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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

  حضرات السادة المساهمين إلى

 .ش.م.ك.علتمويل واالستثمار ل راالمدشركة 
 

   ةعالمجم البيانات الماليةتدقيق حول تقرير  
 

   الرأي

وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً بـ   "(األم  ركةش)"اللشركة المدار للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع.    البيانات المالية المجمعةد دققنا  قل

  ل الدخل الشام و  األرباح أو الخسائر  وبيانات  2021ديسمبر    31كما في    المجمع  والتي تتكون من بيان المركز المالي  ،"المجموعة"(

، بما  المجمعة  المالية  البياناتحول    احاتيضإلالمنتهية بذلك التاريخ وا  للسنةالمجمعة    حقوق الملكية والتدفقات النقديةي  ف  غيراتلتوا

 في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
 

 المجمع للمجموعةالي  ركز الملما  نعالمرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية،    البيانات المالية المجمعةفي رأينا، أن  

المالي    2021ديسمبر    31كما في   أدائها  التهاقوتدفالمجمع  وعن  الدولية    المجمعة  قديةنا  للمعايير  التاريخ وفقاً  للسنة المنتهية بذلك 

 . المطبقة في دولة الكويت للتقارير المالية
 

 أساس الرأي  
في في تقريرنا  يل  ؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصمسن  لية. إ والد  وفقاً لمعايير التدقيق  بأعمال التدقيقلقد قمنا  

مراقيسؤول"م  قسم الحات  البيب  تدقيق  عن  الماليةسابات  المجموعة  .  "المجمعة  انات  عن  مستقلون  األخالونحن  لميثاق  قيات وفًقا 
هنية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير  يات الماألخالقر  يياعالمهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لم 

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

 .يأ رال م أساس يمكننا من إبداءي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديالت
 

 ئيسيةدقيق الرأمور الت

أمو التدإن  الرئيسية،  ر  األ قيق  تلك  المهني، هي  ا في حكمنا  المجا  تنلتي كامور  المالية  للبيانات  تدقيقنا  في  أهمية   للسنة معة  ألكثر 

ول هذه  ح  صلفنالحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي م

 نا له.طار تدقيقمور في إهذه األ كيفية معالجتنا لكل أمر منوئيسية صيل أمور التدقيق الرلي تفافيما ي األمور.

 

تتعلق بهذه  لتي  ، وامسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعةا في قسم  لقد قمنا بمسؤولياتنا المبينة في تقريرن

 األخطاء المادية في البياناتلمخاطر ءات التي تم وضعها بما يتيح التعامل مع تقييمنا ى تنفيذ اإلجراعل قنا يقدل تمتشا. وعليه، رواألم

ة أدناه تطرح ي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة األمور الواردالمالية المجمعة. إن نتائج إجراءات التدقيق الت

 ً  ة.المالية المجمعة المرفق حول البياناتدقيق ي التأء رادبإيمكننا من  أساسا
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

  حضرات السادة المساهمين لىإ

 تتمة()  .ش.م.ك.علتمويل واالستثمار ل راالمدشركة 
 

 )تتمة( المجمعة  البيانات الماليةتدقيق حول تقرير  
  

 )تتمة(  أمور التدقيق الرئيسية
 

 ثماريةارات االستعادلة للعقيمة الاس القيق 
للعقارات  العادلة  القيمة  تحديد  يعتمد  خارجي.  عقارات  مقيم  قبل  من  للمجموعة  االستثمارية  للعقارات  العادلة  القيمة  تحديد  تم 

على الرغم  والتي  ريخية  اتاالستثمارية على المدخالت الرئيسية، مثل القيمة اإليجارية وحالة الصيانة والمعرفة بالسوق والمعامالت ال

شكل مباشر إال أنها مدعومة ببيانات السوق التي يمكن مالحظتها. إن اإلفصاحات المتعلقة بالمدخالت تعتبر ذات حظتها بمن عدم مال

التقييمات.   التقديرات المتضمنة في هذه  التأكد من  لعدم  التقييمات باإليأهمية نظراً  المنهجية المطبقة في تحديد  ل حو  9ح  اضتم بيان 

 ية المجمعة.لبيانات المالا

 

، وأهمية اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات المستخدمة في التقييم االستثماري وما تتضمنه من تقديرات    العقارتقييم  عملية  حجم  نظًرا ل

 فقد اعتبرنا ذلك من أمور التدقيق الرئيسية.
 

 ية. تثماريم العقارات االسالمستخدمة في تقي  لقد أخذنا في االعتبار منهجية ومالءمة نماذج التقييم والمدخالت 
 

 باختبار الصلة    قمنا  ذات  البيانات  المجموعة ومدى مالءمة  إدارة  التي وضعتها  واالفتراضات  تدعم   بالعقاراتالمدخالت  التي 

 الخارجي.  المقيمتقييمات 
 

   مع ممارسات    اتخاذهاتم  لتي  حكام األا  ، مقارنة، عند االقتضاءذلك  وتضمن.  اتالمخاطر والتقدير  لجوانبقمنا بتنفيذ إجراءات

من المعلومات    معامالت السوق القابلة للمقارنة وغيرهالعينة بناًء على أدلة  الالتقييمات على أساس    قق منحتوالالسوق الحالية  

ً عالمتاحة   العقارات. قطاععن   لنا
 

   تحليل بتقييم  التغيأجرته    الذي حساسية  القمنا  تأثير  للتأكد من  الرئيسية  لعقولة  ة مرحتملة بصومال  راتاإلدارة    على الفتراضات 

 .ستثماراتعقارات االالقيمة العادلة لل
 

  ًينالخارجي ينالعقاري ينم المقيعلى ذلك، فقد أخذنا في االعتبار موضوعية واستقاللية وكفاءة  عالوة . 

 

   حول البيانات المالية   9يضاح  إ  يف الواردة  ة  للمجموع  بالعقارات االستثماريةقمنا أيًضا بتقييم مدى مالءمة اإلفصاحات المتعلقة

 .المجمعة
 

 2021 لسنةمعلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة 
خرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي قسم "المعلومات األ  نإن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكو

البيانا2021  لسنةللمجموعة   بخالف  المالية  ،  وتقرير  لمجمات  إدارة   مراقبعة  مجلس  تقرير  على  حصلنا  لقد  حولها.  الحسابات 

 تاريخ تقرير مراقب الحسابات.بعد  يو، قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنالشركة
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

  حضرات السادة المساهمين لىإ

 تتمة()  .ش.م.ك.عمويل واالستثمار تلل راالمدشركة 
 

 )تتمة( المجمعة  البيانات الماليةتدقيق حول تقرير  
 

 )تتمة( 2021 لسنةمعلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة 
 

 نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.   ولن  ى ولمإن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخر 
 

كانت  ا  ذإبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما  بتدقيقنا للتعلق  ا ي فيم

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

رى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى ود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخا إلى وجوإذا ما توصلن

لدلنصحوالتي   ليس  تقريرنا.  في  الوقائع  تلك  إدراج  علينا  يتعين  فإنه  الحسابات،  مراقب  تقرير  تاريخ  قبل  عليها  يستوجب  ا  ما  ينا 

 ا الشأن. إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذ
 

 خر آأمر 
 حسابات آخر أبدى رأيًا غير معدل   مراقبمن قبل    2020ديسمبر    31للمجموعة للسنة المنتهية في    المجمعةتم تدقيق البيانات المالية  

 .2021فبراير  22حول تلك البيانات بتاريخ 
 

 لمالية المجمعة عن الحوكمة عن البيانات ا نمسؤوليات اإلدارة والمسؤولي
المطبقة في بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية    رض البيانات المالية المجمعةسؤولة عن إعداد وعة هي المإن اإلدار

من األخطاء المادية سواء   ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية  ةروعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدا  دولة الكويت

 . أو الخطأكانت ناتجة عن الغش 
 

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

بيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم  الستمرارية وتطمور المتعلقة بأساس مبدأ األ، متى كان ذلك مناسباً، عن افصاحمع اإل

 . جراءاقعي سوى اتخاذ هذا اإلوفر أي بديل وفي حالة عدم تأو  هاأعمالوقف أو  فية المجموعةدارة تصاإل
 

 مجمعة للمجموعة. لايتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية 
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 
أو   ناتجة عن الغش  جمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانتعقول بأن البيانات المالية المصول على تأكيد مح ا هو الإن هدفن

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

 ً وفقا التدقيق  عملية  أن  لمعايييضمن  ا  باكتشاف  دائًما  تنتهي  سوف  الدولية  التدقيق  تنشأ ر  وقد  وجودها.  حال  في  المادية  ألخطاء 

الغشاألخ المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصأو    طاء عن  إذا كان من  فرديةروالخطأ وتعتبر مادية  القرارات  أو    ة  مجمعة على 

 المالية المجمعة.  البياناتاالقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه  
 



 

4 
 

 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

  حضرات السادة المساهمين إلى

 تتمة() .ش.م.ك.علتمويل واالستثمار ل راالمدشركة 
 

 )تتمة( المجمعة  البيانات المالية تدقيق حولتقرير  
 

 )تتمة( مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
 

التدقيق. كما قمنا بما   أعمالوحافظنا على الحيطة المهنية خالل  مهنيةً    اذنا أحكامايير التدقيق الدولية، اتخمعوفقاً لالتدقيق  كجزء من  

 يلي:
  

  وتق مخاطرييتحديد  الغش  م  عن  ناتجة  كانت  سواء  المجمعة  المالية  البيانات  في  المادية  وتنفيذ  أو    األخطاء  ووضع  الخطأ 

ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.  ة  وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافي  ر،ئمة لتلك المخاطات التدقيق المالإجراء

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

 ية. خلالرقابة الداوز تجاأو  التضليلأو  اإلهمال المتعمدأو  التزويرأو  يتضمن التواطؤ

 

 ذات الداخلية  الرقابة  أدوات  لوضع    فهم  التدقيق  بعملية  إبداء  إجراءالصلة  لغرض  ليس  ولكن  للظروف  المالئمة  التدقيق  ات 

 ل فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  وحالرأي 

 

 المح التقديرات  المستخدمة ومدى معقولية  المحاسبية  السياسات  الصذا   تافصاحاسبية واإلتقييم مالئمة  المقدمة من قبل  ت  لة 

 اإلدارة.
 

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

إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث  ة قدر  شًكا جوهرياً حولالظروف والذي يمكن أن يثير  أو    عليها، بتحديد ما 

وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن إلى    ها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصلأعمالالمجموعة على متابعة  

ل رأينا في حالة تعديأو  ات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعةفصاحاالعتبار، في تقرير مراقب الحسابات، اإل نأخذ بعين

نتات. تستنفصاحاإل  عدم مالئمة تدقيقناد  الحسابات. على  إلى    ائج  تقرير مراقب  تاريخ  عليها حتى  التي حصلنا  التدقيق  أدلة 

األحداث تتسبب  قد  ذلك،  من  متابعة    فورالظأو    الرغم  عن  المجموعة  توقف  في  مبدأ  أعمالالمستقبلية  أساس  على  ها 

 االستمرارية.
 

 ا المتقييم العرض  المالية  للبيانات  ات وتقييم ما إذا كانت فصاحت المتضمنة فيها بما في ذلك اإلياناجمعة وهيكلها والبلشامل 

 الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.  تالبيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذا
 

 بداء رأي ة إلمجموعارية داخل الاألنشطة التجأو    ية للشركاتالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المال

الم المالية  البيانات  للمجموعة حول  وتنفيذها  التدقيق  عملية  على  واإلشراف  التوجيهات  إبداء  عن  مسؤولون  ونحن  جمعة. 

 ل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق. محونت
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

  حضرات السادة المساهمين إلى

 مة()تت .ك.عش.م.ستثمار ل وااللتمويل راالمدشركة 
 

 )تتمة( المجمعة  البيانات المالية تدقيق حولتقرير  
 

 ة(مت مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة )ت
لهامة التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق ا  عمالننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألإ

 التدقيق.  أعمالء قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناأي أوجه بما في ذلك 

 

ببيا الحوكمة  المسؤولين عن  أيًضا  بالمتطلبات األخالقي  ننزود  بالتزامنا  أيًضا  يفيد  الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم  ة ذات 

ا األخرى  واألمور  العالقات  معقبكافة  بصورة  نرى  أنها لتي  استقالليتنا    ولة  على  تؤثر  أن  المحتمل  إلىمن  اإلجراءات   باإلضافة 

ً  التدابير ذات الصلة، وأ اتادر التهديدالمتخذة الستبعاد مص    . متى كان ذلك مناسبا
 

انات قيق البيألكثر أهمية في تدومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور ا

المجمعة   إننا  للسنةالمالية  الرئيسية.  التدقيق  أمور  هي  تعتبر  ولذلك  ا  الحالية،  مراقب  تقرير  في  األمور  هذه  عن  سابات حلنفصح 

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

ذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب اح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هدم اإلفصيجب ع

 العامة له. 
 

 خرى تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األ

نات الواردة في تقرير مجلس إدارة  ة والبياات المالية المجمعتحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيان  األم  شركة في رأينا أيضاً إن ال

البيانات    األمشركة  ال بهذه  يتعلق  الفيما  هذه  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  وفدالمالية  باتر.  كافة نفيد  على  حصلنا  قد  أننا 

المالية  غراضات التي رأيناها ضرورية أليضاحالمعلومات واإل البيانات  المعلالمجمعة تتضمن جم  التدقيق، كما أن  التي  يع  ومات 

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

لل واألمشركة  األساسي  الجرد  أجري  قد  وأنه  تق،  لم  واعتقادنا  علمنا  إليه  وصل  حسبما  المرعية.  لألصول  لقانون  فقاً  مخالفات  ع 

لها،  2016لسنة    1رقم  الشركات   الالحقة  التنفيذية والتعديالت  له والئحته  الالحقة  الأو    والتعديالت  النظام األساسي  سيس وأتلعقد 

في  األم  شركةلل المنتهية  السنة  ال  2021ديسمبر    31، خالل  على نشاط  مادياً  تأثيراً  له  يكون  قد  مركزها أو    األم  شركةعلى وجه 

 الي. الم
 

والتعديالت الالحقة له في شأن   1968نة  سل  32علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  إلى    لم يرد  تدقيقنا  أنه خالل نبين أيضاً  

المتعلقة بهوبنك الكويت  النقد   المهنة المصرفية والتعليمات  القانون رقم  أو    المركزي وتنظيم  في شأن هيئة   2010لسنة    7ألحكام 

الم المأسواق  والتعليمات  بهال  في    تعلقة  المنتهية  السنة  تأثيراً   2021ديسمبر    31خالل  له  يكون  قد  وجه  نشاط    على  على  مادياً 

 مركزها المالي. أو  األمشركة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022مارس  30

 

 الكويت 

 

 جادر بدر عادل العبدال 

 فئة أ  207الحسابات رقم ي سجل مراقب

   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم 



 تابعةوشركاتها الع. واالستثمار ش.م.ك. يلالمدار للتمو شركة 
 

 

 .انات المالية المجمعةالبيجزًءا من هذه  كلتش 23إلى  1فقة من مرالضاحات ياإل إن
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 المجمع ئرأو الخساباح  راألبيان 

  2021  ديسمبر 31المنتهية في  سنةلل

 

 

 

 
 

  2021 2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات  

    اإليرادات  

 165,451 313,679    من العقود مع العمالء إيرادات 

 (386,828) (150,130)    تكلفة مبيعات 
  ──────── ──────── 

 (221,377) 163,549  ( الخسارة الربح )مجمل 

    

 738,773 684,094 3 العقارات  إيراداتصافي 

 364,347 74,660 4 في األوراق المالية  اتاالستثمار نصافي الربح م

 59,233      - 8 زميلة  شركة  حصة في نتائج

ء عند إلغا األرباح أو الخسائر ىإل خسارة تحويل عمالت أجنبية معاد إدراجها 

      - (199,223) 8 شركة زميلة تراف باالع

 1,234 1,769  أتعاب استشارية وإدارية

 (12,286) 58,857 7 وقعة  تائر االئتمان الم( خسصصخم)رد 

 31,319 40,626    ىإيرادات أخر

  ──────── ──────── 

  824,332 961,243 

  ──────── ──────── 

    المصروفات  

 (888,813) (707,567)    مصروفات إدارية

     - (24,463) 17   تمويل تكاليف
  ──────── ──────── 
  (732,030) (888,813) 
  ──────── ──────── 
    

 72,430 92,302   الربح قبل الضرائب 

 (646) (831)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  

 (278)      -  الزكاة 
  ──────── ──────── 

 71,506 91,471  ربح السنة 

  ════════ ════════ 

    الخاص بـــ:

 7,352 2,495  مساهمي الشركة األم 

 64,154 88,976  الحصص غير المسيطرة 
  ──────── ──────── 
 71,506 91,471   سنة ال   ح رب 
  ════════ ════════ 

 فلس  0.04 فلس 0.01 5 المخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم ساسية و السهم األ   ربحية 

  ════════ ════════ 



 تابعةوشركاتها الع. واالستثمار ش.م.ك. يلالمدار للتمو شركة 
 

 

 .انات المالية المجمعةالبيجزًءا من هذه  كلتش 23إلى  1فقة من مرالضاحات ياإل إن
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  عجملمابيان الدخل الشامل 

 2021  ديسمبر 31هية في تنلما للسنة
 

  2021 2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح  
    

 71,506 91,471  سنة ال   ربح 

  ──────── ──────── 
    

    :  شاملة أخرى  إيرادات 

في  باح أو الخسائرراألها إلى يفصنادة تقد يتم إع شاملة أخرى)خسائر( إيرادات 
    الحقة:  سنوات

 (10,944) (409)  ويل عمليات أجنبية ناتجة من تحلا فروق التحويل  

اف عند الغاء االعتر  األرباح أو الخسائر ية معاد ادراجها الى  عمالت أجنب  خسائر تحويل 

     - 199,223 8 بشركة زميلة

  ──────── ──────── 

األرباح  قد يتم إعادة تصنيفها إلى التي خرى األشاملة الخسائر( ال) يراداتاإلصافي 

 (10,944) 198,814  الحقة  فترات  يف  أو الخسائر

  ──────── ──────── 

    الحقة: سنواتفي  األرباح أو الخسائرإلى ن يتم إعادة تصنيفها ل  رىأخشاملة  إيرادات

يرادات لة من خالل اإل يمة العاد لق با لملكية المدرجة  من أدوات حقوق ا  األرباح   صافي 

 161     -  الشاملة األخرى 

  ──────── ──────── 

األرباح أو يتم إعادة تصنيفها إلى  ال قدالتي خرى األشاملة لايرادات اإلصافي 

 161     -  الحقة  فتراتفي   الخسائر

  ──────── ──────── 

 (10,783) 198,814      سنة لشاملة أخرى ل  )خسائر( إيرادات  

  ──────── ──────── 

 60,723 290,285     سنة لل الشاملة يرادات  اإل إجمالي  

  ════════ ════════ 

     : ــبـ   اص الخ

 (3,431) 201,309   شركة األم مساهمي ال 

 64,154 88,976  الحصص غير المسيطرة 
  ──────── ──────── 

  
290,285 60,723 

  ═══════ ════════ 

 

 

 

 

 

 
 





 تابعةوشركاتها الع. واالستثمار ش.م.ك. يلالمدار للتمو شركة 
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  المجمع ةديققات النبيان التدف

 2021  ديسمبر 31المنتهية في  سنةلل
  2021 2020 
 ي كويت دينار نار كويتييد إيضاحات  

     تشغيل  ل ة ا أنشط 

 72,430 92,302     اإلدارةمجلس    أعضاء أة  ف ب ومكا ل الضرائ الربح قب 
    :النقدية   تفقا التد بصافي    سنة ال   ربح   ة لمطابق غير نقدية    تعديالت

 2,200 2,571  أثاث ومعدات   استهالك
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  من  غير محققة خسائر)أرباح( 

 110,754 (35,727) 4  الخسائر ح أوربااأل
األرباح من خالل  ةقيمة العادلمالية مدرجة بالمن بيع موجودات  ةمحقق( أرباح) 

 (271,608) (33,933) 4  أو الخسائر
 50,118 (101,000) 9 خسارة من بيع عقارات استثمارية  ح(ب)ر

 (442,335)  (322,804) 9 ( خسائر تقييم عقارات استثمارية  )أرباح

 (203,493)  (5,000) 4 عات أرباح يوزت إيرادات
 (59,233)      - 8 حصة في نتائج شركة زميلة  
لغاء إند ع األرباح أو الخسائرة معاد ادراجها الى خسائر تحويل عمالت أجنبي

     - 199,223 8 االعتراف بشركة زميلة
 12,286 (58,857) 7    ةقعالمتوتمان مخصص خسائر االئ (رد)

 33,728 36,085 12 ن  ة الخدمة للموظفييها ن كافأةص ممخص
    - 24,463 17 تكلفة تمويل مدفوعة 

  ──────── ──────── 
  (202,677) (695,153) 

    : رأس المال العامل التغيرات في  
 (68,680) 747,313    األرباح أو الخسائرالل  خ   ن م عادلة  يمة ال لية مدرجة بالقما ات موجود 

 2,670,531 1,338,705  أخرى   جودات و م 

 (8,267) 1,114,095  مطلوبات أخرى 

  ──────── ──────── 

 1,898,431 2,997,436 12 العملياتالتدفقات النقدية الناتجة من   ي صاف 

 (9,091) (77,747)  ة  ع مدفو ظفين  دمة للموهاية الخ أة ناف ك م 

  ──────── ──────── 

 1,889,340 2,919,689   شغيللتا أنشطة منلناتجة نقدية اصافي التدفقات ال

 
 ──────── ──────── 

  أنشطة االستثمار 
  

 203,493 5,000 4 في أوراق مالية  ات من استثمار   توزيعات أرباح مستلمة ت  ا د ا إير 

 22,172      - 8 من شركة زميلة   توزيعات أرباح مستلمة 

 7,000,000      -  ابعة ت   ركة ع ش بي من   ت حصالت الم 

      - 19,342  ت عدا اث وممن أث   ت حصالت الم 

 64,630 436,816 8 من بيع استثمار في شركة زميلة   ت حصالت الم 

 (11,798,378) (4,899,196)  الي عقارات استثمارية   إضافات 

 40,000 1,725,000 9 استثمارية رات  عقا   بيع من   ت صالح ت الم 

بيع    ت حصالت الم  مدرجة  من  مالية  يرادات إلا ل  خال ن  م  العادلة   بالقيمة موجودات 
 5,367 36,194 6  شاملة األخرى ال 

 
 ──────── ──────── 

 (4,462,716) (2,676,844)  أنشطة االستثمار  في   خدمة مستال ة  ي د فقات النقصافي التد 

 
 ──────── ──────── 

 يل أنشطة التمو
   

 شركة األممساهمي ال عات أرباح نقدية مدفوعة الي  توزي 
 

-    (1,035,118) 

 (86,796)    -  مسيطرةالحصص غير ال   حركة في صافي ال 
    - (24,463) 17  تكاليف تمويل مدفوعة  

  ──────── ──────── 
 (1,121,914) (24,463)  لتمويل ة في أنشطة اصافي التدفقات النقدية المستخدم

