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 بيان المركز المالي المجمع 
  2021ديسمبر  31كما في 

 
 2021 

 (*ادراجهإ )معاد
2020 

 إيضاحات  
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 

    داتوجوالم

 1,346,865 1,296,911 4 في الصندوق ولدى البنوك دنق
 500,770 584,227  أخرى  سندات خزانة وأوراق دين ،أذونات

 4,945,497 4,791,444 5 قروض وسلف 
 252,208 266,945 6 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 391,927 420,547 7 خرى الل اإليرادات الشاملة األبالقيمة العادلة من خموجودات مالية مدرجة 
 815,808 930,774 8 موجودات أخرى 

 118,353 120,817  عقارات محتفظ بها للمتاجرة 
 351,781 345,843 9 استثمار في شركات زميلة 

 624,258 487,722 10 عقارات استثمارية 
 396,442 378,193  ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 607,339 556,346 11 لموسة موجودات غير م
  ───────── ────────── 

 10,351,248 10,179,769  مجموع الموجودات 
  ═════════ ═════════ 

    المطلوبات وحقوق الملكية 

    المطلوبات 
 1,271,941 1,230,089  المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 5,160,158 5,198,902  ودائع من عمالء
 744,113 922,103 12 قروض دائنة 

 631,977 433,826 13 سندات 
 601,257 450,113 14 طة األجل أوراق دفع متوس
 1,048,409 920,635 15 مطلوبات أخرى 

  ───────── ────────── 

 9,457,855 9,155,668  إجمالي المطلوبات  
  ───────── ────────── 

    ية حقوق الملك
 200,000 264,000 16 رأس المال 

 52,913 68,913 16 عالوة إصدار أسهم 
 (93,151) (95,258) 16 أسهم الشركة المشتراة  

 106,821 107,562 16 جباري إإحتياطي 
 76,546 76,546 16 إحتياطي اختياري 

 (19,287) (10,544)  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
 -  24,526 2.2 قييم فائض إعادة الت 

 (131,138) (140,955)  إحتياطي تحويل عمالت أجنبية 
 2,067  1,367 17 إحتياطي برنامج خيارات شراء أسهم للموظفين 

 (20,708) (18,254)  إحتياطي آخر 
 21,842  37,630  أرباح مرحلة 

  ───────── ────────── 

 195,905 315,533  ملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم حقوق ال
 153,332 153,332 16 أوراق رأسمالية مستدامة  
 544,156 555,236  الحصص غير المسيطرة  

  ───────── ────────── 

 893,393 1,024,101  إجمالي حقوق الملكية 
  ───────── ────────── 

 10,351,248 10,179,769  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
  ══════════ ═════════ 

 

 
 

 فيصل حمد العيار 
 ةمجلس اإلداررئيس  نائب

 
وتعكس التعديالت المبينة   2020ديسمبر    31* إن بعض المبالغ المبينة أعاله ال تتوافق مع البيانات المالية المجمعة كما في  

 .  (3)رقم بالتفصيل في االيضاح



 شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة  
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 بيان الدخل المجمع 
   2021مبر ديس 31المنتهية في ة الماليللسنة 

  2021 
 (* ادراجهإ)معاد 

2020 

 إيضاحات  
 ألف

 نار كويتي يد
 ألف 

 دينار كويتي
    : مستمرةالعمليات ال

    اإليرادات: 
 328,398 306,556  إيرادات فوائد 

 86,135 63,254 19 إيرادات استثمار 
 56,408 62,985 20 أتعاب وعموالت  إيرادات  

 17,772 32,592  شركات زميلةأعمال   حصة في نتائج 
 (6,101) -  من شركة محاصة إعالمية   أعمالحصة في نتائج  

 85,485 97,526  إيرادات خدمات إعالمية وشبكات األقمار الصناعية الرقمية 
 101,346 88,181  إيرادات ضيافة وعقارات 
 9,837 7,891  إيرادات تصنيع وتوزيع

 31,888 35,659  إيرادات أخرى 
 12,871 16,425  ربح تحويل عمالت أجنبية

  ───────── ────────── 

  711,069 724,039 
  ───────── ────────── 

    المصروفات:
 229,148 210,116  مصروف فوائد
 99,131 99,472  إعالمية وشبكات األقمار الصناعية الرقمية   خدماتمصروفات 

