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 المستقل  الحسابات اقبمرتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ع.شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.
 

 المالية المجمعة  البياناتتدقيق تقرير حول 
 

 الرأي  
إ )يشار  التابعة  وشركاتها  األم"(  )"الشركة  ش.م.ك.ع.  العقارية  اإلنماء  لشركة  المجمعة  المالية  البيانات  دققنا    معا    ليهالقد 

في   كما  المجمع  المالي  المركز  بيان  من  تتكون  والتي  الشامل  ،2021  أكتوبر  31بـ"المجموعة"(،  والدخل  الدخل    وبيانات 

والتغيرات في حقوق الملكية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة،   والتدفقات النقدية

 لمحاسبية الهامة.ات اسياسبما في ذلك ملخص ال
 

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

يير لمعاوعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا  ل 2021 أكتوبر 31للمجموعة كما في 

 الدولية للتقارير المالية.
 

 أساس الرأي  
لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا   ا  دقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقلقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا  لمعايير الت

" قسم  المجمعة"في  المالية  البيانات  تدقيق  عن  الحسابات  مراقب  ا.  مسؤوليات  عن  مستقلون  لميثاق وفقا   وعة  لمجمونحن 
للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين )بما  األخالقيات المهنية الدولي  

الدولية( االستقاللية  معايير  ذلك  الميثاق.    في  لمتطلبات  وفقا  األخرى  األخالقية  بمسؤولياتنا  بالوفاء  قمنا  وقد  ا  ننوإ)"الميثاق"(. 

 كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها 
 

 أمور التدقيق الرئيسية
 لسنة لالية المجمعة  الم  اناتإن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا المهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبي

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

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

، بما  قيق البيانات المالية المجمعة"ات عن تدات مراقب الحساب"مسؤولي   قسمفي    ايرنتقرلقد قمنا بالوفاء بالمسؤوليات المبينة في  

دية ء الماتقييمنا لمخاطر األخطاستجيب لتنفيذ اإلجراءات المصممة لكي تتدقيقنا    في ذلك ما يتعلق بهذه األمور. وبالتالي، تضمن

قمنا بها بما في ذلك نتائج إجراءات التدقيق التي المالية المجمعة إلى  يستند رأي تدقيقنا حول البياناتفي البيانات المالية المجمعة. و

 ألمور المبينة أدناه. اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة ا
 

 ةعقارات االستثماريلايم تقي 

االستثمارية   العقارات  إجمالي  تمثل  من  جوهرياَ  )بنسبة    موجوداتجزءا   قيمة  62المجموعة  ذات  وهي   بمبلغ  دفترية%( 

 في تاريخ البيانات المالية المجمعة. دينار كويتي  40,522,273

 

للعقارات    ةلعادإن تحديد القيمة التم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية لدى المجموعة من قبل مقيمي عقارات خارجيين.  

كب االستثم بدرجة  يعتمد  اإليجار  ارية  قيمة  مثل  واالفتراضات  التقديرات  على  والوحيرة  بالسوق  والمعرفة  الصيانة  المعامالت  ة 

تأث  التاريخية كوفي  رتوالتي  لحجم .  الحالية  19  دبجائحة  العقاوتعقي  ونظرا   تقييم  إجراء  االستثماريةد  اإلفصاحات وأهمية    رات 

 مور التدقيق الرئيسية. ، فقد حددنا هذا األمر كأحد أي التقييمت المستخدمة فراضاالفتالمتعلقة با
 

، بما في  ها من قبل المقيمين الخارجيينييمات التي تم إجراؤرات والتي تؤيد التقمة البيانات المتعلقة بالعقاءمدى مالنا من  لقد تحقق

هذه    اشتملتالمقترنة بقدر أكبر من المخاطر والتقديرات.  نب  جوالل. كما قمنا بإجراءات إضافية  19-كوفيدجائحة  اعتبارات    ذلك

، وكذلك التحقق من بالممارسات الحالية والناشئة في السوق، متى كان ذلك مالئما  التي تم اتخاذها  كام  مقارنة األح  على   اإلجراءات

اا أساس  على  وخبرلتقييمات  االعتبار موضوعية  في  أخذنا  ذلك،  إلى  باإلضافة  مق لعينات.  قمنا  يمي  ة  كما  الخارجيين.  العقارات 

 حول البيانات المالية المجمعة.  6ثمارية للمجموعة ضمن اإليضاح الستإلفصاحات المتعلقة بالعقارات امة اء بتقييم مدى مال
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 الحسابات المستقل  مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة( .م.ك.ع.اإلنماء العقارية ش كةرش
 

 )تتمة(  البيانات المالية المجمعةتدقيق تقرير حول 
 

 )تتمة(  أمور التدقيق الرئيسية
 

  ر االئتمان المتوقعةالمرتبطة بمخصص خسائدين أدوات ال
ينار كويتي  د10,840,228   بمبلغ  ةئر االئتمان المتوقعاسص خمخص التي تخضع ل  أدوات الدين  تمثل ،  2021أكتوبر    31كما في  

استخد17نسبة   الموجودات.  إجمالي  من  أ %  اإلدارة  االئتمان مت  خسائر  مخصص  لتقدير  جوهرية  محاسبية  وتقديرات  حكام 

 محددة ات  راجععلى م  اإلدارة بتقييم المخصص المقدر بناء    متاق.  19-كوفيدجائحة    اعتبارات  ، بما في ذلكوقعة ألدوات الدينالمت

حول البيانات المالية   2.6عنها في االيضاح  جوهرية تم اإلفصاح  وتقديرات محاسبية  لعملية أحكام  لحسابات العمالء. تتضمن هذه ا

 سية. نا نعتبر هذا األمر من أمور التدقيق الرئيالمجمعة. وبالتالي، فإن
 

ا يتعلق بخسائر االئتمان الخبرة التاريخية للمجموعة فيم  تباراالعمخصص خسائر االئتمان المتوقعة أخذا في    بتقديرقامت اإلدارة  

على تحديد اإلدارة لخسائر   را  مية تأثي العال  19-كان لجائحة كوفيدوالبيئة االقتصادية.    بالمدينينة تتعلق  المعدلة وفقا لعوامل مستقبلي

طت خسائر االئتمان المتوقعة بدرجة أكبر من  ارتبلك،  االئتمان المتوقعة كما استوجبت تطبيق درجة عالية من األحكام. نتيجة لذ

 .عدم التأكد عما هو معتاد
 

 وات الدين.   نية استرداد أرصدة أدد إمكادارة لغرض تحدياإل التي اتخذتهالقد قمنا بتقييم االفتراضات واألحكام والتقديرات 
 

  أرصدة   الحتساب  ات المستخدمة من قبل اإلدارةتراضاالف  من  التأكد والتحقق   بها  قمنا  التي  تدقيقالأعمال    ت إجراءاتتضمن  لقد

االئ المتوقعةخسائر  المتوقعة  خسائر  مخصص  احتساب  وإعادة  تمان  المدينة  على  المحمل  االئتمان  المج  األرصدة    موعةلدى 

وكفايتهاد  دىم  انوضم المدخ  تناسب  مدى  من  بالتحقق  قمنا   كما  . قتها  واالفترا مختلف  قبل  ضاتالت  من   ة راإد  المستخدمة 

االئتمان    لتحديد  المجموعة وضمانخسائر  االقت  مراعاة  المتوقعة  الكليعوامل  باالقتصاد  صاد  خسائر    احتساب  عند  الخاصة 

األرصدة وقد أخذنا في االعتبار التسوية الالحقة عند إجراء تحليل مستويات تقادم    . وعةمجمال  لدىدين  ألدوات ال  االئتمان المتوقعة

 المدينة.
 

أخذنا   االعتوقد  إفصمدى    بارفي  في  اكفاية  المتوقعة  االئتمان  المتعلقة بمخصص خسائر  المجموعة   11و  10يضاحات  اإلحات 

  المجمعة.  حول البيانات المالية 28و

 

 2021وي للمجموعة لسنة ة في التقرير السنمعلومات أخرى مدرج
هذ عن  المسؤولة  هي  اإلدارة  يتكوإن  األخرى.  المعلومات  األخرى"ه  "المعلومات  قسم  التقرير   ن  في  الواردة  المعلومات  من 

جلس لقد حصلنا على تقرير مها.  حول  تاسابحب المعة وتقرير مراق، بخالف البيانات المالية المج2021السنوي للمجموعة لسنة  

  بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي    ، قبل تاريخ تقرير مراقبمالشركة األإدارة  

 الحسابات.
 

 .   اهحول دقيقتيجة تر عن أي ننعب ولن إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم
 

وتحديد ما إذا كانت غير   المحددةللبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى  بتدقيقنا    فيما يتعلق

 اوإذ   نها.ية بشأأخطاء مادمتوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي  

إل المعلجود أي أخطاء مادى وما توصلنا  المعلومات األخرى  ية في هذه  قمنا بها على  إلى األعمال التي  استنادا   ومات األخرى، 

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

 . شأنيتعلق بهذا ال يمافرنا ي تقريإدراجه ف
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 الحسابات المستقل  مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة( شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع.
 

 )تتمة(  معةجمال ةمالي البيانات الق قيتد تقرير حول 
 

 جمعة مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية الم
يانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن  إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه الب

الية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن  أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات م

 خطأ. الغش أو ال
 

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

االستمرارية  مبدأ  وتطبيق  االستمرارية  مبدأ  بأساس  المتعلقة  األمور  عن  مناسبا ،  ذلك  كان  متى  اإلفصاح،  مع  االستمرارية 

 ر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.  المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توف ةتصفي المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة
 

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

 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 
لغش ا عة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن  الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمإن هدفنا هو  

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

ا باكتشاف األال يضمن أن عملية التدقيق وفقا  لمع خطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ ايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائم 

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

 ذه البيانات المالية المجمعة.االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس ه
 

ا مهنية  وكجزء من التدقيق وفقا  لمعاي افظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا حير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكام 

 بما يلي:  
 

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

المخاطر،   لتلك  المالئمة  التدقيق  لإجراءات  ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلة  على  الحصول  إبداء توكذلك  من  يمكننا  أساس  قديم 

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

 ة. ير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخليقد يتضمن التواطؤ أو التزو
 

 لية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء  مفهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بع

 الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  
 

 ات الصلة المقدمة من قبل  ة المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذ تقييم مالئمة السياسات المحاسبي

 اإلدارة. 
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 الحسابات المستقل  مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة( شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع.
 

 )تتمة(  البيانات المالية المجمعةتدقيق تقرير حول 
 

 )تتمة( مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعةمسؤوليات  
  
 مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استنادا  إلى أدلة التدقيق التي حصلنا    سالتوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألسا

يثير شك ا جوهريا  حول قدرة    عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن

ى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن  ل لى أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إالمجموعة على متابعة أعمالها ع 

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

ت. اتي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابمالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق الحالة عدم  

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

 االستمرارية.
 

 فصاحات وتقييم ما إذا كانت ية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلتقييم العرض الشامل للبيانات المال

 لمجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل. االبيانات المالية 
 

 ة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشط

المالية   البيانات  واحول  التوجيهات  إبداء  للمجموعة إلالمجمعة. ونحن مسؤولون عن  وتنفيذها  التدقيق  عملية  على  شراف 

 عن رأي التدقيق.  فقطونتحمل المسؤولية 
 

عمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط أل

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

ا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم ا   نزود أيض  أيض 

التي نرى بصورة معقول العالقات واألمور األخرى  المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا  بكافة  أنها من  إلى اإلجراءات بة  اإلضافة 

 ذة للحد من التهديدات والتدابير المطبقة، متى كان ذلك مناسبا .  المتخ
 

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

ا المجمعة  البيانات  تعتبر    للفترةلمالية  ولذلك  نفصح  الحالية،  إننا  الرئيسية.  التدقيق  أمور  مراقب هي  تقرير  في  األمور  هذه  عن 

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

أمرا عن  أن  اإلفصاح  عدم  أن  ما يجب  معقول  بشكل  المتوقع  تقريرنا ألنه من  في  اإله  هذا  على  المترتبة  العكسية  فصاح  النتائج 

 تتجاوز المكاسب العامة له. 
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 الحسابات المستقل  مراقبتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة( شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع.
 

 ألخرى ات القانونية والرقابية اتقرير حول المتطلب

البيانات  ظالشركة األم تحتف  أن  ،في رأينا أيضا   المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس   بدفاتر محاسبية منتظمة وأن 

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

تتضمن جميع المعلومات التي    ق، كما أن البيانات المالية المجمعةيقاإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدالمعلومات و

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

األسا قد  والنظام  األم، وأنه  للشركة  المرعية. حسبما وصسي  الجرد وفقا  لألصول  تقع مخالفا  ل أجري  لم  ت إليه علمنا واعتقادنا 

الشركات رقم   له  2016لسنة    1لقانون  الالحقة  التنفيذية والتعديالت  له والئحته  الالحقة  التأسيس وللنظام اوالتعديالت  لعقد  أو   ،

ال الشركة األم أو   طاعلى وجه قد يكون له تأثيرا  ماديا  على نش  2021  أكتوبر  31منتهية في  األساسي للشركة األم، خالل السنة 

 مركزها المالي.
 

  7رقم  ألحكام القانون    مادية  مخالفاتلم يرد إلى علمنا وجود أية  ،  ادناتقنا واعما وصل إليه علمحسب،  تدقيقناه خالل  ين أيضـا  أنبن

ثيرا  ن له تأوكعلى وجه قد ي 2021 أكتوبر 31 السنة المنتهية فيل ة به خاليئة أسواق المال والتعليمات المتعلقبشأن ه 2010لسنة 

 أو مركزها المالي. األم ة لى نشاط الشركاديا  عم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم 

 
 

 

 2022يناير  23

 الكويت 



 اتها التابعةعقارية ش.م.ك.ع. وشركالنماء ة اإلشرك
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 بيان الدخل المجمع

 2021أكتوبر  31للسنة المنتهية في 
  2021 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي  إيضاحات 
    

    ات يراداإل

 7,336,802 2,9477,23  إيرادات من خدمات مقدمة

  2,258,802 2,033,413  إيرادات من أنشطة عقارية 

  263,017 1,174,204  إنشاءاتإيرادات من عقود 
  

──────── ──────── 

  10,440,564 9,858,621 
  

──────── ──────── 

    تكلفة اإليرادات

 6,096,492 6,026,849  مقدمةتكلفة خدمات 

 250,924 380,895  أنشطة عقارية  تكلفة

 880,079 3,555,630  تكلفة عقود إنشاءات 
  

──────── ──────── 

  9,963,374 7,227,495 
  

──────── ──────── 

 2,631,126 477,190  مجمل الربح
    

 (759,530) )1(52,759 11 & 10 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

     - 81,65)(8 9 مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة 

 (1,389,955) (1,171,682)  فات عمومية وإدارية رومص
  

──────── ──────── 

 481,641 )(928,909  من العمليات  )الخسارة( الربح
    

 5,919  -    7 حصة في نتائج شركات زميلة

 (229,641)  -     بيع شركة زميلة من خسارة

 (1,193,292) (554,220) 3 صافي خسائر استثمار

 1,197,810 86,827  خرى إيرادات أ

 (391,862) (246,063)    ةابحرم لدائني تكاليف تمويل

 (323,213) (220,222) 27 تأجيرلمطلوبات  تكاليف تمويل
  

──────── ──────── 

مكافأة أعضاء  و  مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة قبلالسنة  خسارة

 (452,638) 1,862,587)(   مجلس اإلدارة 
    

     - -  يبة دعم العمالة الوطنية رض

     - -  كاةالز

 (7,000) - 21 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
  

──────── ──────── 

 (459,638) (1,862,587)  السنة  خسارة
  

──────── ──────── 
    

   فلس   (1.02)   فلس   )13.4( 4 األساسية والمخففةهم الس خسارة

  ═══════ ═══════ 
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 ل المجمعخل الشامالدبيان 

 2021أكتوبر  31للسنة المنتهية في 

  2021 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي   
    

 (459,638) (1,862,587)    السنة  خسارة
 

 

─────── ─────── 

    شاملة أخرى:  سائرخ

    :حقةان الدخل المجمع في فترات البي ىإلالحقاً   هاتصنيف بنود يتم أو قد يتم إعادة

 117 -  فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية -
    

 (33,785) -  إعادة إدراج احتياطي تحويل عمالت أجنبية عند بيع شركة زميلة -
 

 

─────── ─────── 
    

 

 

- (33,668) 
 

 

─────── ─────── 

    المجمع: ل  ى بيان الدخحقاً إلالا  هفبنود لن يتم إعادة تصني

 (786,277) (541,635)  لقيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالتغير في ا
 

 

─────── ─────── 

 (819,945) (541,635)  خسائر شاملة أخرى للسنة  
 

 

─────── ─────── 

 (1,279,583) (2,404,222)  ة للسنة  لماش لا الخسائرإجمالي 
 

 

═══════ ═══════ 





 اتها التابعةعقارية ش.م.ك.ع. وشركالنماء ة اإلشرك
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 ع بيان التدفقات النقدية المجم

 2021أكتوبر  31للسنة المنتهية في 
  2021 2020 
   تيدينار كوي دينار كويتي  إيضاحات  

    تشغيل نشطة الأ

مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة تمرة قبل مسالالعمليات السنة من  خسارة
 (452,638) (1,862,587)   ارة مكافأة أعضاء مجلس االدو

 

   

    بصافي التدفقات النقدية:  السنة خسارةتعديالت غير نقدية لمطابقة 

 1,818,181 1,810,253 27&  5 استهالك 

 91,748    -   نة خالل السومنشآت ومعدات  لكاتممت شطب

    - (1,776)  ن بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات ربح م

 (5,919)    -  7 زميلة   ةشرك حصة في نتائج

 1,193,292 554,220  3 صافي خسائر استثمار 

 759,530 152,759 11&  10 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 351,132 260,485  17 ين  خدمة للموظفة نهاية الفأمخصص مكا

 391,862 246,063   ائني مرابحة لد تكاليف تمويل

 323,213 220,222  27 تأجيرمطلوبات ل لويتمتكاليف  

    -  81,658  9 الحركة  ءمخزون متقادم وبطي  صصخم 

 229,641    -   خسارة من بيع شركة زميلة

 (1,197,810) (86,827)   رادات أخرى يإ

  

─────── ─────── 

  1,374,470 3,502,232 

    التغيرات في رأس المال العامل: 

 7,166 (1,391)   مخزون 

 669,227 1,884,281    موجودات عقود 

 33,476 269,644   مطلوبات عقود 

 (1,201,867) 2,100,391  مدينون وموجودات أخرى  

 166,239 (2,015,270)  بات أخرىدائنون ومطلو 

 

 ─────── ─────── 

 3,176,473 3,612,125  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات 

 (153,421) (337,720)  17 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

 (57,680)    -   الوطنية مدفوعةلعمالة ا  عمد وضريبة الزكاة

 

 ─────── ─────── 

 2,965,372 3,274,405  أنشطة التشغيل  ة منالنقدية الناتجصافي التدفقات 

 

 ─────── ─────── 
 

   

    أنشطة االستثمار 

 (2,558) (17,046)  5 إضافات إلى ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 26,264 5,016  معدات و آتالت من بيع ممتلكات ومنشحصمت

 95,644    -     مستلم ياسترداد رأسمال

 112,512 60,495  3 من ودائع استثمارية  مستلمربح 

 1,450,551    -   في شركة زميلة راستثمايع ب من تحصالتالم

 

 ─────── ─────── 

 1,682,413 48,465  مار تثسمن أنشطة االة تجانت النقدية الصافي التدفقا

 

 ─────── ─────── 
 

   

    أنشطة التمويل 

 32,863,932  32,332,723   دائنو مرابحة مستلمة 

 (34,831,660) (34,526,305)   دائنو مرابحة مدفوعة

 (198,774) (246,063)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (732,000) (2,492,319) 27 تأجير سداد مطلوبات 

 

 ─────── ─────── 

 (2,898,502) (4,931,964)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 

 

 ─────── ─────── 
 

   

 1,749,283 (1,609,094)  الزيادة في النقد والنقد المعادل  )النقص(  صافي
    

 6,594,567 8,343,850  نوفمبر 1 فيل النقد والنقد المعاد

 

 ─────── ─────── 

 8,343,850 6,734,756 13 أكتوبر 31النقد والنقد المعادل في 

 

 ═══════ ═══════ 



 

 التابعة وشركاتها.ك.ع. ش.م  اء العقاريةشركة اإلنم
 

 

 لمجمعة.ا ماليةال ات يانبهذه ال تشكل جزءاً من 32إلى  1 إن اإليضاحات المرفقة من
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 المجمع الملكيةي حقوق بيان التغيرات ف

 2021أكتوبر   31للسنة المنتهية في 

 
 رأس 
 المال

  عالوة
 أسهم إصدار 

 احتياطي  
 إجباري 

 احتياطي 
 تياري خا

 ل ي تحوي احتياط
 ة نبي عمالت أج

ت  راغيلتاحتياطي ا
اكمة في القيمة  المتر

 العادلة 
 خسائر 
 المجموع  متراكمة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يتير كودينا دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
         

 43,661,195 (11,351,344) (3,082,215)     - 4,479,673 8,384,971 176,642 45,053,468  2020ر مبنوف 1 كما في

 (1,862,587) (1,862,587)     -     -     -     -     -     - السنة خسارة

 (541,635)     - (541,635)      -     -     -     -     - أخرى للسنة  خسائر شاملة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (2,404,222) (1,862,587) (541,635)     -     -     -     -     - نة  للس ةل الشام ائرالخسإجمالي 

حتياطي  ئر متراكمة مقابل االإطفاء خسا

     - 4,479,673     -     - (4,479,673)     -     -     - ( 32اري )إيضاح االختي

 (170,145) (170,145)     -     -     -     -     -     - ( 16زكاة )إيضاح 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 41,086,828 (8,904,403) (3,623,850)     -     - 8,384,971 176,642 45,053,468 2021أكتوبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
         

 44,940,778 (10,891,706) (2,295,938) 33,668 4,479,673 8,384,971 176,642 45,053,468 2019مبر نوف 1 كما في

 (459,638) (459,638)     -     -     -     -     -     - السنة  خسارة

 (819,945)     - (786,277) (33,668)     -     -     -     - للسنة  ى شاملة أخر خسائر
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,279,583)  (459,638) (786,277) (33,668)     -     -     -     - ة الشاملة للسن الخسائرإجمالي 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 43,661,195 (11,351,344)  (3,082,215)      - 4,479,673 8,384,971 176,642 45,053,468 2020أكتوبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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معلومات حول الشركة 1

یشار إلیھا معًا اتھا التابعة (ركوشة لشركة اإلنماء العقاریة ش.م.ك.ع. ("الشركة األم")  المالیة المجمعبإصدار البیاناتتم التصریح  
.2022ینایر20فياألم ة الشركةارر مجلس إدوفقاً لقرا2021أكتوبر 31تھیة في منال) للسنةبـ"المجموعة"

ھذه البیدتعاألم  لجمعیة العمومیة لمساھمي الشركةلیحق ي الجمعیة العمومیة السنویة لمساھم خالل اجتماعة المجمعة  انات المالییل 
.  شركة األمال

الشركة شركةاألم  إن  كویتمساھمھي  وتأسعامة  ة یة  تسجیلھا  في  یسھا تم  الكویت  في أسھمھا  و1993طس  أغس15في  مدرجة 
مسجلالمي بنك إسالكبرى")، وھو م األ("الشركة.عك.تابعة لبیت التمویل الكویتي ش.م.ة كرھي شاألم  . إن الشركةالكویتبورصة 

الكویت. بورصة مدرجة في ھمھ سأوالكویت  دولة ي ف

الش المختلفةنشطةباألم  األركةتضطلع  أعمالعقاریة  إن  الكویت.  وخارج  الشركةداخل  بأعمال األم  ال  القیام  تتضمن  العقارات  في 
العقارات.  المقاوالت وصیانة  المبانيل المقاوالت إلقامأعما بجمیع األم  كة رشتضطلع الكما  وإدارة  والتجاریة  ة  ریالمشاریع العقا وة 
ود والمعادن الثمینة، باإلضافةین المباني العامة والخاصة ونقل النقلقیام بجمیع أعمال تأم اویاحیة  یع السالصناعیة والمشاروالسكنیة و

ت  را ھا في االستثماارریق استثمالل فوائض األموال عن طء، وكذلك استغا نكانیكیة والكھربائیة ومواد البر المیا یقطع الغصیانةإلى  
وتخضع  خارجھا.  أو  ل الكویتراء متخصصین داختدار عن طریق مدالتي  م  سھظ األمحافوالعقاریةمحافظ  والسھم  األفي  المباشرة  

كافة األنشطة لتعالیم الشریعة اإلسالمیة.  

