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  المجمعخل دالبيان 
   2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  اتإيضـاح  

2020  
 دينار كويتي

2019  
 دينار كويتي

    
     يرادات اإل
 19,136,361 15,047,385 17  ت أتعاباداإير

 بالقيمةجة من الموجودات المالية المدرجة  النات األرباحصافي (الخسائر) 
 2,551,831 (2,196,516) 18 او الخسائر األرباح العادلة من خالل

 1,408,276 (2,549,533) 9 حصة في نتائج شركات زميلة 
لة تم شراءها خصيصا لغرض  صافي اإليرادات من بيع موجودات غير متداو

 178,446 22  البيع
 

201,356 
خصيصاً ناتجة من موجودات غير متداولة تم شراءها  أرباحوزيعات ت إيرادات

      - 748,877  بيع لغرض ال
 1,089,761 529,272   أرباحوزيعات ت إيرادات
 1,477,295 1,064,526  فوائد   إيرادات

 60,449 735,910  تحويل عمالت أجنبية  أرباح
     - 434,590 9 ربح بيع شركة زميلة 

 995,327 1,098,605  أخرى   إيرادات
  

──────── ──────── 
  

15,091,562 26,920,656 
  

──────── ──────── 
    المصروفات 

 19,489,365 14,326,963 19  وإداريةمصروفات عمومية 
 3,486,234 2,974,229  تكاليف تمويل 

 130,336 482,453 10 صص موجودات مالية خم
 (393,833) (176,490) 6 ئتمان المتوقعة، بالصافي االخسائر  مخصص در

  
──────── ──────── 

  
17,607,155 22,712,102 

  
──────── ──────── 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة (الخسارة) الربح قبل حصة 
 ةدعم العمالة الوطني

 
 (2,515,593) 4,208,554 

 (31,371)     -   لكويت للتقدم العلميحصة مؤسسة ا
 (31,558)     -   الزكاة

 (81,266)     -   لوطنية ضريبة دعم العمالة ا
 (75,000)     -   ة دارمجلس اإل أعضاء فأةمكا

  ──────── ──────── 
 3,989,359 (2,515,593)  (خسارة) ربح السنة

  ════════ ════════ 
     الخاص بـ:
 3,032,705 (2,686,999)    الشركةمساهمي 

 956,654 171,406   الحصص غير المسيطرة 
  ──────── ──────── 
  (2,515,593) 3,989,359 
  ════════ ════════ 

  فلس 12.47 فلس  (7.85)  20 الشركةوالمخففة الخاصة بمساهمي  األساسية (خسارة) ربحية السهم 
  ════════ ════════ 
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  مجمعالبيان الدخل الشامل 
  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 إيضاح  
2020  

  دينار كويتي
2019  

  يكويت   دينار 
     

 3,989,359 (2,515,593)   سنةال ربح(خسارة) 
   ──────── ──────── 

     
      شاملة أخرىإيرادات 

     إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة: أو قد يتم  تميبنود 
 44,725 6,936 9  الشاملة األخرى لشركات زميلة يرادات حصة في اإل
 (13,075) 117,469  أجنبية ويل عمالت تعديالت تح

  ──────── ──────── 
   124,405 31,650 

  ──────── ──────── 
     لمجمع في فترات الحقة: الن يتم إعادة تصنيفها الى بيان الدخل بنود 

ة من خالل  صافي الخسائر من أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادل
 (3,355,860) (2,341,238)   ة األخرى  يرادات الشاملاإل
   ──────── ──────── 
 (3,324,210) (2,216,833)   الشاملة األخرى للسنة  الخسائرجمالي إ

   ──────── ──────── 
 665,149 (4,732,426)   الشاملة للسنةاإليرادات  (الخسائر)إجمالي 

   ════════ ════════ 
     

     ـ: الخاص ب
 (165,135) (4,698,120)    ةالشركمساهمي 

 830,284 (34,306)   الحصص غير المسيطرة  
  ──────── ──────── 
  (4,732,426) 665,149 
  ════════ ════════ 

  



 

  ا التابعةاتهثمار ش.م.ك.ع. وشركلالستو كامك كة رش
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  المجمع لكيةالمبيان التغيرات في حقوق 
  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   الشركة ي  بمساهمالخاصة   

     
 

  رأس
 المال

  عالوة 
 إصدار أسهم

  يطااحتي
 رياجبا 

احتياطي 
 اختياري

التغيرات 
  المتراكمة 

 في القيمة العادلة

  احتياطي
  عمالت  تحويل
 أجنبية

  أرباح 
 اإلجمالي مرحلة

لحصص غير ا
 المسيطرة

مجموع حقوق 
 الملكية

 دينار كويتي   ي  كويت دينار  يتدينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي ويتي دينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  
           

 60,802,653 4,391,033 56,411,620 12,589,660 569,340 (6,121,287) 325,190 5,726,409 9,089,045 34,233,263  2020يناير  1كما في 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (2,515,593) 171,406 (2,686,999) (2,686,999) - - - - - - سنةح البر )ة(خسار
 (2,216,833) (205,712) (2,011,121) - 112,322 (2,123,443) - - - - شاملة أخرى  إيراداتسائر) خ(
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (4,732,426) (34,306) (4,698,120) (2,686,999) 112,322 (2,123,443) - - - -  الشاملة للسنة ترادااإلي ر)ئاإجمالي (الخس
ملكية شركة تابعة دون فقد التغيرات في حقوق 

 1,051 1,051 - - - - - - - - )21 إيضاحالسيطرة (
 (68,454) (68,454) - - - - - - - - )21 إيضاحعة (ببيع شركات تا

في اسهم مدرجة  من بيع استثمارات ئر خسال ويحت
الشاملة   اإليراداتالل بالقيمة العادلة من خ

 - - - (129,982) - 129,982 - - - - المرحلة   األرباحالى  األخرى
 (466,518) (466,518) - - - - - - - - مسيطرة توزيع الى الحصص غير ال

 (1,711,663) - (1,711,663) (1,711,663) - - - - - - )16 إيضاح( أرباحعات زيتو
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 53,824,643 3,822,806 50,001,837 8,061,016 681,662 (8,114,748) 325,190 5,726,409 9,089,045 34,233,263  2020ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  



 

  ا التابعةاتهثمار ش.م.ك.ع. وشركلالستو كامك كة رش
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  (تتمة) بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
 2020ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

    الخاصة بمساهمي الشركة  

 
 

  رأس
 المال

  عالوة 
 إصدار أسهم

  أسهم 
 خزينة

  احتياطي
 اجباري 

احتياطي 
 اختياري

   طياحتيا
 خزينةم أسه

التغيرات 
  المتراكمة 
في القيمة 

 العادلة

  احتياطي
  عمالت  تحويل
 أجنبية

  أرباح 
 اإلجمالي مرحلة

لحصص غير ا
 المسيطرة

مجموع حقوق 
 الملكية

 دينار كويتي   دينار كويتي   ي كويت اردين  تيدينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  كويتي ار دين دينار كويتي  دينار كويتي  
             

 59,718,345 24,027,968 35,690,377 769,206 582,415 (3,127,134) 1,383,134 1,008,953 12,450,271 (12,795,688) 9,089,045 26,330,175   2019يناير  1كما في 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 3,989,359  956,654  3,032,705  3,032,705      -     -     -     -     -     -     -     -  ربح السنة  
 (3,324,210) (126,370)  (3,197,840)     - (13,075)  (3,184,765)     -     -     -     -     -     -    خسائر شاملة احرى

  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
اجمالي (الخسائر) اإليرادات 

     -     -     -     -     -     -  الشاملة للسنة  
 

(3,184,765) 
 

 (13,075) 
 

 3,032,705 
 

 (165,135) 
 

 830,284 
 

 665,149 
     -     -     - (650,380)      -     -     - 325,190  325,190      -     -     -  اطيات تحويل الى االحتي

الناتج من تصفية شركة تابعة 
 (746,524)  (746,524)      -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  ) 21(إيضاح 

تأسيس شركة تابعة (إيضاح 
21(  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      1,249,882  1,249,882 

الى الحصص غير  توزيع 
 (84,199)  (84,199)      -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  المسيطرة 

ة من ارة الناتجتحويل الخس
 أسهماستبعاد استثمارات في 
ن خالل  مدرجة بالقيمة العادلة م

الشاملة األخرى الى  ت داارياإل
     -     -     -     -     -     -  ح المرحلة األربا

  
190,612 -     

 
 (190,612) -     

 
-     

 
-     

     -     -     - (769,206)      -     - (1,383,134) (1,008,953) (7,049,052)  12,795,688     - (2,585,343)   سهم خزينةأالغاء 
م مقابل مبادلة حقوق سها  رادصإ

     - (20,886,378) 20,886,378  10,397,947      -     -     -     -     -     -     - 10,488,431   األقلية
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 60,802,653 4,391,033  56,411,620 12,589,660  569,340  (6,121,287)     - 325,190  5,726,409      - 9,089,045  34,233,263  2019ديسمبر  31كما في 
  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 



  ستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةكو لالشركة كام
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  بيان التدفقات النقدية المجمع
   2020سمبر دي 31في  للسنة المنتهية

  تحاضايإ 
2020  

 دينار كويتي
2019  

 دينار كويتي
  التشغيل  أنشطة

 3,989,359 (2,515,593)  (خسارة) ربح السنة
    تعديالت لـــ:

ن موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  م غير محققة )أرباح(ئر خسا
 (1,546,142) 1,821,444 18 سائراو الخ األرباح
  اً زتها خصيصمن بيع موجودات غير متداولة تم حيا ةجتانال يراداتإلاصافي 

 (201,356) (178,446) 22 لغرض البيع
      - (434,590) 9 من بيع شركة زميلة  ربح    

 (1,408,276) 2,549,533 9 زميلة  ائج شركاتحصة في نت     
      - 69,678 9 ة انخفاض قيمة استثمار في شركة زميل

 (59,000)      -  ات استثمارية قارعل لالعادتقييم ربح ال
 (1,089,761) (1,278,149)   أرباحتوزيعات  إيرادات
 (1,477,295) (1,064,526)  فوائد   إيرادات

 (60,449) (735,910)  بية الت أجنحويل عمارباح ت    
 3,486,234 2,974,229  تكاليف تمويل 

 499,455 468,441 11 استهالك 
 342,400 342,400 12 فاء طإ

 130,336 482,453 10 مخصص موجودات مالية 
 (393,833) (176,490) 6 ئتمان المتوقعة، بالصافي االخسائر  مخصص در

      - 654,962 11 ة ممتلكات ومعدات ض قيمانخفا
 (29,000)      -  ربح بيع ممتلكات ومعدات 

 746,638 807,040  ين ظفمومخصص مكافأة نهاية الخدمة لل
  ─────── ─────── 
  3,786,476 2,929,310 

    التغير في موجودات ومطلوبات التشغيل:
 546,404 237,251  قروض وسلف 

 (3,250,240) 4,077,663  او الخسائر  األرباحخالل رجة بالقيمة العادلة من مالية مدموجودات 
 65,000 85,000  مطفأة موجودات مالية مدرجة بالتكلفة ال

 (1,533,161) 87,670  جودات أخرى وم
 (1,280,915) (2,642,224)  مطلوبات أخرى 

  ─────── ─────── 
 (2,523,602) 5,631,836   العمليات في) (المستخدم من الناتج النقد
 1,089,761 1,278,149  مستلمة  أرباح اتيعتوز

 (1,437,087) (849,341)  دفوعة  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين م
  ─────── ─────── 

 (2,870,928) 6,060,644  التشغيل أنشطةالناتجة من (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية 
  ─────── ─────── 

    االستثمار  أنشطة
 (6,080) (267,848)  األخرى  شاملةال  اإليراداتمالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  دات موجو شراء

  شاملة ال اإليراداتمالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل موجودات  يعب ل منحصلما
 6,671,801 335,698   األخرى

 240,000 (1,191,116)  صافي شراء ودائع  
 (425,547) (103,031) 11 شراء ممتلكات ومعدات 

 29,000      -  المحصل من بيع ممتلكات ومعدات 
 (26,791,627) (45,649,411)  ض البيع رلغ هب فظحتكمول مصنف  تداشراء اصل غير م

 26,240,141 45,852,621  المحصل من بيع اصل غير متداول مصنف كمحتفظ به لغرض البيع 
 41,235 491,441 9 استثمار في شركات زميلة من بيع المحصل 

 (2,500,000)      -  المقابل المؤجل المدفوع لشراء شركة تابعة 
 170,677 636,910 9 شركات زميلة في استثمار  نم تلمةسم حباأرعات زيتو

 1,477,295 998,338  فوائد مستلمة  إيرادات
  ─────── ─────── 

 5,146,895 1,103,602  االستثمار  أنشطةاتجة من دية النات النقصافي التدفق
  ─────── ─────── 



  ستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةكو لالشركة كام
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  )تمة(ت بيان التدفقات النقدية المجمع
   2020سمبر دي 31في  يةتهمنالللسنة 

  إيضاحات  
2020  

 دينار كويتي
2019  

 دينار كويتي
     

    التمويل   أنشطة
 56,996,481 60,205,603    مستغلةقروض 

 (66,074,389) (61,297,345)    وض مسددةرق
      - (1,645,515)   الشركة األم   مساهمية الى مدفوع أرباحتوزيعات 

 (3,504,158) (3,046,973)   مدفوعة  تمويل تكاليف
 1,249,882      -   شركة تابعة غير المسيطرة عند حيازة   صلحصالمحصل من ا 

 (746,524) (68,454)   عة شركة تابتصفية د سيطرة عنغير الم صالحصى التوزيع 
 (84,199) (465,467)   غير المسيطرة  صتوزيع الى الحص

   ─────── ─────── 
 (12,162,907) (6,318,151)   التمويل  ةطشنأدمة في ستخملات النقدية لتدفقاصافي ا

   ─────── ─────── 
 (9,886,940) 846,095   المعادل صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد 

 209,348 658,358   تعديالت تحويل عمالت أجنبية 
 34,480,856 24,803,264   يناير  1النقد والنقد المعادل في 

   ─────── ─────── 
 24,803,264 26,307,717 5  ديسمبر  31المعادل في  لنقدد وانقلا

   ═══════ ═══════ 



  اتها التابعةكع. وشرش.م.ك. ستثمارركة كامكو لالش
  

   ية المجمعةليانات الماإيضاحات حول الب
  2020يسمبر د 31 لمنتهية فينة اوللس فيكما 
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  لومات حول الشركة عم  1
  

إليها ") وشركاتها التابعة (يشار الشركةكامكو لالستثمار ش.م.ك.ع ("البيانات المالية المجمعة لشركة  إصدارصريح بتم الت
تعديل هذه البيانات المالية  الشركةمساهمي يحق ل .2021 مارس 3 ة فيدارمجلس اإلأعضاء  لبمن ق )"وعةمجمعاً بـ"الم

   ة.اديالعالسنوية ية العمومية جمعال المجمعة في
    

نون الشركات اقل وفقاً  1998سبتمبر  28إن الشركة هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تم تسجيلها وتأسيسها بالكويت في 
. إن الشركة مسجلة لدى بنك الكويت الكويت بورصةوهي مدرجة في  حقة لهوالتعديالت الال 1960 ةنسل 15م قرية راالتج

  . سواق المالبة هيئة أتخضع لرقاركة استثمار، وهي المركزي كش
  

 قاورأللة في سوق البحرين إن الشركة هي شركة تابعة لبنك الخليج المتحد ش.م.ب. ("الشركة األم") وهي شركة مدرج
ة  الكويت القابضة ش.م.ك.ع ("الشركة األم الكبرى") وهي شرك كة تابعة لشركة مشاريعاألم هي شر لشركةإن ا  .يةلالما

  الكويت.  بورصةمدرجة في 
  

البريدي  شرق، برج الشهيد، شارع خالد بن الوليد، دولة الكويت وعنوانهـايقع المكتب الرئيسي المسجل للشركة في منطقة 
  يت.كوال 13149 لصفاةا 28873. هو ص.ب

  

 هي القيام بما يلي:  الشركةمن أجلها لتي أسست األغراض ا
  

وذلك من خالل المساهمة قطاعات االقتصادية من ال وغيرهاوالصناعية والزراعية االستثمار في القطاعات العقارية  ) 1
 .تطاعاقلفي مختلف ا شركاتهذه السندات أو  شراء أسهمأو  في تأسيس الشركات المتخصصة 

 للشركات في مختلف القطاعات.الجزئي التملك أو  سيسلتأي اهمة فاالمس ) 2
ة إدارلقطاعات االقتصادية بما فيها مار هذه األموال في مختلف اة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثإدار ) 3

 المحافظ المالية والعقارية. 
 إعدادتثمار والمتعلقة باالسيع شارة المسودرا ةيقييمتلة واالقتصادية واالدراسات واالستشارات الفني تقديم وإعداد ) 4

  .ة في من يزاول هذه النشاطعلى أن تتوافر الشروط الالزم الدراسات الالزمة للمؤسسات والشركات
   .االقراض واالقتراضالوساطة في عمليات  ) 5
ء اأمن فئاووظ تاوالهيئا الشركات التي تصدرهللسندات  صدارالخاصة بوظائف مديري اإل عمالالقيام باأل ) 6

  .مارستثاال
 ات التجارة الدولية. ساطة في عمليالتمويل والو ) 7
لمركز المالي سالمة المحافظة على لمالية في منح القروض ومع اتقديم القروض للغير مع مراعاة أصول السالمة ا ) 8

 لمركزي.طبقا للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت اباستمرار  للشركة
 ن الثمينة داخل الكويت وخارجها.لمعادسوق امالية واق الاألوروق سفي  ةرجلمتااوالتداول  ) 9

 لشركات والهيئات الحكومية المحلية والدولية. من شراء وبيع أسهم وسندات االعمليات الخاصة بتداول االوراق المالية  ) 10
ته، وذلك في اجاة حوتلبي كويتلا ة فييدوق المالية والنقالقيام بكافة الخدمات التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة الس ) 11

  .كزيالمر الكويت بنكلوالتزاما بكافة اإلجراءات والتعليمات التي يصدرها ود القانون حد
ً بكافة أنواعها  الستثمارصناديق اة إدارو إنشاء ) 12  .للقانون طبقا

  

التي تعاونها أو  هالامأعهة بيشب أعماالً التي تزاول  أن تشترك بأي وجه مع الهيئاتأو  أن تكون لها مصلحة للشركةويجوز 
  أن تلحقها بها.أو  الهيئات تشتري مثل هذهأو  تشاركأو  تنشئأن في الخارج ولها أو  ي الكويتتحقيق أغراضها ف على

  

  عدادأساس اإل  2.1
  

ة  المدرج ةيالمال تداوجوالمليتضمن قياس ة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلللمجموعة البيانات المالية المجمعة  إعدادتم ي
خالل اإليرادات الشاملة  المدرجة بالقيمة العادلة من والموجودات المالية  ،الخسائرأو  من خالل األرباح ةيمة العادلبالق
ً للقيمة العادلة. ويتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتيخرى والعقار االستثماري األ ل العملة يمث الذي وفقا

  . ركةلشل يةسيالرئ
  

لسنة  بحيث تتوافق مع التصنيف ل 2019ديسمبر  31قة المنتهية في المقارنة للسنة الساب تف المعلوماة تصنيم إعادت
تم اجراء عملية إعادة التصنيف لغرض   صنيف ليس لها أي تأثير على الربح وحقوق ملكية الشركة.تالحالية. إن إعادة ال

  علومات المعروضة.  تحسين جودة الم
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   لتزاماال بيان   2.2
  

مؤسسات الخدمات المالية  ب وفقاً للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي والمتعلقةلمجمعة ات المالية انايتم إعداد البي
لمحتسب وفقا االئتمانية مقابل المبلغ ا لتسهيالتلالتعليمات قياس خسائر االئتمان المتوقعة  ي دولة الكويت. تتطلب هذهف

ي أو المخصصات المطلوبة وفقا لتعليمات بنك ليمات بنك الكويت المركزعتالتزاما ب 9مالية قارير التولي للدلا راللمعي
اإلفصاحات ذات الصلة، وتطبيق كافة المتطلبات األخرى للمعايير ا من تأثير يهما أعلى؛ وما يتبعهركزي أيت المالكو

ً بـشار إليهدولية (يلاسبة احمال ردرة من مجلس معاييالدولية للتقارير المالية الصا رير المالية  "المعايير الدولية للتقا ـا معا
 المطبقة في دولة الكويت").

  

  ت فصاحاواإل لمحاسبيةفي السياسات االتغيرات   2.3
  

  معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة 
اير ين 1عد في أو ب أي تبدتلة ايوتسري للفترات السنقامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت التي 

2020 .  
  

ً إن طبيعة وتأثير المعيار الجديد والتعديل    أدناه:  موضحا
  

إال أنها ليس لها تأثير على البيانات المالية   2020ول مرة في سنة خرى ألديالت والتفسيرات األتسري العديد من التع
ولكن لم تسر  تت أخرى صدرو تعديالسيرات أفتر أو ييمعا يالتطبيق المبكر ألالمجمعة للمجموعة. لم تقم المجموعة ب

  بعد. 
  

   لعماتعريف األ: 3لية الدولي للتقارير المار تعديالت على المعيا
ودات  ة والموجن األنشطملة ممتكا عةمجموم اعتبار أنه لكي يت 3رير المالية الدولي للتقايار المععلى التعديالت توضح 

  ي ف  بصورة جوهرية معاً لتساهممع تجتة التي يروهالج جراءاتت واإللمدخالا  ،دنىأ دحك، نمضفإنه ينبغي أن تتعمال، أك
األعمال دون تضمين  تتواجد يمكن أنأنه  عيارالم اهذ  ى ذلك، فقد أوضحعل الوةالمخرجات. ع الوصول إلىالقدرة على 
ة مجمعال اليةالم تالبيانا ىعل ريثأتت اليهذه التعدل يكن ملرجات. إليجاد المخية رورت الضجراءااإلو تكافة المدخال

  . عمالدمج األلعمليات  يأحالة دخول المجموعة في  المستقبلية في تؤثر على الفترات د ق ا، إال أنهمجموعةلل
  

  ف المعلومات الجوهريةريتع :8ومعيار المحاسبة الدولي  1 الدولي اسبةمحاللى معيار الت عديتع
 وهرية في حالة إذا كان حذفها أوجت تعتبر ومالعم"الن أن يبيي لذة اوهريالج تومامعللل اً دجدي اً ت تعريفديالالتعهذه  متقد
المستخدمون األساسيون  ي يتخذهاالت تاعلى القراريؤثر  أنة معقول متوقع بصورةال من اإخفائه أو صحة التعبير عنها دمع

    ".اهة بإعدادائمقلاأة المنشعن ة ليما وماتمعل مما يقدبية لات المياناتلك الب نادا إلىاست ذات الغرض العام  الماليةات للبيان
  

 اجمأو باالند صورة فرديةسواء بجم المعلومات حو ةبيععلى ط مدعتي بالجوهريةمات لومعاتصاف التوضح التعديالت أن 
قع ون المتمكان  جوهريا إذا علوماتعن المبير التع لية. ويكون عدم صحةلماسياق البيانات اات األخرى في ع المعلومم

 اتنابيال ر علىأثيلهذه التعديالت ت كني . لمخذها المستخدمون األساسيونيتات التي القرار ىلع ؤثرن يأ لةمعقو ةبصور
  . تأثير في المستقبل على المجموعة أيوليس من المتوقع أن يكون لها  ،مجمعةالمالية ال

  

: إصالح  39بة الدولي سحاملار اومعي 9ية مالالر لتقاريلدولي لايار عوالم 7ير المالية تعديالت على المعيار الدولي للتقار
 الفائدة تالمعايير الخاصة بمعدال

المالية:   األدوات :39 ة الدوليبسومعيار المحا المالية، األدوات: 9لمالية ر الدولي للتقارير االمعيا التعديالت علىتتضمن 
المعايير الخاصة إصالح بة رر مباشأثط التي تتوحات التقعالافة كعلى  تنطبقالتي  ءاتعفااإلعدد من  االعتراف والقياس

لتدفقات ا أو قيمةو/ما يتعلق بتوقيت يفإلى عدم التيقن  اإلصالحت ت إجراءاإذا أد. وتتأثر عالقة التحوط دةالفائ بأسعار
نات البياعلى  تأثير أي يس لهالت اليإن هذه التعدحوط. ة الت او أداله للبند المتحوط  اإلصالحعلى عملية  القائمةلنقدية ا

  عالقات تحوط تحمل فائدة.  أيها ليس لديمجموعة الحيث أن  المجمعة للمجموعة يةلالما
  

  رير المالية تقاال إلعداد المفاهيميطار اإل
 عيار.مفي أي  ردةاوم أو المتطلبات الال يمثل معياراً أو ال يتجاوز أي من المفاهيم الواردة به المفاهي المفاهيميإن اإلطار 

  بإعداد ئمين لس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير ومساعدة القافاهيمي هو مساعدة مجملغرض من اإلطار اال إن
ال يوجد معيار مطبق وكذلك مساعدة كافة األطراف على استيعاب  لى وضع سياسات محاسبية مماثلة حينماهذه المعايير ع

  المعايير.  وتفسير
  

  بالموجودات تراف ديثة وكذلك معايير االعجديدة ويقدم تعريفات حلا بعض المفاهيم معدل مي الاهيفار المطاإل نيتضم
  المالية المجمعة للمجموعة. البياناتة. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على اهيم الهامح أيضاً بعض المفوالمطلوبات ويوض
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  بعد رمعايير صادرة ولكن لم تس  2.4
  

البيانات المالية المجمعة  صدرت ولم تسر بعد حتى تاريخ إصدار يلتوالتفسيرات ا دلةلمعدة وايالجدر يعايملا فيما يلي
  عندما تصبح سارية المفعول.  - وفق الحاجة - يرات والتفس الجديدة والمعدلة ة تطبيق هذه المعاييرلمجموعتنوي ا للمجموعة.