 83,581 65,644  مصروفات ضيافة وعقارات 
 8,369 6,113  مصروفات تصنيع وتوزيع 
 160,918 177,516 21 مصروفات عمومية وإدارية 

 27,911 28,325  وإطفاءالك استه 
  ───────── ────────── 

  587,186 609,058 
  ───────── ────────── 

 114,981  123,883  قبل المخصصات ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةالمستمرة من العمليات ربح التشغيل 
 (65,385) (74,169) 27،5 نئتمااالر مخصص خسائ

 (46,283) (30,905) 29 نخفاض قيمة موجودات غير مالية  إخصص م
 (220) (220) 24 اإلدارة مكافأة أعضاء مجلس 

  ───────── ────────── 

 3,093 18,589  قبل الضرائب المستمرة من العمليات الربح 
 (3,081) (9,357) 22 ضرائب 

  ───────── ────────── 

 12  9,232  المستمرة من العمليات ربح السنة 
  ───────── ────────── 

    مستمرة: الغير مليات الع 

 2,539  1,997 25 مستمرة العمليات غير الربح من ال

  ───────── ────────── 

 2,551 11,229  السنة  ربح

  ═════════ ═════════ 
    الخاص بـ: الربح 

 1,135 7,195   ماألمساهمي الشركة 
 1,416 4,034  الحصص غير المسيطرة  

  ───────── ────────── 

  11,229 2,551 
  ═════════ ═════════ 
 فلس  فلس  

    السهم:  )خسارة( ربحية

 (2.5) 0.7 23 الشركة األم الخاصة بمساهمي  -األساسية 

  ═════════ ═════════ 
 (2.5) 0.7 23 األم  ةركالش ساهمي اصة بمالخ  - المخففة

  ═════════ ═════════ 

    ة عمليات المستمرالسهم من الربحية )خسارة( 

 (3.3) 0.1 23 الشركة األم الخاصة بمساهمي  -األساسية 
  ═════════ ═════════ 

 (3.3) 0.1 23 الشركة األم  الخاصة بمساهمي  - المخففة
  ═════════ ═════════ 
 

وتعكس التعددديالت  2020ديسمبر  31 في للسنة المالية المنتهيةوافق مع البيانات المالية المجمعة ال تت  مبينة أعالهالغ  * إن بعض المبال
 . (25)و (3) رقم ينالمبينة بالتفصيل في االيضاح



 شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة  
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 مجمع  الشامل ال بيان الدخل
   2021ديسمبر  31المنتهية في المالية للسنة 

  2021 
 (*ا)معاد ادراجه
2020 

  
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
    

 2,551 11,229  ربح السنة  
  ───────── ────────── 

    :خرى األ شاملة ال (خسائرال)اإليرادات 
    بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل المجمع: 

الل اإليرادات الشاملة  من خة دلفي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العااص
 (13,801) 5,739  األخرى 
 (9,072) (1,356)  شركات زميلة ل الشاملة األخرى  الخسائرحصة في 

  ───────── ────────── 

  4,383 (22,873) 
  ───────── ────────── 

    بيان الدخل المجمع:  إلى يتم إعادة تصنيفها الحقاً قد بنود يتم أو  
    : الل اإليرادات الشاملة األخرىلقيمة العادلة من خ با رجة مدن أدوات دي

 6,924 (1,396)  صافي التغير في القيمة العادلة خالل السنة 
 111 (172)  التغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 (8,589) (385)  ان الدخل المجمع صافي التحويل إلى بي
 1,417 7,921   قدية  ات النفقتدفي القيمة العادلة لتحوط ال التغير
 - 41,648   عادة التقييم إفائض  

 (39,093) (27,162)  صافي تعديل تحويل عمالت أجنبية 
  ───────── ────────── 

  20,454 (39,230) 
  ───────── ────────── 

 (62,103) 24,837  للسنة   خرى األ شاملة ال (خسائرال)اإليرادات 
  ───────── ────────── 

 (59,552) 36,066  الشاملة للسنة    (الخسائر) اتاإليراد  إجمالي 
  ═════════ ═════════ 
    

    الخاصة بـ : )الخسائر( اإليرادات 
 (28,963) 31,259  مساهمي الشركة األم  

 (30,589) 4,807  غير المسيطرة  الحصص 
  ───────── ────────── 

  36,066 (59,552) 
  ═════════ ═════════ 

 