 
 ──────── ──────── 

 (3,695,290) 218,382   د ق وك والندى البناألرصدة ل   في ( النقص )  الزيادة   صافي 
 (3,911) 14,658  أجنبية فروق تحويل عمالت  صافي  

 4,338,781 639,580  ير ينا   1ا في  م كد  نق ل ا و البنوك   األرصدة لدى 

 
 ──────── ──────── 

 639,580 872,620   ديسمبر   31ى البنوك والنقد كما في  دة لد األرص 

 
 ════════ ════════ 

 : المجمع   بيان التدفقات النقدية   مستبعدة من الية  نقد ال ر  غي  معامالتيلي ال  فيما 
   

     - 158,106  األخرى  والموجودات ات التابعة كر ر في حصة الملكية في الش التغي
  

════════ ════════ 



 ةلتابعوشركاتها اع. واالستثمار ش.م.ك. تمويلالمدار للشركة 
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 المجمع بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2021  ديسمبر 31المنتهية في  سنةلل
   كة األم  ر مي الش بمساه   ة الخاص  

 احتياطي إجباري   ل  الما رأس    
 دينار كويتي 

عالوة إصدار  
 اطي آخر  تي اح  زينة  م خ أسه    أسهم 

تياطي تحويل  ح ا 
 عمالت أجنبية  

لقيمة  احتياطي ا 
 المجموع الفرعي       أرباح مرحلة  ادلة  الع 

الحصص غير  
 المسيطرة  

مجموع حقوق  
 الملكية  

 ي دينار كويت ي يتكودينار  ر كويتي نادي دينار كويتي  دينار كويتي  يتي ر كودينا ي يتكودينار  ي كويتار دين دينار كويتي  دينار كويتي  

 
           

 23,635,626 1,845,252 21,790,374 46,303     - (72,030) (122,147) (4,573,296) 4,990,296 134,383 21,386,865  2021يناير    1كما في 

 91,471 88,976 2,495 2,495     -     -     -     -     -     -     -  سنة ال ربح  

 198,814     - 198,814     -     - 198,814     -     -     -     -     -  سنة إيرادات شاملة أخرى لل 

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

 290,285 88,976 201,309 2,495     - 198,814     -     -     -     -     - سنةل ل   الشاملة   يرادات الا   لي ما إج 

     -     -     - (9,230)     -     -     -     -     - 9,230     - تياطي االجباري  ي االح ل ا استقطاع  

 (158,106) (178,164) 20,058 20,058     -     -     -     -     -     -     - ملكية شركات تابعة   ة ر في حص التغي

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

 23,767,805 1,756,064 22,011,741 59,626     - 126,784 (122,147) (4,573,296) 4,990,296 143,613 21,386,865  2021  ديسمبر 31في  

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

            

 4,696,817  1,867,894 22,828,923 1,085,751 (4,600) (61,086) (122,147) (4,573,296) 4,990,296 127,140 21,386,865  2020يناير    1كما في  

 71,506 64,154 7,352 7,352     -     -     -     -     -     -     -  سنة ال ربح  

 (10,783)     - (10,783)     - 161 (10,944)     -     -     -     -     -  سنة شاملة أخرى لل(  )إيراداتخسائر 

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

 60,723 64,154 (3,431)     - 161 (10,944)     -     -     -     -     - سنةلل الشاملة  اإليرادات    ( الخسائر)   إجمالي 

     -     -     - (7,243)     -     -     -     -     - 7,243     - االحتياطي االجباري    إلى ستقطاع  ا 

 (1,035,118)     - (1,035,118) (1,035,118)     -     -     -     -     -     -     - توزيعات أرباح

 / د ا ستبع اال   عند   المرحلة   األرباح الي  تحويل  

     -     -     - (4,439) 4,439     -     -     -     -     -     - عترافال ا ء  الغا 

 (86,796) (86,796)      -     -     -     -     -     -     -     - ملكية شركات تابعة    ة التغير في حص 

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

 23,635,626 1,845,252 21,790,374 46,303     - (72,030) (122,147) (4,573,296) 4,990,296 134,383 21,386,865  2020  ديسمبر   31في  

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

 

 

 

 

  



 وشركاتها التابعةستثمار ش.م.ك.ع. االو لتمويلر لالمدا كةشر
 

 المجمعة  ة اليالم البياناتضاحات حول إي
 2021 ديسمبر 31 فيالمنتهية  سنةكما في ولل
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   شركةحول ال معلومات 1.1
 

ب التصريح  للتمويللشركة    المجمعةالمالية    البيانات  إصدارتم  األمال")  ك.ع. م.ش.  رواالستثما  المدار  ها  كات وشر(  "شركة 
معًا  يهإلار  شي)  التابعة ً   2021  ديسمبر  31  في  منتهيةالة  للسن ("ةالمجموع"  بـا     اريختب  اإلدارةجلس  م  اعضاء  قرارل  وفقا
 السنوية.  الجمعية العموميةتماع في اجمجمعة لبيانات المالية اهذه التعديل  مساهمينلل ويحق .2022 مارس 30
 

السنوية   ةالعمومي  الجمعية  اعاجتم  لالخ  2020  ديسمبر  31اعتماد البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في    تم
 من قبل الشركة األم.   باحأر تاعلم يتم اإلعالن عن أي توزي .2021 مارس  10 قد فينعالم نميهامسلل
 

األملا   إن ش  شركة  مهي  مقرها  تأسيسها  تم    عامة اهمة  سركة  وويقع  الكويت  دولة  بورصة  أسهمفي  في  علناً  متداولة  ها 
 . على التوالي استثمارتمويل وكة رشكل ماال قهيئة أسواو زييت المركالكو كبنة لرقابضع تخ ماألشركة الكويت. إن ال

 

ال المركز  للشيئريقع  برج  ركة  سي  في  السالم  -السالم  األم  فهد  ص.ب.ية،  الصالح  -شارع  المسجل  البريدي   وعنوانها 
 . دولة الكويت -13014، الصفاة 1376

 
 ية هي كما يلي: الرئيس األنشطة

 

 بجميع أنواعها لحساب الشركات وفقاً لمعايير الشريعة اإلسالمية.  م والسنداتسهألترويج وتسويق ا 
 المنقولة سو الممتلكات    ة الوساطأو    الوكالة عن طريق    غيرالو لحساب  اء لحسابها الخاص أاالستثمار في جميع أنواع 

 الخاص. الشركة في البضائع لحسابها متاجرةباستثناء 
 واقترا وتمإقراض  عملياتض  التا  ويل  وأشكالها داول  أنواعها  بجميع  اإلسالمية  السندات  وتداول  وإصدار  لدولية 

 لعمالئها. 
 اء على احكام الشريعة االسالمية.بنة صل لقوانين ذات الادارة المحافظ وادارة اموال الغير وفقا ل 
 خيصها ثم بيعها  ها وتريرأج وتملكها وتيجار  جيرها للمنفعة أو اإلأتشراء واستثمار جميع أنواع المعدات االستثمارية و

 ها بطريقة أخرى.بأو التصرف 
 ىأطراف أخرإجراء استثمارات عقارية لحساب الشركة و . 
 األخرى األطرافظيف أموال األخرى المتعلقة بعمليات االستثمار وتو  ات والخدمات الفنيةتقديم البحوث والدراس . 
 صلة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية.الت ذاللوائح نظمة واوفقاً لأليق االستثمار داإنشاء وإدارة صن 
  حقوق االمتياز. التجارية المسجلة وتملك وبيع وتأجير حقوق الملكية وحقوق المنفعة وبراءات االختراع والعالمات 
  الوساطة الوساطة المالية وأعمال. 
 منح تسهيالت ائتمانية للمستهلكين 
 ين استثمار.مأالعمل ك 
 لجماعي.يل امو لتعمليات الترتيب ال 
 

التي أو ترتبط بأي شكل من األشكال بالكيانات التي تمارس أنشطة مماثلة ألنشطتها الخاصة أو  مصلحة ةمجموعللن قد يكو
تستحوذ    ، أو قد تنشئ هذه الكيانات أو تشارك فيها أوالكويت أو في الخارج  دولة  في تحقيق أهدافها في  ةعمومجالقد تساعد  

 . اهتلحقها ب  ها أوعلي
 

. إن المعلومات المتعلقة بالعالقات مع األطراف األخرى  22تعلقة بهيكل المجموعة مبينة في إيضاح رقم  إن المعلومات الم
 . 17في اإليضاح للمجموعة مبينة   قةعالذات 

 

 م الكبرى"(. ت ذ.م.م. )"الشركة األالور للتجارة العامة والمقاكة تابعة لشركة الذكيشرإن الشركة األم هي 
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 الهامة ية بحاسالمالسياسات و أساس اإلعداد -2
 

  أساس اإلعداد 2.1
 

إعداد المال  تم  الك  تعليماتلاً  وفقالمجمعة  ية  البيانات  لمؤسسدولة  الخدماويت  المالية  ات  الكويت  ت  دولة  تخضع التي  في 
المرك  بن  لرقابة التعليم  ي.زكالكويت  هذه  االا تتطلب  خسائر  قياس  مقابل  االئتمانيت  اللتسهيلعة  المتوقئتمان  ت   المبلغة 

للمعي للتقارالمحتسب وفقا  الدولي  المالية  ار  المالية9ير  للتقارالد  لمعيار )"ا  : األدوات  المولي  تعليمات  التزاما ب "(  9الية  ير 
المركزيب الكويت  المأو    نك  الب   اتمية وفقا لتعلوبطلالمخصصات  المركزنك  على  الالحق  ثيرها  وتأ  أيهما أعلى؛  يكويت 

الصحاصااإلف ذات  األخرى    لة،ت  المتطلبات  كافة  الدوليةوتطبيق  المالية    للمعايير  للللتقارير  الدولية  ير تقار)"المعايير 
المحاسبة  مجلس معايي  عنة  ادرالص  المالية"( إليها    الدوليةر  ً )يشار  لل"  ـب  معا الدولية  المالية"تقار المعايير  المتبعة من ،  ير 

 دولة الكويت"(. فية والمطبقالمركزي بنك الكويت  بلق
 

المالبياال  إعدادتم   المجمعنات  ب   ساأس  علىة  ية  التاريخية  قيتال  المالية  األوراقفي    اتاالستثماراستثناء  التكلفة  يتم   ا اسهي 

 لة.  ادلعة اقيملاب
 

 .  األمكة شرئيسية للعملة الرضا الي أ ثلذي يمالكويتي ال اريندلامالية المجمعة بانات اليبتم عرض ال
 

المركزلما  تعرض بيان  بها    المجمعالمالي    جموعة  أو   بترتيبالخاص  باالسترداد  يتعلق  فيما  تحليل  يتم عرض  السيولة. 

البيانات المالية  شهًرا بعد تاريخ    12( وأكثر من  ةالمتداول) معةات المالية المجيانالبهًرا بعد تاريخ  ش  12التسوية في غضون  

 .19في اإليضاح  (ةمتداولال)غير  معةلمجا
 

الم  تقدم المجمعةالبيانات  المتعلقوماالمعل  الية  المقارنة  تسابقةال  بالسنةة  ت  إ.  تم  وينصعادة  المعلوم  عرضف    تابعض 

 . المعروضة تا علومالملغرض تحسين جودة  فنيصاء إعادة التجرا ية. تمنة الحالسلاتصنيف ع فق متتوالة رنالمقا
 

 رية. تمرامبدأ االس  علىبناءً  أعمالهااس مواصلة أس على عةالمجمية المال البياناتاد موعة بإعدجمالقامت 
 

   اتواإلفصاحللمجموعة لسياسات المحاسبية يرات في االتغ 2.2
 

 ة والمعدل دةجدي التفسيرات الور معاييال

ال ت  تر والتعديال عاييمال  عضببيق  بتطل مرة  وأل  ةمجموعقامت  للفترسالتي  السنويةي  تبدأ  ا  رات  ألتي  بعد  في    ر ياني  1و 

 . عدب سريولكن لم  رداصر آخ يلو تعدأ تفسير وأ رايالمبكر ألي معيق بالتطب ةلمجموعاقم م ت. ل2021
 

الم المعيارعلتعديالت    :(2  )المرحلة  ةالفائد  تلمعدالي  اريعاإلصالح  للتقارير  الدول  ى  المحاسبة  9المالية  ي  ومعيار   ،

 16، والمعيار الدولي للتقارير المالية 4ولي للتقارير المالية يار الدعملا، و7لمالية ا للتقارير يل، والمعيار الدو39ي الدول

لمعروض بين ا  معدلالبدال  ست عندما يتم ا  المجمعة  الماليةانات  بيال  ىرات علثيتألاتة تتعامل مع  تقدم التعديالت إعفاءات مؤق

 .رطامخبا من الي تقريخالالبديل الالفائدة  بمعدل  )اإليبور( البنوك
 

 ة: ررات العملية االتيالمبل ديعتاليتضمن 
 

   العملي يتطلب  المبرر  التعاقديةالذي  النقديأو    التغيرات  التدفقات  في  مالتغيرات  المطلوبة  عملخ  رةشابة  ة  ي الل 

 بالسوق.  ئدة فالار الفائدة المتغير بما يعادل الحركة في سعر في سع كتغييرات  الح بحيث يتم التعامل معهاإلصا

 التصنيفات والتوثيق دون وقف عالقة التحوط.  لتحوطيبور االاصالح  إطارفي وبة المطل اتبالتغيير حامسلا 

 ة  الخالي ف األداة  ة بصورة منفصلة عندما يتم تصنيددحبات المطلمتلااء  رورة استيفديم إعفاء مؤقت للشركات من ضتق

 لمخاطر. لتقريبا من المخاطر كبند تحوط 
 

ة لمبررات العمليمجموعة. وتنوي المجموعة استخدام االمجمعة للالمالية    البيانات  لىع  يرلها تأث   نكلم يه التعديالت  ذه  إن

 ل. عومففي فترات مستقبلية عندما تصبح سارية ال
 

   16لدولي للتقارير المالية ر ا معيالى الت ع يالعدت - 2021يونيو   30بعد  19-كوفيد سبفيرو  ةقلمتع لجير اتأال تازايتما
على   تاليد عت -  19-لتأجير المتعلقة بفيروس كوفيدزات اامتيا  2020مايو    28دولية في  ال ة  سباحمالايير  س معلجر مأصد

ا. ترجيلتأاعقود    16المالية  ارير  للتقي  ولدلاالمعيار   المعياللمستأجرين    إعفاءً   تدياللتعمنح  الدومن تطبيق إرشادات    ي ل ر 

رة لتفشي وباء  جة مباشئة كنتيس امتيازات التأجير الناش عكا يمب ر  التأجي  عقد  يلدعبشأن المحاسبة عن ت  16ية  قارير المالللت

 19-دبفيروس كوفي  لمتعلقا  رالتأجيتياز  امن  كاذا  إيم ما  ي قجر عدم تلمستأار اختي  قد  مبرًرا عمليًا،  هن. نظًرا لكو19-كوفيد

المؤجر من  المستأجر  لعقد    ديالعتيمثل    والممنوح  يقوم  ال.  أم  تغييار  تيخاالبهذا    يقوم  ذيلاالتأجير  أي  في باحتساب  ر 

الت عن  مدفوعات  الناتجة  ب أجير  المتعلق  التأجير  الط 19-ديفوكامتياز  يالة  قيربنفس  حدوثحتسب  تي  تغييأ  بها  ا  قً وف  ري 

 .لتأجيرقد اعل عديال ، إذا لم يمثل التغيير ت16المالية  رلتقاريل يالدول يارمعلل
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 تتمة( ) ةالهامية بسا حملاالسياسات و أساس اإلعداد -2
 

 )تتمة(  اتلسياسات المحاسبية واإلفصاحيرات في االتغ 2.2
 

 )تتمة( 16لدولي للتقارير المالية ر ا معيالى الت ع يالعدت - 2021يونيو   30بعد  19-كوفيد سو بفير  ةقلمتع لجير اأالت تازايتما
، قام المجلس  19-ئحة كوفيد  جاأثير   الستمرار ت، ولكن نظراً 2021يونيو    30حتى    تالتعديال  كلتيق  كان من المقرر تطب

  .2022 نيووي  30تى ملي حلعا ررلمباتطبيق   بمد فترة 2021رس ما 31في  حاسبة الدوليةملا الدولي لمعايير
 

 .2021 لأبري 1د بع أو معة السنوية التي تبدأ فييسري التعديل على فترات البيانات المالية المج
 

لم   ذلك،  المجمومع  إيجاوعتتلق  امتيازات  مت ة  بكوفيدر  المبرر    19-علقة  لتطبيق  تخطط  أصبحالولكنها  إذا   قابالً   عملي 

 طبيق. تلل ح بهاو سمة المل الفتريق خالللتطب
 

 سياسات المحاسبية الهامة لخص الم 2.3
 

 تجميع ال أساس 2.3.1

اال  تتضمن المبيانات  اللاعة  م جلمالية  للشركة  يلامبيانات  التا  ماألة  فوشركاتها  كما  ق  تتحق.  2021  مبرديس  31ي  بعة 
المستثمر    ةاركتها في الشركمشن  غيرة مائدات متن لها حقوق في عأو يكور  اطعة لمخو مدما تتعرض المجنعطرة  يالس

، ةدحدوبصورة م  .اهمستثمر فيلاكة  رشالل سيطرتها على الخ  نملك العائدات  ى تلعأثير  قدرة على التلا  اهن لدييكوفيها و
 لدى المجموعة:  يكون  دماعنفقط ر فيها تثمركة المسة على الشيطر المجموعتس
 

 ات الصلة  ذ  طةشنيه األتوجة الحالية على  ردالتي تمنحها الق  ةليحا ق اللحقو)أي االمستثمر فيها    الشركة   ى لسيطرة علا
 ا( يهكة المستثمر فلشرابخاصة ال

 ها فيلمستثمر الشركة افي  كتهامشار تغيرة من م في عائدات قحقو والتعرض لمخاطر أ 

 على عائداتهاالتأثير  ييها فف رممستثالشركة ال ىلها عتيطرسام دلى استخرة عالقد 
 

ع هنمابصورة  اة،  السيبأ  ضفترااك  أغلبيتنة  رطن  من  حقوشأ  هالت  قة  ولدعم  تحتفظ    ذاصويت.  وعندما  االفتراض 

كافة   في اعتبارها  ةعو مالمج   أخذتها،  يتثمر ف للشركة المسق مماثلة  وحق و  ويت ألتصا  قوقح  ةمن أغلبي  أقللمجموعة با

 ي ذلك:ا فبم تثمر فيهاسمشركة الا على التهطرمدى سيالصلة عند تقييم  وف ذاتوالظر ئقاقحال
 

 ر فيها اآلخرين في الشركة المستثم ألصواتحاملي امع  مالقائب التعاقدي تيترلا 

 اقدية األخرى تع التيبات رتلن ام اتجةق النالحقو 

 ةلالمحتمتصويت لا قوحقو وعةمجالم يت لدىحقوق التصو 
 

السياسات على  ذلك،  أمكن  متى  المناسبة،  التعديالت  إجراء  الم  يتم  غير  المالية  المحاسبية  البيانات  على  عند تماثلة 

 .وعةمجمع السياسات المحاسبية للم لتتوافق تضمينها في البيانات المالية المجمعة
 

القييم مدى سيطرتهوعة تم جملاتعيد   ال  ةفي حال  ثمر فيهاستلمكة ارشا على  وجود    إلى  يرتش  فوالظرو  حقائقإذا كانت 

على   المجموعة  تحصل  عة عندماكة التابجميع الشريطرة. يبدأ تثة للسر من العوامل الثالثكأ  ي عامل واحد أوف  غيراتت

اة  طرالسي اشركلعلى  هذه  وتتعة  ابتلة  عندمارطسيلاوقف  الشركة المج  قدتف  ة  على  سيطرتها    اج إدرويتم  .  عةالتاب  موعة 

واإلوباوالمطل  داتوجالمو المالو  تايرادت  ابالش   تعلقةمصروفات  بتلا  لتابعةركة  أو  تم حيازتها  السنةيعها خالي  في   ل 

  ة كرشللى اة ععوجمم لسيطرة ا  وقفخ ترياتتى  ة حرلسيطى االمجموعة علمن تاريخ حصول    ةجمعالم  ات الماليةنبياال

 بعة.التا
 

  غير  صصحوال ةللمجموع ماألركة الش مي اهسمة األخرى باملالش يراداتإلبنود ا وكل بند من لخسائراألرباح أو اتتعلق 

المسيطرة. ويتم  غي  في الحصص  رصيد عجز  إلىلك  ذتى إن أدى  طرة حمسيال الضرإجرار  ورة على  ء تعديالت عند 

ايبال للمالانات  ل  شركاتلية  السياسبيالمحاس  تاسايسلا  قوافتتالتابعة  مع  اة  استبعاد    .ةوع للمجم  سبيةلمحاات   ة فاكويتم 

تعلقة  المية  قات النقدمصروفات والتدفالو  يراداتإلواملكية  قوق الوح  ةمجموعين شركات الب  مايفالموجودات والمطلوبات  

ابعة، دون  ة تشركملكية    حصة  يف  ريغتلبة عن المحاسيتم ا  يع.ملتجد ا ل عنلكامموعة بابين أعضاء المج   ت فيمابالمعامال 

 ة. حقوق ملكي  لةامة، كمعالسيطر فقد
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 )تتمة(  الهامةية بحاسالمالسياسات و أساس اإلعداد -2
 

 )تتمة(  سبية الهامةسياسات المحالخص الم 2.3
 

 )تتمة(تجميع ال أساس 2.3.1

 صص والح لوباتوالمطذلك الشهرة(  في ا)بم اتجودالمو ال تسجل افإنهكة تابعة، شر على ا فقدت المجموعة السيطرةذإ

اح  األرببيان    يجة فاتن   رئح أو خسااربأ  يأل  جيستتم  يما  بين،  لةذات الصكية  وق الملحقى ل بنود األخرالمسيطرة وغير ال

   ة.دلاعوفقًا للقيمة ال بهمحتفظ   بأي استثمار رافعتاليتم ا .المجمع الخسائر أو
 

 ة شهروال عمالاألج دم 2.3.2

ذي  لا،  قابل المحوللمموع اجوفقًا لمتقاس تكلفة الحيازة  .  زةياطريقة الح  مداتخدمج األعمال باسليات  عمن ع  ةبساالمحم  يت

تالعادلقيمة  بال  يقاس أية  وقي  اريخ الحيازةة في  المشتمة  الشركة  بالنسارحصص غير مسيطرة في  لة.  ة دمج  يلعمكل  بة 

المأعمال الحصصة  وعمج، تختار  ا  قياس  فيطلمسغير  إشرال  يرة  المشتراة  بالقيمة  كة  بنسب  لة دعاالما  في  حصالة  أو  ة 

الموص قيمة  الافي  المشترلل  حددة مجودات  الحياتكال  لييتم تحم  .اةشركة  ات المصروفضمن  فات وتدرج  زة كمصرويف 

 اإلدارية.  
 