لكویت.ان،ثاني والمیزانیالر األول واإلنماء، الدوارك، برج هللا المبدعبعشارھو المسجل األم مكتب الشركةعنوان

أساس اإلعداد  2.1

تزام بیان االل
.ةعن مجلس معاییر المحاسبة الدولیقاریر المالیة الصادرة وفقاً للمعاییر الدولیة للت للمجموعة معة نات المالیة المج البیاإعدادمت

أساس اإلعداد  
درجةالملیةوالموجودات الما ستثناء العقارات االستثماریة  ا بریخیةتا تكلفة اللاساس  وفقاً ألللمجموعة  الیة المجمعة  م لعداد البیانات اتم إ

الخسائر التي تم  أو رباحوالموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األ، خرىات الشاملة األیرادمن خالل اإلبالقیمة العادلة 
العادلة. ةمقیاسھا وفقاً للقی

م. األركةللشالذي یمثل أیضاً العملة الرئیسیةوویتي كالر لدینابا المجمعة عرض البیانات المالیةمت

ئج أو حقوق ر على نتا للسنة الحالیة. لیس إلعادة التصنیف تأثی مبالغعرض اللقد أعید تصنیف بعض مبالغ السنة السابقة لكي تتفق مع  
ملكیة المجموعة. 

أساس التجمیع  2.2

.  2021اكتوبر 31كما فيوشركاتھا التابعة األم یة للشركةال لملیة المجمعة البیانات االبیانات الماتتضمن

تتعرض المجموعةتتحقق عندما  حقوق في عائدات متأو  لمخاطرالسیطرة  مشاركتھیغیكون لھا  من  الشركة المستثمر فرة  یھا ا في 
محددة، تسیطر المجموعة  ا. وبصورةیھفھا على الشركة المستثمردیھا القدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل سیطرتلویكون

ھا فقط عندما یكون لدى المجموعة:مر فیلمستثاعلى الشركة

الحقرطسیال (أي  فیھا  الشركة المستثمر  على  الحالیةتمنالتيالحالیة  قوة  القدرة  توجیحھا  الخاصة ھ  على  الصلة  ذات  األنشطة 
تثمر فیھا)؛بالشركة المس

و یھا؛ستثمر فركتھا في الشركة الممتغیرة من مشا في عائداتقوقح یكون لھا أو ض لمخاطرتعرال
ا؛ ھتداالمستثمر فیھا في التأثیر على عائةكالقدرة على استخدام سیطرتھا على الشر
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 )تتمة(أساس التجميع      2.2
 

وعة بأقل من تفظ المجمتح ا  دعم هذا االفتراض وعندمن السيطرة تنشأ عن أغلبية حقوق التصويت. ولناك افتراض بأ ه  ة عامة،وربص

الصلة عند   في اعتبارها كافة الوقائع والظروف ذات  ة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعةمماثلحقوق    أو  أغلبية حقوق التصويت

 فيها بما في ذلك: مركة المستثم مدى سيطرتها على الشرتقيي
 

 ا مستثمر فيهال ة صوات اآلخرين في الشركالترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األ 
 ؛ و خرىاأل عاقديةالحقوق الناتجة من الترتيبات الت 
 التصويت المحتملة حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق 
 

وجود تغيرات في إلى    ذا كانت المعلومات والظروف تشيرإ  في حالةا  يهلى الشركة المستثمر فسيطرتها ع  مدى  متقيي  لمجموعةتعيد ا

 يطرة. سلثالثة للا  ملأكثر من العواأو  واحدعامل 
 

التابعة الشركة  تجميع  على  تحصل    عندما  يبدأ  التاالمجموعة  الشركة  على  المعبالسيطرة  تفقد  عندما  السيطرة  هذه  وتتوقف  وعة  مجة 

  هازتة التابعة التي تم حيا ات والمصروفات المتعلقة بالشركيرادوجودات والمطلوبات واإللمم إدراج الى الشركة التابعة. ويتسيطرتها ع

توقف سيطرة المجموعة على   خيمن تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تار  مجمعةالبيانات المالية اللسنة في  خالل ابيعها  أو  

 عة. باالشركة الت
 

الحصص غير المسيطرة للمجموعة واألم    بمساهمي الشركة  خرىاألالشاملة  ات  يراداإلد  ند من بنوالخسائر وكل ب أو    رباحتتعلق األ

التعديالت عند الضرو  إجراء  . ويتمرصيد عجز في الحصص غير المسيطرة  لى إ  أدى ذلك   إنى  حت البيانات  لية للشركات  امرة على 

السي تتماشى  لكي  المحاسبية  ساالتابعة  المحاسبية  ات  السياسات  بين ي  للمجموعة.مع  فيما  والمطلوبات  الموجودات  كافة  استبعاد  تم 

الم وشركات  الملكية  وحقوق  والميراداإلجموعة  المتعلقةصروفات  ات  النقدية  المجموعة    امالتبالمع  والتدفقات  أعضاء  بين  فيما 

 تجميع. لابالكامل عند 
 

 عاملة حقوق ملكية.كمالسيطرة، ة تابعة، مع عدم فقدان الملكية لشرك ةص يتم المحاسبة عن التغير في ح
 

الالمجموعة السيطرة على شركة ت  إذا فقدت صص والحت  صلة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبا دات ذات الجوموابعة، فإنها تستبعد 

 راف االعتخل الشامل المجمع. يتم  يان الدة في بجتخسارة ناأو    أي ربح  جيلتس  بينما يتم  ةيلحقوق الملك  خرىير المسيطرة والبنود األغ

 مار محتفظ بها وفقًا للقيمة العادلة. أي استثب
  

 : توبركأ 31كما في  المالية المجمعةانات رجة في البيمداللشركات التابعة فيما يلي تفاصيل ا
 

 األنشطة الرئيسية  ة ي حصة الملكية الفعل بلد التأسيس  اسم الشركة 

  

2021 2020  
     

 خدمات أمنية  %99               %99   الكويت )مقفلة(  شركة اريسكو للخدمات األمنية ش.م.ك
     

 خدمات أمنية  %100 %100 الكويت  .و.ش.ش تآشركة الريادة لحراسة المنش
     

 خدمات أمنية  %100 %100 ت يالكو . ش.ش.و ومعدات األمن والسالمةة ألدوات كة الريادرش
     

 خدمات أمنية  %100 %100 ت الكوي .ش.ش.و ةاألمني  لالستشاراتيادة الر شركة
     

 واستشارات عقارية خدمات %100 %100 الكويت  .ش.ش.و ستشارات العقاريةالشركة المتحدة ل
     

 خدمات أمنية  %99 %99 الكويت  ( األمنية ش.م.ك. )مقفلة شركة اإلنماء للخدمات
     

 ارية  عقأنشطة  %99 %99 السعودية عقارية ذ.م.م.يج الالخل ماءنإشركة 
     

 أنشطة عقارية  %100 %100 البحرين سكو للتطوير العقاري ش.ش.و.يشركة ار
 

وشركة   .ية ذ.م.مرشركة إنماء الخليج العقا  ،)مقفلة(  شركة اريسكو للخدمات األمنية ش.م.ك   كية% من حصة مل1اظ بنسبة  فحتاليتم ا

ً بيكتا  كدأ  ، والذياألم  شركةنيابة عن الن  كأمي  ذي عالقة  فطر  نية ش.م.ك. )مقفلة( باسمم اإلنماء للخدمات األ األم   على أن الشركة  ا

 ذه الحصص.  ه هي المالك المستفيد من
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  اسبيةمحاللتغيرات في السياسات ا     2.3
 

 ن قبل المجموعةقة ملمطبا فسيراتة والمعدلة والتالمعايير الجديد

المحاسبية   السياسات  إعداد    المطبقةإن  لتلك  في  مماثلة  المجمعة  المالية  السنوية   في  المتبعةالبيانات  المجمعة  المالية  البيانات  إعداد 
جموعة  م الم. لم تق2020نوفمبر  1كما في ايير الجديدة التي تسري معالباستثناء تطبيق  2020أكتوبر   31لمنتهية في ا للمجموعة للسنة

األداء أو المركز لم يكن لتطبيق هذه المعايير تأثير مادي على  ر بعد.  كن لم يس ر ولو تفسير أو تعديل صادبالتطبيق المبكر ألي معيار أ
 المالي المجمع للمجموعة. 

 

 : تعريف األعمال 3 يةت على المعيار الدولي للتقارير المالتعديال
ا ل  لتعديليوضح  الدولي  المعيار  المالية  على  األعمال  3لتقارير  األنشطة   دمج  من  متكاملة  مجموعة  أية  تصنيف  يتم  لكي  أنه 

لكي   معاً  يتجمعان  جوهري  وإجراء  مدخالت  أدنى  كحد  تتضمن  وأن  بد  ال  كأعمال،  قدتتوالموجودات  على حقق  الحصول  رة 
لوصول  مطلوبة لكافة المدخالت واإلجراءات القد تتحقق دون أن تشتمل على    أوضح التعديل أن األعمال،  لكالمخرجات. إضافة إلى ذ

 .  البيانات المالية المجمعة للمجموعةإن هذه التعديالت لم يكن لها أي تأثير على إلى المخرجات. 
 

الدولي المعيار  المالية  ل  تعديالت على  الدولي    9لتقارير  المحاسبة  للتقارير  39ومعيار  الدولي  معايير :  7الية  الم  والمعيار  إصالح 
 دل الفائدة مع

المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  على  التعديالت  الدولي    9تقدم  المحاسبة  الم  39ومعيار  للتقارير  الدولي  من 7الية  والمعيار  عدداً 
كا على  تسري  التي  بأع  فةاإلعفاءات  مباشرةً  تتأثر  التي  التحوط  بمع  حالصإمال  عالقات  المتعلقة  عال المعايير  وتتأثر  الفائدة.  قة  دل 

إذا أدى اإلصالح إلى حاالت عدم تأكد حول توقيت و/أو مبلغ التدفقات النقدية المستندة إلى المعايير للبند المتحوط له أو أداة تحوط  ال
تأ أي  التعديالت  لهذه  يكن  لم  المالية  ثيالتحوط.  البيانات  على  للمجموعةال ر  لديه  يثح  مجمعة  ليس  أي عالقات  أنه  لمعدالتا   تحوط 

 الفائدة.
 

 : تعريف المعلومات الجوهرية8ومعيار المحاسبة الدولي  1على معيار المحاسبة الدولي الت تعدي
ة صح عتبر جوهرية في حالة إذا كان حذفها أو عدم  ت  تقدم هذه التعديالت تعريفاً جديداً للمعلومات الجوهرية الذي يبين أن "المعلومات

ر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية ذات يؤث  من المتوقع بصورة معقولة أن  التعبير عنها أو إخفائها
القائمة المنشأة  عن  مالية  معلومات  يقدم  بما  المالية  البيانات  تلك  إلى  استنادا  العام  توضح  ب  الغرض  التقارير".  أن إعداد  التعديالت 

على طبيعة  ت  يةالجوهر المعتمد  أو  وحجم  فردية  المالية. باالعلومات سواء بصورة  البيانات  في سياق  األخرى  المعلومات  مع  ندماج 
يتخ التي  القرارات  على  يؤثر  أن  معقولة  بصورة  المتوقع  من  كان  إذا  جوهريا  المعلومات  عن  التعبير  صحة  عدم  ا ذهويكون 

 المالية المجمعة للمجموعة. البيانات أي تأثير على  تياللم يكن لهذه التعد المستخدمون األساسيون.
 

 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد     2.4

عد ب   رات التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أولمبكر لعدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسييق الم يتم التطب
الم  2020نوفمبر    1 البيانات  إعداد  ليس    يةالأثناء  للمجموعة.  منهاالمجمعة  يكون ألي  أن  المتوقع  البيانات   من  على  تأثير جوهري 
   مجمعة للمجموعة.لمالية الا
 

 اسبية الهامة  سياسات المح ملخص ال    2.5
 

  االعتراف باإليرادات
انقعند    عقود اإلنشاءن  اإليرادات معتراف بيتم اال الخدما  يطرة علىسلل  أو  العم  تالبضائع  الذي  قب  يلإلى  المقابل  تتوقع يمة تعكس 

نشأة أساسية في جميع ترتيبات نتهت المجموعة إلى أنها تعمل كم تقديم الخدمات. وا  ابل نقل البضائع أومقالحصول عليه  جموعة  الم
 ميل. لها إلى العيو تح بللخدمات قلبضاعة أو اوذجية على اصورة نمحيث إنها تسيطر براداتها إي

 

لهذه العقود، يتم ذها نظراً النه وفقعقود التي يتم تنفيالتنفيذ مقابل  قيد الاألعمال    يقوم بالسيطرة على كافةيل  عمالعة أن  ومترى المج اً 
المن النهاتجهيز  منتج  العقد  فسخ  حالة  وفي  العميل  لمواصفات  وفقاً  ا  ئي  يكونجانب  المج  لعميل،  حق  استمن  تكاليف لااد  ردموعة 

 ربح معقول.  مشها بما ذلك  ،كبدة حتى تاريخهالمت
 

تعلقة إجمالي التكاليف الم  إلى التكلفة المتكبدة بالنسبة  م  ة المدخالت باستخدااستناداً إلى طريق  قتعلى مدار الو رادات  راف باإلييتم االعت
بإيرادات العقد  فعترايتم اال ،ابصورة موثوق منهعقد اإلنشاء   ةن تحديد نتيجندما ال يمكاإلنجاز. ع ياس مدىق كأن يتمباستكمال العقد 

بمقدار العتكال  فقط  اليف  المتكبدة  يتم  تيقد  أن  المرجح  ان  يتم  استردادها.  على  م  المتوقعة  بالخسارة  الدخل العتراف  بيان  في  الفور 
ذاالمجمع بالتكاليف  االعتراف  ويتم  الصلة.  ال  ت  بيان  تك  المجمعدخل  في  يتم  تخفيضهدبعندما  ويتم  إيراداتا  بأي  ال  ها    يتم   محتملة 

ً إصدار  يتم    راجها ضمن إيرادات العقد.دإ ً   90إلى    30ل مدة تتراوح من  استحقاقها عادة خالوط العقد ويتم  شرل  الفواتير وفقا . ويتم يوما
  عقود. تاواتير كموجودتصدر بها ف الغ التي لمرض المببينما يتم ع مطلوبات عقودعرض الفواتير الزائدة ك

 

قوم على ئد النسبة المئوية التي تالتزام األداء زا  اءبدة الستيفلمتكفة اكل ر التاالعتراف باإليرادات بمقدا  م، يتالتكاليف  دبالنسبة للعقود زائ
 األتعاب الثابتة وفقاً للعقد. لهذه التكاليف مث
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 )تتمة( اسبية الهامة سياسات المح ملخص ال     2.5
 

 )تتمة(  اتاالعتراف باإليراد
 

افز بالقدر الذي يتم لحووا  اتوالمطالب  العقدي قيمة  عقد وأي تغير فلايرادات المتفق عليها في  ة لإلئيداتتضمن إيرادات العقد القيمة االبت 

ً ابء كتسوا ادهاعتم  ة للعميل. ممارسات األعمال التجاري لالتنويه به من خال  أوة أو شفهيا
 

د والتي كل محدبش  اكن تعيينهميوالتي  عقد متوقع  أو بأي    قدلعمباشرة با  األداء التكاليف التي تتعلق  ماتزتتضمن تكاليف العقد الستيفاء ال

نة.  ويتم االعتراف سل فترة اإلطفاء عن  ت حيث تقعلى العقد بصفة عامة كمصروفايتم تحميل تكلفة الحصول  قع استردادها.  من المتو

جوهرية غير    المجمع  كز الماليان المريخ بيارتى  حت  اهتم أداؤفيها األعمال التي ي  نالتي تكود  علقة بالعقودات العقد والتكاليف المتبإيرا

 بدة وبالتالي ال يتم االعتراف بأي أرباح.   المتك كلفةالت بمقدار
 

   المقابل المتغير 
مقابل الحق في الحصول عليه    لهالتي يكون  ا   المقابلدير قيمة  وم المجموعة بتقالعقد مبلغاً متغيراً، تقتضمن المقابل الوارد بة إذا  في حال 

مل بدرجة كبيرة أال يطرأ أي حتى يكون من المحت  داية العقد وتقييدهفي ب غير  ل المتلمقابم تقدير هذا اى العميل. ويت عة إل البضا  ليوحت

اإليرادات    جوهري  رج بمبلغ  البت  لإليرادات  يتم  وحتى  االمتراكمة  عدم  في  المالحقاً  باللتأكد  المتغيمقرتبط  حق   .رابل  من  ليس 

 . متغير ابلحصول على أي مقلية المجمعة الالما اناتبيال خفي تاريالمجموعة 
 

 لضمان مات ااتزال 

ة عن  ال المشاريع. تتم المحاسبعيوب القائمة في تاريخ استكمبصورة نموذجية ضمانات بإجراء اإلصالحات العامة للمجموعة  تقدم ال

ً ا طة بضمانات المرتبهذه الضمان  ة.تملالموجودات المحبات المحتملة ولمطلوت واصاخصملا 37لي لمعيار المحاسبة الدو لجودة طبقا
 

ً مجمال  دمتق من    لمدة  وعة ضمانا إلىتمتد  اإلنشاء  أعوام  ةثثال  عام  فترة  نهاية  الضمانبعد  هذه  بيع  ويتم  الخدمة.  على  القائمة  إما   ات 

زامين تة اليم الخدمدقضمان بتالر  فيت المعدات وتو اعد المتضمنة كال من مبي والعقل  شمركيب المعدات. تصورة منفصلة أو مقترنة بتب

وبواسطة ديم الضمان القائم على توفير الخدمة.  لمعدات والتعهد بتقين التعهد بتحويل ا الفصل ب  ث يمكنء حيمن التزامات حسن األدا

يتم   .ام عقودتزالك  الخدمة ويسجل  ريالضمان القائم على توف  إلى  لةامجزء من سعر المعنفصل النسبية، يتم توزيع  طريقة سعر البيع الم

 إلى الوقت المنقضي.   ير الخدمة استناداً مان القائم على توفقديم الضفيها ت يتم يرادات على مدى الفترة التي ل اإلتسجي
 

 لجوهريبند التمويل ا 
 ً خدام  تسعقود بااله  هذسعر المعاملة ل  ة من عمالئها. يتم خصمملمبرا  اءل من عقود اإلنشدفعات مقدماً طويلة األج  تستلم المجموعة أيضا

  ذاً في االعتبار بند التمويل الجوهري.في بداية العقد، اخالمجموعة وعمالئها صلة بين ية منفمال لذي قد يتم تسجيله في معاملةاعدل الم

 

 تقديم خدمات 
اإليرا فتتمثل  المقدمة  الخدمات  من  من  دات  اإليرادات  عقارإدي  والصاة  األمن  وخدمات  الغيايرات  لصالح  اال  ر.نة    ف ا عتريتم 

   بها.لمقدمة عند اكتسان الخدمات امدات اإليراب

 

 عقارية طة أنش

إواألدات  اإليراتتمثل   من  اإليرادات  في  العقارية  األنشطة  عن  الناتجة  الرباح  وتأجير  الغير  لحساب  العقارات  يتم  دارة  عقارات. 