وتعكس التعددديالت  2020ديسمبر  31 في ةللسنة المالية المنتهيالمبالغ المبينة أعاله ال تتوافق مع البيانات المالية المجمعة   بعض  * إن
 . (3) رقمح المبينة بالتفصيل في االيضا

 
 
 



 شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة  
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 قدية المجمع بيان التدفقات الن
 2021ديسمبر  31في  المنتهيةالمالية للسنة 

  2021 
 (* ا)معاد ادراجه
2020 

 إيضاحات  
 ألف

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي
    أنشطة العمليات

 3,093  18,589   قبل الضرائب  المستمرة من العمليات  الربح 

 2,539  1,997   مستمرة العمليات غير الربح من ال
  ─────── ─────── 

 5,632  20,586   قبل الضرائب ربح ال
    التدفقات النقدية:    صافيبح قبل الضرائب بة الرابقمطل تعديالت

 (328,398) (306,556)  ائد  ات فو إيراد
 (86,135) ( 63,254) 19 إيرادات استثمار

 - 37  25 د عمليات غير مستمرة  خسائر استبعا

 (17,772) (32,592)  شركات زميلة أعمال حصة في نتائج 
 6,101  -  الميةإعة  من شركة محاص أعمالحصة في نتائج 

 229,148  210,116   فوائد   ات مصروف
 27,911  28,325      وإطفاء ك استهال

 65,385  74,169  27،5  االئتمانمخصص خسائر 
 46,283  30,905   مخصص انخفاض قيمة موجودات غير مالية  

 3,138  2,188  25 مرةالعمليات غير المستمن ألعمال اصافي نتائج 
 2,686  194   عمالت أجنبية من قروض دائنة وأوراق دفع متوسطة األجل  لويتح خسارة 

 914    508  17 شراء أسهم للموظفين   رنامج خيارص بمخص
  ─────── ─────── 
  (35,374) (45,107) 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل: 

 (25,513) (5,601)  ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر 
 9,542  (131,312)  أخرى  خزانة وأوراق دين  سندات ، أذونات

 109,176  84,257   قروض وسلف  
 43,567  26,090   يمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ة مدرجة بالقموجودات مالي

 (76,528) (32,888)  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  
 (39,823) (62,607)  موجودات أخرى 

 4,248  3,461   تاجرة للمها عقارات محتفظ ب

 (153,124) (41,731)  األخرى  الماليةمؤسسات الو بنوك الالمستحق إلى 

 77,000  89,245   ودائع من عمالء 

 21,065  (87,741)  مطلوبات أخرى 
 3,117  1,969  19 توزيعات أرباح مستلمة 

 348,624  284,889   فوائد مستلمة 
 (276,155) (224,420)  فوائد مدفوعة 

 (13,277) (7,473)  ضرائب مدفوعة  
  ─────── ─────── 
 (13,188) (139,236)  أنشطة العمليات   المستخدمة فيي التدفقات النقدية  صاف
  ─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار 

 (3,800)  12,466   تثماريةاست صافي الحركة في عقارا 
 491  (14,548)  صافي الحركة في استثمار في شركات زميلة 

 9,535  15,328   من شركات زميلة  مستلمة أرباحتوزيعات 
 - (2,117) 24 استبعاد شركة تابعةصافي التدفقات النقدية من 

 - 35,751 25 العمليات غير المستمرة استبعاد صافي التدفقات النقدية من 
  ─────── ─────── 

 6,226  46,880   أنشطة االستثمارصافي التدفقات النقدية الناتجة من 
  ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل 

 - 76,051  16   حقوق  حصصمتحصالت من إصدار  
 (26,367) 297,669   ، بالصافي   قروض دائنة (سداد ) متحصالت من

 (153,900) (150,955)  بالصافي  ، جلأوراق دفع متوسطة األ   سداد
 155,467  (199,382)  ي متحصالت من سندات، بالصاف (سداد )

 (1,181) -  شراء أسهم الشركة المشتراة  

 1,216  491   بيع أسهم الشركة المشتراة  متحصالت من
 (9,111) (9,106)  سداد فوائد االوراق الرأسمالية المستدامة  

 (17,963) (9,045)  األم   ى مساهمي الشركةإل ة توزيعات أرباح مدفوع
 (14,683) (5,133)  لى الحصص غير المسيطرة  توزيعات أرباح مدفوعة إ