المج  بتإف،  الأعمازة  عة بحيومعندما تقوم  الموجونها تقوم  التي  الت  ا دقييم  المقدرة  ابولطموال  هاازتتم حيمالية  المالية  ت 

للشروط التسب وفقنالما  والتصنيفد  يحدلتغرض ال ريخ ما في تاصلة كلاوط ذات  رشالالقتصادية وا  فلظرواعاقدية واً 

 ازة.الحي
 

  ال يتم إعادة قياس   ابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة.ي مقإن أ 

المصنف كحقوقتحملابل  مقاال االتسوالمحاسبة عن  ملكية وتتم    مل  المحتمل إن    الملكية.قوق  ح  منلالحقة ضية  المقابل 

، ويتم قياسه  األدوات المالية  9ة  لماليرير اقالدولي للتا  اريعطاق المن  منقع ضيية ومال  اةدأهو  أو التزام    ل أصالمصنف ك

ً   األرباح أو الخسائرفي    ةل داة العملقيالتغيرات في ا  إدراجع  العادلة م  ةلقيمبا تم  . وي9المالية    لتقاريرلدولي لر امعيالل  طبقا

في تاريخ   عادلة مة الوفقاً للقي  9  يةلارير المقالتار الدولي ل يعالميندرج ضمن نطاق    المقابل المحتمل اآلخر الذي ال  قياس

  .راألرباح أو الخسائن ي القيمة ضمف التغيرات جاإدر ععة مكل بيانات مالية مجم 
 

ً ئ دمبلشهرة  ياس اق  يتم طرة وأي يسة للحصص غير الموالقيمة المدرج  المحول  المقابل  إجمالية  ل زيادتي تمث)اللفة  كتال بيا

القيمة  نت  كاا  ذزتها والمطلوبات المقدرة(. إحيا  تي تمدة الوجودات المحدملا  ياً عن صافقبمحتفظ بها سا  لكيةحصص م

  افةكة تحديد  تقييم مدى صح  تعيد المجموعة  ،لولمحا  لبقاوز مجمل المجاها تتتزايحتم    تيال  افي الموجوداتلة لصادالع

التي سيتم بالغ  س المستخدمة لقيالما  تاة اإلجراءعجا تقوم بمرامكة،  مطلوبات المقدرلاجودات التي تم حيازتها وكافة  موال

ها عن ازتحي  متلتي  ا  تودا لصافي الموج  دلة عالا  ةمالقي  دة ياز  إلىيم  إعادة التقيت  إذا انته  .ةزيااالعتراف بها في تاريخ الح

 . المجمع األرباح أو الخسائربيان الربح في  إدراج المحول، يتم ل المقابلمجم
 

الش  المبدئي،  االعتراف  بعد انخفاض  تقاس  خسائر  أي  ناقصاً  بالتكلفة  لغرض  متراكمة  القيمةفي  هرة  اختبار إجراء  . 

ة من وحدات إنتاج النقد  وحدكل  إلى    الحيازة،  ل، من تاريخج األعمامبة في دستكانخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة الم

المطلوبات أو    الموجوداتعن تخصيص  رف النظر  ألعمال بصلدى المجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من دمج ا

 تلك الوحدات. إلى  للشركة المشتراة خرىاأل
 

 ج اإدر وحدة، يتم  لية بداخل تلك المن العجزء مبعاد  است  م، ويتقدنلا  جإنتاوحدات    ة ضمن إحدىرهشال  إدراجعندما يتم  

المرلشا بالعمليتبهرة  فيطة  المستبعدة  للعميلدفتراالقيمة    ة  عة  الخسائر باح  األريد  دحتند  لية  استبعاد   أو  عن  الناتجة 

به حتفظ  ء المالجزوتبعدة  سملا  ةية للعمليبسقيم النس الاس على أ  ه الظروفهذ  لظي  يتم قياس الشهرة المستبعدة ف  لعملية.ا

 . النقد إنتاج وحدة من
 

 ً ً  لدمج أعمافي عملية المسجل المحتمل  م االلتزا اس قييتم مبدئيا ً  بلغبالماسه الحقا يقويتم  .ةادله العلقيمت وفقا   المسجل وفقا

األلمتطل الدوبات  المحاسبة  بمعيار  والمطلوبا  37لي  حكام  وا  تالمخصصات  اللموجوالمحتملة  لغ مبلا  أو  لةمتحمدات 

ً ل المسج ً  مبدئيا ً ذلك مناسب)متى كان  ناقصا  ى.علما أأيه تدايراإل اعتراف بوفقا لمتطلبات االالمسجل م متراكاء الاإلطف( ا
 

   باإليراداتاف عتراال 2.3.3

تحويل  قيرالمجموعة بالتزامات األداء عن ط عندما تفيمدار الوقت  زمنية أو علىيتم االعتراف باإليرادات عند نقطة 

 في ترتيبات إيراداتها.  شركة أساسيةالمجموعة بشكل عام أنها  خلصت ئها.العم لمتعهد بها إلىة أو الخدمات البضاع ا
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 )تتمة(  الهامةية بحاسالمات ياسالسو أساس اإلعداد -2
 

 )تتمة( سياسات المحاسبية الهامة لخص الم 2.3
 

 )تتمة( باإليراداتاالعتراف  2.3.3
 

 يرأجلتات اراديإ
تحول بموجبها كافة المخاطر والمزايا لي والتي ال  عقود التأجير التشغي  العمل كمؤجر فيمن  ات  إيرادب المجموعة  تس كت

 ستثماري.ة بملكية العقار االالمرتبط
 

  لى بت عالثاات التأجير الناتجة من عقود التأجير التشغيلي للعقار االستثماري على أساس القسط  إيرادتتم المحاسبة عن  

 .نتيجة لطبيعتها التشغيلية المجمع باح أو الخسائراألر" في بيان داتاإليراها ضمن "جراإدويتم  ة عقد التأجيرددى مم
 

 مستأجرين خدمات للتقديم ال
إيرادات  اب لكسب  أساسي  بشكل  به  المحتفظ  االستثماري  للعقار  اتفاقيات    اإليجار،لنسبة  في  كمؤجر  المجموعة  تدخل 

الدو  قنطا  منض  تقع  التياإليجار   ل المعيار  و16ية  المالرير  لتقالي  المقدمة  تشمل  .  الخدمات  بعض  االتفاقيات  هذه 

ذلك في  بما  العمالء(  )أي  المنا  للمستأجرين  صيانة  )مثل  خدمات  المشتركة  ذلك(واألمن  التنظيف،طق  إلى  وما   ، ،

على  ل بل المحم(. يشمل المقاةالصل ت  ذاخرى  األ  باإلضافة إلى خدمات الدعم األخرى )مثل خدمات االستقبال والخدمات

ير  دة. يتم تحرير فواتات الرسوم المفروضة على المستأجرين وتسديد بعض النفقات المتكب مقابل هذه الخدمالمستأجرين  

 هذه الخدمات بشكل منفصل. 
 

منف  تدحد بشكل  تحويلها  )يتم  إيجارية  غير  منفصلة  مكونات  تشكل  الخدمات  هذه  أن  عالمجموعة  حق  ل  أص ن  صل 

المقابل في العقد لعقد    بتوزيع   المجموعة  قوم. وت15لتقارير المالية  ولي لاق المعيار الدنط  ضمناألساسي( وتقع  دام  خاست

  ( على أساس سعر البيع النسبي المستقل.غير إيجاريةدات )ار المنفصل واإليرااإليج
 

ستأجرين يتلقون ملالوقت ألن ا  مدار  على  ل فرديشكب  هاؤيفااستتمثل هذه الخدمات سلسلة من الخدمات اليومية التي يتم  

 لتقدم.لقياس ا المنقضوقت وقت الفوائد التي تقدمها المجموعة. تطبق المجموعة طريقة اليستهلكون في نفس الو
 

   بيع البضاعة

ال الزمنية  الفترة  في  البضاعة  بيع  من  الناتجة  باإليرادات  االعتراف  تنتقيتم  السيط هلخالل  تي  عا    ى لإ   اعةضبلالى  رة 

 .تسليمال د ل عام عنذلك بشك تمالعميل وي
 

 من بيع العقارات   اإليرادات
  تم وي،  على األصل إلى العميلا السيطرة  هلخالل  نتقت  تية الزمنية اللفترفي امن بيع العقارات    باإليراداتيتم االعتراف  

 األصل.  ذلك بشكل عام عند تسليم
 

بيع   فالتزام    المكتمل  العقاريشكل  ق   حددت  دوق  ي ردأداء  هذا  أن  استيفائه  المجموعة  تم  الالففي  د  الزمنية  تنتقترة  ل  تي 

للعقا السيطرةهلخال للتبادل غير المشروط  العميل. عام عندما تنتقل  ، يحدث هذا بشكل  ود. بالنسبة  القانونية إلى  الملكية 

 . ةامالهوط جميع الشراستيفاء يحدث هذا عموًما عند  المشروطة،بالنسبة للتبادالت 
 

 ستة أشهر من تاريخ توقيع العقود.  خاللنونية والتي عادة ما تكون في نقل الملكية القا م استالم المدفوعات عندتي
 

 مويلدات ومصروفات التراإي 2.3.4

بيان   في  التمويل  بإيرادات ومصروفات  االعتراف  الخسائريتم  أو  ا  المجمع   األرباح  األدوات  التي  لجميع   تحمل لمالية 

 علي.معدل الفائدة الفم طريقة اتخداسب أرباح
 

 أرباح  ات توزيعات إيراد 2.3.5

  .ستالم المدفوعاتا حق فيال يثبت اعندم باحرتوزيعات األ اتإيرادب يتم االعتراف
 

  رباحتوزيع األ 2.3.6

ال بسداد  مجموعة  تسجل  تكونالعندما    حابرأتوزيعات  التزام  ومجمال  ريتقد  علىفة  متوق  اتوزيعتلا     ن لقانو  افقوعة. 

الاتكرالش يتم  باتصري،  عندمح  يتم  لتوزيعات  من  ا  المساهمياعتمادها  فقبل  العموميا  جتماعا  ين    . السنوية  ةلجمعية 

 من حقوق الملكية.ض  شرةمبا لالمبلغ المقاب لويسج
 

 خ يد تارقع بعو  ثدعنها كحح  صافإللمجمعة ويتم اة االي لما  تتاريخ البيانا  دبعة  للسن  رباحتوزيعات األ  افقة علىيتم المو

 لمجمعة.لية البيانات الماا
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 )تتمة(  الهامةية بحاسالمالسياسات و اإلعداد ساسأ -2
 

 )تتمة( الهامة  سياسات المحاسبيةلخص الم 2.3
 

 ب رائضلا 2.3.7
 

 العلمي  سسة الكويت للتقدممؤحصة 
م  تحتسب بن  يتالكوؤسسة  حصة  العلمي  من  1  ةبسللتقدم  لقوف  األمة  ركشلاب  الخاصنة  الس  ربح%  المعدل  تحالاً  ساب 

 ةلشركات الزميلا منجة تالنا داتيرابعاد اإلينص على أنه يجب استالذي  ؤسسةدارة الممجلس إ أعضاء قرار  إلىستناداً ا

 ديد الحصة. تح من ربح السنة عند ريجباطي اإلاالحتيا إلى ستقطاعالدارة واإلومكافأة أعضاء مجلس ا ةلتابعاو
 

 طنية  لوا الةمعلا عم ضريبة د
  2000نة  لس  19ن رقم  وفقا للقانو  األمبالشركة    لخاصالسنة ا  % من ربح2.5  ة بنسبةالة الوطنية دعم العمضريب  تحتسب

 . 2006 لسنة   24 مة رقوزير الماليقرار و
 

  الزكاة

  ي الذ   2007  ةسنل  58قم المالية رة  رار وزارلق  وفقا  األملشركة  باص  لسنة الخا% من ربح ا1سبة  اة بنالزك  تحتسب حصة

 .2007ديسمبر  10اعتبارا من  يسري
 

 حق الال ياسالقو المبدئياف االعتر –الية مدوات الاأل 2.3.8
 

 ية للماات الموجودا( 1
 

  ياسالقو المبدئياف االعتر
 شأة أخرى.لكية لمنحقوق م أداة لي أوالتزام ماة ومالي لمنشأ أصلشأ عنه لمالية هي أي عقد يناة ا األد إن
 

ً   قاسةات مجودكمواف المبدئي  لية عند االعترالمت اودالموجاف  يتم تصني من    عادلةليمة القبا  واً للتكلفة المطفأة أوفق  الحقا
 .األرباح أو الخسائرلة من خالل العادالقيمة  ألخرى أوالشاملة ا يراداتالل اإلخ
 

الموجود المايستند تصنيف  المبدئي  رتاالع  عند لية  ات  ال  ى إلاف  الدتخصائص  التعاقددينقفقات  و   صللأل   يةة    إلىالمالي 
األع إلدمستخدال  مالنموذج  مرام  قبل  ته  باستن  تتضالتي    اريينتجالين  دينالم  أرصدة  اءنثالمجموعة.  بال  ت من    مويل ند 

تلكجو أو  قامت  هري  بتلمجموا  التي  المبعة  تقيس  طبيق  لها،  العملي  مبالمجموعرر  ً دئية  األ ا وفقا  لص  يمته قل  المالي 
 لنسبةا. وباألرباح أو الخسائرل  من خال  ادلةعلمة ابالقي  درجالمالمالي غير    لص في حالة األلة  معاكاليف المت  دادلة زائاعال
،  ملي لهاة بتطبيق المبرر العامت المجموعتي قك اللو تل جوهري أبند تموي  ضمنت تلتي الا  نلتجارييدينين االم  دةرصأل
 ملة.ا عمفقاً لسعر الو اياسهقتم في
 

  جب أن ي  ى،رخالشاملة األ  يراداتل اإلاللعادلة من خة اقيمبال  المطفأة أوبالتكلفة    هياسقو  المالي  صلألا  رض تصنيفغل
  باختبار هذا التقييم    إلىار  غ القائم. يشمبلال  لص أى  ة فقط" علغ والفائدمبللا   لأصات  مثل "مدفوعقات نقدية ت دفت  إلىؤدي  ي

ت  اقذات التدف  ليةلمات ااس الموجودام تصنيف وقييت  .اةستوى األدم  لىإجراؤه ع  فقط ويتم  ةالمبلغ والفائد  أصل  تاوعمدف
ً ائوالف  المبلغ  صلأ   اتوعفدم  تمثللتي ال  قدية االن عن    النظربغض    األرباح أو الخسائرخالل    ن ملة  لعاد  للقيمة ادة فقط وفقا
 موذج األعمال. ن
 

 أجللمالية من  ها اوداتعة لموج جمومالية إدارة  يفك  إلىلية  امودات الجومبإدارة التعلق  ة المعوجملما  ج أعماليشير نموذ
 ةعاقديالتية  ات النقدفقتدال  صيلحتتنتج من  دية سوف  النق  دفقاتتنت الذا كاإ  ما  لويحدد نموذج األعما  قدية.ن دفقات  ت  إنتاج
ج  ذمون  فأة ضمنمطاللتكلفة  ابلمقاسة  او  ية المصنفةاللمدات اوموجبال   الحتفاظالمالية أو كليهما. يتم اموجودات  الع  بي  أو
با  ىل إيهدف  عمال  أ اللالمالية    اتجودلمواالحتفاظ  اتحصيل  النقدية  فيقدعاتلتدفقات  االيحين    ية  بالموجحتفاتم  ودات  ظ 
واالمصنية  لمالا بلمفة  منالعاد  ةالقيمقاسة  ا  لة  في    يراداتإلخالل  األخرى  أالشاملة  تحصيل    إلىف  ديه  عمالنموذج 

 بيع. الو تعاقديةلاالنقدية  تالتدفقا
 

مبيعاتشم  إن أو  اريات  الموجودات  تتطلب  الية  ماللت  المتتي  إطارسليم  خالل  يزمن  وجودات  تي  ً   هحديدتم  وفقعموما اً  
لذي  ايخ  التار  ة، أيجرتاريخ المتا  في  يادية( يتم تسجيلهاتالعقة الطري باالمتاجرة  )  األسواق  فية  دئالسا  فا عراألأو    حئوالل

 . صليع األب أوبشراء  ةعالمجمو هيفتلتزم 
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 )تتمة(  الهامةية بحاسمالالسياسات و عدادأساس اإل -2
 

 )تتمة( سياسات المحاسبية الهامة لخص الم 2.3
 

 )تتمة( حقالال ياسالقو المبدئياف رعتاال –الية مدوات الاأل 2.3.8
 
 )تتمة(  يةللماات الموجودا( 1
 

 الالحق  القياس 
 ئات:ف ع برأ ىلإ اليةلمت ااودوجالمتم تصنيف اس الالحق، يغراض القيأل
 

 ين(طفأة )أدوات الدفة المالتكلرجة بمد ت ماليةادوموج 

 مالية  موج بالقيممودات  من    ةدرجة  والخسائر    رباحاأل  إدراج  ةإعاد  مع  خرىاأل  املةالش  يراداتإلا  خاللالعادلة 
 أدوات الدين(المتراكمة )

 بالقيصنفة مت ماليموجودا العادلة مة  اإلمة  الشا   تااديرن خالل  إ دورى  خألاملة    رخسائلاو  رباحاأل  جرادإعادة  ن 
 لكية( موات حقوق ال)أدراف االعت إلغاءالمتراكمة عند 

 األرباح أو الخسائرمن خالل ة العادلة ميلقة باة مدرجت مالياموجود 
 

 ة )أدوات الدين( فأكلفة المطالتأ( موجودات مالية مدرجة ب
نخفاض اللتتعرض  ولفعلي،  دة ا ئافلمعدل ا  ةقم طريستخداأة بامطفلا  لتكلفة رجة بادمال  دات الماليةياس الموجوحقا قال  متي

األة.  القيمفي   في  خسائوال  رباحتسجل  أور  يت  الخسائر  األرباح  باألالا  ءغاإل  معندما  انخفاض    صل عتراف  أو  تعديله  أو 

 قيمته.  
 

 الدين(   تأدوارى )خاأللة مالشا داترايإلة العادلة من خالل االقيمرجة بالية مدب( موجودات م
تقييم    ةادعإأو    الفوائد  اتإيرادسجل  الشاملة األخرى، ت  تيرادال اإلالقيمة العادلة من خالرجة بات الدين المدودأللنسبة  اب

األالعم  يلوحت أوخسا  جنبيةالت  القيمة  انخفاض  بيان  عمليات  وئر  في  الخسائر   الرد  أو  احتساب   المجمع  األرباح  ا  ه ويتم 

طري اقبنفس  الا ستحة  الماليةا وجودمب  المطفألتكلفابة  المقاس  ت  تسة  التغيرات  ة.  القيمة    المتبقيةجل    ضمن العادلة  في 

ا  راجدإعاد  ي  ،فاالعترا  ءغالإعند  .  األخرىالشاملة    اتيراداإل القيمة  في  المتراكم  فيالمسجدلة  لعاالتغير    ات يراداإل  ل 

 . األرباح أو الخسائر إلى ألخرىملة االشا
 

 . األخرىاإليرادات الشاملة  الل من خ دلةالعا ةمقية بالفنصدين موات دي أأعة ومجلمى ادليس ل
 

 ملكية(ال قوقحاألخرى )أدوات  لةماالش داتيراالل اإلة من خدلة بالقيمة العاصنفمالية مودات ( موجج

للمجموعة أن  تراعاال  دنع المبدئي، يجوز  قابل لإل  نحوتختار على  ف  دوات  كأ  همأس  يف  هااراتتصنيف استثم  لغاءغير 

معيار  وفقا لة  في تعريف حقوق الملكيتستوالتي  خرى  الشاملة األ   يراداتة من خالل اإلدلبالقيمة العا  ةفنصمية  ك لمحقوق  

س نيف على أساصتحديد التلغرض المتاجرة. يتم    تفاظ بهاح الا  يتمال  و،  لعرض: اليةااألدوات الم  32  ليودة الالمحاسب

 ى حدة.علكل أداة 
 

إدبأم  يت  ال لهئاخسوال  حابراأل  راجدإادة  عا  الموجور  الخسائر  إلىالمالية    داتذه  أو  األ. وتسجل توزيعاألرباح    رباح ات 

عة ت باستثناء عندما تستفيد المجموعافودي الملحق فيثبت اا  دمنع  المجمع  لخسائراألرباح أو ابيان    أخرى في  اتادإيرك

الشاملة    راداتياإلفي    رباحه األذهل  تسج  ،ةل هذه الحا  . وفييماللا  لصاأل  من تكلفة  زءاسترداد لجالمتحصالت ك  من هذه

أدوا إن  المصنفاألخرى.  الملكية  حقوق  بالقيمت  منة  ة  اإل  العادلة  الشلا  راداتيخالل  األخرى  لتقييم  عرتت  املة  ض 

 ة.يملقاخفاض ان
 

 ئة.الف ههذ نمض لغاءل لإلابعلى نحو غير ق همأس في ستثماراتاالاختارت المجموعة تصنيف بعض 
 

 األرباح أو الخسائر  دلة من خالللعاالقيمة ادرجة بة ممالي تموجودا (د
ة يمقللوفقًا    عجمملاالمالي  في بيان المركز    ح أو الخسائرربااأل  خالل  لة منلعادلمدرجة بالقيمة اية االموجودات المال  قيدت

 . مجمعلا أو الخسائرح بااألر نافي بي لكيةغيرات في حقوق المة مع تسجيل صافي التلادالع
 

االالفئهذه    تتضمن بعض  في  ثماستة  قاب  أسهمرات  غير  نحو  على  المجموعة  اختارت  لإلالتي  با  لغاءل  لقيمة تصنيفها 

  إيرادات أو    ئدإيرادات فواذلك أي  ي  ف  ر بماوالخسائ  رباحاأل  ي سجل صافي  لة األخرى.  شام ال  يراداتاإل  اللن خادلة مالع

 .ح أو الخسائرارباأل يف احأرب توزيعات
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 )تتمة(  الهامةية بحاسالمالسياسات و دادأساس اإلع -2
 

 )تتمة( سياسات المحاسبية الهامة لخص الم 2.3
 

 )تتمة( حقالال ياسالقو المبدئياف عتراال –الية مدوات الاأل 2.3.8
 
 )تتمة(  يةللماات الموجودا( 1
 

 فترااالع إلغاء

ي أو  من أصل مال  )أو جزءبأصل مالي    ة(وعمجلمجمع للمي ا مالال  المركزان  يب  عاد منب)أي يتم االست  االعترافيتم  ال  

 عندما: كل أساسيشب ذلك( هينطبق علي ماحسبمالية دات موجو ةجموعء من مجز
  

 ؛ أو ت النقدية من األصلاستالم التدفقاق في الحقو تنتهي 

 ب عالمجمو  ومقت ماست  في  وق حقلا  لويتحة  النقدية  التدفقات  الت  وأ  األصل  ن الم  التدفق  ا مزاتتحمل  لنقدية ا  اتبسداد 
  المجموعة   أن تقوم  (أ)وإما    "والقبض  ع فترتيبات "الد  جبمور بخآ  طرف  إلى   ير ماديدون تأخامل  بالكمة  المستل
اطر والمزايا الهامة المخ  فةظ بكاحتفاأو اال  تحويلب  ومقتأو )ب( أال  لهامة لألصل  ر والمزايا اطالمخا  ل كافةيبتحو
 . لى األصلعا تهدت سيطرفق انهصل ولكلأل

