعتااللتزااعتراف  القق  الفرراف  يمة  في 

 . المجمع بيان األرباح أو الخسائرلة في الصالدفترية ذات 
 

 األدوات الماليةمقاصة ( 3
الموبي  اصةء مقاريتم إج المالية ون  المالالمطجودات  الماإدر  متوي   ةليوبات  المركفي  لغ  بج صافي    مجمع فقطال  المالي  زبيان 

حالي ا  دنع ملزم  قانوني  حق  المبالغ    وجود  على  المقاصة  للسدوتتولة  مسجالبإجراء  النية  الصافي  اد  فر  أساس  تحقيق لعلى 
 واحد.  لتزامات في آن تسوية االو اتالموجود

 

 لية االم خفاض قيمة الموجودات غيرنا 3.5.5
ا بتاريخ  يتقي   ةعومجمالتجري   هناك أي مؤشر على أن أصال  ما قد تنخفض قيمته.    ناما إذا ك  حددجمعة لتنات مالية مبياكل  م 

القيمة ارورة  عند ضلك المؤشر أو  ذ  ر مثلفإذا ما ظه كن  المم  ةالقيمي، تقوم المجموعة بتقدير  نولسإجراء اختبار انخفاض 
 تكاليف البيع ا  قصاننقد  تاج الإن  أو وحدة دلة لألصل  االعمة  هي القيصل  أللها  دادرتسا  مة الممكنيالق  ردادها لهذا األصل. إناست

نقدية واردة مستقلة ت  قاحدة ما لم يكن األصل منتجا  لتدف  ىا لكل أصل عل حديدهم تويت ،أو القيمة أثناء االستخدام، أيهما أكبر
صل  أل  لدفترية يد القيمة اتز  دمااألخرى. عن  تجوداومال  تعات أو مجمو اوجودتي يتم إنتاجها من المال  تلكعن    ريبعلى نحو ك

 يمته الممكن استردادها.قه ويخفض إلى يمتفضت قد انخنتاج النقد عن القيمة الممكن استردادها، يعتبر األصل قإة دحأو وما 
 

تقيي يتم خصم  قيمةالم  عند  االستخدام،  المقال  قاتالتدف  أثناء  المستقبلية  قيمتهاإدرة  نقدية   قبلصم  خدام معدل ختباس  ةيلاحلا  لى 
يع تقيي الضريبة  الحالسو  اتمكس  المتعلقة باألصل. عند  يةلاق  والمخاطر  لألموال  الزمنية  القتحدي  للقيمة  ناقيمد  العادلة  صا   ة 

  . بسانم  وذج تقييممام ناستخديتم  هذه المعامالت،    ثلم  ديدحن تيمكذا لم  ديثة. وإلحالسوق ات  ال مراعاة معامتكاليف البيع، يتم  
يمة ت القعار األسهم المعلنة للشركات المتداولة علنا  أو مؤشراأس   وأ  ات التقييماعفدها بمضية يتم تأييسابالحه العمليات  ذإن ه

 .  األخرىمتاحة لعادلة الا
 

 ل لك  ةصلبصورة منف  ادهاات التوقع التي تم إعدسابوح  يليةصف نات الت وازخفاض القيمة إلى المانب  تستند المجموعة في احتسا
إن  وحدة وحدات  المال  تاجمن  لدى  ونقد  توزيالتجموعة  يتم  الفردالموجودا  عي  عليها.ت  الم  ية  هذه  وحسابات  تغطي  وازنات 
بعد السنة  لية  تقبلمساية  دقت النه للتوقع بالتدفقام تطبيقيتو  تساب معدل النمو طويل األجليتم اح  سنوات.  فترة خمسادة   وقع عالت

 . الخامسة
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 )تتمة( ة هامال يةبست المحااياسالس 3.5
 

 )تتمة(  ليةاخفاض قيمة الموجودات غير المنا 3.5.5
مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على   ةلييانات مال ب تاريخ كراء تقييم بإج  يتماء الشهرة،  نباستث  داتوجوسبة للملناب

ر قديعة بتو، تقوم المجمفر مثل هذا المؤشرتوا  ة أو قد انخفضت. فإذا مم تعد موجودلة سابقا  لمسجالة  ميقض الخسائر انخفاأن  
في  ك تغير  كان هنا  اذبقا  فقط إسا  المسجلةفاض القيمة  انخرة  يتم رد خسا  .النقد  تاجإن  ل أو وحدةصألالمبلغ الممكن استرداده ل

ان هناك  إذا كط  فقسارة من انخفاض القيمة  إدراج آخر خلألصل منذ    دهاداترسا  ممكند القيمة المستخدمة لتحدياالفتراضات ال
المافي االفتراض  تغير  القيمة الممكن ادمستخت  ا  إدراج  منذصل  دادها لألرستة لتحديد  القيمة.  اض  نخفآخر خسارة  يكون  في 
من الممكن   ية التي كانقيمة الدفترال  وزجاتت  وال  ن استردادهال قيمته الممكمة الدفترية لألصوز القي ال تتجا  ثيمحدود ا بحرد  ال

الرد    جل هذاويسة.  نوات سابقسي  ة انخفاض في قيمة األصل فارخس  تسجيل  ما لو لم يتمستهالك فيبعد اال  فيصاتحديدها بال
د كزيادة لرا  ةلمعا الحالة، تتم ميمه، وفي هذه  صل وفقا  لمبلغ معاد تقي ألااج  يتم إدرلم  ما    المجمع  ائر رباح أو الخسألان  بيافي  

   إعادة تقييم.
 

لتحديد الشهرة  اختبار  وع  يتم  المجمعة  المالية  البيانات  تاريخ  في  كما  سنويا   القيمة  في  الظروفاالنخفاض  تشير  إلى   ندما 

  د قكل وحدة إنتاج ناحتمال انخفاض القيمة الدفترية. يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة من خالل تقييم المبلغ الممكن استرداده ل

الشهرة.  و  )أ بها  ترتبط  نقد(  إنتاج  وحدات  يمجموعة  المعندما  قيمتها  كون  من  أقل  النقد  إنتاج  لوحدة  استرداده  الممكن  بلغ 

 لقيمة ذات الصلة بالشهرة في الفترات المستقبلية.ة، يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة. ال يمكن رد خسائر انخفاض االدفتري
 

القيمة سنويا  كما في   خفاض فييد االنغير المحددة لغرض تحدذات األعمار اإلنتاجية  ة  وسم لمال  لموجودات غيريتم اختبار ا

 احتمالية انخفاض القيمة الدفترية. إلى  توى وحدة إنتاج النقد وعندما تشير الظروفتاريخ البيانات المالية المجمعة على مس
 

 جلائع قصيرة األالنقد والود 3.5.6
ة يرقص  وق والودائعدي الصنفد  نقلاوك والبن  من النقد لدىالمجمع    ليلمركز المان ابياي  ف  لج ألا  ةريصودائع قنقد والتكون الي

عالي السيواألجل  ثالثةحقتسا  فترةذات  لة  ة  مدتها  أقل  شهأ  اق  او  مبلر  إلى  تحويلها  يسهل  معلوم  والتي  نقدي  وتتعرض  غ 
 ة.لقيممن حيث التغيرات في ا ر غير جوهريةلمخاط

 

النقدياقفدتلابيان  لغرض   يتك المجمع  ةت  والنقد    ون،  الالنقد  من  م  ،األجل  رةيقص  دائعوالو  دنقالمعادل  هي  عاله،  أة  دحدكما 
 قد لدى المجموعة. ارة النجزءا  ال يتجزأ من إد ك حيث إنها تعتبرلقائمة لدى البنوا ةفالمكشو باتحسابعد ال بالصافي

 

  ونمخزال 3.5.7

المتكبدة حتى يصل كل ت  هي تلك المصروفا   فيلن التكا، أيهما أقل. إلممكن تحقيقهاة اقيملاصافي  أو    كلفةلتباالمخزون  درج  ي

 . لتكلفةجح لمرلط اتوسالم  ساأسعلى المحددة ليف تكلفة الشراء كالتتمثل ااضرة. مكانه وحالته الحإلى  منتج
 

ا أي تكاليف بيع المقدر ناقلا سعرإلى  قيقهاكن تحلممة ايملقافي اص ستندي  المتوقع تكبدها عند البيع. من فيةاضإص 
 

 استثمارية   راتاقع 3.5.8

تجاري   مبنى  من  رئيسية  بصورة  االستثماري  العقار  إشغايتكون  يتم  قبل    لهال  من  االستخدام  لغرض  جوهرية  بصورة 

األعمال  و  أ  المجموعة سياق  في  البيع  لغرض  وليس  عملياتها  االحتفاظ  نماوإ  العاديفي  ر  يتم  بصورة  ليسئيبهما  رض  غة 

 في سياق األعمال العادي.  بصورة جوهرية للمستأجرين وليست هنا نية لبيعهلمبنى اكتساب إيجارات. يتم تأجير هذا ا
 

ة ثماريستالات االعقارجل س ت المبدئي، عترافالحقا لالاليف المعاملة. كت ات االستثمارية مبدئيا  بالتكلفة بما في ذلكرعقاال اسقت

ا عادللامة  لقيبا تارف  قوالس  ظروف  سكعت  لتية  المجمعة  يخي  المالية  ادراجالبيانات  ويتم  الناتجة  أو    االرباح  .    من الخسائر 

  ءا بنفيها. وتحدد القيم العادلة    ة التي نشأت رتفلفي ا  األرباح أو الخسائرة في  ارات االستثماريعقدلة لليمة العات في القراغيالت

  .ييم مناسبةق تذج ق نمابط ي يجارخ لمستق دمعت م  مقيم يجريهوي نسم يتقي لىع
 

ستثماري  ا ارمن عق تحويلبالنسبة ل .خدامالستافي ير يفقط عندما يكون هناك تغ  ستثماريالا العقار( نم)أو إلى  تيال تحولام تت

  م. ادخالستي افر  لتغييي تاريخ اعادلة فقيمة الالالحقة هي الراض المحاسبة  تكلفة المقدرة ألغون الله المالك، تكغيش  إلى عقار

ا  وإذا اأصبح  يشذ للعقار  تقارمثاست  عقارا  لك  ماال ه  لغي  بالم  مويا ،  العقار  حالمجموعة  هذا  المنصوص  واسبة عن  للسياسة  فقا  

 ام. تخدالسخ التغيير في امعدات حتى تاريالو اتممتلكلليها عل
 

بيتم   االعتراف  االسإلغاء  اتالعقارات  عند  تاريخ    يعلبثمارية  ا صح)أي  على ستلمول  الخدمة  أو    (طرةلسيا  لم  عند سحبها من 

  ة دفتريلاالقيمة  البيع و  صالتتحمي  صاف  بين  رقالف  ويدرجيعها.  افع اقتصادية مستقبلية من بة دائمة وال يتوقع تحقيق منبصف

 أواح  ربألاجه في  راإديتم    يبلغ المقابل الذيتم تحديد م   .عترافاال  إلغاءتم فيها  يالتي    لفترةا  يف   ائرالخس  وأ  احاألرب  في  صلألل

رير  قاتي للولدر اليامعلان  ات تحديد سعر المعاملة الواردة ضما  لمتطلبثماري طبقعقار االست العتراف بالنتيجة إلغاء االخسائر  

 . 15ة لماليا
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  ةل ات زميمار في شركاستث 3.5.9

ا  عمومجها الس عليتمار  شركة  هيلزميلة  كة ارشلا التأثي  .اموس  لمة تأثير    ت اقرارالمشاركة في  القدرة على    الملموس  ريمثل 

 السياسات.  كتلكة على السيطرة المشتر أو مارسة السيطرةممستثمر فيها دون ال للشركة ليةغيتشالمالية والسات السيا
 

االعتبارات   ال  موسمللا  يرثأتاليد  بتحد  تبطةمرالإن  االنف  لمشتركة هيارة  سيطأو  اعت س  السيطرة علتح  ةمزلالبارات   ىلديد 

 التابعة. ت الشركا
 

 لكية.ة حقوق المام طريقباستخد صةة المحاأو شرك ةيلزمال شركةالالمجموعة في   ثمارتسيتم المحاسبة عن ا
 

 ل يجتستثمار لالسية لفترالقيمة الد  ديلتع  . ويتمفةتكلل با  يا  ئدبمة  الشركة الزميل  كية، يسجل االستثمار فيالمل  وفقا  لطريقة حقوق

حصة  التغ في  الزميلص  نمجموعة  ملايرات  الشركة  موجودات  تدرج تاريمنذ    ةافي  الحيازة.  الالشه  خ  بالشركة متعلقرة  ة 

 نخفاض القيمة. تبارها بصورة فردية لتحديد اخالالستثمار وال يتم  يةتردفالالقيمة ضمن  ةلالزمي
 

 ر في اإليراداتتغي  أي  ضر يتم ع  لزميلة.ركة اشلليات اعمج  ائتعة في نة المجموحص  المجمع  رائخسلاأو    رباحألاان  يب  سكعي

ف  ى رالشاملة األخ المستثمر  الشركات  ايرجزء من اإليها كلتلك  الشاملة  للمجموعةادات  ي  الة وجود أي تغير ف ح  في  ألخرى 

ان يب في    ا  كنمم لك  ن ذكاى  متها  اح عن فصالاو  أي تغيراتي  ف  حصتها  يلسجتب  ةعتقوم المجمو. ولةالزمي  ةلشركوق ملكية احق

ركة الزميلة  والشالمجموعة  ت بينجة عن المعامالققة الناتحم ر غير ال. إن األرباح والخسائالمجمع الملكية ق يرات في حقوتغال

 كة الزميلة. صة المجموعة في الشردار حا بمقيتم استبعاده
 

خ  حباأر  في  وعةمجملاحصة  إجمالي  درج  ي مقدم  ةميلالز  ات ركالش  ئرا سأو    مثلي و،  المجمع  رئاالخسأو    احرباألبيان  ة  في 

  لزميلة.ا تاكلشررة في الشركات التابعة لطيمسوالحصص غير البعد الضرائب  الخسائر واألرباح أ
 

الب  يتم المإعداد  للشيانات  الالية  اركات  فترة  لنفس  االمالي  لبيانات زميلة  ال  ة.موعلمجل  لمجمعةة  إ  رة،ضرووعند  راء جيتم 

الياالس  شىماتت ي  لك  تعديالت للشراسحمسات  السالزمي  تكابية  بعد تطبيق طريقة حقوق    .للمجموعةية  محاسبال  تياسالة مع 

الزميلة الشركة  في  استثمارها  قيمة  في  انخفاض  تحقق خسارة  الضروري  من  كان  إذا  ما  المجموعة  تحدد  تحدد الملكية،   .

كاريتبالمجموعة   موضوعي  مجمعة  مالية    بياناتل  خ  دليل  هناك  كان  إذا  اما  الشركة  في  االستثمار  أن  قد  على  لزميلة 

وجد   ما  فإذا  قيمته.  الممكن  انخفضت  القيمة  بين  بالفرق  القيمة  في  االنخفاض  مبلغ  باحتساب  المجموعة  تقوم  الدليل،  ذلك 

  ائر خسالأو    األرباحفي نتائج شركة زميلة" في بيان  ـ "حصة  ة كسارخل، ثم تدرج اتريةفدالاستردادها للشركة الزميلة وقيمتها  

 المجمع.

 

إدراج  قيمته العادلة. يتم  به ب  محتفظأي استثمار    بقياس وإدراجوعة  لمجماوم  تق،  يلةعلى الشركة الزم  الملموس  رأثيقد التعند ف

 ي حصالت البيع في ومتقبتثمار المتالسعادلة لة القيملاو  سمومللاأثير  لتا  دقفعند    يلةلزمللشركة ا  دفتريةالقيمة  ق بين الأي فر

 .الخسائرأو  حاألربا
 

   التأجيرعقود  3.5.10

العقد بداية  في  المجموعة  يمث  تقوم  العقد  كان  إذا  ما  تأأو    لبتقييم  عقد  على  إذاينطوي  أي  على حق   جير،  ينص  العقد  كان 
  دي.نق  ابلقمقاء لة من الوقت ل المحدد لفترصاألاستخدام   السيطرة على

 

 المجموعة كمستأجر
واال للقياس  فردية  المجموعة طريقة  باست تطبق  التأجير  عقود  لكافة  بالنسبة  التأجيعتراف  عقود  قصيرة  ثناء  وعقود    األجلر 

القيمة منخفضة  الموجودات  المجتأجير  قامت  بتسجيل  .  ألداءموعة  التأجير  وتأالمدفوعات    مطلوبات  حق   موجوداتجير، 

 .الموجودات األساسيةدام حق استخثل تم يتم الاستخداال
 

 موجودات حق االستخدام ( 1
اتسج التأل  عقد  بدء  تاريخ  في  االستخدام  موجودات حق  يتم لمجموعة  لالستخدام(.  األساسي  األصل  توافر  تاريخ  )أي    جير 

موجود أقياس  ا  ناقص  بالتكلفة  االستخدام  انترم   استهالك  يات حق  وخسائر  القيمةاكم  أي  يلهتعد  مويت   ،خفاض  مقابل  إعادة ا 

ئية المباشرة  لمبديف احق االستخدام مبلغ مطلوبات التأجير المسجل، والتكالقياس لمطلوبات التأجير. تتضمن تكلفة موجودات  

ا أي حوافز تبقأو  تمت فيالمتكبدة، ومدفوعات التأجير التي   .مةير مستلجأل تاريخ البدء، ناقص 
 

استهالك   حق  يتم  اأساس    علىام  دخالستاموجودات  اإلنتاجية  واألعمار  التأجير  فترة  مدى  على  الثابت  لمقدرة  القسط 

  .للموجودات أيهما أقصر
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 )تتمة( المجموعة كمستأجر
 )تتمة(ام تخدس موجودات حق اال( 1

راء، ارسة خيار الشكلفة تعكس ممإذا كانت الت  أو  المجموعة في نهاية مدة عقد التأجيرإلى    في حالة نقل ملكية األصل المؤجر

 .اجي المقدر لألصلتالستهالك باستخدام العمر اإلناحتساب ا يتم
 

ا انخفاض قيمة (  3.5.4بالقسم )اسبية  لمحت ااس. راجع السياة ماالنخفاض في القيإلى    تتعرض موجودات حق االستخدام أيض 

 الموجودات غير المالية. 
 