  

  3ارير المالية تقلللدولي امعيار لى العت تعديال –فاهيمي إلى اإلطار المإشارة مرجعية 
  –ل مج األعماد 3قارير المالية لمعيار الدولي للتتعديالت على ا 2020لية في مايو وددر مجلس معايير المحاسبة الصأ

ر إعداد وعرض  مرجعية إلى إطارض من هذه التعديالت هو استبدال اإلشارة الإشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي. والغ
  2018تقارير المالية الصادر في مارس لل مفاهيميجعية إلى اإلطار الرمبإشارة  1989سنة ي ف الصادر لماليةاات نالبيا

  ات المتعلقة به.أي تغيير ملحوظ في المتطلب دون أن يطرأ
  

ب نجلت 3 يةمالال ولي للتقاريربالمعيار الدردة الوا دولية إعفاًء من مبادئ االعترافلمحاسبة الاس معايير مجل فاما أضك
بيق" والناتجة عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي لتطل ياألرباح أو الخسائر المحتملة خالل "اليوم الثان إصدار

ضرائب، في  ال 21يير الدولية للتقارير المالية سيرات المعافتفسير لجنة ت و أ 37سبة الدولي من نطاق معيار المحاتندرج ض
ت الحالية الواردة ادايير المحاسبة الدولية توضيح اإلرشار مجلس معقر، وقتال سفي نفو لة.صكبدها بصورة منفحالة ت

ة إلى إطار ارة المرجعيشستبدال اإلبا رثن تتأة والتي لبالموجودات المحتمل المتعلقة 3للتقارير المالية  ضمن المعيار الدولي
  مالية.إعداد وعرض البيانات ال

  

  16دولي تعديالت على معيار المحاسبة ال –دام المقصود الستخقبل ات الصمتحلادات: والمع والمنشآت الممتلكات
والمنشآت  تاكلتالمم 16الدولي ر المحاسبة على معياتعديالت  2020 ويماأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

نود من بيع ب تصالحتأي م من أن تقوم بخصممتحصالت قبل االستخدام المقصود، والتي تمنع المنشآت المعدات: الو
ك  الوصول بذلالة ح فيبند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات وذلك تلكات والمنشآت والمعدات من تكلفة بيع أي المم

ل يل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. بدالً من ذلك، تسجا للتشغزألن يكون جاه ةيلضروروالحالة ا ى الموقع األصل إل
يسري التعديل على   لخسائر.تكاليف إنتاج تلك البنود ضمن األرباح أو االبنود ومثل هذه  عبي نمصالت المنشأة المتح

ي على بنود ه بأثر رجعقبد من تطبي وال 2022يناير  1د بدأ في أو بعالتي ت السنويةالمجمعة  ةليفترات البيانات الما
الة قيام المنشأة بتطبيق وضة في حفترة معر بأقر ةبداي تخدام في أو بعدالممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة لالس

  ة.التعديل ألول مر
  

حالة إلغاء   يف %" 10سبة ار "ناختب الرسوم ضمن –ة األدوات المالي 9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
   راف بالمطلوبات الماليةعتالا

لدولية للتقارير المالية، أصدر مجلس معايير الااد د علية إمن عم 2020- 2018 السنوية للسنوات التحسيناتكجزء من 
ل الرسوم التي التعديل توضيحات حو . يتضمن9معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالية 

عن  ةهريوجصورة يد أو المعدل بدجلتزام المالي الجريه حول مدى اختالف شروط االي تمن التقييم الذضها المنشأة جردت
االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة أو المستلمة فيما بين المقترض والمقرض شروط 

يل على  ن اآلخر. تطبق المنشأة التعد عو المقرض نيابةً أقبل المقترض  نمالمستلمة إما  ى الرسوم المسددة أومشتملةً عل
السنوية التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق  المجمعة بعد فترة البيانات الماليةة في أو لدتبام لأو ا المالية المعدلة المطلوبات

مع  2022يناير  1د و بعأفي تي تبدأ لا ةمجمعة السنويالت البيانات المالية يسري التعديل على فترا التعديل ألول مرة.
لة أو المتبادلة في أو بعد فترة البيانات عدالية المملا تابطلولما علىتعديالت الة السماح بالتطبيق المبكر. ستطبق المجموع

   .ةتطبيق التعديل ألول مرالمالية المجمعة السنوية التي تقوم فيها المنشأة ب
  

  .لمجموعةاتأثير مادي على  أن يكون لها عقوت ليس من المتإن هذه التعديال
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  سبية الهامة ملخص السياسات المحا  3
  

  اس التجميعسأ
ندما . تنشأ السيطرة ع2020ديسمبر  31وشركاتها التابعة كما في  للشركة المالية جمعة البيانات الم المالية تانايبلن اضمتت

ثمر فيها ويكون لديها القدرة كة المسترفي الش اكتهرات متغيرة من مشداائحقوق في عيكون لها أو  وعةتتعرض المجم
ا. وبصورة محددة، تسيطر المجموعة على  هتثمر فيكة المسرشلى العرتها ات من خالل سيطعلى تلك العائدعلى التأثير 

  جموعة: الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى الم
 

 لحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة  لقدرة اامنحها ت التيئمة لقاي الحقوق امر فيها (أسيطرة على الشركة المستثال
 مر فيها)بالشركة المستثالخاصة 

 ائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيهاع فيالحق  أو اطرخمرض لالتع 
 ائداتهالمستثمر فيها في التأثير على عا القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة 
  

ظ تحتف عندمافتراض، وصويت تؤدي الى ممارسة السيطرة. ولدعم هذا االقوق التحغلبية اض ان عام هناك افترا كلبش
حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة  أو  صويتوق التبية حقلغمن أ  لقعة بأالمجمو

  ذلك: يبما ف ار فيهالمستثملى الشركة سيطرتها ع والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى المعلومات
  

 هايكة المستثمر فآلخرين في الشرالترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات ا 
 ن الترتيبات التعاقدية األخرى اتجة منلحقوق الا 
 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة  
  

ف تشير إلى وجود ت والظروامالمعلو كانت إذا فيها في حالة ة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمرلمجموعتعيد ا
موعة على  ابعة عندما تحصل المجكة التتجميع الشردأ بيطرة. ثر من العوامل الثالثة للسيكأأو  رات في عامل واحديغت

يتم إدراج عة سيطرتها على الشركة التابعة. ود المجموا تفقبعة وتتوقف هذه السيطرة عندمالسيطرة على الشركة التا
ي  ف ةنل السبيعها خالأو  لتي تم حيازتهالقة بالشركة التابعة اعتات والمصروفات المواإليراد تمطلوبالات واالموجود
ى  وعة علالمجم حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على السيطرة تاريخ حصول اعتبارا من لمجمعةالمالية االبيانات 

  الشركة التابعة. 
  

ر  والى الحصص غياالم كة رشالبمساهمي  األخرىالشاملة  تيراداإلنود ار وكل بند من بسائالخأو  تتعلق األرباح
ضرورة إجراء تعديالت على لمسيطرة. ويتم عند الغير ا الحصص ز فيعج ديلى رصى إن أدى ذلك إالمسيطرة حت

ة فابعاد كتتم اسسبية للمجموعة. ويتتماشى السياسات المحاسبية مع السياسات المحا يالمالية للشركات التابعة لك البيانات
تعلقة لمنقدية التدفقات الوا تامصروفحقوق الملكية واإليرادات والبين شركات المجموعة و امدات والمطلوبات فيالموجو

ة الملكية لشركة تابعة، دون  ن التغير في حصيتم المحاسبة ع عند التجميع.مجموعة بالكامل فيما بين أعضاء البالمعامالت 
   لكية.محقوق السيطرة، كمعاملة فقد 

  

ركة التابعة، مطلوبات الشو )ةلشهراموجودات (بما في ذلك تستبعد  اعلى شركة تابعة، فإنه فقدت المجموعة السيطرةإذا 
من األرباح أو باح أو خسائر ضعلى تحقق أي أررى، كما تعمل مسيطرة، وعناصر حقوق الملكية األخغير ال والحصص

  دلة. اعيمة القي بالق أي استثمار متبقالخسائر. ويتم تحق
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  (تتمة) اس التجميعسأ
ذات األغراض الخاصة)   تآالمنشالتابعة (بما في ذلك  وشركاتها للشركةالمالية نات لبياجمعة اية الملاات المنالبياتتضمن 

  ي:  للمجموعة ههرية جوالالتابعة ان الشركات . 2020ديسمبر  31ا في كم
  

  بلد التأسيس  األنشطة الرئيسية   كة راسم الش
  في  حصة الملكية كما

  ديسمبر 31
   2020 2019 

      تابعة تاشرك
 %72.82 %72.82 الكويت  صندوق   ـدوق الكويت لفرص الملكية الخاصة  نص

 %100.00 %100.00 البحرين  صندوق  مميزةصندوق كامكو الخليجي للفرص ال
عالمي)  مالي اللدبي ا زمرك( امكو لالستثمارة كشرك

 %100.00 %100.00 االمارات  استثمار ة إدار   (ج) المحدودة
) المالي العالمي دبيكز رم( يعالمال تثماربيت االس

 %100.00 -    االمارات  خدمات مالية   المحدودة (ج)   
 %50.86 %50.86 الكويت  صندوق  لا م صندوق الجازي ألسواق ال 

 %96.00 %96.00 الكويت  شركة قابضة   . (مقفلة) ك القابضة ش.م. ضامن المتحدة  الت   شركة 
 %96.00 %96.00 الكويت  ضة  اب ق  كة شر   مقفلة) ( . م.ك قابضة ش. ال   حدةشركة النواصي المت 

 %76.97 %76.97 مان ع  خدمات مالية   القابضة ش.م.ب.  الشروق لخدمات االستثمار 
 %93.23 %93.23 يت كو ل ا  ت وساطة  ما خد   .م.ك. (مقفلة)شركة األولى للوساطة المالية ش 

 %100.00 %100.00 سعودية  ل ا    خدمات مالية  السعودية –الستثمارل كامكوشركة 
 %100.00 %100.00  البحرين   خدمات وساطة   مار العالمي ش.م.ب. (مقفلة) الستثبيت ا

 لمحدودةاOEIC تللدخل الثاب صندوق كامكو مينا بلس
 %57.59 %57.57 ات  مار اال  دوق ن ص   (ب)

     
     شركة األولى للوساطة المالية ظ بها من خالل  تف ح م 

 %100.00 %100.00 األردن    مات وساطة د خ  دنر األ   –ودة  د حالم  مار العالمي شركة بيت االستث
     للخدمات االستثمارية محتفظ بها من خالل شركة الشروق  

 %100.00 %100.00 عمان  مات مالية  د خ  .م.م.  المالية ذ   لألوراق شركة الشروق  
     

صنـدوق الكويت لفرص الملكية محتفظ بها من خالل  
     الخاصة 
 %99.98 %99.98 الكويت  ركة قابضة  ش  بضة). (قا ش.م.ك   لقابضة ا   ة لمتحد الشركة ا 

     
       تابعةاصة تعامل كشركات ذات أغراض خ شآتمن

 %99.48 %99.48 الكويت  عقارات   . شركة الزاد العقارية ذ.م.م
 %99.79 %99.79 الكويت  عقارات   قيا األولى العقارية ذ.م.م. ال أفريمشركة ش

 %99.80 %99.80 لكويت ا  عقارات   .م.ذ.م ةيلعقارا ةدالمتحالضيافة   كةشر
 %100.00 .100%00 جيرسي  تثماراتة اسإدار   تدشركة باكاي باور مانجر ليم

 47.83% 47.83%  أمريكا  راتشا خدمات است  أل. سي.يزري أل. شركة باكاي باور أدف
 %100.00 -     جيرسي  إدارة استثمارات  (أ)شركة فلينت مانجر ليمتد 

 %45.88 -      امريكا  خدمات استشارات  (أ) ذ.م.م. اراتستشاللفلينت  ةكشر
 %100.00 %100.00 جيرسي  ماراتإدارة استث  لمحدودةشركة كرنيشن مانجر ا

 %74.89 %74.89  امريكا  اترمات استشا د خ  ارات ذ.م.م.لالستشرنيشن ة كشرك
 )(مركز دبي العالمي كو مصر القابضةمشركة كا
 %100.00 %100.00 ات ر ا م اال  بضةا قة  ك شر  المحدودة
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  )تمة(ت أساس التجميع

  بلد التأسيس  األنشطة الرئيسية   اسم الشركة 
 31في  ة كماة الملكيصح

  رديسمب
   2020 2019 

        (تتمة)تابعة اصة تعامل كشركات ذات أغراض خ منشآت
 %100.00 %100.00  جزر كايمان  تثمارات ة اس إدار  ةلمحدودا زتنراركابيتال ب وكامكشركة 
 %100.00 %100.00  جزر كايمان  ات إدارة استثمار  كابيتال لإلدارة المحدودة كامكوشركة 

 %100.00 %100.00  امريكا  تثمارات س إدارة ا  ك ان بالزا المستثمري ب اتشكة رش
 00.001% 1%00.00  كا ري م ا  رات استثما إدارة   انكشركة سنترستون المستثمر

    - %100.00  امريكا  إدارة استثمارات  (ب) انك نفستورلوسون لين إ شركة
    - %100.00  ي س جير  إدارة استثمارات  (ب) شركة مارتلي هولدنجز جي بي المحدودة

    - %100.00  جيرسي  إدارة استثمارات  (ب) المحدودةاينانس جي بي كة مارتلي فرش
 %100.00 %100.00    ت الكوي  ات ار عق   رية ش.ش.واقة العالمتحد شركة كبر

 %100.00 %100.00  الكويت   عقارات  شركة بالنز المتحدة العقارية ش.ش.و
       

       دودة قابضة المحمصر ال  من خالل شركة كامكوبها    محتفظ
 %99.87 %100.00  مصر   خدمات مالية   (ب)مصر   –المي  الع   ثمار ت االست كة بي ر ش 

        انك ستثمر م ل بي بالزا ا  اتش ل شركة  ال خ  ها من محتفظ ب 
 %50.00 %50.00  امريكا  خدمات استشارات   بي بالزا لالستشارات ذ.م.م اتششركة 

        
        انك ر المستثم   ترستون ن س تفظ بها من خالل شركة  ح م 

 %50.00 %50.00  امريكا  خدمات استشارات     مارات ذ.م.ون لالستشتسنترة سشرك
  

  . السنة الشركات خالل هذه بيعأ) تم 
  تم شراء/تأسيس او إضافة حصص ملكية مشتراة الى هذه الشركات خالل السنة. )ب

  . السنةتم دمج هذه الشركات خالل ج) 
  

  رةلشهوا عمالدمج األ
ً لمجموع المقابقة الحيازتخدام طرياسب مال عاألة عن دمج م المحاسبتي ل، وحل المة المحاسبية. تقاس تكلفة الحيازة وفقا
كل عملية صص غير مسيطرة في الشركة المشتراة. بالنسبة لالعادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أي حة ميبالققياسه ذي يتم لاو

بنسبة الحصة في  أو  ة العادلةتراة بالقيمة المشي الشركطرة فالمسيغير  الحصصس تختار المجموعة قيا، لماأعدمج 
كمصروف ضمن المصروفات   عند تكبدها ةزحيااليف التدرج تك تراة.شمكة الصافي قيمة الموجودات المحددة للشر

  .يةارداإلالعمومية و
  

اسب يف المنالتصن دية لغرض تحدلية المقدرات الماجودات والمطلوبقييم المو، تقوم بتأعمالعندما تقوم المجموعة بحيازة 
 ً بين   الفصل اتضمن هذي . تاريخ الحيازة يكما ف للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة وفقا

  ركة المشتراة. للش ةد األصليوالمشتقات المتضمنة في العق
  

  إعادة قياس  ازة. ال يتمخ الحيي تاريادلة فمة العالقيدراجه بقبل المشتري سوف يتم إإن أي مقابل محتمل يتم تحويله من 
  لملكية. ق اوقضمن ح حقةالتسوية الال نع حاسبةلمقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكية وإنما يتم الما
  

ة المالي للتقارير معيار الدوليضمن نطاق ال أو التزام يمثل أداة مالية والذي يقع يتم قياس المقابل المحتمل المصنف كأصل
  ي ار الدولمعيلل وفقاً  األرباح او الخسائرع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في ة مادلقيمة العا للقً وفالمالية  تاألدوا 9

للقيمة   وفقا 9ة ي ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير الماليويتم قياس المقابل المحتمل اآلخر الذ .9مالية لاللتقارير 
  لقيمة العادلة ضمن األرباح او الخسائر.رات في ااج التغيإدرمع عة جملمالية المالبيانات اتاريخ  العادلة في

  

ً بالتكلفةئدرة مبيتم قياس الشه صص غير المسيطرة وأي وع المقابل المحول والمبلغ المحقق للحزيادة مجم (التي تمثل يا
 مقابللي الن إجماإذا كا. ت المقدرة)والمطلوبا حيازتهات المحددة التي تم الموجوداحصص سابقة محتفظ بها عن صافي 

ها بتحديد كافة صحة قيام ىة تقييم مدعتعيد المجمو ،ايازتهالمحول أقل من القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم ح
تي سيتم  بالغ الستخدمة في قياس الماءات المزتها وكافة المطلوبات المقدرة وتقوم بمراجعة اإلجرالموجودات التي تم حيا

تي تم لالموجودات ا يفة لصاج إعادة التقييم ال تزال تشير إلى زيادة القيمة العادلانت نتائة. إذا كيازالحيخ ارجيلها في تتس
  رباح او الخسائر.الي المقابل المحول، يدرج الربح في األا عن إجمهتحياز
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  (تتمة) شهرةوال عمالدمج األ
المرتبطة  ةرهالش دراجبداخل تلك الوحدة، يتم إ لياتالعميتم استبعاد جزء من نقد واج الإلى وحدة إنتالشهرة وزيع عند ت

م قياس الشهرة المستبعدة في بعاد. يتتسرة عند االاالربح أو الخس عملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديدبال
  ظ به من وحدة إنتاج النقد.حتفء المستبعدة والجزللعملية الم يم النسبيةساس القة على أهذه الحال 

  

بات لمسجل وفقا لمتطوفقاً لقيمته العادلة. ويتم قياسه الحقا بالمبلغ ال الأعمعملية دمج  يفتمل المحيتم مبدئياً قياس االلتزام 
ئياً سجل مبدغ المالمبلأو  ملةمحتودات الوالموج لمحتملةالمخصصات والمطلوبات ا  37اسبة الدولي يار المحعمأحكام 
 ً   ا أعلى.يرادات أيهمإلاب ترافاالعقا لمتطلبات أمكن) المدرج وف اء المتراكم (متى اإلطفناقصا

  

  ر في شركات زميلة ثمااست
اركة في  المش علىدرة الق فيالتأثير الملموس ويتمثل المجموعة تأثيًرا ملموًسا.  الزميلة هي شركة تمارس عليها ةكالشر
على تلك  ةكرمشتالسيطرة الأو  سيطرةممارسة الفيها ولكنها دون  رستثمة للشركة المية والتشغيليالمالات السياسات قرار

  ياسات. الس
  

في  لالستثمار إلدراج التغيرات دفتريةتعديل القيمة ال فة. ويتملقق االستثمار مبدئيا بالتكتح م، يتالملكيةطريقة حقوق ا لوفق
 علقة بالشركة الزميلة ازة. تدرج الشهرة المتتاريخ الحي را مناعتبا لزميلةركة اوجودات الشم في صافي المجموعة حصة

  لقيمة.اردية لتحديد انخفاض بصورة ف اهيتم اختبارأو  يتم إطفاؤهاثمار وال ستلال  دفتريةال ةميالقن ضم
  

  ملة ادات الشاراإليفي  أي تغير ة الزميلة. يسجلكرالش عمليات حصة المجموعة من نتائجالدخل المجمع يعكس بيان 
تغيير ا يكون هناك لى ذلك، عندمإضافة إة. موعجمرى للمن االيرادات الشاملة االخالمستثمر فيها كجزء خرى للشركات األ

 نكمتى أم هذا التغيير وتفصح عنهوم المجموعة بتسجيل حصتها في قرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة، تشامسجل مب
 نيالت بير المحققة الناتجة من المعامرباح والخسائر غ. يتم استبعاد األالمجمع ملكيةوق الفي حقتغيرات بيان الفي ذلك 

  في الشركة الزميلة.  ةعبما يتناسب مع حصة المجمو ميلةشركة الزمجموعة والال
  

نه تحت بند ويتم االفصاح ع عمخسائر شركة زميلة في بيان الدخل المجأو  رباحالمجموعة في أ يعرض مجمل حصة
  ت زميلة". نتائج شركا يحصة ف"
  

ضرورة لكي  ل ااء تعديالت عند ويتم إجر  للمجموعة. ةعلمالية المجما تانابيالانات المالية للشركة الزميلة لنفس فترة البيتعد 
  سياسات المحاسبية مع تلك الخاصة بالمجموعة. تتماشى ال

  

يمة إضافية  رة انخفاض في القري تسجيل خساالضروكان من إذا  تحدد المجموعة ما بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية،
ن هناك دليل  اكإذا  ما مجمعة مالية اناتيبتاريخ كل  يالمجموعة فدد حتيلة. مار المجموعة في شركاتها الزمالستث

مبلغ اب باحتس موعةالمج ومتق، ذا ما وجد هذا الدليلإشركة زميلة. ف نخفاض في قيمة االستثمار فيموضوعي على اال
 سائر خ"ر ضمن قق الخسائحم تتييلة وللشركة الزم دفتريةه والقيمة الالممكن استردادرق بين المبلغ لففي القيمة باخفاض االن
  خل المجمع.ن بيان الدمضشركة زميلة" فاض قيمة انخ

  

درج  عادلة. يته القاً لقيمي وفمتبقمار تثاسأي ل ، تقوم المجموعة بقياس وتسجيد التأثير الملموس على الشركة الزميلةفق عند
 عيلمتبقي والمتحصالت من البلالستثمار ا مة العادلةلقياولموس مللشركة الزميلة عند فقد التأثير ال دفتريةال  ق بين القيمةالفر

  في بيان الدخل المجمع.
  

  األدوات المالية  
  منشأة أخرى.كية لملأداة حقوق م مالي أو و التزااألداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة أ

  

  تاريخ االعتراف 
طرفا في   ةعريخ الذي تصبح فيه المجمواجرة أي التاتاريخ المتفي  امبدئي يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية

ب التي تتطل ات الماليةالموجودبالطريقة المعتادة: مشتريات أو مبيعات  األحكام التعاقدية لألداة. ويتضمن ذلك المتاجرة
  عد أو األعراف السائد في السوق. وفقا للقواار الزمني ي اإلطالموجودات ف تسليم

  

  ت المالية  دئي لألدوامبلا لقياسا
ة  إدار المستخدم في  عماللى شروطها التعاقدية ونموذج األعند االعتراف المبدئي ع  ةيتمد تصنيف األدوات المالعي

ً المالية مبألدوات األدوات. وتقاس ا  ة ات المالية المسجل الموجودات المالية والمطلوبحالة  استثناء فيالعادلة ب هامتلقي دئياً وفقا
رصدة أو اقتطاع تكاليف المعاملة من هذا المبلغ. يتم قياس األ ةف أو الخسائر، حيث يتم إضا خالل األرباحلعادلة من ة اميبالق

  المدينة وفقا لسعر المعاملة. 
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  (تتمة)  اسبية الهامةلسياسات المحخص الم  3
  

  (تتمة)  لماليةااألدوات 
  

  مدار يوم واحد  لخسارة علىالربح أو ا
د إلى  وكان احتساب القيمة العادلة يستن ،تحداث تلك األداةاة عن القيمة العادلة عند اسدالمعاملة لأل رعتلف سدما يخنع

سعر المعاملة  بإدراج الفرق بينلمجموعة وم ا، تقالسوقمعامالت ط على المدخالت الملحوظة في قفأسلوب تقييم يعتمد 
دخالت ميمة العادلة إلى النماذج التي لها بعض الالق التي تستند فيها حاالتتلك ال لة في إيرادات االستثمار. فيوالقيمة العاد

دما تصبح  نعالمجمع  الدخل انبيعادلة مؤجال ويدرج فقط في لاملة والقيمة ين سعر المعايكون الفرق بغير الملحوظة، 
 لك األداة. عندما يتم عدم االعتراف بتأو  مدخالت ملحوظةال
  

  مالية ال تامطلوبفئات قياس الموجودات وال
عاقدية ة الموجودات والشروط التدارالمختص إل عمالعلى نموذج األ ءً اداتها المالية بنتصنيف كافة موجولمجموعة بم اتقو

  االتية: لفئات وفقا ل لألصل ويتم قياسه
  

 أة،المطفتكلفة لا  
 املة األخرى  إليرادات الشلة من خالل االقيمة العاد 
 ر الخسائ أو حااألربالعادلة من خالل  القيمة  

  

ل األرباح أو  بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خال  - والضمانات  تابخالف االلتزام - ية طلوبات الماليتم قياس الم
  العادلة.  قيمة عند تطبيق تصنيف ال األدوات المشتقةو ة،اجررض المتفاظ بها لغم االحتالخسائر عندما يت

  

المالية وسمات  تاة الموجوددارالذي تستخدمه إل لماعوذج األلى نمية بناًء عماللاودات تحدد المجموعة تصنيف الموج
  الية.  التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات الم

  

  أةكلفة المطفجة بالتاألدوات المالية المدر
العادلة من  درج بالقيمة مك صنيفهاستيفائه كال الشرطين اآلتيين وعدم ت ي حالةللتكلفة المطفأة ف األصل المالي وفقا قياسيتم 
  ل األرباح أو الخسائر: خال

  

  دية؛  عاقالت قديةجودات لتحصيل التدفقات النالغرض منه االحتفاظ بالمو أعمالباألصل ضمن نموذج  حتفاظالا يتمأن
  و

  غلالمب ى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات ألصلريخ محددة إللمالي في تواقدية لألصل االتعا شروطالي تؤدأن 
 ة على اصل المبلغ القائم. ئدافوال غالمبل أصلاختبار و لغ القائمأصل المب على لفائدة فقطوا

 

  بينة أدناه. إن تفاصيل هذه الشروط م
  

   لتكلفة المطفأة.امدرجة ب رى كأدوات ماليةألخت ااوالمطلوبحقة والسندات مستيتم تصنيف القروض ال
  

يتم احتساب التكلفة  .وتتعرض النخفاض القيمة فة المطفأةأة وفقا للتكللتكلفة المطفاب مدرجةيتم الحقا قياس األدوات المالية ال
طريقة معدل  أ منيتجزجزءا ال ف التي تعتبر اليلمطفأة اخذا في االعتبار أي خصم او عالوة على اصدار األموال والتكا
  ض قيمته. ديله او انخفاد األصل او تعاعاستب بيان الدخل المجمع عنداح والخسائر في علي. تسجل األربففائدة الال
  

   عمالتقييم نموذج األ
الية لما ت الموجوداتوعاتها لمجمإدارها عند المستوى الذي يعكس على النحو األفضل كيفية أعمالنموذج المجموعة دد حت
ة من  قدية التعاقدينلقات ايقتصر على تحصيل التدفن هدف المجموعة بذلك ما إذا كا  د. ويقصالعمراض من األغق األتحقيل

لتعاقدية والتدفقات النقدية الناتجة من بيع الموجودات. وفي حالة عدم  ا ةيلنقدت أو تحصيل كال من التدفقات ا الموجودا
ات المالية م تصنيف الموجودض المتاجرة)، يتالية ألغرموجودات الماالاظ بحتفيتم االن كأن الهدفين (ي متطبيق أ إمكانية

 أعمال خسائر. ال يتم تقييم نموذج لارباح او قيمة العادلة من خالل األالتم قياسها ب"البيع" وي لامعأوذج كجزء من نم
  مثل: عوامل ملحوظة إلى ستندمجمعة ويمن المحافظ اللى  المجموعة على أساس كل أداة على حدة ولكن على مستوى أع

  

 لى موظفي تقارير إورفع ال عمالضمن نموذج األ اهتفظ بوالموجودات المالية المح عمالموذج األية تقييم أداء نفكي
 منشأة.للة العليا داراإل

 وكيفية ) عمالوذج األنم (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن عمالالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األ
 ضافة إلىتلك المخاطر؛ باإل ةاردإ

 ودات المدارة أو التدفقات  وجة العادلة للمفأة إلى القيماكد الم(على سبيل المثال أن تستن عمال يري األكيفية مكافأة مد
 التعاقدية التي تم تحصيلها). ةيالنقد