قسط ان الدخل المجمع على أساس اليفي بتثمارية سرات االعقاللي التشغيلتأجير لاعن عقود الناتجة  راتالعقا يرتأج إيراداتب االعتراف

 . اإليجارعلى مدى فترة  الثابت
 

 رادات توزيعات أرباح  يإ
 اح. لحق في استالم توزيعات األربرباح عندما يثبت اإيرادات توزيعات األب االعترافيتم 

 

 ودائع استثمارية  
 قعة.  لمتوإلى معدالت توزيع األرباح ا ناداً حقاق استتساال أساس لىع ستثماريةع االئامن الوداألرباح ب االعتراف متي
 

 مويل ت ليفتكا

تك المتالتموياليف  إن  جاهز   أصل  إنتاجأو    إنشاءأو    بحيازة  مباشرةعلقة  ل  يصبح  حتى  جوهرية  زمنية  فترة  بالضرورة  يستغرق 

خالل   اتكمصروف  خرىيف التمويل األليع تكايل جمجتسم  . ويتصلكلفة األن تء ما كجزم رسملتهتي  بيع لا  أو  خصص لهستخدام المالل

 موال.  فيما يتعلق باقتراض األالتي تتكبدها الشركة  خرىاليف األلتكوا رباحاأل التمويل منف اليتك تتكونكبدها. فترة ت
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة     2.5
 

 ئبالضرا

 العلمي  محصة مؤسسة الكويت للتقد
قرار  إلى    وفقاً لطريقة االحتساب المعدلة استناداً   السنة  حمن رب  %1بنسبة    دم العلمي لتقت لالكوية مؤسسة  صحاألم    كةشرب التستح

االحتياطي إلى    عتطاالقواات من الشركات الزميلة والشركات التابعة  يرادأنه يجب استبعاد اإل  ىلذي ينص علالمؤسسة ا  إدارةمجلس  

 سسة.  ؤمحصة ال يدحد ند تسنة عبح الر من جبارياال
 

 الة الوطنية  العم معة ديبضر
للقانون رقم  األم    ركةتقوم الش الما  وقرار  2000لسنة    19باحتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا   2006لسنة    24ة رقم  يلوزير 

 المالية   قق االوراسوي  جة فركات المدرشلالنقدية من ا  رباحيعات األوزالسنة الخاضعة للضرائب. تخصم ت  أرباح% من  2.5بنسبة  

 لضريبة. السنة عند تحديد الربح الخاضع ل من ربحية ريبة دعم العمالة الوطنة لضعضوالخا
 

 الزكاة 
ديسمبر    10من    رااعتباالذي يسري    58/2007ح السنة وفقا لمتطلبات قرار وزارة المالية رقم  بر% من  1سبة  الزكاة بن   حتسابيتم ا

  بيان الدخل المجمع. ات فيلمتطلبا هذا لهوفق بةتسالمحالزكاة  اجرد. يتم إ2007
 

للشركة  لإلرشاداتوفقا  ذلك،    إلى   ضافة إ الشركةاألم  الداخلية  تقوم  الزكاة  باحتساألم    ،  باب  صافي 2.577بة  سناالضافية  من   %

تحميل يتم  السنة.  نهاية  في  للزكاة  الخاضعة  اه  الموجودات  االحتياطي  ضمن  المبلغ  وفقاً وتد  راكمةتلما   خسائرال/ختياريالذا  فع 

 ى. الكبر األم الشركةلدى  ية شرعالرقابة ال توى وهيئة الف تاهلتوجي
 

 تحويل العمالت األجنبية

 رصدة المعامالت واأل
ً ية مبدئياً  ب نعمالت األجعامالت بالد الميجري قي ية للعملة الرئيسية لكل منها في ل الفورويالتح  ألسعار  من قبل شركات المجموعة وفقا

 . بها ألول مرة افلالعترتي تتأهل لمعاملة الا يختار
 

بالموجودات    لويتحيُعاد   النقدية  الالعمالوالمطلوبات  األجنبية وفقاً ألسعار  بتالفورية  صرف  ت  الرئيسية  ااريخ  للعملة  لمالية البيانات 

 المجمع.  ل بيان الدخ ى. وتؤخذ كافة الفروق إلجمعةمال
 

يتم   التي  النقدية  غير  البنود  بالنسبة  اسقيإن  التاريللها  أجنبتكلفة  بعملة  تحو  ةيخية  ت  ها يليتم  في  كما  الصرف  أسعار  ريخ واباستخدام 

للق  ياسهات المبدئية. وبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم قمعامالال ار الصرف سعة بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أليمة العادوفقاً 

   .يمة العادلةلقا يد كما في التاريخ الذي تم فيه تحد
 

 موعةشركات المج
رف بأسعار الصاألم    عملة العرض للشركةإلى    العمليات األجنبية  طلوبات، يتم تحويل موجودات ومة المجمعةياللمبيانات الافي تاريخ  

المجمعة  اناتالبياريخ  سائدة في تال بياناالمالية  الخاصة بهم  ت  ، ويتم تحويل  السائوفقًا ألالدخل  المف  دةسعار الصرف  ملة. اعي تاريخ 

عند بيع عملية أجنبية، يدرج   .لدخل الشامل المجمعبيان افي  يع مباشرة  التحويل لغرض التجمد  نع  الناتجة  ليفروق التحو  لجيتسويتم  

 لدخل المجمع.ا محددة ضمن بيانالجنبية األعملية العلق بالمت رىخلشاملة األات اديرابند اإل
  

 ليةماالانخفاض قيمة الموجودات غير 

ً موعة تقييجمتجري ال فإذا ما  ما قد تنخفض قيمته.  أصلن  على أ  لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر  ةمعمجمالية    تا نبيا  بتاريخ كل  ما

المؤشر هذا  إورضرعند  أو    وجد  انخاختباجراء  ة  لألال  فاضر  السنوي  بتصل قيمة  المجموعة  تقوم  استقد،  الممكن  المبلغ  رداده ير 

المبل .صللأل ال  صللأل  هداستردا  ممكنالغ  إن  العقهو  ليمة  النإن  دةوحأو    صلأل ادلة  اتاج  التكاليف حتى  ناقصاً  أثناء و  أ  لبيعقد  القيمة 

نحو كبير عن تلك   لىمنتجاً لتدفقات نقدية مستقلة ع  صلاأل  كنما لم ي ساس إفراديعلى أ  أصلاالستخدام أيهما أعلى؛ ويتم تحديده لكل  

إنتاجه الموالتي يتم  الممكن استردادهسحتا  حالة يتملا. وفي هذه  رىخت األالموجودا  تمجموعاأو    تداجوا من  المبلغ  من كجزء    اب 

يعتبر ،  دة إنتاج النقد( عن المبلغ الممكن استردادهأو وحما )  صل أل  الدفترية. عندما تزيد القيمة  صلنتاج النقد التي ينتمي لها األإة  وحد

 الدخل   القيمة في بيان  نخفاضارة ايل خساده بتسج درستكن االممته  قيم إلى    ويخفض  هيمتق  ضت)أو وحدة إنتاج النقد( قد انخف  صلاأل

  ع.المجم
 

المقدرة  ديرعند تق المستقبلية  النقدية  التدفقات  أثناء االستخدام، تخصم  الحميالقإلى    القيمة  ت ام ي س تقييعك  مل خصتخدام معدالية باسة 

لتكاليف حتى اة ناقصاً يمة العادلالق د )أو وحدة إنتاج النقد(. عند تحدي صل ألالمرتبطة باخاطر لمواموال لية للقيمة الزمنية لألالسوق الحا

 المتاحة.  لقيمة العادلةا إن هذه العمليات المحاسبية يتم تأييدها بمؤشرات تقييم مناسب.نموذج  البيع، يتم استخدام 
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 ت المحاسبية الهامة )تتمة( لسياساا ملخص     2.5
 

 )تتمة( ماليةلدات غير اة الموجوميق   فاضانخ

اً لم تعد سابق  ناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلةإذا كان ه  ماديد  لتح  بيانات مالية مجمعة  لاريخ كتب  مييتقإجراء    ميت

ت .انخفضتقد    أو  موجودة المؤشر، يتم  الممكن استرداده. ويتم  قد فإذا ما توفر مثل هذا  المبلغ   المحققة   لقيمةا  فاضخناخسائر    ردير 

فقط لتحديد  ديراالتقفي    تغير  هناك  كان  اإذ  سابقا  المستخدمة  لأل  القيمةت  استردادها  القيمة   صلالممكن  انخفاض  تسجيل خسائر  منذ 

يمة الق تجاوزي نأ نال يمك المبلغ بعد الزيادةإن  ستردادها.ا قيمته الممكنإلى  صللأل الدفتريةزيادة القيمة  تمي ،الحالة. وفي هذه خيرةاال

 ابقة.ت السفي السنوا  صلالقيمة لأل  إذا لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في  تهالك،د االستم تحديدها بالصافي بعسين  اكتي  ال  الدفترية

   بيان الدخل المجمع.في   الرد هذا يسجل
 

 ومعداتممتلكات ومنشآت 

هلك . ال تست القيمة إن وجدتفي    ةر متراكمئاخسمتراكم وأي  ك الاله االست  بعد  يفبالصاوالمعدات بالتكلفة  منشآت  الالممتلكات ودرج  ت

 يلي: لمقدرة كماجية االقسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاعلى أساس ب االستهالك . يحتسضاألر
  

 ة سن  15 -10 اني بم 

  سنوات   7 -2 أثاث ومعدات 

 سنوات    6 -3 سيارات 
 

والمنشآتبند    نإ جزءو  والمعدات  الممتلكات  مبدئياً  ي  هروج  أي  به تراعالا  إلغاءم  تيمسجل  البيع  ف  توقع  د  عنأو    عند  منافع عدم 

)المحتسبة بالفرق بين صافي   صلأل اإلغاء االعتراف بعن    ناتجةخسائر  أو    أرباحبيعه. تدرج أي  أو    استخدامهن  اقتصادية مستقبلية م

 . صلاألء االعتراف بغالإ دعن  ع( في بيان الدخل المجمصللأل  الدفتريةة متحصالت البيع والقيم
 

يلها  والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعد  والمنشآتللممتلكات  الك  االستهوطرق    ةاإلنتاجي  مارواألع  ديةخريالتة  لقيمعة اجايتم مر

 . مالئًماإذا كان ذلك ل، في المستقب
 

 ة لصمنفرة  ا بصوهنحاسبة ععدات التي يتم الملماو  تالممتلكات والمنشآأحد بنود    جزء من  ستبدالال  يتم رسملة المصروفات المتكبدة

قتصادية االفع  منازيادة الى  إل  ديفقط عندما تؤ  خرىالمستبدل. ويتم رسملة المصروفات الالحقة األء  جزلل  الدفتريةلقيمة  ويتم شطب ا

 بدها.كتمع عند لدخل المجن ااي بفي  ىرخسجل كافة المصروفات األتعلق بها. وت لممعدات اوال والمنشآتالممتلكات المستقبلية لبند 
 

مرتي ام  والمنشتلكامملل  الدفتريةلقيمة  اجعة  القيمة  والمعدات  آت  ت  انخفاض  تحديد  تشيرلغرض  ي ف  التغيراتأو    ثاألحدا  عندما 

ة مقدرلاتها  ميق  توجودالمل   الدفترية  ةموعندما تتجاوز القي  شر. فإذا ما وجد هذا المؤالدفتريةقيمتها    عدم إمكانية استردادإلى    ظروفلا

التكاليف حتى   ا قصً نا  دلةلقيمة العامثل اها والتي تدقيمتها الممكن استرداإلى    للموجودات  ةالدفتريلقيمة  يض ا، يتم تخفاستردادهاكن  المم

 على.  أالقيمة اثناء االستخدام ايهما أو  لبيعا
 

 عقارات استثمارية 

كال أو  الرأسمالية اقيمتهزيادة أو  اتراديإقيق فظ بها لتح طورة المحتات الم ارقعلوا تطويرلاات قيد رية العقاراالستثما تاقارلعا تتضمن

 ً  ات تأجيرإيرادضمن العقارات االستثمارية عند االحتفاظ بها لغرض تحقيق    أجيرللتها  المحتفظ ب  قارات. يتم تصنيف العالغرضين معا

قيلغرض زياأو   الغأو    سماليةرألاها  متدة  لغ  حتفاظاال  نمبدالً  ،  اً رضين معكال  البيع في سبها  ض لغرأو    يالطبيع  عمالألاياق  رض 

 دارية.  إألغراض أو  أثناء اإلنتاجالستخدام ا
 

ادت االرج  الم رية  ثماستلعقارات  تكاليف  فيها  بما  بالتكلفة  األمبدئياً  المعاملة  تكاليف  تتضمن  للخعاملة.  المهنية  قانونية  لاات  دمتعاب 

 الدفتريةتشغيل. كما تتضمن القيمة  ليث يصبح جاهزا لضرة بحالحا   حالتهإلى    صل العقارة حتى يزماللا  خرىاأل  فلتكالياوالعموالت و

 ت امدتكاليف الخ  ، وال تتضمناالعترافيما لو تم الوفاء بمعايير  تكبد التكلفة ف  حينستثماري الحالي  ر اال عقاال  دال جزء مناستب  تكلفة

 . يرستثماعقار االومية للالي
 

العقارا  فارلالعتالحقاً   إدراج  يتم  االالمبدئي،  العبستثمارية  ت  تاريخ    لةادالقيمة  في  السوق  ظروف  تعكس  المالية التي  البيانات 

لسنة التي في ا  عجمملا بيان الدخل  في    رات االستثماريةللعقالعادلة  ا  ةقيملتغيرات في الناتجة من ا لاالخسائر  أو    رباح. تدرج األالمجمعة

 تنشأ فيها.  
 

 ير في االستخدام. في حالة تحويل العقار من عقار لالستثمار غون هناك ت كط عندما ي ية فقالعقارات االستثمارمن  إلى أو    تال يتتم التحو

ير في االستخدام. التغياريخ  تي  ف  ر العادلةقة تكون قيمة العقاالالحمحاسبة  لل  سبةفة المعتمدة للعقار بالنلكالت  فإنعقار يشغله المالك  إلى  

ال أصبح  عقاراً  اقعإذا  المالك  يشغله  الذي  تقوم  ثمارياستر  بااً،  عليها  المجموعة  المنصوص  للسياسة  وفقاً  العقار  هذا  عن  لمحاسبة 

 ي االستخدام. التغيير ف خيحتى تار والمعداتممتلكات والمنشآت لل
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 ( ةمتياسات المحاسبية الهامة )تخص السمل      2.5
 

 عقارات استثمارية )تتمة(

يب  فارتعاال  غاءإلم  تي االستثمارية عندما  بيعهتالعقارات  يتم سحبأو    ام  االست  عندما  دائمة من االستخدام و العقار  عدم  ثماري بصفة 

أو    أرباحإلى    يارثمت سللعقار اال  الدفتريةحصالت البيع والقيمة  تصافي مبين  ة من بيعه. يؤدي الفرق  ية مستقبلياداقتصافع  أي منتوقع  

الالخسائر فأو    رباحاأل  جيلست  ويتم  بيعه.أو    من االستخدام  يراثم الستا  قارالعسحب    دنع  خسائر إلغاء دخل المجمع في فترة  ي بيان 

 بموجب عقود تأجير تشغيلي كعقارات استثمارية.  محتفظ بها اراتعق أي تصنيف. لم يتم االعتراف
 

 استثمار في شركات زميلة 

الشركة تلكل ا  إن  هي  عل  زميلة  تمارس  تالمجمو  ا هيالتي  ً راً ي ث أعة  ملموسا ا  التأثير  يمثل  قراحية  الصوس  لملم.  في  رات المشاركة 

السياسات. يتم المحاسبة تلك  السيطرة المشتركة على  أو    رةها السيطيكون ل   نأ   ا دونغيلية للشركة المستثمر فيهمالية والتشالسياسات ال

 . ةيبمحاسلكية الملازميلة باستخدام طريقة حقوق   تا شركعن استثمار المجموعة في 
 

الملكية حقوق  لطريقة  الشركة    جليس ،  وفقاً  في  بالتكلفة  الزميلة  االستثمار  المجممبدئيا  المالي  المركز  بيان  ويعفي  اتعدتم  .  لقيمة يل 

رة لشهتدرج ا  .منذ تاريخ الحيازة  لة الزمي  ةفي حصة المجموعة في صافي موجودات الشرك  اتالتغيرب  لالعترافلالستثمار    الدفترية

يعكس بيان   يمة.النخفاض في القبصورة مستقلة لتحديد ا  هارلالستثمار وال يتم اختبا  ةالدفتريمة  لة ضمن القيشركة الزميلبامرتبطة  ال

 رىخاملة األالش  تايرادة في اإلرشمع الحصة في نتائج عمليات تشغيل الشركة الزميلة. عند حدوث تغيير تم إدراجه مبا الدخل المج

 عندما يكون ،  المجمع  خراأل  الشامل  الدخلبيان  اح عنها ضمن  ر ويتم اإلفصالتغي  حصتها في هذا   ةوع تسجل المجم  يلة،الزم  ركةللش

انًاكممك  ذل يتم  الزميأو    رباحاألستبعاد  .  المجموعة والشركة  بين  المعامالت  الناتجة من  المحققة   في حصة  البمقدار    ةلالخسائر غير 

 يلة.  مزة الالشرك
 

بمساهمي الشركة الزميلة   الخاصة  رباحل هذه الحصة األالمجمع. تمثة بيان الدخل  ي مقدمميلة فات الزكشرال  أرباحي  لحصة فهر اظت

 الزميلة.  للشركاتبعد الضرائب وحقوق األقلية في الشركات التابعة  رباحاأل تمثل ي فهيلالتاوب
 

المالية للشركة   بياناتلاختالف تاريخ  حالة امجموعة وفي  للة  المجمعالمالية    ت انابيال  لنفس  ةللزميركات الشالمالية لانات  يبال  يتم إعداد

 جراء تعديالت لتعكس تأثير المعامالتلمالية المجمعة للمجموعة، يتم إنات االبيااريخ  تعن    جاوز فترة ثالثة أشهرزميلة بتاريخ ال يتال

لكي متى لزم ذلك،  ء التعديالت،  م إجرالمجموعة، ويتلة  المالية المجمع  تانبياال  وتاريخ  اريخالت  لكذ  التي تجري بين  ةماألحداث الهاأو  

 جموعة.   مة للياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبيلسا تتوافق
 

الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري قيد خسارة انخفاض في  ة فيلمجموعا  لقيمة الستثمارا  بعد تطبيق طريقة حقوق 

تزميللا  اهشركات المجموعةة.  كل    يف  حدد  مانبيتاريخ  مجمات  موضوعي  إذا  ما  عةالية  دليل  هناك  قيمة   كان  في  االنخفاض   على 

الدليلجد هذإذا وولة.  ية زماالستثمار في شرك استرداا  الممكن  المبلغ  بين  بالفرق  القيمة  في  االنخفاض  المجموعة مبلغ   هد، تحتسب 

 المجمع.  الدخل بيان فيالمبلغ  يتم تسجيلعندها و  الدفترية اوقيمتهة للشركة الزميل
 

محتفظ به بالقيمة العادلة. ويدرج الفرق بين   ارل أي استثميوتسج المجموعة بقياس    لزميلة، تقومعلى الشركة االملموس    أثيرالت  عند فقد

 لمجمع. الدخل ا  انيب يع فيت البالمحتفظ به ومتحصالتثمار سلاللة داعمة اليقالتأثير الملموس وال فقد دنعللشركة الزميلة   الدفتريةالقيمة 
 

 مخزون

صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أو    بالتكلفةتلك البنود  ، وتدرج  يةئ ة جزبصور  في عقودها  زونالمخة استخدام بنود  لمجموعتنوي ا

المصر  أقل. تلك  هي  التكاليف  منتفوإن  كل  يصل  حتى  المتكبدة  وحالاالحه  انكمإلى    جات  الحاضرةي  تحديدها  لته  س ا سأعلى    ويتم 

  المتوسط المرجح.
 

المميُحدد صافي   علىالقيمة  تحقيقها  التكاليف  كن  المصروفات  ساأو    لشراء  قدرةالم  أساس  ذلك  في  بما  مماثل،  بند  سيتم تبدال  التي 

 المرجح. سطمتوال أساس ىلرة ويتم تحديدها علته الحاضاحمكانه وإلى  تكبدها حتى يصل ذلك البند
 

 موجودات حق االستخدام

التأجير  تاريخ بداية    بموجودات حق االستخدام في  موعةمجلا  تعترف لالستخدام(.   )أي تاريخ أنعقد  يصبح األصل األساسي متاحاً 

للتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة والمعدلة بما يعك اس ادة قيأية إعس  وتقاس موجودات حق االستخدام وفقاً 

التأجير. تتض قيمة  منلمطلوبات عقود  االستخدام  الم  مطلوبات عقود  تكلفة موجودات حق  والتكالالتأجير  المباشرة سجلة  المبدئية  يف 

تتيقن   لم  وما  مستلمة.  تأجير  عقود  حوافز  أي  ناقصاً  البدء  تاريخ  قبل  أو  في  المسددة  التأجير  عقود  ومدفوعات    المجموعة المتكبدة 

م المعترف ق االستخداتهالك موجودات حي نهاية مدة عقد التأجير، يتم اسفر  من حصولها على ملكية األصل المستأج  ةلمعقو  رةبصو

تخضع موجودات حق االستخدام  . أيهما أقصر بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل ومدة عقد التأجير

 النخفاض القيمة. 
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 تمة( المحاسبية الهامة )تات ياسالس صخمل     2.5
 

 ر أجيت لا مطلوبات
للقيمة الحالية لمدتي يتم قياالعقد والبمطلوبات  في تاريخ بداية عقد التأجير    المجموعةتعترف   فوعات عقد التأجير التي سيتم سها وفقاً 

مدفوعات الثابتة في طبيعتها(  ذلك الما في  )بسدادها على مدى فترة عقد التأجير. وتتضمن مدفوعات عقد التأجير المدفوعات الثابتة  
المتغيرة    صااقن التأجير  عقد  ومدفوعات  مستحقة  حوافز  تعتمأي  أحدالتي  على  الالمؤشرات    د  المبالغ  وكذلك  المعدالت  من أو  تي 

ا  لخيار  الممارسة  التأجير على سعر  التخريدية. كما تشتمل مدفوعات عقد  القيمة  والشالمتوقع سدادها بموجب ضمانات   لتي من راء 
التأومدفوعات الغرامات إلنهاء ع  المجموعةمارسته من قبل  م  تمالمؤكد بصورة معقولة من أنه ي ت مدة عقد حالة إذا كانجير في  قد 

لخيار إنهاء العقد. وفي حالة مدفوعات التأجير المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ما، فيتم    المجموعةرسة  التأجير تعكس مما
 الظروف التي تستدعي سداد المدفوعات.   أوث في الفترة التي يقع فيها الحد صروفاتلها كمجيتس
 

معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بداية عقد التأجير في حالة    المجموعةد التأجير، تستخدم  ية لمدفوعات عقالحالقيمة  عند احتساب ال
يتم زيادة مبلغ مطلوبات   د،عقشكل فوري. وبعد تاريخ بداية الحديد ببل للتقاإذا كان معدل االقتراض المتضمن في عقد التأجير غير  

عقد التأجير المسددة. إضافة إلى ذلك، يعاد قياس القيمة تخفيضها مقابل مدفوعات تمويل بينما يتم ال لفةعقد التأجير لكي تعكس تراكم تك
الثابتة في لتا  لتأجير أو تغير في مدفوعات عقدعقد ا  في مدةر  الدفترية لمطلوبات عقد التأجير في حالة أن يطرأ تعديل أو تغيي أجير 

 اسي. ن سيتم شراء األصل األسلتحديد ما إذا كاؤه جراطبيعتها أو تغير في التقييم الذي يتم إ
 

 عقود التأجير قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيمة
)أي تلك ات والمعدات  لكمتملل  أجير قصيرة األجل الخاصة بهاود التبة لعق نسإعفاء االعتراف للعقود قصيرة األجل بال  المجموعةتطبق  

التي تقدر مدتها بفترة   أقل من تاريشه  12العقود  أو  التأجير والتي ال تتضمن خيار شراء األصل(  خراً  أيضاً . كبداية  أنها تطبق  ما 
الت القيمة على  إعفاء االعتراف بعقود  القيمةر  تعتب  والتي  مكتبيةالتأجير المعدات    عقودأجير منخفضة   1,500  من)أي أقل    منخفضة 

أمريكي( حادوالر  في  التأجير  عقد  مدفوعات  تسجيل  ويتم  األ.  قصيرة  العقود  وعقودلة  القيمة   تأجير  جل  منخفضة  الموجودات 
 كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير. 

 

   19-فيدكوس امتيازات اإليجار المتعلقة بفيرو :16مالية القارير تعديالت على المعيار الدولي للت

تعديل على المعيار الدولي   -  19-وفيدالمتعلقة بفيروس كامتيازات اإليجار    2020مايو    28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  
المالية   التأجير  16للتقارير  للمستأجرين من تطبيق  عقود  إعفاًء  التعديالت  المالية  ر  المعيات  إرشادا. تمنح  للتقارير  بشأن   16الدولي 

. نظًرا لكونه مبرًرا عمليًا، قد يختار المستأجر 19-شرة لجائحة كوفيدمباة تعديل عقد التأجير المتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة  سبحام

المتعلق بفيروس كوفيد المستأجر الذي  ير. يقوم  التأج   لعقدالً من المؤجر يمثل تعدي الممنوح   19-عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار 

بنفس الطريقة  19-المتعلق بفيروس كوفيد  ة عن امتياز اإليجاراالختيار بالمحاسبة عن أي تغيير في مدفوعات التأجير الناتجا  هذيقوم ب 

يسري التعديل على   .رالتأجيلعقد    يمثل التغيير تعديالً   ، إذا لم 16التي يحتسب بها حدوث أي تغيير وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  

المبكر.  ، كما يُسمح بالتط 2020يونيو    1السنوية التي تبدأ في أو بعد    المجمعة  ت الماليةنايافترات الب تأثير تج عن هذا التعديل  ين بيق 

  .(27)إيضاح  وعةالمجمعة للمجممادي على البيانات المالية 
 

 ق حلالالمبدئي والقياس ا االعتراف –المالية  دواتاأل
 

تس اال  جييتم  واللموجودات  عنا  اتمطلوبلمالية  طرلمالية  المجموعة  تكون  األدما  في  لأل  حكام فا  يتمالتعاقدية  قياس م  داة.  بدئيا 

املة المتعلقة مباشرة بحيازة الموجودات المالية خصم تكاليف المع افة أوبالقيمة العادلة. ويتم إض لماليةات ابووالمطل ةيالالموجودات الم

المالية المدرجة  ة والمطلوليماات الف الموجودمالية )بخاللا  اتر المطلوباد اصاو   العادلة من خالل األبات   خسائر( لاأو    باحربالقيمة 

العادلة ل القيمة  المالية  ة أو اماليلاوجودات  ملمن  المتعلقة    االعتراف  ندع  -  اجةالح  وفق   -لمطلوبات  المعاملة  المبدئي. كما إن تكاليف 

الدخل   ائر تسجل مباشرة في بيانالخساو    رباحادلة من خالل األة العميقلاات مالية بصدار مطلوبأو إ  موجودات مالية  ةازمباشرة بحي

 ع. مجالم
 

  الموجودات المالية
أو  ميت المبيعات  كافة  عاد  استب  تسجيل  أو  تاريخبالطريالمشتريات  أساس  على  االعتيادية  مبيعات   قة  أو  مشتريات  إن  المتاجرة. 