   ( مطلوبات التأجير2
التأجير التي يتعين سدادها  وعات  فالمقاسة بالقيمة الحالية لمد   التأجير  تمطلوبا  تسجل المجموعة عقد التأجير،  تاريخ بدء    يف

ال التأجير. تتضمن مدفوعات  ذل)بمتة  بار مدفوعات ثجيتأعلى مدى مدة عقد  في  ا  ا  ناقص  الثابتة بطبيعتها(  المدفوعات  أي  ك 

ضمانات    قع سدادها بموجبوتمالغ البمر، والعسأو    مؤشرإلى    ة التي تستندأجير المتغيرحوافز تأجير مستحقة ومدفوعات الت

اليالق المؤكد  مة  الشراء  خيار  ممارسة  سعر  ا  أيض  التأجير  مدفوعات  تتضمن  قبل  ارممتخريدية.  من  بصورة    وعةمجملاسته 

 لمجموعة لخيار اإلنهاء.عكس ممارسة االتأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تمعقولة ومدفوعات غرامات إنهاء مدة عقد 
 

الامدفوعات    تسجيلم  يت المتغيرة  لم يتم تكبدها إلنتاج مخزون( في  أو    مؤشرإلى    دنتست لتي ال  تأجير  سعر كمصروفات )ما 

الت الحديقي  الفترة  فيها  السدادأو    ثع  الذي يستدعي حدوث  التأجير، تستخدم .  الشرط  لمدفوعات  الحالية  القيمة    عند احتساب 

في عقد التأجير   المتضمن  الربحل  دإمكانية تحديد معحالة عدم    يفالتأجير    ريخ بدءدل االقتراض المتزايد في تاالمجموعة مع

مبلغ زيادة  يتم  البدء،  تاريخ  بعد  التأجير    الربحاكم  تر  عكستلالتأجير    وباتمطل  بسهولة.  مدفوعات  قيمة  .  المسددةوتخفيض 

في  أو    ريفي مدة عقد التأجتغير  و  أ  ديلوجود تع  ة حالفي    الدفترية لمطلوبات التأجير  س القيمةذلك، يتم إعادة قيا إلى    باإلضافة

من   الناتجة  المستقبلية  المدفوعات  في  التغيرات  )أي  التأجير  امدفوعات  مؤشرلتغير  حدوث  لتحديد  عمو  أ  في  مستخدم  دل 

 .  في تقييم خيار لشراء األصل األساسيأو  مدفوعات التأجير هذه(
 

 لقيمةمنخفضة ا داتصيرة األجل وعقود الموجوتأجير قعقود ال (3
بلغ  التي تتأجير  رة األجل على عقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود العتراف بعقود التأجير قصيتطبق المجموعة إعفاء اال

ا  12  اهمدت ا إعفاء االعتراأو    شهر  البدء وال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيض  ودات منخفضة ف بالموجأقل من تاريخ 

مدفوعات التأجير على عقود التأجير قصيرة    إدراجقيمة. يتم  للتي تعتبر منخفضة ابية االمكتالمعدات    جيرالقيمة على عقود تأ

 على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير.فات صروكم يمةقلنخفضة اودات مالموج األجل وعقود تأجير
 

 كمؤجر  المجموعة
ر تشغيلي.  نيفها كعقود تأجيصتصل يتم  أللملكية ا  لهامةايا ار والمزطالمخكافة ا  المجموعةفيها    ال تنقل  يتر الأجيالتعقود    نإ

ات في  ادوتدرج ضمن اإلير  عقد التأجير  راتفت  مدى  ىعلالثابت  قسط  س السالى أاتجة عير النأجتال  داتيران إمحاسبة عيتم ال
األرباح الخسائر  بيان  ابيع لط  نتيجةالمجمع    أو  التكللتشغيتها  إن  المبدئيةية.  البمال  اليف  في  متكبداشرة  والترتية    ت با التفاوض 

ال  ةمتعلقال التأجير  إضافتبعقد  يتم  اتشغيلي  إلى  المة  يالدفترمة  لقيها  ولتأا  ةرتف  مدىعلى    سجلوت  ؤجرلألصل  نفس  لفقا   جير 
 كتسابها. ت في فترة ااإيرادملة كمحتال يجارات ا تسجل اإلمك إيرادات التأجير.ل األسس التي يتم بها تسجي

 

 ومعدات ممتلكات 3.5.11

  ت ادمعوالت  كالتمم الدرج  تت.  القيمة المتراكمة، إن وجدكلفة بالصافي بعد خسائر انخفاض  ت قيد التنفيذ بالتج اإلنشاءاإدرايتم  

 . إن وجدت كمة،امتر ةقيمفي ال ضانخفا خسائر يأو مراكتمالالك هستاال دبعفي بالصالتكلفة اب
 

ة طويلة األجل ئيلمشروعات اإلنشا االقتراض لاليف  معدات وتكتلكات والمم الال جزء من  هذه التكلفة تكلفة استبدمثل    تتضمن

كان االعتإذا  معايير  تستوفي  يرافت  االع.  بكافة  تراتم  والصيإلصا  يف لاتكف  ف األ  انةالح  عنسخال  أو  حااألرب  يخرى  د  ائر 

 . هابدتك
 

 حر.ملك  رضألاهلك ت ست ال
 

 كما يلي:موجودات لللمقدرة تاجية األعمار اإلنمدى ا بت علىط الثاك على أساس القسالستهاليحتسب ا
 

  سنة 50 مبنى 

 سنوات  5-3 معدات أثاث وتركيبات و 

 سنوات  5-3 سيارات 
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 ة( مت)ت ت المحاسبية الهامةاسياسلاو داعدأساس اإل 3
 

 )تتمة( ة هامال يةبست المحااياسالس 3.5
 

 )تتمة( ومعدات ممتلكات 3.5.11

  ل المستلم على حصويخ  راأي ت)يع  لبد اعن  بهف  تراالعإلغاء ا   يتما  يئ مبد  جلسوهري مء ججز  والمعدات وأيت  ممتلكابند ال  نإ

توقعالسيطرة(   عدم  عند  اقتصاديةم  أو  استخدامهية  لبقستم  نافع  أي  من  تدرج  بيعه.  ناتجة    أو  خسائر  أو  إلغاء  أرباح  عن 

)المحتسب باألصل  بااالعتراف  متح  لفرقة  صافي  ابين  ا  يعلب صالت  اح  اباألران  يبي  ف (  للألصة  تريلدفوالقيمة    ئر لخساأو 

 صل. ألابراف تالعا غاءإل دنع المجمع
 

لى في نهاية كل سنة مالية وتعديلها ع  عداتلم واللممتلكات  ك  تهال س اال  طرقو  نتاجيةعمار اإلتتم مراجعة القيم التخريدية واأل

 با .متى كان ذلك مناس، مستقبليأساس 
 

   لخدمة للموظفيناية اافأة نه كم 3.5.12

 ة مدخمدة ال  طولن و فيوظتب النهائي للميستند إلى الرا  مكافأةال   هذه  لخدمة لموظفيها. إن استحقاقا  نهاية  ة أفمكاتقدم المجموعة  
إل الموظفمتويخضع  وعقود  الصلة  ذي  العمل  لقانون  طبقا   الخدمة  فترة  من  األدنى  الحد  التكاليام  إن  لهذهين.  المتوقعة   ف 

لمستحق إلى كل  المبلغ  ل ايمث  . وهذا االلتزام غير الممولمةة الخد رتفدى  ت مستحقة على متسجيلها كمصروفا  ت يتم المكافآ
 الية المجمعة.ملبيانات الا خيفي تار اتهخدمء هاموظف نتيجة إلن 

 

إلىضإ و  افة  الكويذلك،  لموظفيها  المجبالنسبة  تقوم  إلى    عةموتيين،  اشتراكات  االجتماعية مأتلل  العامة  ةالمؤسسبتقديم  ينات 
 . عند استحقاقها تمصروفات ك اكارجل هذه االشتتسن. ظفيلموبات امن مرت ةيئو موتحتسب كنسبة 

 

 ةزينلخا أسهم 3.5.13

ة  إعادة ولم يتم  وعجمتم إعادة شراؤها الحقا  من قبل المالتي    األم  لشركةالمملوكة ل  المصدرةهم  األس  منينة  خزلا  مهأس  كون تت
أ. يتبعدا  اؤهإلغأو    ادارهإص المحاسبة عن  الخزينةهسم  اب  م  ال  بموجبها  يتم  والتي  ةفلتكلطريقة  اتوسمإدراج  تكلفة للمرجح  ط 

ا شرالماألسهم  حسف  اهؤعاد  إ عند  الملكية.    قوقحمن  ض  بلمقااب  ي  الخإعادة  أسهم  الناتجة   ،نةيزصدار  األرباح  إدراج  يتم 
للتوزيع في حقوغيل  ضمن حساب منفص قابل  الخزينةي أسياطاحت"  ةملكيال  قر  قيد. ويت"هم  نفس   ة علىئر محققاسأي خ  م 

ي  طي االختيارحتياثم اال حلةرمالاح برألى اافية علإلضلخسائر ال اتم تحميساب، ويحذلك الن لدائلساب في حدود الرصيد االح
احتياواال عجباريالطي  الحقا   المحققة  األرباح  تستخدم  الخزينة  بين  .  أسهم  سامسجل  ئرساخة  أي  قاصةم لأوال   ع  في  ة  بقا  
ا  حلةمرالرباح  ألتياطيات وااالح الخزينة  حتياطي أوحساب  ه هذ  قدية عنح نوزيعات أربات   يتم دفع أيالوالي.  التلى  عسهم 
إصداري و  .مسهألا عإلى    منحةالم  أسه  ؤدي  الس  ددزيادة  تكلفة  متوسط  وتخفيض  نسبيا   الخزينة  على  ب  همأسهم  التأثير  دون 

 ينة. لخزم اسهأ كلفةت ليإجما
 

 العمالت األجنبية  3.5.14

   صدةراألو امالتمعلا
تت  معامالتال  يدتق األال ملعبا  مالتي  منت  ش  جنبية  اقبل  اهت المبع ا  مبدئي  عةمولمجركات  ال  ية سيرئلا  ألسعار    وفقا    صلةذات 

 .معاملةلا السائدة بتاريخالصرف  
 

المو تحويل  إعادة  النداجويتم  والمطلوبات  بت  الو  بيةجن األت  العمالقدية  الفورية  الصرف  ألسعار  للعاسفقا   املئدة  يسية لرئة 

 .  عممجلار ئاخسال أو رباحألاوق في بيان رج كافة الفرتدو .معةجمالية لالبيانات الماخ بتاري
 

تحوي النقديةنالب  ليتم  غير  قيا  ود  يتم  أجنببا  اسهالتي  بعملة  التاريخية  كماب  يةلتكلفة  الصرف  أسعار  توا  استخدام  خ  ريفي 

للبنود  امالت  عالم النقدالمبدئية. وبالنسبة  للقيمة  قياس   ية التي يتمغير  أسعار   امدباستخويلها  يتم تحجنبية  أ  ةبعمل  ةلادالعها وفقا  

عادة تحويل البنود  ة من إتجناالخسائر الأو    امل مع األرباحتعلا  ويتم العادلة.  تحديد القيمة    هفي  متيالذي    خيتارلاي  فما  ك  رفالص

 . دنلبة للقيمة العادل في اغير تتجة من الناالخسائر لاأو  االعتراف باألرباح يتفق معا مبية نقدغير ال
 

 وعةالمجمات كشر
التحويم  يت الكويتي ودال  ىلإ  جنبيةألا  تايلعملل  تا وبمطلدات والجوومل   المالية   اتالبيانبتاريخ    السائد  رف الص  لسعرفقا   ينار 

 لفروقيتم إدراج االت.  اريخ المعامسائدة بتواالجنبية وفقا ألسعار الصرف ال  اتيللعملل  كما يتم تحويل بيانات الدخمجمعة  لا

الاإليرادات الشا  دبن  جيدر  ة،يبنأج  ةيعمليع  ب  ند. عخرىاأل  ةملشاال  راداتيإلامن  حويل ضلتاة عن  جتناال   لق عتمملة األخرى 

 المجمع. الخسائر أو  األرباح انفي بياألجنبية  بتلك العملية
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 ة( مت)ت ت المحاسبية الهامةاالسياسو دعداأساس اإل 3
 

 )تتمة( ة هامال يةبست المحااياسالس 3.5
 

 لعادلة  ة االقيم اسقي 3.5.15

مالية يانات  ب  كل   عادلة في تاريخة بالقيمة الارات االستثماريقع لمالية مثل الت غير االية والموجوداملا  تاألدوا  وعةلمجماس  تقي

   .ةعممج
 

في    وقفي الس  كينشارالمين  ظمة بمن  ةما في معامل  المدفوع لنقل التزام  أو  ع أصل مايب  مستلم منلغ الالمب  هي  لعادلةامة  يقال

 الت التالية:  في إحدى الحانقل االلتزام أو  األصلبيع دوث معاملة ة على افتراض حلداعللقيمة اس اقياد تنقياس. يسريخ التا
 

 ام،  اللتزاو أ ألصللسي يئسوق الرلا النقل فيأو  عبيال 

 تزاملاالأو   صللألمة ئالسوق األكثر مال ئيسي، أي فيالسوق الرل في غير نقلا أو البيع  . 
 

 مة. ئمال  السوق األكثرأو  ق الرئيسيوسلا ىإل  وصولال وعةجملمبإمكان ا يكون جب أني
 

عند تسعير   امهق استخداالسو  ين في اركن للمشكالمم  التي من تااالفتراضخدام  ستباااللتزام  أو   صلالعادلة لأل   يتم قياس القيمة

 .مثلىلا االقتصادية تهممصلح قيقلتحون لق سيعملسوي المشاركين فافتراض أن اااللتزام، بأو  األصل
 

  ل ص األتخدام  الل اسخ  منمنافع اقتصادية  تاج  ق على إنفي السو  اركالمش  قدرة ألصل غير الماليلعادلة  قيمة اللا  ساييراعي ق

بيعهأو    ، له  مستوى  لوأفض   بأعلى آخر    ىإل   من خالل  ممشارك  السوق  المحتمل  في  يستخدم  ن    فضلوأ  بأعلى   األصل أن 

 .له مستوى
 

استخدام  تحقيق أقصى    قيمة العادلة، معت كافية لقياس البيانالتي يتوفر لها  او  فومة للظرالئم م ييتقاليب  مجموعة أستخدم الست

 ر الملحوظة.ت غيدخالام المداستخ لوتقلي  ةل ذات الص الملحوظةخالت للمد
 

كنتص الموف  واافة  العجودات  قيمتها  قياس  يتم  التي  فيعنه  احصاالفو  أ  ةادللمطلوبات  الماليالب  ا  ضمن    معةمجالة  يانات 

دلة  اعيمة القللقياس ا  ثل أهميةذي يمالمدخالت والقل مستوى من  أ إلى    ، استنادا  والمبين كما يلي  ادلة، يمة العرمي للقهلا  لجدوال

 كل:ك
 

 لمماثلة؛االمطلوبات أو في األسواق النشطة للموجودات غير المعدلة( ة )نعل: األسعار الم1توى مسلا 

 تقييم  2توى  المس أساليب  والال  نم  أقل مستوى  بها  يكون :  يمدخالت  لمثل  ذي  القيمأهمية  العادلة  قياس  بشكل ملحوظ  ة  ا 

 ير مباشر؛ و غأو  مباشر

  لحوظ ا.قياس القيمة العادلة مأهمية ليمثل ذي لوامن المدخالت  مستوىقل بها أ نيكو  ال تقييم ب: أسالي3المستوى 
 

كانت    إذاما    تحدد المجموعةمتكرر،    على أساسدلة  عاال  ةمبالقي ة  جمعة المرجة في البيانات الماليمدالة  ات الماليلألدولنسبة  با

لمدخالت  من اتوى  مسأقل  إلى    ادا  )استنيف  التصن  مقييت  دةق إعايرجدول الهرمي عن طمستويات ال  ثت بينقد حد  حويالتالت

 .  مجمعة مالية  ناتبيا ة كل فترةكل( في نهايقياس القيمة العادلة ك  األهميةذي 
 

طبيعة وسمات ومخاطر    إلى  استناد ابات  ت المجموعة بتحديد فئات للموجودات والمطلو، قاملةادعلاة  ت القيماحصاإفض  لغر

 ه. موضح أعالهو  ماي للقيمة العادلة كمهرجدول الال ىوومست امزتااللأو  األصل
 

 . 22يضاح ال في اكيفية قياسها حول تفاصيل ن الزيد ممة ودوات المالييل القيمة العادلة لأل تم عرض تحل
 

  المحتملةدات وجو لمواوبات لطمال 3.5.16

  الصادر   يكن احتمال التدفق  مل  ما  معةفي البيانات المالية المجولكن يتم اإلفصاح عنها  حتملة  الموبات  المطلب  فاالعتراال يتم  

   مستبعدا .موارد المتضمنة لمنافع اقتصادية أمرا  لل
 

لمنافع وارد للاق  تدفالعندما يكون    لية المجمعةالما  لبياناتا  في  عنها  احصفيتم اإل  نولكلة  المحتمالموجودات  باالعتراف  ال يتم  

ا.االقت  صادية مرجح 
 

 ديةاعلهم اتوزيعات األرباح على األس 3.5.17

 ة. ركساهمي الشمن قبل م اعتمادها الملكية عندسهم العادية كالتزام وتخصم من حقوق ح على األ اتسجل توزيعات األرب
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 ة( مت)ت ت المحاسبية الهامةاساسيلاو دعداأساس اإل 3
 

 )تتمة( ة هامال يةبست المحااياسالس 3.5
 

   اتلقطاع معلومات ا 3.5.18

طاعات  كاليف. إن قألعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات وتكبد ت ا  طةالمجموعة يعمل في أنشمميز من    زءج  قطاع هولا إن  

المجمحددلما  شغيلالت إدارة  لتووعة من قبل  الموة  إتو د  رازيع  المقدمة  الداخلية  التقارير  األداء تتفق مع  اتخامسئلى  قييم    ذول 

ية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء  ادتصلها نفس السمات االق  غيل التيشلتا  قطاعات  عييتم تجم. وسيالرئي غيلقرارات التش

 ا. تقارير حولهع رفمكن كقطاعات ي ارير حولها وإعداد تق
 

 ت المالية المجمعة انيا بلترة اد ف بعاث دحأ 3.5.19

أي المجموعة  تلقت  المالا  تاريخبعد    -  معلومات   ةإذا  المجمبيانات  اعتمعة وقلية  حول ظروف   -  إصدارهابح  ريللتصها  دابل 

المجموع  يةهاوقعت في ن المجمعة، تقوم  المالية  البيانات  بتقييم مافترة  المبالغ المومعلالم  إذا كانت  ة    سجلة في ات تؤثر على 

الامال  تالبيانا بلية  المجموعة  وتقوم  للمجموعة.  الممجمعة  ابالتعديل  ا  يفلمسجلة  غ  الالبيانات  ت  مجمعةلمالية  س  ك عبحيث 

ف رولظلك اتتعلق بت  فصاحات التيانات المالية المجمعة، باإلضافة إلى تحديث اإلبيالى التعديل بعد فترة  ل تي أدت إلا  اثاألحد