  وعة.لمجميم اة في تقيالعوامل المهممن معدل التكرار وقيمة وتوقيت المبيعات المتوقع تعتبر أيضا  
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  محاسبية الهامة (تتمة) سياسات الملخص ال  3
  

  مالية (تتمة) ات الاألدو
  

  ة)(تتم عمالاأل جذوم نمتقيي
"سيناريو نموذج "السيناريو األسوأ" أو هات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع سيناريوإلى ال  عمالاأل جيستند تقييم نموذ
التوقعات األصلية  تحقق المبدئي بطريقة تختلف عنة بعد القات النقديحقيق التدفت في حالة .رالعتبا" في احاالت الضغط

، ولكنها ستدرج عمالاأل ظ بها ضمن نموذجالمتبقية المحتف ت الماليةف الموجوداوعة من تصنيجمملغير امجموعة، لن تلل
  مؤخراً.  مشتراة المستحدثة أو ال ات الماليةيم الموجودالمعلومات عند تقي هذه

  

بلغ موعات أصل الدفم ارختبا -  ائدة فقطعات أصل المبلغ والفنقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوفقات الا كانت التدتقييم ما إذ
  والفائدة فقط

و تحصيل التدفقات  ة أل التدفقات النقدية التعاقديلالحتفاظ بالموجودات لغرض تحصي عمالموذج األما يتم تخصيص ندعن
  غ ل المب دفوعات ألصللتدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل مإذا كانت ا ة بتقييم ماالمجموعقوم البيع، تدية ومن قاة التعالنقدي

  ائدة فقط"). بلغ والفأصل الم دفوعاتماالعتراف ب ("اختبار الفائدة فقطو
  

مدى   لى وقد يتغير ع االعتراف المبدئيبالقيمة العادلة لألصل المالي عند مبلغ" يُعرف "أصل ال ألغراض هذا االختبار،
  ). لقسط/الخصمء اافأو إطمثال، في حالة أن يمثل مدفوعات ألصل المبلغ ل المالي (على سبيل عمر األصل ا

  

ألموال قيمة الزمنية لة في مراعاة السي تتمثل بصورة نموذجيب إقراض أسافي أي ترتي فوائدللية ر أهمثإن العناصر األك
بيق أحكام، وتراعي العوامل طتوعة بتقوم المجم لغ والفائدة فقط،مبفوعات أصل التبار تقييم مدان. والخومخاطر االئتم

  عن هذا األصل.  فوائدللمعدل  المالي وفترة تسجيل صلاأل درج بهاالم  ةالعملذات الصلة مثل 
  

لب في  ف للمخاطر أو التقمن االنكشا الحد االدنىن التعرض ألكثر مية التي تسمح بعلى النقيض، فإن الشروط التعاقد
وعات أصل  مثل في مدفتت ةيتعاقدرتيب إقراض أساسي ال تتيح تدفقات نقدية تبية غير المرتبطة النقدية التعاقد اتالتدفق

الل  دلة من خي بالقيمة العااس األصل المالت، ينبغي أن يتم قيمثل هذه الحاالقائم فقط. وفي لغ الالمب نع فوائدوالالمبلغ 
  ئر.باح أو الخسااألر

  

إعادة يذ فنيتم تة هذه الموجودات. دارالمخصص إل عمالاأل غيير نموذجيتم ت لتصنيف فقط عندماا عادةجموعة بإتقوم الم
ة ولم ات نادرة للغايون هذه التغييرومن المتوقع أن تك تالية للتغيير.جمعة األولى الة الملماليابدءا من فترة البيانات  نيفلتصا

  نة. يير خالل السدث أي تغيح
  

  بدئي إلى الفئات التالية: ملاالعتراف ا ة عندموجوداتها الماليف بتصنيمجموعة تقوم ال
  

  ى األخراملة شالل اإليرادات العادلة من خبالقيمة الجة ردن المأدوات الدي
حالة استيفاء الشرطين خرى في املة األاإليرادات الش لعادلة من خالل دين المدرجة بالقيمة اعة أدوات التصنف المجمو

 يين: التال
  

  قائم، لاغ بلالم أصلالمبلغ والفائدة على   أصلتبار خامالي ية لألصل الروط التعاقدي الشوفتستان 
 وجودات الماليةلتعاقدية وبيع المدفقات النقدية اتحقيق كل من التهدف يست لاأعمحتفاظ باألداة في نموذج يتم اال  .  
  

مع ادراج األرباح  ةلعادالرى بالقيمة دات الشاملة األخيرامن خالل اإل قيمة العادلةلبا وات الدين المدرجةيتم الحقا قياس أد
إيرادات الفوائد وارباح وخسائر  جلتسالشاملة األخرى.  في اإليراداتلعادلة يمة اي القغيرات فتلا  تيجةوالخسائر الناتجة ن

خسائر المتراكمة ال ف األرباح اواالعتراف، يعاد تصني ءع. وعند الغاة في بيان الدخل المجمتحويل العمالت األجنبي
  مجمع. بيان الدخل الة األخرى الى ل ماالش الشاملة األخرى من اإليراداتاإليرادات  لة سابقا فيالمسج

  

  ادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  درجة بالقيمة العحقوق الملكية المات أدو
ت اولإللغاء كأدقابل سهم على نحو غير األستثمارات في تصنيف بعض اال مجموعة لا، قد تختار عند االعتراف المبدئي

بقا لمعيار عريف حقوق الملكية طفي تلة األخرى عندما تستويرادات الشامإلا خاللكية وفقا للقيمة العادلة من حقوق مل
لتصنيف على  يتم تحديد مثل هذا ا .غرض المتاجرةيتم االحتفاظ بها ل الو األدوات المالية: العرض 32ي الدول المحاسبة

  .  كل أداة على حدة ساسأ
  

للقيمة العادلة.   املة األخرى وفقاادات الشن خالل اإليرم  ةل لعادارات في أسهم مدرجة بالقيمة ااالستثم سام الحقا قيتي
الشاملة األخرى،   تن اإليراداضمة ويل العمالت األجنبييمة العادلة بما في ذلك بند أسعار تحسجل التغيرات في القوت

ة سائر المتراكمخلااح ولملكية. كما يتم تحويل األربمن حقوق ا ءالعادلة كجزقيمة المتراكمة في ال راترض ضمن التغيوتع
  بيان الدخل المجمع.  لة عند االستبعاد، وال يتم تسجيلها فيإلى األرباح المرح ادات الشاملة األخرىالمدرجة سابقا في اإلير
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  (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة   3
  

  المالية (تتمة) وات األد
  

  (تتمة)خرى املة األت الشدااراإليادلة من خالل  درجة بالقيمة العحقوق الملكية المات أدو
عة من أن تستفيد المجموباستثناء  تتالم الدفعاعندما يثبت الحق في اسزيعات األرباح في بيان الدخل المجمع ويتم تسجيل ت
ضمن اإليرادات الشاملة  يتم تسجيل األرباح ك الحالةداة وفي تلتكلفة األرداد جزء من حصالت كأن يتم استمتمثل هذه ال

م انخفاض الشاملة األخرى لتقيي قا للقيمة العادلة من خالل اإليراداتفسهم المدرجة ومارات في أخضع االستثت الو خرى.األ
  مة. يقال
  

  ائررباح أو الخسادلة من خالل األالمدرجة بالقيمة العأدوات حقوق الملكية 
  و عند شرائها أ  أو الخسائرل األرباح ال خ نمدلة ت حقوق الملكية المالية كمدرجة بالقيمة العاواأدتصنيف المجموعة ب تقوم

من محفظة ندما تشكل جزءاً اجرة أو عتمل أنشطة الباح قصيرة األجل من خالإصدارها بصورة رئيسية لغرض تحقيق أر
يتم تسجيل وقياس  رباح قصيرة األجل.تسجيل األنمط حديث ل على وجود توافر دليل  ية مدارة، في حالةالأدوات م

افة إلى ذلك وعند  مالي المجمع وفقا للقيمة العادلة. إضلبيان المركز امتاجرة في ها لغرض الب فظتحالم الموجودات
ات القياس في متطلبلي الذي يستوبتصنيف األصل الماء غير قابل لإللغا المجموعة على نحوقد تقوم  ،يتراف المبدئاالع

عادلة من خالل  لدرج بالقيمة اأصل مالي مة األخرى كمل شالادات يمة العادلة من خالل اإليرالفة المطفأة أو القفقا للتكو
  أ. نشطابق محاسبي قد يحوظة من أي عدم تبصورة مل دحيستبعد أو يا كان ذلك من شأنه أن األرباح أو الخسائر إذ

  

عقد أو الط ورا لشألرباح في بيان الدخل المجمع طبقئد وتوزيعات اات الفواادلة وإيرادقيمة العتغيرات في اليتم تسجيل ال
  لدفعات.احق في استالم ما يثبت العند

  والصناديق. بعض األوراق المالية تتضمن هذه الفئة من التصنيف 
  

  دل النقد والنقد المعا
  . نوك وفي الصندوق والودائعبلجمع من النقد لدى االم ز الماليان المركقد المعادل في بيد والنالنق يتكون

  

ذات  االجل  بنوك وفي الصندوق والودائع قصيرةن النقد لدى الالنقدية المجمع م بيان التدفقات يف دلاعالم ديتكون النقد والنق
  لدى البنوك. ةد الحسابات المكشوفل بالصافي بعثالثة اشهر او اقلستحقاق ات افتر

  

  إعادة تصنيف الموجودات المالية 
يها ية التي تقوم في الظروف االستثنائالمبدئي إال ف  فاترع ال ا لقة الحتصنيف موجوداتها المالي عة بإعادة المجمو ال تقوم

  . لماعاأل د خطوطهاء أحالمجموعة بشراء أو بيع أو إن
  

  مطلوبات المالية لموجودات والإلغاء االعتراف با
  م واالحكاغاء االعتراف نتيجة التعديل الجوهري في الشروط لإ

تتحول ام في حدود أن حول الشروط واألحك ا يعاد التفاوضمدعن ليعم ى صل المالي مثل القرض إلعة األالمجموتستبعد 
تسجيل  لخسائر في حدود عدماألرباح أو ارق كعدم اعتراف بدراج الفمع إ ض جديدإلى قرهذه األرصدة بصورة جوهرية 

  ر ئاخس سض قياألغرا 1ثاً ضمن المرحلة مسجلة حديقروض الصنيف الخسارة االنخفاض في القيمة بالفعل. ويتم ت
اف أو  ة االعترمكانيقييم إعند ت ائتمانياً كأصل مشترى أو مستحدث.الجديد منخفض  ما لم يعتبر القرض ئتمان المتوقعةالا

  موعة العوامل التالية: جمى العميل، تراعي الاف بالقرض إلعدم االعتر
  

 تغير عملة القرض 
  خصائص األسهمانطباق إحدى 
 لطرف المقابلر اتغي 
 المبلغدفوعات أصل مي تلك الحالة لم تعد تستوفي معايير اختبار تحقق داة فن األديل، فإتعلاهذا  وقوع مثل في حالة 

  قط.ائدة فوالف
  

دا ستنا. وااالستبعادى لإال يؤد هذا التعديل فإن ، حد كبير وفقا للمبين أدناه ىال مختلفة ات نقديةإلى تدفقديل إذا لم يؤد هذا التع
يل في خسائر التعد لفعلي األصلي، تسجل المجموعة أرباح أولمعدل الفائدة المخصومة وفقا ا ةقدينلإلى التغيير في التدفقات ا

مجموعة أن التعديل جوهري  المالية، تعتبر ال بالنسبة للمطلوبات بالفعل. قيمةارة االنخفاض في الجيل خسعدم تسحدود 
اللتزام  الصلية لوالقيمة الدفترية ا عدلة المخصومةملاية لاق بين القيمة الحأدى الى وجود فر عوامل نوعية واذااستناد الى 

  نوعية.  امل تند التقييم الى عولية يست الماوجودابة للم%. بالنس10 نالمالي أو اكثر م
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  تتمة) سبية الهامة (لمحالسياسات اخص امل  3
  

  األدوات المالية (تتمة) 
  

    ت الماليةجوداالمو
يه لعوجودات مالية مماثلة أو ما ينطبق ء من مجموعة مل مالي أو جزأص  نزء ميتم إلغاء االعتراف بأصل مالي (أو ج

المالي في   ألصل ابالعتراف ا موعةمجالكما تلغي  .المالي األصلوق في استالم التدفقات النقدية من قحتنتهي ال ذلك) عندما
في  لي فقطل األصل الماويحتعة بلغاء االعتراف. قامت المجموإلى إل حويالتهذا ويؤهل حالة تحويل األصل المالي، 

 االت االتية: الح
  

 مالي، او  الم التدفقات النقدية من األصل التاسدية في ل حقوقها التعاقيوقامت المجموعة بتح 
 لكامل دون تأخير مادي الى  ت النقدية باالنقدية ولكن تتحمل التزام بدفع التدفقا قاتتدفا في البحقوقه ظ المجموعةتفتح

 ع"، ب "القبض والدفيتب تربموجآخر  طرف
  

ة من األصل  لتعاقدية الستالم التدفقات النقدياق وجبها المجموعة بالحقوبمظ والدفع هي معامالت تحتف ات القبضإن ترتيب
مين النهائيين") و أكثر ("المستلى منشأة اال ديةقدي بدفع التدفقات النقتتحمل التزام تعا لكنسي")، ول األسالمالي ("األصا

 ث: ط الثالالشرو كافة ءفايتة اسفي حال
  

 سي،  األصل األسا ما لم يتم تحصيل مبالغ مكافئة من يينالى المستلمين النهائلغ مباس لدى المجموعة التزام بدفع اليل
ائدة المستحقة ترض زائدا الفمبلغ المقالل ي ترتبط بحق االسترداد لكامصيرة االجل والتا قت مقدمالدفعاء باستثنا

 ية. بمعدالت سوق
 ين النهائيين. مستلمان للاألصل األساسي اال في صورة ضمة بيع او رهن يمكن للمجموع ال 
 أخير مادي. إضافة الى  ائيين دون تالنه ستلمينعن المنيابة  قوم بتحصيلهامجموعة بتحويل أي تدفقات نقدية تلم اتقو

ادل والفائدة د والنقد المعارات في النقثمتساال مار هذه التدفقات النقدية باستثناءعادة استثوعة إ جململ  ذلك، ال يحق
  النهائيين.  خ التحويل المطلوب الى المستلمينيتارتاريخ التحصيل و ما بين الفترة المكتسبة خالل

  

  الحاالت االتية:لالستبعاد في تؤهل تحويل ية العملإن 
  

 او   مة لملكية األصل،الهاالمخاطر والمزايا فة بتحويل كاالمجموعة تقوم  ان 
 السيطرة على  فقدتلمزايا الهامة لملكية األصل ولكن حتفاظ بكافة المخاطر وااو اال ة بتحويلالمجموع موتق ال

  صل.  األ
  

طرف آخر  بالكامل الى توافر القدرة العملية للمحول اليه على بيع األصل  حالة قط فييطرة فلسا فقد مت جموعة انهتعتبر الم
  لتحويل. ة على اد إضافيأي قيو ن فرضدو ةلقدرممارسة هذه ا معالقة غير ذي ع

  

صل،  على األ سيطرةلال واحتفظت بامة لملكية األصطر والمزايا الهاالمخذا لم تقم المجموعة بتحويل او االحتفاظ بكافة إ
جل المجموعة أيضا  في هذه الحالة، تسي السيطرة، وما يعكس استمرار المجموعة فبفقط  باألصلاالعتراف ستمر ي

تي احتفظت لات ايعكس الحقوق وااللتزام حول وااللتزام المرتبط به على أساسقياس األصل المي الصلة. يتم ذ متزالاال
رية مدى السيطرة بالقيمة الدفتألصل المحول، يتم قياس على اضمان  مرة شكلالمست ةلسيطرتأخذ اعندما لمجموعة. بها ا

  ما أقل. موعة سداده أيهعين على المجيت دذي قال قصى لمبلغ المقابللألصل أو الحد األاألصلية 
  

 لمستمرةطرة ايسيتم قياس الاألصل المحول،  (او كليهما) على شترىموعندما تأخذ السيطرة المستمرة شكل خيار مكتتب 
  ، ةلعادلالمقاس بالقيمة ا لصلألب الشراء المكتتحالة خيار   يفتي يجب على المجموعة سدادها عند إعادة الشراء. ومة البالقي

  قل.اهما المحول وسعر ممارسة الخيار اي لألصلمحدد بالقيمة العادلة رة المنشأة سيطار ن استمرفإ
  

  المالية المطلوبات 
أو  خالل األرباحالمبدئي كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  رافعتاال لية عندالما تاموجودنيف اليتم تص

  كلما كان ذلك مناسبا.  - فعالة  تحوطلة ي معامف تحوطت ت مصنفة كأدوااقشتو من أروض وسلف أو دائنيالخسائر، أو ق
  

لة القروض  بالمعاملة في حا مباشرةتعلقة ليف المالتكا دبالصافي بع القيمة العادلة،المالية مبدئيا ببات المطلوتسجل كافة 
  والسلف والدائنين. 

  

  .ات األخرىبطلوملوك واحق إلى البنوعة المستلية للمجملوبات الماتتضمن المط
  

  ف وقياس مطلوباتها المالية كما يلي:عة تصنيالمجمو تحدد
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  (تتمة)  الهامةاسبية لمحسياسات املخص ال  3
  

  تتمة) مالية (ات الاألدو
  

  سنداتقروض و
    لي.عفدة الة معدل الفائبالتكلفة المطفأة باستخدام طريق فائدة للتي تحملقروض اي، يتم الحقا قياس ابعد االعتراف المبدئ

  

   أخرى مطلوبات
 ر بها فواتير سواء صدر أو لم يصد  ستلمة،دمات مخع أو وعة في المستقبل لقاء بضائعن المبالغ المدف يتم قيد المطلوبات

  د. من قبل المور
  

  ات المالية االعتراف بالمطلوبم عد
ه. تهاء صالحية استحقاقأو انأو إلغاؤه ات بوالمطلالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بزام متلتراف بايتم إلغاء االع

لي  ي الحااللتزام المالتعديل شروط الفة بشكل كبير، أو بوط مخترض بشرقس المام مالي حالي بآخر من نفعند استبدال التز
فرق  ال جر، ويدء االعتراف بااللتزام األصلي واعتراف بالتزام جديداغإلديل كعمعاملة هذا التبديل أو التل جوهري، يتم بشك

  بيان الدخل المجمع. دفترية ذات الصلة فييم الفي الق
  

 مقاصة األدوات المالية 
 كالمالي المجمع إذا كان هنابيان المركز  بلغ فيفي المالية ويدرج صالمطلوبات الملموجودات المالية وابين ا لمقاصةاتتم 

وية تحقيق الموجودات وتسي أو أساس الصافى لع لسدادي ملزم حاليًا لمقاصة المبالغ المحققة وتوجد نية انوانحق ق
   واحد. المطلوبات في آن

  

ادلة من خالل  بالقيمة الع طفأة اولفة المبالتك - ماليةوالضمانات الف التزامات القروض بخال – المالية وباتيتم قياس المطل
القيمة  تصنيفيتم تطبيق أو  ةمشتق ا تكون مصنفة كمحتفظ بها لغرض المتاجرة او كأدواتمدنر عخسائاألرباح او ال

  العادلة.  
  

 تحقاقه.حية اسأو انتهاء صالت أو إلغاؤه المرتبط بالمطلوبا اللتزاماء من افاإلعيتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عندما يتم 
لحالي  ي الام المبشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزا ضرقالمنفس التزام مالي حالي بآخر من  عند استبدال

الفرق  لتزام جديد، ويدرج تراف باصلي واعم األإلغاء االعتراف بااللتزالتبديل أو التعديل كي، يتم معاملة هذا اجوهر بشكل
  مجمع.يان الدخل اللة في بذات الصيم الدفترية في الق

  

  ية انخفاض قيمة الموجودات المال
  تمان المتوقعة نظرة عامة على مبادئ خسائر االئ

ير المسجلة  غدين موجودات المالية األخرى في الن المتوقعة لكافة لقروض والسائر االئتماجموعة مخصص خملا تسجل
هذا في  ليهاوعقود الضمانات المالية والمشار القروض امات االتز لى جانبلخسائر، او اح ال األربابالقيمة العادلة من خال

  . 9ر المالية القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقاري فاضالملكية النخ قوقات ح". ال تتعرض أدوالقسم بــ "االدوات المالية 
  

سائر صل (خعمر األمدى  نشأ علىتوقع أن تالممن مان التي الئتمان المتوقعة إلى خسائر االئتاائر يستند مخصص خس
لحالة،  ه اتحداث وفي هذسال امنذ مخاطر االئتمان ة) ما لم يطرأ ازدياد ملحوظ في ألدامر ااالئتمان المتوقعة على مدى ع

  عشر مدى اثني اً (خسائر االئتمان المتوقعة على رر شهمان المتوقعة على مدى اثني عشيستند المخصص إلى خسائر االئت
داة  ئتمان المتوقعة على مدى عمر األر االخسائمدى االثني عشر شهراً هي جزء من  عة علىالمتوقتمان ئر االئراً). خساشه

عشر شهراً   ياثن من المحتمل أن تطرأ خالل فترةأحداث التعثر لألداة المالية والتي  من خسائر الناتجة لا  تلك والذي يمثل
ن ئتماعة على مدى عمر األداة وخسائر االالمتوقئتمان ر االمن خسائتحتسب كل ة. جمعمالية المبعد تاريخ البيانات ال

 المحفظة ذات الصلة المتعلقة باألدوات عة مجمع حسب طبي وأ فردي إما على أساس متوقعة على مدى االثني عشر شهراً ال
  المالية. 

  

المتوقعة. تمان ر االئخسائ احتسابالمبسط في هج لمنعة تطبق ايين وموجودات العقود، فإن المجمورالتجابالنسبة للمدينين 
إلى خسائر ا خسائر استناد صصخجل مبدالً من ذلك تسغيرات في مخاطر االئتمان ولكنها التعة وبالتالي، ال تتبع المجمو

 فة مخصصات ة مجمعة. كما حددت المجموعة مصفويت مالعمر األداة في تاريخ كل بيانااالئتمان المتوقعة على مدى 
مدينين العوامل المستقبلية المرتبطة بالمع سب خسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناخية بالتاريموعة ة المجدا إلى خبرتنااس

  ية.داصتاالقوالبيئة 
  

حوظ ة مجمعة لما إذا كان هناك ازدياد ملالييم في نهاية كل فترة بيانات مبإعداد سياسة تقوم على إجراء تقيمجموعة قامت ال
لتي تقع على مدى اخاطر التعثر ف المبدئي عن طريق مراعاة التغير في مالعترامنذ ا ماليةئتمان لألداة الاال اطرفي مخ
لمرحلة  وا 1مرحلة جميع قروضها ضمن الاً إلى اإلجراء أعاله، تقوم المجموعة بتلية. واستناداملاداة المتبقي من األ العمر

  كما هو مبين أدناه: تمانيةا االئقيمته تنخفضلمستحدثة والتي او اة أة المشتراوالموجودات المالي  3المرحلة و 2
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  مة) مة (تتة الهامحاسبيسياسات الملخص ال  3
  

 (تتمة) ية ماللاودات انخفاض قيمة الموج
  

  (تتمة)تمان المتوقعة نظرة عامة على مبادئ خسائر االئ
تقل الموجودات بين . وتنالسلفتوقعة للقروض ولمااالئتمان اس خسائر ونة من ثالث مراحل لقيكطريقة م تطبق المجموعة

   .يئلمبدإلى التغير في الجودة االئتمانية منذ االعتراف ا اً ادثالثة التالية استنالمراحل ال
  

  شهراً  12على مدار  متوقعةمان الئتخسائر اال :1المرحلة 
جزء خسائر  تسجيليتم  عتراف المبدئي،الاتمان منذ خاطر االئبط بازدياد ملحوظ في متتي ال تربالنسبة لالنكشافات ال

 ثني عشر شهراً الا فترةمالية والمرتبطة باحتمالية وقوع أحداث تعثر خالل الة على مدى عمر األدا االئتمان المتوقعة
  التالية.  