 

الوقت  اندمع الت  لحويتب  ةمجموعم  استالم  في  األصل    ةلنقديافقات  دحقوقها  تمن  بالوقأو  ترت  لوخدم  "القفي  ض بيب 

بإجر  والدفع"،  لمااتقوم  تقييم  زا   ء  ما  بإذا  تحتفظ  وإلت  الملكية  ومزايا  ذ ل مخاطر  مدى  أي  االحتفاظ.لى  تقم    ك  لم  وإذا 

والممخاطالكافة  ب   اظفالحتا  أوويل  تحب  ةمجموعال تفصلأل  ازاير  علسيطاقد  ل ولم  األصل،  رة  الى  في   مجموعةلتستمر 

أيضاَ االلتزام ذي    مجموعةال  جلسته الحالة،  . في هذألصللى ايطرة عفي السا  استمراره  رابمقد  المحولاألصل  تسجيل  

ويتم   األصل  قالصلة.  على  واالللمحول  اياس  به  المرتبط   ا به  تحتفظ  التيت  تزاما لواالقوق  لحا  يعكس س  اسأتزام 

  .مجموعةلا
 

حد  لاألصل أو اصلية لذلك  ترية األقيمة الدفلاحول بصل المل ضمان على األشكتأخذ    يالسيطرة المستمرة الت  قياس   يتم

 .  لقأاده أيهما دس مجموعةلم الذي قد ينبغي على الستلمقابل الماألقصى ل
 

 ةي لاالموجودات المقيمة ض  انخفا

أد ةعق وتالمتمان  ئ اال  ئرخسا   صخصم  مجموعةلا  تسجل بالالدي  واتلجميع  بها  المحتفظ  غير  القن  خالل  يمة  من  عادلة 

 لي: كما ي األرباح أو الخسائر
 

 نوك والنقدلبا  ىلد األرصدة 

  باستثناء المصروفات والدفعات األخرىالموجودات ، ً  مقدما

 انية(مئت ا لمطفأة )تسهيالتاالية المقاسة بالتكلفة الموجودات الم 
 

ا تخضع  االخسائل  األسهمفي  ت  ستثماراالال  دين  ذلك  إلىإضافة  المتوقعة.    ئتمانر  استثمارات  المجموعة  لدى  ليس   ،

 . األخرىالشاملة  اإليراداتل خالالقيمة العادلة من مقاسة ب
 

 الئتمانيةمالية بخالف التسهيالت ا انخفاض قيمة الموجودات ال
أدوات ةعق وتالمان  متئ اال  ئرخسا   صخصم  ةمجموعال  تسجل بهيالد  لجميع  المحتفظ  غير  بالن  القا  خالل  يمة  من  عادلة 

عقد وجميع  النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا لل  فقاتتدالفرق بين  ال  إلى ةان المتوقعاالئتمخسائر   تستند.  األرباح أو الخسائر

تتوقعفقات  لتدا التي  بنسب ومصمخ  مها،استال  عةمومج ال  النقدية  األة  ئدفالا  دلمعل  يةقريب ت  ةة  تشمل  سو  .صليالفعلي  ف 

الالتدفق ا نات  التدفقاتقدية  الضمانتجة  انالية  دالنق  لمتوقعة  بيع  المحتفظ بهمن  أات  االئحتالو  ا  التي   يةانتمسينات  األخرى 

 .ةقديالشروط التعتعتبر جزًءا ال يتجزأ من ا
 

يادة  حدث فيها زيي لم  تال  ناالئتما  مخاطرل  ضرتعلا  تاالحة لسبلنن. باتيلرحعلى م  متوقعةال  ئتمانل خسائر االتسجييتم  

الناتجة   الخسائرل  بقام  توقعةالم  انالئتمساب مخصص خسائر اي، يتم احتالمبدئ  فاالعترنذ ام  ي مخاطر االئتمانبيرة فك

المحت التعثر  أحداث  اعن  خالل  )خسائر    12ـ  لملة  القادمة    ت حاالل  ةبسنبال .شهًرا(  12  لمدة قعةالمتو  ماناالئت شهًرا 

فيه  نمائت الا  مخاطرل  تعرضلا حدثت  ز التي  كبيايا  االئدة  مخاطر  في  م رة  االتمان  المبعنذ  يجبتراف  احتساب    دئي، 

للتعرت ئالا  خسائر  ابلمق  رخسائمخصص   المتبقي  العمر  المتوقعة على مدى  المان  التعثر ظر  ن ض، بصرف  عن توقيت 

 اة(.دعمر األ دىمعة على قوالمت ماناالئت)خسائر 
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 ( تمة)ت الهامةية بحاسمالالسياسات و أساس اإلعداد -2
 

 )تتمة( سياسات المحاسبية الهامة لخص الم 2.3
 

 )تتمة( حقالال ياسقلاو المبدئياف عترالا –الية مدوات الاأل 2.3.8
 
 )تتمة(  يةللماات الموجودا( 1
 

 )تتمة(  ليةالمالموجودات اقيمة انخفاض  

 مة()تت  الت االئتمانيةف التسهيالبخدات المالية ووجملمة اانخفاض قي
التجاريديلمل  ةبسبالن المدينة  ن  ينين  تقواألخرىواالرصدة  ا ،  مب  مجموعةل م  طريقة  ئر خسا  باحتسا  فيسطة  بتطبيق 

مخصص    تسجللك  ذبدالً من    لكنتمان ومخاطر االئيرات في  التغبع  بتتوعة  مجمال  قومال ت  عليه،  ان المتوقعة. وبناءً تماالئ

عة ومجممجمعة. قامت اللية  ت مااريخ كل بيانتافي    اةاألدمدى عمر    ىعل  قعةر االئتمان المتوائخس  إلى  داخسائر استنا

مخصصابإن مصفوفة  تس شاء  الا  إلى  دتنت  االئتمان  ب  ةقابسلخبرة  الالعوا  مقابلالمعدلة  خسائر  المتعلقة تقبمسمل  لية 

 قتصادية.لبيئة االبالمدينين وا
 

قد ،  ذلك  معو .  يوما  90لمدة  لتعاقدية  ا ت  ي سداد المدفوعاي حالة التأخر فمتعثر فصل  كأ  ليالما  لصوعة األمجمال  لعامت

 شيرخارجية تلاو  أية  داخللامعلومات  ال  تإذا كان   التالحافي بعض    متعثر  كأصلمالي  ال  لصاأل  ًضاأي  وعةتعتبر المجم

وعة جملمظ بها افتنية تحماخذ أي تحسينات ائت أ  بللكامل قبا  قائمةلا  ديةلمبالغ التعاقلجموعة  الم  مالاست  ماليةإلى عدم احت

 قدية. ات النقدية التعافقتدرداد الالست ود توقع معقولي في حالة عدم وجلمالا لصاأل طبشتبار. يتم عي االف
 

 انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية
ة فاض قيمة التسهيالت االئتمانينخالسلف. يسجل او  ضوالقر وحة من قبل المجموعة من  لتسهيالت االئتمانية الممن تتكون ا

الذي يتم   9للتقارير المالية    المتوقعة وفقا للمعيار الدولي  المالي المجمع بالمبلغ المعادل لخسائر االئتمانفي بيان المركز  

 . أعلى أيهمازي ركمليت اوفقا لتعليمات بنك الكو لمركزي والمخصصات المطلوبةلكويت اعلى تعليمات بنك ا تطبيقه بناءً 
 

 ويت المركزي لتعليمات بنك الك  خسائر االئتمان طبقا مخصصات

للتسهيالت اال مات بنك الكويت المركزي ئتمانية طبقا لتعلييتعين على المجموعة احتساب مخصصات لخسائر االئتمان 

 يتم استالم  ال  السداد عندما  رةخأكمت  يف التسهيالت االئتمانيةوحساب المخصصات. ويتم تصن  ئتمانيةبشأن التسهيالت اال

ً أو    دي المقرر لهاريخ السداد التعاقالمدفوعات في تا . ويتم  عندما تزيد قيمة التسهيل عن الحدود المقررة المعتمدة مسبقا

التسه السداد ومنخفض  تصنيف  التيل االئتماني كمتأخر  الفوائدالقيمة عند  لمدة تزيد   أصلط  قسأو    أخر في سداد  المبلغ 

وعندميو  90عن   للتسهيل عن  ا  يدا تزماً  الدفترية  الملقيمة  المقدرة  استردادها. وتتم  قيمته  القروض  إدارمكن  ة ومراقبة 

إلى   فهاتظمة ويتم تصني تسهيالت غير منبصفتها  القيمة" معاً  رة السداد ومنخفضة  المصنفة كـ "متأخرة السداد" و"متأخ

 المخصصات: يددحا لتالية والتي يتم استخدامهالفئات األربع الت
 

 المخصص المحدد المعايير ةئ ف ل ا 
   

 - يوماً  90إلى    غير منتظمة لفترة تصل  قائمة المراقبة 

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

 %50 يوماً  365-181من  منتظمة لفترة تتراوح  غير   مشكوك في تحصيلها

 %100 يوماً  365  جاوزغير منتظمة لفترة تت  ومةمعد 

 

تسهيل  دق بتصنيف  المجموعة  إحدى  تقوم  اإل  ائتماني ضمن  رأي  على  بناًء  أعاله  المذكورة  أوضاع دارالفئات  ة حول 

 . تسهيالت ائتمانية ممنوحة من قبل المجموعةوجد ال ت  غير المالية. العميل المالية و/أو
 

  تسهيالت غير النقدية على كافة لل%  0.5وبنسبة    يةدقالن  % للتسهيالت1أدنى بنسبة  م احتساب مخصصات عامة بحد  يت

 . ال تخضع الحتساب مخصص محدد الصافي بعد خصم بعض فئات الضمان المقيدة( والتيمديني التمويل )ب
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 )تتمة(  الهامةية بحاسالمالسياسات و عدادأساس اإل -2
 

 )تتمة( سياسات المحاسبية الهامة لخص الم 2.3
 

 )تتمة( حقالال ياسالقو دئيبملااف االعتر –ية لامدوات الاأل 2.3.8
 

 ية لامطلوبات الملا (2
 

 والقياس المبدئي ف راالعتا
  .األخرىللمجموعة المطلوبات وبات المالية تتضمن المطل

 
  اليف كي بعد ت ، بالصافينالدائنالسلف والقروض ووفي حالة    ة العادلةميطلوبات المالية مبدئيًا بالق ميع المتراف بج تم االعي

 مباشرة. قة بها علمتالمعاملة ال
 

 حق ياس الال الق
 : فئتين إلى ةليبات المالوق، يتم تصنيف المطالالح ألغراض القياس

 

 األرباح أو الخسائرخالل من لة العاد بالقيمة ةجات المالية المدرالمطلوب  

 طفأةبالتكلفة المجة ية المدرمطلوبات المالال  
 

وتعتبر  ،  لخسائراألرباح أو اخالل  بالقيمة العادلة من  درجة  مت  اوبكمطل  مالية  لوباتطم يف أي  لمجموعة بتصنلم تقم ا
 وعة.  جملمبا صلة راألكث هي بالتكلفة المطفأة ية المدرجةت الماللوباطلما
 

 لية المدرجة بالتكلفة المطفأة  ات الما المطلوب
 

  األخرىوبات المطل
قبل  واتير من  تم تسلمها، سواء صدرت بها ف  تامدخستقبل لقاء  الم  تدفع فيعن مبالغ س  األخرى  لوبات المط  جيليتم تس
 لم تصدر.  أو ردالمو

 

 تراف العا إلغاء
 ه.سريان هاء و انتأأو إلغاؤه  مرتبط بالمطلوباتلاتزام اللء من افاعمالي عندما يتم اإلاالعتراف بالتزام يتم ال 
 

التزاستب  عند ماليدال  بآخ  ام  المر  حالي  نفس  كبيرفمختل  بشروطض  قرمن  بشكل  الماأو    ،ة  االلتزام  لي  بتعديل شروط 
بالحال جوي  يتهرشكل  التبدي،  هذا  معاملة  كيل  م  التعديل  باال  إلغاءأو  األاعتراف  وصللتزام  جديد، م  تزاالب  افرتعا ي 

 . معمجال األرباح أو الخسائربيان  الصلة في ة ذاتيي القيمة الدفترفالفرق ويدرج 
 

   ةالمالي اتمقاصة األدو( 3
المقاصي بتم  المالي  نية  ا  لغالمب  افيصيدرج  ة والموجودات والمطلوبات  المركز  بيان  إذا كانت هناك  لمافي  المجمع  لي 

الملمبا   اصةبمق  ةانونية حالية ملزمحقوق ق ت وتسوية وجودالما  يقلتحق  لصافيا د على أساس  السدا  وتوجد نية  ة سجلالغ 
 واحد.  آني لوبات فمطال
 

 لة  لعاداالقيمة  قياس 2.3.9
الق المستلم من  ة  يمإن  السعر  لنقدفلماأو    مابيع أصل  العادلة هي  التزوع  فل  بينام ما  في المش  ي معاملة منظمة  اركين 

القي ال.  اسالسوق في تاريخ  قياس  إحدى    ام فيتزلاال  نقلأو    األصلة بيع  ملمعاث  تراض حدوالعادلة على افة  قيميستند 
 تالية: لا تاالالح
 

 االلتزام، أو أو  صللألي لسوق الرئيسا يفالنقل  أو البيع 

 االلتزام. أو  ألصلوق األكثر مالءمة لفي الس سي، أيالرئي وقلساي غير النقل ف أو البيع 
 

 ءمة.  كثر مال ألق اسوالأو  سيالسوق الرئيلى إ صولالمجموعة الو انمكيجب أن يكون بإ
 

مها عند  كن للمشاركين في السوق استخدامم الات التي من  اضرتاالف  امخدااللتزام باست  أو  صلأللعادلة لاقيمة  ال  قياس يتم  
 دية المثلى. صاقتق سيعملون لتحقيق مصلحتهم االالسو اض أن المشاركين في، بافترلتزاماالأو  صلألاتسعير 

 

  م ا استخدل  الاقتصادية من خ  ايامز  جإنتاعلى    السوقي  فارك  ة المشلي قدرر الماغيصل  أللعادلة لقياس القيمة ا  عييرا
ستخدم األصل بأعلى مل أن ي المحت   سوق منالي  فك آخر  مشارإلى    من خالل بيعهأو    ل مستوى له،فضوأألصل بأعلى  ا

 مستوى له.  وأفضل
 

المجموعة   لها بظروف والتي يتوللمة  يب تقييم مالئالأستستخدم  لك  ناتيافر  اافية  ى حقيق أقصت، مع  لةدالعالقيمة  قياس 
 دام المدخالت غير الملحوظة.تخاسصلة وتقليل ال تظة ذا حوملام للمدخالت الدختاس
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 )تتمة(  الهامةية بحاسالمالسياسات و أساس اإلعداد -2
 

 ( )تتمةسياسات المحاسبية الهامة لخص الم 2.3
 

 )تتمة(لة لعادمة االقي قياس 2.3.9

ن ضم  عةجملمالية المانات ايبنها في الاالفصاح عأو    دلةها العام قياس قيمت التي يتوبات  لوالمط  وداتجة الموتصنف كاف

للقالج الهرمي  استنالمبين  واة،  دل العايمة  دول  الم  أقل  لىإ  داً الحقا،  من  أت  الخمدستوى  يمثل  لقياوالذي  الهمية  قيمة س 

 ة ككل: عادلال
 

 ماثلة؛المطلوبات المأو  وجوداتشطة للمنق الاواألس ة( فيلالمعد ة )غيراألسعار المعلن - 1ى المستو 

 تاسأ  -  2ى  ستوالم يكون  ليب  اتومس  أقلا  بهقييم  من  يموالذلمدخالت  ى  اللقيا  أهمية  ثلي  ملالع  قيمةس    حوًظاادلة 

 ر مباشر؛ و يغو أ بشكل مباشر

 حوًظا. ادلة ملالعيمة قلس اية لقياممثل أهالذي يمستوى من المدخالت و أقل يكون بها يم التقي اليبأس - 3 المستوي 
 

ت  ن ا كاا إذعة موالمجم  دد، تحتكررم  أساسى  معة علمجلية الماالالبيانات    فيجة  ردت المطلوبا دات والمبالنسبة للموجو

مسحقد    تلتحويالا بين  إعاا  ياتتودثت  طريق  عن  الهرمي  تلجدول  )استناداً الت  قييمدة  من    أقلإلى    صنيف  مستوى 

 جمعة.لية ميانات مانهاية كل فترة بككل( في لعادلة ة القيما ياسهمية لقذي األ مدخالتال
  

 ات زميلة شركي ف  استثمار 2.3.10

الزميل تماالشركة  شركة  هي  عة  ملموًسا.رس  تأثيًرا  المجموعة  في    ليها  المشاركة  على  القدرة  هو  الملموس  والتأثير 

ال السياسات  بسيطرةقرارات  التمتع  دون  ولكنها  فيها  المستثمر  للشركة  والتشغيلية  تلك س أو    مالية  على  مشتركة  يطرة 

 ياسات.الس
 

است  ميت الملكية،  باستخدام طريقة حقالمجموعة في شركة زميلة    اتارثمالمحاسبة عن  لطريقة حقوق  الملكية. وفقاً  وق 

التغيرات في حصة   إدراج لالستثمار لكي يتم    دفتريةالعديل القيمة  ا بالتكلفة. ويتم ت رج االستثمار في شركة زميلة مبدئيً يد

ن  الشركة الزميلة ضمالشهرة المتعلقة ب  إدراج  تمي  ة.حياز ال  منذ تاريخ  كة الزميلةعة من صافي موجودات الشرالمجمو

 يمة.اختبارها بصورة فردية لتحديد انخفاض الق لالستثمار وال يتم دفتريةالالقيمة 
 

بيان   الخسائرراأليعكس  أو  الزميلة  باح  الشركة  عمليات  نتائج  في  المجموعة  حصة  أي  المجمع  أن  كما  في .    تغير 

كجزكشراللتلك    خرى األ  لة ماالش  اترادياإل يعرض  فيها  المستثمر  اإلات  من  األشامال  اتيرادء  للمجموعة.    خرى لة 

أي حصتها في  إدراجة، تقوم المجموعة بلكية الشركة الزميلذلك، عند وجود تغير مسجل مباشرةً في حقوق مإلى  إضافة

اد األرباح والخسائر  بعستا  . ويتمالمجمع  يةكلي حقوق المعنها في بيان التغيرات ف، متى أمكن ذلك، واإلفصاح  تغيرات

 ميلة. بمقدار حصة المجموعة في الشركة الزن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة المحققة الناتجة عغير 
 

في    إدراجويتم   المجموعة  حصة  الخسائرمجمل  أو  بيان    األرباح  مقدمة  الخسائرفي  أو  يمثل  المجمع    األرباح  وهو 

 ة الزميلة. كات التابعة للشركغير المسيطرة في الشرالحصص و بةبعد الضري األرباح أو الخسائر
 

فاض في قيمة استثمارها  وري تحقق خسارة انخبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضر

ستثمار  االن  موضوعي على أ  يللدناك  كان ه  ما إذا مجمعة  مالية    اناتبيفي الشركة الزميلة. تحدد المجموعة بتاريخ كل  

الزميلة  ف الشركة  قيمته.  ي  انخفضت  المجمقد  تقوم  الدليل،  ذلك  وجد  ما  القيمة  فإذا  في  االنخفاض  مبلغ  باحتساب  وعة 

كـ "حصة في نتائج    (ارة الخس)  األرباح، ثم تدرج  دفتريةالكن استردادها للشركة الزميلة وقيمتها  رق بين القيمة الممبالف

 المجمع. ئرلخساا أواألرباح ان في بي زميلة"ركة ش
 

ال فقد  الملعند  علىتأثير  المجم  موس  تقوم  الزميلة،  والشركة  بقياس  العادل  إدراجوعة  بقيمته  متبقي  استثمار  كما  أي  ة. 

فرق أي  القيمة    تسجل  والقيمة  دفتريةالبين  الملموس  التأثير  فقد  عند  الزميلة  المت   للشركة  لالستثمار  بقي  العادلة 

 . المجمع األرباح أو الخسائر انبين البيع في ت مالصوالمتح

 

 

 

 

 

 

 
 



 وشركاتها التابعةستثمار ش.م.ك.ع. االو لتمويلر لالمدا كةشر
 

 المجمعة  ة اليالم البياناتضاحات حول إي
 2021 ديسمبر 31 فيالمنتهية  سنةكما في ولل

 

 

22 
 

 )تتمة(  الهامةية بحاسالمالسياسات و اداإلعد أساس -2
 

 )تتمة( هامة سياسات المحاسبية اللخص الم 2.3
 

 عقارات استثمارية   2.3.11
بالتكلف مبدئياً  االستثمارية  العقارات  المعاتدرج  تكاليف  فيها  بما  لالعة  الحقاً  الرتملة.  العقارات    راجدإ  يتم  ،مبدئياف 

با العادلة  االستثمارية  تالتلقيمة  المجمعة.  ي  المالية  البيانات  تاريخ  في  السوق  الخساتدرج  عكس ظروف  أو    ئر األرباح 
تحديد القيمة م  يت  .في فترة حدوثها  باح أو الخسائراألرفي القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في    ات يرالناتجة من التغ

 .ةمالئمذج تقييم امعتمد يستعين بنم مقيم مستقل خارجي سنوي يتم إجراؤه من قبل تقييمى إل ادلة استناداعلا
 

االستثمارإل  يتم بالعقارات  االعتراف  بيعهاغاء  يتم  عندما  حصول    ية  تاريخ  يتم   المستلم)أي  عندما  أو  السيطرة(  على 
من بيعه. يدرج الفرق بين   تقبليةية مسادتصمنافع اق  قع أيوتاالستخدام وال ي  الستثماري بصفة دائمة منسحب العقار ا

يتم تحديد  .إلغاء االعتراففي فترة المجمع  األرباح أو الخسائربيان صل في متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصافي 
سعر  د  وفقًا لمتطلبات تحدي  االستثماري  العقارستبعاد  عن ا  ةالناتج  األرباح أو الخسائرفي    إدراجهمبلغ المقابل الذي سيتم  

 .15ة في المعيار الدولي للتقارير المالية المعامل
 

ر استثماري إلى ام. بالنسبة للتحويل من عقافي االستخدمن العقار االستثماري في حالة التغير    ( أو)تتم التحويالت إلى  
التكلف المالك فإن  للعقار باعقار يشغله  المقدرة  العالنسبة للمحاسبة الالحقة تة  العقار  التغيير في  تاريخ    دلة فيكون قيمة 

استثماريًا، تقوم   المالك عقاراً  الذي يشغله  العقار  إذا أصبح  العقابالمحاسبة عن ه   الشركةاالستعمال.  للسياسة  وفقاً  ر  ذا 
 .الواردة في الممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغيير في االستخدام

 

جاهًزا لالستخدام المزمع بالقيمة الدفترية وبعد  ويكون العقار    اكتمال االعمالعند    من العقارات قيد التطوير  يليتم التحو
 . ة المجمعةالبيانات الماليذلك يتم تقييمه بالقيمة العادلة في تاريخ 

 

 غير المالية انخفاض قيمة الموجودات  2.3.12
هذا    رتوفمته. فإذا  فض قيختند  قا م  أصلن  على أ   شرؤمإذا كان هناك    ماة  مجمع  ةيمال  اتريخ كل بيانتحدد المجموعة بتا

رداده  تساالممكن  لمبلغ  ا  تقديرب ة  وعمجمال  قوم، تةقيمالفي    لالنخفاضبار السنوي  خت اال  ءا إجر  إلى  اجةالحمؤشر أو عند  ال
التكالناق  النقد  إنتاج أو وحدة    صللة لأل هو القيمة العاد  صلاسترداده لأل  . إن المبلغ الممكنصلألل أو    يعلب ا  تىح  فيصاً 
على    تقلةسمواردة  ت نقدية  لتدفقا  منتجغير    صلألكن الم ي   ردي ماف  صلأل  لى ويتم تحديدهأع  ستخدام أيهماء االأثنا يمته  ق
أو  صلألدفترية مة الالقي  تجاوز . عندما تاألخرى جوداتأو مجموعة الموودات وجملمن ا  ةجتاالنلتي ك اعن تلكبير   وحن
 .ادهن استرده الممكعمبل إلىويخفض  هد انخفضت قيمتق صلاأل ريعتب، ردادهن است كمملاالمبلغ  نقد اجإنتحدة و
 

ا النقدية  التدفقات  تخصم  االستخدام،  أثناء  القيمة  تقييم  المقدرة  تقبليلمسعند  خصم    إلىة  معدل  باستخدام  الحالية  قيمتها 

السوق   تقييمات  لألمويعكس  الزمنية  للقيمة  والحالية  باألصلال  المرتبطة  وح  المخاطر  لنقد()أو  انتاج  تحديد   .دة  عند 

دلة  لقيمة العاهذه الحسابات مدعومة بمؤشرات ا  الئم.ذج تقييم ملبيع، يتم استخدام نموحتى ا  ناقًصا التكاليفلقيمة العادلة  ا

 المتاحة.
 