المعلومات الجد ال  يأ  عوحالة وق  يدة. فيفي ضوء  البيانات  لن تقوم   ،المجمعةية  مالأحداث ال تؤدي إلى تعديالت بعد تاريخ 

تقوم باإلفصاح عن طبيعة الحدث وتقدير تأثيره  ف  سوالية المجمعة، ولكن  ميانات البالي  مسجلة فلالمبالغ  يير اجموعة بتغالم

 كن.  إن أم - التقديرراء هذا إجة كانيان عدم إملمالي أو بيا
 

 سهم لاة يحرب 2.5.20

  ح ط المرجسومين العاديين للشركة االم على المتبالمساه  ةالسنة الخاص  أو خسارة  مة ربحسيتم احتساب قيمة ربحية السهم بق 

 السنة.  ل  العادية القائمة خال سهمألد ادعل
 

دة على  يل الفائتعدعد  ب )للشركة االم  ين  اديبالمساهمين الع  ةالخاص  أو الخسارة  يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسمة الربح

لعدد  مرجح  توسط الملة زائدا انسادية القائمة خالل اللعا  سهمعلى المتوسط المرجح لعدد األ   التفضيلية القابلة للتحويل(  سهماأل

 ة. عادي إلى أسهم العادية المحتملة المخففة سهمعند تحويل كافة األيتم إصدارها س العادية التي كان سهماأل
 

  ات واالفتراضات المحاسبية الهامةيرقدتلااألحكام و 3.6
 

لى المبالغ تؤثر ع راضاتت وافتاريتقدام وأحك وضع المجموعة إدارةمن  لب تطي لمجموعةل ة الية المجمعات المالبيان إعدادإن 

والم  داترا يلإل  مسجلةال والموالمصروفات  وا وجودات  المطلوبات  إلفصطلوبات  عن   لية امال  البياناتريخ  تا  في  المحتملةاح 

ذلمجمعةا ومع  االفتراض.  من  التأكد  عدم  فإن  واللك،  إتتطج  نتائ  لىإ  ؤديي  قدت  تقديراات  قي  ماديتعديل    جراءلب  مة  على 

 المستقبلية.   ر في الفتراتأثالمت االلتزام أو األصل
 

 امةاألحكام اله 3.6.1

إطار المحاسبيةتطبيق    في  على  ليةلتاا  حكاماألباتخاذ    رةاداإل  قامت،  عةمجمولل  للسياسات  األكثر جوهرية  التأثير  لها    التي 

 جمعة: مالية الملنات البيارجة في االغ المدالمب
 

 لعقارات تصنيف ا
تصنيفار  عقالحيازة    عند  ةداراإل  قررت يجب  كان  إذا  كعقار  ما  به   كعقارأو    رةمتاجلله  التطويرلغر  محتفظ  ر  عقاأو    ض 

 . يعادلا مالعألاسياق  ضمنلبيع اة أساسية لغرض حيازته بصفتم ذا إ كعقار للمتاجرة  رقالعا دارةإلتصنف ا استثماري.
 

 سياق األعمال العادي. ي للبيع فيبشكل أساس هإذا تم حيازت ةجركعقار للمتا  رة العقارتصنف اإلدا 

 يرتطوال لغرض هالتطوير إذا تم حيازت قيد ار كعقارنيف العقبتص اإلدارةم تقو.  

   لية أو الستخدام أسماالر  ةقيمال  دةيالزأو    تأجيرال  إيراداته لتحقيق  يازتإذا تم ح  ثمارياستار  قعك ر  بتصنيف العقا  اإلدارةتقوم

تدفقات  ال  عمليات وإنتاجلابل  مقاالمستقبل    في  االستخدامأو تم تقدير    تهيازتم ح  اإذجر  تأعقار مسكو،  مستقبلالفي    غير محدد

 .ليةتشغيال ةينقدال
 

 ة  المالي تاموجودلا تصنيف
تقييم  والله  بالموجودات من خالذي يتم االحتفاظ    عمالذج األتقييم نمو إلى    ستناداا  يةتصنيف الموجودات المال  وعةمجملاتحدد  

 .والفائدة فقط على أصل المبلغ القائمغ بلات أصل المتمثل مدفوعلمالي صل األل عاقديةتلشروط الاما إذا كانت 
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 ة( متت) ة الهامةحاسبيت الماالسياسو دعداأساس اإل 3
 

 )تتمة( لتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام وا 3.6

 

 )تتمة( امةاألحكام اله 3.6.1
 

 الدعاوى القضائية
الدعاي للما   طبق الماير  للتقارير  قد  ولية  نتائجلية،  القضا  يترتب عن  اإلفصاح عن مالدعاوى  أو مطلوبات  ئية  وجودات محتملة 

المحتدووجملا إن  .  مخصصاف برالعتمحتملة أو ا ال مات  المحتمموجودالة هي  التي من  في  حداث وقعت  أ  ل أن تنشأ عنت 
عة ويتم سيطرة المجمو  ج عن نطاقبلية غير مؤكدة تخرث مستقحداع أوقوام  ها فقط عند وقوع أو انعدتأكد وجوديوالسابق  
 مرجحا .  أمرا  االقتصادية  مزايااح عنها إذا كانت التدفقات الواردة للاإلفص

 

ا  يأالمجموعة  جل  ست  قد  مزايادما يكون تحويل النعو   بقوقع في السا  ثدح  عن  ناتج  حالي  التزام  وجود  الة ي حص فمخص ض 
ق منها. وفي حالة عدم استيفاء هذه المعايير، قد  ثوموتحويل بصورة  لغ تكاليف الكانية تقدير مبا  مع إمحجا  مرة أمراالقتصادي

 المجمعة. ماليةلابيانات لحول ا اتحضايإلضمن ا لالمحتم ماتزلن االيتم اإلفصاح ع
 

فصاح  اليا  أو اإلعتراف بها حتم اال لم يلتي  ا  لكالمحتملة التي تم اإلفصاح عنها أو ت  تان المطلوبالناتجة عت  لتزاماون لالقد يك
في المالية  ياناالب  عنها  للمجموعمادتأثير    المجمعةت  المالي  المركز  على  إني  إذ  الميبتط  ة.  هذه  على    ةسبيمحالا بادئ  ق 

ها. سيطرت  الفعلية والقانونية التي تخرج عن نطاق  رواألمد من  في العدي  بتموعة الالمج  إدارةة يتطلب من  لقضائيلدعاوى اا
المليهوع القانونية وفي تاريخ كل ب  ة عقبلقائمى القضائية اجموعة الدعاو ، تراجع  يانات  أي تطورات تطرأ في اإلجراءات 
وذل  ليةما من  مجمعة،  مدى  قيت  لج أك  والمفصاحاإل  اجإدر رورة  ضيم  ا   ي فخصص  ات  المجمعة.لمبياناتها  ن  ي بومن    الية 

أو    دعوىأو ال  ضائيةاإلجراءات الق  طبيعة  ،مخصصاتفصاحات أو الات حول اإلالقراراتخاذ  العوامل التي يتم مراعاتها في  
  تطور   ضائية وكذلكات القاإلجراء   ينظر فيذي  ال  صاالختصفي نطاق ا  ةادرتملة الصالتقييم واإلجراء القانوني والنتيجة المح

ذلك)بالدعوى  سير   في  تطور    ما  ولالأي  المجمعة  المالية  البيانات  لتاريخ  تاريحق  يسبق  إ كن  الخ  تلك  المالصدار   يةبيانات 
رة دا إ  ار صادر عنلة وأي قراثلمملدعاوى اآراء أو وجهات نظر المستشارين القانونيين والخبرة با  إلىافة  باإلض(  المجمعة

   .ميلتقيأو ا أو الدعوىة القضائياءات اإلجرالتعامل مع ل سبل جموعة حومال
 

 المجموعة كمستأجر –تتضمن خيارات التجديد  تحديد مدة عقد التأجير للعقود التي
فترة عقد  ن خيار مد  فترات تتضم  أي   جانبإلى    ر بوصفها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد التأجيرمدة عقد التأجيتحدد المجموعة  

التأكد بصورة  ار إنهاء عقد التأجير في حالة عدم  أي فترات يشملها خيأو    ،ممارستهالتأكد بصورة معقولة من   ي حالةلتأجير فا
 معقولة من ممارسته.

 

ؤكد بصورة  كان من الم  إذاما    . وتطبق المجموعة أحكام في تقييم من خيار التمديد واالنهاءجير تتضعقود تأتمتلك المجموعة  
مارسة  صلة التي تحقق حافزا  اقتصاديا  لمأم ال. أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الاالنهاء  أو    يدالتجد  رسة خيارامعقولة مم

ي جوهر  تغيرأو    عقد التأجير إذا كان هناك حدث  تعيد المجموعة تقييم مدة  بعد تاريخ بداية التأجير،اإلنهاء.  أو    خيار التجديد
 . هاءاالنأو  خيار التجديد  أو عدم ممارسةى قدرتها على ممارسة ؤثر علجموعة ويمسيطرة ال ع ضمن نطاقالظروف يقي ف
 

 تقييم مبدأ االستمرارية  
إقام بتقيت  المجموعة  عدارة  المجموعة  قدرة  عملياتيم  مواصلة  مهلى  أساس  على  االستمرارية  ا  قناعةبدأ  على  أن  ب  وهي 

لمجمعة على الية  الما  ياناتالب   دعداإوبالتالي، فقد تم  ريب.  لقستقبل افي الم  هالأعماواصلة  لم  الزمة ال  رداالمجموعة لديها المو
 اس مبدأ االستمرارية.  أس
 

 اضات  ترديرات واالف التق 3.6.2
لية  بيانات الماال  من التقديرات بتاريخ  دألخرى لعدم التأكالرئيسية امستقبلية ولمصادر الالفتراضات الرئيسية التي تتعلق باإن ا

ترو  ةالمجمع تتسبب  بمختبط  التي  إجراءاطر جوهرية  علتعد  في  مادي  للمويل  الدفترية  القيمة  والمطلوبات خالى   لجودات 
ا في اإليتم توضي  الحقةية الالسنة المال   مجموعة تستند ال  ذات الصلة أدناه.ة  لمالينات االبيانود  الفردية حول ب  اتيضاححها أيض 

افتراضاتها المؤشراتإل  قديراتهاوت  في  عمتاال  ى  إحة  الماليد  عداند  قد  مجمعةالة  البيانات  ذلك  ومع  الظروف .  تتغير 
المستقبليوحالحالية  ات  واالفتراض التطورات  للتغل  نظرا  في  ة  سييرات  نطاق  خارج  الناتجة  الظروف  أو  رة  طالسوق 

 فتراضات عند حدوثها.التغيرات في اهذه ال . تنعكسمجموعةال
 

 يلة  زمالشركات ال مةيق   انخفاض
  ج راإد  ئيا  دشركات الزميلة، حيث يتم مبطريقة حقوق الملكية المحاسبية للل  ميلة وفقا  كات زمار في شرسبة عن االستثمحام التي

 ت اصافي موجودات الشرك  منحصة المجموعة  ي  حيازة فال  ما بعد  يرغتالذلك مقابل    تعديلها بعدبالتكلفة و  اتستثماراال  هذه
 اككان هنمجمعة تقييم ما إذا  مالية  يانات  ل بكي تاريخ  وعة فعلى المجمة. يجب  قيمي الفنخفاض  ا  ئرقصا  أي خساانالزميلة  

ان على  مؤشرات  اأي  وخفاض  وجفلقيمة.  حالة  اإلود  ي  تقوم  المؤشرات،  المبلغ   دارةهذه  استرلا  بتقدير  للشرداممكن   كةده 
القيمة )خسائر انخف  رمقداالزميلة لغرض تحديد   القيمة  نخفات اريد مؤشحدت  ن وجدت(. إن إاض  الممكن   مبالغوتحديد الاض 

 ة.ريتقديرات وافتراضات جوهوضع أحكام و دارةتطلب من اإليها ستردادا
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 )تتمة( سات المحاسبية الهامة سياالوداد س اإلعأسا 3
 

 )تتمة( لتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةوااألحكام  3.6
 

 (تمة)تاضات ترف ديرات واالتقال 3.6.2
 

 األخرى المدينة رصدة واأل نينين التجاريي المتوقعة للمدن ئتمااالر سائخ مخصص
. خرىنة األالمدي  دةرصللمدينين التجاريين واألخسائر االئتمان المتوقعة  احتساب  في  طبيق طريقة مبسطة  ة بتتقوم المجموع

ائر  سخإلى    خسائر استنادا  صص ل مخجتسلك  ذ  نال مبدلكن  مان ومخاطر االئتلتغيرات في  وبالتالي، ال تقوم المجموعة بتتبع ا

  جموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات تستند يانات مالية مجمعة. قامت المكل باالئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في تاريخ 

ج ئتالنف اتلقد تخ  دية.يئة االقتصالمستقبلية المتعلقة بالمدينين والبمقابل العوامل ا   المعدلةر االئتمان  قة بخسائخبرتها السابإلى  

المدينة    رصدةاألللمدينين التجاريين ومتوقعة  ال  نخسائر االئتماتم اإلفصاح عن المعلومات حول  ي  تقديرات.الفعلية عن هذه ال

   . 6للمجموعة في إيضاح  خرىاأل
 

 ة أصل حق االستخدامقيم  ضخفاان
ف االنخفاض  القيمةيحدث  القيم  ي  تتجاوز  الدفعندما  االترية ألصل حة  ال  الممكن غ  المبلم  ستخداق  ياسترداده،  القيمة  مثل  ذي 

ات  البيان  ىلإ  ستند احتساب القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيعي.  أيهما أعلىأثناء االستخدام،    القيمةأو   ناقصا  تكاليف البيع  العادلة 

  ة وظحلالم  السوق  عارأسإلى    ا  ستناداأو    ودات مماثلةة لموجمعامالت بشروط مكافئلزمة في  المتاحة من معامالت المبيعات الم

ال احتساب  يستند  األصل.  لبيع  اإلضافية  التكاليف  االستخدامناقصا   أثناء  المخصومة.  نموذج  إلى    قيمة  النقدية  يتم التدفقات 

الالتدفقا  الحصول على  الموازننقديت  الة من  التالهيك  أنشطة إعادة  تتضمن  قادمة والة لفترة الخمس سنوات  بها   متلتزي لم  لة 

ها. إن  حدة إنتاج النقد التي يتم اختبارالمستقبلية الهامة التي سوف تعزز من أداء الموجودات لواالستثمارات  أو    بعدة  مجموعال

دية وكذلك التدفقات النقلمخصومة  المستخدم لنموذج التدفقات النقدية اصم  ل الخحساسية لمعدبال   يتسمالمبلغ الممكن استرداده  

ستخدمة في تم اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية المي.  يرتقدغراض التخدم ألل النمو المسعد عة وم وقالمت  ةقبليواردة المستال

 .10 إيضاحالتفصيل ضمن ا برهتفسيية وسترداده ألصل حق االستخدام بما في ذلك تحليل الحساستحديد المبلغ الممكن ا
 

  ليةوات الما لألدلقيمة العادلة اقياس 
يتضمن ذلك وضع . وسوق نشط(ا أسعار  تتوفر له  ال  ة )عندمايد القيمة العادلة لألدوات الماليد حيم لتقيب تلياأس  ةدارتخدم اإلتس

التا  ع تتوافق م  اضاتفترتقديرات وا المشاركلطريقة  لى إ  دارةاإلافتراضات  تستند  .  ر األداةفي تسعي  السوق  ن فيوي يتبعها 

باستخدام    دارةم اإلتقوالحالة،    هذهة. وفي  دائمة  ففرة بصن متوكوال ت  قدنات  ايالب  ذهن هأ  إال  كان،ماإللحوظة قدر  البيانات الم

متكافئة   شروطب  لةعامفي م  ي سيتم تحقيقها ة التيعن األسعار الفعل  قدرةادلة المالع  ةتلف القيمقد تخة.  ات المتاحفضل المعلومأ

 .لمجمعةالمالية ا في تاريخ البيانات
 

 ةتثماريساال تم العقاراتقيي
للعقاراة  القيمد  تحدي  ميت االستثمارالعادلة  خالت  من  خبرية  باستل  عقارات  تقييم  ومبادئ   معروفةال  التقييم  أساليبخدام  اء 

 القيمة العادلة.  قياس 13قارير المالية لي للتر الدوالمعيا
 

ية ي حالة عدم إمكانف  ، إالينمستقللا  اتالعقاريم  قي خبراء ت ل  قبمن    المعدة  التقديرات  ىاستنادا إلاس العقارات االستثمارية  يتم قي

ة  مييم لتقدير القيء التقل خبرامن قب هرية المستخدمةلجوتراضات االطرق واالفموثوق منها. تم عرض   صورةه القيم بتحديد هذ

 .7 إيضاحي تثماري فادلة للعقار االسالع
 

 معداتوالتلكات جية للمماألعمار اإلنتا

الستخدام المقصود من الموجودات ا  إلى  استناد ا  ات والمعداتخريدية للممتلكلتقيم االجية واإلنتألعمار ا اة  عوالمجم  ارةإدتحدد  

او لتلكاألعمار  أن  ات.  الموجود  القتصادية  التغيراتيمكن  االالح  تؤدي  مثل  الظروف  في  أو  ية  التكنولوج  لتطوراتقة 

 ة.ت المبدئيعن التقديراقيم التخريدية الأو  ةليالفع ةتاجيمار اإلنألعا اختالفلى إ  ت ذات الصلةوداللموج لمستقبلياالستخدام ا
 

 زايدض المتالقترامعدل ار تقدي   –أجير عقود الت 
بإ المجليس  بعقموعة  مكان  المرتبط  الفائدة  و  أجير الت  دوتحديد معدل  االقتر  تستخدمفإنها    ،بالتاليبسهولة  المتزامعدل  يد  اض 

التأجبات عولقياس مطل االقت  إن.  يرقود  اعدهو م  يدلمتزااض  رامعدل  الل  المجموعة سلفائدة   القتراض   دادهتي سيكون على 

يمة ذي قوال الالزمة للحصول على أصل  األمل على  لحصوثل، لفر ضمان ممالة وفي ظل توماثة ممدار فترلى  ع  األموال

اقت  ستخدامل حق االرتبط بأصمماثلة م الاتزلمتراض اقاال  س معدل، يعكيصادية مماثلة. وبالتالفي بيئة  المبيد   تعين"ي  ذيلغ 

لشركات التابعة امرتبطة بمثل تلك ال) ملحوظةالت  دفر معا ال تتومحين  التقديراتوضع  سداده" والذي يتطلب  عة  على المجمو

لتعك  ن هناك ضرورةأو يكو  (مويلمعامالت ت   قوم بإجراءالتي ال ت ا  شروطس بنود ولتعديلها  التأجير. وتقوم  ة مجموعلعقد 