  

  ئتمانيةلقيمة االالتعرض لالنخفاض في ا ن دو –داة خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األ :2لة المرح
االعتراف المبدئي ولكن دون التعرض  ي مخاطر االئتمان منذرتبط بازدياد ملحوظ فة التي تتمانياالئ سبة لالنكشافاتلنبا

  توقعة على مدى عمر األداة المالية. ان الماالئتمتسجيل خسائر ئتمانية، يتم الايمة لالنخفاض في الق
  

  في القيمة االئتمانية نخفاضض لالفي حالة التعر – ةعمر األداعلى مدار  ئر االئتمان المتوقعة اخس :3لة المرح
ت  على التدفقا  ذي تأثير سلبي رثو أكلقيمة االئتمانية في حالة وقوع حدث أة كمنخفضة في اموجودات الماليييم اليتم تق

،  39دولي ال المحاسبة ضمن معيارنفس المعايير الواردة  ستند الىمستقبلية المقدرة لألصل. إن هذا التقييم يدية الالنق
  المخصصات المحددة.  ابتسجية المجموعة في احأ أي تغيير بشكل كبير على منهم يطرالي لوبالت

  

  ةعقوالمتتحديد مرحلة خسائر االئتمان 
مانية منذ ملحوظ في المخاطر االئت ازديادهناك  أيضاً بتقييم ما إذا كانم المجموعة ة، تقوة مجمعيبيانات مال في تاريخ كل

تباراً من تاريخ البيانات ي اعمتبقالعمر المتوقع الالتعثر التي حدثت على مدار مخاطر  مقارنة بدئي من خاللالماالعتراف 
لمدة   السداداعتبار أن كافة الموجودات المالية متأخرة ويتم  مبدئي.االعتراف ال تعثر في تاريخلا خاطرالمالية المجمعة مع م

لم   حتى وإن 2لمرحلة المبدئي ويتم تحويلها إلى اعتراف منذ اال ر االئتمانيةخاطوظ في المازدياد ملحيوم تنطوي على  30
  ئتمانية. الااطر المعايير األخرى تشير إلى ازدياد ملحوظ في المختكن 

  

ودات مجموعة موجا إذا كان أصل مالي أو متحديد عة، تقوم المجموعة أيضاً بإجراء تقييم لجمالية مانات ماريخ كل بيت في
النخفاض في القيمة االئتمانية رض لد تعن األصل المالي قئتمانية. تعتبر المجموعة أقيمة االض في العرضت لالنخفاة تمالي

ون كندما تدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو عت النقلتدفقاير ضار على اأو أكثر ذي تأث دواح  في حالة وقوع حدث
ض في القيمة المالية التي تعرضت لالنخفاوجودات افة الميوم. تصنف ك 90 سداد لمدةمتأخرة ال المدفوعات التعاقدية

   قعة.ألغراض قياس خسائر االئتمان المتو 3من المرحلة ية ضتماناالئ
  

  ةعئتمان المتوققياس خسائر اال
تتوقع  ية التيقدتدفقات الند وكافة العقلمستحقة وفقا للنقدية التعاقدية الفقات االفرق بين التدمان المتوقعة الى تستند خسائر االئت

ارها  تبعافي  فائدة الفعلي األصلي لألصل. وتأخذ المجموعةعدل اللمارب تم خصم العجز بمعدل مقالمجموعة استالمها. وي
ينة، يجوز ان ذلك، وفي حاالت مع رغم منلعقد. على اليوم وفقا لشروط ا 90ما يتأخر السداد عن صل المالي عندتعثر األ

حتماالت استالم راجع ات الى ت داخلية وخارجية تشيرالي عندما تظهر معلوماصل المتعثر األا في اعتبارهالمجموعة  خذتأ
 ة. بها من قبل المجموع يزات ائتمانية محتفظاحتساب أي تعز بالكامل قبل مةئاالق المجموعة للمبالغ التعاقدية

  

رة عند  د التعثر، ومعدل الخساتعرض عنقيمة الو ية التعثر،دير احتمالتقلناتج المخصوم لمان المتوقعة هي اتر االئإن خسائ
(احتمالية  شهراً  12ى مدى مالي سواء علال هتزامتمثل احتماالت تعثر المقترض في الوفاء بال التعثرة ماليالتعثر. إن احت

مة . إن قية)عمر األدا ثر على مدىتعام (احتمالية الجي المتبقي لاللتزااإلنت لى مدى العمرشهر) او ع 12لى مدى التعثر ع
 ، من تقوم المجموعة باحتساب قيمة التعرض التعثر لتعثر.ا  حالةنكشافات المتوقعة في رض عند التعثر تمثل االالتع

ة يمك اإلطفاء. إن قا للعقد بما في ذلقلية وفالمبالغ الحاتغيرات المحتملة في األدوات المالية واللية المرتبطة بنكشافات الحاالا
ائر المتوقعة نتيجة ر الخسعثالت يمثل معدل الخسارة عندجمل قيمته الدفترية. وتمثل م صل ماليألند التعثر التعرض ع

  موال.   مة الزمنية لألعتراف والقياال دة عنالتعثر وقيمتها المتوقع
  

 تظهر معلوماتي عندما لمال صل اها تعثر األة في اعتبارداراإل ن تأخذي حاالت معينة، يجوز امن ذلك، وفعلى الرغم 
ات القائمة بالكامل قبل احتساب أي تعزيزاقدية غ التعالجموعة للمباالت استالم المة تشير الى تراجع احتموخارجي داخلية

  وعة.  ا من قبل المجمنية محتفظ بهماتئا
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  امة (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية اله  3
  

  (تتمة) خفاض قيمة الموجودات المالية نا
   لكويت المركزيت بنك التعليماقا مان وفئتاال خسائر صاتمخص

الكويت  الصادرة عن بنك تليمااالئتمان للتسهيالت االئتمانية وفقا للتع صات خسائرحتساب مخصالمجموعة بايتم مطالبة 
ة السداد نية كمتأخرصنيف التسهيالت االئتمات. يتم يف التسهيالت االئتمانية واحتساب المخصصاتأن تصنكزي بشالمر
التسهيل االئتماني عن الحدود   يادةلة زب العقد أو في حاي تاريخ سدادها المحدد بموجعة ما فتالم دفما ال يتم اسعند

أخر تساسي مأو القسط األ الفائدةلقيمة عندما يكون مبلغ نخفض اداد ومي كمتأخر السسهيل االئتمانتلانيف المعتمدة. يتم تص
ة إداريتم ممكن استردادها. سهيل عن قيمته التقديرية الرية للتة الدفتزيادة القيم الةكذلك في حيوم و 90ن السداد لمدة تزيد ع

ة كتسهيالت غير القيم منخفضة وتأخرة السداد مة، والقروض ميقلا ضةورقابة القروض متأخرة السداد ولكن غير منخف
  ت:  يد المخصصاات تستخدم بعد ذلك لتحدئربعة ف منتظمة ويتم تصنيفها إلى أ

  

دة لمحدات اخصصالم  المقاييس  ة الفئ  
    

 -   يوم  90مدة تصل الى  تظمة ل غير من   قيد المراقبة 
 %20 يوم  180-91 غير منتظمة لمدة تتراوح بين   دون المستوى

 %50 يوم  365-181مة لمدة تتراوح بين منتظ غير    ك في تحصيلهاكومش
 %100 يوم   365منتظمة لمدة تزيد عن   غير   ة  معدوم

  

ة بشأن  دارستناداً إلى أحكام اإلئات المذكورة أعاله ائتماني ضمن إحدى الفهيل االاج التساً بإدر مجموعة أيضالوم قد تق
  ميل. عية الخاصة بالروف غير المالظلا و أ/الظروف المالية و

  

بة ونسالنقدية  للتسهيالت دنى من المخصصات العامةأ% كحد 1إضافة إلى المخصصات المحددة، يتم احتساب نسبة 
في بعد بعض فئات الضمانات المحددة) والتي الصاة (بالئتمانية القائمدية وذلك لكافة التسهيالت اير النقهيالت غ% للتس0.5
  ت المحددة. حتساب المخصصاال ضعتخال 

  

  الموجودات غير الماليةيمة اض ق خفان
تنخفض  ل ما قدى أن أصك أي مؤشر علهناإذا كان  لتحديد ما كل بيانات مالية مجمعة خبتاري تجري المجموعة تقييما

لمبلغ موعة بتقدير اجملا وماختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تق عند ضرورةلمؤشر أو ر مثل هذا افإذا ما توف  قيمته.
ليف تكاناقصاً التاج النقد عادلة لألصل أو وحدة إنلقيمة اإن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو ال ل.ه لألصسترداداالممكن 
ً لتدفقات ى أسل عل تم تحديده لكل أصاء االستخدام أيهما أعلى ويمته أثنع أو قيحتى البي اس فردي ما لم يكن األصل منتجا

تزيد القيمة  ا. عندممن الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرىتاجها يتم إن ر عن تلك التية على نحو كبيلقتمسة نقدي
 يمتهلى قضت قيمته ويخفض إرداده، يعتبر األصل قد انخفمكن استبلغ المالنقد عن الماج وحدة إنت ألصل ما أوالدفترية 

  الممكن استردادها. 
  

ل  ب خصم ق لباستخدام معدل ا إلى القيمة الحالية  المستقبلية المقدرة نقدية فقات الدام، تخصم التدختساالعند تقييم القيمة أثناء 
  لة ل. عند تحديد القيمة العاد خاطر المحددة لألص ال والمة لألمولقيمة الزمنيالية لوق الحات السذي يعكس تقييمالضرائب وال 

ً ن مالت يتم لة عدم تحديد أي معاوجدت. في حا ة في السوق، إنثيحدالتكاليف حتى البيع، تتم مراعاة المعامالت  الاقصا
نة للشركات م المعلر األسهقييم أو أسعاات التبمضاعفييدها حاسبية يتم تأالعمليات الم هإن هذ وذج تقييم مناسب.استخدام نم

  األخرى المتاحة.دلة العاة يمة المتداولة أو مؤشرات القالتابع
  

ها بصورة منفصلة وقعة والتي تم إعدادفصلة والحسابات المتات الملموازنض القيمة على ا افنخاليستند احتساب المجموعة 
لحسابات هذه الموازنات وا ا. تغطيلة عليهجودات المنفصع الموم توزيلتي يتإنتاج النقد اوعة من وحدات ملكل مج

قدية  التدفقات النتم تطبيقه على يول جات األطول، يتم احتساب معدل نمو طويل األللفترت. اونس مسخالمتوقعة فترة 
  لسنة الخامسة. المتوقعة بعد ا المستقبلية

  

ناك أي حديد ما إذا كان هجمعة لتمالية مخ كل بيانات بتاري تقدير إجراء ضمن شهرة، يتمات التي ال تتدللموجوبالنسبة 
ً لم تعد موجودة أو قد انلقيماض اخفانمؤشر على أن خسائر  ر، يتم ثل هذا المؤشفإذا ما توفر م .ضتخفة المسجلة سابقا

بقاً المسجلة سا لقيمةنخفاض اخسارة ا ردوعة. يتم من قبل المجم دج النقرداده لألصل أو وحدة إنتامبلغ الممكن استتقدير ال
 ة ارخسمكن استردادها لألصل منذ أن تم إدراج أخر الممة يلقد افتراضات المستخدمة لتحديهناك تغير في اال إذا كان فقط

تم  الدفترية التي  ترداده أو قيمتهسكن االقيمة الدفترية لألصل عن المبلغ المم  تزيدبحيث المقيد  الردإن مة. من انخفاض القي
ات سابقة. في سنول صلألتسجيل خسارة انخفاض القيمة  الك فيما لو لم يتماالستهي بعد صافبالقيمتها انخفاض  حديدت

 س لعكملة االة، تتم معا، في هذه الح المعاد تقييمه األصل بالمبلغ راجما لم يتم إد عمجلما  بيان الدخل في  الرديسجل هذا 
  م.ييكزيادة إعادة تق
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  (تتمة)  ة الهامةاسبيالمحلسياسات ملخص ا  3
  

  (تتمة) الموجودات غير الماليةيمة اض ق خفان
يتم ية. الدفترلقيمة قيمة اانخفاض  مالاحت ىإل فومة سنويا وعندما تشير الظرديد أي انخفاض في القييتم اختبار الشهرة لتح

التي د) النق إنتاج من وحدات(أو مجموعة  دة إنتاج النقدلوحلغ الممكن استرداده بالميمة الشهرة بتقييم تحديد انخفاض ق
قل من أ قدنلاج اتنيمة عندما يكون المبلغ الممكن استرداده لوحدة إقعتراف بخسارة االنخفاض في التتعلق بها الشهرة. يتم اال

  ترات مستقبلية.ف في ردهاهرة ال يمكن شي القيمة المتعلقة بالة. إن خسائر االنخفاض فللوحد دفتريةيمة الالق
  

ة سنويا في تاريخ يملقمحددة لغرض احتساب انخفاض ات االعمار اإلنتاجية غير الوسة ذاات غير الملمالموجوديتم اختبار 
الى احتمال انخفاض وعندما تشير الظروف  -  كن ذلكمتى ام - نقد انتاج ال دةوح ىوستم  ىالبيانات المالية المجمعة عل

  ة الدفترية.  ميالق
  

  دلةيمة العاالق قياس
الخسائر وبعض  رباح أوخالل األ  ة بالقيمة العادلة منجودات المالية المدرجمولية مثل الدوات المابقياس األ تقوم المجموعة

ل ميزانية  اريخ كة في تالعادل للقيمة قاً وف ألخرىموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة ا
  عمومية. 

  

اف في مة بين أطرامالت منتظفي مع زامالتوع لتسوية أصل أو المدفبيع السعر المستلم من  االقيمة العادلة بأنه رفتع
حدى  إ في ماتزلالض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل اادلة على افترا ياس القيمة العلقياس. يستند قالسوق في تاريخ ا 

  الية: ت التالحاال
  

 أو  ئيسي لألصل أو االلتزام،البيع أو النقل في السوق الر 
 االلتزام.  لألصل أو ثر مالءمةاألك السوقي في ئيسي، أير السوق الرفي غ البيع أو النقل 
  

  سي أو السوق الكثر مالءمة.السوق الرئيالوصول إلى  المجموعةبإمكان يجب أن يكون 
  

  مها عند استخدا قللمشاركين في السو كنالتي من المماالفتراضات  ستخدامزام بالتأو اال ة لألصلل عادال ةمقياليتم قياس 
يراعي قياس صادية المثلى. لون لتحقيق مصالحهم االقتلسوق سيعمركين في اراض أن المشا، بافتامتزألصل أو االلتسعير ا

م األصل  خالل استخدا دية مناقتصا تاج منافعق على إنلسو ي اف ينركدلة للموجودات غير المالية قدرة المشاالقيمة العا
  على وأفضل األصل بأ مل أن يستخدمالمحت منق آخر في السو لى مشاركبيعه إ من خالل ى وأفضل مستوى له، أوبأعل

  مستوى له.
  

قصى تحقيق أ مع لة،دالعا توفر لها بيانات كافية لقياس القيمةلظروف والتي يقييم مالئمة لوعة أساليب تتستخدم المجم
  وظة.ر الملحيل استخدام المدخالت غالصلة وتقلي الملحوظة ذاتدخالت ام للماستخد

  

ة المجمعة ضمن ماليت الو االفصاح عنها في البياناالعادلة أس قيمتها لتي يتم قياا مطلوباتدات والتصنف كافة الموجو
لقيمة ا اسقيهمية ليمثل أوالذي الت من المدخ أقل مستوىى إل اً ادتنا يلي، اسالعادلة، والمبين كملقيمة هرمي لجدول الال

  العادلة ككل: 
  

  لمطلوبات المماثلة؛ثلة أو اات المماالنشطة للموجود ألسواق) في امعلنة (غير المعدلةار الاألسع :1المستوى  
  عادلة  لقيمة الس اقيا ىعلا الت والذي يمثل تأثيرا جوهريالمدخ توى منسا أقل ميكون بهساليب تقييم : أ2المستوى

  اشر؛ وبمباشر أو غير كل مملحوًظا بش
  عادلة  لقيمة الى قياس اأثيرا جوهريا عليمثل توالذي ستوى من المدخالت أقل م ون بهاك: أساليب تقييم ي3المستوى

  غير ملحوًظا.
  

استخدام أسعار  لنة. ويتممعال قولسا ري سوق نشط بالرجوع إلى أسعاسعرة فية المات الماللة لألدولقيمة العاديتم تحديد ا
ستثمار ة أو صناديق االلمشتركاديق استثمارات في الصندلة لالة العامللمطلوبات. تستند القي البيعسعار أوء للموجودات الشرا

  را.عنها مؤخات المعلن  ة الموجوداالستثمار المماثلة إلى صافي قيمو أدوات أ
  

مماثل أو التدفقات  الستثمار  ةيالقيمة السوقإلى العادلة بالرجوع القيمة  ديدتح متي ة،لنسبة لألدوات المالية غير المسعراب
  . متداولينخرى أو أسعار المة األالمالئأو نماذج التقييم خصومة ية المدالنق

  

وفقًا  ليةتقبسمالة عن طريق خصم التدفقات النقديعادلة يمة القدير القكلفة المطفأة، يتم تبالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالت
  ثلة.مالية مما تاي السوق ألدوالعائد الحالي ف معدلل
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  (تتمة)  ة الهامةبيساالمحلسياسات ملخص ا  3
  

  (تتمة) ةمة العادلقياس القي
تحدد المجموعة ما إذا كانت متكرر،  أساسعلى المجمعة ات المالية والمطلوبات المدرجة في البيان توجودابالنسبة للم
ت  دخال (استناداً إلى أقل مستوى من المم التصنيف إعادة تقييطريق  رمي عنالجدول اله ثت بين مستوياتدحد ق التحويالت
  ة البيانات المالية المجمعة.رية فتعادلة ككل) في نهااس القيمة الالهام على قيذي التأثير 

  

ت عة وسماطبي وبات بناءا علىلطلموافئات الموجودات  قيمة العادلة، حددت المجموعةبال لغرض اإلفصاحات المتعلقة
  .  للموضح أعالهيمة العادلة وفقا او االلتزام ومستوى الجدول الهرمي للق صلباألمرتبطة اطر الالمخ

  

  عقارات استثمارية 
ً بالتكلفةاالستثمارية معقارات تقاس ال ً  املة.تكاليف المعبما في ذلك  بدئيا   ات المبدئي، تدرج كافة العقار رافلالعتالحقا

وافق تيم تتخدام طرق تقينة باس ة كل سييمات مقيم مستقل في نهايداً إلى تقيدها استناتم تحدالتي ي مة العادلة ستثمارية بالقيالا
يمة العادلة في  غيرات في القناتجة من التالخسائر ال األرباح أو رجتد .الية المجمعةات المالبيانوف السوق في تاريخ مع ظر

   .عبيان الدخل المجم
 

ً من عند مارية ثتساالعد العقارات بتتس صول  ع الحقلمتواالستخدام وليس من ابيعها أو عند سحب العقار االستثماري نهائيا
الدخل  بيان  القيمة الدفترية لألصل فيوت البيع صالمتحبين صافي  يدرج الفرق ية من بيعه.لى مزايا اقتصادية مستقبلع

  ستبعاد.اال سنةفي المجمع 
  

ار ل من عقيوحللت ستخدام. بالنسبةات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االراعقمن ال ى أولإ تيالحوالتتتم 
لة في تاريخ  عاد ال الحقة تكون قيمة العقارلنسبة للمحاسبة الالمقدرة للعقار بالمالك فأن التكلفة تثمار إلى عقار يشغله الالس

العقار وفقاً  استثمارياً، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا  راً عقالمالك له اغشيي لذا قاردام. إذا أصبح العالتغيير في االستخ
ت قيد التطوير حويالت من العقاراالستخدام. تتم التتاريخ التغيير في اممتلكات والمعدات حتى عليها للالمنصوص  ةسياسلل

ً للقيمعد وب دفتريةة الميقبال هال عة لالستخدام المزمتصبح العقارات جاهزندما ععمل وال مالعند استك ة ذلك يتم تقييمها وفقا
 . ةمجمعالبيانات المالية الخ العادلة في تاري

  

  ممتلكات ومعدات  
اكم وخسائر عد االستهالك المتربالتكلفة بالصافي بالرأسمالية قيد التنفيذ  عمالذلك األبما في عدات ممتلكات والميتم إدراج ال

معدات وتكاليف لتكلفة تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والتلك ا وتتضمن ت.وجد نإ ة،كمرالمتنخفاض في القيمة ااال
 لصلة.  عتراف ذات ال عند استيفاء معايير االمشروعات االنشاء طويلة األجة لنسبلض بااالقترا

 

 معدالتاً لقفوذ فيتنال قيد عمالألرض واألود الممتلكات والمعدات باستثناء ايتم احتساب مخصص االستهالك لكافة بن
اإلنتاجي المتوقع والذي  عمرال ىى مدى قيمتها التخريدية علسبة لشطب تكلفة كل أصل على أساس القسط الثابت إلتحم
باني التي تستهلك على مدى المباستثناء بعض تركيبات وتجهيزات  ات والمعداتافة الممتلكسنوات لك 5إلى  3راوح من يت

نتاجي المتوقع مر اإلدى العهيكل المدني للمباني والذي يستهلك على موالات شر سنور بعدقمالو هاع لر اإلنتاجي المتوقالعم
  سنة. 20فترة ر بمقدله وال
  

لية ويتم تعديلها كل سنة مافي نهاية للممتلكات والمعدات ك طرق االستهالاإلنتاجية وية واألعمار لقيم التخريديتم مراجعة ا
  اً.بسامنك ذلان اس مستقبلي، متى كعلى أس

  

  . الستخدام المقصود منهاالموجودات عندما تكون الموجودات جاهزة ل هالك هذهيبدأ است
  

  غير ملموسة   داتوجوم
 إن تكلفة الموجودات  لتكلفة.مبدئي باتم حيازتها بشكل منفصل عند االعتراف الودات غير الملموسة التي جس المويتم قيا
يتم  ،دئيبعد االعتراف المب ة.في تاريخ الحياز العادلة كماهي القيمة  مالعاألج دممن تم حيازتها ض التيملموسة غير ال

ً لملر ايقياس الموجودات غ ال يتم رسملة الموجودات  فاض في القيمة.انخ راكم وأي خسائرفاء متأي إط موسة بالتكلفة ناقصا
في السنة  جمعالملدخل بيان افي فات ورصالم هروتظلتطوير المرسملة، كاليف اتثناء تخلياً، باسمنتجة دالموسة الغير الم

  وفات. د المصريها تكبالتي ف
  

 ر محددة المدة.إما أن تكون محددة المدة أو غي ةلملموسغير ا جية للموجوداتامار اإلنتيتم تقدير األع
  

  حددة المدة غير م          تراخيص
  سنوات  10         ات العمالءقعال
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  ) ةمتت( مةااسبية الهملخص السياسات المح  3
  

  (تتمة) ملموسة  وجودات غيرم
ويتم اإلنتاجية مارها االقتصادية أع لتخريدية على مدىإلى قيمتها ا عمار محددةالملموسة التي لها أتطفأ الموجودات غير 

اء اإلطفيتم مراجعة فترة  موس.ل غير الملى انخفاض قيمة األصلة وجود ما يشير إلحا في اتقدير االنخفاض في قيمته
ة عن  يتم المحاسب .ة مالية على األقلنهاية كل سن مر اإلنتاجي المحدد فيذي الع ملموسلاغير  ء األصلافطقة إوطري
مثلة في األصل عن  ية المستقبلية المتصادقتالايا اجي المتوقع أو نمط االستهالك المتوقع للمزر اإلنتاالعم ات فيالتغير

يتم االعتراف  .يرات في التقديرات المحاسبيةغها كتعمامل يتم التعو ،الئمما هو م، حسبأو طريقة اإلطفاء فترةريق تغيير ط
مع لمجا األرباح او الخسائراإلنتاجية المحددة في بيان ذات األعمار  دات غير الملموسةاء على الموجوبمصروفات اإلطف

رها اختبا ممحددة، بل يتل ا غير ةنتاجيار اإللملموسة ذات األعمير اال يتم إطفاء الموجودات غ رى.ضمن المصروفات األخ
شير إلى احتمال ت في الظروف تع أحداث أو تغيرا في حالة وقورة أكثر تكراراً ا سنوياً أو بصونخفاض في قيمتهديد االلتح

ر غي صلمر اإلنتاجي لألالع  يتم مراجعة وحدة إنتاج النقد.ادية أو على مستوى إفررة وانخفاض القيمة الدفترية سواء بص
غير تقدير العمر كما إذا كان سيتم االستمرار ب ديأساس سنوي وذلك لتحد حدد على ر المي غمر اإلنتاجي علاذي  الملموس

تاجي من العمر ي تقدير العمر اإلنر فغييتيتم إجراء ال ار في تقدير العمر على هذا النحو، ة عدم االستمرمحدد. في حال
 .مستقبلي ساسى ألعلمحدد اجي اد إلى العمر اإلنتلمحدتاجي غير ااإلن

  

ية  مة الدفتربيع والقيلصالت ابين صافي متح بالفرق العتراف بأصل غير ملموساح أو الخسائر من عدم ااألرب م قياستي
  باألصل.د عدم االعتراف خل المجمع عنألصل وتدرج في بيان الدل
  

  مخصصات
كون ماضي وتفي ال عتج من حدث وقان لي)استدالو أ ونيالتزام حالي (قانموعة لدى المجصات عندما يكون المخصتسجل 
  موثوق منها. ويمكن قياسها بصورةزام محتملة سداد االلت تكاليف

  

  ظفينخدمة للمونهاية ال ةمكافأ
ة بحد أدنى يخضع إلتمام مدة خدمة معينة وخدم ال للموظف وطول مدةالراتب النهائي إن استحقاق هذه المزايا يستند الى 

 لتوظيف. ى فترة اة لهذه المزايا على مدحقاق التكاليف المتوقعيتم استفين. ظولة وعقود المصلاذي  ن العمللقانووذلك وفقا 
  . عةمجمال المالية البياناتخ إلجباري في تاريجة اإلنهاء اغ المستحق لكل موظف نتيلمبلالممول ا لتزام غيرهذا االيمثل 

  

ماعية العامة للتأمينات االجت لهيئةإلى ا تاشتراكاقديم تب موعةوم المجين تقة للموظفين الكويتينسببالإضافة الى ذلك، و
  عند استحقاقها.  فصروشتراكات كمتسجل هذه اال. موظفينكنسبة من رواتب ال

  

  زينة الخ أسهم
إعادة  يتم  جموعة ولم من قبل المشراؤها الحقاً إعادة ها وإصدار التي تم لشركةللوكة ممال سهم األتتمثل أسهم الخزينة في 

ة إدراج جب هذه الطريقبمونة بطريقة التكلفة حيث يتم يتم المحاسبة عن أسهم الخزي. اآلن ىتإلغاؤها حأو  ا هدارصإ
يتم  ،أسهم الخزينة إصدارة . عند إعاد كيةوق الملفي حساب مقابل ضمن حقمعاد شراءها الالمرجح لتكلفة األسهم  طالمتوس

تم تحميل ا يكم ".اطي أسهم الخزينةة "احتيالملكي وزيع في حقوقتللابل ل غير قمنفص من حسابرباح الناتجة ضإدراج األ
اح ية على األربم تحميل الخسائر اإلضافلدائن لذلك الحساب، ويتا في حدود الرصيد ى نفس الحساب أي خسائر محققة عل 

س ساالفي االخزينة  مهع أس عن بيالحقاً المحققة تخدم األرباح االختياري. تسو جبارياالياطي االحتعلى من ثم رحلة والم
فع أية والي. ال يتم دالت على ةواحتياطي أسهم الخزين ةحلالمراح في االحتياطيات واألرب الخسائر المسجلة سابقاً صة قامل

بنفس النسبة وتخفيض عدد أسهم الخزينة  إلى زيادة أسهم منحة إصدارويؤدي الخزينة.  قدية عن أسهمتوزيعات أرباح ن
  أسهم الخزينة.  ي تكلفةإجمال ىن التأثير علودبسهم كلفة الوسط تمت
  

  العمالت األجنبية ل تحوي
  ة باستخدام ية لكل شركالبنود المدرجة في البيانات المالس يتم قياو ؛يسيةالرئتها لالمجموعة عممن شركات ة ركتحدد كل ش
تاريخ المعاملة.  ائدة فية السيسالعملة الرئي رابأسعبدئياً بية متي تتم بالعمالت األجنالرئيسية. تقيد المعامالت ال تلك العملة

وفقاً إلى الدينار الكويتي  المجمعة ةالمالي البياناتيخ بتار قدية بالعمالت األجنبيةلنطلوبات اتحويل الموجودات والم ويتم
  .لمجمعالدخل ا  ناي بيتحويل فعن الالخسائر الناتجة أو  حفة األربااريخ. ويتم إدراج كارف السائدة بذلك التلصا ألسعار

  

نار الكويتي وفقاً ألسعار يدالى عادلة إلالوالمدرجة بالقيمة العمالت األجنبية ير النقدية بيتم تحويل الموجودات والمطلوبات غ
ي قيمتها العادلة مباشرة في غير فقق التلتي يتحنقدية ات غير الحالة الموجوداوفي  متها.الصرف السائدة في تاريخ تحديد قي

أما  ى.لة األخررادات الشامشرة في اإليباقق متتح ةاألجنبيتحويل العمالت ن فروق أسعار خرى، فإملة األات الشاداإليرا
فروق أسعار  لتسجي تمفيمجمع، بيان الدخل الة في لعادلللموجودات غير النقدية التي يتم إدراج التغير في قيمتها ا ةنسببال

  . معمجلادخل  في بيان الت األجنبية العمال تحويل
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  )(تتمةة العمالت األجنبيتحويل 
فقاً لكويتي واإلى الدينار  لنقدية للشركات األجنبيةلنقدية وغير ا والمطلوبات ا )لشهرةالتي تتضمن ا(يتم تحويل الموجودات 

شركات إلى الدينار الكويتي ك اللتل لماعل نتائج األيوم تح. يتالمجمعة ةالمالي البياناتعار الصرف السائدة بتاريخ ألس
شاملة األخرى  عن التحويل في بند منفصل ضمن اإليرادات ال ، ويتم إدراج الفروق الناتجةبمتوسط أسعار الصرف للسنة

رادات يإلند اجيل بيتم تس الشركة األجنبية،ريخ بيع الشركة األجنبية. عند بيع ا) حتى تعمالت أجنبية تحويل(احتياطي 
  جنبية على وجه التحديد في بيان الدخل المجمع. لمتعلق بهذه الشركة األاألخرى ا  الشاملة