المالية بادووجالم ااء  شر  تهي عمليا  االعتياديةة  لطريقات  المالية  الموجودات  فأو بيع  الموجودات  تسليم  ق زمني ي نطالتي تتطلب 

 .  ئح أو العرف السائد في السوقللواقاً فعموماً و هين ضمن إطار زمني يتم تحديدعم
 

 المالية. داتوجومتصنيف ال على بناءً  عادلةة أو بالقيمة الأفمطالحقاً قياس كافة الموجودات المالية المسجلة سواء بالتكلفة الم يت
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 ة( تمياسات المحاسبية الهامة )تخص السمل    2.5
 

 ()تتمة المبدئي والقياس الالحق االعتراف –المالية  دواتاأل
 

 )تتمة( الموجودات المالية
 

 المالية   تصنيف الموجودات
  أةلفة المطفكتالموجودات المالية المدرجة بال

في ل التي تستونقد المعادوالنقد والع االستثمارية  نين والموجودات األخرى والودائمديلاو  عقودموجودات الية مثل  لاالموجودات الم  إن

 : للتكلفة المطفأة الحقا قياسها وفقايتم  ةاآلتيشروط ال
 

 ة، و لتعاقديل التدفقات النقدية اتحصيية للمادات الوجلى االحتفاظ بالمويهدف إال معن نموذج ألي ضمالما صليتم االحتفاظ باأل 

 طفق والفوائد عليهالمبلغ  صلأل ت دفوعاثل مقات النقدية التي تمتواريخ معينة للتدف ؤدي فيتالمالي   صلروط التعاقدية لألالش نإ . 
 

ً   خرىاألكافة الموجودات المالية  ويتم الحقاً قياس   ثناء أدوات حقوق الملكية إذا  استب  رئاسو الخأ  ح اربمة العادلة من خالل األقيلل  وفقا

غير قابل حو  ى نعل  خرىاأل  شاملةالات  يرادة من خالل اإلالمبدئي تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادل  االعترافعند  عة  جموملا  اختارت

 لإللغاء. 
 

 لي التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفع
 على الفترة ذات الصلة.   حربالات دإيراالمطفأة ألداة الدين وتوزيع ة فلكتتساب الحاالفعلي هي طريقة  عائددل العمإن طريقة 

 

في المستقبل المعدل الذي يخصم النقدية المقدرة المستلمة    لي هوالفع  ربح المعدل  ن  بالتكلفة المطفأة، فإبالنسبة لألدوات المالية المدرجة  

ف األ)بما  كافة  ذلك  العتي  او  المدفوعة  والنقاط  السماب  معدل    جزءاً ل  مثت  يتتلمة  من  يتجزأ  المعاملة كاوت،  ليالفع  ربحالال  ليف 

فترة   -وفق المالئم    -وقع ألداة الدين أو  المت  العمرمدى    علىة  قعن المتوخسائر االئتما( مع استبعاد  خرىوالعالوات أو الخصومات األ

 ئي. المبد افرتاالعألداة الدين عند  الدفتريةيمة جمالي القأقصر مقابل إ
 

االمال  صلكلفة المطفأة لألتلا  نإ  لمسددة المبالغ ا  لصأالمبدئي ناقصا    االعترافالمالي عند    صلتم مقابله قياس األي  ذيلمبلغ الي هي 

ص صخالمستحق المعدل مقابل أي م  غلوالمبالفعلي ألي فرق بين المبلغ المبدئي    عائداكم باستخدام طريقة معدل الالمترطفاء  ا اإلزائد

مخصص لقاء أي    االمالي قبل تعديله  صلالتكلفة المطفأة لأل  ي يمثلال لما  صللأل  الدفترية  القيمةمجمل  ، فإن  أخرى  ةياحن  ر. منللخسائ

 . لخسائرل
 

 بحالرات  راديإيتم احتساب  كلفة المطفأة.  تلالفعلي ألدوات الدين المقاسة الحقا وفقا ل العائد  باستخدام طريقة معدل    الربح  تاإيرادسجل  ت

يمتها  ت قانخفض  التي  المالي؛ مع استبعاد الموجودات المالية  صللأل  يةتردفال مالي القيمة  على اجالفعلي    عائدعدل الم   قيبطالل تخ  من

ً مانية الحقاالئت  العائد  لمن خالل تطبيق معد  الربح  اتداإير. بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية الحقا، تسجل  ا

التكلفع  عليلفا إالما  صلمطفأة لأللا ة  لى  المانابيال  في فتراتوقع  ا  ذلي.  الالحقة  ات  المجمعة  المرتب  في  تحسنلية  طة مخاطر االئتمان 

خالل تطبيق طريقة ن  م  ح بالرات  إيرادبحيث لم يعد منخفض القيمة االئتمانية، تسجل    االئتمانية  خفضت قيمتهلي الذي انالما  صلباأل

 المالي.   لص لأل الدفترية ةمقياجمالي الى للي ع الفعربح لامعدل 
 

 ى خراألات الشاملة يراد العادلة من خالل اإلالمدرجة بالقيمة  يةالالموجودات الم
 تا في أدوستثمارات  لتصنيف اال  (ةللمجموعة أن تقوم اختيار غير قابل لإللغاء )وفقا لكل أداة على حد   بدئي، يجوزالم  االعترافعند  

ال العادلوفق  ملكيةحقوق  للقيمة  لباح  . وال يسمخرىالشاملة األ   تايرادخالل اإل  نمة  ا  العادلة من خالل اإللتصنيف وفقا  ات يرادلقيمة 

مال لية دمج أعمعمار لغرض المتاجرة أو في حالة تحقق مقابل مؤقت من قبل المشتري في  اظ باالستثالة االحتفحفي    رىخة األالشامل

 . 3مالية ر ال تقاريالدولي لل لمعيارتخضع ل
 

الملكية  ساقييتم   العالم  أدوات حقوق  بالقيمة  اإل  لة اددرجة  األيرادمن خالل  الشاملة  وفقا    خرىات  العمبدئيا  تكاليف ادلللقيمة  زائدا  ة 

ات الشاملة يراداإل  ة ضمنة العادلميمن التغيرات في الق الناتجة    رالخسائو  رباحالعادلة مع إدراج األلقيمة  سها باقيا  ، يتمالمعاملة. الحقا

األ  .ىخراأل تصنيف  اعادة  يتم  الخ  رباحلن  الأو  عند  كمة  رامتسائر  المجمع  الدخل  بيان  س  سهم،األفي    اتاالستثمار  بيعالى  يتم بل 

 . ةالمتراكم رالخسائلى تحويلها إ
 

المجم كابت  وعةقامت  االصنيف  أفة  في  الملكيةستثمارات  ا  دوات حقوق  لحتفظ  لمغير  كمبها  العادلة من  لمتاجرة  بالقيمة   ل خال درجة 

 . 9دولي للتقارير المالية عيار اللمل ق المبدئيو الخسائر عند التطبيأ رباحاأل
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 تتمة(محاسبية الهامة )لاياسات ملخص الس     2.5
 

 ( المبدئي والقياس الالحق )تتمة االعتراف –األدوات المالية 
 

 مة(لمالية )تتدات االموجو
 

 )تتمة(تصنيف الموجودات المالية 
 

توزيعت أ  رباحألا  تاسجل  في  االستثمارات  حقلهذه  الم  يةكملال   قودوات  الدخل  بيان  ثبمجفي  عند  حع  استالم   قوت  في  المجموعة 

األتوز المالية  عياللما  فقو  باحريعات  للتقارير  الدولي  عمالء  اتيراد"اإل  15ر  مع  العقود  من  ماالناتجة  األلم    "  توزيعات   رباحتمثل 

 ستثمار. يف االبوضوح جزءا من تكال 

 

 ئر اسقيمة العادلة من خالل األرباح او الخلا

شروطها التعاقدية في تواريخ محددة إلى تؤدي  ي ال  لتع أو ااء والبيأعمالها إلى الشر  نموذج  يهدف  لية التيامف الموجودات التصنيم  تي

 خالل األرباح أو الخسائر.  دلة منا عالة بالقيمة كمدرجبلغ والفائدة فقط على أصل المبالغ القائمة لما تدفقات نقدية تمثل مدفوعات أصل
 

بصورة شرائها أو إصدارها    ر عندلخسائا  باح أوالل األرالعادلة من خ  بالقيمة  جةكمدر  المالية  تاصنيف الموجودوعة بتممجال  ومقت

الة  ، في حةرداات مالية مة أدوأنشطة المتاجرة أو عندما تشكل جزءاً من محفظ  رئيسية لغرض تحقيق أرباح قصيرة األجل من خالل

يان في ب   رةالمتاجها لغرض  ات المحتفظ بجيل الموجودتم تسجل. وياأل  رباح قصيرةراف باألعتلاليث  دحتوافر دليل على وجود نمط  

 لمركز المالي المجمع وقياسها وفقاً للقيمة العادلة.  ا
 

 ذي ال  يلبل لإللغاء بتصنيف األصل الماغير قا  ونحلقيام على  إلى اجموعة عند االعتراف المبدئي  سبق، قد تلجأ المباإلضافة إلى ما  

لة األخرى كأصل مالي مدرج بالقيمة العادلة  الشامادات  يرل اإللة من خالالقيمة العادالمطفأة أو  كلفة  قا للت وف  سلبات القياتوفي متطيس

 قد تنشأ.   حاسبيةم وقة من أي فرملحوظيحد بصورة  إذا كان ذلك من شأنه أن يستبعد أومن خالل األرباح أو الخسائر 
 

للموجودا للقيموفالمصنفة  ة  يالالم  تبالنسبة  الخسائر،  خال  من ة  العادل   ةقا  أو  قياسل األرباح  ً ها الحيتم  للق وفققا العادلة مع إدراج ا  يمة 

األرباح زيعات  وتو  ات الفوائدإيرادلدخل المجمع. يتم تسجيل  ة العادلة ضمن بيان ااألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم

   ات.الم المدفوعي استالحق فت ب ثأو عندما يط العقد روشل بقاط في بيان الدخل المجمع
 

 ية المالت موجوداالقيمة   انخفاض
ر خسائ   تسجيللم يتم  لية المقاسة بالتكلفة المطفأة. وتسجل المجموعة مخصص خسائر مقابل خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات الما

. خرىة األات الشامليرادن خالل اإلدلة م ة العايمقلالمدرجة باالمالية  ت  اودموجلا ات حقوق الملكية المصنفة ضمن  ة ألدوميلقانخفاض ا

 . كل بيانات مالية مجمعةة خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ قيمحديث ت ويتم
 

ال المتوقعة  مجموعة  تسجل  المدينتوقع  الم  ياجنتى العمر اإلى مد لعبصفة دائمة خسائر االئتمان  من ضتت  التي ال  ةلألرصدة التجارية 

المالية  هذه الموجودلوقعة  المت ويتم تقدير خسائر االئتمان    وهري.تمويل ج   بندة  بصفة عام استنادا   اتمخصص  باستخدام مصفوفةات 

للمجم التاريخية  الخبرة  والمعدلة  الى  االئتمان  بخسائر  يتعلق  فيما  تبعووعة  بالمدامل  وتقييم ظلواينين  تعلق  العامة  االقتصادية  روف 

وفق ما يقتضي االمر. ان    –ل  لألمواة الزمنية  يملك القي ذبما فانات المالية المجمعة  بياليخ  ة في تارعق ة والمتولحالياف  روظجهات الوت

ملة على مدى العمر حتالم  ثرتعة احداث الن كاف مثل خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة معلى مدى عمر األداة توقعة  خسائر االئتمان المت

 ريين.  اتجالينين دمالمتوقع لل
 

 يةان االئتمتها يمق لفة المطفأة التي انخفضتلتكباة المالي تالموجودا
القيمة االئتمانية في حالة وقوع حدث أو أكثر من بينه  صلر األيعتب التعثر  المالي منخفض  وذلك ألغراض إدارة مخاطر   -ا حاالت 

  صل ية المقدرة لألية المستقبلالنقددفقات  الت  تأثير جوهري علىه  ل   نأ  إلى   مجموعةلا   نما تشير الخبرة السابقة لدىيح  -  ن الداخليةئتمااال

 لحوظة حول األحداث االتية: بيانات المالمالي ال صلعايير االتية. من بين أدلة انخفاض القيمة االئتمانية لألفي المي تستولتواالي الم
 

  أو المقترض، صدار جهة االلها  ض رتعجوهرية ت صعوبات مالية 

 و التأخر في السداد،  أ التعثر لمثد مخالفة عق 

   المقترض  تواجهتعاقدية تتعلق بالصعوبات المالية التي    وأ  يةادب اقتصسباأل  -  قترضازات للمح امتين( بمنمقرضيض )المقرلاقيام 

 ،  غير ذلكحها في يمنلم يكن المقرض لوالتي  –

 و  كلة المالية، أيهالة أو غير ذلك من إجراءات إعادض لإلفالس قترملا عرضان يتلمرجح من ا 

 صعوبات مالية المالي نتيجة لصاأل انشط لهذ قاختفاء سو . 
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 بية الهامة )تتمة(سات المحاسملخص السيا   2.5
 

  تتمة(الالحق )  سالمبدئي والقيا عترافاال – ةياألدوات المال
 

 الموجودات المالية )تتمة(
 دات المالية )تتمة( ولموجا مةيق   فاضانخ

 

 لتكلفة المطفأةالمدرجة باة ماليال تادجوموشطب ال
األ بشطب  المجموعة  المدرج    صلتقوم  المالمالي  تشي بالتكلفة  معلومات  وجود  حالة  في  إطفأة  الطرف    لىر  يتأن  عرض المقابل 

في ء بد لا أو ة،فيت التصمقابل تحة وضع الطرف الحال يف ،لاالمثبيل على س ،احتماالت واقعية للسداد  دجلصعوبات مالية شديدة وال يو

التي تتبعها المجموعة    االسترداداءات  إجرإلنفاذ القانون بموجب    لمشطوبة. وقد يستمر خضوع الموجودات المالية اات اإلفالسجراءإ

 ع.  المجم لخدالفي بيان  -إن وجدت  -ة درذات الصلة. وتسجل المبالغ المستالقانونية االستشارة اعاة مع مر
 

 ها تراف بواالع عة قوتالخسائر االئتمانية الم قياس
التعثر )أي حجم الخسائر في حالة التعثر(   عن  قياس احتماالت التعثر والخسائر الناتجةياس خسائر االئتمان المتوقعة هي عملية  ق  نإ

قا لية وفبتق مسمعلومات اللة بالالمعديخية  تارلاالبيانات    لىجة من التعثر اتااحتماالت التعثر والخسائر الن  ستند تقييمللتعثر. ي  لتعرضوا

 اناتالبيللموجودات في تاريخ  الدفتريةة القيمللموجودات المالية، فيمثل ذلك مجمل  . فيما يتعلق بالتعرض للتعثر بالنسبةهعالألموضح ل

وعةمجمال  المالية ال،  الضمانات  بالنسبة  وعقود  القروض  المعتاليتضمن  مالية؛  لالتزامات  فيالمسحوب    غبلرض   البياناتاريخ  ت  كما 

 مجمعة. لية الالما
 

 لى المجموعة بموجب المستحقة إقدية التعاقدية  التدفقات النئتمان المتوقعة بالفرق بين كافة  موجودات المالية، تقدر خسائر االلل  بةسبالن

   ي.صلاأل يلالفع الربح لدمعها مخصومة بمقدية التي تتوقع المجموعة استالتدفقات الند وكافة الالعق
 

المالالن  افي بي  القيمة  انخفاض  ئرساالمجموعة خ  جلتس   لمدرجة بالتكلفة المطفأة مع تعديل قيمتهاية ادخل المجمع لجميع الموجودات 

 ر. سائمن خالل حساب مخصص الخ الدفترية
 

  االعتراف إلغاء
ما و عندأي،  المال   صلاألالنقدية من  فقات  لى التدع  ل حصوقدية للتعالاق  تهي الحقونتالمالي عندما    صلاألاالعتراف بالمجموعة    تلغي

 المالي،  صلخاطر والمزايا الهامة لملكية األالماملة يتم خاللها تحويل كافة  ية التعاقدية في معالم التدفقات النقدل حقوق استويتح م بوتق

 المالي.  صلاأل ىعلة سيطرتفظ بالتح الو صلاأل ةيمة لملكا الهايامزمخاطر واللاو االحتفاظ بكافة أة بتحويل وم المجموعندما ال تقو عأ
 

 خرى ات الشاملة األيراداإلضمن  ة  اكمة مدرج/ خسائر متر  أرباحمجمع أي  ان الدخل التسجل في بي  ، ال 2017نوفمبر    1ن  م  ارااعتب

 ي ف  اراتاالستثم  هذهإلغاء االعتراف بعند   خرىألا  شاملة لاات  يرادبالقيمة العادلة من خالل اإل  جةدرمصنفة كمهم اللالستثمارات في أس

  سهم.ألا
 

ال  أيو في  الحصة  المؤهلة  موجودات  المحولة  بهاللإل مالية  باالعتراف  بإنشائ  غاء  المجموعة  قامت  بهاأها  والتي  االحتفاظ  يتم و   ،

 . مستقل أو التزام أصلك االعتراف بها
 

ال. في   مأير  الى حد كب  لفةتدل مخعلما  صللنقدية لألا  ذا كانت التدفقاتإقييم ما  تبة  المجموع  مالي، تقومال  لصفي حالة تعديل شروط األ

التدفقات ال للتدج  رةبصودية  قنحالة اختالف  التعاقدية  النقدية من األ وهرية، تعتبر الحقوق  وفي هذا   هية.ي منتصلالمالي األ  صلفقات 

 مالي جديد بالقيمة العادلة.    لصأ ي وتسجيلصلي األالمال صلاألبإلغاء االعتراف الحالة، يتم 
 

 لية ما لا وباتلطالم
 عائد الفعلي.  الل معدم تخداباس  فأةات المالية بالتكلفة المطلوبمطكافة ال  سام الحقا قيتي
 

الب  المالية للمجموعة الحسابات المكشوفة لدى  مطلوبات  و   رىخوالدائنين والمطلوبات األ  ودائني المرابحة  نوكتتضمن المطلوبات 

 . ومطلوبات عقود التأجير دوعقال

 

 القياس الالحق 
 لي: فها وفقا لما يطلوبات المالية الى تصنيقياس الالحق للمد التنسي
 

 مرابحةالدائنو 
ً راؤها  ش  متدات  ل لموجوس الدفع المؤجأسا  على   غ المستحقةبحة المبالالمرايمثل دائنو     مرابحة مرابحة. تدرج أرصدة ال  لترتيبات  وفقا

يأخذ   المستحقة على أساس توزيع نسبي زمني  حربامستحق. يتم صرف األلا  جلعقد، ناقًصا الربح المؤجب  بمولغ الدائنة  ابلمالدائنة با
 القائم.ا والرصيد اص بهفي االعتبار معدل الربح الخ
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 )تتمة(ة مااله اسبيةملخص السياسات المح   2.5
 

  (ةتماس الالحق )توالقي المبدئي االعتراف –ت المالية دوااأل

 )تتمة(ة ليلما ت االمطلوبا
 مة(ت)ت ق القياس الالح

 

  أخرىومطلوبات  ندائنو
ال مبا  تابمطلوتسجل  لقاء  المست  في  دفعلغ ستعن  تسلمهاقبل  تم  خدمات  أو  فواتير  اء  سو  ،بضائع  بها  الموردصدرت  قبل  لم   من  أو 
 تصدر.

 

 ترافعاال إلغاء
  استبدال   دنه. عانتهاء صالحية استحقاق  و أ  ؤهإلغاطلوبات أو  بالم  من االلتزام المرتبط  ء اعفالتزام مالي عندما يتم اإلب  االعتراف  إلغاء  يتم

ماالتز بآام  تعديل شرو  بشروط  المقرضخر من نفس  لي حالي  أو  بشكل جوهري،  يتم لت اال  طمختلفة  الحالي بشكل كبير،  المالي  زام 
  ة في ذات الصل   يةفترالد  ةفي القيم  الفرقجديد، ويدرج    عتراف بالتزاما و  يصلاأل  اعتراف بااللتزامذا التبديل أو التعديل كعدم  معاملة ه

 . جمعالمل خن الدبيا
 

 اليةالم دواتمقاصة األ

الموجوداتمقا  جراءإ  يتم المالي  المالية  صة بين  المالي  يدرة ووالمطلوبات  المركز  المبلغ في بيان  ما يكون المجمع فقط عندج صافي 
وية دات وتس وجومال  قيتحقأو    أساس الصافي  ىلعغ  لباتلك الموية  ست  المجموعة  وتنويالمسجلة    لغابلما  بمقاصةحق قانوني ملزم    هناك

 د.  ن واحلمطلوبات في آا
 

 عادلة  يمة القياس الق

 في في السوق    المشاركينمنظمة بين    معاملةزام ما في  لتا  لتسويةالمدفوع  أو    ما  أصللم من بيع  مستال  السعرتعرف القيمة العادلة بأنها  
 ام:اللتزتسوية ا وأ صلتراض حدوث معاملة بيع األفا  ىإل  لعادلةيمة اس. يستند قياس القتاريخ القيا

 

 ام، أو االلتزأو   صللأل الرئيسي في السوق 
 االلتزام.أو  صللأل ثر مالءمةاألك السوقالسوق الرئيسي، في  في ظل غياب 

 

 تزام.االل أو صلكثر مالءمة لألألسوق الا أو السوق الرئيسيإلى   تمكن المجموعة من الوصولأن تيجب 
 

لأل  ساقي  ميت العادلة  باسلالاو  أ   صل القيمة  ا  تخدامتزام  يلتي  االفتراضات  أن  الممكن  تسعير   المشاركون  استخدمهمن  عند  السوق  في 
 .االقتصادية المثلى مصالحهمتحقيق سيعملون للتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق الاأو  صلاأل

 

بأعلى   ل صل استخدام األن خالتصادية مقا  افعمن  تحقيقالسوق على  ي  ف  كرشاملا الي قدرة  المر  غي  صللأل يمة العادلة  س القايق  يراعي
 ستوى له. بأعلى وأفضل م صلأن يستخدم األحتمل ن المسوق ممشارك آخر في الإلى  من خالل بيعهأو  وى له،وأفضل مست

 

ت الخ لمدا  اعتماد علىتحقيق أقصى    مع   ،لةداعالقيمة اليتوفر لها بيانات كافية لقياس    فوظرتستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة لل
 الملحوظة. ت غير المدخال لحد من االعتماد علىاوات الصلة وظة ذالملح

 

ول الهرمي جدلان  ضمالمجمعة  عنها في البيانات المالية  االفصاح  و  أ ي يتم قياس قيمتها العادلةبات التلمطلوات واتصنف كافة الموجود
 : لقيمة العادلة ككلاس القي النسبةرية بالجوه تالخ المدأقل مستوى من إلى  اً ادنتاس ،ليي ين كماللقيمة العادلة، والمب

 

 لة؛مطلوبات مماثأو  اق النشطة لموجوداتاألسو( في األسعار المعلنة )غير المعدلة :1ى ستوالم 
 تقييم    :2ى  المستو مستفيها    يكون أساليب  المدخ  وىأقل  بالنسبةالت  من  القيمل  الجوهرية  مبابش  ةدلاعالة  قياس  غير  أو    شر كل 