المبواد  متزايالراض  تقالا  دلمعبتقدير   المدخالت  فية  لحوظسطة  الفائدة  أسعار  ومطلوبة متاحة  تكون  ما  عندوق(  الس  )مثل 

 المنشأة. ة بخاصلاإلجراء بعض التقديرات 
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  خففةم األساسية والمالسه خسارة 4
 

عدد  جح لمرسط الولمتا  ىلعن  ادييالع  ألما  ةكبمساهمي الشر  ة الخاصة  السن  سارةخة  بقسماألساسية    السهم  خسارة  بالغم حتسب  ت

خالالعادية  األسهم   السنةالقائمة  وتحتسب  ل  المخسهال  خسارة.  على  اديين  الع  األمبمساهمي    ةص الخا  ةالخسارة  سمبق  ففةم 

ند رها عالتي سيتم إصدالعادية العدد األسهم  لمتوسط المرجح  خالل السنة زائدا  اائمة  الق  لعاديةلمتوسط المرجح لعدد األسهم اا

ا لعدم وجودعادية. أسهم إلى  المخففة المحتملة اديةلعسهم افة األاك يلتحو ة لسهم األساسيبحية ار فإن ة،قائم مخففةت واأد نظر 

  متطابقة.ففة والمخ
 2021 2020 

   

 (17,086,162) (4,271,222) تي()دينار كوي  األم الشركة  مساهمي  ب   ة ة الخاص خسارة السن 

 ═══════ ═══════ 

 571,645,336 571,645,336 أسهم( م العادية ) ه س د األد لع   جح مرل ا سط  توالم 

 ═══════ ═══════ 

 (29.89) (7.47) ( فلس) األم لشركة ي اة بمساهمالخاص لمخففةسية وااألساالسهم  خسارة

 ═══════ ═══════ 
 

ة وتــاريخ ة المجمعــ ليــ االم اتيانــ لبا تــاريخن يــة محتملــة بــيم عادأو أســه يــةأسهم عاد  تضمنتت أخرى  أي معامال  اءجريتم إلم  

 .معةلمالية المجالتصريح بهذه البيانات ا
 

 ريةتثماقارات اسمن ع يراداتصافي اإل 5
 2021 2020 

 ي كويت  ردينا نار كويتي دي 
   

 347,540 383,640 تأجير إيرادات

 (33,250) (9,132)  عقاراتيل تكاليف تشغ

 ─────── ─────── 

 
374,508 314,290 

 ═══════ ═══════ 
 

 ا  قدمومدفوعات م مدينون  6
 2021 2020 

 ار كويتي دين ر كويتي دينا 

   : المالية  ودات الموج 

 785,221 561,845 ن اريو ينون تج مد 

 81,195 220,452 ( 12  إيضاح ات عالقة ) ف ذ مستحقة من أطرا   أرصدة 

 567,564 248,738  مدينون آخرون 

 (500,684) (524,724)  ة  متوقع ال ان ئتم الا   رسائ خخصص  م   : ا ص ناق 

 ─────── ─────── 

 506,311 933,296 

 ─────── ─────── 

    مالية: ل ا جودات غير  مو ل ا 

 39,132 53,044  ما  دفوعة مقد ات م مصروف 

 244,404 104,885  دفعات مقدما  

 ─────── ─────── 

 157,929 283,536 

 ─────── ─────── 

 664,240 1,216,832 
 ═══════ ═══════ 

 

 . قولةورة معتقريب ا بص العادلة ةقيملل ال  معادترية للمدينين التجاريين لدفصافي القيمة اتبر  يع
 

 ةعــ لمتوقا  نمــائتمخصص خسائر االالمتعلق بتحليل  الئتمان واال  مخاطرالتعرض لب  علقةالمتفصاحات  إلا  21.1  إيضاح  تضمني

ال   ينالمــدين  أرصــدةن  ضــم  خــرى. إن الفئــات األمجموعةال  ىدل  ف ذات عالقةقة من أطرابالغ المستحوالم  يينراين التجيندملل

  ضة القيمة.فت منخموجودا ن أيتتضم
 

 تمــن فئــاة ئــ لكــل فالقيمــة الدفتريــة  دليعــا معةلية المجات الماي تاريخ البيانلمخاطر االئتمان فصى من التعرض  الحد األق  نإ

 . الهأعورة  ذكمال يندينمال
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 )تتمة( ا  قدمعات مومدفو ينونمد  6

 

 : ىاألخرالمدينة  رصدةيين واألارالتجلمدينين ل الئتمان المتوقعةا خسائرالحركة في مخصص  ما يليفي
 

 2021 2020 

 ويتي دينار ك  ار كويتيدين 
 

  

 304,365 500,684 يناير   1في  

 209,449 62,180   عة توقالم   ئتمان خسائر االمخصص  

 (13,130) (34,660) توقعةلم مان ا ئت اال خسائر  ص  ص مخ رد  

      -    (3,480) مخصص مشطوب

 ─────── ─────── 

 500,684 524,724 ديسمبر   31في  

 ═══════ ═══════ 

 

 يةاستثمار  تارعقا        7
 2021 2020 

 ينار كويتيد ر كويتيدينا 
   

 5,380,000 5,141,000  يناير  1في 

 (239,000) 163,000 دلة االعة قيمي اللتغير فا

 ─────── ─────── 

 5,141,000 5,304,000 ديسمبر  31في 
 ═══════ ═══════ 
  

 يت.كوالولة دمقام على أرض ملك حر بمباني  ماريةتث سات االراالعقن تتضم
 

للعقارات  ةالقيمحديد  ت  مت تقي  العادلة  إلى  استنادا   ييم  قت  مجال   يمتخصصون ف  لونمستقتقييم    براءخ  ا راهجأت  يمااالستثمارية 

اال  األنواعهذه   العقارات  عبالنسبة    تثمارية.سمن  العقارلكل  من  همثل  يات،  قار  المأحد  مقيمين  ؤالء  بت  حليبنك  قييم قام 

االستثما االالمما  أ  التكلفةقة  يرط  مداخباست  ريةالعقارات  مق فخر  قيم  محهو  بسم يم  يتمتع  معتمد  طعلي  بتقييم  قام  ي  ذالو  يبةة 

ها تنفيذالتي تم  عمال اإلنشائية  ألاتكلفة    وطريقة  لسوق لألرض،بانة  الجمع بين طريقة المقارالل  من خرية  ات االستثماراالعق

لتقييم األقل من  رها ااعتبارة في  اإلداأخذت  ،  عةلية المجمالما  اتبيانال  يفية  رستثمااال  العقارات  ياسق  اضحتى تاريخه. وألغر

 المال.  أسواق هيئة  اتتعليم من 7قم ا للقانون روفق ينمتقيي ال نبي
 

 كضمان  (يتيدينار كو  3,512,000:  2020يتي )ر كودينا  3,576,000ا  مة دفترية قدرهبقي  ريةت االستثمارالعقاا  تقديمتم  

 (.17 حضاإي)سالمي اإلمويل تالي مقابل دائنضمان طلبات الالستيفاء مت
 

 لعادلةة ايمالجدول الهرمي للق
مدخالت  إلى    ناداالعادلة است لقيمةلهرمي لدول الجن ام  2ستوى  المت االستثمارية ضمن  عقارال لدلة لعاا  مةقيياس الف قصنيتتم  

 تقييم المستخدم. الأسلوب 
 

 :ة ادلالقيمة الع اتقياسفي خدمة وهرية المستلمدخالت الجا فيما يلي

 2021 2020 
   

 1,484 1,525 كويتي(  ينار د)   ( عالمرب للمتر  ض ) لألر   در ق لمسعر السوق ا 

 121 119 ( ر كويتي ( )دينا للمتر المربع )  ات ء شاليف اإلن تكا 

 2.9 3.3 ر كويتي(دينا ( ) للمتر المربعمتوسط اإليجار الشهري ) 

 %6.77 %7.23 دعائ ال معدل  

 %97 %95 غالمعدل اإلش 
 

بصورة دلة  العاة  قيمال  فاض(انخ)  ارتفاعإلى    قطف  هعالأة  مذكورالضات  االفترافي    ( الجوهريةنقصال)  ةزيادالمعدالت    تؤديس

 . خطيعلى أساس  جوهرية
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  سهمأتثمارات في اس 8
 2021 2020 

 تي كويدينار  كويتي دينار 

   : خرى ملة األ الشا  دات را ي خالل اإل  من عادلة  ل ا   قيمة ال درجة ب م   موجودات مالية 

 660,978 847,872 مسعرة غير    أسهم   

 ═══════ ═══════ 

 

 . 22 إيضاحم في تقييساس الألة والعاد قيمةلرمي لاله لدوتم عرض الجي
 

 يلةت زمفي شركا استثمار 9
 

 ة: تاليلاة زميلت الجموعة استثمار في الشركالدى الم
 

 ة دفتريالة القيم  %  كيةحصة المل بلد التأسيس  لمنشأةااسم 

  2021 2020  2021 2020 

 يتي كو ينارد كويتيينار د     
       

ع. .م.ك.ارية شالعق للمشاريع تآنشكة مشر

 2,270,844     -  27.67 27.67 الكويت  * "( )"منشآت

       

 764,185 813,197  36.43 36.43 الكويت  ("افقط)" فقطا -صة شركة محا

       

 10,847,429 10,372,059  23.48 23.48 الكويت  زم"(زم)"اصة شركة مح – 2013 زمزم
     ─────── ─────── 
     11,185,256 13,882,458 
     ═══════ ═══════ 
 

 شركات الزميلة:ية للرفتة الدبالقيمالمعلومات المالية ملخص فيما يلي مطابقة 
 

 2020 2021 يةدفتر البقة بالقيمة المطا

 دينار كويتي  ويتيار كدين 

   
 28,734,934 13,882,458 يناير  1في 

 (14,805,421) (2,726,142) حصة في النتائج

 (48,276) 30,718 رى األخملة الشا (الخسائراإليرادات )ة في  حص

 1,221 (1,778) أجنبية  تمالفروق تحويل ع

 ─────── ─────── 

 13,882,458 11,185,256 برديسم 31ي ف 
 ═══════ ═══════ 

 
 

 

 



 عةلتابا اتهارك.ع. وش.كش.مة لقابضصكوك اشـركة 
 

 ة جمعالم ماليةنات الياات حول البإيضاح

 2021بر ميسد 31 وللسنة المنتهية في يكما ف
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 ()تتمة يلةت زمفي شركا استثمار 9

 

 لة:عة في شركاتها الزميوتثمار المجماس حوللية مالامعلومات ال ملخصالجدول التالي  يوضح
 

 2020 2021 مزم ز اف  ط ق شآت من 

 كويتي  اردين تييدينار كو يتيوك ردينا تيدينار كوي يتار كويدين 

 ة:لزميل ا كات  للشريان المركز المالي  ب  خص مل 
     

 141,151,141 128,562,855 45,949,866 1,570,867 81,042,122 موجودات غير متداولة 

 20,612,897 17,149,979 10,247,190 727,960 6,174,829 متداولةات موجود 

 (54,970,644) (54,643,222)     -     - (54,643,222) متداولة بات غير مطلو

 (44,574,910) (45,313,683) (10,060,413) (66,610) (35,186,660) اولة لوبات متد مط 

 8,347,395 12,200,107     -     - 12,200,107 ص غير المسيطرةالحص 

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

 70,565,879 57,956,036 46,136,643 2,232,217 9,587,176 ية ق الملك حقو

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

     -     - 23.48 36.43 27.67 )%(  كية ل قوق الم في ح   عة و م المج   حصة 

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

 17,691,381 14,298,853 10,832,884 813,197 2,652,772 *   عة مولمج ا   رثما تس القيمة الدفترية ال 

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

      :يلة م كات الز للشر  ر ئا أو الخس  رباح ن األ لخص بيا م 

 6,858,236 9,521,358 5,569,651 353,301 3,598,406 إيرادات

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

 (56,102,451) (12,704,985) (2,037,561) 139,419 (10,806,843) لسنةا ( ربح  خسارة) 

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

 (14,805,421) (2,726,142) (478,419) 50,790 (2,298,513) **ة السن   ( ربح خسارة )  في عة  لمجموا   ة حص 

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

 (48,276) 30,718 3,049     - 27,669  ة خرى للسن األ لة  الشام   ( خسائرلا )  ح ا رباأل في  مجموعة  ة ال حص 

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



 عة ا التابهتكار. وش.ك.عمش. ضةالقاب  وك صك شـركة
 

 عة لمالية المجماات يانالب ولات حإيضاح

 2021مبر ديس 31 ية المنتهية فوللسن ما فيك
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 )تتمة( ركات زميلةفي ش استثمار 9
 

ال بتقييم استثمار  الشمجمقامت اإلدارة  لتوعة في  الزميلة  القيمة. أخذت    أي  يدحدركات  انخفاض  إلدارة في امؤشرات على 

التعو  هاارباعت مثل  فيغيراامل  المال  ت  للشركة  المالي  تغيوأ  هافيستثمر  وضع  االقتصاد جوهرية  عكسيت  راي  في  أو    ة 

أو   القانونية  البيئة  أو  ال  األعمالقطاع  السوق  علىأو  تؤثر  التي  السياسية  الشركةأع  بيئة  فيها.  مال  إجراء   المستثمر  تم 

ما في تاريخ في الشركات الزميلة ك  مارة االستثجعات لمؤشرات انخفاض القيمة وأي اختبارات ناتجة عن انخفاض قيممرا

المجمعة المالية  اإلدارة2021ديسمبر    31  وهو  ،ةالسنوي  البيانات  تقييم  على  بناء   مؤشرات  .  أي  مالحظة  تتم  لم  على  ، 

 .في القيمة فاضنخالا
 

ن الشركات والتي تم بي  ت فيماالالمعامعلى    زميلة بناء  ت الض الشركاالمجموعة في بع  ستثمارالترية  فالقيمة الديل  تعدتم  *  

   تبعادها في السنوات السابقة.اس
 

المجموعة في خسارة   القيمةشركة  ** تم تسجيل حصة  إلى حد  المحاسبة عياالدفترية لالستثمار بما يتماشى مع م  منشآت    ر 

 . 28الدولي رقم 
 

القلا  كانت لالسيمة  فيتثماسوقية  إلى  )استنانشآت  مشركة    ر  الدا   السوق  غ  مبلب  2021  برديسم  31ي  فا  كم  معلن(سعر 

   (.ر كويتيدينا 6,236,818 :2020) ر كويتيادين 6,435,878
 

ه  نترى اإلدارة أ.  لسوقا  في   معلنةسعار  أ  الهال يتوفر  تالي  بال و  درجةمت غير  هي شركازمزم  و  قطاف   ات المحاصةشرك  إن

  . ةماديرة بصو لدفتريةا اهمتقيعن لة الص  الزميلة ذاتللشركة   دلةالعاالقيمة  رجح أن تختلفمن غير الم
 

 يلة  بشركة زم قةلمتعالملة تمح القضائية ال وى ع دالمطلوبات ت القانونية و إلجراءامخصص ا
  
في المملكة العربية السعودية برفع    تشآشركة منأحد عقارات    قاولقام م  ،2015بر  ديسم  31تهية في  السنة المنل  خال (1

لمطالبة  ودع منشآتشركى  يعادليوم  501غ  لمببدفع    ة  )ما  سعودي  مبلن لاير  بسبب    41غ  ل  كويتي(  دينار  مليون 

ع  برف  منشآت  ةركشامت  شروع. قاألخرى ذات الصلة المتعلقة بالم  التكاليفد من  العديمعين و   عي تنفيذ مشرو فالتأخير  

بمبلغلمل  دعوى مضادة )م  627  طالبة  سعودي  مبلغ    امليون لاير  كويتي( ض  51يعادل  دينار  ال  دمليون  ول مقانفس 

. زاع إلى لجنة التحكيم السعوديةالة النحلتأخير. تم إالمشروع والخسائر التشغيلية الناتجة عن  ليم ابسبب التأخير في تس

ون ذلك،  الجوهريظومع  للتباين  لالفنيالتقارير    في  را  قامت  فقد  النزاع،  طرفي  من  المقدمة  السعودية ة  التحكيم  جنة 

حد إلى    ة منشآتشركلموقف  مؤيدا    2020  مايو  23بتاريخ    ائيالنه  هرقرير تدي أصتخصص الذم بتعيين خبير فني  

 . كبير
 

بتاريخ   النهائي  الحكم  السعودية  التحكيم  لجنة  لص  2021يونيو    9وأصدرت  بحكمها  التعويض ب  المطالب  الح وقضت 

ما يتعلق ويتي( فير كيون دينا مل 12.5مليون لاير سعودي )ما يعادل  155وبموجبه تلتزم المجموعة بسداد إجمالي مبلغ 

األخرى  بالد والتكاليف  المشروع  تنفيذ  في  التأخير  عن  والتعويض  التعاقدي  الضمان  ومدفوعات محجوز  النهائية  فعة 

بالمشروع. مستشكة  شرعينت    المتعلقة  حكم  منشآت  لمراجعة  السعودية  العربية  المملكة  في  جديد ا  قانوني ا  ا  لجنة  ار 

  والمستجدات الواردة ، بناء  على المشورة  لقانوني. ومع ذلكااللتزام ا  إلبطالراض  اعتيم خطاب  وتقد  حكيم السعوديةالت

المست القانونيمن  سجلت  شار  ال  منشآتكة  شر،  لتسوية  الكامل  للمبلغ  ا  قامت  مطالمخصص  سابقا     منشآتكة  رشبة. 