 (5,630) 64,955   الحركة في الحصص غير المسيطرة 
  ─────── ─────── 

 (72,152) 65,545   أنشطة التمويل )المستخدمة في(  الناتجة من قات النقدية  التدفصافي 

   ───────    ─────── 

 (36,417) (23,744)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 
  ─────── ─────── 

 (115,531) (50,555)  صافي النقص في النقد والنقد المعادل  

 1,571,536  1,456,005   يناير 1النقد والنقد المعادل في 
  ─────── ─────── 

 1,456,005  1,405,450  4 ديسمبر 31النقد والنقد المعادل في 
  ═══════ ═══════ 

 

وتعكس التعددديالت  2020ديسمبر  31 في للسنة المالية المنتهيةالبيانات المالية المجمعة نة أعاله ال تتوافق مع * إن بعض المبالغ المبي
 .(3)رقم  لتفصيل في االيضاحالمبينة با



 التابعة  اركاتهوش .م.ك.ع.يت القابضة ششركة مشاريع الكو
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 
   2021ديسمبر  31المنتهية في ة ليالماللسنة 

   الخاصة بمساهمي الشركة األم   

 

 
 رأس 
 المال

 عالوة
 ار إصد 
 أسهم 

 أسهم 
الشركة  
 المشتراة 

 إحتياطي 
 جباريإ

 إحتياطي 
 اختياري

التغيرات  
المتراكمة في  
 ة القيمة العادل

 
 
 
عادة  إفائض 
 التقييم 

اطي تيح إ
 تحويل
 جنبيةعمالت أ

إحتياطي 
برنامج 
ء  خيارات شرا
  أسهم

 للموظفين 
 إحتياطي 
 آخر

 أرباح 
 اإلجمالي  مرحلة

أوراق رأسمالية  
 مستدامة 

 الحصص 
 يطرة غير المس

حقوق  إجمالي 
 الملكية

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 كويتيار دين
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 
 كويتيدينار 

 ألف 
 دينار كويتي

 ف لأ
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 ر كويتينادي

                
)كما سبق   2020ديسمبر  31كما في 

 (19,287) 76,546 106,821 (93,151) 52,913 200,000 إدراجه( 
 
- (131,138) 2,067 (21,398) 27,255 200,628 153,332 538,559 892,519 

 - - - - - - * (3 يضاحإإعادة اإلدراج )

 
- - - 

 
690 (5,413) (4,723) - 5,597 874 

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

 (19,287) 76,546 106,821 (93,151) 52,913 200,000   * دراجه()معاد إ 2021اير ين 1كما في 

 
- (131,138) 2,067 (20,708) 21,842 195,905 153,332 544,156 893,393 

 11,229 4,034 - 7,195 7,195 - - - - - - - - - - نة  ربح الس
 24,837 773 - 24,064 - - - (10,494) 24,742 9,816 - - - - - اإليرادات )الخسائر( الشاملة األخرى 

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

 36,066 4,807 - 31,259 7,195 - - (10,494) 24,742 9,816 - - - - - الشاملة    )الخسائر(اإليرادات إجمالي 

 76,051 - - 76,051 - - - - - - - - (3,949) 16,000 64,000 ( 16)إيضاح  إصدار حصص حقوق 

 491 (507) - 998 (844) - - - - - - - 1,842 - - أسهم الشركة المشتراة ع بي

  5 بقيمة 2020 لسنةتوزيعات أرباح  
 (9,063) - - (9,063) (9,063) - - - - - - - - - - ( 16فلس لكل سهم )إيضاح 

لى الحصص غير  إتوزيعات أرباح  
 - - - - - - المسيطرة 

 
- - - - - - - (5,133) (5,133) 

 (700) - - (700) - - (700) - - - - - - - - مدفوعات باألسهم للموظفين لا

لقة  من اإلحتياطيات المتع لالمحو
 128 - - - - -   لمحتفظ بها لغرض البيعبالمجموعة ا

 
- 677 - (805) - - - - - 

 نتيجةإلى األرباح المرحلة  المحول
استبعاد استثمارات في أسهم مدرجة  

  ن خالل اإليرادات يمة العادلة مبالق
 - - - - 1,201 - - - - (1,201) - - - - - الشاملة األخرى 