سجلة  ة المقيمنخفاض اللى أن خسائر ابيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا وجد أي مؤشر عكل  يخ  تقييم في تار  يتم إجراء

الممكن استرداده لألصل أو وحدة فإذا ما وجد هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ    .فضتانخ  وودة ألم تعد موج

المسجلة سالق  اضخفانخسائر  رد    النقد. ويتم  إنتاج في  يمة  فقط  الابقاً  في  تغيير  لتحديد   تقديراتحالة وجود  المستخدمة 

استرد  المبلغ لألصالممكن  اار  ئآخر خساتسجيل  نذ  ل ماده  في  القيمة   مة.لقينخفاض  تتجاوز  أال  الرد محدود بحيث  إن 

ك في  ي بعد االستهالحديدها بالصافتم تسيت  انالتي كرية  وال يتجاوز القيمة الدفت  مبلغه الممكن استردادهل  الدفترية لألص 

 .جمعالم لخسائراألرباح أو ابيان في رد يدرج ال سنوات سابقة. نخفاض في قيمة األصل فياالحالة عدم تسجيل خسائر 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   2.3.13

الراتب النهائي للموظفين وطول مدة  إلى    ندمكافأة يستموظفيها. إن استحقاق هذه ال لتقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة  

الخدمة فترة  من  األدنى  الحد  إلتمام  ويخضع  الصط  الخدمة  ذي  العمل  لقانون  الموظفينبقاً  وعقود  إلة  التكاليف .  ن 

لمبلغ وهذا االلتزام غير الممول يمثل ات مستحقة على مدى فترة الخدمة.  متوقعة لهذه المكافآت يتم تسجيلها كمصروفاال

 كل موظف نتيجة إلنهاء خدماته في تاريخ البيانات المالية المجمعة.إلى  تحقالمس
 

االجتماعية لتأمينات  ل  العامة  الهيئةإلى    قديم اشتراكاتين، تقوم المجموعة بت بالنسبة لموظفيها الكويتي ذلك، وإلى    إضافة

عند   اتاالشتراكات وتسجل كمصروفحددة بهذه  وتحتسب كنسبة مئوية من مرتبات الموظفين. إن التزامات المجموعة م

 استحقاقها. 
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 تمة( )ت الهامةية بحاسالمالسياسات و أساس اإلعداد -2
 

 مة( )تتالمحاسبية الهامة سياسات لخص الم 2.3
 

 مخصصات لا 2.3.14

مرجح أن  نتيجة لحدث سابق ومن ال  (استدالليأو    قانوني)تسجل المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي  

إمكانية  يت لتسوية االلتزام، مع  اقتصادية  التي تمثل منافع  للموارد  لمبلغ   به  تقدير موثوق  إجراءطلب ذلك تدفقاً صادراً 

 لتزام. اال
 

الإذا كان تأ القيمة  ماديا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل حالي قبل الضرائب بحيث يعكس،    موالزمنية لألثير 

عند استخدام الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور   رتبطة بااللتزام.لمخاطر الموفقاً لما هو مالئم، ا

 لفة تمويل. ت كتكالوق
 

 تملةالمحوالموجودات وبات لمطلا 2.3.15

يتم   التدفق المحتملة  المطلوبات    دراجإال  احتمال  يكن  لم  ما  عنها  اإلفصاح  يتم  بل  المجمع  المالي  المركز  بيان  ضمن 

 مستبعداً. د المتضمنة لمنافع اقتصادية ادر للموارالص
 

يتم   الالمحتملة  الموجودات    إدراجال  بيان  اإلمركز  ضمن  يتم  بل  المجمع  تحقيق منافع   فصاح عنها عندما يكونالمالي 

   مرجحاً. اقتصادية 
 

 العمالت األجنبية   2.3.16

الكويتي بالدينار  للمجموعة  المجمعة  المالية  البيانات  العمل  تعرض  في  وهو  شركة  كل  تقوم  األم.  للشركة  الرئيسية  ة 

ك العملة  ة باستخدام تلانات المالية لكل شركس البنود المدرجة في البيم قياالمجموعة بتحديد العملة الرئيسية لها، كما يت

المالرئيسية.   الطريقة  المجموعة  تعكس  تستخدم  أجنبية  شركة  بيع  وعند  للتجميع  الخسباشرة  أو   المعاد  ائراألرباح 

 المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة. األرباح أو الخسائرإلى  تصنيفها
 

 ة رصدألالمعامالت وا
المعامال  قيد  مبدئيا  أجنبية من  يتم  بعمالت  المت  وفقاً  قبل شركات  منها  لكل  الرئيسية  بالعملة  الصرف   ألسعارجموعة 

 في تاريخ تأهل المعاملة لالعتراف ألول مرة. ةالفوري
 

ف الفوري في  الصر  العملة الرئيسية وفقاً لسعرإلى    ل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بعمالت أجنبيةويتم تحوي

 األرباح أو الخسائر  بيان  دية فيتحويل البنود النقأو    تسويةالناتجة من  وتسجل الفروق  ات المالية المجمعة.  تاريخ البيان

 . المجمع
 

ال البنود غير  التييتم تحويل  التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ    نقدية  بالتكلفة  قياسها  يتم 

للبن معامالال المبدئية. وبالنسبة  التي  ت  النقدية  قياسها وفود غير  باستيتم  فيتم تحويلها  أجنبية  العادلة بعملة  للقيمة  خدام قاً 

الخسارة الناتجة من تحويل البنود  أو    لة. تتم معاملة الربحقيمة العادأسعار الصرف كما في التاريخ الذي تم فيه تحديد ال

في القيمة العادلة للبند )أي   تجة من التغيرالخسارة الناأو    لربحعادلة بما يتماشى مع تحقق امة الغير النقدية المقاسة بالقي

األرباح أو  في بيان  خرى أو  األالشاملة    تايرادخسائر قيمتها العادلة في اإلأو    التي تدرج أرباح  ان فروق تحويل البنود

 لي(.على التواالمجمع  ائراألرباح أو الخسبيان رى أو خاأل  الشاملة اتيرادفي اإل إدراجهايضا أ يتمالمجمع  الخسائر
 

 ةلمجموعكات ارش
ت يتم  التجميع،  والمعند  الموجودات  األجنبطلحويل  للشركات  الصرف الديإلى    يةوبات  بأسعار  الكويتي  ي  ف السائدة    نار 

البيانات اا  تاريخ  صرف السائدة في تواريخ  السعار  ذه الشركات بأله  األرباح أو الخسائربيانات    وتحول  معة،لمجلمالية 

فرال تدرج  تمعامالت.  التحوي  يةاألجنب مالت  عال  حويل وق  عن  ضمن  الناتجة  التجميع  بغرض  الشاملة  يراداإلل  ات 

بيرىخاأل عند  تصني.  يعاد  أجنبية،  اإلع شركة  بند  األراديف  الشاملة  األجنبيةالشرك  بهذهلق  المتع  رى خات    بيان   إلى  ة 

 . عمجالم األرباح أو الخسائر
 

أية   معاملة  ناتجةتتم  أجنبي  شهرة  شركة  حيازة  تعديالتة  من  العادعل  وأي  القيمة  للللة  ل ى  الدفترية  ودات وجمقيمة 

المطلوال الحياوبات  للشركة  وجودازة كمناتجة من  لتحويل  يتاألجنبية وت ومطلوبات  الفوري  الصرف  م تحويلها بسعر 

 ة.لمجمعالية ماالانات البية في تاريخ يألجنبامالت الع

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 وشركاتها التابعةستثمار ش.م.ك.ع. االو لتمويلر لالمدا كةشر
 

 المجمعة  ة اليالم البياناتضاحات حول إي
 2021 ديسمبر 31 فيالمنتهية  سنةكما في ولل

 

 

24 
 

 )تتمة(  ةالهامية بحاسمالالسياسات و اإلعدادأساس  -2
 

 )تتمة( سياسات المحاسبية الهامة لخص الم 2.3
 

 الموجودات بصفة األمانة 2.3.17

خدما المجموعة  األمانةالموجودات  تقدم  بصفة  االئتما  ت  استثمار والخدمات  أو  امتالك  عنها  ينتج  التي  األخرى  نية 

عمالئها.  ن  وجوداتالم عن  الموجويابة  بصفةإن  بها  المحتفظ  لمأمانة  دات  ما  االعتراف  ،  معايير  استيفاء  يتم  يتم  ال   ،

 . لمجموعةا موجودات، ألنها ليست لمجمعةافي البيانات المالية  لهاتسجي
 

 خزينة  أسهم 2.3.18

األ عن  المحاسبة  بصفتها    سهميتم  للمجموعة  وت  أسهمالمملوكة  بالتخزينة  بيع  درج  عند  تضا  أسهمكلفة.  ف  الخزينة، 

خزينة( وهو غير قابل للتوزيع. تسجل أي خسائر محققة    أسهمالملكية )احتياطي    ستقل ضمن حقوقحساب مإلى    رباحاأل

المرحلة ثم   رباحاألإلى    ذا الحساب. كما يتم إضافة أي خسائر إضافيةمضاف على هفي نفس الحساب مقابل الرصيد ال

البداية استخدام األاالحتياط إلى    تحمل مسجلة   خزينة لمبادلة أي خسائرال  أسهمن بيع  المحققة الحقا م  رباحيات. يتم في 

  أرباح ينة. وال يتم توزيع أي  الخز  أسهم  المرحلة، وحساب احتياطي   رباحسابقا وفقا للترتيب التالي: االحتياطيات ثم األ

  الخزينة  أسهمادة عدد  زيإلى    المنحة يؤدي  أسهم  إصدارن  ة بها. إويتم وقف حقوق التصويت الخاص  سهمنقدية لهذه األ

 الخزينة. أسهمتكلفة  إجماليوسط تكلفة السهم دون التأثير على تخفيض متإلى  كما يؤدي بصورة نسبية،
 

 اعات  معلومات القط 2.3.19

دم  عنها تكاليف. تستخل  حمتوي  اتإيرادا  هالتي ينتج عن  ال معاأل  ةطنشميز من المجموعة يضطلع بألقطاع هو جزء ما   إن

القرار    تقرير الداخلي المقدم لصانعما يتوافق مع الب  ييم األداءوتق  واردخصيص المتقطاعات التشغيل ل  وعةمجمة الإدار

الرئيسيالتشغي قطلي  تجميع  يتم  ا.  التلتشغياعات  تتميزل  وتتشابه    بسمات  ي  مماثلة  والخدمات  نالمي  فاقتصادية  تجات 

 تقرير عنها.  ادعدن إات يمكاعقطر بشأنها بصفتها يالتقار ادذلك مالئًما ويتم إعد كانمتى  نوعية العمالءو
 

 المالية المجمعة  بعد فترة البيانات احداث  2.3.20

البيرعد فتب  اتإذا تلقت المجموعة معلوم الماة  ول ظروف وقعت في نهاية اعتمادها لإلصدار ح  بلقو  المجمعة  يةلانات 

ال البيانات  المفترة  ت مالية  إجمعة،  ما  بتقييم  المجموعة  المذا  قوم  تؤكانت  الثر  علومات  المسجلة  مبالعلى  البيانات غ  في 

حداث  األ  كسبحيث تع   عةمالية المجات المنالبيا  يف  ة بتعديل المبالغ المسجلةة. وتقوم المجموعمالية المجمعة للمجموعال

لظروف في  ق بتلك اتعل تحديث اإلفصاحات التي ت إلى    ضافةعة، باإلم التعديل بعد فترة البيانات المالية المجإلى    التي أدت

المالية المجمعةعديالت بعد فترة  تإلى    ي أحداث ال تؤديفي حالة وقوع أالجديدة.    وماتالمعل  ضوء  تقوم  نل ،  البيانات 

بتغييرالمجمو الال  عة  المالي  لةجمسمبالغ  البيانات  باإلفصاح عن طفي  تقوم  المجمعة، ولكن سوف  الحبة  ر  ث وتقديديعة 

 مكناَ. م لكتى كان ذم  – لتقييما ا هذ إجراء إمكانية  عدمبيان أو  تأثيره المالي
 

 صادرة ولكن لم تسر بعد معايير  2.4
  

السنوية التي  ت على المعايير والتفسيرات التي تسري للفترات  والتعديال  لم يتم التطبيق المبكر لعدد من المعايير الجديدة

في   المالية  عند  2022ر  يناي  1تبدأ  البيانات  المجموعلل  المجمعة  إعداد  غير  من  ينتجة.  أن  تأثير    متوقع  منها  أي  عن 

 . المجمعة جوهري على البيانات المالية
 

 الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية  2.5
  

المإ البيانات  للمجموعةن إعداد  المجمعة  المبالغ  فوتقديرات وا  أحكاموضع    اإلدارةيتطلب من    الية  تراضات تؤثر على 

واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة.   رفقةالم  فصاحاتواإلبات  والمطلوات  الموجودوت  والمصروفا   يراداتلإل  المسجلة

االفترا هذه  من  التأكد  عدم  أيدوالتقت  ضاإن  يمكن  يؤديرات  القيمة    مادي  تعديل  إجراء  تتطلبقد  نتائج    إلى  ن  على 

 .يةبلالمستق ت الفترابات المتأثرة في والمطل وأودات الدفترية للموج
 

 ةهامال حكاماأل 2.5.1

ية على  جوهر  كثرالتي لها التأثير األ  تاليةباتخاذ األحكام ال  اإلدارةلمجموعة قامت  ة لتطبيق السياسات المحاسبي  ارفي إط

 انات المالية المجمعة: بالغ المدرجة في البيالم
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 ة()تتم المحاسبية الهامةاد والسياسات اإلعد أساس       2
 

 (تتمة) لمحاسبية الهامةاواالفتراضات رات األحكام والتقدي     2.5
 

 (تتمة) ةهامالحكام األ 2.5.1
 

  مبدأ االستمرارية
تقي  ةإدارأجرت   اقدرل  ميالمجموعة  أ  لمجموعةة  أعمالها على  اعلى مواصلة  قناعةستمرارية  الساس مبدأ  أن  ب  وهي على 

الموال  اهديل  موعةالمج فلمواصلة أعمالهالزمة  ارد  بالم  يا  القريب.  فذإلى    افةاإلضستقبل  علم ليست على  ة  ارداإلإن  لك، 

قع  عوامل  أي  بوجود مادي  تأكد  ً تد  دم  شكا ً   ثير  المجحول    جوهريا على  قدرة  مبدأ    الهاأعم  ةل مواصموعة  أساس  على 

 رية. ستمرابدأ االس مساأ لى لية المجمعة عام إعداد البيانات المتتالي، فقد االستمرارية. وبال
 

 ات المالية ف الموجودتصني
الذي يتم ضمنه االحتفاظ بالموجودات وتقييم    عمالتقييم نموذج األ  إلى  ف الموجودات المالية استناداً يتصن  جموعةالم  تحدد

 م.القائ بلغالم أصل  لى المبلغ والفائدة فقط عأصل مدفوعات مثل المالي تصل الشروط التعاقدية لألإذا كانت  ما
 

 تصنيف العقارات
 ياقضمن سإعادة البيع  غرض  العقار المحتفظ به ل  يتم تصنيف.  اإلدارة  ياوانينة وف معظرو  إلى  عقارتحديد تصنيف    يستند

أو    تأجير  إيراداتيتم تصنيف العقار المحتفظ به لتحقيق  .  مخزونك  هذا  يعه لغرض البيتم تطويرالذي  أو    عمال العادياأل

لتقديم أو    جستخدام في اإلنتاغرض االل  لمحتفظ بهار ايتم تصنيف العقماري.  كعقار استث  أو كليهما  الرأسمالية  ةقيمالزيادة  ل

 معدات.  ممتلكات وارية ضمن إد  ألغراضأو  الخدماتو البضاعة
 

 د مع العمالء من العقو تاإليرادا
 مالء:مع العمن العقود  اإليراداتوقيت وت مةقيتحديد على  جوهريطبقت المجموعة األحكام التالية التي تؤثر بشكل 

 

 داءت األتحديد التزاما 
على  و  . يفردة في كل عقد تشكل التزام أداء  حولوالخدمات الم  بضائعالمجموعة إلى أن ال  تهتنا،  اتعقاريتعلق ببيع ال  فيما

أعمال التصميم   ساسيبشكل أوتطوير  قيد ال  اتفي عقود بيع العقارتعهد بها  والخدمات الم  بضائعتشمل ال  الخصوصوجه  

المواد العقار  وشراء  عامة عة  المجمو  حملتت.  تاوتطوير  اله  كافة  ئوليةمس  بصفة  العامة    عئبضاذه  واإلدارة  والخدمات 

ال هذه  أن  من  الرغم  على  يمكن  والخ  عئبضاللمشروع.  تكون  دمات  تمنفصلةأن  المجموعة  أن  إال  عنها،  بالمحاسبة   قوم 

مدخالت وتقدم  خدمات كال و  عئبضام المجموعة تلك السياق العقد. تستخد  ضمن  منفصلةست  نها ليحيث إ  ي فردالتزام أداء  ك

 .العميل عليه، أي العقار المكتمل الذي تعاقد ا في مخرجات مجمعةدمجهمة لهاخدمة 
 

عقود  اقيات ( كجزء من اتفواألمن والصيانة نظافةمستأجري العقارات االستثمارية )مثل الإلى لمقدمة بالخدمات افيما يتعلق 

كمؤجر  مهاتبرالتي    التأجير قررتالمجموعة  أن  الم  ،  يمثللا جموعة  ال  تعهد  إدارة  الخدمة    اتارعقخدمة  أن  و  الشاملة 

من أن األنشطة الفردية التي تشكل التزام األداء تختلف على الرغم  ة إلى حد كبير.  ماثلوم  منفصلة  تعتبر  المقدمة كل يوم

اليواختالفًا كبيًرا   ام ومن يوم آلخرعلى مدار  من يوم آلخر.   سها تتمهي نفارة  اإلدالعام بتقديم خدمة    د لتعه، فإن طبيعة 

تمثل  ال  انتهت،  لذلك للمستأجرين  المقدمة  الخدمات  إلى أن  ال  مجموعةمجموعة  الخدمات  التيمن    أدائهاالوفاء بيتم    يومية 

فردي   الوقتبشكل  العلى مدار  باستخدام مقياس  المنقضي، وذلك  يتلقون ويسته  إنحيث    ،تقدم  المزايا  لكون  المستأجرين 

 .في آن واحد المجموعة دمهاالتي تق
 

 عقارات يع المن ب اإليراداتتحديد توقيت االعتراف ب 
بموجب    حقوق وااللتزامات للدقيق  تحليل    استنادًا إلى  عقاراتبيع ال  من  يراداتاإلب  االعترافت  قامت المجموعة بتقييم توقي

 .ارجيين للمجموعةارة القانونية من المستشارين الخالعقد واالستششروط 
 

 نقل  يتم خاللهاالتي  زمنية  الفترة  العتراف بها في  اال  يتم  عقارات أن العقود المتعلقة ببيع ال  بصفة عامة إلى المجموعة    تهتان

ى  إل لسيطرة إلى العميل  ا   يتم نقلأن    بصفة عامة، من المتوقع  المقيدة بشروطغير    تحويل العقودعمليات  لبالنسبة  السيطرة.  

جميع الشروط ب  الوفاءد  من المتوقع أن يحدث هذا عن ف،  المقيدة بشروط  تحويلال  عملياتللنسبة  لملكية القانونية. باا  حق  نبجا

 مة.اهال
  

 

 
 

 

 
 



 وشركاتها التابعةستثمار ش.م.ك.ع. االو لتمويلر لالمدا كةشر
 

 المجمعة  ة اليالم البياناتضاحات حول إي
 2021 ديسمبر 31 فيالمنتهية  سنةكما في ولل

 

 

26 
 

 ة()تتم لسياسات المحاسبية الهامةاإلعداد وا أساس       2
 

 (تتمة) الهامةالمحاسبية ات واالفتراضرات األحكام والتقدي     2.5
 

 واالفتراضات  ديرات تقال 2.5.2

االف الرئيسإن  األخرتراضات  والرئيسية  المستقبلية  بالمصادر  تتعلق  التي  لية  بتاريخ  ى  التقديرات  من  التأكد  البيانات  عدم 

لمطلوبات  للموجودات وا  تريةبمخاطر جوهرية تتسبب في إجراء تعديل مادي على القيمة الدف  تي ترتبطوال  لمجمعةالمالية ا

الم المالية  ات الفردية حول بنود  يضاحا في اإليتم توضيحها أيضً   حقةالية الالخالل السنة  لة  الص ذات    سالمجمعةالبيانات 

. ومع ذلك قد  البيانات المالية المجمعةحة عند إعداد  ارات المتلمؤشا  إلى  في افتراضاتها وتقديراتها  مجموعة. تستند الأدناه

واالفتراضالظ  تتغير التطوراتالحالية  ت  اروف  فيلية  المستقب  حول  للتغيرات  ال  نظرا  أو  خارج السوق  الناتجة  ظروف 

 ات عند حدوثها.يرات في االفتراضلتغ. تنعكس هذه امجموعةنطاق سيطرة ال
 

 مسعرة  ي أسهم غيرم استثمارات ف تقيي
لأل   أساليب  اإلدارةتستخدم   العادلة  القيمة  لتحديد  ن  أسعار  لها  تتوفر  العندما  )ة  الي الم  دواتتقييم  ذلك يتض.  (شطسوق  من 

قيامافق مع  تتوافتراضات  تقديرات ووضع   السوق    المشاركين  كيفية    إلى   فتراضاتهافي ا  اإلدارةتستند  .  داةتسعير األبفي 

متوكاماإلقدر    ملحوظةالالبيانات   تكون  ال  قد  البيانات  هذه  أن  إال  بصن،  الدائمورة  فرة  هذه  وفي    ة اإلدارتقوم    ،حالةة. 