التزام   المطالبة. وعليتعلفيما ي مليون دينار كويتي(    3مليون لاير سعودي )ما يعادل    37بمبلغ  بتسجيل  فقد  هق بهذه   ،

  مليون دينار كويتي( في   9.5)ما يعادل    لاير سعوديمليون    118بمبلغ    مخصص  السنةخالل    منشآتكة  شرسجلت  

  مع. مجال راألرباح أو الخسائبيان 
 

  بصفته مدير المحاصة   ة منشآتشركضد    وىدعع  "شركة محاصة القبلة" برفتابعة    ة لشركة م أحد شركاء المحاصقا (2

السترمح  شركةل وذلك  القبلة  االاصة  والحصداد  المحاصة  شركة  في  المبدئي  السنة  ستثمار  خالل  تعويض.  على  ول 

أصد حكرالسابقة،  المحكمة  لصالم ت  المحها  شريك  وأح  ذلك  مكشر ت  مراصة  استثمار    نشآتة  ب بدفع  مبلغ  مبدئي 

قامت  15بنسبة    يضعووت  أمريكيدوالر    1,000,000 منشآتشرك%.  القبلة.    عن   يابةن  بالسداد  ة  محاصة  شركة 

استثمار    ة منشآتكشرقامت  و المحاصة في شركة محاصة  بالمحاسبة عن حيازة  زة حصص غير االقبلة كحيشريك 

تج  ناال  ة منشآت شركاصة بمساهمي  كية الخوق الملالنقص الناتج في حققدر  ة. ي طري ممارسة السين تغير فيطرة دوسم

 .خالل السنة السابقة خرياطي اآلوتم تسجيله ضمن االحت يتير كواندي 309,291عن هذه المعاملة بمبلغ 
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  خدامحق االست موجودات 10
 إلجمالي ا أخرى مبنى* 

 يتيينار كو د  دينار كويتي يتيدينار كو  

 : كلفةلتا
   

 5,873,278 955,759 4,917,519 2020يناير  1في 

 409,369 409,369      -   افاتضإ

 (417,292) (417,292)      - إلغاء اعتراف 

 ─────── ─────── ─────── 

 5,865,355 947,836 4,917,519 2020سمبر دي 31 في

 104,330 104,330      - فات إضا

 (417,370) (417,370)      - إلغاء االعتراف

 ─────── ─────── ─────── 

 5,552,315 634,796 4,917,519 2021ديسمبر  31في 

 ─────── ─────── ─────── 

    يمة:القستهالك وانخفاض الا

 3,347,189 177,564 3,169,625 2020يناير  1في 

 288,897 189,017 99,880 ة تهالك للسنساالمصروف 

 (97,852) (97,852)      - االستخدامحق  وجوداتإلغاء اعتراف بم

 106,744   - 106,744 خسائر انخفاض القيمة

 ─────── ─────── ─────── 

 3,644,978 268,729 3,376,249 2020ر سمبدي 31في 

 230,320 136,910 93,410 ستهالك للسنة وف االرمص

 (76,343) (76,343)   - االستخدام بموجودات حق  إلغاء االعتراف

 (558)   - (558) القيمةفاض انخ رد

 ─────── ─────── ─────── 

 3,798,397 329,296 3,469,101 2021سمبر دي 31في 

 ─────── ─────── ─────── 

    ترية: مة الدففي القيصا

 2,220,377 679,107 1,541,270 2020ديسمبر  31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,753,918 305,500 1,448,418 2021ديسمبر  31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

الثامن من   "الطابق(  كويتي  دينار  1,541,270  :2020)  كويتي  اردين  1,448,418بلغ  مب  ىالمبن  اماستخدق  ح  تمثل موجودات    *

  21ندق دولي لمدة  فقبل ق من  دالسعودية ويتم تشغيله كفنة  العربيمملكة أجر يقع في الوهو عقار مست  "،بولمان زمزم المدينة

 . تقاراعال من مدير لعملياتام إخطار بدء ستالبعد ا 2016فبراير  منا ر  اعتبا سنة
 

 : جمع كما يليلما رئح أو الخسااربسنة في بيان األلل  كالستهالاروف مص  تم توزيع
 

 

2021 2020 
 

 تي دينار كوي كويتي دينار
   

 166,427 114,382 افةي تكاليف ض 

 22,590 22,528 ة داري فات إ و مصر 

 99,880 93,410 خدامت ق االساستهالك موجودات ح 
 ─────── ─────── 
 230,320 288,897 
 ═══════ ═══════ 
 

انخف  موجوداتس  قيا  يتم استهالك متراكم وخسائر  ناقصا أي  بالتكلفة  االستخدام  القيمة،  حق  إعديلعتواض  أي  دة  اه مقابل 

اعتبارا من   د التأجيرعق دى فترةت على مط الثابحق االستخدام على أساس القس  داتجووملك  ستهت    تأجير.قياس لمطلوبات ال

، كانت الفترة المتبقية من عقد اإليجار  جمعةالبيانات المالية المفي تاريخ  كما   ه.ود منلمقصا  اريخ توافر األصل لالستخدامت

 سنة(. 17: 2020سنة ) 16
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  ة()تتم خدامحق االست موجودات 10
 

ض تحديد  يم لغرالتقي  إجراءيتم    أصل حق االستخدام النخفاض القيمة والذي قامت المجموعة بإجراء تقييم سنوي له.خضع  ي

االست أثناء  التد  امتخدالساحق  وجودات  مل  دامخالقيمة  للمبيباستخدام طريقة  وفقا  المخصومة  النقدية  أدنفقات  تم وضع    اه.ن 

قبل قسم التقييم الداخلي للمجموعة. تتماشى األساليب الداخلية مع تلك المستخدمة    ا منداخلي  أثناء االستخدام    تقديرات القيمة

قبل   نماذج    المقيمينمن  تتوافق  التقييم.  منهجية  على  تغييرات  هناك  تكن  ولم  السابقة  السنة  في  أثناء    القيمةالخارجيين 

 ".الموجوداتفاض قيمة "انخ 36لي  المطبقة مع المبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدواالستخدام 
 

التقييم على  للمجموعةأجراه  الذي    بناء   الداخلي  التقييم  مؤشرات  قسم  تحديد  يتم  لم  القيال،  استخدام مةنخفاض  تم  حيث   ،

في االعتبار التأثير المحتمل النتعاش السوق  ، مع األخذ  النقدية المخصومةة في التدفقات  افتراضات توقعات التدفقات النقدي

المتعلقة  وحا  البطيء اليقين  ال  19-بجائحة كوفيدالت عدم  أداء  سابقةالسنة  في  توقعات    ةالحالي  السنة. ال يزال  متماشيا  مع 

 د السفر بشكل كبير. ث تم تخفيف قيوحي السنةالنقدية المتوقعة وقد تحسن قليال  في نهاية التدفقات 
 

  حينماقادمة  ال  الفترات الربع سنويةإلى مدخالت التقييم في    ضافةة باإلعة تقييم التأثير على التدفقات النقديستواصل المجمو

 توجد معلومات جديدة يجب أخذها في االعتبار.
 

ثناء االستخدام أالقيمة  دفي تحديخدمة تسالم الملحوظة غير  ةجوهريوالمدخالت الييم المستخدمة ق لتا ليبيل أساتفاصلي  يفيما 

 : تأجرر المسللعقا

 دلمعال غير الملحوظة وهرية  الجت  الخ المد أسلوب التقييم

ية  لتدفقات النقد ا

 خصومة  الم
 

2021 2020 
   

 528-242 664-350 سعوديريال ال لبا الغرفةالمقدر لسعر  المتوسط 
 76 - % 30 %76-%50 شغال  اإل معدل% 
  10 %10 الخصم  معدل% 

  2 %2 التضخم  معدل% 
    56 - %47 %50-%44 مجمل ربح التشغيل% 

 

 

 محق االستخدا موجوداتلخدام مة أثناء االستت القيحسابافي مستخدمة ة اليسيات الرئ حساسية لالفتراضال

 ة: تاليال ات ضلشديدة لالفترا حق االستخدام يتسم بالحساسية ا وجوداتملء االستخدام ساب القيمة اثناتحان إ
 

 ل اشغت اإلمعدال 

 المعدل بالمخاطر لخصم ل امعد 

  لتشغيلامجمل ربح   
 

 اده: تردبلغ الممكن اسية للمالرئيسيلي التعقيدات المتعلقة باالفتراضات  مايف
  

 معدل االشغال  انخفاض  إن  الضيافة.    اتإيرادانخفاض  إلى  الت االشغال  دفي معاض  االنخف  قد يؤدي  -  شغالاال  معدل

 يتي. دينار كو  71,787بمبلغ  اض القيمةانخفلى إيؤدي س  %5نسبة ب

 الخصم  تؤديس  –  صمخال  ت معدال معدل  في  بينتراوح  ت   بنسبة  ئبالضراقبل  ما    الزيادة   إلى%    12إلى    %2  ما 

 .  دينار كويتي  181,155غ انخفاض القيمة بمبل

   ل الهامش  مي مجفاض فإن االنخ.  امشالهمجمل  انخفاض  ى  إلاالنخفاض في الطلب    قد يؤدي  -  غيلالتش مجمل ربح

 تي.يدينار كو  71,787مبلغ القيمة باض خفانإلى  دييؤ% س 5بنسبة 
 

  ضرائبال

مجلالسنة  خالل وافق  إدار،  منشآتة  س  في    شركة  المنعقد  اجتماعه  تقرير    2021مايو    25في  أجراه   زيعالتوعلى  الذي 

تعيينهمستشار مستقل   قبل    تم  لكل  ا  لتوزيع  منشآتشركة  من  الضريبي  للضريبة.  كيان  لمصروف  الخاضعة  الكيانات  من 

الدفع للهيئة مستحقة  التي هي  و  2019  نةلس٪  2.5زكاة بنسبة  ال و  2018  عن سنة٪  20نسبة  بخل  دالبة  ضري  تمثل الضرائب

ال المملكة  في  والدخل  للزكاة  لذلكالعامة  نتيجة  السعودية.  عمعربية  نتائج  إلى  واستنادا   التخصيص،  بلية  حصة ،  لغت 

 سعودي( والتي تم االعتراف بها من  لاير  4,830,846دينار كويتي )ما يعادل    388,321  المجموعة في المطالبة الضريبية 

 .خالل السنةالمجمع  األرباح أو الخسائري بيان ن "الضرائب" فوعة ضمقبل المجم



 كاتها التابعة شرالقابضة ش.م.ك.ع. و وك ة صكركشـ
 

 ة معلمالية المجات احول البيانات إيضاح

 2021ر سمبدي  31 يف يةهلمنتا لسنةلو فيما ك
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 عداتمو ممتلكات      11

 مبنى أرض  
 باتركيتو ثأثا

 ات يارس  ت داومع  

   اتاءنشإ الأعم
 جموع م ال لتنفيذيد اق

     تيكوي اردين     ويتيدينار ك     تينار كويدي     كويتي دينار     ينار كويتيد     تيينار كويد 

       تكلفة: ل ا 

 36,761,017 6,807 107,877 2,579,420 23,769,913 10,297,000 2020يناير    1في  
 30,180 21,700     - 8,480     -     - إضافات 
     - (6,810)     - 6,810     -     - تحويالت 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 36,791,197 21,697 107,877 2,594,710 23,769,913 10,297,000 2020يسمبر  د   31في  

     -     (13,991)     - 13,991     -     - تحويل 
 (7,706) (7,706)     -     -     -     - قاولخصم من م 

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

 36,783,491     - 107,877 2,608,701 23,769,913 10,297,000 2021ديسمبر    31في  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

       يمة: ق ال   فاض وانخ   تهالك االس 

 7,902,496     - 97,611 2,000,313 5,804,572     - 2020يناير    1ي  ف 
 523,357     -     -     - 523,357     - ة  يم خفاض الق ان خسائر  

 645,470     - 10,265 232,301 402,904     - ةلسن ل هالك  ت س اال مصروف  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 9,071,323     - 107,876 2,232,614 6,730,833     - 2020ديسمبر    31في  
 523,894     -     - 131,439 392,455     - لسنةل   ك هال ست اال مصروف  

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

 9,595,217     - 107,876 2,364,053 7,123,288     - 2021ديسمبر    31  في 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

       : ةريالدفت مة  ي القي صاف 

 27,719,874 21,697 1 362,096 17,039,080 10,297,000 2020بر  ديسم   31في  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 27,188,274     - 1 244,648 16,646,625 10,297,000 2021  ديسمبر   31في  

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



 ا التابعة ع. وشركاتهك.م. ة ش.القابض وك ـركة صكش
 

 ة ة المجمعلماليات ايانحات حول البإيضا

 2021ر يسمبد 31 يف منتهيةالنة لسول فيما ك
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 ()تتمة داتممتلكات ومع      11
 

 : ا يليجمع كمالم رئساالخ ح أواربللسنة في بيان األتهالك الساوف صرميع  تم توز
  2021 2020 

 تي ار كويدين يتيكو ينارد 
   

 620,348 502,871 ةف ضياف تكالي 

 25,122 21,023 مصروفات إدارية 
 ─────── ─────── 
 523,894 645,470 
 ═══════ ═══════ 
 

 ىوالمبن األرض
و  يمتقدتم   )كوي   ردينا  27,180,093  قدرهادفترية    مةقي ب  ىبنالماألرض  كويتيدينا  27,689,750:  2020تي  مين  أتك   ( ر 

 (.17  حإيضا)ي مسال اإلتمويل الني دائمقابل طلبات الضمان متfفاء للو
 

 ار العق ب المتعلقة ةماض القيفئر انخ خسا
نخفض قيمتها  ت قد    لمبنىوا  ألرضاأن    لىع  شرمؤ   ناكإذا كان ه  مابتقييم    المجمعة  انات الماليةيالب تاريخ    المجموعة فيت  مقا

الجوهرية  رالخاة  سيالعك  تتغيراال  ينهامن ب امل  وعتقييم  من خالل   أو    يةاالقتصاد  أو  قيةولسا  بيئةال  لذلك عوامبما في  جية 

اللقانوناو  أ  جيةتكنولولا تع ية  المتي  بها  الملحودال  العواملأو    جموعةمل  ذلكاخلية  في  بما  ف  ظة  األحقيت  ياإلخفاق    باحر ق 

ادرة  المق السنة  لمتوقعةا و  ةنلموازفي  الة والسنواليالحا  في  القان  علىشرات  هور مؤظإلى    ييؤد  دق  اممسابقة  ت  يمة خفاض 

ال  ىلعإما    رثؤيسي  الذو االعم  أو  ريةدفتالقيمة  لألالمتبق  جينتاال ر  والمبي  أنىرض  كما  اإل.  اعتبارها  ةدارخذت   بعض   في 

 . السابقةت الوالمعام لسوقابلمعرفة واانة لصية اية مثل حال ضافإعوامل 
 

يتم    لذياعقار  ة الوفئ  واقعي مرة فخبين ذوي اللمستقلاارات  العقيمي  ن من مقاناث  جراهأالذي    مييالتقو  دارةتقييم اإلى  ا  إلاستناد

 .اض القيمةؤشرات على انخفأي ملم يلحظ  ،ييمهتق
 

 ة عالق ت ف ذاطرااحات األإفص      12
 

المحاصة   توشركا  لزميلةا   شركاتيسيين والالرئ  مساهمينالكبرى وال   األمركة  الشو  األمركة  شات عالقة الاف ذطراأل   مثلي

 ا يهطرون علييسو  أ  لهان  ي لرئيسيا  ون المالكينليمثالتي    الشركاتو  وعةا للمجمالعلي  ارةداإلي  وموظف  ةداراإل  وأعضاء مجلس

 إدارة   ن قبلامالت مهذه المعر  تسعيط  شروو  تاياسعلى س  ةيتم الموافق.  كةرمشت  ةريطسأو    تأثيرا  ملموسا    عليهايمارسون  أو  

 . ماأل ةشركال
 

 عالقة:   تذا األطرافلدى القائمة  صدةراألو تمعامالقيمة ال يلاجمإ  ةتاليول الاجدلا تعرض
 

 

سي  الرئي المساهم
 األم كة شرل ل
   يتيكور يناد

 زميلة  اتشرك 
   تيكويدينار 

أطراف أخرى 
 عالقة ذات 
 ار كويتيدين 

2021 
 يتينار كودي

2020 
 دينار كويتي 

      

      : المجمع ئرخسالاو أ رباحاألبيان 

 50,629 52,135      - 52,135      - ة تعاب إدارأ

 66,677      -      -      -      - اليف تمويل  تك

 73,022 57,820 57,820      -      - مصروفات إدارية 

      

 
 م األ ةك شرلا
 ر كويتي  نادي

 ات زميلة شرك
 يتي  كو دينار

  رى خ طراف أأ
 القة ع تاذ

 ار كويتيدين
2021 

 يدينار كويت
2020 

 دينار كويتي 

       :جمعالم لمركز الماليابيان 

 81,195 220,452 27,257 193,195     - قة  ت عالمن أطراف ذاتحقة مس ةرصدأ

 148,308 525,410 14,999 388,566 121,845 ذات عالقة  ف إلى أطرا  قةحمست أرصدة
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 (تتمة)ة عالق ت ف ذااطراحات األإفص      12
 

 قةطراف ذات عالاأل ت معمعامالام الشروط وأحك
قة  أطراف ذات عاللدى    ئمالقا  ديرصإن الرة.  تعتمدها اإلداات عالقة على أساس الشروط التي  ذاألطراف  مع  المعامالت  تتم  
أو   ةمدين  أرصدةأي    ابلمقات  ناضم  ماستال  وأتقديم  لم يتم    اد محدد.سد  وعدم   هايس لولة  ئدمل فا حيبضمان وال    لمكفو  غير
  مخصص أي  جموعة  مال  للم تسج،  2021ديسمبر    31ة في  للسنة المنتهي ذات عالقة.  ألطراف  د  ابض أو السدلقمستحقة ا  ةئندا
يتم إجراء هذا  .  (ويتينار كء ديشيال    :2020)  قةالذات عن أطراف  م  المستحقة  الغمببال  تعلقةالم  متوقعةلن ائتماائر االخسل

 ركز المالي للطرف ذي العالقة والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذو العالقة. كل سنة مالية من خالل فحص الم يالتقييم ف
 

 يا لالع دارةإلا مع موظفي  معامالتال
وتوجيه  ومسئولية تخطيط  لطة  ة ممن لديهم سدارفي اإل  نلرئيسييا  رة واألعضاءداأعضاء مجلس اإلالعليا    فو اإلدارةمثل موظي
  :ما يليك العلياارة اإلدبموظفي المتعلقة  ئمةقاال صدةرواأل معامالتلا قيمة ماليإج كان .عةالمجمو ةطشنأ راقبةمو
 

 

 الرصيد القائم 
 مبرسدي 31 يا فكم

 

 عامالت يم المق
 رديسمب 31للسنة المنتهية في 

 

2021 
 ير كويتدينا

2020 
 تي ويار كدين

 

2021 
 يتينار كودي

2020 
 كويتي دينار 

      

 146,395 156,976  54,479 61,725 لجاأل رة رى قصيخأ زاياموب تارو

 9,841 9,479  74,431 86,249 ة لخدمنهاية امكافأة 

 - 7,500  - - مكافأة إلى عضو مجلس إدارة مستقل*
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 
147,974 128,910  173,955 156,236 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 
 

الموافقة على   العادية  إدارة  عضو مجلس  مكافأة ل* تمت  مستقل من قبل مساهمي الشركة األم في اجتماع الجمعية العمومية 
 (.13)إيضاح  2021يونيو  24المنعقد في 

 
في    أوصى المنعقد  اجتماعه  في  اإلدارة  مجلس  لعكافأة  بم  2022مارس    28مجلس  بمبلغ  إدارة  ضو  دينار    7,500مستقل 

لموافقة المساهمين في   هذه التوصيةخضع  ت(.  كويتي  ردينا  7,500:  2020)  2021ديسمبر    31يتي عن السنة المنتهية في  كو
 .اجتماع الجمعية العمومية للشركة األم

 