  

  اإليرادات باالعتراف 
بلغ ممجموعة أمراً محتمالً ويمكن قياس لاة إلى المنافع االقتصادي تدفقاإليرادات إلى الحد الذي يكون عنده ب يتم االعتراف

أو  . يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلمالسدادد عموالنظر عن  فرصب، هاوق منثورة مواإليرادات بص
لمحددة ا االعتراف عاييرم . إنبار شروط الدفع المقررة بموجب عقد واستثناء الضرائب أو الرسومأخذا في االعت المستحق

  اإليرادات:بتراف االعق أيضاً قبل لتالية يجب أن تطبا
  

  والعموالت بتعاات األإيراد
ل والخدمات  ة األصوإدارة إيرادات أتعاب وعموالت من مجموعة متنوعة من األنشطة التي تتمثل في وعالمجم بتكتس

الى  إيرادات األتعاب  يعيمكن توز عمالئها.ها لساطة التي تقدموالوواالستشارات المصرفية االستثمارية وخدمات األمانة 
  لفئات االتية: ا
  

  ة خالل فترة زمنية معينة دممات مقدالمكتسبة من خ باالتعدات اأ. إيرا
ة  إدار . تتضمن هذه االتعاب اتعاب ة بمرور الوقتنية معينتستحق االتعاب المكتسبة لقاء تقديم خدمات خالل فترة زم

  كرر واتعاب االستشارات. فظ المتحواتعاب األمانة والالموجودات 
  

  المعامالت م خدماتات اتعاب من تقديب. إيراد
ين لطرف  قديم خدمات استشارية معينة وخدمات الوساطة واالكتتاب ومعامالت األسهم واوراق الدت تجة مناإن االتعاب الن
از المعاملة ذات الصلة. كما عند انج املة لطرف آخر تسجلة من التفاوض او المشاركة في التفاوض حول معآخر او الناتج

  جاع.ر تخضع الي استالاو عندما  ضحما تتتعاب الحوافز عندتسجل ا
  

  رادات توزيعات األرباحإي
  ألرباح.دفعات ا تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم

  

  دات تأجيرإيرا
شغيلي ر التعقود التأجيبة عن إيرادات التأجير الناتجة من المحاس متأجير التشغيلي. يتالمؤجر في عقود ال هيإن المجموعة 

 ت على مدى فترة االيجار. ابسط الثقال ري على أساساعقار استثمل
  

  إيرادات الفوائد 
تي ال ةالفعلي ئدةالفاللقرض المدين وتتحقق باستخدام طريقة  ةفعليال للفائدةالً زءاً مكمتعتبر الفوائد واإليرادات المماثلة ج

قدرة لألداة المالية أو  لمألعمار ااقدرة على مدار مقبلية الستدية المالنق التدفقاتأو المعدل الذي يتم به خصم المدفوعات ثل مت
  مالي.  و االلتزام الترية لألصل أفترة أقصر، متى كان ذلك مناسباً، إلى صافي القيمة الدف

  

  الضرائب 
  لعلمي مؤسسة الكويت للتقدم ا

جلس  ماداً إلى قرار نعدلة استلمحتساب الطريقة االوفقا  %1سسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة مؤ حصة ةالشركتحتسب 
ى ة والمحول إلرداء مجلس اإلالمؤسسة، الذي ينص على أن اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة ومكافأة أعضاة إدار

  مؤسسة. ال د حصةربح السنة عند تحدييجب استبعادها من  جبارياالحتياطي اال
  

  ضريبة دعم العمالة الوطنية 
  24وقرارات وزير المالية رقم  2000لسنة  19ون رقم انوفقا للق لعمالة الوطنيةايبة دعم ضراحتساب لمجموعة با تقوم

م خصم الدخل من الشركات الزميلة  ب القانون، يت. بموجالخاضع للضرائب السنة % من ربح2.5بنسبة  2006لسنة 
من ربح   الوطنية الةلعماعم ضريبة دلخاضعة لة من الشركات المدرجة في البورصة ااالرباح النقديعة، وتوزيعات والتاب

  ربح الخاضع للضريبة. ال تحديدند السنة ع
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  مة)(تتالضرائب 
  الزكاة 

ً 1تحتسب مصروفات الزكاة بنسبة  الذي بدأ سريانه اعتبارا   58/2007ة رقم الماليوزارة  لقرار % من ربح المجموعة وفقا
  .2007ر ديسمب 10من 

  

  كات التابعة  ئب على الشرضرالا
حددة بموجب القوانين ضرائب على الشركات التابعة األجنبية على أساس المعدالت الضريبية السارية والمال حتسابا يتم

  . التابعة لشركاتا هذه اعمل بهوالتعليمات والقواعد السارية في الدول التي ت
  

  المحتملةوالموجودات  المطلوبات
التدفق الصادر  بل يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال جمع الممالي الضمن بيان المركز المحتملة ت وبالمطإدراج الال يتم 

  اقتصادية مستبعداً.منافع لموارد التي تتضمن ل
  

 يق منافععندما يكون تحقاإلفصاح عنها ل يتم بالمجمع لمالي بيان المركز اضمن  المحتملة ال يتم إدراج الموجودات
  اً. رجحمة اقتصادي

  

  ات القطاعاتمعلوم
تكبد تكاليف. تستخدم  أو التي ينتج عنها اكتساب إيرادات عمالأنشطة األ و جزء مميز من المجموعة يعمل فيطاع هلقإن ا
 أكبر مع ريقة تتسق بشكلر القطاعات بطتقاري إعداد يتم داء ووتقييم األ رد الموالتوزيع  عمالة المجموعة قطاعات األإدار

غيل لها نفس السمات االقتصادية  إن قطاعات التش قرارات التشغيل.انعي ص المقدمة إلى رئيسر الداخلية اريقلتا  إعداد
  تقارير حولهم كقطاعات. إعدادت وفئة العمالء الذين يمكن تجميعهم ووالمنتجات والخدما

  

  األمانة   ودات بصفةموج
أو مطلوبات المجموعة ودات وجلة على أنها من منة أو الوكاماألا بها بصفةالمحتفظ عامل الموجودات والودائع المتعلقة ال ت

   يتم إدراجها في بيان المركز المالي المجمع.وبالتالي ال
  

  داث بعد فترة البيانات المالية المجمعة أح
 ايةهن وقعت في حول ظروفية المجمعة وقبل اعتمادها لإلصدار البيانات المالبعد فترة مات معلو أية إذا تلقت المجموع

المالية   المعلومات تؤثر على المبالغ المسجلة في البيانات وم المجموعة بتقييم ما إذا كانتة، تق معنات المالية المجفترة البيا
عة بحيث تعكس األحداث التي أدت المالية المجم البيانات ة فيلغ المسجلتعديل المبابالمجمعة للمجموعة. وتقوم المجموعة 

لك الظروف في ضوء تحديث اإلفصاحات التي تتعلق بت ة إلىافة المجمعة، باإلضانات الماليلبياة بعد فتر التعديل إلى
لمجموعة لن تقوم اعة، لية المجمع أي أحداث ال تؤدي إلى تعديالت بعد تاريخ البيانات الماالمعلومات الجديدة. في حالة وقو

ر تأثيره المالي أو وتقديث اح عن طبيعة الحدتقوم باإلفصوف سن معة، ولكلية المجالمبالغ المسجلة في البيانات الما بتغيير
  إن أمكن.  - كانية إجراء هذا التقييمبيان عدم إم

  

  الهامة  واالفتراضات التقديراتواألحكام   4
  

مبالغ ر على الوضع إحكام وتقديرات وافتراضات تؤث ة داراإلطلب من ة للمجموعة يتالمجمعانات المالية البي إعدادإن 
  المالية  البيانات ة في تاريخ محتملالمطلوبات ال لمطلوبات واإلفصاح عن ات واودالمصروفات والموجلإليرادات و جة رمدال

  دفترية يمة الت مادية في القتطلب تعديالت ي إلى نتائجالتقديرات قد يؤدعدم التأكد حول هذه االفتراضات و أن إال. المجمعة
  . يةبلستقمالفترات الفي  سجل مااللتزام الأو  لألصل

  

  حكام األ
ألحكام األخرى التي  إلى جانب ا- ة باتخاذ األحكام الهامة التالية دارات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلسياسـالعند تطبيق 

  ـالية المجمـعة: البيانـات الم يلغ المدرجة فاالتي لها أكبر األثر على المب - تتضمن تقديرات
  

   المالية الموجوداتتصنيف 
م االحتفاظ بالموجودات من خالله الذي يت عماللى تقييم نموذج األادا إتنجودات المالية استصنيف المو وعةممجتحدد ال

  . المبلغ القائم على أصلة فقط الفائدنت الشروط التعاقدية لألصل المالي تمثل مدفوعات أصل المبلغ وتقييم ما إذا كا
  

  تقييم السيطرة 
ً على توجيه االنشطديها ل ذا كانت المجموعةتبارها ما إاع يف ةداراإل رة، تأخذعند تقدير السيط ة المتعلقة القدرة عمليا

لى استخدام  االيرادات للمجموعة. إن تقييم االنشطة ذات الصلة وقدرة المجموعة عبالشركة المستثمر فيها بنفسها لتوليد 
  .ا جوهريةعلى العائدات المتنوعة يتطلب أحكامطرتها للتأثير سي
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  (تتمة) لهامة بية ااسوالتقديرات المح واالفتراضاتام كحاأل  4
  

  (تتمة)األحكام 
  صنيف العقاراتت

 ي.عقار استثمار حيازة عقار معين لتحديد ما إذا كان يجب تصنيفه كعقار للمتاجرة أو ة اتخاذ قرار بشأنداريتعين على اإل
 

  تاد. المع مللبيع في سياق العلغرض ايسية رئ ةوربصيازته إذا تم حوعة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة تقوم المجم
  

أو  الرأسمالية ت من تأجيره أو ارتفاع قيمتهعقار كعقار استثماري إذا تم حيازته لتحقيق إيراداتقوم المجموعة بتصنيف ال
  ير محددة.الستخدامات مستقبلية غ

  

  شآت مهيكلة من
التصويت أو الحقوق حقوق ن ة إذا لم تكي حالهيكلة. فت منشآمك تي تعتبرمنشآت التخدم المجموعة األحكام في تحديد التس

ية فقط  دارشأة وكانت حقوق التصويت تتعلق بالمهام اإلفي تحديد الشركة التي تسيطر على المن المماثلة العامل الرئيسي
آت شآت كمنشلمنه ا ذه موعة مثلحدد المجى أشكال من الترتيبات التعاقدية، تة ذات الصلة علاعتماد األنشطباإلضافة إلى 

تجميع هذه  ما إذا كانت تحتاج إلى المجموعةتحدد  ا إذا كانت المنشأة عبارة عن منشأة مهيكلة،ديد متحيكلة. وبعد مه
ها أي  إلى أنه ليس لدي المجموعة ةإدار لتولقد توص. 10ة تقارير الماليالمنشأة استنادًا إلى مبادئ التجميع للمعيار الدولي لل

  تجميعها.لب تتط لةشآت مهيكمن
  

ي ضوء  بصفة األمانة ال تعتبر منشآت مهيكلة ف المجموعةصناديق االستثمار المدارة من قبل ى أن إلة دارلت اإلتوص
صناديق  في لمجموعةاتم تصنيف حصة ي االستثمار. حقوق التصويت وما يماثلها من حق متاح لحاملي الوحدات بصندوق

   ح أو الخسائر.ألرباا ة من خاللالعادل القيمةرجة بمد ةليجودات ماجدت) كمواالستثمار (إن و
  

تزامات المصرفية المتعلقة باالستثمار او أنشطة في بعض الشركات سواء فيما يتعلق بااللمساهم رئيسي  الشركةتعتبر 
في  عهايجمال يتم تالتالي ففي هذه الشركات، وبمباشرة ة مادية أي حص الشركةى . ليس لدلشركةباة الموجودات إدار

ي ه الشركات كما لم تقم بتحويل أأي إيرادات مباشرة من هذ الشركةوعة. كما لم تكتسب للمجمة عالمالية المجمت البيانا
  لى هذه الشركات خالل السنة. إموجودات 

  

  واالفتراضاتعدم التأكد من التقديرات 
انات المالية البي يخن التقديرات بتاردم التأكد ملع ةسيدر الرئيل والمصاق بالمستقبسية التي تتعلاضات الرئييما يلي االفترف

رية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية  تعديل جوهري على القيمة الدفت المجمعة والتي لها أثر كبير يؤدي إلى
كن الظروف ول .عةية المجمات المالداد البيانلمتاحة عند إعالمؤشرات االمجموعة إلى  رات وافتراضاتالالحقة: تستند تقدي

روف لظروف الناتجة عن تغييرات أو ظالتطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات أو احول  يةاالفتراضات الحالو
   ت عند حدوثها.خارج نطاق سيطرة المجموعة. يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضا

  

  لزميلةالشركات ا انخفاض قيمة
بية للشركات الزميلة، حيث يتم مبدئيا لمحاسا يقة حقوق الملكيةلة وفقا لطرزمي اتر في شركاالستثمامحاسبة عن يتم ال

افي  ها بعد ذلك مقابل التغيرات فيما بعد الحيازة في حصة المجموعة في صت الزميلة بالتكلفة ويتم تعديلإدراج الشركا
عة جمانات المالية المتاريخ البي في ةوعلى المجمة. يجب عض في القيمخسائر لالنخفاناقصاً أي لشركة الزميلة موجودات ا

ة بتقدير المبلغ الممكن داراإلحالة وجود هذه المؤشرات، تقوم ييم ما إذا وجد أي مؤشرات على انخفاض القيمة. وفي تق
لقيمة ت انخفاض ان تحديد مؤشران وجدت). إخفاض القيمة (إحجم خسائر ان استرداده للشركة الزميلة لغرض تحديد

  ضع أحكام وتقديرات وافتراضات جوهرية.ة واردتطلب من اإليادها لممكن استردغ الباحديد الموت
 

  الموجودات غير الملموسة انخفاض قيمة
 سنوياً. قلواحدة على األ الملموسة مرة الموجودات غيرالمجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك انخفاض في قيمة  تقوم
م كما أن تقدير القيمة أثناء االستخدا شهرة.ها اللينقد التي تتوزع عات إنتاج الوحدلم الستخدااة أثناء لب ذلك تقدير للقيمويتط

ب الخصم المناس نقدية المستقبلية المتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختيار معدليتطلب من المجموعة تقدير التدفقات ال
 التدفقات النقدية. الحالية لتلك مةالحتساب القي

  

 ر المسعرةغي تراالستثمااتقييم 
 امل التالية: مارات في األسهم غير المسعرة إلى أحد العوالستثا ستند عادةً تقييمي
 

  ؛متكافئةبشروط تجارية معامالت حديثة في السوق 
 ة؛السعر إلى القيمة الدفترية أو نموذج الربحي 
 ثلة، وت مخاطر مماسماوط ذات شرو ة للبنودالحالية المطبق ومة بالمعدالتة مخصلنقدية المتوقعالتدفقات ا 
 أخرى يمنماذج تقي. 
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  (تتمة) بية الهامة األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاس  4
  

  (تتمة) لتقديرات واالفتراضاتعدم التأكد من ا
  ض والسلف القرو -  لمطفأةجة بالتكلفة اانخفاض قيمة الموجودات المالية المدر

بالتكلفة   دين المالية المدرجةات الدووقعة المرتبطة بأئتمان المتاال رائقييم خستستقبلي بتقوم المجموعة على أساس م
قود، تقوم المجموعة بتطبيق طريقة مبسطة الحتساب خسائر االئتمان ة للمدينين التجاريين وموجودات العطفأة. بالنسبالم
جيل مخصص  تعمل على تسلك ذن وبدال م االئتمانلمجموعة بتتبع التغييرات في مخاطر الي، ال تقوم امتوقعة. وبالتال

مصفوفة مخصصات اة المالية. قامت المجموعة بإنشاء مدى عمر األدالمتوقعة على إلى خسائر االئتمان نادا ستخسائر ا
ية. داالقتصا تقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئةل العوامل المستعديلها مقاب تستند الى خبرتها التاريخية في خسائر االئتمان ويتم

  رات.ديعلية عن هذه التقالنتائج الفلف تتخقد 
  

  القابلة لالستهالكللموجودات األعمار اإلنتاجية 
ا إلى  مجمعة استنادً بتاريخ كل بيانات مالية  القابلة لالستهالكر االنتاجية للموجودات ة تقديراتها لألعماداراإل تراجع

ي قد يؤدي الى التغير ي الذفنتعلق بالتقادم الالتقديرات تذه هب لمتعلقةاالتأكد  إن عوامل عدمم المتوقع للموجودات. االستخدا
  لمعدات. البرمجيات وا في استخدام بعض

  

  عمال ج األدم
.  أعمالعملية دمج تم حيازتها في مطلوبات التي ة آليات تقييم عند تحديد القيمة العادلة لبعض الموجودات والداراإلتستخدم 

من المتغيرات بما في ذلك الربحية  ج عددائل المحتمل على نتادلة للمقابالع مةيد القيديستند تحعلى وجه الخصوص، 
    المشتراة. اتكمستقبلية للشرال
  

  د والنقد المعادلالنق       5

  
2020  

 دينار كويتي
2019  

 دينار كويتي
    

 11,518,277 19,439,796  الصندوق  لدى البنوك وفي  نقد
 17,754,987 12,529,037  ك نوودائع لدى الب

  

───────── ───────── 
  

31,968,833 29,273,264 
 (4,470,000) (5,661,116)  ة أشهرحقاق أصلية تزيد عن ثالثناقصاً: ودائع لدى البنوك ذات فترات است

  ───────── ───────── 
 24,803,264 26,307,717  التدفقات النقدية المجمعبيان المدرج في النقد والنقد المعادل 

  ═════════ ═════════ 
  

ذات  المنشآت بعضلجزئي لقاء حيازة حصة في المقابل النقدي امن  2020ديسمبر  31ا في المعادل كم النقدتكون النقد وي
عن  من قبل طرف آخر بالنيابةألف) محتفظ بها  1,045إسترليني: ي (جنيه تنار كويدي 431,423خاصة بقيمة الغراض األ
  عة.جموالم

  

  سلفوقروض        6

  
2020  

  ويتير كيناد
2019  

  تير كويدينا
      

 8,991,934 8,761,440  مجمل المبلغ

 (2,859,915) (2,683,425)  المتوقعةا: مخصص خسائر االئتمان ناقصً 
  

───────── ───────── 
 6,078,015 6,132,019 

  

═════════ ═════════ 
  

ي صناديق وأسهم رات فمقابل استثمامونة هي مضالخليجي و التعاون لسبدول مج رادأفوات شركيتم منح القروض إلى 
  لمقترضين.من قبل المجموعة نيابة عن ا محتفظ بها في محافظ على سبيل األمانة
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  (تتمة) قروض وسلف       6
  

 بالقروض والسلف خالل السنة:  ةلقالمتعالمتوقعة  ة في مخصص خسائر االئتمانفيما يلي الحرك
  

 
2020  

  ار كويتيندي
2019  
  كويتيدينار 

   

 3,253,748 2,859,915 يرينا  1في  
 2,167 32,217 المحمل للسنة  

 (396,000) (208,707) رد*
 ───────── ───────── 

 2,859,915 2,683,425 ديسمبر 31في 
 ═════════ ═════════ 

  

  مبرمة التفاقية التسوية رده نتيجة اتم  نار كويتي)دي 389,334 :2019دينار كويتي ( 176,506بلغ نة ممن الرد للسيتض* 
  مع المقترضين.

  

التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي عن  9قارير المالية دولي للتكانت خسائر االئتمان المتوقعة المحددة طبقاً للمعيار ال
 قل أ وهيكويتي)  ارألف دين 2,693: 2019(ألف دينار كويتي  2,627بمبلغ  2020ديسمبر  31 ما فيمديني التمويل ك

  المحتسب طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي.  نئتماسائر االمخصص خمن 
  

  لعادلة من خالل األرباح أو الخسائرالقيمة اموجودات مالية مدرجة ب  7

  
2020  

  دينار كويتي
2019  

  دينار كويتي
     

 4,105,516 2,407,256 ةوراق مالية مسعر أ 
 3,711,961 3,782,940  عرةمالية مس دين أوراق  

 360,721 47,473 سعرةق مالية غير م ا أور 
 250,000 - مسعرةغير  أوراق دين مالية  

 19,989,467 14,603,398  صناديق مدارة
 ───────── ───────── 
 20,841,067 28,417,665 
 ═════════ ═════════ 

  

  األخرى ة لشامادات الل اإليرن خالمالية مدرجة بالقيمة العادلة مموجودات   8

 
2020  

  دينار كويتي
2019  

  ار كويتيندي
   

 10,556 162,822  أوراق مالية مسعرة
 10,704,810 8,589,831  رةأوراق مالية غير مسع

 304,862 10,000 صناديق مدارة 
 ───────── ───────── 
 8,762,653 11,020,228 
 ═════════ ═════════ 

  

دينار كويتي) وفقاً ألحدث تقييم لصافي قيمة  304,862 :2019ي (تكوي دينار 10,000لغ مببدارة اديق المنالص إدراج تمي
  ق. ن قبل مديري الصناديق المختصين استناداً إلى الموجودات األساسية للصنادي متاح مالت الموجودا
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  ات زميلة استثمار في شرك  9
  

  ة: ت الزميللشركافيما يلي تفاصيل ا

 كة رالش اسم
بلد 

 لتأسيسا
  

  ةنشطة الرئيسيألا
الملكية الفعلية كما  ةحص

 2019 2020 ديسمبر 31في 
  دينار كويتي  نار كويتيدي 2019       2020   
       

 3,319,843 3,037,212 %32.77 %33.90 استثمار الكويت شركة منافع القابضة ش.م.ك.
لنقل شركة كابيتال المتحدة ل

 كويتلا   مقفلة)ش.م.ك. (
  

 2,552,308 2,024,910 %39.80 %40.00 ماتخد

 الكويت  العقاري للعوائد صندوق كامكو
صندوق 

 4,166,637 3,090,389 %37.62 %35.77 عقاري
 3,463,130 3,037,673 %20.00 %20.00 اراتعق البحرين  ش.ش.و. 88س ا  ان 

 9,339,251 8,482,176 %22.88 %26.85 صندوق  الكويت مكو لالستثمارصندوق كا
 57,000      - %45.06      - خدمات مالية األردن *اليةمت الستثماراوتس لالة لشرك

 70,000      - %49.00 %49.00 ات ماليةخدم تونس * * اس.ايه كورب ان ي ف شركة
ير شركة عذاري بارك للتطو

      -      - %20.00 %20.00 خدمات مالية رينالبح )ةقفل(مش.م.ب. 

 

 
 

 ────── ────── 
    19,672,360 22,968,169 
   

 ══════ ══════ 
  

 

2020 2019 
 

  دينار كويتي  دينار كويتي
   

 21,707,005 22,968,169 يناير  1في  
 1,408,276 (2,549,533) حصة في النتائج
 44,725 6,936 ياطياتحصة في االحت

 20,075 10,227 ت أجنبيةتعديل تحويل عمال 
 (170,677) (636,910) لمةاح مست ب ر يعات أ توز

      - (69,678)  **  ي القيمة اض ف خف ان 
 (41,235) (56,851) استرداد رأسمال  / ستبعدات م 

 ────── ────── 
 22,968,169 19,672,360 ديسمبر  31في  

 ═══════ ═══════ 
  

 قابللقاء م ،يةرات الماللوتس لالستثماشركة  ،لةالزمي اهشركتي ببيع حصة ملكيتها بالكامل ف مجموعةالة، قامت لسنخالل ا  * 
  نار كويتي.دي 434,590بمبلغ دينار كويتي وبالتالي سجلت المجموعة ربحاً من البيع  491,441الي بقيمة إجم

  

ا هاتالستثماررداده بتقييم المبلغ الممكن است عةالمجمو متدات، قاوجو: انخفاض قيمة الم36بة الدولي طبقاً لمعيار المحاس  ** 
  .اس.ايه كورب انيفمل في شركة بالكاثمارها تة اسض قيم، وقامت بتخفيركات الزميلةفي الش
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  (تتمة)ستثمار في شركات زميلة ا  9
  

  لجوهرية: عن الشركات الزميلة اموجزة مالية معلومات يما يلي ف
  

  دلعقاري للعوائامكو اكق وصند   ة)(مقفل. ابيتال المتحدة للنقل ش.م.كشركة ك   ة ش.م.ك.شركة منافع القابض 

 
2020  

  دينار كويتي
2019  

  دينار كويتي
  2020  

  دينار كويتي
2019  

  دينار كويتي
  2020  

  دينار كويتي
2019  

  تيدينار كوي
          

 12,110,822 10,697,701  6,597,308 5,451,376  9,905,496 8,889,605 وجودات مجموع الم 
 1,034,349 2,059,135  209,347 389,101  22,056 25,412 مجموع المطلوبات 

 

══════════ ══════════  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
 11,076,473 8,638,566  6,387,961 5,062,275  9,883,440 8,864,193 صافي الموجودات 

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

        

 %37.62 %35.77   %39.80  %40.00  %32.77 %33.90   حقوق الملكية ي  ف   المجموعة حصة  
 

══════════ ══════════  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
 4,166,637 3,090,389  2,552,308 2,024,910  3,319,843 3,037,212 ستثمار المجموعة الة الدفترية  القيم 

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

         لشركات الزميلة:اونتائج إيرادات 
          

 (52,215) (1,012,898)  629,615 599,430  (166,136) (1,044,620) اإليرادات 
 

══════════ ══════════  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
 (236,239) (1,227,060)  6)6(5,454 (1,362,247)  (217,774) (1,056,972) سنةال   خسارة جمالي  إ 

 

══════════ ══════════  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
 (89,841) (438,972)  (264,850) (542,174)  (126,987) (323,505) الخسارةحصة المجموعة في  

 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
 170,677 636,910  - -  - - ة لمة خالل السنمست ت أرباح توزيعا

 

══════════ ══════════  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
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  (تتمة)ستثمار في شركات زميلة ا  9

 رالستثماو لكامك ندوقص 
  

 .و. ش.ش 88ان اس 

 
2020  

  يتيدينار كو
2019  

  دينار كويتي
  2020  

  دينار كويتي
2019  

  ويتيينار كد
     

 17,344,671 15,219,171  41,546,892 31,748,003 دات الموجو موع  مج 
 29,021 30,804  719,302 160,251 وع المطلوبات مجم

 

══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
 17,315,650 15,188,367  40,827,590 31,587,752 افي الموجودات ص 

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

 %20 %20   %22.88 %26.85 حقوق الملكية  حصة المجموعة في  
 

══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
 3,463,130 3,037,673  9,339,251 8,482,176 عة و جم ستثمار الم الة الدفترية  القيم 

 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
       لة:لزميلشركات اا ائجونت إيرادات

       

 (265,169) (1,937,251)  9,301,926 (3,094,092) ات اإليراد 
 

══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
 (268,992) (1,939,016)  8,515,389 (3,873,800) نة سال  ربح   ) ةر (خسا إجمالي  

 

══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
 (53,802) (387,807)  1,943,756 (857,075) الربح ارة)  الخس (   المجموعة في حصة  