ممتلكات ب المتعلقستهالك تحويل اال
مدرجة بإعادة  ومعدات ومنشآت 

 - - - - - - لتقييم ا

 
 

(216) - - - 216 - - - - 

 (9,106) (3,268) - (5,838) (5,838) - - - - - - - - - - مستدامةرأسمالية الوراق سداد فوائد 

 42,102 15,181 - 26,921 23,662 3,259 - - - - - - - - - شركات تابعة   التغيرات في ملكيةأثر 
 - - - - (741) - - - - - - 741 - - -  جبارياإلحتياطي اإل  المحول إلى

 ─────── ────── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ────── ────── ─────── 
 1,024,101 555,236 153,332 315,533 37,630  (18,254) 1,367 (140,955) 24,526 (10,544) 76,546 107,562 (95,258) 68,913 264,000 2021 ديسمبر  31كما في 

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

 

 .(3)رقم  لتفصيل في االيضاحوتعكس التعديالت المبينة با 2020ديسمبر  31 في للسنة المالية المنتهية أعاله ال تتوافق مع البيانات المالية المجمعة بالغ المبينة* إن بعض الم



 التابعة  اركاتهوش .م.ك.ع.يت القابضة ششركة مشاريع الكو
 

 

 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.  33إلى  1قة من اإليضاحات المرفإن 
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 كية المجمع )تتمة(بيان التغيرات في حقوق المل
   2021سمبر دي 31المنتهية في المالية  للسنة

   شركة األم الخاصة بمساهمي ال  

 

 
 رأس 
 المال

 عالوة
 إصدار 
 أسهم 

 أسهم 
الشركة  
 المشتراة 

 حتياطي إ
 جباريإ

 حتياطي إ
 اختياري

التغيرات  
المتراكمة في  

 عادلة لاالقيمة 
 حتياطي تحويل إ

 عمالت أجنبية

برنامج  حتياطي إ
سهم  خيارات شراء أ 
 للموظفين 

 تياطي ح إ
 آخر

 أرباح 
 مالي اإلج  مرحلة

أوراق رأسمالية  
 مستدامة 

 حصص لا
 غير المسيطرة 

 ي إجمال
 حقوق الملكية 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 
 تيدينار كوي

 ألف 
 نار كويتييد

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 يدينار كويت

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 ويتيدينار ك

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 يتير كودينا

               

)كما سبق   2019ديسمبر  31كما في 
 1,097,486 605,746 153,332 338,408 104,225 (14,644) 1,779 (114,986) (9,819) 106,546 106,821 (94,427) 52,913 200,000 (اإدراجه

 (88,191) (950) - (87,241) (87,241) - - - - - - - -  - إلدراج  إعادة ا
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────── ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── 

 1,009,295 604,796 153,332 251,167 16,984 (14,644) 1,779 (114,986) (9,819) 106,546 106,821 (94,427) 52,913 200,000  * (ا)معاد إدراجه 2020ير ينا 1 كما في

 2,551 1,416 - 1,135  1,135 - - - - - - - - - * اجه(رد )معاد إربح السنة 

 (62,103) (32,005) - (30,098) - - - (19,420) (10,678) - - - - - ى  خر األشاملة ال خسائر ال
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────── ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── 

 (59,552) (30,589) - (28,963)  1,135   - - (19,420) (10,678) - - - - - لشاملة  إجمالي )الخسائر( اإليرادات ا

فلس   10 قيمةب 2019 لسنةتوزيعات أرباح  
 (18,124) - - (18,124) (18,124) - - - - - - - - - ( 16اح إيض)لكل سهم 

 (1,181) - - (1,181) - - - - - - - (1,181) - - شتراة الشركة المشراء أسهم 

 1,216 - - 1,216 (1,241) - - - - - -  2,457 - - بيع أسهم الشركة المشتراة 

 288 - - 288 - - 288 - - - - - - - موظفين المدفوعات باألسهم لل

 (9,111) (3,334) - (5,777) (5,777) - - - - - - - - - مستدامةرأسمالية الوراق سداد فوائد 

غير  توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص 
 (14,683) (14,683) - - - - - - - - - - - - المسيطرة 

من اإلحتياطيات المتعلقة بالمجموعة  لالمحو
 - 3,268 75 - - - - - لمحتفظ بها لغرض البيع ا