 ؛ و اً ظوحمل رمباش
 ة العادلةقيمال اسقيل الجوهرية بالنسبةالمدخالت توى من أقل مس  فيها يكون تقييم الب أسالي :3ى مستولا  ً  . ملحوظا

 

ت قد  اليوتحلات  انة ما إذا كساس متكرر، تحدد المجموعأعلى    ةعجمي البيانات المالية المبات المدرجة ف ات والمطلوبالنسبة للموجود
قيمة  اس ال أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقيى  إل  داً م التصنيف )استناتقيي  إعادةطريق  ي عن  الهرم  ولدجت الدثت بين مستوياح

 .جمعةالية مات مبيانفترة  العادلة ككل( في نهاية كل
 

أو   صلاأل خاطرطبيعة وسمات ومإلى  ادً اناست ات وبدات والمطلوت المجموعة بتحديد فئات للموجماق  لغرض إفصاحات القيمة العادلة،
 لة كما هو موضح أعاله.العاد ول الهرمي للقيمةالجد مستوىزام وااللت
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 لمحاسبية الهامة )تتمة( ا لسياساتملخص ا     2.5
 

 لموظفين  الخدمة لمكافأة نهاية 
وظف ي للمالنهائب  تاالر   ه المكافأة يعتمد علىهذ  قتحقااسن  إ.  ل الكويتييها وفقا لقانون العمخدمة لموظفلاة  تقدم المجموعة مكافأة نهاي

الخدموطول   إلمدة  يخضع  كما  اة  األتمام  لقانلحد  وفقا  الخدمة  مدة  من  العمدنى  الون  ذي  ولعقل  العوصلة  الخاصد  . ينبالموظف  ةمل 
التت المكافأة عستحق  لهذه  المتوقعة  االل  لىكاليف  يمثل هذا  التوظيف.  فترة  االل  وممالغير    تزاممدى  ة  نتيجكل موظف  ل  ستحقملمبلغ 
 . لمالية المجمعةات ابيانلاريخ له في تامع هاءإن
 

المجموع  بالموظفين  لقيتع  فيما تقدم  اشتراالكويتيين،  االجتمإلى    كاتة  للتأمينات  العامة  محتالمؤسسة  من  اعية  كنسبة   رواتب سبة 
  استحقاقها. عند تاكمصروف تسجلالتي  تكاعلى هذه االشتراتقتصر مجموعة ال اتمتزالان . اينالموظف

 

 ات  مخصص
التزادما  عنت  صامخصال  قيدم  تي ن  اضي، ومن المحتمل أملع في ا حدث وقاستداللي( نتيجة  أو    )قانوني  حالي م  يكون لدى المجموعة 

 . اهثوق من رة موم بصوزالتمبلغ االتقدير ية هذا االلتزام، ويمكن وسلتمنافع اقتصادية لمتضمنة الد  موارر للالصادتدفق ال يتطلب
  

 نة األما ةبصف موجودات
لمجموعة  لمطلوبات  أو    موجوداتك  ل عامال تُ األمانة  أو    جموعة بصفة الوكالةها المبها التي تحتفظ ب  ع المتعلقةائودت والالموجودا  نإ

 .جمعملا  اجها ضمن بيان المركز المالييتم إدر وبالتالي ال
 

 ة محتملموجودات ومطلوبات 
قتصادية االمنافع  لالوارد ل   تدفق الصاح عنها عندما يكون  فيتم اإلولكن  ة  ة المجمعالمالي  ضمن البيانات  ةلمحتمالت  وجوداج المراإدال يتم  
 محتمالً. أمراً 

 

 نةضممتالموارد  الصادر للتدفق  الما لم يكن    اهعن يتم اإلفصاح    ولكن  ،المجمعة  المالية  ضمن البيانات   ةمحتملالمطلوبات الاج  م إدرال يت
 مستبعداً.  ية أمراً تصادفع اقلمنا

 

 ت اقطاع ات المعلوم
تقوم بتقديم منتجات وخدمات أو    مال(خدمات )قطاع األعأو    موعة التي تقوم بتقديم منتجاتالمميزة للمجاألجزاء  في  طاعات  ثل القتتم 

 . خرىأللقطاعات اايا امزو ف عن مخاطرلتي تخضع لمخاطر ومزايا تختلاو( ادية معينة )القطاع الجغرافييئة اقتصفي ب
 

 د و أرصدة العق
 د  وت العقوجودام
البضاعة أو الة قيام المجموعة باألداء من خالل تحويل والخدمات إلى العميل. في حلبضائع الحق في المقابل لقاء نقل ا لعقدصل امثل أي

إلىدماالخ ب  ت  العميل  قيام  قبل  ا  داسدالعميل  استحقاق  قبل  أو  االعالمقابل  يتم  المقابل  العقوجودات  بم  افترلدفع،  لقاء   تسبمك الد 
 روط.  المش

 

  ودق عال لوباتمط
ستحق( قابل المعميل التي تقوم المجموعة باستالم مقابل لها )أو مبلغ المبتحويل البضائع أو الخدمات إلى اليثمل التزام العقد االلتزام  

 قد م العراف بالتزااالعت، يتم  دمات إلى العميلالخاعة أو  بضلاويل  تحقيام المجموعة ب   العميل بسداد مقابل قبل  مويقمن العميل. عندما  
السداد ع يتم  الدف  ندما  استحقاق  بمط  عأو  االعتراف  يتم  أسبق(.  التزاما)أيهما  بأداء  المجموعة  تقوم  عندما  كإيرادات  العقد  تها  لوبات 

 ب العقد.  بموج
 

 الفتراضات المحاسبية الهامةقديرات واتلوااألحكام  2.6
 

الماالبياعداد  إ  إن للمنات  المجمعة  اإلدار  يتطلبجموعة  لية  وضعمن  على  حكأ  ة  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  المدرجة  ام  المبالغ 
الماملة في ن وفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتات والمصريرادلإل البيانات  المجمعة. ومع    ةليهاية فترة 

ع فإن  هذهذلك،  من  التأكد  ينتجوالتقديراضات  الفترا   دم  أن  يمكن  ن  ات  إتائج  عنه  تتطلب  القيمة  ديتعجراء  قد  على  مادي   الدفترية ل 
 الفترات المستقبلية.   لألصل أو االلتزام المتأثر في

 

 األحكام 
السياسات إطار تطبيق  باستخالمحاسب  في  اإلدارة  قامت  للمجموعة،  التالية والتي  مداية  المحاسبية  التل  األحكام  جوهرية كثر  ألا  يرأث ها 

 معة:  مالية المجات الفي البيان ةرجمدعلى المبالغ ال
 

 تصنيف العقارات 
 عقار استثماري.  جرة أو كازة عقار معين لتحديد ما إذا كان يجب تصنيفه كعقار للمتاين على اإلدارة اتخاذ قرار عند حييتع 

 

دام ه أو الستخقيمت  اً الرتفاعبرقت  ات تأجير أوإيرادوليد  ره لتيطوت  أويازته  ر استثماري إذا تم حيف العقار كعقانصبتتقوم المجموعة  
 دد في المستقبل.غير مح

 

 مال العادي، إن وجد. ياق األعقار للمتاجرة إذا تم حيازته بصفة أساسية لغرض البيع في ستصنف المجموعة بتصنيف العقار كع
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 )تتمة( مةهاوالتقديرات واالفتراضات المحاسبية الم اكحاأل2.6     
 

 )تتمة(ام األحك

  ماليةلا اتاألدوتصنيف 
كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو لتحديد ما إذا كان سيتم تصنيفها    األداة المالية  عند حيازة  دارة قراراذ اإلتتخ

 . الشاملة األخرى تاادلقيمة العادلة من خالل اإليردرجة بامك
 

ال العادلة من خالل األ بالقية كمدرجة  ليماإن تصنيف األدوات  ذه األدوات اإلدارة ألداء ه ية مراقبة  ند الى كيفر يستأو الخسائ  حبارمة 

التغيرات  المالية. في حالة تواف العادلة كجزء من األرباح أفي القيمر قيمة عادلة موثوق منها لهذه األدوات، وادراج  خسائر في لا و  ة 

 خسائر.لا اوادلة من خالل األرباح ة العجة بالقيمدركم م تصنيفها  حسابات اإلدارة، يت
 

 يمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. مدرجة بالقكموجودات مالية  خرىاألألدوات المالية نيف كافة امجموعة بتصوم التق
 

 تراضات ف ات واالالتقدير

االفتراضات   يلي  بالمئرالفيما  تتعلق  التي  اليسية  والمصادر  ايسرئستقبل  لعدم  بتاريخ    لتأكدية  التقديرات  المالياالبيمن  المنات  جمعة ة 

قديرات تستند ت  للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة.  الدفتريةديل جوهري على القيمة  بير يؤدي إلى تعلها أثر ك  والتي

المؤش إلى  المجموعة  ال  تراوافتراضات  البيانات  إعداد  عند  المجالمتاحة  الظرولك  ة.معمالية  واالفتراضات  ن  حول ية  الحالوف 

للتغيرات  طوراتالت نتيجة  تتغير  قد  سيطر  المستقبلية  نطاق  خارج  أو ظروف  السوق  في في  التغيرات  هذه  عكس  يتم  المجموعة.  ة 

 ثها.االفتراضات عند حدو
 

 ييم العقارات االستثماريةتق
العادلة القيمة  اللع  تتحدد  االستثمارية  إلىقارات  استنادا  سنو   لمطورة  إجراؤه  يتم  متقييم  قياً  خبران  تقي بل  مستقلين ء  عقارات  يم 

استناداً ة السوق  ات أو طريقيرادالعقارات المطورة بواسطة طريقة رسملة اإل  بأساليب تقييم معروفة. يتم تقييم  ومتخصصين يستعينون

 جموعة.ة لعقارات ذات خصائص وموقع مماثل لعقارات المإلى معامالت حديث
 

 ً رات مستقلين ؤه سنوياً من قبل خبراء تقييم عقاالتطوير استنادا إلى تقييم يتم إجرا  ة قيدستثمارياالارات   القيمة العادلة للعقتتحدد أيضا

لقيمة لدولية باستثناء في حالة عدم إمكانية تحديد اقبل لجنة معايير التقييم ابها من    متخصصين يستعينون بأساليب تقييم معروفة موصى

ض طة الجمع ما بين طريقة السوق لألرعقارات االستثمارية قيد التطوير بواسلة للة العادقيميد الة موثوق منها. يتم تحدالعادلة بصور

 وطريقة التكلفة ألعمال اإلنشاءات.
 

 تعقود اإلنشاءا بإيراداتاالعتراف 
ة  ومرحل كل عقد  جة  ل نتيتقدير لدى اإلدارة حو  علقة بها أفضلالمت  ات عقود اإلنشاءات واألرصدة المدينةيرادلة إلتعكس المبالغ المسج

تخضع . بالنسبة للعقود األكثر تعقيدًا على وجه التحديد،  قود اإلنشاءات المستمرة وتراكم الطلباتوهذا يتضمن تقييم ربحية عاإلنجاز.  

 العقد لعدم تأكد جوهري من التقديرات.حتى اإلتمام وربحية  التكاليف
 

 غير مكتملةعقود أرباح 

االعتراف  ال يمكمكتملود غير  عق  ح علىاألرباب  يتم  إلى مرحلة  العقد  إال عندما يصل  تأكد ة  بدرجة  النهائية  األرباح  تقدير  ن عندها 

 التقديرات المعقولة.  ه الوصول إلىالمستوى الذي يمكن عنديتطلب ذلك من إدارة المجموعة أن تحدد  ولة.معق
 

 العقود غير المكتملة ة عن ألرباح المقدرالتكاليف المتراكمة وا
إلى إجمالي التكاليف المقدرة ة بالرجوع إلى نسبة التكاليف الفعلية المتكبدة  ن عقود اإلنشاءات ذات األسعار الثابتات مديرااإل  ياسيتم ق

ن هذا األمر يتطلب من بق. إمحققة في الساات اليرادمقدرة ويتم تخفيضها وفقاً لنسبة اإلات العقد الدإيرايتم تطبيقها على  لكل عقد والتي

 ع إلنجاز كل مشروع.  حكام في تقدير إجمالي التكلفة المتوقم األاستخدا وعةالمجم
 

 والمعدات   كات والمنشآتللممتلاألعمار اإلنتاجية 
عد احتساب دير بيتم هذا التق  والمعدات وذلك لغرض احتساب االستهالك.  لمنشآتللممتلكات واة المقدرة  ار اإلنتاجيدارة األعماإلتحدد  

ا للمتوقاالستخدام  وكع  عألصل  والتآكل  ذلك  التلف  االستعوامل  من  وامالالمادي  التخريدية  القيمة  بمراجعة  اإلدارة  تقوم  ألعمار . 

 يرات السابقة.اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقدة عندما ترى ت االستهالك المستقبلياإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل مصروفا
 

   المعداتت وآ لمنشالممتلكات وا فاض قيمةانخ
. تجري المجمعة  جة في البيانات الماليةعدات قد يكون له تأثير جوهري على المبالغ المدروالم  الممتلكات والمنشآتانخفاض قيمة  إن  

ً اإلد تقييما ق  ارة  أو  األوالمعدات عندما تشير    ت والمنشآتالممتلكايمة  النخفاض  اللاحداث  في  إمكانية ظروف  تغيرات  إلى عدم  تشير 

 . ريةالدفتالقيمة اد داستر
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 )تتمة( يرات واالفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام والتقد 2.6
 

 )تتمة( ديرات واالفتراضاتقالت

 )تتمة(  اتات والمنشآت والمعدمتلكالم انخفاض قيمة
  ي:قيمة ما يلنخفاض في اللال جعةل التي تعتبر هامة والتي قد تستوجب إجراء مراتتضمن العوام

  

 زمن أو االستخدام العادي. مع مرور ال والمتوقعوقية القيمة الس ر فييانخفاض كب 

 لوجيا والبيئات الرقابية.نوتغيرات كبيرة في التك 

 صل أسوأ، أو سيكون أسوأ، من المتوقع.لى أن األداء االقتصادي لألير إير الداخلية يشدليل من التقار 
 

 ة غير المسعر سهمفي األ ماراتاالستث تقييم 
 ادةً إلى واحدة مما يلي: ة عفي األسهم غير المسعرستثمارات االيم ي قيستند ت 

 

  ئةمتكافمعامالت حديثة في السوق بشروط تجارية. 

 مماثلة إلى حد كبير.  خرىأ  العادلة الحالية ألداة القيمة 

 ر مماثلةت شروط وسمات مخاطللبنود ذاالمطبقة  معدالت الحاليةالنقدية المتوقعة مخصومة بال تالتدفقا 

 ى أخرم تقييماذج ن 

 قياس الموجودات األساسية وفقاً للقيمة العادلة. ند صافي قيمة الموجودات ع 
 

 ديرا جوهريا.في األسهم غير المسعرة يتطلب تق اتوعوامل الخصم لالستثمارإن تحديد التدفقات النقدية 
 

 المطفأةبالتكلفة المدرجة  ماليةالانخفاض قيمة الموجودات 
اضات حول مخاطر إلى االفتر  11و  10عنها باإليضاحين رقم    للموجودات المالية المفصح  ةتوقعن المئتماالاص خسائر  يستند مخص

ومعدال  الخساالتعثر  االفترت  هذه  وضع  في  باألحكام  المجموعة  تستعين  المتوقعة.  الحتس ئر  المالئمة  المدخالت  واختيار   اباضات 

قديرات المستقبلية في نهاية كل فترة ة وظروف السوق الحالية والتجموعة للملسابقا  لتاريخيةنادا إلى الخبرة القيمة استخفاض في ااالن

 نات مالية مجمعة.بيا
 

 استثمار   خسائر صافي  3

  

2021 2020 
    
    

 (1,304,954) (615,777)   (6ية )إيضاح قييم عقارات استثمارائر غير محققة من إعادة تخس

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

 (850) 1,062  االرباح او الخسائر  

 112,512 60,495  ودائع استثماريةأرباح من 
  ──────── ──────── 

  (554,220) (1,193,292) 

  ═══════ ═══════ 
 

 اسية والمخففة  السهم األس خسارة     4

 

القائمة خالل السنة. يتم احتساب   خسارةساسية بقسمة  السهم األ  خسارة  م احتسابيت العادية  السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم 

دد لمرجح لعالمتوسط ا  ة خالل السنة زائداً دد األسهم العادية القائمالسنة على المتوسط المرجح لع  خسارةالسهم المخففة بقسمة    خسارة

أكتوبر، ليس   31عملية تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية. كما في  يتم إصدارها من  العادية التي قد    األسهم

 لدى الشركة األم أسهم مخففة محتملة قائمة.    
 

 

2021 2020 

   
   

 (459,638) (1,862,587) (  كويتيخسارة السنة )دينار  
 ──────── ──────── 

 450,534,680 450,534,680 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )سهم(المتوسط 
 ──────── ──────── 

 لس ف   (1.02) فلس   (4.13) السهم األساسية والمخففة خسارة  
 ═══════ ═══════ 
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 ت ومعدات ممتلكات ومنشآ 5
 المجموع  سيارات  عدات وم اثأث مباني  
 دينار كويتي  ويتي دينار ك ر كويتي دينا دينار كويتي  
     

     التكلفة:

 1,937,245  230,961  1,706,284  - 2020نوفمبر  1كما في  

 17,046 - 17,046 - إضافات 

 (142,146) (15,475) (126,671) - مستبعدات 

 - 53,583 (53,583) - إعادة تصنيف
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,812,145 269,069 1,543,076 - 2021أكتوبر   31في  كما

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

       االستهالك:

 1,654,016 230,910 1,423,106 - 2020نوفمبر  1كما في  

 128,512 - 128,512 -  المحمل للسنة 

 (138,906) (15,473) (123,433) - مستبعدات 

 - 53,573 (53,573) - إعادة تصنيف

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

 1,643,622 269,010 1,374,612 - 2021أكتوبر   31كما في  
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

     :الدفتريةصافي القيمة 

 168,523 59 168,464 - 2021أكتوبر   31كما في 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 المجموع  سيارات  ت أثاث ومعدا  مباني  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
     

     التكلفة:

 2,187,073 230,961 1,718,115 237,997 2019نوفمبر  1كما في  

 2,558 - 2,558 - إضافات 

 (252,386) - (14,389) (237,997) داتمستبع 

 

──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,937,245 230,961 1,706,284 - 2020أكتوبر  31كما في 

 

──────── ──────── ──────── ──────── 

       االستهالك:

 1,655,763 230,910 1,280,443 144,410 2019نوفمبر  1كما في  

 153,102     - 151,263 1,839 المحمل للسنة  

 (154,849)     - (8,600) (146,249) بعداتمست 

 

──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,654,016 230,910 1,423,106 - 2020أكتوبر  31كما في  

 

──────── ──────── ──────── ──────── 

     :الدفتريةصافي القيمة 

 283,229 51 283,178 - 2020أكتوبر  31ي كما ف

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



 ةعا التابع. وشركاتهشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.
 

   ةالية المجمعول البيانات الميضاحات حإ
 2021بر أكتو 31ي ف
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 مة()تت ممتلكات ومنشآت ومعدات 5

 

 االستهالك المحمل للسنة في بيان الدخل المجمع كما يلي: إدراجتم 
 

  2021 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي   

    العمليات المستمرة 

  34,651  20,811  مقدمةتكلفة خدمات 

  3,714  552  ات شاءتكاليف عقود إن

  114,737  107,149  وإدارية مصروفات عمومية

  ──────── ──────── 

  128,512 153,102 

  ──────── ──────── 
 

 عقارات استثمارية  6
  2021 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي   
    

 42,443,004 41,138,050  نوفمبر 1كما في 

 (1,304,954) (615,777)  ( 3يضاح يم )إيحققة من إعادة التقخسائر غير م

 
 

──────── ──────── 

 41,138,050 40,522,273  أكتوبر 31ا في كم
  ════════ ════════ 
 

 اكتوبر، تم تصنيف العقارات االستثمارية كما يلي: 31كما في 
 

  2021 2020 

 كويتي  دينار  دينار كويتي   
    

 35,113,000 34,648,000  ة عقارات مطور

 6,025,050 5,874,273  أراضي 
  ──────── ──────── 
  40,522,273 41,138,050 
  ════════ ════════ 

 

 اكتوبر، تم توزيع العقارات االستثمارية لدى المجموعة جغرافياً كالتالي: 31كما في 
 

  2021 2020 

 ار كويتي دين دينار كويتي  
    

 35,113,000 34,648,000  ويت الك

 6,025,050 5,874,273  ل مجلس التعاون الخليجي دو
  ──────── ──────── 
  40,522,273 41,138,050 
  ════════ ════════ 

 

متخصصين ن اليم العقارات المستقليالقيمة العادلة للعقارات االستثمارية بناء على تقييم تم إجراؤه من قبل اثنين من خبراء تقي تم تحديد  

 لطرق االتية:  وع من العقارات. استعان كالهما باا النفي تقييم هذ
 

 ورة باستخدام طريقة رسملة اإليرادات بافتراض أن العقار يعمل بكامل طاقته،  تم تقييم بعض العقارات المط 

 بالسوق المقارنة  طريقة  باستخدام  األخرى  المطورة  العقارات  تقييم  معامالت  تم  الى  نفس  حدي  بالرجوع  لها  لعقارات  ثة 

   .المجموعةلذي تتميز به عقارات ئص والموقع االخصا
 

 . (26لتفصيل في )اإليضاح تم وصف طرق التقييم السابقة با
 

( التقييمين  بين  من  األقل  التقييم  باختيار  المجموعة  قامت  التقييم،  وبنا2020ألغراض  التقييمين(.  بين  األقل  التقييم  تلك :  على  ء 

التقييم بمبلغغير محققة من  سائر  ت المجموعة بتسجيل خقامالتقييمات،   ار دين  1,304,954:  2020دينار كويتي )  615,777  إعادة 

 (.   3كويتي( في بيان الدخل المجمع )ايضاح 
 



 ةعا التابع. وشركاتهشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.
 

   ةالية المجمعول البيانات الميضاحات حإ
 2021بر أكتو 31ي ف
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 )تتمة( عقارات استثمارية 6

في   بقيمة  2021اكتوبر    31كما  االستثمارية  العقارات  رهن  تم  ك  17,080,000بمبلغ    دفترية ،  ودينار  نار دي  11,378,000ويتي 

)ك كو  16,820,000:  2020ويتي  وي دينار  كويتي  12,232,000تي  د( كضمان  دينار  امقابل  إلى  مرابحة  الكبرى ائني  األم  لشركة 

 (.   18والمؤسسات المالية المحلية على التوالي )إيضاح 
 

في   بعقارات    تحتفظ،  2021اكتوبر    31كما  بمبلغ  المجموعة  )د  34,648,000مطورة  كويتي  دينار   35,113,000:  2020ينار 

 ي تم وضعها فيما يتعلق بتقييم تلك العقارات:  اضات الهامة التدات تأجير. فيما يلي االفتركويتي( والتي تدر إيرا
 

  

2021 2020 
    

 15,654 15,654  اجمالي المساحة المتاحة للتأجير )متر مربع( 

 12 12  نار كويتي(  متر مربع )دي كل الشهري ل متوسط االيجار

 %8.0 %6.6  ط معدل العائدمتوس

 %92 %78  إلشغال معدل ا
 

 لحساسيةتحليل ا
 جدول التالي حساسية التقييم للتغيرات في االفتراضات الجوهرية المرتبطة بتقييم العقارات االستثمارية. ال يعرض

 

 

 2020 2021 التغيرات في

 

قييم  افتراضات الت
 دينار كويتي   ي دينار كويت الجوهرية 

    

 351,130 346,480 %1 -/+ )دينار كويتي(  وسط االيجار الشهري لكل متر مربع مت

 347,653 343,050 %1-/+    وسط معدل العائدمت
 

 زميلة  شركةاستثمارات في  7
 

 اكتوبر هي كما يلي: 31الزميلة للمجموعة كما في  الشركةإن تفاصيل 
 

 ة الرئيسية ألنشطا علية ة الملكية الفحص بلد التأسيس  سم الشركة ا

  

2021   2020  
 

 

 

 

 

     

 أنشطة عقارية  % 25.0 % 25.0 البحرين  العقارية ذ.م.م. شركة أبراج المملكة
 

 زميلة خالل السنة هي كما يلي:الشركة الإن الحركة في االستثمار في 
 

  
2021 

 دينار كويتي
2020 

 تي دينار كوي
    

 1,717,736 9,795   نوفمبر 1كما في 

 5,919 -  في النتائج حصة 

 (1,713,977) -  مستبعدات 

 117 -    تعديالت تحويل عمالت أجنبية
  ──────── ──────── 

 9,795 9,795  أكتوبر 31كما في 
  ════════ ════════ 
 



 ةعا التابع. وشركاتهشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.
 