 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
 - - - - سنة لمة خالل ال توزيعات أرباح مست 

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

  موجودات أخرى  10

    
2020  

  ار كويتيندي
2019  

  تيدينار كوي
     

 1,776,719 1,410,131    ء محافظالمن عمق مستح
 2,037,452 2,813,385    ات مستحقة إيراد

 15,204,108 16,220,460    تأميناتو مدينون آخرون
    ───────── ───────── 

    20,443,976 19,018,279 
 (4,038,210) (4,289,896)    االئتمان المتوقعة رناقصا: مخصص خسائ

    ───────── ───────── 
    16,154,080 14,980,069 

    ═════════ ═════════ 
  

 : ىخراألودات موجلل االئتمان المتوقعةخسائر ا يلي الحركة في مخصص فيم

    
2020  

  دينار كويتي
2019  

  ار كويتيدين
     

 3,907,874 4,038,210    يناير  1كما في 
 130,336 482,453    للسنة   المحمل
 - (249,081)     شطب

 - 18,314    جنبية أتحويل عمالت 
    ───────── ───────── 

 4,038,210 4,289,896    يسمبر د 31كما في 
    ═════════ ═════════ 

 

نوك بموجب في أحد الب ودعمألف دينار كويتي)  1,500: 2019ف دينار كويتي (أل 888غ مبلاألخرى  تموجوداال نمتضت
في  اجعريب الضمان هذا أي تتثل ترميال  ي،القانونار المستش مشورة. بناًء على القضائية عاوىالد ترتيب ضمان لبعض

   .2020ديسمبر  31في  كما وى القضائيةالدعابهذه  لقعيتمخصص اب ال يجب احتسالقانوني للمجموعة و ركزالم
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  ممتلكات ومعدات      11

 أرض 
 

 اتأثاث وتركيب مبنى

معدات مكتبية 
يوتر وأجهزة كمب

 وسيارات
رأسمالية  أعمال

 قيد التنفيذ

 
 
 جماليإلا

 يدينار كويت دينار كويتي يكويت دينار ار كويتيدين دينار كويتي ويتيكار يند 
       :التكلفة

 30,971,394 654,962 4,331,788 4,169,084 16,696,708 5,118,852 2020يناير    1كما في 
 103,031 74,625 21,710 6,696     -     - إضافات  

 (654,962) (654,962)     -     -     -     - انخفاض القيمة 
 1,649     - 101 931 405 212  جنبيةأمالت ع تحويلق فرو 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 30,421,112 74,625 4,353,599 4,176,711 16,697,113 5,119,064 2020ديسمبر  31كما في 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
       االستهالك:

 19,208,224     - 4,247,040 3,970,063 10,991,121     - 2020يناير    1كما في 
 468,441     - 52,893 120,708 294,840     - المحمل للسنة 

 759     - (53) 710 102     -  جنبيةمالت أع تحويلفروق  
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 19,677,424     - 4,299,880 181,494,0 11,286,063     - 2020ديسمبر    31كما في  
 

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
       صافي القيمة الدفترية:

 10,743,688 74,625 71953, 85,230 5,411,050 5,119,064 2020بر  ديسم   31كما في  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  

 أرض 
 

 ركيباتاث وتأث مبنى

عدات مكتبية م
هزة كمبيوتر وأج

 وسيارات
الية رأسم أعمال

 يذقيد التنف

 
 
 جمالياإل

 ر كويتيدينا دينار كويتي يتينار كودي دينار كويتي كويتيدينار  يتيدينار كو 
       التكلفة:

 31,484,761 395,306 4,306,774 4,973,493 16,690,355 5,118,833 2019يناير    1كما في 
 425,547 259,656 25,228 134,987 5,676     -    إضافات

 (935,524)     -     - (935,524)     -     -  ستبعداتم
 (3,390)     - (214) (3,872) 677 19  ةجنبيالت أمع لتحويفروق  

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 30,971,394 654,962 4,331,788 4,169,084 16,696,708 5,118,852 2019ديسمبر    31كما في 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
       ستهالك:اال 
 19,647,267     - 4,171,955 4,734,856 10,740,456     - 2019يناير   1كما في    

 499,455     - 76,832 173,023 249,600     - لسنة المحمل ل 
 (936,160)     - (636) (935,524)     -     -  مستبعدات

 (2,338)     - (1,111) (2,292) 1,065     -  جنبيةمالت أع تحويلفروق 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2019ديسمبر    31كما في 
 

-     10,991,121 3,970,063 4,247,040 
 

-     19,208,224 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

       ة:لدفتري صافي القيمة ا 
 11,763,170 654,962 84,748 199,021 5,705,587 5,118,852 2019ديسمبر    31 كما في 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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  لموسة موجودات غير م 12 

 

مع قات عال
 مالياإلج يصترخ العمالء

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
       

 4,067,467 1,100,000 2,967,467 2020 يناير 1ي كما ف 
 (342,400)     - (342,400) اإلطفاء المحمل للسنة

 ────── ────── ────── 
 3,725,067 1,100,000 2,625,067 2020ر ديسمب 31كما في 

 ══════ ══════ ══════ 
    

 4,409,867 1,100,000 3,309,867   2019يناير  1ما في ك
 (342,400)     - (342,400)  للسنة  محملاإلطفاء ال

  ────── ────── ────── 
 4,067,467 1,100,000 2,967,467 2019بر ديسم 31ي ف كما

 ══════ ══════ ══════ 
   

ً لغرض تحديد االنخفاض في القيمة عحدد ويتر إنتاجي غير ممثل الترخيص ترخيص وساطة ذي عمي ن م اختباره سنويا
  دام.ستخالناء ابواسطة حسابات القيمة أث لوحدة انتاج النقده ن استردادلممكقدير المبلغ ات طريق

  

ثابت على يتم إطفاؤها على أساس القسط المر إنتاجي محدد وسة ذات عملمو العمالء موجودات غير عقات مالالعتمثل 
  سنوات. 10 مدةنتاجي المقدر بلعمر اإلمدى ا

  

تم تحديد المبالغ الممكن استردادها لوحدات إنتاج النقد استنادًا إلى حساب القيمة أثناء االستخدام بواسطة توقعات التدفقات 
%. يبلغ معدل خصم ما قبل الضريبة 7.6اًء على الموازنات المالية وافتراض متوسط معدل نمو سنوي بنسبة النقدية بن

سنوات باستخدام معدل نمو  5% ويتم تقدير التدفقات النقدية لما بعد فترة 8.57نسبة  المطبق على توقعات التدفقات النقدية
أنه ليس ضروريًا إدراج مخصص النخفاض القيمة في بيان الدخل  %. نتيجة لهذا التقدير، انتهت اإلدارة إلى 2بنسبة 

 المجمع.
  

   ماخدتساالاء أثنفتراضات الرئيسية المستخدمة في حسابات القيمة اال
 : لتالية لالفتراضات ا ذو حساسيةم اتخدساالناء أثقيمة ال احتسابإن 

  

 و ت؛يرادااإل  
  و اء؛طفواإل هالكستواالاألرباح قبل الفوائد والضرائب  
 الخصم؛ و التمعد  
 سنوات 5رة فت من ثركالتدفقات النقدية أل تقديرمعدل النمو المستخدم ل.  
  

  اتاضرحساسية للتغيرات في االفتال
في أي   ةمعقولبصورة تغير محتمل  أيحدوث ن ة أدارإلا ترى لنقد،ا إنتاجام لوحدات ستخدالا أثناءة يتعلق بتقييم القيم فيما

ه بصورة داداستر نمكمل ا مبلغالقيمة الدفترية للوحدة ال تجاوزتسبب في ي قد أعاله رة لمذكوئيسية االر تراضاتمن االف
  .جوهرية

  

  قروض  13
  

 دينار كويتي) بالدينار الكويتي والجنيه 8,000,000: 2019دينار كويتي ( 6,908,258غ لالقروض بمبتم إدراج 
%  إلى 2.05لية المجمعة، وتحمل سعر فائدة بنسبة تتراوح من اإلسترليني وتستحق خالل فترة سنة من تاريخ البيانات الما

3.25) %2019 :4.75.(%  
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  سندات  14

 
2020  

  دينار كويتي
2019  

  تيينار كويد
   

 14,900,000 14,900,000  2023يوليو  26 اريخبتتحق % سنوياً وتس6.00بة ثابت بنسسعر فائدة ذات سندات 
   

فوق معدل الخصم المعلن من  سنويا % 2.75ة بر بنسسعر فائدة متغي ذاتسندات 
 25,100,000 25,100,000  2023يوليو  26 فيوتستحق  نوياً)% س7كويت المركزي (بحد أقصى لقبل بنك ا

     ──────── ──────── 
 40,000,000 40,000,000 

 ═════════ ═════════ 
   

  ت أخرى مطلوبا  15
 2020  

  دينار كويتي
2019  

  يدينار كويت
   

 5,628,321 5,613,433  فأة نهاية الخدمة للموظفين مكا 

 4,561,576 1,896,135 مصروفات مستحقة

 3,067,000 3,075,336  إيرادات مؤجلة 

 7,363,501 7,344,381 نون آخرون دائ 
 ──────── ──────── 

 17,929,285 20,620,398 
 ═════════ ═════════ 

  

  حقوق الملكية      16
  

   مالرأس ال  )أ
سهم)  342,332,633: 2019( سهم 342,332,633 من لكامليتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع با

 237,448,325: 2019( سهم 237,448,325من  تكون ذلكس لكل سهم). ويفل 100: 2019لكل سهم ( فلس 100بقيمة 
المجموعة  األسهم لدمج  مبادلة عن  ناتج ) سهم  104,884,308: 2019( سهم 104,884,308 عددو ،وعة بالكاملفدم سهم)

    .2019خالل سنة 
  

  أسهم عالوة إصدار   )ب
  . وزيعحة للتإن عالوة إصدار األسهم غير متا

  

  ياطي االجباري حتالا  )ج
بح السنة قبل حصة  % بحد أدنى من ر10نسبة  تحويل مت، يكةللشر األساسي شركات وعقد التأسيس والنظامال قانونلوفقاً 

 حتياطي ة إلى االرداس اإلنية ومكافأة أعضاء مجلطلوكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم العمالة ا مؤسسة ال
ة ري نسبالجباحتياطي االتحويل عندما يتجاوز اال اهذ وقفر رأن تق للشركةالسنوية  ميةوجمعية العمللاالجباري. يجوز 

  % 5 بنسبة تصل إلىتوزيع أرباح أو الخسائر  مقاصةي فز استخدام االحتياطي فقط ن رأس المال المصدر. يجوم% 50
ات تياطيحبسبب عدم وجود االباح ألراهذه زيعات تو بسداديها الربح يسمح ف الات التي لسنوا فيرأس المال المدفوع  نم

لم يتجاوز السنوات التالية بذلك، ما عندما تسمح األرباح في  حتياطيمن اال صومةخمبالغ م يتم رد أيالقابلة للتوزيع. 
  . رالمصد % من رأس المال50 نسبة االحتياطي

  

  االحتياطي االختياري   )د
 ً ى من ربح السنة قبل  اقصبحد  %10تحويل نسبة  جب، يكةلشرلم األساسي عقد التأسيس والنظاشركات وون اللقان وفقا

ة إلى االحتياطي دارجلس اإلة الوطنية ومكافأة أعضاء ملزكاة وضريبة دعم العمالعلمي واقدم الت للتسة الكويحصة مؤس
مين بناًء ساهملعمومية للقرار من الجمعية ا ي بموجبي االختيارحتياطالتحويل السنوي إلى اال ذااالختياري. يجوز وقف ه

  طي.يااالحتزيع هذا وجد قيود على توتة. ال داراإل مجلس نعلى توصية م
  

  ي أسهم الخزينة احتياط  )ه
  أسهم الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع.تياطيات التي تعادل تكلفة إن االح
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  (تتمة)حقوق الملكية      16
  

 عات األرباحزيتو  )و
تخضع هذه . )للسهم فلس 5: 2019( 2020ر مبديس 31للسنة المنتهية في نقدية  حرباأ توزيععدم ة بداراإلوصى مجلس أ

  ة.لعمومية السنويماع الجمعية اي اجتف الشركة مساهميلموافقة التوصية 
  

مجمعة البيانات المالية ال على 2020 يونيو 3 بتاريخمين المنعقد العمومية السنوية للمساه تماعاجافقة في تمت المو
لغ لسهم بإجمالي مبفلس ل 5نقدية بقيمة  أرباح اعتماد توزيعات ا تمكم، 2019ديسمبر  31المنتهية في  نةسلمجموعة للل

   شيء).: ال2018ر ديسمب 31كويتي ( ردينا 1,711,663
  

  إيرادات أتعاب  17

    
2020  

  دينار كويتي
2019  
  يكويت دينار

     

 11,991,065 9,728,577   ةدارة لموجودات خاضعة لإلرإدا أتعاب

 4,170,711 785,121   ة دارلإل ات خاضعةأتعاب حوافز لموجود

 859,670 1,637,148   ناديق مدارةص –د ب استرداهيكلة/ أتعا عابأتعاب إيداع / أت

 697,754 864,168   أتعاب خدمات بنكية استثمارية 

 1,313,000 1,842,891   ساطةأتعاب و

 104,161 189,480   اب أخرىأتعاب استشارات وأتع

   ───────── ───────── 

   15,047,385 19,136,361 
   ═════════ ═════════ 

  

  و الخسائر ل األرباح أبالقيمة العادلة من خالمدرجة موجودات مالية من اح رباأل(الخسائر) ي صاف    18
   

    
2020  

  دينار كويتي
2019  
  كويتيدينار 

     

 1,546,142 (1,821,444)   غير محققة أرباح  )رخسائ(

 1,005,689 (375,072)   حققة رباح مأ(خسائر) 
   ────────── ────────── 
   (2,196,516) 2,551,831 
   ══════════ ══════════ 

  

  ية  دارإمصروفات عمومية و   19
  

  : ما يلي حميلعد تلسنة بربح ا سارة)(خيتم إدراج   

    

2020  
  يتيدينار كو

2019  
  دينار كويتي

        
 12,093,455 8,661,338   وظفين تكاليف م

 499,455 468,441   )11(إيضاح استهالك 

 342,400 342,400   )12يضاح (إ فاءطإ

 567,078 434,892   عقود تأجير تشغيلي * - ايجار 

     - 724,640   )11و  9(ايضاحي  ر انخفاض القيمةائخس
 5,986,977 3,695,252   أخرى  تاية ومصروفإدارفات مصرو

   ────────── ────────── 
   14,326,963 19,489,365 
   ══════════ ══════════ 

  

  بيانات المالية المجمعة. تأجير التشغيلي خالل سنة واحدة من تاريخ العقود الع جمي تستحق*   
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  والمخففةألساسية االسهم  ربحية(خسارة)    20  
  

بمساهمي  السنة الخاص  ربح (خسارة) ق قسمة رية عن طوالمخفف األساسية هملسابحية ر (خسارة) لغساب مباتم احتي
ً أسهم الخزينة القائمة خالل السنةالعاد سهماأل لعددالمرجح  على المتوسط الشركة . وحيث إنه ليس هناك أدوات ية ناقصا

  ة متطابقة.المخففواألساسية  السهمية ربح) خسارة(خففة قائمة، فإن م
    2020  2019  

     المخففة:و ساسية ربحية السهم األارة) (خس

 3,032,705 (2,686,999)   ي)ر كويت(دينا الشركةبمساهمي  السنة الخاص ة) ربح(خسار
   ════════ ════════ 

 همس  سهم   

     عدد األسهم القائمة:

 267,632,209 342,332,633   المدفوعة  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (24,436,799)    -       عدد أسهم الخزينةالمرجح لالمتوسط 
   ──────── ──────── 

 243,195,410 342,332,633   ةمم القائالمتوسط المرجح لعدد األسه
   ════════ ════════ 

 فلس  12.47 فلس  (7.85)   مخففة (فلس)سهم األساسية واللربحية اة) (خسار
   ════════ ════════ 

  

 خ البيانات المالية المجمعة.ريفي تا فة محتملة قائمة كماأسهم مخفال يوجد 
 

 تثمار في شركات تابعةاس  12
  

% إلى 57.59من  ةالمحدود للدخل الثابتكامكو مينا بلس  شركة فعلية للمجموعة فيال لملكيةت انخفضاة، السن لالخ
نار دي 1,051غير المسيطرة بمبلغ الحصص ة إلى زياد أدى ا، مماحداتهو المجموعة باسترداد % نظراً لقيام57.57
  .كويتي

  

فلينت مانجر  وشركة شارات ذ.م.م.ستينت لالفلشركة في  بالكامل مجموعة ببيع حصة ملكيتهاإضافة إلى ذلك، قامت ال
  .ليمتد

  

 ة: ة السابقالتي تم إبرامها خالل السن  ةالرئيسي لي المعامالت ي  مافي 
  

على حصتها في صافي   الشركة صلت ، حلصندوقونتيجة لتصفية ا  .بتدخل الثاو مينا بلس للككام صندوق ةتم تصفي   .أ
غير   الحصصحدات من وزيعات الى حاملي الوت د صافي امت بسدوقا ر كويتي،دينا 458,345جودات بمبلغ المو

 ر كويتي. دينا 746,524المسيطرة بمبلغ 
 

ألسهم با محدودةوهي شركة  ةالمحدود ل الثابتللدخمينا بلس  امكوشركة ك بتأسيس ت المجموعة مإضافة الى ذلك، قا  .ب
أدى ذلك الى زيادة الحصص   قددبي. و مدينة في 2018لسنة  5مركز دبي العالمي رقم  طبقا لقانون الشركات، وقانون

  . دينار كويتي 1,249,882 بمبلغغير المسيطرة 
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  ع بيلغرض ال امحتفظ به ةغير متداول موجودات  22
   

لقاء  خاصة ("المنشآت")الغراض األذات  شآتمنال بعض حيازة حصة ملكية في مجموعة ب لسنة، قامت الال الخ  .أ
مويل بمبلغ ، وحصلت المنشآت على ت)ألف 100,400يكي: أمروالر د( كويتينار دي 30,682,240بمبلغ  مقابل

ر شراء عقابهذه المنشآت  خاللعة من مو. قامت المجألف) 185,000والر أمريكي: (د كويتي دينار 56,536,000
يع بحقاً بعة الجموالم قامت فظ بها لغرض البيع".يكية وتم تصنيفه كـ "مجموعة بيع محتمردة األفي الواليات المتح

: يكويتي (دوالر أمريك دينار 30,498,880ترية بمبلغ ذات قيمة دف عض المنشآتلكية رئيسية في بة محص
تم تسجيل صافي و. )لفأ 100,379ر أمريكي: (دوال تيدينار كوي 30,854,049بلغ بملقاء مقابل  ألف) 99,800

  .في بيان الدخل المجمع ألف) 579 كي:دوالر أمري( يكويتدينار   178,446بمبلغ  آتربح من بيع هذه المنش
 

رة ام خدمات إدتقديض غرل انك لوسون لين إنفستور شركةعة من خالل حصة الملكية المتبقية للمجمويتم االحتفاظ ب
 .العقار

 
نشآت") لقاء المخاصة ("لاغراض األمنشآت ذات عض البت المجموعة بحيازة حصة ملكية في امق ،سنةالل الخ   .ب

لت المنشآت على تمويل بمبلغ حص، وألف) 40,000(جنيه إسترليني:  ار كويتيدين 15,150,532قابل بمبلغ م
نشآت بشراء لمذه ال هخالت المجموعة من م. قاألف) 28,180يني: إسترل (جنيه دينار كويتي 10,673,455

ببيع  ة الحقاً جموعقامت الم يع".بها لغرض الب تفظيع محب ة"مجموع كـ اوتم تصنيفه المملكة المتحدةفي  اتعقار
ألف)   39,600: (جنيه إسترليني ر كويتيدينا 14,999,027ء مقابل بمبلغ قاحصة ملكية رئيسية في بعض المنشآت ل

ألف) كموجودات مالية  400ترليني: دينار كويتي (جنيه إس 151,505بلغ بملكية المتبقية مف حصة التم تصنيو
  .  ىاألخر لةلشاماإليرادات ا ل لعادلة من خال ة ابالقيم ةمدرج

  

مارتلي  وشركة مارتلي فاينانس جي بي المحدودة شركةصة ملكية في ح مجموعة بشراءالالى ذلك، قامت  إضافة
  .اتعقارال ةإدارات تقديم خدمغرض ل ةلمحدودا ي بيلدنجز جوه

  

 تالية: سباب الراً لألنظ ها لغرض البيعظ بها كمحتفت أعاله تستوفي معايير تصنيفآترى المجموعة أن المنش
  

 حالية.ها بحالتها الهذه المنشآت متاحة للبيع الفوري ويمكن بيع 
  ازة.الحين تاريخ واحدة مالل سنة ختكمالها اسيع ومن المتوقع كمال البات استاتخاذ إجراء البدء فيتم 

  

   :ةقنة السابسخالل ال فيما يلي المعامالت الرئيسية التي تم إبرامها
  

بمبلغ نقدي ") لقاء مقابل خاصة ("المنشآتالغراض األمنشآت ذات بعض الكية في لة حصة معة بحيازقامت المجمو  .أ
جموعة من ت الميتي. قامدينار كو 36,838,620مبلغ ب نشآت على تمويلوحصلت المويتي، كدينار  17,315,064

رض بها لغ ظيع محتفمجموعة بم تصنيفه كـ "ة وتألمريكيا خالل هذه المنشآت بشراء عقار في الواليات المتحدة
 بلغابل بمء مققال وع مختلفةبفر ملكية رئيسية في بعض المنشآت قامت المجموعة الحقاً ببيع حصة البيع".

دينار كويتي في  114,028من بيع هذه المنشآت بمبلغ ربح  جيل صافيوبالتالي، تم تس ر كويتي.نادي 16,812,501
دينار كويتي كموجودات مالية مدرجة   456,301بمبلغ  لمتبقيةلكية ا لمم تصنيف حصة ا، وتالمجمع خل بيان الد

ً وقد تم بي رىألخت الشاملة ابالقيمة العادلة من خالل اإليرادا     .عها الحقا
   

 وشركة اتش بي بالزا انك مرالمستثسهم في شركة اتش بي بالزا ازة اموعة بحيذلك، قامت المج ىضافة الإ
  ار. قارة العخدمات إد.م.م. لتقديم ذ اتستشارالل

  

لغ بل بمب") لقاء مقاخاصة ("المنشآتالغراض األشآت ذات منعض البت المجموعة بحيازة حصة ملكية في مقا  .ب
دينار كويتي. قامت المجموعة من  15,857,091بمبلغ  منشآت على تمويللوحصلت ا ي،دينار كويت 9,476,563

يع محتفظ بها لغرض عة بـ "مجموصنيفه كتية وتم األمريك اليات المتحدةالو عقار فيء خالل هذه المنشآت بشرا
ينار د 9,427,640ء مقابل بمبلغ منشآت لقابعض الرئيسية في  ت المجموعة الحقاً ببيع حصة ملكيةقام البيع".

  . جمعالم  لدخلبيان ا فيدينار كويتي  87,328يل صافي ربح من بيع هذه المنشآت بمبلغ م تسجلتالي، تكويتي. وبا
  

 لالستشارات وشركة سنترستون  انك رالمستثم اسهم في شركة سنترستونوعة بحيازة ت المجممذلك، قاافة الى إض
  عقار. الة إدارات يم خدمذ.م.م. لتقد
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   مطلوبات محتملةو التزامات    23

  
2020  
  ويتيدينار ك

2019  
  دينار كويتي

   

 التزامات
 516,000    - أسهم خاصةيق  صنادفي    تثمار السباالتزامات  

 80,000    - ر مستدعى سمال غي أ ر 
   

   لةمطلوبات محتم
 583,000 647,133 وغير مشروط ضمان بنكي غير قابل لإللغاء

  

  اصةصناديق أسهم خ تثمار فياالسالتزامات ب
سهم أصناديق  ةن) لعدلعموميشركاء ا(ال من قبل مديري االستثمارات االلتزامات رأس المال غير المستدعىذه تمثل ه

ار. إضافة  الستثمقدير مدير امكن استدعاء رأس المال بناء على توالتي قامت المجموعة باالستثمار فيها. ية متنوعة صخا
 المتعلقة ةتثمار المستقبليماناً لبنك أجنبي عن التزامات االسق ضمار للصندوا مدير االستثهبصفت ركةالش إلى ذلك، قدمت

كبيرة أن يحدث في حالة مار اإلضافي الذي من غير المحتمل بصورة در االستثقدوق. ويطة بالصنتبعقارات المراملة البمع
  ر كويتي).ادين 2,000,000: 2019ويتي (دينار ك 2,000,000مان بمبلغ ممارسة الض

  

ق ياتنشأ ضمن س ة والتيجموععاوى مقامة من قبل وضد المفاً في دعاوى قضائية والتي تتضمن د طر د المجموعةتع
نادا مجموعة واستالشركات القائمة ضد الشركة األم وة المجموعة بعد مراجعة الدعاوى إدارصلت . ولقد تويالعاد لعمااأل

ها تأثير عكسي ة بأن نتيجة هذه الدعاوى لن يكون لناعلة إلى القين ذوي الصهنيمونيين اللقانالمستشارين ا لى استشارةإ
  .موعةللمجالية المجمعة نات الملبياجوهري على ا 
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  أطراف ذات عالقة  عامالت معم  24
 

ها التي يسيطرون عليها أو يمارسون عليات والشرك ركةللشعليا ة الرادظفي اإلومو ةدارمجلس اإل يلة وأعضاءت الزمبرى والشركاقة الشركة األم / الشركة األم الكيمثل األطراف ذات عال
 يلي:  قة هي كما رصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالإن األ .الشركةة إداره المعامالت من قبل وشروط هذ ريات تسعسياسعلى وافقة يتم المموساً.  ملسيطرة مشتركة أو تأثيراً 

  

  

   /األم  الشركة
  ىم الكبركة األالشر

  دينار كويتي

  الشركات 
  ميلةلزا

  دينار كويتي

  أطراف أخرى 
  ةعالقذات 

  دينار كويتي

  المجموع
2020  
  كويتي دينار

  عالمجمو
2019  

  تيوينار كدي
       لمركز المالي المجمعبيان ا

 4,606,824 4,307,628 552,335    -     3,755,293  المعادل   النقد والنقد
 799,052 624,186 624,186    -        -      الخسائر  األرباح أوالعادلة من خالل  بالقيمة درجةمدات مالية جومو

 2,754,689 2,952,426 2,952,426    -        -       شاملة األخرى لت ارادااإليمن خالل ة قيمة العادلبال رجةمدموجودات مالية 
 1,705,201 2,901,631 574,329 2,081,286 246,016  ودات أخرى موج

 3,538 3,538 3,538    -        -      أخرى ات مطلوب
       

       معبيان الدخل المج
 3,112,575 2,903,107 1,401,237 608,244 893,626  عابدات أتإيرا

    -     3,744 3,744    -        -      ت توزيعات أرباح إيرادا
 53,255 46,654 42,286    -     4,368  ائد  وت فداايرإ

    -     42,017 38,350 3,667    -      ت أخرى اإيراد
 307,715 600,456 600,456    -        -      ية  إدارمصروفات 

 13,279    -        -        -        -      ف تمويل تكالي
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 (تتمة)  قةمع أطراف ذات عال معامالت  24