 أس المالر      13
 

  دينار  59,314,500:  2020تي )ي ار كويند  59,314,500  بلغبمكامل  بال  المدفوعر ودبه والمص  رحلمصا  اللمس ارأ  يتكون
 .  نقد اوعة مدف لسهمفلس ل 100 مةي بق  سهم( 593,145,000: 2020سهم ) 593,145,000من تي( كوي
 

 وموصى بها دفوعة توزيعات م
تهية  نة المنلسلساهمين  دية على المباح نقأر  توزيععدم  ب  2022مارس    28ريخ  تااعه المنعقد باجتمة في  مجلس اإلدار  ىأوص
 .األمللشركة وية سن الجمعية العمومية قة المساهمين في اجتماع الفلموا ه التوصيةخضع هذت. 2021ديسمبر  31 في
 

للسنة المنتهية    المجمعةالبيانات المالية    2021يونيو    24اعتمدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم المنعقدة في  
للسنة المنتهية    (12دينار كويتي لعضو مجلس اإلدارة المستقل )إيضاح    7,500مبلغ  ووافقت على دفع    2020مبر  ديس  31في  

عدم توزيع أرباح عن السنة   السنوية  الجمعية العمومية  اجتماع، قرر مساهمو الشركة األم في  . عالوة على ذلكبذلك التاريخ
 . 2020ديسمبر  31المنتهية في 

 

 ري جباطي اإلتياحاال      14
 

بح  ن رمدنى  حد أ% ب10ال تقل عن    نسبة  قطاعت تم اسي،  األم  ةكلشرل  ي نظام األساسلاتأسيس والد  فقا  لقانون الشركات وعقو
اإللمج  ة أعضاءافأمكئب ولضراا  قبل  السنة اإلإلى  ة  دارس  تا  تناداس  جبارياالحتياطي  إد  ةوصي إلى  الشركامن مجلس  ة رة 
للجمع . يجواألم الز  إذقستهذا اال   وقف  األمشركة  لل  نويةالس  وميةمعية  % من رأس  50  ةبنس  اطييد االحتي رص  تجاوزا  طاع 
المصدرلا ا.  مال  يجوز  استال  في    ياطيتالحخدام  المال  % م5لى  إ  لتص  نسبةب  أرباحيع  زتوو  أ  رالخسائة  بادلمإال  رأس  ن 
فدفمال االسنوا  يوع  فلت  الرتي ال يسمح  بيها  األه  زيعاتسداد توبح  القابلجو  عدم  بسبب  باحرذه  االحتياطيات  للتوزيع. ود  ة 

مبالويتم   أي  اغ  رد  األنعي  طتياحالمخصومة من  تسمح  التفي    رباحدما  بذلالالسنوات  لك،  ية  االحيتجا  مما   نسبة   اطيتيوز 
 مصدر.  ل الماال سن رأم% 50
 

على إطفاء خسائر متراكمة   2021و  يوني  24  خالمنعقد بتاري  ةجتماع الجمعية العمومية السنوية األم في الشركا  وافق مساهمو 
 . جبارياإلدينار كويتي مقابل االحتياطي  2,895,475بقيمة 

 

  ة.عتها المجموئر التي تكبدساا للخنظر سنةلل جبارياإلحتياطي الاى إل قطاعت اسأي اء جرإلم يتم ، خالل السنة
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 ختياري الاطي اتياالح      15
 

ربح من ى قصبحد أ% 10  تقل عنال بةنس  قطاعاست يجب، األمظام األساسي للشركة لناو سيسأتلالشركات وعقد اقانون لوفق ا 
اإل  مكافأةو  ئبالضراقبل    ةسنال االحتاال  إلىرة  داأعضاء مجلس  بناء    ةويالسن  اتطاعستقالا  هف هذوقاري. يجوز  يختياطي 

 .ياالحتياطهذا يع ى توزد علتوجد قيو ال. ةراإلداية من مجلس توص بموجبللمساهمين ية معية العمومالج راعلى قر 
 )تتمة(  ختياريالاطي اتياالح      15

 

على إطفاء خسائر متراكمة   2021يونيو    24منعقد بتاريخ  ال  ةوافق مساهمو الشركة األم في اجتماع الجمعية العمومية السنوي
 . ارياالختي ينار كويتي مقابل االحتياطيد 2,895,475بقيمة 

 

 . دتها المجموعةرا للخسائر التي تكبنظللسنة تياطي االختياري الى االح استقطاعات أي م إجراءتم يسنة، ل خالل ال
 

 ينة خزأسهم       16

      2021      2020 
   

 21,499,664 21,499,664 خزينةلعدد أسهم ا 

 %3.60 %3.60 أس المالرنسبة 

 1,769,871 1,769,871 يتي ار كودين – التكلفة

 494,492 644,990 تي وينار كيد –قية ولسا لقيمةا

 23 30 فلس -سوق ر الالمرجح لسع المتوسط
 

 قا لتعليمات هيئة ة حيازة تلك األسهم وففتر لخال توزيعمتاحة لل  يربها غلمحتفظ زينة االخسهم تكلفة أ ل فئةت المكاتياطياإن االح
   .المال سواقأ
 

 سالمي إويل مدائنو ت      17
  

  ستحقاق اال  علي فة الل الفائد معد  
2021 

 ويتيك ينارد
2020 

 ر كويتي ادين
       

 1,000,000 800,000  2022ر أكتوب 5  %4.50 * ان مل بضسهيل إجارة مكفوت

 21,367,500 22,102,500  2020يونيو  30  %3.50  ** ارة مكفول بضمانإج عقد
     ─────── ─────── 
     22,902,500 22,367,500 
     ═══════ ═══════ 

 

تي تم  يالت الالتسه   (دينار كويتي  1,000,000  :2020دينار كويتي )  800,000  غبمبل  ناضمب  كفول المجارة  اإل  تسهيلمثل  ي    *  
 نار دي   3,576,000مبلغ  تثمارية بت اسراقاعبضمان مقابل    لةكفوم  يهإسالمية محلية والية  مؤسسات م  عليها منحصول  ال

 (. 7( )إيضاح ار كويتين دي 3,512,000 :2020) كويتي
 

ر أجيدينار كويتي( يمثل اتفاق ت  21,637,500:  2020ويتي )دينار ك  22,102,500كفول بضمان بمبلغ  المإلجارة  عقد ا  إن *  *
)ت إجارةمويلي  تم"عقد  بإ  "(  شركة  بين  الخليجي  يت  برامه  محلماؤسسة  وم  تابعة"(الشركة  ال)"رية  قاالعاإلعمار  ية لية 

يع  من تاريخ توقأ  دتبشهر    65المستأجر"( بعقد إيجار لمدة    يقع في دولة الكويت )"العقارر فندقي  بعقاعلق  ت )"الممول"( فيما ي
ويستحق اإلجارة،  ا  نهايةفي    عقد  االستحقا)"تاري  2020و  يوني  30في  لتأجير  عقد  مدفوعات  خ  تستحق  عأجالتق"(.  لى  ير 
ة فور سداد مبلغ المستأجر الى الشركة التابع  األصلية  نتقل ملكت و  ،دينار كويتي  275,625مبلغ  ب   ساويةأقساط ربح سنوية مت

وقدره   إجمالية"   21,000,000إجمالي  )"دفعة  كويتي  االستدينار  تاريخ  في  مستححقاق.  (  اإلجارإن  بمبقات  لغ  ة 
بضمادينا  21,000,000 مكفولة  كويتي  المية  وولأن  ر  العقار  على  بمبلغ   لمجموعةل  ستأجرالتصرف  دفترية    بقيمة 
 (. 23ضاح )إي 2021ديسمبر  31دينار كويتي في  27,180,093

 

عة، حيث التابدى الشركة  سيولة ل ركز الشديدة على مالى ضغوط    19-ائحة كوفيدجتفشي  ناتج من  غالق العام الوقد أدى اإل
ائحة جة من  جن الناتقمل عدم التيي ضوء عواوفعدا.  صاف  2020ة اعتبارا من فبراير  بشد  ها لد  المنتجة للنق  ألنشطةاتم تقييد  
المالية التي تواجهه  لتوضيحعدة مراسالت الى الممول    التابعةكة  الشر، فقد أرسلت  19-كوفيد عة التابا الشركة  الصعوبات 
صل  لم يتوف،  ن ذلكعلى الرغم ماضافيتين.  تين  سندة  مديد عقد اإلجارة لمإمكانية ت  كشاف مدىواست  19-ة كوفيدائحججة  نتي

  2020طس  ل رسميا بإخطار الشركة التابعة في أغسالمموول الى نتيجة نهائية، وبالتالي، قام  عة والممبكل من الشركة التا
 بتسليم العقار المستأجر.  

 

ن على تسليم يالمساهمافق أغلب  وو  ،هال  يةالسنوجمعية العمومية  بعقد اجتماع ال  قامت الشركة التابعة،  2020أكتوبر    4في  
المالية والقانونية  فاظ  ع االحتمالدين    م التزاسداد  أجر واألصل المست القيمةبالحقوق  التابعة في المطالبة بالفرق بين   للشركة 
لأل  المستأجالدفترية  والصل  القر  الدين  االستحقاق.ائم  تزام  تاريخ  ا  في  يوافق  فلم  ذلك،  الرغم من   ط روش  لى ع  لممولعلى 
 صل المستأجر.  لألنص على القيمة الدفترية التسليم التي ت

 

المساهمين  2021رس  ام  30في  و العادية حيث وافق أغلب  العمومية غير  الجمعية  التابعة  الشركة  على خطة بيع ، عقدت 
 دين. ت اللوفاء بالتزامالأجر المست ألصلا
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 ( مة)تت سالميإمويل دائنو ت      17
 

قبلالمجموعة    عالنإتم  ،  2021أبريل    5في   م  بناء  مه  يلوتسالمستأجر  العقار    إلخالء  مةالمحك  من  من  مقدمة    طالبةعلى 

في    الممول. األولى  الجلسة  عقد  المقرر  مداوالت.2021أبريل    7كان من  دون  تأجيلها  تم  ولكن  قانوني  ال  المستشار  وقام  ، 

ق بين  لبة بالفرسية للمطاصورة رئيتهدف بي  والتحاكمة  لما  اتإجراءالمتعلقة بفاع  جية الداستراتي  بوضعة  الخارجي للمجموع

وأمرت   المموللصالح    أول درجةمحكمة  ، حكمت  2021نوفمبر    17في  قائم.  لدين اللتزام ا ة للعقار المستأجر واالدفتري  ةمالقي

العق التابعة بتسليم  المؤجر. ومع ذلكالشركة  المناسبةد أخذ المشور، بعار  القانونية  اة  االستئناف ضد   التابعةركة  لش ، قررت 

يونيو    13بتاريخ    المسألةالزمني المحدد. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في  اإلطار    نر أمام محكمة االستئناف في غضوالقرا

2022. 

 

إحالة األمر إلى خبراء لتقييم ملكية    مةة يطلب فيها من المحك دعوى أخرى ضد المجموع  الممول ، رفع  2021يوليو    4في  

ا طلب ا للحصول ع، كمارالعق حتى تاريخه. تم    2020يونيو    30، أي  قدتهاء العنلى تعويض عن الفترة من تاريخ اا رفع أيض 

في   الخبراء.  إلى  األمر  الخبراء  حالةاإلبالمحكمة  ، حكمت  2021أكتوبر    25إحالة  قسم    2022مارس    21في    المقرر  إلى 

الجلسة حتى    لتلقي تم تأجيل  الخبير.  المجموعة دعوى  التاريخ، وفي نفس  . عالوة على ذلك2022  يوما  30تقرير  ، رفعت 

العقار. ومع ذلكائية مضاضق الملكية على  التمويل بشكل مستمر من قبل  دة إلثبات مطالبتها بشأن حق  فقد تراكمت تكلفة   ،

رر أن تنظر المقن  ، ومةي مبالغ طارئمخصص ألاحتساب  من أجل    2020يونيو    30العقد في    سريانالمجموعة منذ انتهاء  

 . 2022يونيو  19األمر في المحكمة في هذا 
 

 وض  القريات ق اتفا
د  موعة سدا لمجصرفية من الما  يةالتفاق بلية لقمستفة  مخال  ةيب أتطلتقروض. وقد  اتفاقية    حسب كلفية  صرات المقيااالتفتتباين  

ي من  عة أالمجموخالف  لم ت  عاله،لمذكور أر ااألمء  باستثناوالية، الح سنةعند الطلب. خالل ال  يل اإلسالميني التمودائ  صدةأر

 . تمويلال عقودجب ها بموالتزاماتد أي من تعثر في سداكما لم ت بها الخاصة ليتمو لفاقيات اتا
 

 ةحقات مستوفومصرنون ائد      18
 2021 2020 

 ر كويتي ايند  يتيكودينار  

   

 388,983 254,137 موردين إلى  ةستحقم أرصدة

 148,308 525,410 (12 إيضاح) ةعالق ت اراف ذأطى لإ ةتحقمس أرصدة

 83,842 100,711 وظفين مئنو دا

 712,148 333,968 تأجير بات  مطلو

 457,991 295,752 ون رآخ دائنون

 
─────── ─────── 

 
1,509,978 1,791,272 

 
═══════ ═══════ 

 

علالطالل حولحيضااإلواق  ستحقاالتحليل  ى  ع  لدىاخاطر  م  رةداإ   اتإجراء  ات  المجموعةا  لسيولة  يرجى  إل ،  ى  لرجوع 

 .21.2 حإيضا
 

   :ةكة خالل السنر لحاو جموعةلدى الملتأجير المطلوبات فترية الد مةالقي يلي فيما
 

 
2021 2020 

 
  ر كويتيايند  كويتيينار د

   

 798,926 712,148 ير ا ين 1في كما 

 409,369 104,330 إضافات 

 (4,000)     - إيجار امتياز 

 (330,670) (349,632) بمطلوبات التأجير اء االعتراف إلغ

 44,923 25,041 فائدة م التراك

 (206,400) (157,919) عاتفودم

 
─────── ─────── 

 712,148 333,968  برديسم 31ي ف  كما

 
═══════ ═══════ 
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 )تتمة( ةحقات مستوفومصرنون ائد      18

 
2021 2020 

 
   ر كويتيايند  تيويكينار د

   

 195,840 130,602 متداولة

 516,308 203,366 ة اول تد مر  غي 

 
─────── ─────── 

 
333,968 712,148 

 
═══════ ═══════ 

 

   القطاعات اتمعلوم      19
 

اإلدارةألغر تني  ،اض  المجموعتم  والخدماامثل  تترئيسية.    الأعم  تطاعاق  ةثثال  إلى  ةظيم  الرئيسيألنشطة  هذه   ضمنة  ت 
  :ليا يميف اعاتالقط

 

 كويت لادولة ب لينيومم ركز مؤتمراتمدق ومن خالل فن مةمقدالافة الضيخدمات  ضمنتت  نادق:ف ات عملي 
 ارية تثماالسة العقارات إدار ت:عقارا 
 زميلةت بعة وشركاا في شركات تات ثمارتسواالالمباشرة  ماراتثتسإدارة اال :ارتثمسا  
 

قييم  د وت زيع الموارتولقة بعترات المخاذ القرااتلغرض    نفصلةم ة  ها بصورالأعم  تحداة بوتعلقل الم تشغيالة نتائج  تراقب اإلدار
 ات. عطابين القيما معامالت فة أي عوجميس لدى المل. ت ااالستثمار  على ائدعاستنادا إلى ال اتداء القطاعأم تم تقييياء. األد

 

سنة  موعة للالمجلدى  تشغيل  لت ابقطاعا  ةمتعلقلا   اتائج القطاعنتات ووفومصر  داتإيرالومات حول  لي معالجدول التا  يعرض
 : 2020و  2021 يسمبرد 31في  هيةالمنت

 

 ع جموالم  أخرى ار ثماست عقارات  دق فنا  ياتلعم 2021ديسمبر    31

 
 يدينار كويت تيار كويدين ييتور كيناد كويتينار دي كويتي ارنيد

      

 (175,727) 87,999 (2,726,142) 537,508 1,924,908   القطاعات راداتإي

 (3,858,445) (446,035)      - (108,780) (3,303,630) القطاعات روفاتمص

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

 (4,034,172) (358,036) (2,726,142) 428,728 (1,378,722) اعاتالقطئج تان
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      : خرى أصاحات ف إ

ئج شركات ي نتاف حصة
 (2,726,142)      - (2,726,142)      -      - لةميز
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

قيمة ممتلكات  نخفاض ارد 
 558      -      -      - 558 ات معدو
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (754,214) (42,730)      - (821) (710,663) ستهالك روف االمص
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

خسائر )رد(  صصمخ
 (27,520)      -      - 7,490 (35,010) يافصبال - متوقعةالئتمان الا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( القطاعات اتمعلوم      19
 

 جموع الم ىأخر استثمار  عقارات ق نادف ياتلعم 2020يسمبر  د   31

 ي كويتر دينا يتي ودينار ك تي ينار كويد كويتي ار دين دينار كويتي  
      

 (12,184,281) 135,064 (14,805,421) 314,290 2,171,786   عاتلقطاا تإيرادا

 (5,131,105) (441,169)     - (476,776)  (4,213,160)  القطاعاتمصروفات 

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

 (17,315,386) (306,105) (14,805,421) (162,486) (2,041,374) القطاعاتنتائج 

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

        فصاحات أخرىإ

ج شركات نتائحصة في 
 (14,805,421)     - (14,805,421)     -     - ميلةز

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

تلكات  قيمة ممانخفاض 
 (523,357)     -     -     - (523,357) ومعدات 

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

انخفاض قيمة موجودات  
 (106,744)     -     -     - (106,744) حق االستخدام

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

 (934,367) (44,448)     - (1,628) (888,291)   الكالستهوف اصرم

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

ئتمان  الا رخسائ مخصص
 (196,319)     -     - (10,540) (185,779) افيبالص -قعة متولا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 عة: جملمة االمالي ناتالبيا خا في تاريملمجموعة كادى ل تشغيل عات القطابات لطلوماللموجودات وا  يلالتا لجدولايعرض 
 

 جموع الم  أخرى ر استثما عقارات  نادق ف  تعمليا 2021

 تيار كويندي كويتي دينار يتيودينار ك كويتيدينار  يكويت ارندي 
      

 49,592,183 767,877 13,185,668 6,207,243 29,431,395 تداوجوالم إجمالي

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

 24,708,639 456,717 388,566 1,069,569 22,793,787 اتوبطلمالإجمالي 

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

 جموع مال أخرى ر ستثماا قاراتع دق فنا  اتعملي 2020

 يتي كور نادي دينار كويتي  يتي كو اردين يتي وكر دينا يتي وكدينار  
      

 53,584,172 1,018,834 16,448,009 5,836,602 30,280,727 تاودجلموالي اإجم

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

 24,483,369 502,541     - 1,294,526 22,686,302 تلمطلوباا ليإجما

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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   مطلوباتات والد جوالمو حقاقستتحليل ا      20
 