أ المتا فضل  باستخدام  القيمحةالمعلومات  تختلف  قد  المق  ة.  األسعاردرة  العادلة  معاملة   عن  في  تحقيقها  سيتم  التي  الفعلية 

 .متكافئة في تاريخ البيانات المالية المجمعة
 

 ستثمارية لعقارات االتقييم ا
ومبادئ   ترف بهاعالتقييم الم  أساليبم  خداات باستاء تقييم عقارخبر  يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من خالل

 . قياس القيمة العادلة 13تقارير المالية ار الدولي للالمعي
 

خبراء تقييم العقارات المستقلين، إال في حالة    تي وضعهاالعلى التقديرات    ناءً مارية قيد اإلنشاء بياس العقارات االستثيتم ق

إمكانية تحديد ه الطرق واالفتراا.  ثوق منهلقيم بصورة مو ذه اعدم  المستخدتم عرض  الجوهرية  راء  مة من قبل خبضات 

  .21 حإيضافي  ةتثمارياالس اتتقدير القيمة العادلة للعقارفي التقييم 
 

 األعمار غير المحددة ذات  خرىالشهرة والموجودات غير الملموسة األلية بخالف وجودات غير الماانخفاض قيمة الم

المبتقيي  مجموعةلا  ومتق غير  الموجودات  قيمة  انخفاض  وام  الشهرة  بخالف  غير الية  األ  لموجودات  ذات   خرىالملموسة 

ألصل المحدد الذي  وا مجموعةلخاصة بامن خالل تقييم الظروف المجمعة  في تاريخ كل بيانات مالية األعمار غير المحددة

ل. يتضمن هذا المبلغ الممكن استرداده لألص  ديدلقيمة، يتم تحفي اانخفاض القيمة. في حالة وجود انخفاض    إلىقد يؤدي  

ناقصً القيمة   عددً العادلة  تتضمن  والتي  االستخدام،  أثناء  القيمة  حسابات  أو  البيع  تكاليف  واالفتراضات  ا  التقديرات  من  ا 

 يسية.الرئ
 

 ية للموجوداتنتاجعمار اإلتقييم األ

اإل  مجموعةالتحدد   و  يةاج نتاألعمار  لألاالسته  صروفاتمالمقدرة  الصلة  ذات  واإلطفاء  والموجودات  و  ثاثالك  المعدات 

الملموسة  غ المحدداعمذات األير  أنتاجلديها. يمكن أن تتغير األعمار اإل  ةر  التقنية  نتيجة االبتكارات  و ية بشكل جوهري 

ار المقدرة من األعم  لأق  يةنتاجاألعمار اإل  االستهالك واإلطفاء عندما تكون  مصروفات. ستزداد  خرىاألحداث األبعض  

و غير االستراتيجية من الناحية الفنية التي تم استبعادها متقادمة أالموجودات الم شطب أو تخفيض قيمة  سابقًا، أو عندما سيت

 أو بيعها. 
 

 بالتكلفة المطفأة  ية المدرجةانخفاض قيمة الموجودات المال
 أةمدرجة بالتكلفة المطفلالدين المالية ا   أدواتلمرتبطة بتوقعة ا ان المم خسائر االئتمتقييلي بتقب تقوم المجموعة على أساس مس

احتساب خسائر االئتمان    عندتقوم المجموعة بتطبيق طريقة مبسطة    ،وموجودات العقودين  التجاريدينين  لنسبة للم. بالديها

التغلمتوقعة. وا  خسائر استنادا  ل مخصصتسجذلك  من    وبدال  تماناالئطر  يرات في مخا بالتالي، ال تقوم المجموعة بتتبع 

نشاء مصفوفة إب  . قامت المجموعةمالية مجمعةانات  ل بييخ ك ي تارف  داةعمر األعلى مدى    المتوقعةان  ئتمخسائر اال  إلى

تستند   ال  إلىمخصصات  االئبة  سابقخبرتها  المتعلمقابل    لةدالمع تمان  خسائر  المستقبلية  والبيئة  دينيبالمقة  العوامل  ن 

 .ئج الفعلية عن هذه التقديراتالنتاد تختلف . قاالقتصادية
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      تعقارا يراداتإصافي         3

   2021 2020 

 نار كويتي  دي دينار كويتي  
   

 (50,118) 101,000 ( 9بيع عقارات استثمارية )إيضاح من ربح )خسارة( 

 442,335 322,804  (9)إيضاح استثمارية عقارات تقييم من  أرباح

 439,688 401,810 استثماريةعقارات  من أجيرادات تإير

 (93,132) ( 141,520)  اراتالعقمتعلقة ب اتفورمص
 

─────── ─────── 
 

684,094 738,773 
 

═══════ ═══════ 

 

      راق ماليةوارات في أثماستح من ارباألصافي         4

    
2021 2020 

 
 نار كويتي  دي دينار كويتي 

   

 203,493 5,000 ح رباأعات توزي إيرادات

األرباح من خالل  بالقيمة العادلة  مدرجة  مالية  موجودات  مة العادلة لتغيرات في القي

 (110,754) 35,727 أو الخسائر

بيع    ةمحققأرباح   العابامدرجة  مالية  موجودات  من  من خالل  لقيمة  أو دلة  األرباح 

 271,608 33,933 الخسائر

 

─────── ─────── 

 

74,660 364,347 

 

═══════ ═══════ 

 

 ية السهم  ربح       5
 

على المتوسط المرجح  األملشركة  ل  ن العاديينمساهميالالسنة الخاص بربح  ة بقسمة  ألساسيا  ة السهمربحيمبالغ  ب  احتسايتم  

 األم  مســاهمي الشــركةالخــاص بالــربح  قســمة  بقائمة خالل السنة. يتم احتساب ربحيــة الســهم المخففــة  العادية ال  سهملعدد األ

العاديــة التــي  ســهمالمــرجح لعــدد األ  زائداً المتوســطنة  الل السخ  ية القائمةادلعا  سهمعدد األجح لعلى المتوسط المر  عاديينال

قائمة، فإن  ففةمخ تأدواعدم وجود ل  نظًراعادية.    أسهم  إلى  خففةمحتملة المالعادية ال  سهمها عند تحويل كافة األإصدارسيتم  

 والمخففة متماثلة.  سهم األساسية ربحية ال
 

 2021 2020 
   

 7,352 2,495 )دينار كويتي(   ماألركة ساهمي الشبم لسنة الخاصاربح 

 

════════ ════════ 

 207,023,554 207,023,554 * (أسهم) خالل السنةالقائمة  سهمجح لعدد األط المروسمتال

 

════════ ════════ 

 0.04 0.01 لمخففة )فلس( ربحية السهم األساسية وا

 

════════ ════════ 

 

 .لتغيرات في أسهم الخزينة خالل السنةا لتأثيرالمرجح متوسط السهم رجح لعدد األالمتوسط الم راعيي* 
 

 جمعــةالماليــة الم البيانــاتإعــداد و أســهم عاديــة محتملــة بــين تــاريخ هم عاديــة أمعامالت أخرى تتعلق بأس  يتم إجراء أيلم  

  .جمعةالمالية الم  هذه البياناتب التصريحوتاريخ 
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  مالية وراقفي أ اتراستثما       6

 2021 2020 

 نار كويتي  دي كويتي  رادين 

   :الخسائر األرباح أوبالقيمة العادلة من خالل مدرجة مالية  وداتموج

 1,202,591 531,438   *مسعرة محلية  أسهم -

 6,500      - مسعرة * محلية غير أسهم  -

 
─────── ─────── 

 
531,438 1,209,091 

 
═══════ ═══════ 

 :اإليرادات الشاملة األخرىمن خالل  ةلبالقيمة العادمدرجة الية مموجودات 
  

 36,194      -  ** مسعرةأجنبية غير أسهم  -

 

═══════ ═══════ 
 

السنة *   مخالل  محلية  أسهم  ببيع  المجموعة  قامت  بقيمةسعر،  )دي  2,193,848  قدرها   دفترية  ة  كويتي    : 2020نار 

دينار كويتي( إلى   15,364,951  :2020ر كويتي )اندي  2,227,781ابل قدره  مق  يإجمال  لقاء   ( كويتيدينار    15,093,343

فقد ،  (. عالوة على ذلك4ويتي( )إيضاح  دينار ك  271,608  :2020ينار كويتي )د  33,933بمبلغ    وحققت ربح  آخرطرف  

باح  أرق ولم يتم تحقيق أي  التسوي  ضعف  ببسبار كويتي بالكامل  دين  6,500بمبلغ  عرة  لمسية غير احلتم استبعاد األسهم الم

 .سائرخ وأ
 

 مقابل  إجمالي  لقاءدينار كويتي    36,194رها  قد  ية، قامت المجموعة ببيع أسهم أجنبية غير مسعرة بقيمة دفترخالل السنة**  

 .خسائرح أو أرباأي تحقيق  تمي . لمخرإلى طرف آدينار كويتي  36,194 قدره
 

 .21من خالل أساليب التقييم في إيضاح ها عن احصفواإلادلة لألدوات المالية الع ةالقيمد الهرمي لتحدي جدولال تم عرض
 

   موجودات أخرى       7

 2021 2020 

 نار كويتي  دي ويتي دينار ك 

   

 33,603 35,592 مدينون تجاريون

 6,440,512 6,381,900 استثمارية ات عقارمن بيع  قةأرصدة مستح

     - 23,561 (8إيضاح شركة زميلة )بيع من  مستحق رصيد

 124,031 357,972 ادمقمدفوعة ممصروفات 

 1,125,689     - لشراء عقارات استثمارية سددةا مدفعات مقدمً 

 403,223 244,853 عةملكية في شركة تاب حصص لحيازة مسددة ادفعات مقدمً 

 192     - (17ف ذي عالقة )إيضاح مستحقة من طر مبالغ

 2,964 11,899 موظفينمدينو  

 476,189 136,233  ة أخرىمدين أرصدة
 

─────── ─────── 
 

7,192,010 8,606,403 
 

═══════ ═══════ 
 

 .ةعقولرة ما بصوتقريبً  للقيمة العادلة اداًل مع للمدينينالقيمة الدفترية يعتبر صافي 
 

في   التجاللالمتوقعة    االئتمان  ئرخسامخصص    يمثل،  2021ديسمبر    31كما  بيع    تحقسلما  ديرصوال  ريينمدينين  من 

و استثمارية  المجموعة  خرىاألمدينة  ال  رصدةاألعقارات  خسابعد  صافي  بال  لدى  االمخصص  بمبلغ ئتمان  ئر    المتوقعة 

2,391,560  ( كويتي  )  دينار  11,075لغ  ومب(  كويتي  دينار  2,433,416  :2020دينار  ر دينا  11,075  :2020كويتي 

 . على التوالي ي(كويت  دينار 17,001 :2020)ي دينار كويت ء ال شيمبلغ ( وكويتي 
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 (تتمة)  موجودات أخرى       7
 

سائر االئتمان المتوقعة  التعرض لمخاطر االئتمان والتحليل المتعلق بمخصص خت المتعلقة باإلفصاحا  18يتضمن إيضاح  

 .مجموعةلا للمدينين لدى
 

  من فئاتالقيمة الدفترية لكل فئة    يعادل  المجمعة  بيانات الماليةخ الفي تاري  تمانئتعرض لمخاطر االلا ن  مى  لحد األقصا إن  

 .المذكورة أعالهالمدينين 
 

 :دينين منخفضة القيمةأرصدة الم حركة في مخصصال فيما يلي

 2021 2020 

 نار كويتي  دي دينار كويتي  

   

 2,585,982 2,461,492 ناير ي 1 كما في

 72,750     - *للسنة مل المح

 (60,464) (58,857) دادستراال

 (136,776)     - شطبال

 ─────── ─────── 

 2,461,492 2,402,635  ديسمبر 31كما في 
 

═══════ ═══════ 
 

  زميلة ةفي شرك ارمثاست       8

 لقيمة الدفترية ا ة الرئيسية نشطاأل % كيةملحصة ال نسبة  بلد التأسيس  زميلة م الشركة الاس 

  2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي     

عودية للمعدات الشركة المصرية الس

 %41.95     - مصر ( "ماسكوميد") م.م.ية ش.الطب

 األجهزة 

 460,377     - والمعدات الطبية 
 

جمالي  إب  م.م.ية ش.لسعودية للمعدات الطبكة المصرية االشر  في  كامللبا  تهاملكية  حص  ، قامت المجموعة ببيعخالل السنة

نقدي  لقاء  دينار كويتي    460,377قدرها    دفتريةة  ميقصافي   االع  460,377  قدره مقابل  يتم  لم  بأ دينار كويتي.  ي  تراف 

إلى  راجهاإديتي المعاد دينار كو 199,223بمبلغ تحويل العمالت األجنبية  رئح أو خسائر من هذه المعاملة بخالف خسا اربأ

الرصيد    إدراجدينار كويتي وتم    436,816بمبلغ    السنة لمستلم خالل  قابل ا صافي الم  قدر .  ستبعاداال  عند رباح أو الخسائراأل

 (.7 حى" )إيضاأخر موجوداتن "نار كويتي ضمدي 23,561بمبلغ المتبقي 
 

 : ةميلللشركة الزالقيمة الدفترية بالمعلومات المالية  صخلفيما يلي مطابقة م
 

 
2021 2020 

 
 نار كويتي  دي دينار كويتي 

   

 434,396 460,377 يناير  1 كما في

 59,233     - نتائجال  فية صح

 مستلمة أرباح توزيعات
-     (22,172) 

 (11,053)     - عمالت أجنبية ل تحويتعديالت  

     - (460,377) استبعادات 

 
─────── ─────── 

 460,377     -  ديسمبر 31كما في 

 
═══════ ═══════ 
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 (تتمة) زميلة ةفي شرك ارمثاست       8
 

 يلة ركة الزمملخص المعلومات المالية للش

الت الجدول  االمعلوممخلص  الي  يوضح  الزميلة  لل  لماليةات  المعلومات  شركات  تعكس  للمجموعة.  جوهرية  تعتبر  التي 

 لمجموعة في تلك المبالغ. ة وليس حصة اركة الزميلة ذات الصلالمالية للشفي البيانات   المفصح عنها المبالغ المعروضة
 

 
 2020مبر ديس 31 يا فكم لمركز الماليابيان ملخص 

المصرية  ركةالش
للمعدات   السعودية

 م.م. ية ش.الطب 
 

 دينار كويتي  
 

 

 1,917,630 موجوداتإجمالي ال

 (820,187) جمالي المطلوباتإ
 

─────── 

 1,097,443 قوق الملكيةح

 %41.95 % قوق الملكيةحصة المجموعة في ح
 

─────── 

 460,377  لة زميشركة حصة المجموعة في 

 
═══════ 

 

 
 2020ديسمبر  31 لمنتهية فيللسنة ا  ئراألرباح أو الخسابيان خص لم

الشركة المصرية 
السعودية للمعدات  

 م.م. الطبية ش.
 

 ينار كويتي  د
 

 

 1,714,117 إيرادات 

 (1,572,917) مصروفات
 

─────── 

 141,200 أرباح
 

─────── 

 59,233  زميلة  شركةحصة المجموعة في 

 
═══════ 

 

 عقارات استثمارية       9

 2021 2020 

 نار كويتي  دي دينار كويتي  

   

 10,044,359 15,792,444 يناير  1 ما فيك

 11,585,713 4,384,000 1ت إضافا

 212,665 515,196 2 ر مملوكلعقاسمالية رأمصروفات 

 (6,496,648) (1,624,000) 3ت تبعاداسا

 442,335 322,804 4( 3ي القيمة العادلة )إيضاح ر فتغي

 4,020 (15,067) أجنبية عمالت  يلوتحق وفر

 ─────── ─────── 

 15,792,444 19,375,377  ديسمبر 31كما في 

 ═══════ ═══════ 
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 (تتمة)عقارات استثمارية       9
 
السنة شراء عقار اإلضافات خ  نتضمت 1 تم  يد  59,9991,0  بلغبم  الكويتفي دولة    إليراداتل  لدوم  مطور  الل  نار كويتي. 

بالعقار    المرتبطة  زاياالمخاطر والمأكد كتابيًا من خالل توكيل رسمي غير قابل لإللغاء أن    آخريل العقار باسم طرف  سجت

 .موعةالمج تتحملها
 
  1,700,000  القة بمبلغمن طرف ذي عالكويت    في دولة  إليرادات لولد  م  ور مط  عقارشراء  تشمل اإلضافات خالل السنة   1

ي كما في دينار كويت  1,041,297  عالقة بمبلغطرف ذي  فائدة إلى    يحملعقار من خالل قرض  التمويل    يتي. يتمدينار كو 

ل توكيل رسمي غير  تابيًا من خالة الذي أكد كعالققار باسم الطرف ذي  الع(. يتم تسجيل  71ح  )إيضا  2021بر  ديسم  31

 .المجموعة هاتتحملار المرتبطة بالعق زايا لمأن المخاطر وا لإللغاءقابل 

 
  31)  دينار كويتي  6515,19  وير بمبلغتعلق ببعض العقارات قيد التطترأسمالية    مصروفات، تكبدت المجموعة  الل السنةخ 2

 .دينار كويتي( 2,66521 :2020بر ديسم

 
السنة   3 في  خالل  المج2021ديسمبر    31المنتهية  قامت  ع،  ببيع  اسموعة  بقارات    رها د قة  دفتريقيمة  إجمالي  تثمارية 

)دي  1,624,000 كويتي  قدره    إجمالي  لقاء  كويتي(دينار    6,496,648  :2020نار  كويتي    1,725,000مقابل  دينار 

أدينار كويتي( مم  6,446,530  :2020) إلى ربح من  ا  بالدى  دينار    50,118  :2020) دينار كويتي    101,000مبلغ  بيع 

 .تهية بذلك التاريخمنالمجمع للسنة ال األرباح أو الخسائرفي بيان  هعترف بم(  3)إيضاح كويتي( 

 
تحديد   4 العيتم  االستثماالقيمة  للعقارات  استناداادلة  إتقييما   إلى  رية  تم  قبجراؤها  ت  الل  من  من  مستقلين المين  مقياثنين 

مارية ت االستثاالعقارمواقع وفئات  خبرة حديثة ب يتمتعون بوذات صلة و  ترف بها نية مع مؤهالت مههم  لدي  الذين  معتمدينالو

ايمها.  قيت  تي يتمال المعيار  المطبقة مع مبادئ  التقييم  المالية  تتوافق نماذج  للتقارير  ال  ديديتم تحو  13لدولي  من    عادلةالقيمة 

دير ق اخذا في االعتبار طبيعة واستخدام كل عقار. يتم تقمقارنة بالسووطريقة ال  يراداتلة اإلين طريقة رسمخالل الجمع ب

العا رسملة  خدامباستدلة  القيمة  الناتجة    إيراداتعلى صافي    بناءً   يراداتإلا  طريقة  المعتادة  العقار،  التشغيل  يتم  التي  من 

مماثلة. المعامالت  ال تنادًا إلىاسة العادلة  ق، يتم تقدير القيمة المقارنة بالسو. وفقا لطريقخصم(ة )الى معدل الرسمل قسمتها عل

القيمة العادلة    تعرضتهذه التقييمات،    إلى  مربع. استناداال ي سعر المتر  عة فمجمولل اة المطبقة من قبتتمثل وحدة المقارن

االستلعقارل في  ت بقيم  مقارنة  ار كويتيدين  322,804  غبمبل لزيادة    ةثماريات  كما  الدفترية  :  2020)  2021ديسمبر    31ها 

 .(دينار كويتي 442,335 بلغبم زيادة

 

العقايتم تسجيل   االست بعض  بقجموعللم  ثماريةرات  دفترية  ة  )  4,020,871  هادرق يمة    2,326,625  :2020دينار كويتي 

من    األكبرالمستفيد  ا  عة يؤكد أنهلمجمواب تنازل لصالح ا، وهناك خطوعةالشركة األم نيابة عن المجم  سمبادينار كويتي(  

 (17 إيضاحا. )هذ
 

 :  ما يليإلى ارية مث ت االستالعقارا صنيفيتم ت
 

2021 2020 
 

 نار كويتي  دي دينار كويتي 
   

 12,214,479 13,258,261 عقارات قيد التطوير

 3,577,965 6,117,116 مطورة  راتعقا
 

──────── ──────── 
 

19,375,377 15,792,444 
 

════════ ════════ 

   :ذات الصلة  يةثمارللعقارات االست كز الجغرافيالترفيما يلي 
 

2021 2020 
 

 نار كويتي  دي دينار كويتي 
 

  

 9,700,000 13,298,000 يتدولة الكو

 6,092,444 6,077,377  خرىأ دول
 

──────── ──────── 
 

19,375,377 15,792,444 
 

════════ ════════ 
 

 (. 21 قيمة العادلة )إيضاحلقياس الالهرمي  ولجدفي ال 2المستوى  ضمن صنف المجموعة عقاراتها االستثماريةت
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  كيةحقوق المل    10
 

 رأس المال 10.1
 ملوالمصدر والمدفوع بالكا المصرح به   سهماأل  عدد  

 2021 2020  2021 2020 
 نار كويتي  دي ينار كويتي د    

       

 21,386,865 21,386,865  213,868,650 213,868,650 نقداً(   فلس للسهم )مدفوعة   100ة  بقيم   أسهم   

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

   جبارياإلحتياطي الا 10.2

ربح % بحد أدنى من  10تقل عن    نسبة ال  طاع قتا  يتم،  األمللشركة    لنظام األساسي وفقاً لقانون الشركات وعقد التأسيس وا

 . األمة الشركة ارلس إدمجمن اء على توصية نب جبارياالحتياطي اإل ىلإ دارةاإللس عضاء مجكافأة أوم يبةرالسنة قبل الض
 

.  صدر لما  رأس المالمن    %50نسبة    ياطياالحت  تجاوز  إذا  االقتطاعوقف هذا    األميجوز للجمعية العمومية السنوية للشركة  

استخدام إال  وال يجوز  في  االحتياطي  الخسمبادل  إبنسبة    باحرأتوزيع  أو    رئاة  المالر% من  5  لىتصل  فالمد   أس  ي فوع 

بسبب عدم وجود االحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم رد أي    سداد توزيعات هذه األرباحالربح با  وات التي ال يسمح فيهلسنا

% من 50طي نسبة  حتيااال  هذا  وزم يتجا، ما ل ة بذلكفي السنوات التالي  رباحمح األا تسالحتياطي عندمغ مخصومة من امبال

   ر.مصدال لمالرأس ا
 

 أسهم إصداروة عال 10.3

إال هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع  إن  القيمة االسمية لألسهم المصدرة وسعر االكتتاب أو اإلصدار.  ن  يمثل هذا الفرق بي

 قانون الشركات.ت التي ينص عليها في الحاال
 

 خزينة  أسهم    11

 2021   2020   
   

 6,845,096 6,845,096  نةخزيال أسهمعدد 

 %3.2 %3.2 )%(   مصدرةال سهمألا نسبة

 4,573,296 4,573,296 دينار كويتي( ) التكلفة

 622,903 814,566 القيمة السوقية )دينار كويتي( 
 

االحتي الإن  لتكلفة  مكافئاطيات  بها  الخ  أسهمة  المحتفظ  الخزينة  احتياطي  ناقًصا  زينة  للتوزيع خالل  أسهم  متاحة  فترة غير 

 ق المال. أسوا هيئة ماتلتعلياً طبق سهمهذه األب  ظاالحتفا
 

   كافأة نهاية الخدمة للموظفينم    12
 

 :مجمعالفي المخصص المعترف به في بيان المركز المالي  اتالحركفيما يلي 
 
 

2021   2020   
 

 دينار كويتي   كويتي دينار 
   

 367,219 391,856 يناير 1 كما في

 33,728 36,085 سنة ال خالل المحمل

 (9,091) (77,747)  نةسلخالل ا وعمدفال
 

──────── ──────── 
 

350,194 391,856 
 

════════ ════════ 
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   مطلوبات أخرى    13

 
2021   2020   

 
 دينار كويتي    دينار كويتي

   

 8,724 1,224 تجاريون  ئنوندا

 343,162 1,379,261 (17طرف ذي عالقة )إيضاح إلى مبالغ مستحقة 

 181,340 140,862 مستحقة  تفامصرو

 51,457 61,986 ينوظفم اتإجاز مخصص

 425,907 445,736 ضريبةمخصص 

 1,731,928 1,828,375  ائنة أخرىصدة دأر

 
──────── ──────── 

 
3,857,444 2,742,518 

 
════════ ════════ 

 

 طاعاتمعلومات الق    14
 

دمات الرئيسية ضمن هذه  الخاألنشطة وما يلي  فيرئيسية.  ل  ت أعماقطاعا  عأربوعة في  تنظيم المجم  ، تمألغراض اإلدارة

 :القطاعات
 

 :ي العقاراتالبيع والشراء وزيادة رأس المال واالستثمار ف العقارات 

 وراق الماليةواأللشركات التابعة والزميلة ا االستثمار في ستثمار:اال. 