  

  العليا:ة اردمكافآت موظفي اإل

    
2020  

  دينار كويتي
2019  

  دينار كويتي
     

 2,216,832 851,491   يرة األجل للموظفين مكافآت قص

 178,297 108,600   مة  الخدية مكافآت نها
   ───────── ───────── 

   960,091 2,395,129 
   ═════════ ═════════ 

 

  ات لقطاعامعلومات    25
  

ى  لد  . ال يوجدةداراإلإلى التقارير الداخلية المقدمة إلى استناداً  العماعات رئيسية لألم المجموعة في أربعة قطتنظ
  ت:شطة والخدمات الرئيسية ضمن هذه القطاعاا يلي األنمعات. فين القطات جوهرية فيما بيعة معامالمجموال
  

 تالستشاراوااالستثمارات 
  المصرفية  

يد في  ة القإداروت وتقديم االستشارا ي األسهم واوراق الدين، الخاص ف ابكتتاال  :
ة، واإلسالميدية تقليال البورصة والطرح االولي العام، وترتيبات الديون

االستشارات بشأن وضع ئي وتقديم زبيع الجراء والواستشارات الش
زة الحيا الندماج وعملياتاماج ورد ندخصخصة وعمليات االاالستراتيجيات وال

  ة الدين.   وهيكل
   

 في األسواق المحلية والدولية وتتضمن المتاجرة موجوداتالة إدارمات خدتغطي  : موجودات الة إدار
ديرية وغير ظ التقمحافلة ا إداروشتقات والمتاجرة في المالمالية  وراقاأل

وزيع تستشارات المحافظ وا هيكلةو اق الماليةحفظ األورخدمات و التقديرية
 البديلة.   اديق المشتركة واألدواتوالصن اتموجودلا

   

فة إلى  إلضان بالديطة الوساطة في األسهم المسعرة وغير المسعرة وأدوات اأنش : ساطة لوا
 ش الربحتمويالت ذات هوامال

     

جية االستراتي الستثماراتا
غير المباشرة  مصروفاتوال

 للشركات

 قيعة طويلة األجل تتوافت ذات طبثماراتاالستراتيجية اس ستثماراتالتتضمن ا :
غير المباشرة  مصروفاتللمجموعة. وتتضمن اليلة األجل طومع االستراتيجية 

 دعم. ت الخدمافة للشركات كا
  

م ييتم تقي ء.وارد وتقييم األدااتخاذ القرارات حول توزيع المنفصل بغرض غيل بشكل مات التشبة قطاع ة بمراقداروم اإلتق
  ات.ئد القطاع من االستثمار إلى عاتناداً سأداء القطاع ا

  

  قطاعات التشغيل لدى المجموعة. حولات معلومتالي اليعرض الجدول 
  

2020  

 راتاالستثما
ارات الستشوا
  صرفيةالم

  ةإدار
  وساطةال  وداتموجال

الستثمارات ا
االستراتيجية 

غير  مصروفاتوال
 عالمجمو  للشركات  المباشرة 

  يدينار كويت  ينار كويتيد  كويتي دينار  دينار كويتي  يتيودينار ك  
       

 15,091,562 3,957,792 2,152,921 8,100,383 880,466  يرادات اإلإجمالي 
  

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 (2,515,593) (6,673,745) 686,209 3,574,195 (102,252)  حارباأل(الخسائر) 

  

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 118,662,186 56,029,609 17,194,092 45,199,340 239,145  إجمالي الموجودات 

  

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 64,837,543 45,280,747 1,204,698 18,352,098    -      إجمالي المطلوبات

  

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

       أخرى: حاتإفصا
 19,672,360 8,099,795    -     11,572,565    -      استثمار في شركات زميلة

 (2,549,533) (1,253,486)    -     (1,296,047)    -      ةت زميلج شركاحصة في نتائ
  

  



  .م.ك.ع. وشركاتها التابعةار ششركة كامكو لالستثم
  

  معة ة المجيضاحات حول البيانات الماليإ
  2020ديسمبر  31 لمنتهية فيفي وللسنة ا كما

  

  

48  
 

  (تتمة)ت عاالقطمات امعلو   25

2019  

االستثمارات 
رات الستشاوا
  لمصرفيةا

  ةإدار
   داتجوموال

  
  
  

  الوساطة

رات ستثمااال
اتيجية االستر

غير  مصروفاتوال
 عالمجمو    المباشرة للشركات

  ينار كويتيد  كويتير دينا  يتير كودينا  ر كويتيدينا  يار كويتدين  
       

 26,920,656 4,930,448 1,573,698 19,721,371 695,139  إجمالي اإليرادات 
  

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

 3,989,359 (4,654,190) 139,148 9,298,763 (794,362)  ح ارباألئر) (الخسا
  

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 129,423,051 63,632,044 17,264,000 48,527,007    -      ي الموجودات إجمال

  

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

 68,620,398 51,664,790 949,000 16,006,608    -      تلمطلوباإجمالي ا
  ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

       ى: إفصاحات أخر
 22,968,169 9,462,281    -     13,505,888    -      ت زميلةفي شركااستثمار 

 1,408,276 (445,639)    -     1,853,915    -      ة في نتائج شركات زميلةحص
  

 
ت ويتي) كموجودانار كدي 11,085,623: 2019( يدينار كويت 10,302,501ة مبلغ وجودات المجموعيتضمن إجمالي م

لة من خالل  العادلقيمة امدرجة بالموجودات المالية ال بصورة رئيسية ي تتضمنخارج الكويت، والتير متداولة تقع غ
والعقارات ميلة في شركات زة، واالستثمار أمدرجة بالتكلفة المطفدات المالية الجوالمواإليرادات الشاملة األخرى، و

   ت. لمعداممتلكات واتثمارية والساال
  

  اليةالمالية وغير الم العادلة لألدواتمة القي  26
  

  ) األدوات المالية 1
  المالية والمطلوبات المالية.  جوداتن الموملمالية تتكون األدوات ا

  

)، تعادل ثالثة أشهر نقصيرة األجل (أقل مة استحقاق ئلة أو ذات فترالية السالمطلوبات المت المالية واداجوللموبالنسبة 
  . فتريةها الدتعن قيم دوات المالية ال تختلف بصورة جوهريةدلة لألة. إن القيمة العاالعادل تها قيميباً الدفترية تقر لقيمةا
  

ضمن  العادلة سم القيمة ت المالية في قادلة لألدواالقيمة العمة لتحديد ستخدلمات اواالفتراض يتم اإلفصاح عن المنهجيات
  .)3 إيضاح( لهامةبية اسات المحاسسياملخص ال

  

  لقيمة العادلةالهرمي لقياس ا لالجدو
  :  لعادلة قيمة الدرجة بال التالي تحليل األدوات المالية المح الجدويوض

  

 وعلمجما 3ى المستو 2 المستوى  1وى المست 
 ر كويتيادين يكويتدينار  دينار كويتي دينار كويتي    2020ديسمبر  31

     لية مدرجة بالقيمة العادلةودات ماموج
ح األربا ة العادلة من خاللبالقيم ةصنفم يةموجودات مال

    خسائر:أو ال
 2,407,256    -        -     2,407,256 رةمسع أوراق مالية

 3,782,940    -        -     3,782,940  عرةمس أوراق دين مالية
 47,473 47,473    -        -      مسعرةغير  ةماليراق أو

 14,603,398 4,054,967 10,149,126 399,305  صناديق مدارة
  ─────── ─────── ─────── ─────── 
  6,589,501 10,149,126 4,102,440 20,841,067 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

ل خال موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
     ة األخرى: ادات الشاملرياإل

 8,752,653 8,589,831    -     162,822   أوراق مالية
 10,000 10,000    -        -      ناديق مدارة ص

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 162,822     -    8,599,831 8,762,653 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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  (تتمة) لألدوات المالية وغير المالية قيمة العادلةلا  26
  

  (تتمة)المالية ) األدوات 1
 عومالمج 3 ستوىالم 2ى لمستوا 1المستوى  

 دينار كويتي دينار كويتي كويتي دينار دينار كويتي 2019 ديسمبر 31
     

     ية مدرجة بالقيمة العادلة مالات موجود
الل األرباح أو  لعادلة من خا لقيمةبا ةمصنف موجودات مالية

     الخسائر:
 4,105,516    -        -     4,105,516 مسعرة اليةأوراق م

 3,711,961    -        -     3,711,961  سعرةم اليةم ق دينأورا
 250,000 250,000    -        -      مسعرةر يغ دين ماليةأوراق 

 360,721 360,721    -        -      غير مسعرة وراق ماليةأ 
 19,989,467 4,017,151 14,913,000 1,059,316  رةداديق مصنا 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 8,876,793 14,913,000 4,627,872 28,417,665 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

اإليرادات  لمن خاللة مالية مدرجة بالقيمة العادموجودات 
   :الشاملة األخرى

 
 

  

 10,715,366 10,704,810    -     10,556   أوراق مالية
 304,862 304,862    -        -       مدارةيق دصنا

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 10,556     -    11,009,672 11,020,228 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  

  لية  ماالير غ تموجودا) ال2
الهرمي لجدول من ا 3 مستوىنيفها ضمن الصويتم ت .عقارات استثماريةلقيمة العادلة المدرج بااألصل غير المالي  ضمنيت

  لقياس القيمة العادلة.  
  

والتي تم تسجيلها بالقيمة  3المستوى  ضمنالمالية ات دوامي لألاالفتتاحي والختلمبلغ اابقة التالي مط يوضح الجدول
 لة. عادال

 

ر يناي 1ا في كم
2020 

 /حارباأل
خسائر) ال(

في  ةالمسجل
 بيان الدخل

 المجمع

 تعاالمبيو(
 )التسوياتو
 صافيو

 ياتالمشتر

 خسائرال
 ضمن ةسجلالم

اإليرادات 
 شاملة األخرىال

 31كما في 
 2020ديسمبر 

 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي تيكويدينار  ار كويتيدين
عادلة من خالل  الة بالقيمة يت مالوداموج

       األرباح أو الخسائر:
 47,473      - (386,702) 73,454 360,721  غير مسعرة أوراق مالية

      -      - (239,094) (10,906) 250,000  اق دين مالية غير مسعرةأور
 4,054,967      - 1,361,691 (1,323,875) 4,017,151  صناديق مدارة 

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
  4,627,872 (1,261,327) 735,895 -      4,102,440 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

من   موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
      : خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 8,589,831 (2,198,642) 83,663      -  10,704,810 ماليةأوراق   
 10,000 (294,862)    -      -  304,862 ق مدارةدي صنا   

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
  11,009,672 -      83,663 (2,493,504) 8,599,831 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       مالية  موجودات غير 
 716,423      -      - 423 716,000  ثمارية عقارات است 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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  (تتمة) ماليةلوغير اادلة لألدوات المالية علقيمة اال  26
  

  (تتمة)المالية غير  تموجودا) ال2

 
ير ينا 1ما في ك

2019 

ح / اربألا
) رئالخسا(
بيان  في ةجلمسال
 دخل المجمعال

صافي 
المشتريات 

 والمبيعات، (
 )سوياتتلاو

ل من تحويال
ة المسجل الخسائر  3المستوى 

اإليرادات  ضمن
 رىشاملة األخال

  31 كما في
 2019ديسمبر 

 ينار كويتيد دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتي ينارد 
ة صنفمالية م موجودات

من خالل  عادلة البالقيمة 
    :خسائراألرباح أو ال

 

  
 360,721 - - - 8,743 351,978 اق ماليةور أ   

ة غير أوراق دين مالي 
 250,000 - - 250,000 - - مسعرة

 4,017,151 - - (656,691) (706,614) 5,380,456 اديق مدارةصن     
 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 5,732,434 (697,871) (406,691) - - 4,627,872 

 

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

      
جة مالية مدر موجودات

ل  عادلة من خالال ةبالقيم
شاملة  ادات الإليرا

       :األخرى
 10,704,810 (3,544,669) (75,000) (1,518,350) - 15,842,829 ية أوراق مال

 304,862 (1,804) - - - 306,666 مدارة صناديق 
 

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

16,149,495 - (1,518,350) (75,000) (3,546,473) 11,009,672 
 

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

      
        ت غير مالية موجودا

 716,000 - - - 59,000 657,000  تثمارية رات اسقا ع 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  

غير مادي في حالة وجود تغيرات المجمع مين المساه لكيةحقوق م نأو بيامع جملالي االمان المركز بيعلى ر يأثالتتبر يع
  %.5مسعرة بنسبة م غير اللألسه لةقياس القيمة العادل مةذات الصلة المستخد ر طفي المخا

  

  لية قييم الموجودات الماوظة لتغير الملح المدخالت الجوهرية تفاصيل
ام باستخدوالمضاعفات القيمة الدفترية  إلىسعر ال اعفضم قةيمة الدفترية وطريقلعلى ا تقييم األسهم غير المسعرة بناءا يتم

 منتتراوح خصم لضعف التسويق والتي قابل نسبة اليلها متعدويتم فيها، ر للشركات المستثمة المتاحة البيانات المالي احدث
 رتبايأخذون في االعسق و سلفي ا انتهت المجموعة الى ان المشاركين%). 40ى % ال25: 2019% (50ى % ال25

قيمة  فيصا استناداً إلىالمدارة  ةوالمحفظالصناديق يم تسعير االستثمارات. تم تقيعند المذكورة الخصم  معدالت
بل معدل الخصم  مقا دارةالم يل بعض الصناديقتم تعدحفظة، وقد صندوق او المة من أمين الللصندوق والمعلن توداالموج

  . %)20 لىإ% 15 :2019% (20 إلى% 15 من حوتترا ةلضعف التسويق بنسب
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  (تتمة) ير الماليةالقيمة العادلة لألدوات المالية وغ  26
  

  )(تتمة يةالمالغير  تموجودا) ال2
  

  (تتمة)مالية موجودات القييم الالمدخالت الجوهرية غير الملحوظة لت لصيتفا
  

  الحساسية للمدخالت 
انخفاض تفاع او ار من خالل 3 وىمستة ضمن اللمصنفا ية المال يد قيمة األدواتددمة لتحاالفتراضات المستخ ن التغير فيإ

دينار  205,122النتائج بمبلغ ي فاو انخفاض رتفاع الى ا ديقد يؤ سوقالخصم معدل ولسيولة ا% في معدل 5 ±بنسبة 
دينار  429,991بلغ مألخرى بفي اإليرادات الشاملة ا انخفاضارتفاع او دينار كويتي) و 231,394 :2019يتي (كو
  ). دينار كويتي 550,484 :2019( يتيكو

  

   :يةالدات غير الملتقييم الموجومستخدمة لا ملحوظةالمدخالت غير ال تفاصيل
ن. تم ومدن معتولستقم ماءا على تقييمات أجراها خبراء تقييتحديدها بنمارية بالقيمة العادلة التي تم قارات االستثدرج العت

ييم أخذا في االعتبار سوق والتي أجراها خبراء التقبال الربطيقة طرام تخدرية باسثماارات االستادلة للعقعقيمة التحديد ال
ي لمستخدمة لغرض التقييم فالملحوظة ا ل مدخالت التقييم الجوهرية غير مماثلة. تتمثارات الوالعق ارلعقلعامالت أسعار الم
لى التغير بمبلغ الت قد يؤدي ادخلماذه ول في همعقالتغير ال آلخر. إن رمن عقا م / المتر المربع وتتباينق للقدسعر السو

  قيمة العادلة.  في ال مكافئ
  

ة مادية عن قيمتها بصورفترية القيمة الدتلف ال تخة المطفأة ودرجة بالتكلفمألخرى الية المالمطلوبات اإن الموجودات و
داً استنامباشرة  هايرعتس او يعاد جلقصيرة اال ت استحقاقاذات فترذه الموجودات والمطلوبات أغلب هدلة حيث أن العا

ة المتبقية المدرجة بالتكلفة لوبات الماليت والمطموجوداللمة العادلة فائدة السوقية. ويتم تقدير القيحركات في أسعار الالإلى 
  الظروف. سبة لهذه اعتبر منثل هامش االئتمان والتي تاضات ماالفتر خدام آليات تقييم تتضمن بعضمطفأة باستال
  

  والمطلوبات قات الموجوداتقاستحل اتحلي     27
  

الموجودات والمطلوبات  يد استحقاقاتتم تحد ة. لقدوعلوبات المجمتالي قائمة استحقاق موجودات ومطيلخص الجدول ال
ً لل ل  خال  العادلة منبالقيمة  ةالمدرج ستحقاق للموجودات الماليةمة االإن قائ وقع الستردادها أو تسويتها.تاريخ المتوفقا

   الية.لمالموجودات اة عن تسييل تلك داراإل لى تقديرثمار في شركات زميلة تستند إلخسائر واالستا أو باحاألر
  

  ي:الموجودات والمطلوبات هي كما يل ئمة استحقاقإن قا

 

    خالل
  أشهر   3

  12إلى  3
 المجموع  أكثر من سنة  الفرعياإلجمالي   اشهر

  دينار كويتي  تيدينار كوي  يتيكور ادين  كويتي رنادي  ر كويتيدينا  2020 ديسمبر 31
       الموجودات

 31,968,833     -  31,968,833 4,512,490 27,456,343  النقد والنقد المعادل  
 6,078,015 236,511 5,841,504 5,259,680 581,824  وسلف قروض  

من لة العاد قيمةبالدرجة م مالية موجودات
 20,841,067     - 20,841,067 14,251,564 6,589,503  و الخسائر  أ  احرب األ لخال
عادلة من بالقيمة ال ية مدرجةات مالودموج

 8,762,653 8,599,829 162,824 162,824     -  ة األخرى خالل اإليرادات الشامل 
 19,672,360 19,672,360     -     -     -  ت زميلة اكفي شر استثمار

 16,154,080     - 16,154,080 15,900,049 254,031  موجودات أخرى 
 716,423 716,423    -    -    -  ستثمارية عقارات ا

 10,743,688 10,743,688    -    -    -  عدات ممتلكات وم
 3,725,067 3,725,067    -    -    -  موجودات غير ملموسة 

  

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 118,662,186 43,693,878 74,968,308 40,086,607 34,881,701  وع الموجودات  مجم

 

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

       ات  المطلوب 
 6,908,258     -  6,908,258      - 6,908,258  قروض  

 40,000,000 40,000,000     -      -      -  ات سند
 17,929,285 5,613,433 12,315,852 11,952,268 363,584  مطلوبات أخرى  

  

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 64,837,543 45,613,433 19,224,110 11,952,268 7,271,842  مجموع المطلوبات  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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  (تتمة) موجودات والمطلوباتقات الحقاتحليل است     27
  

 

  خالل
  أشهر   3

  12إلى  3
 المجموع   أكثر من سنة  مالي الفرعي اإلج  شهرا 

  تيكوير دينا  تييودينار ك  دينار كويتي  تيدينار كوي  كويتي دينار  2019سمبر دي  31
       الموجودات

 29,273,264      -  29,273,264  714,000  28,559,264   معادل  والنقد ال النقد
 6,132,019  227,711 5,904,308 4,073,991 1,830,317  قروض وسلف 

الل  بالقيمة العادلة من خ موجودات مالية 
  لخسائر  األرباح أو ا

 
8,876,793 

 
19,540,872 

  
28,417,665 

 
-     

  
28,417,665 

من  مدرجة بالقيمة العادلةموجودات مالية 
  رى ألخ املة االشخالل اإليرادات 

 
-     

 
10,556 

 
 10,556 

 
11,009,672 

 
11,020,228 

 85,000  85,000      -     -     -  فأة المطدات مالية مدرجة بالتكلفة موجو
 22,968,169  22,968,169     -     -     -  زميلة   ستثمار في شركاتا

 14,980,069     - 14,980,069 14,810,679 169,390   موجودات أخرى 
 716,000  716,000     -    -    -  ة عقارات استثماري 
 11,763,170  11,763,170    -    -    -  ممتلكات ومعدات 

 4,067,467 4,067,467    -    -    -  ر ملموسة موجودات غي 
  

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 129,423,051 50,837,189 78,585,862 39,150,098 39,435,764  مجموع الموجودات  

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       المطلوبات  

 8,000,000      -  8,000,000  5,000,000  3,000,000   قروض  
 40,000,000  40,000,000      -      -      -    داتن س

 20,620,398  5,628,321 14,992,077 14,555,749 436,328   مطلوبات أخرى  
  

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 68,620,398  45,628,321 22,992,077  19,555,749  3,436,328   مجموع المطلوبات  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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ً لحدواه ن تُدار هذكأنشطة المجموعة ول فيالمخاطر  كمنت د لمخاطر بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفقا
مجموعة في تحقيق األرباح ر الالمخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرا ةدارإفي يقة طرذه الرى. إن هخالضوابط األوخاطر الم

لمجموعة. تتعرض ال وطة به داخنسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المموعة مفرد بالمج لويتحمل ك
خاطر العمالت مة وفائدر العاطر أسإلى مخا ةاألخير نقسمتوسوق طر الالمجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخا

والمخاطر التشغيلية. ال تشمل عملية  مقدًماالمدفوعات  ألسهم. كما تتعرض المجموعة لمخاطرار ااألجنبية ومخاطر أسع
رات يبة هذه التغقم مرا. يتلعمامثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا وقطاع األ عمالطر األامخالمستقلة  رمراقبة المخاط

  الستراتيجي الخاصة بالمجموعة. ايط لتخطية املالل عمن خ
  

  مخاطر االئتمان    28.1
د الطرف اآلخر بتكيؤدي إلى  االمالية على الوفاء بالتزامه مم اةرة أحد أطراف أدعدم قدهي مخاطر  نإن مخاطر االئتما

  لخسائر مالية. 
  

أي طرف مقابل   ءزاإن ائتماال خاطرلمتعرض ن حجم الممطبقة للحد  راءاتت وإجإن المجموعة لديها أيضاً سياسا
  اءات عدم تركز مخاطر االئتمان.إلجروتتضمن تلك ا

  

  للتعرض لمخاطر االئتمان األقصىمالي الحد جإ
على   هًرا)ش 12يالت ائتمانية في شكل قروض وسلف قصيرة األجل (تستحق حتى هتس لى عمالئهاإتقدم المجموعة انتقائياً 

وتشمل عملية االعتماد  .رفيةالمص االستثماريةوالمنتجات  موجوداتال ةارإد تنتجام خالل منكامل لاس مضمون باسأ
ً للسياسات االئتنموذجياني بصورة ماالئت ة مخاطر إدارضع عملية . تخوعةانية للمجممة التقييم االئتماني للعمالء طبقا

. كما تتناول السياسات ةموع المجصة بخاية التماناالئلسياسات ل  ،ض ااإلقرنشطة االئتمان لدى المجموعة والمرتبطة بأ
وحدود تركزات المخاطر والضمانات للمخاطر لزائد اتعرض والئتمان الالمجموعة معايير أهلية العمالء ل لدى االئتمانية

ءات ة وإجرايدة االئتمانوجبة ال مراق ييم الضمانات والحد األدنى من متطلبات تقديم الضمانات وعمليةقة تهلة ومنهجيؤالم
  الرهونات في حالة التعثر. القوإغ صعيدلتا
  

لسداد ائدة أو المبلغ األساسي متأخرة لتزامات الفاف ذات اوالسل افة القروضكاسات االئتمانية للمجموعة، تعتبر للسيطبقاً 
  حدد. ض القيمة الماانخف مبلغ سلف غير منتظمة وتخضع لمخصصات محددة لخسائر االئتمان على أساسض وكقرو

  



  .م.ك.ع. وشركاتها التابعةار ششركة كامكو لالستثم
  

  معة ة المجيضاحات حول البيانات الماليإ
  2020ديسمبر  31 لمنتهية فيفي وللسنة ا كما

  

  

53  
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  (تتمة)مخاطر االئتمان    28.1
  (تتمة) مخاطر االئتمانتعرض لاألقصى لل دإجمالي الح

بنوك األخرى للمجموعة، والتي تتكون من األرصدة لدى الت المالية وداموجاتجة من النئتمان اللمخاطر اال بالنسبة
بحيث يعادل الحد األقصى  الطرف المقابل،  تعثرالئتمان ينتج من المخاطر وعة جمض المن تعرفإ ت األخرى،وداجموالو

الحد األقصى  ذلك يمثل  فإنة، يمة العادلقمالية بالاألدوات الترية لهذه األدوات. عند تسجيل ة الدفخاطر القيممللتعرض لل
في المستقبل نتيجة  نشأأن ي ذي يمكنر الاطللمخ لتعرضن اماألقصى  لحدايمثل ه ال الحالي للتعرض لمخاطر االئتمان ولكن

  ي القيمة.التغيرات ف
  

يف تخفير احتساب تأث مالية قبلموجودات الللتعرض لمخاطر االئتمان على الألقصى الي الحد اميوضح الجدول التالي إج
  الئتمان.مخاطر ا

  
2020  

  دينار كويتي
2019  

  دينار كويتي
    

 29,273,264 31,968,833  )5(إيضاح دل نقد المعالوا النقد
 6,132,019 6,078,015 )6(إيضاح  قروض وسلف

 85,000 -  مطفأة جة بالتكلفة الرموجودات مالية مد
 14,342,385 15,716,164  موجودات أخرى 

  

──────── ──────── 
 49,832,668 53,763,012  اناالئتم طرمخا يفتخف ثيراب تأقبل احتستمان االئ إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر

  

════════ ════════ 
  

لمالي  مركز ان الة في بياي مدرجي القيمة الدفترية كما هند إلى صاف المبينة أعاله تست ئتمانشكال التعرض لمخاطر االأإن 
  المجمع.