 تسويتها:ستردادها أو ال قعومتللتوقيت الت وفقا لوبالمطدات واوموجالليل لتالي تحدول ارض الجيع
 

 عمو ج الم  ثر من سنة أك  ة ل سن خال  2021سمبر يد 31

 
 كويتي   نار دي كويتي ار  دين  ويتي ار ك ين د 

    الموجودات

 2,595,842     - 2,595,842 لنقد المعاد لالنقد وا 

 52,781     - 52,781 ونمخز 

ا عات م ومدفو نونمدي  664,240 200,000 464,240 قدم 

 5,304,000 5,304,000     - رية  ما ثت است ا عقار 

 رادات ي إلمن خالل ا   يمة العادلة لقمدرجة با مالية   موجودات 

 847,872 847,872     - األخرى   الشاملة 

 11,185,256 11,185,256     - لة مي ر في شركات زستثما ا 

 1,753,918 1,753,918     - ستخدامق اال ح   ات موجود 

 27,188,274 27,188,274     - عدات ممتلكات وم 

 
─────── ─────── ─────── 

 49,592,183 46,479,320 3,112,863 ات ود وج م ال إجمالي  

 
═══════ ═══════ ═══════ 

    طلوباتم ال 

 22,902,500     - 22,902,500 ميإسالويل  دائنو تم 

 1,509,978 203,366 1,306,612 مستحقةات ف رو مص دائنون و 

 296,161 296,161     - فينظ وللم   ة دم اية الخ أة نه اف مك 

 
─────── ─────── ─────── 

 24,708,639 499,527 24,209,112 تطلوبا مالي الم إج 
 ─────── ─────── ─────── 

 24,883,544 45,979,793 (21,096,249) ةة السيول جو صافي ف 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 موعج الم ة أكثر من سن   ة سن ل  خال  2020 سمبردي  31

 
 كويتي دينار   تي ويدينار ك ار كويتي دين 

    وداتوج الم 

 2,705,799     - 2,705,799 لاد المع قد  ن وال  د لنق ا 

 36,854     - 36,854 مخزون

ا قفوعات م مدمدينون و  1,216,832 200,000 1,016,832 دم 

 5,141,000 5,141,000     - ثمارية  است   ت قارا ع 

 يرادات إلا ل  من خال   لة العاد   مة لقيمدرجة با ودات مالية  موج 

 660,978 660,978     -  ألخرى ا   لشاملة ا 

 13,882,458 13,882,458     -  لة ي زم شركات  استثمار في 

 2,220,377 2,220,377     - داماالستخ   موجودات حق

 27,719,874 27,719,874     - متلكات ومعدات م 

 
─────── ─────── ─────── 

 53,584,172 49,824,687 3,759,485 اتموجود لي ال إجما 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

    وباتالمطل 

 22,367,500     - 22,367,500 ميسالإ و تمويل  دائن 

 1,791,272 516,308 1,274,964 ستحقةمصروفات م ائنون و د 

 324,597 324,597     - للموظفينمة  لخد ة نهاية ا مكافأ

 
─────── ─────── ─────── 

 24,483,369 840,905 23,642,464 لوباتإجمالي المط 
 ─────── ─────── ─────── 

 29,100,803 48,983,782 (19,882,979) السيولة  ة فجو صافي  

 
═══════ ═══════ ═══════ 
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 ةالماليت اوداأل خاطرم ارةإدت اساوسي افأهد      21
 

المطلوتت المبكون  الرئيسالات  لية  اوال  سالمياإلتمويل  الئني  اد   مجموعة منلية  الرئيلغاإن  .  ينرآلخمدينين    ه هذ من  سي  رض 

  دةرصألوايين ن التجاريدينلموعة اللمجم الرئيسية ماليةلا موجوداتتضمن العة. تلمجموعمليات ا لية هو تمويماللوبات الطالم

في أدوات ت  ماراحتفظ المجموعة باستثتتها. كما  ليامن عمباشرة   م  تحققت لتي  النقد  اوك ولدى البن  صدةرألخرى واألاالمدينة  

 ة.ملكيالق حقو
 

ة  دارعلى إاالشراف  للمجموعة  يا  العل  اإلدارةتتولى    لة.السيون ومخاطر  امخاطر االئتمور السوق  خاطلم  ةعمولمجاتتعرض  

يه.  شراف علاالللمجموعة وخاطر  رة المإداضع إطار  وعن    لكاملةالمسئولية ا  ماألالشركة    ل مجلس إدارةيتحم.  طرذه المخاه

  ة. تقدملمجموعلاطر  دارة المخإراقبة سياسات  وم  تطويرئولية  سلى موتت يث  طر بحخاالم  رةإدالجنة    يلدارة بتشكاإل  قام مجلس

  يد موعة لتحدجبالملخاصة  رة المخاطر ااات إدسياس  دارة. تم وضعاإل  لسإلى مجنتظمة  مورة  ل أنشطتها بصقارير حوتاللجنة  

د. يتم  حدوم بالاللتزااطر وامخال  راقبةوم،  رقابيةلوابط االضلمخاطر وود اموعة، ووضع حدالمج  جهتوااطر التي  المخ  لوتحلي

ة من  عتهدف المجمو  وعة.جملموأنشطة ا وق  السظروف  يرات في  التغ  تعكسلانتظام  مخاطر بارة الدظم إسياسات ون  مراجعة

م رهأدوان  ظفيموكافة ال  يهاعب فيستو  وبناءةنضبطة  ة مة رقابيى بيئاظ علالحف  إلى  رةت اإلداراءاجر وإيب ومعاييالتدر  خالل

   م.اتهموالتزا
 

  .هأدنا زبإيجا ةضحوالمخاطر الم ههذمن  كل نوع رةلقة بإدات المتعسياساالاد جعة واعتمامر األمرة الشركة امجلس إد ولىيت
 

 نائتماالاطر  مخ 21.1

ل، مما  ميمع عم مبرقد ة أو عمالي  أداةالتزاماته بموجب اء بالوف نقابل عف الملطراعجز  مخاطر عدم  يان هن مخاطر االئتمإ

التجاريين ن  المدينيبصورة رئيسية  لية )غيا التشأنشطته  تمان منئطر االموعة لمخاجالم  تتعرض  ية.مال  ةرسابد خ تكى  لإ  ؤديي

  .(لدى البنوكنقد الو
 

المجموعة  يستتمثل   مرا اسة  اقبة  في  المقابلرالألط  يةالئتمانالجدارة  تقةتحقالمس  رجيالتأ  تيراداإل  بةالنسوبة.  ف  اإلدارة  ،  وم 

وك محدودة لدى البن  رصدةر االئتمان على األاطإن مخ  .تأجيرالات  ترتيب  جراءإبل  ق  ير المجموعةطبقا لمعاي   نأجريتمسييم الق بت

الم  ألن  انظر حسن  ؤسسات ممثل  تابلة  قاألطراف  المالية  تصني  سمعةة  ائتذات  م امفات  وكا  منددة  محبة  ناسنية  الت  قبل 

 ية.  المعالاني ئتماالف نيتصال
 

 نئتمالمخاطر االألقصى من التعرض الحد اطر  اتركز مخ
 فئــة مــنريــة لكــل دفتلمــة القيا دلعــايليــة المجمعــة الما اتفــي تــاريخ البيانــ   مــانتطر االئمخــاض لالتعــر  ند األقصى مــ إن الح

 ي:لية كما يلموجودات الماال
 

 2021   2020   
   ويتيك اردين كويتي ار دين 

   

 2,705,799 2,595,842 ادل علمد انقوال قدنال

 284,537 37,121 تجاريونون مدين

 81,195 220,452 قة ذات عالراف أطتحقة من مس أرصدة

 567,564 248,738 ا ( دممق والمدفوعات ا  مقدمت ستثناء الدفعان )باوآخر ننومدي
 ─────── ─────── 

 3,102,153 3,639,095 
 ═══════ ═══════ 
 

 يونتجارمدينون 
 :ا يليكمبل المقا نوع الطرفل وفق التعرض لمخاطر االئتمان  اكان ، مبرديس 31في 

 2021   2020   
 دينار كويتي   كويتي  دينار 

   

 207,337 31,303 ميالحكو عطاالق

 77,200 5,818 ء شركاتال عم 
 ─────── ─────── 

 37,121 284,537 
 ═══════ ═══════ 
 

 جمعــةة مت ماليــ انابية كل ترف مدارلى نتظمة عة مبصورين مدينين التجاريال أرصدةي  ف  ت الجوهريةلتغيراالمجموعة اتراقب  
 تراعــي، التقيــيم لــكذر إطــا يــر مالئــم. وفــيو مجهــود غكلفــة أت يــةأ دون  لمتاحــةة الــ معقووالة  المعلومات المؤيد  بواسطة كافة

حتفظ  تال. وما  ي 365 نألكثر ماقدية عدفوعات التمال  سداد  التأخر فيفي حالة  مان  في مخاطر االئتة  جوهريالزيادة  العة  مجموال
 ين.تأمكي ضمان موعة بأالمج
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 (ةتتم) ةليالما واتداأل مخاطر ارةإد تااسيوس أهداف      21
 

 (تتمة) ئتمانالامخاطر   21.1
 

 التجاريين  نينمديلل وقعةتمالن تمائالئر اخسا  يميتق
ال اممجتطبق  المبلطوعة  المعياالواردة ضسطة  ريقة  الدمن  المقارللت  ولير  خسا  9لية  اير  االئلقياس  المتوتمائر  التي  ،  قعةن 

تم    ،وقعةن المتامتئاال  رائلقياس خس  .جاريينالتنين  ديالمافة  اة لك دألا  ى عمرى مدعة علوقالمتئر  اخسالصص  خمعين فيها بستت
التجاريينالمديني  ةأرصدجميع  ت خإ  اداستنا  ن  الى  مخاطر  المالئتصائص  وعدد  شتمان  التأياركة  يعكس   السداد.في  أخر  م 

ا بااللنتيجة  االحتساب  الزملقيموا  تحتماالالمرجحة  المعقمالووالمع  لامولأل  نيةة  اتاريي  ف  متاحةال  يدة مؤالو  ولةت   بياناتلخ 
   .ةية المستقبليدصاقتالظروف اوقعات الوتالية لحظروف اوال قةسابلا حداثاأل  نعمعة مجلا يةلالما
 

 خصصات: فوفة مة مصاسطوب ةمجموعلا لدى  على المدينين التجاريينمان ر االئتخاطض لمالتعرول معلومات ح الما يلي في
 

 يون لتجارالمدينون ا 

 داد سل خر في ام التأ أيا دعد 

 لي جما اإل ما  وي 365من  ثرأك ما  يو 365قل من أ 

 دينار كويتي يتيدينار كو تينار كويدي 2021ر ديسمب 31
    

  %100 %48.45 * ةالمتوقع االئتمان سائرعدل خم

 561,959 489,707 72,252 ثرلتععند ا المقدرة دفتريةة اللقيملالكلي إلجمالي ا

 524,717 489,707 35,010 وقعةالمت االئتمان رئخسا
 

    2020مبر ديس 31

  %99.46 %4.57 * قعةلمتواتمان ئر االئسامعدل خ

 785,221 489,831 295,390 ثرعند التع المقدرة تريةة الدفقيمللإلجمالي الكلي ا

 500,684 487,181 13,503 ةعلمتوقاالئتمان ا رائخس
 

 ناالئتمادل خسائر  ط معتوسثل ميم *

 

 ل معاد ال دنقالنقد وال
النقد واتاالئر  مخاطإن   الناتجة من  المقابلة  ودة نظرا  حدمعادل مال  نقدلمان  نة السمعة سية حمؤسسات مال  تمثلألن األطراف 

العالمية.ئتماااليف  التصنالت  اكو  من  ةادرص  ةمناسب  ةتمانيائ  اتنيفت تصاذ المب  ، فإن أصلذلك  إلى   ةفضاباإل  ني  ائع ود الغ 

وفقا للقانون رقم  المركزي    يتنك الكوببضمان  ارية( مكفولة  جحسابات الالو  خاردابات االك حسلذ  يف  ة )بمايلحوك ملدى بن

 .  2008 مبرنوف 3في انه يأ سردبلذي دولة الكويت وا ية فيمحلبنوك اللدائع في الو ا ن ضمانبشأ 2008لسنة  30
 

الم لدا  والنقد  نقدلان  أ   ةوعجمترى  ما  طرخامب  تبطمرا  يهلمعادل  إلىاستن  ةضفنخئتمان   ة رجياالخ  ةاالئتماني  تافتصنيلا   ادا 

 . جوهريةت يسة لخفاض القيمئر انأن خسا إلى اإلدارة انتهت، اليوبالت ة.المقابل ألطرافل
 

   مدينون آخرونو ةعالق ذات   أطراف ستحقة منم مبالغ
الب  في  اكم فةعلمجما لية  المايانات  تاريخ  لالمجموتعرض    لبأغ  إن،    وال   اخفض  منعتبر  ي  بلةلمقاا   فرااألطثر  تع  مخاطرعة 

 . جوهريةست القيمة ليفاض خنأن خسائر اإلى  اإلدارة تهتان لتالي،اداد. وبخرة السالغ متأأي مب تضمني
 

 لةو السي خاطرم 21.2

 تمها التي يديلمالية لاوبات  المطلبالمرتبطة    تزاماتلباالوفاء  ل افي    ةوبعة لصعمجموال  ي مخاطر مواجهةه  يولةطر الساإن مخ

كان م اإلر  دقبأكد  تلى العإدارة السيولة    في  عةوالمجم  ةيققوم طرتي آخر.  أصل مال  تقديم  وأ  يالنقد  لسداداعن طريق  ها  سويتت

اال بسيولة  احتفمن  بافللو  افيةكظ  استحقعن  لتزاماتهااء  ظل  ااقهد  العادية  ظال  في  غير اديالعر  يغوروف  خسائر  تكبد  دون  ة 

  .مجموعةالة عمبسباإلضرار ة المخاطر ولة أوبمق
 

مسلى  إ  جموعةالمهدف  ت على  ون  متوى  الحفاظ  االنقد  يتجاوز  ادعلم النقد  بمبلغ  النقديةالل  لسدالصادر  تدفقات  المتوقعة  اد  ة 

  رقابة ل ال الن خالسيولة مالمجموعة مخاطر  ير  ما تديوما . ك  60من    لتجاريين( لمدة أكثرين انالدائف  ت المالية )بخالامطلوبال

 لية. ودات والمطلوبات الماوجمقاق الفظ استححام بين وتحقيق التوافق  لمتوقعةواعلية فالنقدية القات فدلتلستمرة الم
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 (تتمة) ةليلماات واداأل مخاطر ارةدإت وسياسا أهداف      21
 

 (تتمة) السيولةمخاطر   21.2
 

 ثيرتأو،  19-جائحة كوفيد  يجةنت بل  مستقالالمحتملة في    مشكالت السيولةهة  جموال  ا المجموعةاتخذته  التييلي الخطوات    فيما

   المجمعة: الماليةت انابيالالخطوات على تلك 
 

 تالية لغرض تقييم مركز السيولة للمجموعة وتحديد شهر ال  12لمدة  لنقدية  ايلي للتدفقات  تفصتحليل  بإعداد    اإلدارة  تامق

 فجوات السيولة.  

 اإلدارخذات لت  إجراءات  التكاتءات  إجرا  ضمنت ت  كماالتشغيل.    خسائرحد من  لة  العمالة    تغناء عنالسا  ليفوفير  بعض 

تخفيض   جانبلى  وهرية االيف الموردين بصورة جانخفضت تكعالوة على ذلك،    .ينلموظفين اآلخراتكاليف    فيضوتخ

   . 19-ائحة كوفيدمصروفات التشغيل والنفقات الرأسمالية غير الضرورية نتيجة لج
 

   :المخصومة يرقدية غتعاال وعاتالمدفإلى   ناد اة استموعمجال ية لدىمالال باتمطلولااق حقة استلي قائماتال دوليلخص الج
 

 
ا  12لى إ 3 أشهر  3خالل  عند الطلب   مالي ج اإل نوات س  5إلى  1 شهر 

 
 ييتر كونايد ويتير كدينا ويتيدينار ك ار كويتيدين ي دينار كويت

 2021 رمبيسد 31
     

 22,932,500      - 830,000      - 22,102,500 مي سالإل يتمو دائنو

 1,539,139 317,920 405,192 290,617 525,410 *ات مستحقةفائنون ومصرود

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 22,627,910 290,617 1,235,192 317,920 24,471,639 

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

 
ا  12إلى  3 رأشه 3 لخال الطلب  عند  مالي إلجا سنوات  5 إلى 1 شهر 

 
 ي تير كونايد ويتي ر كدينا ويتي دينار ك تي يار كودين ي  كويت رنادي

      2020بر ديسم 31

 22,405,000      - 1,037,500      - 21,367,500 مي إسال ويلتم نو دائ

 1,702,093 571,840 466,129 521,321 142,893 *ت مستحقةان ومصروفدائنو

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

 21,510,393 521,231 1,503,629 571,840 24,107,093 

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

 

 الء  من عمقدما م فعاتالد  باستثناء * 
 

 ر السوق مخاط 21.3

ار السوق.  في أسعتغيرات  ة نتيجة الية ألداة ماليقبلمستالة  دينقلفقات ادادلة أو التيمة العقب الاطر تقلخاطر السوق هي مخمن  إ

سعار  ية ومخاطر األنب العمالت األجومخاطر    ةفائدلاار  عأسر  ط: مخا هم  من المخاطرأنواع  الثة  ث  منالسوق    رون مخاطتتك

األاألخرى   أسعار  مخاطر  الماليمتضتسهم.  مثل  األدوات  المتأثرن  ابة  ة  ين خراآل  ينئنداالو  ةالبنكي  القروضلسوق  مخاطر 

 .ينيندمال رصدةأأسهم وبعض ات في االستثمارالبنك و والنقد لدى
 

بولــة مــع قالمؤشــرات المإطار  ضمنلسوق  لتعرض لمخاطر ااالت اة حاقبروم  رةاإد  ولسوق هرة مخاطر امن إدالغرض  ن اإ

 لعائد.ا نأعلى قيمة متحقيق  
 

 لفائدة اأسعار خاطر م 21.3.1

ادلة  مة العالقي  ية أولبق لمستا  حارباألى  عل  رة المتغير الفائدة  أسعا   ت فيالتغيرا  ثرؤتأن  ة  مالياحت  من  ةئدفالسعار اأمخاطر  تنشأ  

 . لماليةات ادولأل
 

لفائدة ة لمخاطر أسعار اعمو المجقروض والسلف. تتعرض  الئيسية من  رمجموعة بصورة  ى الالفائدة لدطر أسعار  امخ  نشأت

بتة وقد اث  ائدةف  معدالتالمية ذات  ي أدوات إسل فتمثم القروض والسلف لديها تعظم  أنة  قلى حقيإيرجع  هو ما  وود  محد  بشكل