 :الشركات التمو  تمويل  ا يل  تقديم  باستخدلشركإلى  أدواتاات  اال  م  المختلفةتمويل  والوكالة  مراال  : مثل  إلسالمي  بحة 

 .عات المستقبلية وعقود أخرىوالمبي

 :قطاعات المذكورة أعالهضمن ال دراجهايتم إ اإليرادات والمصروفات التي لم أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  التابعة وشركاتها ع.شركة المدار للتمويل واالستثمار ش.م.ك.
 

  معةالمج البيانات الماليةات حول إيضاح

 2021 ديسمبر 31ة في هيتنة المنللسا في وكم
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 (تتمة)  طاعاتمعلومات الق    14
 

نتائج اإل  تتضمن  واالقطاعات  الميرادات  مباشرة  تعلقلمصروفات  أيجإ  يتم  مل.  ما  قطاعبة  ت  فيما  ةير جوهمعامالت    راء  القطاعات.  و  تضمنبين  القطاعموجودات  موجودات    اتمطلوبات 

 : رديسمب 31للسنة المنتهية في قطاعات التقارير  حول معلوماتفيما يلي طاع. القب مباشرة المتعلقةلك ت بات التشغيلمطلوو
 

 اإلجمالي   ىأخر  تمويل الشركات   ار االستثم   ت العقارا 

 2021   2020    2021   2020    2021   2020    2021   2020    2021   2020   

   دينار كويتي دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   ي دينار كويت  ينار كويتي  د ينار كويتي د  دينار كويتي   دينار كويتي  

               

 961,243 974,462  199,05)4(  413,162  -     -      421,524 (122,794)  3,77738 684,094 ات ادات القطاعإير

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

 71,506 91,471  (1,088,791) (469,829)      -     -  421,524 (122,794)  738,773 684,094 ات ( القطاعرئح )خسااربأ

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

               

 59,233     -      -     -      -     -  59,233     -       -     - زميلة شركة ة في نتائج حص

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

 26,770,000 27,975,443  1,268,675 963,939  33,795 33,603  2,108,885 875,084  23,358,645 26,102,817 وجوداتمإجمالي ال

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

  3,134,374 4,207,638  2,791,212 2,752,335  343,162 337,964      - 73,042      - 1,044,297  اتلوبلمطجمالي اإ

 ══════ ══════  ══════ ══════  ══════ ══════  ══════ ══════  ══════ ══════ 
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 زامات ومطلوبات محتملةالت    15
 

 تزاماتال 15.1

 4,250,000  :2020دينار كويتي )  1,021,812بمبلغ  قبلية  مستة  سماليات رأبمصروف  تتعلق  اتالتزاملدى المجموعة  كان  

 .ارات المشتراةالتطوير والعقدينار كويتي( تتعلق بالعقارات قيد 
 

 حتملةممطلوبات  15.2

 .2020و 2021ديسمبر  31ة جوهرية كما في تملمح مطلوباتلم يكن لدى المجموعة أي 
 

 ةانماألوجودات بصفة م    16
 

حيث    عترافمعايير االب  لوفاءما لم يتم ا،  جمعةلية المفي البيانات الما  األمانةبصفة    ا هب  ظف تحملا  ات موجودال  يلم تسجال يت

 .لمجموعةا موجودات  تمثلها النإ
 

أن  ا  ضمن الموجودات العامة للمجموعة، كمموجودات العمالء    ال تندرج.  انةاألمبصفة    الءالعم  موجوداتتدير المجموعة  

ليسالمجموع اللها    ة  تحق  التي  بالموجودات  يتعلق  فيما  ورجوع  ت،  تاليالبديرها.  التي  الموجودات  إدراج  يتم    ديرهالم 

المجمعة، نظراً ألنها ال  ضمنالمجموعة   المالية  المجموعة.    تمثل  البيانات   قدرت،  2021ديسمبر    31في  كما  موجودات 

ت اإليرادات قدردينار كويتي(.    4,027,000  :2020تي )ر كوينادي   2,931,000بمبلغ    المجموعة  تي تديرهاال  موجوداتال

ال  قةالمحق المنتهية في  دينار كويتي    1,769بمبلغ  بصفة األمانة    موجوداتمن    1,234  :2020)  2021ديسمبر    31للسنة 

 دينار كويتي(. 
 

 عالقةطراف ذات األ  صاحاتإف     17
 

األطراف    مع  عامالتالمتلك  هذه    تمثل االشر)بعض  واكبال  ألمكة  ولشركارى  الزميلة  اساه المت  وسلرئيمين   اءأعضيين 

ام التنفيذيي  دارةإلجلس  عفراوأ  األم  ةشركللن  والمسؤولين  من  تهائالد  األوالم  وادرجة  الى  يلشركات  المالكين  مثلتي  لون 

ممارسي تي  لاأو    لها  لرئيسيينا تأمكنهم  علة  ملموس  أيها(  ثير  ضمنلمجاجرتها  التي  ايس  موعة  يتيادالععمال  ألاق  م . 

 المجموعة.  إدارةل ن قبم تامال هذه المععير تس شروطو ساتسياوافقة على الم
 

 : ةقات عالطراف ذاأل معة القائم عامالتالمو رصدةاأل ةمقيي ماليلي إجفيما 
 

 

 أطراف أخرى 
   عالقة اتذ

 
 جمالي اإل

  2021   2020   

 دينار كويتي   دينار كويتي  ويتي  ر كدينا 

    مجمعال   لي ز الما المرك  بيان 

 192     -     - أخرىموجودات  

 343,162 1,379,261 261,1,379 *  رىمطلوبات أخ
 

ال  ضمنتت*   إلىاألرصدة  ذات    مستحقة  مبلغأطراف  األخرى  المطلوبات  المصنفة ضمن    دينار   1,041,297قدره    عالقة 

فائدة  (  دينار كويتي  : ال شيء2020)  كويتي الكويتي  درج( وم شيء: ال2020)  %3.8دره  ثابت قيحمل معدل  . بالدينار 

يونيو   30  موافقالفي تاريخ االستحقاق    بلغالمسداد  يستحق  ة.  شراء عقار استثماري خالل السنة الحالييل  يمثل المبلغ تمو

للدينار كو  24,463  تزام متداول. تكبدت المجموعة تكاليف تمويل بمبلغالك، وبالتالي يتم تصنيفه  2022 المنتهية سنيتي   ة 

 .ريخالتا بذلك
 

 .9في إيضاح ى ذات الصلة اإلفصاحات األخر حول تفاصيلراج الإديتم 
 

 قةاف ذات عاللمعامالت مع أطرا شروط وأحكام

غير  في نهاية السنة    األرصدة القائمة  إن.  دارة المجموعةمعتمدة من إشروط  بمع أطراف ذات عالقة  مالت  االمع  جراءيتم إ

أو   مدينةأرصدة  أي    لقابم ت  انا أي ضم  و استالمم يتم تقديم الطلب. لسداد عند احق الوتست   تحمل فائدة وال   ضمانمكفولة ب

تسجل المجموعة أي  ، لم 2021ديسمبر  31لألطراف ذات عالقة. بالنسبة للسنة المنتهية في  سدادقبض أو الحقة المست دائنة

تم  دينار كويتي(. ي  شيء  : ال2020قة )ت عالاف ذارمن أط  ستحقةلغ المعلقة بالمباالمتاالئتمان المتوقعة    لخسائر  صمخص

 للطرف ذي عالقة والسوق الذي يعمل به. المركز المالي ل كل سنة مالية من خالل فحص خال ييمالتق إجراء هذا
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 (مةتت) القةعطراف ذات األ  إفصاحات    17
 

 العليا  اإلدارةالمعامالت مع موظفي 

مسؤولية تخطيط و  ةلطسيهم  دممن ل   ين في اإلدارةالرئيسيألعضاء  وا  رة إلداامجلس  أعضاء  لعليا  ا  ارةاإلدموظفو    تضمني

 ا كما يلي:العلي اإلدارةالمتعلقة بموظفي  القائمة رصدةاألو لمعامالتا قيمةإجمالي  كان. عةالمجموأنشطة  ةبومراق وتوجيه
 

 

 سنة المنتهية فيالمعامالت لل قيم 
 ديسمبر  31

 

 م كما فيقائ ال د الرصي 
 ديسمبر  31

 
2021   2020   

 
2021   2020   

 
 كويتي   دينار دينار كويتي 

 
 دينار كويتي   دينار كويتي 

      

 163,890  156,787 جل قصيرة األ أخرى  ا  مزاي رواتب و
 

87,432 68,693 

 12,685  14,560 دمة للموظفينمكافأة نهاية الخ 
 

88,081 82,641 
 

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 
 

171,347 176,575 
 

175,513 151,334 
 

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
 

: ال  2020)  2021سمبر  دي   31للسنة المنتهية في    اإلدارةأعضاء مجلس  فأة  مكا  صرفب  األمة  مجلس إدارة الشرك  يوصلم  

 (.ءشي
 

 المالية دواتإدارة مخاطر األأهداف وسياسات     18
 

من هذه المطلوبات المالية هو    الغرض الرئيسي. إن  المطلوبات األخرىالمجموعة    لدى  رئيسيةالمالية الت  مطلوباتتضمن ال

دات المالية لموجووالنقد وا  األرصدة لدى البنوكضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة  تت .ات المجموعةتمويل عملي

خالل  المدرجة   من  العادلة  الخسائربالقيمة  أو  ا  األرباح  مقدًما باس )ألخرى  والموجودات  المدفوعة  المصروفات  تثناء 

 ل اإليرادات الشاملة األخرى.  خالمن  العادلة مةوالموجودات المالية المدرجة بالقي (ًماوالدفعات مقد
 

لمخاعوالمجمرض  تتع السوق  ة  ذل)طر  في  وبما  األسهم  أسعار  مخاطر  األجنبيةك  العمالت  االئ ومخ(  مخاطر  تمان  اطر 

اإلتحالسيولة.    ومخاطر تقدم  دارة ظى  التي  المخاطر  لجنة  بدعم  للمجموعة  المال  العليا  المخاطر  حول  االستشارات  ية  لها 

لمجموعة حول خضوع العليا ل  ر المالية المناسبة للمجموعة. تقدم لجنة المخاطر التأكيدات إلى اإلدارةحوكمة المخاط  اروإط

ارتها  وأنه قد تم تحديد المخاطر المالية وقياسها وإدسبة  المنا  ت واإلجراءاتلسياساأنشطة المخاطر المالية لدى المجموعة ل

مراجعة واعتماد سياسات إدارة كل نوع من هذه المخاطر باإلدارة  مجلس    قومر. ياطف المخطبقا لسياسات المجموعة وأهدا

 اه.إيجاز أدنالموضحة ب
 

 مخاطر السوق   18.1

ت  توزيعاالسوق على أساس    مخاطر  دارتوق.  ار السعسي أفغيرات  التنتيجة    اةأديمة  قمخاطر السوق هي مخاطر تقلب  إن  

المح ً ددالموجودات  مسبقا الم  ة  فئات  المختلفةوداوج على  لظرو  ت  المستمر  واتجاهوالتقييم  وتقدف  السوق  اإليات   دارةر 

 . عادلةال ةفي القيم األجلوقصيرة  طويلةللتغيرات 
 

   سهممخاطر أسعار األ 18.1.1

ستقبلية  القيم الم  بشأن  يقنعدم التامل  عو  نالسوق الناتجة عدى المجموعة لمخاطر أسعار  ل  همس ي األت فاراستثمالتعرض ات

في  لال ماليةوأستثمارات  أستدير  .  راق  مخاطر  األعاالمجموعة  و  سهمر  التنويع  خالل  المن  ألدوحوضع  حقدود  وق  ات 

 بصورة منتظمة.  العليا للمجموعة  دارةاإل  إلى  همسل محفظة األحورير  قالت م اتقديتم  . يإجمالياس فردي وية على أسالملك

 .الرئيسية في األسهم اتمارستث قرارات اال ةكافارة العليا للمجموعة بمراجعة واعتماد تقوم اإلد
 

ا غالبية  المسهاألفي  ستثمارات  الإن  لدرجم  اة  وإدرالمجموعة  دى  علنًا  تداولها  ال  الكويتفي سوق  جها  يتم    لماليةألوراق 

 "(.اليةوراق المأليت لالكووق سو "ويت" أ)"بورصة الك
 

البيا الفي تاريخ  المالية  المسعرغ  سهماألتثمارات في  السامخاطر  ل  تعرضال  قدرمجمعة،  نات  العادلة  لقبا  المدرجة ة  ير  يمة 

الحساتحإدراج    تم .  (يتدينار كوي  42,694:  2020)  دينار كويتي  ال شيء   مبلغب االستثليالت  لهذه    إيضاحفي    ات مارسية 

21. 
 

تا الفي  اريخ  ابيانات  في  اطر  خملالتعرض    قدر،  لمجمعةلمالية  المدرجة    سهماألاالستثمارات  العادلة  بورصة  بالقيمة  في 

القيمة  أل  نظًرا.  كويتي  ردينا  531,439  بمبلغويت  الك التغيرات في  المحتفظ بها ترتبط    في األسهمستثمارات  الالعادلة لن 

أن الزيادة /    ى إل  المجموعة  هتنتا  ،ليةسوق الكويت لألوراق الماالتابع لالسوق    ات في مؤشرويًا بالتغيرقو  تباًطا إيجابيًاار

ص(  نقالزيادة / )البيمكن أن يكون لها تأثير    ليةوراق الماسوق الكويت لأل التابع ل  مؤشر السوقفي    %10)النقص( بنسبة  

   لمجموعة.اب الخاصة حقوق الملكيةت واإليراداعلى  اتقريبً دينار كويتي   575 مبلغ قدرهب
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 (تتمة) ليةالما دواتإدارة مخاطر األأهداف وسياسات     18
 

 (تتمة)مخاطر السوق   18.1
 

  األجنبيةمخاطر العمالت  18.1.2

 . جنبيةاأل تمالفي أسعار صرف العتغيرات نتيجة لل أداة مالية قلب قيمةر تهي مخاطبية األجنإن مخاطر العمالت 
 

مخاط األتدار  العمالت  الشرك  إدارةقبل  من    جنبيةر  في  استنااالستثمار  األم  اإلالحدود  إلى    داً ة  مجلس  يضعها    دارة التي 

المستمر   الوالتقييم  المجموعة  واقائملمراكز  أسعارة  في  والمتوقعة  الحالية  اإلتالعمال  فصر  لحركات  ترى  أن    دارة. 

ض  التعر من المجموعة تحوطال ت   تاليبال، ودودةمح  العمالت فصرفي أسعار تيجة التقلبات ة ن جوهرياطر تكبد خسائر مخ

 .  ةجنبيالت األالعملمخاطر 
 

 : ديسمبر 31كما في  جنبيةالمدرجة بالعمالت األ  جوهريةال للمخاطر المجموعة تعرضصافي يلي  فيما
 

 

2021 
 ادل ا يعم

 كويتي ال بالدينار

2020 
 ما يعادل

 كويتي بالدينار ال 
 

  

 101,883 65,689 دوالر أمريكي 

 26,486 4,078 انيلاير عم

 27,780 27,862 اراتي درهم إم
 ─────── ─────── 
 97,629 156,149 
 ═══════ ═══════ 
 

حساسية   التالي  الجدول  المجمربيوضح  التغيح  )بسبب  اوعة  في  الرات  والملقيمة  للموجودات  الماليعادلة  ة(  طلوبات 

الشاملة األخرىإليراوا بنسبة  لتغير    دات  أسعا  %5محتمل  بكافة، مع  العمالتصرف  ر  في  االمتغير  االحتفاظ    ألخرى ات 

 . ثابتة
 

 2020ديسمبر  31  2021ر ديسمب 31 

  العملة

 التغير
سعر صرف  في 

 العمالت 

ى  التأثير عل
األرباح أو  
    الخسائر

 لتغير ا
سعر صرف  ي ف

 العمالت 

 التأثير على
األرباح أو  

   خسائرال

 دينار كويتي  %  دينار كويتي % 
 

     

 5,094 +5  3,284 +5 والر أمريكي د

 1,324 +5  204 +5 انيلاير عم

 1,389 +5  1,393 +5 اراتي درهم إم
 

 مخاطر االئتمان  18.2

ما  ، معقد مبرم مع عميلأو    مالية  أداةوفاء بالتزاماته بموجب  بل من الدم تكمن طرف مقاان هي مخاطر عخاطر االئتمإن م

المجتت  مالية.  ةرساخ  إلى  يؤدي االئتمانعرض  لمخاطر  التش  الناتجة من  موعة  ) أنشطتها  ء  باستثنا  الموجودات األخرىغيلية 

 .لبنوكاألرصدة لدى اما في ذلك بومن أنشطتها التمويلية  (روفات المدفوعة مقدًما والدفعات مقدًما صالم
 

األقصى   الحد  اإن  تاريخمن  في  االئتمان  لمخاطر  االبيا  لتعرض  الدفترية  ا  دليعاعة  مالمجلمالية  نات  من  لقيمة  فئة  لكل 

 :كما يلي الموجودات المالية

 2021   2020   

 ينار كويتي  د كويتي دينار  
   

 639,078 872,620 أرصدة لدى البنوك 

 6,953,268 6,589,185 ( المدفوعة مقدًما والدفعات مقدًما روفاتص باستثناء الم)أخرى موجودات 
 

─────── ─────── 
 

7,461,805 7,592,346 
 

═══════ ═══════ 
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 (تتمة) ليةالما دواتإدارة مخاطر األ أهداف وسياسات    18
 

 )تتمة(  مخاطر االئتمان 18.2
 

   أرصدة لدى البنوك
ة  لسمعة الة تمثل مؤسسات مالية حسنطراف المقابيث إن األدودة ححمالبنوك    ى رصدة لدألإن مخاطر االئتمان الناتجة من ا 

مبالغ أصل  خضع  ي  ذلك،  لى إفة  ضااإلبالعالمية.    يالتصنيف االئتمان  مناسبة محددة من قبل وكاالت  ت ائتمانيةذات تصنيفا

اً للقانون  مركزي طبقويت الكات بنك الانلضمبات الجارية(  ر والحسادخاوك المحلية )بما في ذلك حسابات االلودائع في البنا

البنون الودابشأن ضما   2008لسنة    30قم  ر اعتباراً منك المحلية  ئع لدى  نوفمبر   3  في دولة الكويت والذي أصبح سارياً 

2008. 
 