 
(3,343) - - - - - 

تبعاد  سانتيجة إلى األرباح المرحلة  المحول
سهم مدرجة بالقيمة العادلة  استثمارات في أ
 - - - - (1,135) - - - 1,135 - - - - - شاملة األخرى دات المن خالل اإليرا

 (9,125) (9,125) - - - - - - - - - - - - ( 3)إيضاح  ابعةت ةشرك حيازة

شركات   أثر التغيرات في حصص حقوق ملكية
 (5,630) (2,909) - (2,721) - (2,721) - - - - - - - - تابعة 

اح  )إيضاألرباح المرحلة  إلى إحتياطي حويلت
16) - - - - (30,000) - - - - 30,000 - - - - 

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

 893,393 544,156 153,332 195,905 21,842 (20,708) 2,067 (131,138) (19,287) 76,546  106,821 (93,151) 52,913 200,000 )معاد إدراجها(* 2020ديسمبر  31كما في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ════════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 
 .(3)رقم  لتفصيل في االيضاحاوتعكس التعديالت المبينة ب 2020ديسمبر  31 في للسنة المالية المنتهية فق مع البيانات المالية المجمعة* إن بعض المبالغ المبينة أعاله ال تتوا



 

 شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 ة  المجمعإيضاحات حول البيانات المالية 

 2021ديسمبر  31 كما في
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 األم معلومات حول الشركة  1
ش.م.ك.ع القابضة  الكويت  مشاريع  شركة  ا)"الشر  . إن  للق ألم"كة  وفقاً  وتسجيلها  تأسيسها  تم  عامة  مساهمة  شركة  هي  وانين ( 

دولة   في  بتاريخ  المطبقة  وه1975أغسطس    2الكويت  ش ،  مدرجةي  ا  في  ركة  مكتب  عنوان  إن  الكويت.  األ بورصة  م  لشركة 
    دولة الكويت. ،13100الصفاة  ،23982ب. المسجل هو ص. 

 
بإصدار   التصريح  المجمالبيانات  تم  )  ةع المالية  التابعة  وشركاتها  األم  إليهللشركة  للسنة  لم"ابد  جتمعينم  ميشار  المالية  جموعة"( 

في   مجل قرب   2021ديسمبر    31المنتهية  من  األم  إدارة  س  ار  المالية    2022  مارس   29ريخ  بتاالشركة  البيانات  هذه  وتخضع 
لمساهمين لها الحق في تعديل هذه  ل  المجمعة لموافقة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم. إن الجمعية العمومية العادية

 انات المالية المجمعة بعد إصدارها.البي 
 

 تي: آلا  تتمثل فيم شركة األل التي تأسست من أجلها اية الرئيسإن األنشطة 
 
أو    أجنبية كويتية أو  محدودة  مسؤولية  شركات ذات  حصص في  تملك    أجنبية وكذلك كويتية أو  مساهمة  شركات  في    أسهمك  تمل .1

 فالتها لدى الغير.  كوبنوعية إدارتها الشركات  في تأسيس هذه  االشتراك
الشركة األم    ال تقل مشاركة أ  حالة يتعينوفي هذه الالغير  ها لدى  الت كفو  أسهم فيها    األم   لك الشركةت التي تمالشركات    إقراض  .2

 .  على األقل % 20نسبة في رأس مال الشركة المقترضة عن القابضة  
  تتعلق بذلك حقوق أخرى    ة أو أي   ملكية   رسوم عية أو  صناات تجارية اختراع أو عالم  ات تملك حقوق الملكية الصناعية من براء .3

 .  كويت دولة الج أو خار داخل سواء  ستغاللهاالا لشركات أخرى جيرهوتأ
ً الحدود  نشاطها لمباشرة العقارات والمنقوالت الالزمة  تملك  .4  لقانون. ل المسموح بها وفقا
حافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل شركات  ثمارها في معن طريق است م  استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة األ .5

 متخصصة.  
 