  

كويتي كما  ردينا 23,325,678والسلف بمبلغ القروض ق بتعلفيما ي مجموعةبه ال ي تحتفظن الذ للضماكانت القيمة العادلة 
  دينار كويتي). 24,373,419: 2019( 2020سمبر دي 31في 

   

  اطر االئتمانللتعرض لمخمخاطر الحد األقصى تركز 
  أو  غرافية،قة الجالمنط في نفس أنشطة و في ألطراف المقابلة في أنشطة متشابهة، أد من اك عد دما يشترزات عنتنشأ الترك

مماثل التعاقدية تتأثر بشكل  لتزاماتلى الوفاء باالما قد يجعل قدرتهم عمتماثلة ن لهم سمات اقتصادية مدما يكوعن
اسية النسبية ألداء المجموعة نحو ى الحست إلالتركزا . تشيرية أو السياسية أو غيرهاف االقتصادبالتغيرات في الظرو

  جغرافية معينة. ى منطقةعل أو بذاته لأعماع لى قطاتؤثر ع التي طوراتالت
 

ائتمانية تفظ به أو تعزيزات مان محلدى المجموعة قبل أي ض االئتمانلتعرض لمخاطر جمالي الحد األقصى لإتحليل  يمكن
  ا يلي:سب المناطق الجغرافية كمح

 
 

 
 

 ويتالك

لس دول مج
التعاون 

الخليجي وباقي 
دول الشرق 

 ي دول طاألوس 

 
 
 مجموعال

 تيدينار كوي دينار كويتي كويتي ناردي ر كويتيدينا 
     2020يسمبر د 31
 31,968,833 845,835 12,356,731 18,766,267  عادل  قد والنقد المالن

 6,078,015    - 2,706,465 3,371,550  سلفقروض و

 15,716,164 848,157 8,557,014 6,310,993  ىأخر موجودات
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 53,763,012 1,693,992 23,620,210 28,448,810 مخاطر االئتمان على الموجودات لللتعرض حد األقصى ال

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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  (تتمة)ة المخاطر المالية إدارداف وسياسات أه     28
  

  تتمة)(مان مخاطر االئت   28.1
  (تتمة) الئتماناطر امخض لرتعللصى لحد األق تركز مخاطر ا

 
 

 
 

 الكويت

دول مجلس التعاون 
يجي وباقي دول الخل

 دولي  وسطألالشرق ا

 
 

 المجموع
 دينار كويتي كويتينار دي دينار كويتي ر كويتيدينا 

     2019مبر ديس 31
 29,273,264 318,912 11,125,153 17,829,199  النقد والنقد المعادل  

 6,132,019    - 2,705,015 3,427,004  وسلف قروض
 85,000    - 85,000    -  موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

 14,342,385 585,210 9,133,203 4,623,972  موجودات أخرى
 

───────── ───────── ───────── ───────── 
  على خاطر االئتمانالحد األقصى للتعرض لم

 49,832,668 904,122 23,048,371 25,880,175 وداتالموج
 

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

أي ضمان محتفظ به أو ار ي االعتبألخذ فاة قبل لمخاطر االئتمان لدى المجموعقصى للتعرض حد األيمكن تحليل إجمالي ال
 : تالية كما يليال العماألة حسب قطاعات تعزيزات ائتماني

    
2020  

  ييتر كودينا
2019  

  تييكوينار د
     

 29,271,490 31,954,619   ؤسسات ماليةبنوك وم

 20,561,178 21,808,393   أخرى 
    ───────── ──────── 
   53,763,012 49,832,668 

    ═════════ ════════ 
  

 6,825,138 لغمببي فردالمقابل لاطرف ال ءإزا ئتمانمخاطر االقصى للتعرض لحد األن ال، كا2020ديسمبر  31كما في 
  ي). يتدينار كو 5,571,871 :2019دينار كويتي (

  

  ن أنشطة اإلقراض ة مالناتجان مخاطر االئتم
إلى  اقها ستحقتسهيالت ائتمانية في صورة قروض وسلف قصيرة األجل (تصل فترة ا - انتقائينحو  على - تقدم المجموعة 

المصرفية.  اترتثماالموجودات ومنتجات االس ةدارإ جاتتمنمن خالل ءها إلى عمالل لكاممان باكفولة بضشهر) م 12
  لمجموعة.  ا دىمان لاالئتوفقا لسياسة  عمالءلل التقييم االئتماني تمانياالئ االعتمادعملية ن ضمتت
  

تشمل  .لمجموعةل انيةاالئتملسياسات إلقراض تخضع لشطة ابأن ة المخاطر االئتمانية للمجموعة التي تتعلقإدارإن 
وحدود  مخاطرلل يرةئتمان، والتعرضات الكبالالعميل للحصول على ا معايير أهلية مانية للمجموعةاالئت اتالسياس

ة لجودم الضمانات، والحد األدنى لمتطلبات الضمان، وعمليات مراقبة اييهجية تقة ومننات المؤهل، والضماكزاتالتر
   ر.ي حالة التعثف وناترهال القإغيات عيد وعملئتمانية والتصاال

  

رة السداد  متأخغ او اصل المبلة الفائدالتزامات  ذاتوالسلف  وضوعة، تعتبر كافة القرلمجما للسياسات االئتمانية لوفق
  قيمة المحدد. اض الانخفعلى أساس مبلغ للخسائر االئتمانية  محددة ويتم احتساب مخصصاتة ر منتظملف غيكقروض وس

  

  وغير منخفضة القيمةالسداد  تأخرةمر ت المالية غياللموجود ةمانياالئت الجودة
ً لسيا فعة أو رتم: فئة مة كـظت االئتمان المنتيتم تصنيف كافة تسهيالموعة، االئتمان لدى المج اطرمخ ةإدارسات طبقا

ئر المالية اية للخسائالنهمخاطر تقييم الة" عندما يتم مرتفعفئة لمخاطر االئتمان كـ " حاالت التعرضمتوسطة. يتم تصنيف 
 لمخاطر حاالت التعرض تصنيف كبير إلى منخفضة. ويتمد لى حتزامه كمستبعدة إن عجز الملتزم عن الوفاء بالتجة مالنا

  وفاء بالتزامه عن التزم تقييم المخاطر النهائية للخسائر المالية الناتجة من عجز الملم تندما يطة" عساالئتمان كـ "متو
لمالية الناتجة من ا سائراطر النهائية للخمنتظمة التي تعتبر فيها المخية النمالمخاطر االئتل التعرضت حاال. أما كمتوسطة

ة منخفضة". ليس لدى المجموعة أي موجودات مالية فئ"ها كـ تصنيف ه مرتفعة فإنه يتمزم عن الوفاء بالتزامالملت عجز
طر االئتمانية غير المنتظمة للمخا رضحاالت التعف ييتم تصنو معة.ة المجت الماليتاريخ البياناة في نخفضضمن الفئة الم

  ضة القيمة.خفو منكمتأخرة السداد أ
  

 مة يالق ولكن غير منخفضةاد السدمتأخرة المالية  وجوداتتحليل الم
مبر ديس 31وفي  2020ديسمبر  31ي كما فيمة لدى المجموعة أي موجودات مالية متأخرة ولكن غير منخفضة القد وجال ي

2019 .  
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  (تتمة)ة المخاطر المالية دارإسات اسيأهداف و     28
  

  ةمخاطر السيول 28.2
دوات المالية. المرتبطة باألاتها زامالت يةلتلب اجهة المجموعة لصعوبات في توفير األموالاطر مومخاطر السيولة هي مخن إ

ورية بتقييم صفة دبة تقوم المجموع ،لمخاطرذه اة هدارإل. والمجموعة لدىلخزينة ة اارإد وتدار مخاطر السيولة من قبل
 ة ردام اإلوتقو ارات األخرى التي يسهل تحويلها إلى نقد.الستثمع البنكية أو االودائ يالء واالستثمار فللعم ماليةال لمالءةا

  حقاق للتأكد من توفر السيولة الكافية. ائمة االستبمراقبة ق
  

ن  أقل م تستحق السداد في فترة  سوف) فسل(قروض وجموعة يون الممن د% 14.7ة فإن نسب، 2020ديسمبر  31ي كما ف
ة ارإدجمع. إن مللمالي اركز ا مة الدفترية للقروض المبينة في بيان المى القيلك استناداً إل %)، وذ16.7: 2019واحدة ( سنة

ير السيولة ءات توفران هذه اإلجتتضم جل للمجموعة.رة األروض قصيتدرس حالياً إجراءات إعادة تمويل الق المجموعة
  ة القروض قصيرة األجل. ة هيكلالمالية وإعاد وجوداتمت األرباح من الوتوزيعاات قيق النقد من بيع الموجودل تحالخ من

  

  قبلية على مدى المستلفوائد لنقدية المتوقعة التي تتضمن مدفوعات اس التدفقات امالية تعكلا مطلوباتلة للإن قائمة السيو
 الية.  بات الملور هذه المطأعما

 

  قدية غير المخصومة: التعا لتزامات السدادإلى ا االمجموعة استناد لدىات لوبلتالي قائمة استحقاق المطدول ا جال لخصي
  

  خالل 
  شهر واحد

  لخال
  شهر أ 3

  12 ىإل 3
 المجموع   أكثر من سنة  شهًرا

  كويتيينار د  دينار كويتي  ويتيدينار ك  دينار كويتي  دينار كويتي 
       2020سمبر دي 31

 6,930,862 - - 1,917,506 5,013,356   قروض
 45,033,487 43,443,400 1,466,533 - 123,554  سندات

 17,929,285 5,613,433 11,952,268 363,584 -  مطلوبات أخرى 
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 69,893,634 49,056,833 13,418,801 2,281,090 5,136,910  ت ع المطلوبامجمو
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

  

  
  خالل

  احدشهر و
  خالل

  شهر  أ 3
  12إلى  3

 المجموع  ةكثر من سنأ  ًراشه
  تير كويدينا  تيدينار كوي  دينار كويتي  دينار كويتي  تيدينار كوي  

            2019 ديسمبر 31

 8,169,828 - 5,138,595 3,031,233 -   ضقرو
 48,343,663 46,422,635 1,754,539 - 166,489  اتسند

 20,620,398 5,628,321 14,555,749 436,328 -  أخرى  مطلوبات
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 77,133,889 52,050,956 21,448,883 3,467,561 166,489   مجموع المطلوبات
  ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

  

  طر السوق مخا  28.3
ف  ات السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صر ريجة للتغيرات في متغينت األصل  قيمة إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب

ة له أو  مصدرالجهة ال أو ديرلفيرات عن عوامل تتعلق باالستثمار اغهذه التجت األسهم سواء نت وأسعار جنبيةت األالعمال
  تداولة في السوق. ات المثر على جميع االستثمارؤعوامل ت

  

 جوداتيع الموسبقاً على فئات متعددة للموجودات وتنومموجودات بصورة محددة توزيع ال أساس تدار مخاطر السوق على
 ً غيرات تة للدارقدير اإل، وتتهجاهاواتوق لساف والتقييم المستمر لظرو عمالات األعفي قطا ركزع الجغرافي والتللتوزي وفقا

  القيمة العادلة.  جل فيطويلة وقصيرة األ
  

  ةلفائدمخاطر أسعار ا 28.3.1
 يرات في لتغالية بسبب ااة مألد مستقبليةلا ديةات النقاطر تقلب القيمة العادلة لكافة التدفقخر أسعار الفائدة هي مإن مخاط

  جموعة.  مال لدىة الخزين ةإدار قبل من فائدةلا أسعار الفائدة. وتدار مخاطر أسعار
  

ع البنكية والقروض) ئفائدة متغيرة (الودا التي تحملاتها اطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوبعة لمختتعرض المجمو
دام ستخها بايلدة تكلفة الفوائد إدارالمجموعة هي  ن سياسة. إوالمطلوباتودات الفائدة للموجسعار تسعير أنتيجة لعدم توافق 

 روض لديها ن الق. إن سياسة المجموعة هي االحتفاظ بجزء ممتغيرةمعدالت فائدة ثابتة و للتي تحمالديون امن  كل
  .ةبمعدالت فائدة متغير
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  تتمة)(لية طر الماة المخاإدارأهداف وسياسات      28
  

  ة)(تتمخاطر السوق م  28.3
  (تتمة)  خاطر أسعار الفائدةم 28.3.1

على ربح المجموعة وذلك استناداً إلى   لفائدةات المقدرة في أسعار ا رلتغيع هي تأثير االمجمالدخل  بيان  ةسين حساإ
يوجد . وال 2019و 2020سمبر دي 31بها في المحتفظ  متغيرةالفائدة المعدالت  ذات ماليةمطلوبات الة والات الماليموجودال
  ق الملكية. وعلى حق ثيرتأ

  

، مع االحتفاظ بكافة قطة أساسيةن 25د بعد أسعار الفائدةفي  رلتغينتيجة امجمع خل اليان الدسية باحسدول التالي يبين الج
  . خرى ثابتةت األالمتغيرا

  - /+ بحى الرالتأثير عل    

    
2020  

  دينار كويتي
2019  
  كويتي دينار

     

 215,875 157,910  دينار كويتي

 5,198 6,531   ريكي مدوالر ا

    - 473   يإسترلينجنيه 
    

  ألجنبيةامخاطر العمالت  28.3.2
  لعمالت األجنبية.ويل اي أسعار تحرات فيجة التغيية نتجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالالت األمإن مخاطر الع

  

 شركةلا ةإداردود التي يضعها مجلس ساس الح أى عل كةلشراة الخزينة لدى إدارة من قبل جنبيمالت األخاطر العة مإداريتم 
ألجنبية. الت اات الحالية والمتوقعة في أسعار صرف العموالحرك موعة القائمةاكز المجراس التقييم المستمر لموعلى أس

 تقوم ال جنبية وبالتالييل العمالت األر تحولب أسعاية من تقمخاطر محدودة لتكبد خسائر جوهرهناك ة أن دارإلترى ا
 بية. األجن تالتعرض لمخاطر العمال حوطبتمجموعة لا

  

صرف   في أسعار لتغيرة للموجودات والمطلوبات النقدية نتيجة لالعادل  ير في القيمةسبب التغبإن التأثير على الربح 
  :يلي بتة مبين فيمارى ثاات األخالمتغير ، مع االحتفاظ بكافة%5 نسبةب ةجنبيالعمالت األ

 

  - +/ حربلى الر عالتأثي    
     2020 2019 
 كويتي دينار تيدينار كوي    
      

 1,105,290 1,227,205    دوالر أمريكي
 883,676 862,928    األوسط لشرق ا منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباقيعمالت 

 

  مخاطر أسعار األسهم 28.3.3
رات اثماستجموعة والمصنفة كها من قبل المبلمحتفظ ت ام من االستثمارااألسهر أسعار لمخاطمجموعة الينشأ تعرض 

تتعرض . خسائرالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الب وخرى أملة األاإليرادات الشا لقيمة العادلة من خالل درجة بام
القيم ول من عدم التأكد حاتجة لسوق النعار اخاطر أسلمالمدرجة وغير المدرجة لدى المجموعة  ألسهممارات في االستثا
المجموعة برة شالمباثمارات ة االستإداربل قخاطر أسعار األسهم من تدار م الية.مالتثمارات في األوراق مستقبلية لالسلا

يم يتم تقد. ولعماجغرافية وتركز أنشطة قطاعات األات السبة للقطاعبالن ستثماراتاال يعتنووبصورة رئيسية من خالل 
ت المسعرة لدى ستثمارام االظمعوعة بصورة منتظمة. إن ا لدى المجمية العلرداة األسهم إلى اإلول محفظارير حتق

  ت. الكوي رصةبومدرجة في  ةالمجموع
من   ة مدرجة بالقيمة العادلالمالية ال وجوداتمالو راح والخسائألربمن خالل اادلة الموجودات المالية المدرجة بالقيمة الع إن

  :كما يليهي  لاعمافية وقطاعات األف القطاعات الجغرلفي مخت وعةللمجم  لة األخرىاميرادات الشل اإلخال
  

 التوزيع الجغرافي 

 

 
 الكويت

مجلس  دول
 يجخليال اونعالت

 منطقة وباقي
 دولي ق األوسطالشر

 
 علمجموا

 

 دينار كويتي ينار كويتيد ويتيدينار ك تيكوي دينار
      2020ديسمبر  31

  من   دلةبالقيمة العاجة مدر دات ماليةموجو
 20,841,067 3,995,625 6,135,993 10,709,449  الخسائرأو الل األرباح خ  

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

خالل  لعادلة من مة ارجة بالقيية مدت مالموجودا
 8,762,653 1,119,448 1,533,577 6,109,628  إليرادات الشاملة األخرى ا

 
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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  )(تتمةالمخاطر المالية ة إدار ياساتسو أهداف     28
  

  تمة)(تمخاطر السوق   28.3
  (تتمة)  مخاطر أسعار األسهم 28.3.3

 

 
 ويتالك

مجلس  ولد
 يجالخلي عاونالت

 منطقة وباقي
 دولي ق األوسطالشر

 
 المجموع

 

 يتير كودينا ينار كويتيد دينار كويتي ويتيدينار ك
      2019بر ديسم 31

  لعادلة من  لقيمة اباجة رمدالية موجودات م
 7,996,403 16,388,487  الخسائرأو رباح خالل األ  

 
4,032,775 

 
 28,417,665  

 

════════ ════════ ════════ ════════ 
ل  من خالادلة لعموجودات مالية مدرجة بالقيمة ا

 1,038,346 1,853,737 8,128,145  الشاملة األخرى  اإليرادات

 
11,020,228 

 

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

  عمالطاع األق تركز 

 

  تجارة 
  وصناعة

  بنوك 
  ليةات ماومؤسس

ءات إنشا
 المجموع أخرى  وعقارات

 

 ويتيار كدين كويتيينار د كويتي دينار دينار كويتي كويتي دينار
      2020 ديسمبر 31

بالقيمة العادلة من  مدرجة  ماليةدات موجو
 20,841,067 2,187,769 2,564,135 15,764,165 324,998  الخسائرأو باح رألالل اخ

 

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
ن  م عادلةقيمة الودات مالية مدرجة بالموج

 8,762,653 2,327,314 3,716,535 1,315,548 1,403,256  ى ألخرلة ارادات الشامخالل اإلي
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

  

 

  تجارة 
  وصناعة

  بنوك 
  يةات مالومؤسس

إنشاءات 
 المجموع أخرى  وعقارات

 

 نار كويتيدي دينار كويتي كويتينار دي دينار كويتي يدينار كويت
      2019ر ديسمب 31

بالقيمة العادلة من  مدرجة  ليةما موجودات
 28,417,665 3,946,627 541,521 23,783,905 145,612  رئو الخساأ حألربال اخال

 

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
ة من  مة العادلجة بالقيموجودات مالية مدر

 11,020,228 3,277,187 4,257,251 1,590,873 1,894,887  األخرى   لةيرادات الشامل اإلخال
 

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

لعادلة  يمة اجة بالقلمدرالموجودات المالية ى (نتيجة التغير في القيمة العادلة لاالخر شاملةالتأثير على االيرادات ال  فيما يلي
مالية  ت الداوجللموقيمة العادلة (نتيجة التغير في الونتائج المجموعة ديسمبر)  31ي ف ألخرىا املةاإليرادات الشل من خال

ق مع % في مؤشرات السو5ضوء التغير بنسبة  بر) فيديسم 31عادلة من خالل االرباح او الخسائر في يمة الالمدرجة بالق
 : ثابتةرى األخ متغيراتالة حتفاظ بكافاال

  

 2020  2019 
  دات يراعلى االتأثير ال 

  لة االخرى الشام
  كويتي دينار

  الربح ىالتأثير عل
  يكويتدينار 

  لتأثير على االيرادات ا
  ة االخرى الشامل

  دينار كويتي
   بحرالتأثير على ال

 ويتيينار كد
      

 1,003,892 -/+ 528 -/+  647,784 -/+ 8,143 -/+ مؤشرات السوق  
 

  دماً المدفوعات مق طرمخا 28.4
داد أو  ة بالسالئها واألطراف المقابلعم مقيا رة مالية بسببخسابد المجموعة تتك دماً هي مخاطر أنمدفوعات مقال ن مخاطرإ

  ات مقدماً بصورة جوهرية. لمجموعة لمخاطر المدفوعتتعرض اع. ال لمتوقطلب السداد قبل أو بعد التاريخ ا
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  ة)(تتمة لمخاطر الماليا ةإداروسياسات هداف أ     28
  

  مخاطر التشغيل  28.5
غش أو األحداث الخارجية. أو ال ألنظمة أو الخطأ البشريا لطلتع نتيجة لخسائر مخاطر التعرضغيل هي إن مخاطر التش

و يمية أية وتنظقانونداعيات أو تيل إلى الضرر بالسمعة كن أن تؤدي مخاطر التشغاألداء، يمبة في الرقاعند فشل ضوابط 
ذه المخاطر من ه ةرإدا تستطيعولكنها طر التشغيل، افة مخاع المجموعة أن تتوقع استبعاد ك تستطيلية. التكبد خسارة ما

فصل   الرقابة فاعلية عمليات ن ضوابط. تتضممعها مخاطر التشغيل والتعامل ضبطبة ومن خالل ر مراقخالل إطا
اإلضافة إلى استخدام التدقيق قييم، بن والتتوعية الموظفيو مطابقةال اءاتوإجر التفويضول والواجبات وحقوق الوص

  لي.  لداخا
  

   رأس المال إدارة   29
  

  عمال األ مال الجيدة لدعم أس الفظة على معدالت رن المحاهو ضماة رأس المال رداإللمجموعة من ئيسي الر هدفلإن ا 
ت عليه ة هيكل رأس المال وإجراء تعديالإدارالمجموعة ب تقوم اهمون.عليها المس على قيمة يحصلأ وتحقيق بهاي تقوم الت

   .ةلماليات اعهدتت الومتطلبا تصاديةالظروف االق رات فيفي ضوء التغي
  

 31و 2020سمبر دي 31ي هيتين فخالل السنتين المنت تجراءاإلاسياسات أو ال هداف أواألفي اء أي تغيرات جرلم يتم إ
  .2019ديسمبر 

 

  د رأس ن أو ريإلى المساهم احتوزيعات األربوعات ديل مدفمال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعللمحافظة على هيكل رأس ال
الدين  صافي  ض وهوقتراستخدام معدل االامجموعة رأس المال بتراقب ال. مين أو إصدار أسهم جديدةساهمى اللمال إلا

ف مل فائدة والسندات والحساب المكشووعة القروض والسلف التي تحمتُدرج المج .ركةالش مال رأسى إجمالي وم علمقس
حقوق الملكية افي الدين. يمثل إجمالي رأس المال ن صمقد ضوك والنلبندى ارصدة ل ألن ناقصاً ايخروالدائنين اآللبنك لدى ا

  . ةالشركبمساهمي  ةالخاص 

    
2020    

 ر كويتيدينا
2019  

 تيدينار كوي
       

 8,000,000 6,908,258    ةفائد ذاتروض ق
 40,000,000 40,000,000   داتسن

 20,620,398 17,929,285   ت أخرىمطلوبا
 ً  (29,273,264) (31,968,833)   ك ونقد البنو  ىرصدة لد: أناقصا

   ────────── ────────── 

 39,347,134 32,868,710   الدين صافي
  ═════════ ═════════ 
    

 56,411,620 50,001,837   الشركةمساهمي الملكية الخاصة بحقوق 
   ═════════ ═════════ 

 %70 %66  (%) قتراضاالل معد
   ═════════ ═════════ 

  

   19- دوفيكر ثيتأ  30
  

عدد كبير من حاالت العدوى. وقد أثرت وقوع  مع 2020تطورات متسارعة في سنة  19- فيروس كوفيد شهد تفشي
 بعدة طرق جوهرية. المجموعةوأعمال  القتصادياالحتواء الفيروس على النشاط  وماتلحكتي اتخذتها مختلف الر ابيالتدا

 

فرضت الحكومات في  حيث قتصاد العالمي.الر كبير على ايتأثن لها كا 19- يدكوفتشار انللحد من ذة المتخات راءجإلا إن
تعطل وات راديإلاخسائر في شركات الكما واجهت  ،مةات حجر صحي صارإجراءى السفر وا علنحاء العالم حظرً جميع أ

 أيًضا 19- كوفيدة ائحج تأدريجيًا. تد األوضاعوتهدئة  غالق،اإلات اءإجريف خف. بينما بدأت البالد في تالتوريد سالسلفي 
 للقطاع الخاص.  ليالما  الدعمتدابير لتقديم خاذ اتعن  أعلنت الحكومة  لذلك، ونتيجة ،اق الماليةألسولبات كبيرة في اقتإلى 

 

ي األحكام والتقديرات إجراء أي تعديالت وتغييرات فمدى ضرورة في اعتبارها  مجموعةأخذت الونظراً لنفشي الوباء، 
المستقبل والمصادر الرئيسية  فيما يلي االفتراضات الرئيسية حول .المجمعة يلها في البيانات الماليةتسجواطر وإدارة المخ

  عة:المالية المجم البياناتمخاطر جوهرية بأن تتسبب في تعديالت جوهرية على األخرى للتقديرات والتي قد تنطوي على 
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  (تتمة) 19- يدر كوف تأثي  30
  

  لمالية ت ااوجودالقيمة العادلة للم
المدخالت واالفتراضات  تقييم إعادةالمجموعة الى  تعقد د  19- بجائحة كوفيد ةالمتعلق ة الجوهرين قدم التيععوامل  إن

وغير  ألسهمها المسعرةالمجموعة القيمة العادلة دات المالية. وقد حددت للموجوديد القيمة العادلة المستخدمة في تح
تثمارات، في السوق المتعلقة بهذه االسناديق المدارة بناءا على أحدث المعلومات الصوعرة وراق الدين المسأالمسعرة، و

  مجمعة. التأثير في البيانات المالية الوسجلت 
  

  ى وموجودات أخرلف قروض وس
 ، والتيسائر االئتمان المتوقعةخيد المستخدمة لغرض تحد واالفتراضاتتقييم بعض المدخالت  بإعادةقامت المجموعة 

نظرا في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة  المجموعةبلية المستخدمة من قبل صورة رئيسية بتعديل التقديرات المستقق بلتتع
الطرق التي يؤثر س مختلف عكيمكن تعديله بحيث يالذي و نيف المطبق في الفترات السابقة انتفاء صالحية التصالحتمال 

 إرشاداتلمدينين التجاريين او اتباع ا سدادد فترات ل.. من خالل تمديامث(الء العم أنواععلى مختلف  19- فشي كوفيدبها ت
. وسوف تستمر المجموعة في تقييم )األخرى حصيل االيجار او المدفوعاتمحددة صادرة من قبل الحكومة فيما يتعلق بت

خسائر  تعديل على  يأء ااجر ة الىتحدد مدة الحاج، وبالتالي بهابيانات جديدة موثوق الجائحة في حالة ظهور تأثير 
  جمعة التالية.  فترات البيانات المالية الماالئتمان المتوقعة في 

  

  موجودات غير مالية)ت زميلة وموجودات غير ملموسة (ة واستثمار في شركاستثماريممتلكات ومعدات وعقارات ا
تحديد  ية في تصادية الحالات االقمل للتقلبمحتلر ايها التأثرمجموعة في اعتبا، أخذت الةتاريخ البيانات المالية المجمعكما في 

ت المعلوماأفضل مدخالت غير الملحوظة باستخدام م تطوير الويت ، غير المالية للمجموعة جوداتللمو المبالغ المسجلة
  المالية  تي تاريخ البياناموجودات ف لركون في السوق عند تسعير هذه اها المشاخذالمتاحة حول االفتراضات التي يت

  للتقلبات في السوق.جلة المس مبالغالمع استمرار حساسية  األسواقالتقلب في  يستمر . ومع ذلك،معةجلما
  

بحيث لة ات الصاالفتراضات ذ تطبيق عمالسوق  تقبلسم قبةمرافي  المجموعةف تستمر سو ،الوضعمع استمرار تطور 
  .فور حدوثهالمالية غير ا تادالموجوهذه  ةقيمتنعكس على 

  

  رية مرات االسمبدأ 
القتصادية الحالية  الظروف افي ضوء  ةيرمراالستتعمل على أساس مبدأ اسا إذا كانت قامت المجموعة بإجراء تقييم لم

قبلي األداء المست شملالتي ت تاقعالتوإعداد . تم يةبلالمستق نيقحاالت عدم التوحة حول المخاطر المعلومات المتا كافةو
ر تُظه ن في الوقت الحاليولك ،صاعدتالفي  19- كوفيدفيروس يستمر تأثير  قد .موعةلمج الدى  سيولةوال اللمورأس ا

 ال يةرارعلى أساس مبدأ االستم أعمالها وضعوأن ها التشغيلي ودوجلة مواصلوارد كافية لديها م ت أن المجموعةاالتوقع
بشكل  يانات المالية المجمعةالب عدادتم إ لذلك،ة نتيج. 2019ديسمبر  31 بير ولم يتغير منذيزال غير متأثر إلى حد ك

   .ةمبدأ االستمراريمناسب على أساس 
  