   ةالية المجمعول البيانات الميضاحات حإ
 2021بر أكتو 31ي ف
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 استثمارات في شركات زميلة )تتمة(  7
 

 زميلة: لركة االش ستثمار فيعن االالي معلومات مالية موجزة يوضح الجدول الت
 

  

2021 2020 

  

 دينار كويتي  تيدينار كوي
    

    اكتوبر:  31الزميلة كما في  لشركةابات موجودات ومطلوة في حص

 20,501 9,795  موجودات غير متداولة 

 (10,706) -  مطلوبات متداولة 

  ──────── ──────── 

 9,795 9,795  الموجودات صافي 

  
════════ ════════ 

    كتوبر:ا 31 في للسنة المنتهية الزميلة الشركةإيرادات ونتائج في   حصة

 26,295 -  ات اإليراد
  ════════ ════════ 
    

 5,919 -  النتائج

  
════════ ════════ 

 

 استثمارات في أوراق مالية 8

 

2021 2020 

 

 ينار كويتي د دينار كويتي
   

   خرىدلة من خالل اإليرادات الشاملة األ العا   مالية مدرجة بالقيمة موجودات  

 4,996 4,996 سعرة أسهم محلية غير م

 1,106,591 564,956 أسهم أجنبية غير مسعرة 
 ────────── ────────── 
 569,952 1,111,587 
 ════════ ════════ 

 

 (.26ضاح  إي)مي للقيمة العادلة ضمن إفصاحات الجدول الهرتم إدراج 
 

 مخزون 9

  

2021 2020 

  

 دينار كويتي  دينار كويتي
    

 213,267 203,087  قطع غيار وأخرى  
  ────────── ────────── 

  203,087 213,267 

 (86,572) (156,659)  مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة 
  

────────── ────────── 

  
46,428 126,695 

  
════════ ════════ 

 

 قادم وبطيء الحركة كالتالي: خزون المت ص المالحركة في مخص  إن
 

 2021 2020 
 ويتي دينار ك دينار كويتي 
   

 (86,572) (86,572) الرصيد ف ي بداية السنة 
 - (81,658) المحمل للسنة 

 - 11,571 الشطب خالل السنة 
 ────────── ────────── 

 (86,572) (156,659) الرصيد في نه اية السنة 
 ════════ ════════ 

 

 

 

 

 



 ةعا التابع. وشركاتهشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.
 

   ةالية المجمعول البيانات الميضاحات حإ
 2021بر أكتو 31ي ف
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 موجودات عقود / مطلوبات عقود      10
  2021 2020 

 ر كويتي دينا دينار كويتي  
    

 84,114,931 85,561,431  تكاليف متراكمة وأرباح مقدرة عن عقود قيد التنفيذ

 (80,611,849) (84,212,274)  فواتير إنجاز عن عقود قيد التنفيذ
  ────────── ────────── 
  1,349,157 3,503,082 

 (295,251) (206,756)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ناقصاً:
  ────────── ────────── 

  1,142,401 3,207,831 
  ════════ ════════ 
 

 المجمع كما يلي: تم اإلفصاح عن موجودات العقود / مطلوبات العقود في بيان المركز المالي
 

  2021 2020 
 ار كويتي دين يدينار كويت  
    

 3,463,376 1,667,590  ود، بالصافي موجودات عق

 (255,545) (525,189)  مطلوبات عقود  
  ────────── ────────── 
  1,142,401 3,207,831 
  ════════ ════════ 
 

 .  على التوالي( 19 يضاحإ( و)11إيضاح  )تنفيذ في المتعلقة بالعقود قيد ال عن المحتجزات المدينة او الدائنةتم اإلفصاح 
 

 ي:لموجودات العقود كانت كما يلفي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  إن الحركات
 

  2021 2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

 389,610 295,251 الرصيد االفتتاحي

عمر   دى تمان المتوقعة على م ة استنادا إلى خسائر االئرد خسائر االئتمان المتوقعة خالل السن 

 (94,359) (88,495) األداة
 ────────── ────────── 

 206,756 295,251 
 ══════════ ══════════ 

 

ط الوارد لي خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة والتي تم تسجيلها لموجودات العقود طبقاً للمنهج المبسيوضح الجدول التا

 .9ة ليولي للتقارير الماضمن المعيار الد
 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى  

غير  –عمر األداة 
لقيمة  فضة امنخ
 مانية االئت

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى  

 –األداة  عمر
منخفضة القيمة  

 االئتمانية 

 

 

 اإلجمالي 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  
    

    2021بر أكتو 31

  %100 *%11.03 الئتمان المتوقعة معدل خسائر ا

 1,874,346 - 1,874,346 المقدرة الدفترية لقيمة إلجمالي الكلي لا

 (206,756) - (206,756) اة خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األد

   

────────── 

 1,667,590   أكتوبر 31كما في 
   

══════════ 
 

 لمتوقعة.سط معدل خسائر االئتمان ا* يمثل متو



 ةعا التابع. وشركاتهشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.
 

   ةالية المجمعول البيانات الميضاحات حإ
 2021بر أكتو 31ي ف
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 )تتمة(  دات عقود / مطلوبات عقودجومو     10

 

ان خسائر االئتم
المتوقعة على مدى  

غير  –عمر األداة 
منخفضة القيمة  

 نية االئتما 

تمان خسائر االئ 
المتوقعة على مدى  

 –عمر األداة 
منخفضة القيمة  

 االئتمانية 

 

 

 اإلجمالي 

 دينار كويتي  ي دينار كويت دينار كويتي  

    2020 أكتوبر 31

  %100 *%7.86 االئتمان المتوقعة ر معدل خسائ

 3,758,627 - 3,758,627 المقدرة الدفترية لقيمة إلجمالي الكلي لا

 (295,251) - (295,251) عة على مدى عمر األداة الئتمان المتوقخسائر ا
   

────────── 

 3,463,376   أكتوبر 31كما في 
   

══════════ 
 

 لمتوقعة.ا معدل خسائر االئتمان* يمثل متوسط  



 ةعا التابع. وشركاتهشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.
 

   ةالية المجمعول البيانات الميضاحات حإ
 2021بر أكتو 31ي ف
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 مدينون وموجودات أخرى  11
 2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

   غير متداولة

 744,070 833,947 )ج( دينة، بالمجمل محتجزات م

 (70,240) (108,651) ناقصا: مخصص خسائر ائتمان متوقعة لمحتجزات مدينة
 ────────── ────────── 

 673,830 725,296 دينة، بالصافيمحتجزات م 
 ────────── ────────── 

   متداولة 

 7,891,878 7,140,051 من مالكي عقود، بالمجملة تجارية مدينة ومبالغ مستحقة أرصد

 خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة التجارية المدينة  ناقصاً: مخصص  

 ي العقود والمبالغ المستحقة من مالك 
 

(3,302,747) 
 

(3,128,673) 
 

────────── ────────── 

 4,763,205 3,837,304 العقود، بالصافي  أرصدة تجارية مدينة ومبالغ مستحقة من مالكي
 ────────── ────────── 
   

 473,000 137,539 مستحقة من أطراف ذات عالقة، بالمجملغ مبال

 (78,602) (24,757) طراف ذات عالقة توقعة لمبالغ مستحقة من أناقًصا: مخصص خسائر االئتمان الم
 

────────── ────────── 

 394,398 112,782 (21عالقة، بالصافي )إيضاح  مبالغ مستحقة من أطراف ذات
 

────────── ────────── 

 4,071,884 3,314,596 مدينة، بالمجمل )ج( محتجزات 

 (517,608) (400,832) قعة للمحتجزات المدينةناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتو
 

────────── ────────── 

 3,554,276 2,913,764 محتجزات مدينة، بالصافي 
 

────────── ────────── 

 10,938,186 10,747,827 ن من الباطن مدينة لمقاوليأرصدة 

 (8,111,864) (8,107,597) ن )أ(ا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ألرصدة مدينة لمقاولين من الباطناقصً 
 

────────── ────────── 

 2,826,322 2,640,230 أرصدة مدينة لمقاولين من الباطن، بالصافي 
 

────────── ────────── 

 389,315 323,936 من الباطنمقدًما إلى مقاولين دفعات 

 84,375 114,531 ة مقدًما وتأمينات مستردة مصروفات مدفوع
   

 847,028 810,544 آخرون مدينون

 (70,702) (271,158) ئتمان المتوقعة لمديني موظفين الئر اناقصا: مخصص خسا
 

────────── ────────── 

 776,326 539,386 صافي  مدينة أخرى، بالأرصدة 
 

────────── ────────── 

 12,788,217 10,481,933 ولة المدينة المتدا األرصدة إجمالي  
 

────────── ────────── 
 11,207,229 13,462,047 

 
══════════ ══════════ 

 



 ةعا التابع. وشركاتهشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.
 

   ةالية المجمعول البيانات الميضاحات حإ
 2021بر أكتو 31ي ف
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 مدينون وموجودات أخرى )تتمة(       11
 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة المدينة للمقاولين من الباطن  (أ
م الوفاء بالتزاماتهم عن لين من الباطن أجانب استنادًا إلى عدانوني ضد مقاوالشركة األم نزاع ق  لدى،  2021أكتوبر    31ي  كما ف

 لم تصدر المحكمة بعد قرارها بشأن هذا النزاع.علقة بأحد عقود اإلنشاء المبرمة من قبل الشركة األم، ومتن الالعقود من الباط
 

ير الدعوى القضائية بما يشالمحتمل لهذه  تأثير المالي  ة األم، هناك عدم تأكد حول اللخارجي للشركفي رأي المستشار القانوني ا

  31دينار كويتي كما في    7,078,579بالغ المستحقة من المقاولين من الباطن بمبلغ  لماد ال إمكانية استردبدوره إلى عدم تأكد حو

 . سنوات السابقةبتخفيض قيمتها بالكامل في ال قامت اإلدارةدينار كويتي( والتي  7,691,998: 2020) 2021أكتوبر 
 

 كانت كما يلي:ر كتوبا 31لمنتهية في ان المتوقعة خالل السنة ات في مخصص خسائر االئتمإن الحركا ( ب
 

  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 11,127,509 11,977,689  الرصيد االفتتاحي

 853,889 241,254  صافي المحمل للسنة  

 (3,709) (3,201)  الشطب خالل السنة  
  ────────── ────────── 

  12,215,742 11,977,689 
  ══════════ ══════════ 
 

المدينة  ق  تتعل ( ج المحتجزات  )  2,703,482بمبلغ  أرصدة  كويتي  بال  3,208,402:  2020دينار  كويتي(  تم دينار  التي  مشاريع 

  3,167,825:  2020دينار كويتي )  1,872,875يصدر لها شهادة المدفوعات النهائية بمبلغ  والتي لم  تسليمها بالفعل الى العمالء  

 للشركة االم.  اق النهائي مع مقاولي الباطن تفاال االن في انتظار حتىوهي دينار كويتي( 
 

 لعقود غير منخفضة القيمة: ن مالكي اة التجارية المدينة والمبالغ المستحقة مأكتوبر، فيما يلي تحليل تقادم األرصد 31كما في  (د
 

 ن غير منخفضة القيمة متأخرة ولك    

  

 المجموع 

 ار كويتي دين

 غير متأخرة وغير
 منخفضة القيمة  

 كويتي  اردين
 أشهر  6إلى  3

 دينار كويتي 

 أشهر   6أكثر من 

 دينار كويتي 
      

2021  3,837,304 1,179,372 141,640 2,516,292 

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

2020  4,763,205 1,500,214 86,297 3,176,694 

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

من المستحقة  والمبالغ  المدينة  التجارية  األرصدة  كافة  استرداد  يتم  إن  السابقة،  الخبرة  إلى  استناداً  المتوقع،  غير   من  العقود  مالكي 

القيمة. وليس   الحصول على ضمانات مقابل االرصدة  من سياسة  منخفضة  المديالمجموعة  المستحقة من  التجارية  مالكي نة والمبالغ 

 العقود. 
 

 استثمارية ائعود 12
 

كويتي( مودعة لدى بنك  نار  دي  6,903,616:  2020دينار كويتي )  5,803,616إن الودائع االستثمارية المدرجة بالعملة المحلية بمبلغ  

 قائياً لفترة مماثلة.  بلة للتجديد تلاستحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل وقالها فترة إسالمي محلي و
 

 2021أكتوبر    31دينار كويتي كما في    5,803,616( هي بمبلغ  21ة المودعة لدى الشركة األم الكبرى )إيضاح  ريتثماإن الودائع االس

كويتي  6,903,616:  2020) الربحدينار  معدل  متوسط  إن  الو  (.  في  لهذه  المنتهية  السنة  خالل  بنسبة   2021أكتوبر    31دائع  كان 

 اً. %( سنوي1.629: %2020 )1.042
 

بإدارة محفظة الموجودات العقارية نيابة عن الشركة االم الكبرى. إن هذه الموجودات العقارية والودائع االستثمارية   مة االتقوم الشرك

المجمع ولكن تم اإلفصر مدرجة فاألمانة غي  ات على سبيلعلقة بالحسابالمت المالي  المركز  الي بيان  موجودات بصفة  اح عنها ضمن 

 (.   22ضاح األمانة )إي
 
 

 

 



 ةعا التابع. وشركاتهشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.
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 قد والنقد المعادل لنا 13
 

 لمركز المالي المجمع كما يلي:ان ا تم مطابقة النقد والنقد المعادل المدرج في بيان التدفقات النقدية المجمع بالبنود ذات الصلة في بي
 

  
2021 

 ار كويتيدين
2020 

 دينار كويتي 
    

 6,903,616 5,803,616  ثمارية  ودائع است

 2,046,511 944,093  ى البنوك ونقد  أرصدة لد 
  ────────── ────────── 

  

6,747,709 8,950,127 

 ناقصاً:  
 

  

 ن ومطلوبات أخرى( حسابات مكشوفة لدى البنوك )مدرجة ضمن دائني
 

(12,953) (606,277) 
  ────────── ────────── 

 8,343,850 6,734,756  لسنةية االنقد والنقد المعادل في نها
  ══════════ ══════════ 
 

في   مبلغ  2021اكتوبر    31كما  والنقد  البنوك  لدى  األرصدة  تضمنت   ،719,002  ( كويتي  كويتي(   989,262  :2020دينار  دينار 

 (. 21اح محتفظ بها لدى الشركة األم الكبرى )إيضوالذي يمثل مبالغ 
 

في   ال2021اكتوبر    31كما  البن، تتضمن  لدى  المكشوفة  )يتر كو دينا  24وك مبلغ  حسابات  ودينار    24:  2020ي  يمثل الذي  كويتي( 

 (.   21المبالغ المسحوبة من الشركة االم الكبرى )ايضاح 
 

إدراج    الشركة األم محفظة موجودات عقارية نيابة  تدير لم يتم  الكبرى.  البنكية عن الشركة األم  العقارية واألرصدة  الموجودات  هذه 

علا الحسابات  بهذه  األمانة  لمتعلقة  اليافي بى سبيل  المالي  المركز  اإلفصاح عنها كجزء من  ن  األمانة المجمع، وتم  موجودات بصفة 

 (.  22)إيضاح 
 

 لمالرأس ا 14

  

دفوع رأس المال المصرح به والمصدر والم
 بالكامل 

  

2021 
 دينار كويتي

2020 

 دينار كويتي 
    

 45,053,468 45,053,468 لكامل(فلس )مدفوعة نقدًا با 100سهم بقيمة  450,534,680
  ══════════ ══════════ 

 

  احتياطي اجباري   15
 

قبل حصة مؤسسة الكويت   السنةى من ربح % كحد أدن10، يتم اقتطاع نسبة ال تقل عن وفقاً لقانون الشركات وعقد تأسيس الشركة األم

حتياطي االجباري. يجوز للجمعية العمومية اللى امجلس اإلدارة إ  الزكاة ومكافأة أعضاءية ولتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنل

االحتي يتجاوز  عندما  االقتطاعات  هذه  وقف  تقرر  أن  األم  نسبة  للشركة  المصدر.  50اطي  المال  رأس  من  يجو%  استخدال  ام  ز 

مح فيها الربح سال يي السنوات التي رأس المال المدفوع ف  % من5ائر او توزيع أرباح بنسبة ال تزيد عن االحتياطي إال في تغطية الخس

من االحتياطي عندما تسمح األرباح في   بدفع هذه األرباح بسبب عدم وجود االحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم رد أي مبالغ مخصومة

 % من رأس المال المصدر. 50طي لية بذلك، ما لم يتجاوز االحتياات التاالسنو
 

نظًرا ألن المجموعة لديها خسائر متراكمة في   2021أكتوبر    31لمنتهية في  اسنة  اطي االجباري للأي مبلغ إلى االحتي   عقتطاالم يتم  

 .  اريخ البيانات المالية المجمعةت
 

 احتياطي اختياري  16
 

سة بح السنة قبل حصة مؤسمن ر%  10نسبة    اقتطاعركة األم، يجب أن يتم  د التأسيس والنظام األساسي للشكات وعقوفقاً لقانون الشر

للتقد الالكويت  إلى االحتياطي االختياري. ويجوز وق عم  الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة  العمالة  ف لمي وضريبة دعم 

. ال  األمبناًء على توصية من مجلس إدارة الشركة  عمومية لمساهمي الشركة األم  لجمعية الالسنوية بموجب قرار من ا  االقتطاعاتهذه  

  اطي.وزيع هذا االحتي توجد قيود على ت
 

لديها خسائر متراكمة في نظًرا ألن المجموعة    2021أكتوبر    31أي مبلغ إلى االحتياطي االختياري للسنة المنتهية في    اقتطاعلم يتم  

 مجمعة.  المالية التاريخ البيانات 
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 )تتمة(  احتياطي اختياري 16
 

في   المنتهية  السنة  تحميل رصي2021  كتوبرا  31خالل  تم  للزكاة  ،  إضافي  الى 2020)دينار كويتي    170,145  غبمبلد  : ال شيء( 

 . رشادات الداخلية للشركة االم يتم سداده بناء على قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة االم الكبرى وفقا لإلل لمتراكمةالخسائر ا
 

 الخدمة للموظفين    فأة نهايةمكا 17
 

 أكتوبر هي كما يلي: 31رج ضمن بيان المركز المالي المجمع كما في دالم الخدمة للموظفينمخصص مكافأة نهاية  كة فيإن الحر
 

  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي  
    

 1,698,573 1,798,160  نوفمبر   1كما في 

 351,132 260,485  المحمل للسنة

 (153,421) (337,720)  مدفوعات مسددة خالل السنة

سنة   خالل ال رد  -  (98,124 ) 
  ────────── ────────── 

 1,798,160 1,720,925  أكتوبر  31كما في 
  ══════════ ══════════ 

 

 دائنو مرابحة 18
  2021 2020 

   دينار كويتي دينار كويتي   
    

 11,044,768 8,817,215  مجمل المبلغ 

 (64,130) (30,159)  ناقًصا: ربح مؤجل 
  ────────── ────────── 
  8,787,056 10,980,638 
  ══════════ ══════════ 
 

تحمل المرابحة الدائنة مبالغ مستحقة على أساس السداد المؤجل لموجودات تم شراؤها بموجب ترتيبات تمويل إسالمي.  تمثل أرصدة  

 سنوياً.  %(5.25% إلى 3.25: 2020% )3.5 % إلى3.25من بح يتراوح أرصدة المرابحة الدائنة معدل ر
 

دينار كويتي( ممنوحة من قبل الشركة   982,451:  2020يء )، كانت أرصدة المرابحة الدائنة بمبلغ ال ش2021اكتوبر    31ي  فكما  

 (. 21األم الكبرى )ايضاح 
 

لغ بمب  دفتريةقيمة  الودائع االستثمارية ذات  رهن بعض  ابل  مقة بضمان  كانت أرصدة المرابحة الدائنة مكفول  ،2021أكتوبر    31كما في  

5,803,616  ( قيمة (  12)إيضاح  (  دينار كويتي  6,903,616:  2020دينار كويتي  ذات  االستثمارية  العقارات  األم وبعض  للشركة 

نار دي  12,232,000و  ر كويتيدينا  16,820,000:  2020دينار كويتي )  11,378,000و  دينار كويتي  17,080,000بمبلغ    دفترية

 (. 6لية محلية على التوالي )إيضاح اات مكبرى ومؤسسم الكويتي( إلى الشركة اال
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 بات أخرى دائنون ومطلو 19
  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
    

    غير متداولة

 3,359,791 2,764,424  محتجزات دائنة  

 1,352,981 553,133  مطلوبات أخرى 
  

────────── ────────── 
  3,317,557 4,712,772 

  

────────── ────────── 

    متداولة

 2,140,433 1,729,776  دائنون تجاريون 

 288,729 197,407  دفعة مقدماً مستلمة من مالكي عقود

 44,760 32,439  إيرادات مؤجلة 

 486,957 326,500  محتجزات دائنة 

 59,960 59,431  توزيعات أرباح مستحقة 

 606,277 12,953  (13اح ت مكشوفة لدى البنوك )ايضحسابا

 3,249,288 3,166,512  مطلوبات أخرى 

 604,559 912,711  مخصص خسائر متوقعة من عقود وغرامات متأخرة 

 3,744 3,744  مخصص دعاوى قانونية
  

────────── ────────── 
  6,441,473 7,484,707 
  ────────── ────────── 
  9,759,030 12,197,479 
  ══════════ ══════════ 
 

 ات  معلومات القطاع  20
 

المنتجات والخدمات وذلك لغرض إدارة مجاالت األعمال   ألغراض اإلدارة، يتم تنظيم المجموعة إلى وحدات أعمال استنادًا لنوعية 

 ي: أنها وهي كالتالرير بشإعداد تقا غيل يمكنخمسة قطاعات تشوجد لدى المجموعة المختلفة لديها. لغرض إعداد تقارير القطاعات، ي
 

 تنفيذ العقود إلنشاء المباني.  نشاء:اإل قطاع مشاريع 

 قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية ومواد البناء وتقديم خدمات األمن وإدارة العقارات للغير.لإجراء صيانة  قطاع الخدمات المقدمة:

 للغير.  العقاراتإدارة العقارات وتأجير لعقارات: قطاع ا

 هم الشركات المحلية واألجنبية والممتلكات العقارية.  االستثمار في أسوركة المشاستثمارات: اع االقط
 

 لم يتم تجميع أي قطاعات تشغيل لتشكيل قطاعات التشغيل الواردة أعاله والقابلة إلعداد التقارير حولها.
 

تقييم األداء. يتم توزيع الموارد و حول راراتاتخاذ الق ة لغرضصورة منفصلعمالها بركة االم نتائج التشغيل لوحدات أتراقب إدارة الش

إلى األرباح أو الخسائر التشغيلية ويتم قياسها بما يتفق مع األرباح أو الخسائر التشغيلية في البيانات   المالية تقييم أداء القطاع استناداً 

 المجمعة.
 