ت  ستحقاقاكس االع ويشهراً   12  دى ر االئتمان المتوقعة على معلى أساس خسائ  دة لدى البنوكاألرصاض قيمة  م قياس انخفت

ل احاالقصيرة  ترى    لتعرضالت  أن  المجللمخاطر.  لدى  موعة  ائ  مرتبطةلديها  البنوك  األرصدة  منخفضة   يةتمان بمخاطر 

 . المقابلةف ألطراية الخارجية لالتصنيفات االئتمان إلىدا استنا
 

 تجاريون  مدينو
لقياس خسائر االئتمان   المجموعة ىلدالملحوظة سابقة اللتعثر معدالت ا إلى استنادالمجموعة بمصفوفة مخصصات عين اتست

األعة  المتوق التجارصدة  والتياألالعمالء    من  ريينلمدينين  الصغيرة.  تت  فراد  األرصدة  للغاية من  كبير  عدد  ض فترتضمن 

المدفوعات    در في سدافي حالة التأخنذ االعتراف المبدئي  الي م مل  ألص  تمانر االئ طخافي مي  جوهرالدياد  االز  المجموعة

 الف ذلك.خ وضحت عة معلومات مقبولة ومؤيدةيوماً ما لم يتوفر للمجمو 90 من كثرأل التعاقدية
 

. ال  نفاذ القانون  طاشنل  تخضع  الوة  حدوا  نةس  نر مكثأللسداد  ر في االتأخفي حالة    نين التجارييالمدينشطب  ة  بصفة عامم  يت

 مين.تأك  اتضمانجموعة بمتحتفظ ال
 

معلومات  يوضح   التالي  لمخاطال  حولالجدول  االئتمتعرض  ال  نجارييالت  لمدينينالى  عن  ار  فوفة  مص  استخدامب  عةومجملدى 

 مخصصات:
    يونجارمدينون ت 

  لسداد ا في رختأ عدد أيام ال  2021ر يسمبد 31

 يوما   365 - 181   يوما    180  - 91 ولة دامت 

 منكثر أ
 وع المجم  ا يوم    365

 تي دينار كوي تي دينار كوي  كويتيدينار  دينار كويتي   دينار كويتي                                

ية  ترفالد  للقيمةي كلالجمالي إلا

 عثرلتا عند ةردالمق

 

1,990 

  

-     

  

-     

 

8,954,370 

  

8,956,360  

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

 2,402,635  2,402,635      -     -     -  رةلمقدا ئتمانئر االاخس

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

 %27 %27 %0 %0 %0 ة قعمتوتمان الائر االئمعدل خس

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

 

    مدينون تجاريون 

  سداد لفي ا رختأعدد أيام ال 2020ر يسمبد 31

 يوماً   365 - 181   يوماً  180  - 91 ولة دامت 

 كثر منأ
 وع المجم ا يومً  365

 تي  دينار كوي تي  يدينار كو   دينار كويتي دينار كويتي     دينار كويتي                                

ية  ترفالد  للقيمةي كلالجمالي إلا

 عثرالت عند ةالمقدر

  

6,925,107 

 

 6,560 

 

 6,835 

  

2,473,294 

  

9,411,796 

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

 2,461,492  2,439,691 6,835  6,560  8,406  رةلمقدا ئتمانئر االاخس

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

 %26 %99 %100 %100 %0 ة قعتمان المتوائر االئمعدل خس

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 (تتمة) المالية دواتإدارة مخاطر األأهداف وسياسات     18
 

 ( تتمة) انمخاطر االئتم 18.2
 

 عالقة  قة من أطراف ذاتحومبالغ مست ون آخروننمدي
واآلمدينون  ال  تعتبر أطرمسال  مبالغالخرون  من  عالقةتحقة  ذات  ن  أ   اإلدارة  رىوت  منخفضةتعثر    مخاطربمرتبطة    اف 

المقاب قداألطراف  لديهم  اة  قوي رة  لة  بوفلعلى  الت  التزاماتاء  النقدية  القريبعاقديالتدفقات  المستقبل  في  فة  لذلك،  ن  إ. ونتيجة 
 .  جوهري كان غيرمعة لمجا البيانات الماليةفي تاريخ  مان المتوقعةتأثير تطبيق نموذج خسائر االئت

 

 السيولة مخاطر  18.3
السيولة هي   ا مخاطر  إن مخاطر  قدرة  باعدم  الوفاء  استحقاقها.  لتزاماتهلمجموعة على  المخاا عند  قللحد من هذه  امت  طر، 

 . نتظمساس مبة السيولة على أومراق تباريولة في االعالسات مع أخذ دوجوموإدارة ال متنوعة  تمويلمصادر ل الترتيبب اإلدارة
 

قامت اإلدارة باتخاذ   .19-س كوفيدوبسبب تفشي فير  ديهال  جوهري على السيولة شكل  ب  سلبي  رحدوث تأثيقع المجموعة  تتو
االتدف  لحفاظ على لة خطوات  عد تدابيمن خدية  لنققات    ة سماليالرأ  مصروفاتال  اتضيخف تو  التعويضات  تكاليفتوفير  ر  الل 
علىالوع  .ةيريالتقد الالمجمتهدف  ذلك،    ة  إلى  علحوعة  مستفاظ  النوى  عند  قد  ى  لديها  المعادل  قيمتهمبلغ  والنقد    تتجاوز 
  لوبات المالية.طقات النقدية الصادرة المتوقعة للمالتدف

 

   :ومةغير المخص التعاقدية اتالمدفوع  إلى اً دلمجموعة استناادى لية للوبات الماطلماق استحقالي قائمة يلخص الجدول التا
 

 
 عند

   الطلب
 أقل من

 شهر   أ 3
 إلى 3
 وع  المجم   اشهرً  12

 دينار كويتي   كويتي  دينار    دينار كويتي   ويتير كدينا 

      2021ديسمبر  31في كما 

 3,874,907 3,374,786 162,157 337,964 مطلوبات أخرى

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     2020ديسمبر  31 فيكما  

 2,742,518 2,218,016 181,340 343,162 طلوبات أخرىم

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 الموجودات والمطلوبات  قاقاستح  تحليل    19
 

. تــم تســويتهاأو  ســتردادهاال قــعالمتو لوقــتل افقًــ و احليلهــ التــي تــم تلوبــات  المطو  الموجــودات  يعرض الجدول التالي تحليــل
 قاقاتبصرف النظــر عــن االســتحا، شهرً   12الل  خ  هاسداديتم  و  ألمتاجرة بحيث تستحق و /ا  مطلوباتوت  موجوداتصنيف  

 .للمنتجاتة فعليلااقدية التع

 

 من أقل 
   أشهر  3

 إلى 3
  اشهر   12

 من أكثر
 المجموع   دة واح سنة 

 
 دينار كويتي  تي دينار كوي كويتي ار دين نار كويتي دي

 2021سمبر دي 31كما في 
    

 ات الموجود
    

 872,620     -     - 872,620 نقد أرصدة لدى البنوك و

األرباح لة من خالل عادرجة بالقيمة المد ماليةموجودات 
 531,438     - 531,438     -  أو الخسائر

 7,192,010     - 7,192,010     - موجودات أخرى

ــ يمــة العدات ماليــة مدرجــة بالقموجــو ة مــن خــالل ادل
      -     -      -     - شاملة األخرىيرادات الاإل

     -     -     -     - ركة زميلةمار في شاستث

 19,375,377 19,375,377     -     - استثمارية ات عقار

 3,998 3,998     -     - ومعدات   أثاث

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 27,975,443 19,379,375 7,723,448 872,620 إجمالي الموجودات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 المطلوبات  
    

 350,194 350,194     -     - لخدمة للموظفينة ااينهمكافأة  

 3,857,444     - 3,378,618 478,826 ت أخرى مطلوبا

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,207,638 350,194 3,378,618 478,826 مطلوباتإجمالي ال

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 23,767,805 19,029,181 4,344,830 393,794 قاقستحفي فجوة االاص

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 (ةمتت)  والمطلوبات الموجودات  قاقاستح  تحليل    19

 

 منأقل 
   هر أش 3

 إلى 3
   اشهرً  12

 من أكثر
 المجموع   ة د واحسنة 

 
 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   تي  نار كويدي

 2020ديسمبر  31كما في 
    

 الموجودات 
    

 639,580     -     - 639,580 نقد رصدة لدى البنوك وأ

األرباح ل خالالعادلة من  مدرجة بالقيمة ماليةموجودات 

     - 1,209,091     -  أو الخسائر

 

1,209,091 

 8,606,403     - 8,606,403     - خرىموجودات أ

ــة مدر ــودات مالي ــة بالقموج ــن خــالليمــة العج ــة م  ادل

     -     - األخرى ةاإليرادات الشامل

 

36,194 

 

36,194 

 460,377 460,377     -     - ركة زميلةاستثمار في ش

 15,792,444 15,792,444     -     - ت استثمارية اراعق

 25,911 25,911     -     - معدات  و أثاث

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 26,770,000 16,314,926 9,815,494 639,580 إجمالي الموجودات

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 المطلوبات  
    

 391,856 391,856     -     - لموظفينة لة الخدماينه  مكافأة

 2,742,518     - 2,218,016 524,502 ت أخرى مطلوبا

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,134,374 391,856 2,218,016 524,502 مطلوباتإجمالي ال

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 23,635,626 15,923,070 7,597,478 115,078 قاقستحافي فجوة االص

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 رأس المال إدارة    20
 

التي    عماللدعم األ  ةالجيد  رأس المالت  ظة على معدالان المحافهو ضمالمجموعة    مالرأسإدارة  رئيسي من  الهدف  الإن  

 . ينلمساهميحصل عليها اتقوم بها وتحقيق أعلى قيمة 
 

على  فظة للمحا.  ديةتصاظروف االقالفي  ت  تغيراالاء تعديالت عليه في ضوء  وإجر  مالرأس الل  هيكموعة بإدارة  جتقوم الم

إعادة رأس المال إلى  أو    مينهالمسا  إلى  رباحاألدفوعات توزيعات  تعديل موعة  لمجمل  يجوزتعديله،    أو  المال  رأسكل  يه

تغير  .جديدة  أسهم  إصدارأو  المساهمين   أي  إجراء  يتم  األهدالم  في  أات  اإلف  أو  السياسات  السنوات و  خالل  جراءات 

 .2020و  2021يسمبر د 31في  المنتهية
 

بمساهمي  يتك الخاصة  الملكية  حقوق  من  المال  رأس  االحت  الشركةون  باستثناء  اإلاألم  ذلويق  اريجبياطي    بمبلغ  كدر 

   ار كويتي(.دين 21,655,991 :2020) 2021ديسمبر  31دينار كويتي كما في  21,868,128
 

 س القيمة العادلةقيا    21
 

   العادلةلقيمة لجدول الهرمي ال
لقيمــة للهرمــي ضــمن الجــدول اعنها  عادلة أو اإلفصاح  التي يتم قياس قيمتها الالمالية وغير المالية  الموجودات  تصنف كافة  

 يمة العادلة ككل:ياً على قياس القوهرج اأمرً العادلة، المبين كما يلي، استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل 
 

 المماثلة المطلوبات أو  ة للموجوداتاق النشط( في األسو)غير المعدلة علنةسعار الماأل - 1 المستوى 

 ا بشكل يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوظً والذي    ل مستوى من المدخالتتقييم يكون بها أقأساليب    -  2مستوى  ال

 ر. غير مباشأو  مباشر

 ملحوًظا.ة العادلة قياس القيممثل أهمية ليالذي لمدخالت وى من اوها أقل مستون بتقييم ال يك أساليب  - 3وى ستالم 
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 )تتمة(  لةس القيمة العادقيا    21
 

 )تتمة(العادلة  لقيمة لجدول الهرمي ال
لمجموعــة مــا إذا كانــت التحــويالت قــد اساس متكرر، تحــدد  على أ  يمة العادلةبالقودات والمطلوبات المدرجة  بالنسبة للموج

يــة استناداً إلــى أقــل مســتوى مــن المــدخالت الجوهرف )ييم التصنيتق  ادةريق إعحدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن ط

 .  مجمعة رة كل بيانات ماليةبالنسبة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية فت
 

 .الفترةخالل القيمة العادلة  اتقياسفي المستخدمة واع المدخالت وأنساليب التقييم  وأعمليات  يرات فيغلم تقع أي ت
 

ي الماليألداص  لي ملخفيما  بالقة ووات  قياسها  المالية التي تم  العاالموجودات غير  ، بخالف تلك دلة على أساس متكرريمة 

 :بًا بصورة معقولةتقري العادلة ةقيمال تعادلالدفترية التي  ةالقيم ذات

 

 ادلة بواسطة الع قياس القيمة 

 

أسعار معلنة في  
 أسواق نشطة 
 (1)المستوى 

مدخالت جوهرية  
 حوظة مل 

 (2ى مستو ال)

جوهرية  ت مدخال
 غير ملحوظة 

 إلجمالي ا ( 3ى )المستو 

 
  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  تي دينار كوي

  2021ديسمبر  31كما في 
    

     

 األدوات المالية:
    

ل  مة العادلة من خالرجة بالقيمد  ليةاموجودات م

 األرباح أو الخسائر
 

531,438 

 

-      

 

-     531,438 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 :ير الماليةغ موجوداتال
    

 19,375,377     - 19,375,377     - استثمارية عقارات 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 2020ر ديسمب 31كما في 
    

     

 :ماليةالدوات األ
    

الل  خمن  لة  العادبالقيمة  درجة  ممالية    موجودات

 1,209,091 6,500     - 1,202,591 الخسائر األرباح أو
خالل  من  بالقيمة العادلة  درجة  ممالية    موجودات

 36,194 36,194     -     - خرى رادات الشاملة األإليا
 

─────── ─────── ─────── ─────── 
ماليةاستثم أوراق  في  بالقيمة مدرجة  )  ارات 

 1,245,285 42,694     - 1,202,591 العادلة( 
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 ات غير المالية: الموجود

    

 15,792,444     - 15,792,444     - قارات استثمارية ع
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 3المستوى العادلة ضمن مة يالقمطابقة 

بــين بدايــة ونهايــة فتــرة  3ضــمن المســتوى مصــنفة لبنــود المة العادلــة لي القيالحركات فكافة    ةلي مطابقل التاح الجدويوض

 :المجمعة الماليةانات  البي

  
 أسهم غير مدرجة 

  
2021   2020   

  
 يتي  ينار كود ي كويت ناردي

    

 يناير  1 كما في
 

42,694 56,825 

 رى الشاملة األخ اإليرادات في جلةسمقياس عادة إ
 

-     -     

 مشتريات 
 

    - 6,500 

 استبعادات 
 

694)(42, 20,631 

 راألرباح أو الخسائفي  جلةخسائر مس
 

    - -     

  
─────── ─────── 

  ديسمبر 31كما في 
 

    - 42,694 

  
═══════ ═══════ 

 

 



 وشركاتها التابعةالستثمار ش.م.ك.ع. وا لتمويلر لالمداكة شر
 

 المجمعة  ة المالي البياناتضاحات حول إي
 2021 ديسمبر 31 فيالمنتهية  سنةكما في ولل

 

 

42 
 

 (تتمة)  قياس القيمة العادلة    21
 

 (تتمة)العادلة  لقيمة لجدول الهرمي ال
 

 ()تتمة 3المستوى مة العادلة ضمن يالقمطابقة 

 . 2020و أ 2021الل سنة أي تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة خجراء م يتم إل
 

 تراضات الف طرق التقييم وا

 االفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة: م الطرق واستخداتم 
 

 استثمار في أسهم مدرجة

القيمة   أسعارتستند  إلى  علنا  المتداولة  لألسهم  س  لمعلنةا  اءلشر ا  العادلة  أي  في  إجراء  دون  المماثلة  للموجودات  نشط  وق 

 لهرمي. الجدول ا من 1ضمن المستوى ات يمة العادلة لهذه االستثمارالمجموعة القتعديالت. تصنف 
 

 سعرة استثمارات في أسهم غير م
العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى   القيمة  ييم التي التق  ليبدام أسا باستخظروف معينة،  ظل  ، في  3يتم قياس 

األسعا إثباتها من خالل  يتم  لم  افتراضات  الملحوظة في  ر من معامالتتتضمن  الحالية  تست نف  السوق  األداة وال  إلى س  ند 

أسبي المجموعة  تستخدم  الملحوظة.  السوق  اانات  التقييم،  سبيل إا  ستنادً اليب  على  المتاحة.  السوق  وبيانات  األداة  نوع  لى 

مالي للشركة المستثمر  يل المركز اللنشط، يتم تقدير القيمة العادلة لالستثمار على أساس تحلسوق اال  لة غيابفي حاالمثال،  

المواتية وغمخاطر وعوال  قائمةائجها، وونتفيها   المالية على  امل أخرى. يتم تحديد التغيرات  المواتية في قيمة األدوات  ير 

شير  ر غير الملحوظة، والتي يعتبر تقديرها أمًرا تقديريًا. تمعايي المستويات  تغير  أساس التغيرات في قيمة األدوات نتيجة ل

ذات الصلة    كون ماديًا، إذا تم تعديل متغيرات المخاطراألخرى سييرادات الشاملة  اإل  اإلدارة إلى أن التأثير علىتقديرات  

 %.5ة دلة بنسبالعا وفقًا للقيمة 3المستخدمة لقياس األدوات المالية المصنفة ضمن المستوى 
 

 المطفأةالمدرجة بالتكلفة األخرى الموجودات والمطلوبات المالية 

ال،  فة المطفأةجة بالتكلالمدر  األخرى  ليةلماا  لموجودات والمطلوباتلسبة  بالن القيمة  عن    صورة جوهريةب  ةدفتريال تختلف 

د تسعيرها على الفور  يعا  جل أو قصيرة األ  تحقاقذات فترة اس  لموجودات والمطلوباتا، حيث إن معظم هذه  ةعادلقيمتها ال

 بالسوق.  ربحمعدالت البناًء على الحركة في 
 

 عقارات استثمارية تقييم 
الذين  معتمدين  والمستقلين  ال  مينمقياثنين من ال  بإجرائهااستنادًا إلى تقييمات قام  ات االستثمارية  لة للعقارالقيمة العاد  ديدحت  تم

مه مؤهالت  معترلديهم  بهانية  صلة    ف  موويتمت وذات  في  حديثة  بخبرة  وفئاعون  اال  ات قع  االعقارات  يتم  ستثمارية  لتي 

د القيمة العادلة  يحديتم تو  13المعيار الدولي للتقارير المالية    في  الواردة  مبادئالمطبقة مع  ال  مها. وتتوافق نماذج التقييمتقيي

المقارمن خالل الجمع بين طريقة رسملة اإليرادات وط عتبار طبيعة واستخدام كل عقار. يتم في االلسوق اخذا  نة باريقة 

لمعتادة الناتجة من العقار، والتي  التشغيل الى صافي إيرادات   عطريقة رسملة اإليرادات بناءً لة باستخدام  ير القيمة العادتقد

تق يتم  بالسوق،  المقارنة  لطريقة  وفقا  )الخصم(.  الرسملة  على معدل  تقسيمها  القيمة  يتم  استنادً العاددير  إلى لة  المعامالت   ا 

 في سعر المتر المربع. بل المجموعة نة المطبقة من قالمماثلة. تتمثل وحدة المقار 
 

 لتقييم: ة في امخدالمستملحوظة لجوهرية غير التفاصيل المدخالت ا

 3وى  ضمن المست  نفةالمص  القيمة العادلة  اتقياسي  فتخدمة  مسلملحوظة الغير الجوهرية  لي المدخالت اعرض الجدول التاي

 : المالية المجمعةانات البي تاريخما كية ة الكميسب تحليل الحساجان إلى العادلة،مة لقيمن الجدول الهرمي ل
 

  دينار كويتي   :ير الملحوظةجوهرية غمدخالت التقييم ال 
 134   المربعمتر السعر 

 

في    هري( جوخفاضان)  رتفاعا  إلى  يؤدتس  على حدةلمقدر  المربع  المتر ا  سعرية في  النقص( الجوهرالزيادة )  تمعدال  إن

 . لةالقيمة العاد
 



 وشركاتها التابعةالستثمار ش.م.ك.ع. وا لتمويلر لالمداكة شر
 

 المجمعة  ة المالي البياناتضاحات حول إي
 2021 ديسمبر 31 فيالمنتهية  سنةكما في ولل

 

 

43 
 

 وكة جزئي ا مملالالجوهرية لمجموعة والشركات التابعة علومات حول ام    22
 

 عة للمجموعة ما يلي:الية المجممن البيانات المتتض
 

 نشطة الرئيسية األ % كيةحصة الملنسبة  التأسيس  بلد تابعة م الشركة الس ا

  2021 2020  

     : بها بشكل مباشر محتفظ

 %88.91 %89.91 الكويت  ("دار الثريا") م.ك.ع.ش. الثريا العقارية دارشركة 
 

 العقارات 

)"المدار  (مقفلةم.ك. )لعقاري ش.شركة المدار للتطوير ا

 %100 %100 ت الكوي العقارية"(
 

 العقارات 

 %99 %99 الكويت  *(ةقفل)م م.ك.شركة الثريا للتخزين والتبريد ش.
 

 نشطة التأجير أ

     

     ريا ن خالل دار الثم مباشر غير بشكلها  محتفظ ب

 والمقاوالت  التجارة العامة %100 %100 الكويت  .م.م.ركة الثريا ستار ذش

 %99 %99 الكويت  * (فلةق)م ك.م.ش.  يةلعقارا الكويت انيمب شركة
 

 العقارات 

   العقاراتب  المتاجرة %100 %100 ت ويالك .م.م.شركة المدار الذهبية العقارية ذ

     

مدار شركة الالل من خ مباشر غير محتفظ بها بشكل
     العقارية 

 إنشاءات  %75 %75 انعم .م.م.للتجارة ذ مروج الخليجشركة 
 

علية  ملكية الفال  تقدر،  ظ بها من قبل أطراف أخرى نيابة عن المجموعة. لذلكالشركة التابعة محتفاألسهم المتبقية في هذه  إن  *

 .%100 بنسبةلتابعة ة اللمجموعة في هذه الشرك
 

 :وكة جزئي امملجوهرية  ةتابعشركة 

ها عة الوحيدة التي لديي الشركة التاب: دار الثريا( ه2020أن دار الثريا )  إلى  المجموعة  نتهت، ا2021ديسمبر    31كما في  

 .ةجمعمالحصص غير مسيطرة والتي تعتبر جوهرية للبيانات المالية 
 

 : يطرةغير مس هريةجوي لديها حصص ركات التابعة التللشالمعلومات المالية يما يلي ف
 

 يطرة: غير المس  لحصصالملكية التي تحتفظ بها ا صةنسبة ح
 

2021   2020   
 

  

 %11.09 %10.09 دار الثريا 
 

 غير المسيطرة:   لحصصالملكية التي تحتفظ بها ا ةصنسبة ح
 

 دار الثريا 
 

2021   2020   
 

 يتي  ينار كود كويتي نار دي
   

 1,772,538 1,701,718 ير المسيطرةغ ريةلجوه صص اأرصدة متراكمة للح
 

 :بين الشركات فيما اتستبعاداالبل المبالغ ق ا إلىاستنادً للشركة التابعة ة المعلومات المالي  فيما يلي ملخص
 

 

2021   2020   
 

 ينار كويتي  د كويتي دينار 

   المجمع   أو الخسائراألرباح  انملخص بي

 1,072,362 1,181,208 إيرادات 

 (513,891) (299,035) مصروفات
 

──────── ──────── 

 558,471 882,173  ربح السنة
 

════════ ════════ 
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 (تتمة) وكة جزئي امملالالجوهرية ول المجموعة والشركات التابعة معلومات ح    22
 

 ( تتمة) ا الحصص غير المسيطرة:تحتفظ به تينسبة حصة الملكية ال

 
2021   2020   

 
 كويتي   ناريد كويتي نار دي

   المجمع  لمركز الماليان ا ملخص بي

 17,600,030 20,138,488 الموجودات إجمالي

 1,616,816 3,273,102 جمالي المطلوباتإ

 
──────── ──────── 

 15,983,214 16,865,387 ي حقوق الملكيةإجمال

 
════════ ════════ 

   لمجمعا ةالتدفقات النقدي نبيامعلومات ملخص 

 4,520,443 2,655,062 غيلالتش

 (4,944,554) (2,109,196) االستثمار 

 
──────── ──────── 

 (424,111) 521,403  والنقد المعادلصافي الزيادة )النقص( في النقد 

 
════════ ════════ 

 

 19كوفيد  وسرفي شيتفر تأثي    23
 

مارس   العالمية  2020خالل  الصحة  منظمة  ك  بأن، صرحت  فيروس  )"كوفوروتفشي  اعترافاً  19-يدنا  جائحة  يعتبر   )"

دولة  ن الخليجي بما في ذلك  أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة دول مجلس التعاوبانتشاره السريع في جميع  

ر ونشإغالق الحدود  لك  الحتواء انتشار الفيروس، بما في ذعالم خطوات  أنحاء ال  يعالكويت. وقد اتخذت الحكومات في جم

 .ل في جميع أنحاء الدولدات بالتباعد االجتماعي وفرض عمليات اإلغالق وحظر التجواإلرشا
 

الفيروس علىفي هذه   تأثير  لم يكن  المجموعة ونتائ  المرحلة،  الحأعمال  أن يظل  اإلدارة  وتتوقع  كما هو   الجها جوهريًا 

وع السياسات  مختلف  اتباع  المجموعة  ستواصل  الحكوميالمليه.  نفس  ة،  شورات  جهدها وفي  قصارى  ستبذل  الوقت، 

 ممكنة وأكثرها أمانًا. لمواصلة العمل بأفضل الطرق ال 

 