 وق.السبئدة ر الفاعاأسفي   ةركحال إلىدا ستنااور فعلى ال عاد تسعيرهاي
 

 بية ت األجنمخاطر العمال 21.3.2

ار أسعات في  لتغيرجة اعرض نتيللت  يةبلتقسملقدية انلفقات االتددلة أو  اة العالقيم  طر تقلبمخاية هي  ب نجإن مخاطر العمالت األ

 ينارف الدرى بخالة أخة بعملجدرمت الالالمعام  على  مالت األجنبيةاطر الععة لمخوممجعرض الت جنبية. تت األصرف العمال

الدوالكويتي وبصورة رئي السع  مريكياألالر  سية  إن تيدووالريال  لمخالمجمو  عرض.  اعة  أتغيرات  لاطر   فرسعار صفي 

( نبيةجأ  ةوفات بعملو المصرأ  اداتريإلدراج اإ وعة )عند  لمجما   التشغيل لدىطة  ة بأنشرئيسيورة  تعلق بصية ينب جاأل  تالعمال

 موعة. جالمارات مواستث
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 (تتمة) ةالماليوات داأل مخاطر ارةإدت ساوسيا أهداف      21
 

 )تتمة(  ر السوقمخاط 21.3
 

 )تتمة(  بيةت األجنمخاطر العمال 21.3.2
مالي  حاليا    عةمومجال  تستخدم  ال إلدارةمشتقات  األ  ة  العمالت  لمخاطر  تنج تعرضها  مخاالمجمو  يردبية.  العة  مالت  عطر 
  حركات الحالية لواعة  مجمولدى ال ئمة  القاالمستمر للمراكز  تقييم  والة  دارقبل اإل  المقررة من  الحدود   ا إلىد  اا استنلديهية  جنباأل
  ى وتعدل التعرض لديها عند مسم  لى صافيجموعة الحفاظ عن الممتضكما  .  يةاألجنب  التالعم  فرصي أسعار  فة  توقعوالم

  .وهرية جة بصور لكويتيالدينار ا ل مقاب تالبتقللال تتعرض ي التالت مامل بالع لتعمن خالل امقبول 
 

ال  ةالتالي  ولالجدا  وضحت لمخاطرومجمتعرض  صرف    عة  اأسعار  علىجنألالعمالت  الماليلوبوالمط  تموجوداال  بية  ة  ات 
 المجمعة:  اليةت المالبياناريخ ة في تاديالنق
 2021 2020 

 ويتي  دينار ك  ر كويتيانيد 
   

 2,439,366 813,197   ريكيأموالر د
 

 سيةالحسايل حلت
خرى  ت األالكافة العم  مقابل  ويتير الكصرف الديناسعر    % في5نسبة  ولة برة معقبصو  حتملالمقص(  ندة )الالزيا  معدل  إن
 لمبينة بالغ ا للما  فقالخسائر و  أو  رباحاأل  ر علىثؤتو  ية المدرجة بعملة أجنبيةات المالألدوااس  قيى  تؤثر علقد    بريسمد  31في  
  اتيوالمشتر  بيعاتر للمتأثي  أي  ستبعدي  ة كماالفائدسعار  خص أى وباألراألخ  افة المتغيراتل ثبات كليهذا التح  يفترض  أدناه.

 وقعة.متال
 

 

 ة  السنارة ى خسعلالتأثير 
 ائب  رالض قبل

 2021 2020 

 ي يتدينار كو ار كويتيدين 

     ةملالع

 121,968 40,660  ي أمريك ر  دوال 
 

 غ نفسه. بلالم مقدارنة بارة السسؤدي إلى زيادة خسي المعاكس هاجتفي اال ئكافمال تغيرال إن
 

 سهم  األر أسعار مخاط 21.3.3
النسالعار  أسطر  لمخا  المجموعةلدى  م  سهأي  فرات  ستثماالاتتعرض   الت  عوامل  منتجة  اوق  القيعدم  من  المستقبلية    مأكد 

   أسهم.ت في ستثمارالال
 

 ة.ض استراتيجيألغرالطويل ى امدى الارات علمالحتفاظ باالستثو األسهم هاي موعة فالمج ثمارمن استلرئيسي االهدف  إن 
 

 847,872بمبلغ    مخاطرلل لعادلة يمة القبا  رجةلمداير  غ  ي أسهمف  الستثماراتتعرض ا  درق    ،المجمعة لماليةيانات البفي تاريخ ا
  .22 إيضاحي رات فثمااالسته لهذ ساسيةيل الحتحل تم عرض .(ار كويتييند 660,978: 2020) دينار كويتي

 

 لة  العاد لقيمةاس اقي 22
 

 لية المااألدوات  22.1
وهرية عن قيمتها رة جتلف بصوة ال تخلمطفأفة ا كللتاب  جةدرة الملماليارية لألدوات  دفتلا  ة إلى أن القيمةإلدارارات  ديتق  تشير
إلى  نادا  ستا  ى الفورلعاد تسعيرها عأو ي  جلاأل  ةيرقص  استحقاقفترة  ذات    اتلوبطودات والمم هذه الموجعظحيث إن م  ادلةالع
الفائدة  فيكة  حرال العلقياإن  السوق.  ب  أسعار  امة  للموجودات  والياملادلة  عن    تقل  الطلب  ال  ةياصخ  ذات ة  لماليا  لمطلوباتة 

 مية.  ها االسقيمت
 

 :كررتأساس مادلة على قيمة العللقا  وفالمقاسة مالية الوات لألد  ةدلالعايمة ر القالتالية لتقديتراضات  فالاستخدام الطرق واتم 
 

 درجة مالير األسهم غ
  شركات ال  موعةد المجدق. تحسولا  ىلع  ئمقام  تقيي  أسلوبدام  مدرجة باستخلا  رسهم غياألفي    تثمارسلة لالادقيمة العر القديتم ت
)األالعا المقارنة  إلىاستنن(  راقمة  للشركة ناسب  لما   اولالتداعف  مضتسب  ا تحالي كمالم  الرفعو  حجملاو  العماألقطاع    ادا 
التيالمق تحديدها  ارنة  ذلك.  تم  ايت  بعد  مثل  قابلمضاعف  لمم خصم  ال  اعتبارات  الويسضعف  بية وفروق  ات ركالشن  لحجم 
   .3توى سن الممت ضتثماراه االسة لهذدلعاقيمة التصنف المجموعة ال .كةشرلل نةمعي روف ظو قائقحعلى بناءا نة رمقاال
 

 أخرى ت مالية موجودات ومطلوبا
 ة حيثلمجمعبيانات المالية الا   متها الدفترية في تاريخقي  خرى ال تختلف بصورة مادية عملألدوات المالية األ  إن القيمة العادلة

 .  ةلسوقيالفائدة ا ارأسععلى الحركة في  رة بناء  قاق قصيرة األجل أو يعاد تسعيرها مباشرة استحذات فت دواتلب هذه األن أغ أ
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 )تتمة(لة  العاد لقيمةس ااقي 22
 

 )تتمة( لية المااألدوات  22.1
 

 :ملتقييمستخدمة في اال هرية غير الملحوظةت الجويل المدخالتفاص
من   3وى  ستلمن ا ضمفة  المصنة  ة العادلالقيم  قياسفي    مستخدمةلا  وظةغير الملحرية  الت الجوهلمدخا  التالي  الجدول  يعرض

 : رمبديس 31ي كما ف الكمي  حساسيةال يلتحل إلى فةاباإلض قيمة العادلةلل يمول الهرلجدا
 

 التقييم أساليب  
جوهرية  لا  مدخالتال 

 لحوظة  مالغير 
خصم  ال معدل 
   تسويقال فعلض

 لعادلة اللقيمة   خالتد محساسية ال 
 ر مبديس  31في 

     

 ة  رمسع رأسهم غي
ى  إل سعرال ة مضاعفطريق
 ة الدفترية القيم

  الخصمل معد
 %25 *  تسويقال لضعف

 في  %5بة س بن( نقصال ) دةالزيا ؤدي تقد 
 صنق   إلى لضعف التسويق لخصمادل مع
 دينار 62,805ة بمبلغ العادل القيمة (ةزياد)

 (كويتي ناريد 31,475: 2020) كويتي

    

    
 

اعتبارهم عند    في  خذونهاأسيوق  ي السفن  يالمشاركأن    إلى  مجموعةال  هتانت ي  ويق المبالغ التالتس  لضعفخصم  لامعدل    لمثي   * 
    .تارااالستثم تسعير

 

ن دلة ملعاا  ةة بالقيمدرجكية موق ملحقت  صنفة كأدواالم  جةمدرغير    أسهمفي    ماراتتثسدلة لال اقياس القيمة العة  مطابق
 :األخرى ةلامالش يراداتالل اإلخ
 

 2021 2020 

 ي يتكو دينار دينار كويتي 

   

 1,069,985 660,978 ايرني 1ما في ك

 50,722 186,894 رى خاألالشاملة  يراداتاس المسجلة ضمن اإلة القيإعاد

 (459,729)      - اد ستردا
 ─────── ─────── 

 660,978 847,872 ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ 

 

 لية ماغير الات ودجوالم 22.2

القيمم  تقيي   إجراء  متارية. يثمستعقارات االلوا  ستخدامموجودات حق اال  ة يالمالغير    وجوداتالم  تضمنت م  دا خة باستانخفاض 

تدرج موجودات حق  .  13ة  ليمالا  ريرلدولي للتقاار  ردة في المعيادئ الواباالم افق مع  تتو  يمتقي ماذج  ن  ةاسطبو  يراداتإلقة اطري

 وعة.للمجمة جمعية الميانات المالالبفي مة يقفاض النخاواكم المتر اإلطفاء  ا  صاقة نلتكلفباستخدام اال
 

ارية  متثالعقارات االس تقييم ساس وأالعادلة  يمةلقرمي للهاجدول لعرض ا تم  لعادلة.اة لقيمقا  لوفاالستثمارية  العقارات سم قيايت

  .7 إيضاحفي 
 

 ملمحت لتزاما 23
 

  لة محتمى قضائيدعوالتزام 
دينار  21,000,000ئم  الدين القا  ، وبلغ"(تابعة"الشركة ال)جزئيا   تابعة مملوكة    ة خاصة بشركيل الالتموترتيبات  ى سريان  انته

حصول على  الو  أ  ولمة التفاوض مع المدعان إتمام إالشركة التابعة ملم تتمكن    .2020يونيو    30  يخسداد بتارستحق اليتي  كوي

ك  بديل  تتمويل  في  االممول  قام    ،2020سطس  أغ  10في    .قستحقااالاريخ  ما  بتسليم  رسمي  التابعة  شركة  لبإخطار  أصل ا 

لمجمع كما في  في بيان المركز المالي ايتي  دينار كو  21,180,093  بمبلغومسجل  كات ومعدات"  ج ضمن "ممتلمرهون مدر

 . (17و 11اإليضاحين )راجع  2021ديسمبر  31
 

ن على خطة بيع  يهمحيث وافق أغلب المسالها  ة  لعاديلجمعية العمومية غير ااعقدت الشركة التابعة    ،2021مارس    30وفي  

 الدين. للوفاء بالتزامات ر لمستأجا صلاأل
 

قبلالمجموعة    إعالنتم  ،  2021أبريل    5في   م  بناء  مه  وتسليالمستأجر  العقار    إلخالء  مةالمحك  من  من  دمة  مق  طالبةعلى 

األولى    الممول. الجلسة  عقد  المقرر  ولكن2021أبريل    7في  كان من  مداوالت.  ،  دون  تأجيلها  القانوني    المستشار  وقام  تم 

ق بين  لبة بالفرسية للمطاصورة رئيتهدف بي  والتلمحاكمة  اإجراءات  المتعلقة بفاع  جية الداستراتي  بوضعموعة  الخارجي للمج

وأمرت   الممولح  لصال  أول درجةمحكمة  ت  ، حكم2021نوفمبر    17في  قائم.  لدين اللتزام ا اجر وتأمة الدفترية للعقار المسالقي

المؤجر. ومع ذلك العقار  التابعة بتسليم  المناسبةبعد أخذ المشور  ،الشركة  القانونية  الشركة  ة  االستئناف ضد   التابعة، قررت 

يونيو    13بتاريخ    المسألةالمقرر أن تنظر المحكمة في  ومن  . ر أمام محكمة االستئناف في غضون اإلطار الزمني المحددالقرا

2022. 
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 )تتمة( ملمحت امالتز 23
 

 )تتمة(  لة محتمى قضائيدعوالتزام 
مة إحالة األمر إلى خبراء لتقييم ملكية  دعوى أخرى ضد المجموعة يطلب فيها من المحك   الممول ، رفع  2021يوليو    4في  

ا طلب ا للحالعقار ريخه. تم  حتى تا  2020يونيو    30، أي  تعويض عن الفترة من تاريخ انتهاء العقد  ىلل عصو، كما رفع أيض 

ف الخبراء.  إلى  األمر  الخبراء  حالةاإلبحكمة  الم، حكمت  2021أكتوبر    25ي  إحالة  قسم  في    إلى    2022مارس    21المقرر 

الجلسة حتى   تم تأجيل  الخبير.  المجموعة دعوى  تاريخلافس  ن  ، وفي. عالوة على ذلك2022مايو    30لتلقي تقرير  ، رفعت 

العقار. ومع ذلكقضائية مضادة إلثبات مطالبتها بشأن حق   فقد ترالملكية على  التمويل بشكل مس،  تمر من قبل  اكمت تكلفة 

، ومن المقرر أن تنظر ةي مبالغ طارئمخصص ألاحتساب  من أجل    2020يونيو    30العقد في    سريانالمجموعة منذ انتهاء  

 . 2022يونيو  19مر في ألاذا ه المحكمة في

 

 ارة رأس المالدإ 24
 

 ن إدارة رأس المال فيما يلي:  م جموعةداف المتتمثل أه
 

 االستمرارية،   مبدأ أساسلها على عم لةاصوموعة على ملمجاقدرة  من حققالت 

   قديم تلك  تب  ةطبلمرتا  المخاطر   كس مستوىدمات بما يع والخ  تجالمنتاير  للمساهمين من خالل تسعالعائد المناسب  تقديم

 لخدمات. اأو  اعةالبض
 

 .مفروضة خارجيا  ية بات رأسمالطلمت أيجموعة بإلزام الملم يتم 
 

اقوت بم  رهي  ةرإدالمجموعة  في    جراءوإال  الم  أسكل  عليه  االفي    تتغيرالا  ضوءتعديالت  ويدقتصاالظروف  بات  متطل ة 

المالياقياالتف عل  .ةات  رأس  للمحافظة  هيكل  تالى  أو  ل  يله،عدمال  مد  ةوعملمجيجوز  تفوتعديل   ىإل  رباحاألت  اوزيععات 

ة الحتياطيات الرأسماليال واستخدام المخفيض رأس اأو ت  يدةجدسهم  أ  إصدارأو  اهمين  المس  ى إل  المالس  أر  ردو  المساهمين أ

ى لع  ا  ممقسو  "دين الفي  صا"ل  لذي يمثااض  ل االقترخدام معدباست  المال  عة رأسجموملتراقب ا  .اكمةإلطفاء الخسائر المتر

تدرج  مستويات مقبولة.    فيعدل االقتراض  على م  حفاظفي الة  موعالمجسياسة  تمثل  تفي الدين.  صا  زائدالمال  جمالي رأس اإ

 والنقد   ا النقدناقص  ى ضمن صافي الدينألخرادائنة  ال  رصدةألتجاريين واالن  دائنيلوا  ئدةاالفات  ذف  السلوروض  القوعة  ممجلا

 .األمة الشركساهمي الخاصة بم ةكيملحقوق ال للمااس رأ لثيم المعادل.
 

 2021 2020 

 كويتي  رادين ويتير كدينا 
   

 22,367,500 22,902,500 (17 حإيضا) يل إسالمينو تموائد

 1,791,272 1,509,977 (18 احإيض) تحقةومصروفات مسنون دائ

ا: النق  (2,705,799) (2,595,842) ل لمعادا دالنقد وناقص 

 ─────── ─────── 

 21,452,973 21,816,635 صافي الدين 

 ═══════ ═══════ 

 28,583,733 24,528,345 األم كة الشرمي خاصة بمساهية الكوق الملحق

 ─────── ─────── 

 50,036,706 46,344,980 ن صافي الديالمال وأس ر

 ═══════ ═══════ 

 %43 %47 اضقتراالمعدل 
 

المالية   ياتقفاتاالبء  اوفال  التأكد من  إلى ،  ىأخرر  عدة أمو  بين  من  ،وعةالمجمل  مادارة رأسف إد، تهامالع  ضرالغ  لتحقيق هذا

بالقروضمال تنصالتوة  فائد  حملت  والسلف  رتبطة  م  ي  هي على  رأس  تطلبات  حيثلمااكل  ذلك  أي  ل.  بالوفاإخ  إن  ء  الل 

قع يلم  ،  17ح رقم  اليضافي ا  ينر المبمباستثناء األ  .لفورا  ف علىلوالسروض  باستدعاء الق  نك للب  سمحيقد    اليةالم  ياتاق باالتف

 لية. ة الحافترئدة في الل فاتحم فألي قروض وسلة لماليفاقيات اتاالالل بأي إخ
 

 2021  سمبريد  31تين في  هي ن المنتل السنتيالخ  الات إدارة رأس المإجراء  ات أوسياسو  أ  دافه ي أرات فتغييتم إجراء أي    مل

 .2020و
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 19-وفيدتفشي ك  أثيرت 25

 

مارس   تف2020خالل  بأن  العالمية  الصحة  منظمة  صرحت  كورو،  فيروس  )"كوفيدشي  اعترافا   19-نا  جائحة  يعتبر   )"

ا على منطقةبانتشاره ال دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك دولة    سريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيض 

الحك  وقد.  الكويت فوماتخذت  ذلك إغال  يات  في  بما  الفيروس،  انتشار  العالم خطوات الحتواء  أنحاء  الحدود ونشجميع  ر  ق 

 ق وحظر التجول في جميع أنحاء الدول.اإلرشادات بالتباعد االجتماعي وفرض عمليات اإلغال
 

آثار جائحة   المالية    19-كوفيدكانت  البيانات  المنتالسنوية    المجمعةكبيرة على  للسنة  فيهي للمجموعة  .  2020ديسمبر    31  ة 

  نة الس  ألي آثار سلبية كبيرة أخرى على عملياتها خالل  تعرض المجموعة، لم ت2020ديسمبر    31بالسنة المنتهية في    مقارنة  

نت متأثرة أو تتوقع أن تتأثر بأي تطورات وتدابير أخرى . ستواصل المجموعة تقييم ما إذا كا2021ديسمبر    31المنتهية في  

 .يتم اتخاذها