يتم مراجعتها بصورة منتظمة من   الداخلية والتي  ةدارير اإلات التقاريمعلوم  بشأنها إلىتقارير    األرباح أو الخسائر التي تم رفع  تستند

 قبل رئيس صانعي القرارات التشغيلية لتوزيع الموارد على القطاع وتقييم أدائه ومطابقته مع أرباح أو خسائر المجموعة.
 

بين   هامة  معامالت  توجد  ومطلوباال  موجودات  تتكون  القطاعالقطاعات.  ال  ت  تلك  والمطلوبموجودامن  الت  والخاصة  لتشغيات  ية 

 رة بالقطاع.  مباش
 



 عةشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها التاب
 

 المجمعة   ول البيانات الماليةإيضاحات ح
 2021بر أكتو 31في 

 

 

37 

 

 

 

 معلومات القطاعات )تتمة( 20
 

 أ( معلومات المنتجات والخدمات )تتمة(
 

 إن معلومات تقارير القطاعات مبينة كما يلي: 
 

 المجموع  غير موزعة  رات استثما عقارات خدمات مقدمة مشروعات إنشاءات  

 كويتي دينار  ار كويتي ندي ي دينار كويت ويتي ينار كد ار كويتي دين ويتي دينار ك 
       

       2021أكتوبر  31

 9,973,171 86,827 (554,220) 2,033,413 7,232,947 1,174,204 إيرادات القطاع

 

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

 10,025,505 1,765,235    -   380,895  4,324,297 3,555,078 مصروفات تشغيلية وإدارية 

 1,810,253  107,018 131  - 1,702,552 552 ك  استهال

 

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

 11,835,758 1,872,253 131   380,895  6,026,849  3,555,630  تكاليف القطاع 

 

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

 (1,862,587) (1,785,426) (554,351) 1,652,518 1,206,098 (2,381,426) السنةرة( ربح )خسا

 

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

       2021اكتوبر  31كما في 

 65,170,505 409,409 12,857,206 34,851,777 8,374,088 8,678,025 الموجودات 

 

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

 24,083,677 4,295,969  8,185,705  857,622  3,860,271  6,884,110  المطلوبات  

 

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

 17,046 17,046 - -         - - تزاماتمصروفات رأسمالية وال

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(معلومات القطاعات   20
 

 أ( معلومات المنتجات والخدمات )تتمة(
 

 المجموع  غير موزعة  استثمارات  عقارات خدمات مقدمة مشروعات إنشاءات   

 دينار كويتي  كويتي  دينار دينار كويتي  يتي دينار كو دينار كويتي  دينار كويتي   
        

        2020أكتوبر  31

 9,869,058 1,197,810 (1,187,373) 2,258,802 7,336,802 263,017  عإيرادات القطا

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

     
  

 

 8,510,515 2,756,823 229,641 250,924 4,396,762 876,365  مصروفات تشغيلية وإدارية 

 1,818,181 112,725 2,012 - 1,699,730 3,714  ك  استهال

  

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

 10,328,696 2,869,548 231,653 250,924 6,096,492 880,079  تكاليف القطاع 

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

 (459,638) (1,671,738) (1,419,026) 2,007,878 1,240,310 (617,062)  )خسارة( ربح السنة

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

        2020اكتوبر  31كما في 

 74,440,442 1,029,926 15,556,555 35,576,256 9,367,986 12,909,719  الموجودات 

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

      

 30,779,247 2,789,408 9,417,149 1,664,301 6,920,510 9,987,879  المطلوبات  

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

        

 2,558 2,558 - -         - -  مصروفات رأسمالية والتزامات

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ()تتمةعلومات القطاعات  م 20
 

  ي:القطاع الجغراف (ب
 

التالي توزيع موجودات وإيرادا القطاعات للمجموعتعمل المجموعة بصورة رئيسية في السوق المحلي في الكويت، والسوق اإلقليمي في دول الخليج. يبين الجدول  ة حسب األسواق ت 

 غرافية.  الج
 

 المجموع   أخرىدول   يجي دول مجلس التعاون الخل  الكويت  

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  
         

 74,440,442 65,170,505 343,972 - 6,908,463 6,560,020 67,188,007 58,610,485 الموجودات

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

 11,279,657 10,588,948 - - 5,919 - 11,273,738 10,588,948 اإليرادات 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة       21    
 

الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة مين الرئيسين والشركات  هالمسا  ت التي تمت معمالف ذات عالقة تلك المعاأطراعامالت مع  تمثل الم

الدرجة األ التنفيذيين بالمجموعة وأفراد عائالتهم من  أو  والمديرين  لها  الرئيسيين  المالكين  التي يمثلون  أو ولى والشركات  يسيطرون 

امالت من قبل ت تسعير وشروط هذه المعاى سياسم الموافقة عليت  عمل الطبيعي للمجموعة.ق الساً في سيايمارسون عليها تأثيراً ملمو

 مجلس إدارة الشركة األم. 
 

 رجة في البيانات المالية المجمعة هي كما يلي: إن المعامالت واألرصدة لدى األطراف ذات عالقة المد
 

 

 أخرى أطراف

 ذات عالقة 
الشركة األم  

 الكبرى

 مجموع ال

2021 
 جموعالم 

2020 

 

 دينار كويتي يتيوينار كد دينار كويتي تيدينار كوي
     

 بيان الدخل المجمع 
    

 3,337,125 3,261,850 3,261,850 - إيرادات من خدمات مقدمة 

 107,594 16,880 16,880 - تمويل لدائني مرابحة  تكاليف

 110,885 60,495 60,495 - ائع استثمارية  ربح ود

 11,501 19,935 - 19,935 مية وإدارية عمو مصروفات

 24,365 28,325 - 28,325 دمات مقدمةختكلفة 

 38,882 3,039 - 3,039 تكلفة عقود إنشاءات 
 

المقدمة   الخدمات  من  اإليرادات  )  186,001مبلغ    تتضمنإن  كويتي  انشطة دينار    153,238:  2020دينار  من  مكتسب  كويتي( 

 (. 22ايضاح ) نة والوكالةمام الكبرى على سبيل األة األإلى الشرك الخدمات المقدمة
 

 

 الشركة األم 

الكبرى   
 المجموع 

2021 
 المجموع

2020 

 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
    

 المالي المجمعبيان المركز 
   

 394,398 112,782 112,782 (11)ايضاح  بالصافي ،قةمبالغ مستحقة من أطراف ذات عال

 6,903,616 5,803,616 5,803,616 (  12تثمارية )ايضاح ع اسودائ

 989,262 719,002 719,002 (13أرصدة لدى البنوك ونقد )ايضاح  

 - 87,923 87,923 ت األخرى( والموجودا المدينينمدرجة ضمن مستحقة )إيرادات 

 982,451 - - ( 18يضاح )ا ةدائنو مرابح

 24 24 24 (13)إيضاح حسابات مكشوفة لدى البنوك 
 

 قة ال تحمل فائدة وتستحق القبض عند الطلب.  ذات عالحقة من أطراف  مستالإن المبالغ 
 

ويتي دينار ك  3,627,890دينار كويتي و  2,500,000ك  ، بلغت الودائع االستثمارية واالرصدة لدى البنو2021أكتوبر    31كما في  

حتفظ بها لدى ممانة  جودات بصفة األبموالتوالي والتي تتعلق    على  نار كويتي( دي  4,016,354دينار كويتي و  2,500,000:  2020)

 (.   22الشركة االم الكبرى )إيضاح 
 

  

2021 2020 

  

 دينار كويتي  دينار كويتي
    

 دارة العليا مكافآت موظفي اإل
   

 282,099 228,057  *جلرواتب ومزايا أخرى قصيرة األ 

 26,749 18,042  ظفينمكافأة نهاية الخدمة للمو

  

─────── ─────── 

  246,099 308,848 

  

═══════ ═══════ 
 

مكافأة ألعضاء   * األجل  األخرى قصيرة  والمزايا  الرواتب  مجلتتضمن  قبل  مقترحة من  اإلدارة  بمبلغ  مجلس  اإلدارة  دينار يء  ال شس 

 ساهمين.للم ية السنويةنار كويتي( وتخضع لموافقة الجمعية العمومدي 7,000: 2020كويتي )

 
 



 ةعا التابع. وشركاتهشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.
 

   ةالية المجمعول البيانات الميضاحات حإ
 2021بر أكتو 31ي ف

 

 

41 

 

 

 

 فة االمانة بص موجودات 22
  

المجاتقوم   تقوم  أخرى.  وأطراف  الكبرى  االم  الشركة  عن  نيابة  مستأجرة  عقارية  محافظ  بإدارة  إيرادات لمجموعة  بتحصيل  موعة 

 أجير وإيداعها في حسابات بنكية على سبيل األمانة.الت
 

اكتوبر   31المجموعة في    من قبلة أو الوكالة  مانالمحتفظ بها بصفة األ  بنوكصدة لدى القدر مجمل قيمة الودائع االستثمارية واالري

 4,685,432نار كويتي ودي  2,500,000:  2020)  اليعلى التو  دينار كويتي  4,477,734دينار كويتي و  2,500,000بمبلغ    2021

التوالي(،   البنوكة وااالستثماريهذه الودائع واألرصدة بلغت الودائع  من بين  ودينار كويتي على  م ة بالشركة األقتعلالم  الرصدة لدى 

دينار   4,016,354دينار كويتي و  2,500,000:  2020دينار كويتي على التوالي )  3,627,890دينار كويتي و  2,500,000  رىبالك

 . (التواليتي على كوي
  

اإليرادات   المقدمةتتضمن  الخدمات  )  428,957مبلغ    من  كويتي  كودينا  413,016:  2020دينار  األنشطة  ناتج  يتي(  ر  ة بصف من 

( مكتسب من خدمات مقدمة إلى الشركة األم دينار كويتي 153,238: 2020دينار كويتي ) 186,001ومن بينه مبلغ   وكالة؛األمانة وال

 (.  21ضاح )ايالكبرى 
 

 مطلوبات محتملة 23
 

السياق  من  خطابات ائتمان صادرة ضان وخطابات ضم  ان لدى المجموعة مطلوبات محتملة تمثل، ك2021أكتوبر    31  كما في (أ

لألعالطبيع بمبلغ  مي  )  17,490,594ال  كويتي  عنها    17,500,344:  2020دينار  تنشأ  أن  المتوقع  من  وليس  كويتي(  دينار 

  التزامات مادية.  
 

بمبلغ   ( ب الضمان  )  11,729,335تتعلق خطابات  بالمشر  11,729,335:  2020دينار كويتي  المتأدينار كويتي(  بمبلغ خرة  وعات 

دينار كويتي( والتي لم تتلق الشركة األم الموافقة على مد فترة تنفيذها لحين    97,110,242:  2020ويتي )ر كدينا  81,339,814

 انجاز المشروعات. 
 

 . ضايامن هذه القلشركة األم أن ينشأ أي التزام محتمل وال تتوقع إدارة ا م قضايا مرفوعة من قبل مقاولي الباطن،لدى الشركة األ ( ج
 

 ماليةرة المخاطر الإداأهداف وسياسات  24
 

مرة وفقاً لحدود تمثل المخاطر جزءاً رئيسياً في أنشطة المجموعة لكن يتم إدارة هذه المخاطر بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المست

حمل ويتوعة في تحقيق األرباح  لمجمالستمرار اة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة  إن هذه الطريق خرى.المخاطر والضوابط األ

 مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المنوطة به.  ةلمجموعكل فرد با
 

وق، وينقسم النوع السيولة ومخاطر السبالمجموعة في مخاطر االئتمان ومخاطر    تتمثل المخاطر الرئيسية الناتجة عن األدوات المالية

م مخاطر  إلى  الرباألخير  ومعدالت  األجنبيةح  العمالت  األوم  خاطر  أسعار  أو ل سهم.خاطر  أهداف  في  تغييرات  أي  إجراء  يتم  م 

واعتماد   . تقوم إدارة الشركة األم بمراجعة 2020أكتوبر    31و  2021أكتوبر    31سياسات إدارة المخاطر خالل السنتين المنتهيتين في  

 دناه.ارة كل فئة من هذه المخاطر الموجزة أسياسات إد
 

 اطر االئتمان مخ 24.1
إلى تكبد خسائر يأن  طر  مخائتمان هي  اال  إن مخاطر أداة مالية مما يؤدي  بالتزاماته بموجب  الوفاء  المقابلة في  خفق أحد األطراف 

 مالية. 
 

التي تتعرض لها  المجموعةتطبق   المدينة   تجاه أي طرف ولمراقبة تحصيل األرصدة  سياسات وإجراءات للحد من مخاطر االئتمان 

أع المجمو لى  تحد  مستمر.  االئعة  ساس  مخاطر  فمن  جيدة يتمان  بنوك  مع  فقط  التعامل  خالل  من  البنوك  لدى  باألرصدة  يتعلق  ما 

إلى ذلك، يتم مراقبة األر المجموعة    ( اإلفصاح عن تعرض11ينة على أساس مستمر ويتضمن )اإليضاح  صدة المدالسمعة. إضافةً 

 للديون المعدومة. 
 

 خاطر االئتمانض لمقصى للتعر الحد األ
تمان من األرصدة لدى البنوك واألرصدة المدينة من إخفاق الطرف المقابل. عند تسجيل األدوات ئطر االالمجموعة لمخارض  ينشأ تع

الناتجة لكن ليس الحد األقصى للتعرض للمخاطر  ، فهي تمثل الحد األقصى الحالي للتعرض لمخاطر االئتمان والعادلة   المالية بالقيمة

كما هي مبينة في بيان المركز   الدفتريةقصى للتعرض لمخاطر االئتمان هو القيمة  لحد األالقيمة. إن ا   في  ستقبل كنتيجة للتغيراتالم  في

 المالي المجمع.
 

القائمة كما في  % من إجمالي األرصدة  47مالء للمجموعة يمثل نسبة  حساب أكبر خمسة عإن   : 2020)  2021أكتوبر    31المدينة 

58 .)% 
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 مة(تر المالية )تخاطإدارة المداف وسياسات أه 24
 

 مخاطر السيولة 24.2
السيولة   مخاطر  المرتبطإن  االلتزامات  لتلبية  األموال  توفير  في  المجموعة صعوبة  تواجه  أن  مخاطر  تدير هي  المالية.  باألدوات  ة 

السيو مخاطر  البنكيةالمجموعة  التسهيالت  توفر  من  التأكد  خالل  من  خالل    لة  األالمرا ومن  لتوفر  المستمرة  ل موقبة  الكافية  لبية تال 

 لتزامات المستقبلية.الا
 

المجموعة تتطلب  تحد  الكافية.  االئتمانية  التسهيالت  توفر  بالتأكد من  لديها  السيولة  دفع   من مخاطر  المجموعة  لدى  الخدمات  شروط 

ً ي  60رية الدائنة خالل التجاد األرصدة يوماً من تاريخ تقديم الخدمة. يتم عادة سدا 60المبالغ خالل    شراء.ل من تاريخ اوما
 

التالي استحقاقات المط المالية غير المخصومة على المجموعة كما في  يلخص الجدول  إلى توار  31لوبات  يخ السداد  أكتوبر، استناداً 

 السوق. التعاقدية ومعدالت الربح الحالية في 
  

 
 أقل من 

 أشهر 3
   6إلى  3

 أشهر 
 12لى إ 6

 شهراً 
 ر من أكث

 وع المجم سنة واحدة 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي  دينار ي دينار كويت 
      

2021      

  8,817,215   2,920,125   349,076   284,816   5,263,198  دائنو مرابحة

 9,759,030 3,317,557 6,369,089  59,431   12,953  دائنون ومطلوبات أخرى

  3,923,978   1,708,665   2,128,408   43,943   42,962  أجير ت التمطلوبا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 22,500,223 7,946,347 8,846,573 388,190 5,319,113 إجمالي المطلوبات المالية
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
      

 17,490,594 1,340,900 10,159,234 4,379,280 1,611,180 مطلوبات محتملة  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 
 أقل من 

 أشهر 3
   6إلى  3

 أشهر 
 12إلى  6

 شهراً 
 أكثر من 

 ع المجمو سنة واحدة 

 دينار كويتي  كويتي  دينار دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
      

2020      

 11,044,768 3,806,171 530,942 633,654 6,074,001 مرابحة دائنو

 12,197,479 4,712,772 3,253,670 916,422 3,314,615 نون ومطلوبات أخرىئدا

 5,870,638 3,148,428 1,829,939 74,577 817,694 مطلوبات التأجير 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 29,112,885 11,667,371 5,614,551 1,624,653 10,206,310 إجمالي المطلوبات المالية
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
      

 17,500,344 - 2,497,861 3,198,383 11,804,100 مطلوبات محتملة  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 خاطر السوق  م 24.3

ربح وأسعار صرف العمالت لدالت اعالسوق مثل م   رات تيجة التغيرات في متغيلية ن مة أداة ماالسوق هي مخاطر تقلب قيإن مخاطر  

اإلصدار له أو عوامل لها تأثير على   األجنبية وأسعار األسهم سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل مرتبطة باستثمار محدد أو جهة

 في السوق.ات المالية المتداولة جميع األدو
 

 لربحر معدالت امخاط 24.3.1
الر التثمن احتمال تأبح  تنشأ مخاطر معدالت  المستقبلية  غ ير  النقدية  التدفقات  الربح على  العادلة لألدوات يرات في معدالت  القيمة  أو 

ا تم الحصول عليها من خالل مؤسسات مالية اطر جوهرية بالنسبة لمعدالت الربح حيث إن قروضهالمالية. ال تتعرض المجموعة لمخ

 ثابتة.  ت ربحمية بمعدالإسال
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 الية )تتمة(ماطر الخإدارة المات ياسأهداف وس 24
 

 مخاطر السوق )تتمة( 24.3
 

 عمالت األجنبيةمخاطر ال 24.3.2
 مالت األجنبية.يمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العإن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب ق

 

ي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات فغيرات  تعة )نتيجة الجموات الشاملة األخرى للميرادلنتائج واإليبين الجدول التالي حساسية ا

 تفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة. % في أسعار صرف العمالت األجنبية مع االح5غير محتمل بنسبة المالية( تجاه ت
 

 2021  2020 

 
 التأثير على  

 نتائج السنة 

التأثير على  
 إليرادات ا

  لة األخرىلشام ا

 ى التأثير عل

 نتائج السنة 

على  لتأثيرا
 اإليرادات 

 الشاملة األخرى 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي دينار كويتي 
      

      العملة 

  44,613     -  7,540 - ريكي دوالر أم

 11,174        309,403  20,958 297,721 دينار بحريني
 ─────── ─────── 

 

─────── ─────── 

 297,721 28,498  309,403 55,787 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

اإلدارة   اترى  أسعار  تقلبات  نتيجة  كبيرة  خسائر  لتكبد  محدودة  مخاطر  هناك  فإأن  وبالتالي  تقوم  لصرف  ال  المجموعة  بالتحوط ن 

 لتعرض لمخاطر العمالت األجنبية.ل
 

 هم أسعار األسمخاطر  24.3.3

األسهت أسعار  مخاطر  منشأ  ام  في  التغير  المخالقيمة  ن  هذه  المجموعة  وتدير  أسهم.  في  لالستثمارات  تنويع لعادلة  خالل  من  اطر 

 ات األعمال.ز األنشطة في قطاعاالستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي وترك
 

ب التغيير بية( بس موجودات الماللل  غير في القيمة العادلة للت  رى )كنتيجةفيما يلي التأثير على نتائج المجموعة واإليرادات الشاملة األخ

 فة المتغيرات األخرى ثابتة: % في مؤشرات السوق، مع االحتفاظ بكا5بنسبة 
 

 2021  2020 

 
 التأثير على 

 ئج السنة نتا

على  التأثير 
اإليرادات الشاملة  

 األخرى

 
التأثير على نتائج  

 السنة 

التأثير على 
دات  اإليرا
 خرى ة األالشامل

 دينار كويتي  دينار كويتي   كويتيدينار  كويتي ناردي مؤشرات السوق
      

 - 92  - 102 الكويت 

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

التأثير جوهريًا ع القيمة  لى نتائج المجليس  التغير في  المالية(العادلة للموجوداموعة واإليرادات الشاملة األخرى )كنتيجة   والناتج  ت 

 ، في ظل االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة. ةألجنبيوق اؤشرات السي م% ف5عن التغير بنسبة 
 

 إدارة رأس المال  25
  

قوم بها المحافظة على معدالت رأس المال الجيدة لدعم األعمال التي تلمال هو ضمان  إن هدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس ا

 ا المساهمون. حصل عليهعلى قيمة يوتحقيق أ
 

المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في ظروف األعمال. لم يتم إجراء أي تغييرات في   سيكل رأرة هموعة بإدالمجتقوم ا

من بنود   يتكون رأس المال  .2020أكتوبر    31و  2021أكتوبر    31ل السنتين المنتهيتين في  اإلجراءات خال  األهداف أو السياسات أو

المالر األسهم    أس  إصدار  اواالوعالوة  واالجبحتياطي  االختياري  الاري  العادلة حتياطي  القيمة  في  المتراكمة  التغيرات  واحتياطي 

 دينار كويتي(.  43,661,195 :2020) 2021أكتوبر  31دينار كويتي كما في  41,086,828مبلغ والخسائر المتراكمة ويقدر ذلك ب 
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 ادلة  القيمة الع اتقياس      26
 

يع أصل ما أو المدفوع لسداد التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في بلم من  لمستالمبلغ ا  نهاعرف القيمة العادلة بأت

 تاريخ القياس.
 

 .الدفتريةلة للموجودات المالية ال تختلف بصورة مادية عن قيمها العادالقيمة  إن
 

 اكتوبر:  31قيمة العادلة في لهرمي لل التوى الجدومس ة بالقيمة العادلة حسبت المسجلل الموجودايوضح الجدول التالي تحلي
 

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ار كويتي دين نار كويتي دي كويتي دينار  دينار كويتي  
     

2021     

 40,522,273  34,648,000  5,874,273     -  عقارات استثمارية  

 رباح أول األخال جة بالقيمة العادلة منت مالية مدرموجودا

 2,899     -     -  2,899  ر ئالخسا

  العادلة من خالل اإليراداتموجودات مالية مدرجة بالقيمة 

    -     -  الشاملة األخرى   
 

 569,952 
 

 569,952 

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

  2,899  5,874,273  35,217,952  41,095,124 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

2020     

 41,138,050 35,113,000 6,025,050 - عقارات استثمارية  

لقيمة العادلة من خالل األرباح أو موجودات مالية مدرجة با

 1,837 - - 1,837 لخسائرا

رادات  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإلي

 1,111,587 1,111,587 - - ملة األخرى   الشا

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,837 6,025,050 36,224,587 42,251,474 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

ياسات لق  2مستوى  وال  1المستوى  ، لم يكن هناك أي تحويالت بين  2020أكتوبر    31و  2021أكتوبر    31خالل السنتين المنتهيتين في  

   .لقيمة العادلةت االقياس 3وإلى المستوى القيمة العادلة 
 

 المدرجة بالقيمة العادلة. و 3المستوى  ضمن موجوداتلحية والختامية لالتالي مطابقة المبالغ االفتتاح الجدول ضيو
 

 

 اية السنة في بد

صافي الخسائر  
المسجلة في  
بيان الدخل  

 المجمع 

صافي الخسائر  
المسجلة في  

لدخل  بيان ا
 الشامل المجمع 

في  صا
المشتريات 

ت  ال والتحوي
والمبيعات  

 في نهاية السنة  تسويات وال
 دينار كويتي  دينار كويتي  ار كويتي دين دينار كويتي  دينار كويتي  

      2021اكتوبر  31

 34,648,000 - - (465,000) 35,113,000 ثمارية  عقارات است

ن خالل  مالية مدرجة بالقيمة العادلة مموجودات 

 ملة األخرى   اإليرادات الشا
 

1,111,587 - (541,635) - 
 

569,952 
 

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

 36,224,587 (465,000) (541,635) - 35,217,952 
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 القيمة العادلة )تتمة(  اتقياس      26
 

 نة في بداية الس

صافي الخسائر  
  المسجلة في
بيان الدخل  

 جمع الم

الخسائر  في صا
لة في  المسج

يان الدخل  ب
 الشامل المجمع 

صافي  
المشتريات 

والتحويالت  
والمبيعات  
 في نهاية السنة  والتسويات 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ار كويتي دين ي دينار كويت دينار كويتي  

      2020اكتوبر  31

 35,113,000     -     - (683,000) 35,796,000 عقارات استثمارية  

يمة العادلة من خالل  قجة بالدات مالية مدروجوم

 1,111,587 (95,644) (786,277)    - 1,993,508 اإليرادات الشاملة األخرى   

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 37,789,508 (683,000) (786,277) (95,644) 36,224,587 

 

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

 ير الملحوظة المستخدمة لتقييم الموجودات المالية:غوهرية المدخالت الج صيلتفا

 لقيمة العادلة.   االرئيسية  الموجودات تمثلللموجودات عندما  دفتريةالاالوراق المالية غير المسعرة بناء على صافي القيمة يتم تقييم 
 

 ية:رات االستثمارعقا دلة للدير القيمة العايب التقييم المستخدمة في تقتفاصيل أسال
 

 عقارات المطورة لا
  العقارا العقار يعمل بكامل طاقته. تعتمد  يتم تقييم  أن  بافتراض  طريقة رسملة اإليرادات ت باستخدام طريقة رسملة اإليرادات 

التدف العقار وعلى رسملة  المخصومة من  السنوية  النقدية  إيرادات  قات  احتسابها بخصم  الناتجةيتم    -العقار    من  سنويا  التأجير 

 م معدل الخصم الحالي في السوق. باستخدا -ل طاقته العقار يعمل بكام نتراض أباف
 

 العقارات باستخدام طريقة السوق. تع ق النشط لعقارات مماثلة والمعامالت  تمد طريقة السوق على مقارنة أسعار السويتم تقييم 

 موقعه أو حالته. عة العقار المحدد أو يفي طب وفقا لالختالفها  تعديل والتي يتم كافئةمتة التي تتم بشروط تجارية  السوقي

 

 موجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير      27
 

 

 موجودات 

 حق االستخدام 
 وبات مطل

 التأجير 

 

 يدينار كويت دينار كويتي
 

  

 5,547,425 5,893,699 2020نوفمبر  1كما في 

 16,149 16,149 إضافات 

 - (1,681,741) الك استهمصروف 

 220,222 - يل وليف تمتكا

 (2,492,319) - تأجير سداد مطلوبات 

 

─────── ─────── 

 3,291,477 4,228,107 2021أكتوبر  31كما في 

 

═══════ ═══════ 
 

 %. 5راض متزايد بنسبة مدفوعات التأجير لديها باستخدام معدل اقت قامت المجموعة بخصم
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 تتمة() تأجيرم ومطلوبات الخدااالستموجودات حق       27
 

 

 موجودات حق 
 االستخدام 

 ويتير كدينا

 مطلوبات تأجير 
  دينار كويتي

   

 6,802,879 7,558,778 2019نوفمبر  1كما في 

 - (1,665,079) مصروف استهالك 

 323,213 - تكاليف تمويل 

 (732,000) - تأجير مطلوبات   مدفوعات

 (846,667) - نة سل ل ا ال زات إيجار مستلمة خ امتيا 
 ───────── ───────── 

 5,547,425 5,893,699 2020أكتوبر  31كما في 
 ═════════ ═════════ 

 

 %. 5عات التأجير لديها باستخدام معدل اقتراض متزايد بنسبة مدفو قامت المجموعة بخصم
 

 ير:المتعلقة بعقود التأجول المجمع فيما يلي المبالغ المسجلة في بيان الدخ
 

 2021 2020 
 دينار كويتي  يتيوك دينار 
   

 1,665,079 1,681,741  ستهالك موجودات حق االستخدام )مسجل ضمن تكلفة خدمات مقدمة( امصروف 

 323,213 220,222  تكاليف تمويل 
 ───────── ───────── 

 1,988,292 1,901,963 أكتوبر  31كما في 

 
 

═════════ ═════════ 
 

 اريو االقتصادي الحالي مخاطر في إطار السين رة الوإدا 19-فيروس كوفيد     28
 

اذ أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المسجلة لإليرادات خعة للمجموعة من اإلدارة اتلمالية المجمات ايتطلب إعداد البيان

واإلفصاحات والمطلوبات  والموجودات  واإلفصاح    والمصروفات  المالمرفقة  المحتملة.  عن  تفتسطلوبات  كورونا  بب  فيروس  شي 

المستجد  19-وفيد)"ك أوائل سنة  "(  شاط االقتصادي على مستوى نابات في أعمال الشركات والفي حدوث اضطريًا  عالم  2021منذ 

لهامة عند تطبيق  امها اإعادة النظر في أحكالعالم وإعالنه كوباء من قبل منظمة الصحة العالمية، مما استدعى قيام إدارة المجموعة ب

نة المنتهية سمالية المجمعة للمجموعة للالبيانات ال  على  حتساب والمصادر الرئيسية للتقديرات المطبقةالمحاسبية وطرق اال  ياساتالس

   .2021أكتوبر  31في 
 

جرت ، أوالوضع االقتصاديجارية  وس على األعمال الت من الصعب اآلن التنبؤ بالحجم الكلي والمدة الشاملة لتأثير الفيروفي حين أنه  

تقييمً إ المجموعة  المجموعة ومجاالدارة  كافة عمليات  للتأثير على  اا  لديهات  اعتباًرا    ألعمال  أنه  إلى  تاريخ إصدار هذه موانتهت  ن 

اإل خالل  من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  المالية  الموجودات  باستثناء  المجمعة،  المالية  األالبيانات  الشاملة  وا يرادات  لعقارات خرى 

 رئيسية. التقديرات ال ام وة، ال يلزم إجراء تغييرات جوهرية على األحكئر االئتمان المتوقعوخسا االستثمارية
 

االفتراضات والتقديرات في المستقبل يمكن أن يؤدي إلى نتائج الة عدم التيقن الحالية، فإن حدوث أي تغيير في  حومع ذلك وفي ضوء  

ت جقد  تعديل  إجراء  عتطلب  الدفترية  وهري  القيمة  اللموجلى  المطلوبات  أو  نظًرا ألن  ودات  المستقبلية.  الفترات  في  ع الوضلمتأثرة 

 ر بناًء على التطورات المستقبلية. بشأن المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثي عة مع وجود حاالت عدم تيقنيتصاعد بسر
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 تتمة(الي )ناريو االقتصادي الح ر السي ارة المخاطر في إطاوإد 19-فيروس كوفيد      28
 

 مخاطر إدارة ال 28.1

تهية للسنة المن .19-فيروس كوفيد تجدات الحالية حولارة المخاطر بناًء على المسهداف وسياسات إدتقوم اإلدارة بمراقبة وإعادة تقييم أ

معة المدققة  المج  ة بالبيانات الماليةارنمق  اسات إدارة المخاطرييرات جوهرية في أهداف وسي، لم تحدث أي تغ2021أكتوبر    31في  

 .2020أكتوبر  31كما في 
 

 مخاطر االئتمان  28.1.1

إ  هتانت االئ  لىالمجموعة  لمخاطر  تتعرض  ال  تتضمن أنها  المالية  موجوداتها  أن  حيث  الفيروس  تفشي  نتيجة  جوهري  بشكل  تمان 

وم تجاريين  ومدينين  ونقد  البنوك  لدى  ومحتجزأرصدة  عقود  مديوجودات  النقدات  أن  حين  في  تخضعواأل  نة.  البنوك  لدى   رصدة 

أن خسائر انخفاض القيمة المحددة على األرصدة   ، توصلت اإلدارة إلى 9مالية  الللتقارير   وليالقيمة وفقًا للمعيار الدلمتطلبات انخفاض  

مناسبة   مانيةبلة ذات تصنيفات ائت اف مقافي الغالب لدى أطر  لدى البنوك والنقد كانت غير جوهرية حيث إن هذه األرصدة محتفظ بها

 .الئتماني العالميةوكاالت التصنيف ا محددة من قبل
 

المدين  عةعرض المجمور ت يتأث المدينة بشكل رئيسي بالخصائص لمخاطر االئتمان من  العقود والمحتجزات  ين التجاريين وموجودات 

لبة العمالء المناسب ومن خالل مطالوقت عمليات التحصيل في اإجراء  تمان من خالل ضمان  الفردية لكل عميل. تتم إدارة مخاطر االئ

إلى   19-كوفيدالمجموعة. ومع ذلك، قد تؤدي تأثيرات    طر االئتمان التي تتعرض لها خاكبير من م  شكلدفعات مقدًما، مما يحد ب  بسداد

ينة، بسبب التأثيرات المد  ت العقود والمحتجزاتموجودامدينين التجاريين وزيادة مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة المسجلة فيما يتعلق بال

د قياس خسائر االئتمان المتوقعة، أخذت اق االستهالكي، وغيرها(. عننفوتخفيض اإلت،  )مثل إيقاف العمليا  19-يد الخطيرة لوباء كوف

ا التأجير  وامتيازات  عمالئها  من  السداد  في  التأخير  اعتبارها  في  للعمالمجموعة  منحها  يتم  عنلتي  االئ الء  خسائر  احتساب  تمان د 

 ألرصدة.ميلها مقابل هذه االمتوقعة بحيث يتم تح 
 

 لةسيو مخاطر ال 28.1.2

المجموعة على الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بمطلوباتها المالية عند استحقاقها واستبدال  السيولة هي مخاطر عدم قدرة  ر  إن مخاط

 .األموال عند سحبها
 

 ة األموال غذيلبات. ويتضمن ذلك إعادة تمان الوفاء بالمتطلنقدية المستقبلية لضقات ا ن خالل مراقبة التدفيومي مإدارة التمويل ال

 د استحقاقها.عن

  وضع التوقعات المتجددة لمركز السيولة الكلي للمجموعة على أساس التدفقات النقدية المتوقعةاالستمرار في. 

 الداخلية عاييراولة ومقارنتها بالمالمتد لة وصافي الموجوداتمراقبة معدالت السيو. 

 مويل الديونفي تطبيق برامج ت االستمرار. 
 

اإلد خطواتاتخذت  عدة  النقديةل  ارة  التدفقات  على  الرأسمالية   لحفاظ  المصروفات  وخفض  التكاليف  توفير  تدابير  اتخاذ  خالل  من 

إلى المجموعة  البنوك  األرصدالحفاظ على مستوى    التقديرية. عالوة على ذلك، تهدف  المبلغ  عند    والنقدة لدى  قيمته  تدفقات تتجاوز 

  .ات الماليةمتوقعة للمطلوبالنقدية ال
 

 م التقديرات واالفتراضاتدااستخ 28.2

-كوفيد فيروس  نتج عن تفشي تند المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية المجمعة.  تس

كن نتج عنه ول  وما إلى ذلك، االئتمانية  لة والتصنيفات  ادر والقوى العامإليرادات وتوافر المصعات اعدم التيقن بشأن توقلة من  حا 19

ات في أسعار األسهم وأسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية. قد تخضع التقديرات التي تستند إلى مثل هذه أيًضا حدوث تقلب

 .موعةطاق سيطرة المجف الناشئة خارج نلمدى القريب أو الظروعلى االتغيرات في السوق  ب حدوثقياسات للتغيير بسب ال
 

المعلوم  فيما وحات  يلي  الرئيسية  االفتراضات  ترتبط حول  التي  المجمعة  المالية  البيانات  تاريخ  في  التقديرات  من  التأكد  عدم  االت 

 رية للموجودات: الدفت يل مادي على القيمةبمخاطر جوهرية تؤدي إلى إجراء تعد
 

 ملة األخرىاإليرادات الشاالعادلة من خالل مالية مدرجة بالقيمة ودات موج
المجموع فأخذت  واة  المدخالت  بعض  اعتبارها  السوق ي  مضاعفات  معدل  متوسط  طريقة  مثل  العادلة  القيمة  لتحديد  الفتراضات 

المق للشركات  الدفترية  القيمة  إلى  لوالسعر  الخصم  ومعدل  الارنة  بالن ضعف  والسيطرة  لتسويق  السبة  المسعرة  غير  مصنفة ألسهم 

لتعديالت على عوامل االقتصاد الكلي إلى خسائر ادات الشاملة األخرى. أدت ايرة من خالل اإلقيمة العادلالية مدرجة بالكموجودات م

يتي خالل ار كودين  541,635ى بمبلغ  األخر  اإليرادات الشاملة   غير محققة من الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 .  دينار كويتي( 786,277: 2020) السنة
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 االقتصادي الحالي )تتمة( ويفي إطار السيناروإدارة المخاطر   19-فيدفيروس كو       28
 

 استخدام التقديرات واالفتراضات )تتمة( 28.2
 

 عقارات استثمارية 
البيان المالية المجمعةكما في تاريخ  الالمجموعة في اعتبار  ، أخذتات  الحالية في  ها  للتقلبات االقتصادية  المحتمل  المباتأثير  لغ تحديد 

طوير المدخالت غير الملحوظة باستخدام أفضل المعلومات المتاحة حول االفتراضات ت  ة للمجموعة ويتملة للعقارات االستثماريالمسج

ومع ذلك، ال تزال األسواق متقلبة   ة المجمعة.لماليفي تاريخ البيانات اجودات  عند تسعير هذه الموالتي يتخذها المشاركون في السوق  

 في السوق.لمسجلة حساسة للتقلبات لمبالغ اا ال تزال اكم
 

تأثرت  لاتقر   قد  الموجودات  فيها هذه  التي توجد  الجغرافية والقطاعات  المناطق  فقد حصلتمجموعة بأن بعض  على   سلبًا، وبالتالي 

االستثمة مستقتقييمات خارجي للعقارات  المجمعة وسجلت خارية  لة  المالية  البيانات  تاريخ  في  بمبلغ  كما  تقييم  دينار   615,777سائر 

ب  في  المجمكويتي  الدخل  في    عيان  المنتهية  كوي   1,304,954:  2020)  2021أكتوبر    31للسنة  الوضع،   استيضاح. ومع  تي(دينار 

الصلة في عكس قيم هذه العقارات االستثمارية عند   ت ذاتواستخدام االفتراضا  مستمر  توقعات السوق بشكل  مراقبةستقوم المجموعة ب

 حدوثها.  
 

 ومحتجزات مدينةلعقود جودات امدينون تجاريون ومو
تجزات المدينة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين وموجودات العقود والمح  النموذج المبسطعة  المجموتستخدم  

مقابل الل إنشاء مصفوفة مخصصات تستند إلى خبرتها السابقة بخسائر االئتمان، والمعدلة  من خ  ضمن بند تمويل جوهريال تت  التي

بع خاصة  مستقبلية  ومئة  والبي  المدينينوامل  وقد االقتصادية.  مناسبًا  يكون  ال  قد  السابقة  الفترات  في  المطبق  التصنيف  فإن  ذلك،  ع 

إ ليعكس  يحتاج  المراجعة  يؤثر  الطرق  لى  التي  تالمختلفة  فيروس كوفيدبها  العمالء )أي من خالل   19-فشي  أنواع مختلفة من  على 

سداد   تمديد  التجاريينالمدينيشروط  باتبا  ن  إرشاداأو  محددع  صت  الحكومة  عن  مدفوعات ادرة  أو  اإليجار  بتحصيل  يتعلق  فيما  ة 

كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة وقد   توقعةظروف االقتصادية المطاق القعة استناداً إلى نأخرى(. تم تقدير خسائر االئتمان المتو

االقتصاد الكلي المستقبلية مثل كبير في عوامل  ال  التغيرة تأثير  ة تطور الوضع، بمراعابار سرعقامت المجموعة، مع األخذ في االعت

هات االقتصادية المتعلقة بتحديد ناريوحدة واحتمالية السي  يد مدىلي الحقيقي عند تحدمعدل البطالة ومعدل التضخم وإجمالي الناتج المح

المتوقعة. خالل السنة المنتهية المتوقعة ص لخسائر االئتمخصتسجيل  مجموعة ب، قامت ال2021أكتوبر    31في    خسائر االئتمان  مان 

 .  دينار كويتي( 759,530: 2020) دينار كويتي 152,759بمبلغ 
 

ل فردي مع توفر بيانات أكثر تأكيداً وبالتالي ستحدد مدى الحاجة إلى ة بشكاالت التعرض الجوهريقييم حستمر المجموعة في تسوف ت

   .قةالحمعة الفترات البيانات المالية المج وقعة فيتإجراء أي تعديل على خسائر االئتمان الم
 

 أ االستمرارية  مبد 28.3

ء األوضاع االقتصادية الحالية وكافة في ضوس مبدأ االستمرارية  لى أسا على مواصلة عملها عتها  أجرت المجموعة تقييم لمدى قدر

لي ورأس قبء المستداد التوقعات بحيث تشمل األداتم إع  دالمعلومات المتاحة حول المخاطر وعدم التيقن حول الوضع في المستقبل. وق

ير التوقعات إلى أن  ي، تشأنه في الوقت الحال  ر، إالفي التطو  19-كوفيد  السيولة لدى المجموعة. من المحتمل أن يستمر تأثيرالمال و

أكتوبر   31لى االستمرار منذ  رتها عدالمجموعة لديها موارد كافية لمواصلة وجودها التشغيلي دون أي تأثير أو تغيير جوهري في ق

   رارية.ى أساس مبدأ االستمإعداد البيانات المالية المجمعة بصورة مالئمة عل جة لذلك، فقد تمتي. ون2020
 

 ية وامتيازات التأجير لحكومالمنحة ا      29
 

مل لمساعدة المنشآت الخاصة. وتش  تدابير  باتخاذ  19-قامت حكومة الكويت في محاولة منها لتخفيف التأثير الناتج عن جائحة كوفيد  

من أبريل   باراً تتجاوز ستة أشهر اعتلفترة  ة في القطاع الخاص  ت الحكومية التي تم تقديمها للقوى العاملة الوطنيتدابير المساعداالهذه  

 أشهر بال مقابل.  5وامتيازات تأجير للمستأجرين لديها لفترة  2021
 

لمعيار المحاسبة الدولي    تم المحاسبة عنهي  ي والذيدينار كويت  78,813مالي بمبلغ  م دعم  خالل السنة، استلمت الشركة األ   20وفقاً 

 سجيله في األرباح أو الخسائر ضمن "إيرادات أخرى".  وتة" ن المساعدات الحكوميفصاح علمنح الحكومية واإلالمحاسبة عن ا"
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حكم  2020نوفمبر    24في   صدر  محكمع،  المجموعة  ن  تؤدي  بأن  يقضي  االستئناف  أحد  دي  1,085,931لغ  مبة  إلى  كويتي  نار 

باإلضافة الباطن،  الض  ردإلى    المقاولين من  الخطابات  بتاريخ  كويت  دينار  121,600بالغة  مان  الباطن.  المقاول من  إلى  يناير   19ي 

محك2021 إلى  استئنافًا  المجموعة  قدمت  با  التمييزمة  ،  يتعلق  الفيما  الماحكم  البيانات  إصدار  تاريخ  وحتى  المجمعة،  للصادر  لم ية 

ورة أعاله، قامت المجموعة المذكى الرغم من الحقائق  لغ. عل دفع هذه المباب  وعة بإلزام المجم  التمييزمحكمة  قبل  صدر حكم نهائي من  ي

 .2021أكتوبر  31 خالل السنة المنتهية في يدينار كويت 1,085,931بقيمة   غ المتنازع عليهلبسداد المب
 

من جموعة كويتي مستحقًا للم دينار 163,159ا قدره بأن مبلغً  ياً يقضيأصدرت محكمة أول درجة حكماً مبدئ ، 2020ر مبديس 13في 

 24طن. تم استئناف القرار من قبل طرفي الدعوى القانونية، وتم تحديد قرار المحكمة بمناقشة االستئناف بتاريخ البا أحد المقاولين من

 نهائي من المحكمة. لبيانات المالية المجمعة، لم يصدر حكم ار ا. وحتى تاريخ إصد2022اير ين
 

دينار كويتي، باإلضافة إلى   247,692ة مبلغ  مجموعاف يقضي بأن تؤدي الالستئنصدر حكم عن محكمة ا،  2020ديسمبر    30في  

فيما يتعلق بالحكم الصادر عن    التمييزوعة استئنافًا إلى محكمة  مجم٪ من المبلغ إلى أحد المقاولين من الباطن. قدمت ال7فائدة قدرها  

بإلزام المجموعة بدفع هذه   ييز التم  حكم نهائي من محكمة   م يصدرلالمالية المجمعة،  تاريخ إصدار البيانات  وحتى    ،الستئنافا  محكمة

خالل   ر كويتينادي  247,692بقيمة    متنازع عليهلغ البالمبالغ. على الرغم من تلك الحقائق المذكورة أعاله، قامت المجموعة بسداد الم

 .2021أكتوبر  31تهية في سنة المنال
 

ً كماً محكمة أول درجة حت م أصدر،  2021اير  ين  26في   دينار كويتي إلى أحد   6,588,572جموعة مبلغ  ي الميقضي بأن تؤد  بدئيا

المجموعة، وتم ت القرار من قبل  الباطن. تم استئناف  المحكمة بمناقشة االستالمقاولين من  بتاريخ  حديد قرار   2022ر  فبراي  20ئناف 

 محكمة.حكم نهائي من الدر لم يصمعة، المجحتى تاريخ إصدار البيانات المالية و

 

 قة أحداث الح      31
 

المقاولين دينار كويتي إلى أحد    604,048المجموعة مبلغ    تدفع، صدر حكم عن محكمة االستئناف يقضي بأن  2021نوفمبر    24في  

 .رفينين الطقية التسوية باتفا طن استنادا إلىدينار كويتي الحقاً إلى المقاول من البا 414,418مبلغ موعة بسداد من الباطن. قامت المج
 

ً   تئنافاالس  رفضت المحكمة،  2021  ديسمبر  22في   دينار كويتي   626,668يقضي بأن تؤدي المجموعة مبلغ    وأصدرت حكماً نهائيا

المتنازع عليها كمص7إلى فائدة بمبلغ    باإلضافة المبالغ  المجموعة بتسجيل  الباطن. قامت  المقاولين من  إلى أحد  المبلغ  اريف % من 

 .2021أكتوبر  31ي هية فلسنة المنتاء خالل اد البنتكلفة عقوضمن 

 

 اجتماع الجمعية العمومية السنوية       32
 

 31البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في    2021مارس    23شركة األم المنعقدة في  اعتمدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي ال

 : ال شيء(. 2019) ويتيدينار ك 7,000مبلغ  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة توزيعوافقت على و 2020أكتوبر 
 

في   المنعقدة  األم  الشركة  لمساهمي  السنوية  العمومية  الجمعية  وافقت  إ  2021مارس    23كما  اعلى  المتراكمة  الخسائر  غة لبالطفاء 

 افة الموافقات القانونية والتنظيمية الالزمة.حصول على كاالختياري، وتم الحتياطي االويتي مقابل دينار ك 4,479,673
 

ية تي للسنة المنته ينار كوي د  7,375د أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  مجلس اإلدارة ألحضاء  أعبمكافأة  س إدارة الشركة األم  أوصى مجل

 معية العمومية السنوية. اجتماع الجية لموافقة المساهمين في ع هذه التوصتخضتي(. ار كوي دين 7,000: 2020) 2021أكتوبر  31في 
 

 