 ش.م.ك. )مقفلة(. شركة الفتوح القابضة هو لشركة األم في ائيسي  اهم الرإن المس
 

 أساس اإلعداد  2.1
 سبية الدولية. يير المحامجلس معا عنتم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة 

 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الموجودات المالية ال  داا عفيمالتكلفة التاريخية،  مجمعة على أساس مبدأ  تم إعداد البيانات المالية ال

الخسائر،   أو  الشاملة األخرىاألرباح  اإليرادات  العادلة من خالل  بالقيمة  المدرجة  المالية  الماليةدوااألمشتقات  ،  الموجودات  ،  ت 
يتم  لقيمة العاتدرج باي  الت و  ومعدات"  منشآتو  "ممتلكات  ضمناني المصنفة  لمب وا  ملك حر  يراضاأل  ،العقارات االستثمارية دلة. 

ال والمطلوبات  تعديل  للموجودات  الدفترية  كبنود  قيمة  لها  المصنفة  عمليات  متحوط  والت   تحوط ضمن  العادلة  ليتم  القيمة  كان  ي 
 . ة فعال  تحوطت في عالقا  المتحوط لها علقة بالمخاطر التغيرات في القيم العادلة المت لتسجيل   المطفأة وذلكة بالتكلفإدراجها 

 
مع تقريب كافة القيم إلى أقرب ألف    الذي يمثل العملة الرئيسية للشركة األمويانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي  ض الب تم عر

   ينار كويتي ما لم يذكر خالف ذلك. د
 

 التغيرات في السياسة المحاسبية واإلفصاحات  2.2
  لمستخدمة في السنة المالية السابقة باستثناء لية المجمعة مماثلة لتلك اات المامة في إعداد هذه البيان المحاسبية المستخدياسات  إن الس

 أدناه:   الموضح
 

 ت والمعداآت والمنشللسياسة المحاسبية للممتلكات االختياري التغيير تطبيق 
 

 ضمن "الممتلكات والمنشآت والمعدات"  نفة بند الفنادق المص تقييم إعادة 
بقياس  قامت المجموعة سابقاً    .بعد اإلعتراف المبدئيبند الفنادق  المتعلقة بقياس  وسياستها المحاسبية  تقييم    بإعادةقامت المجموعة  

بنود   ا   طريقة باستخدام    "الممتلكات والمنشآت والمعدات" جميع  بموجبهالتكلفة  ات  والمعدوالمنشآت  الممتلكات  ب عتراف  اإليتم    لذي 
ديسمبر    31خالل السنة المالية المنتهية في    . نخفاض في القيمةك المتراكم وخسائر اإلبالتكلفة ناقصاً االستهالعتراف المبدئي  بعد اإل
بند الفنادق المصنفة ضمن "ال  عند  محاسبةال  طريقة، اختارت المجموعة تغيير  2021 حيث    ممتلكات والمنشآت والمعدات"قياس 
القيمة العادلة    طريقةعة حيث أن  مالية المجمانات الي الب   لمستخدمي  ة دقأكثر  يعطي معلومات  إعادة التقييم    طريقةمجموعة أن  ترى ال
تقديرات    ة تعطيالمتاحسس التقييم  أأن  لمجموعة. باإلضافة إلى  منافسي ا  قبل  خدمة منالمست   المحاسبية  متماشياً مع السياساتيعتبر  

 لبند الفنادق.  يمكن االعتماد عليها في الحصول على القيمة العادلة
 

  كويتي  لف دينارأ  24,742مبلغ  بفائض إعادة تقييم ب بأثر مستقبلي وقامت باإلعتراف  إعادة التقييم    طريقة يق  قامت المجموعة بتطب 
عتراف  . بعد اإلمالخاصة بمساهمي الشركة األ  ملكية لاحتياطي فائض إعادة التقييم المصنف ضمن حقوق  إ ضمن    2021في سنة  
 . قيمةإنخفاض في الأي و  متراكم استهالك أيعادة التقييم ناقصاً إخ ند الفنادق بالقيمة العادلة في تاري اس ب ، يقالمبدئي



 

 شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 ة  المجمعإيضاحات حول البيانات المالية 

 2021ديسمبر  31 كما في
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 )تتمة(  التغيرات في السياسة المحاسبية واإلفصاحات  2.2
 

 المعدلة  التفسيراتو المعايير
  موعة مجالم تقم ل. 2021يناير   1بعد  في أو تي تبدأللفترات ال والتي تسريعديالت للمرة األولى، بتطبيق بعض الت قامت المجموعة 

 كانت قد صدرت ولكن لم يبدأ سريانها بعد. أخرى بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت 
 

( ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9تقارير المالية رقم )الدولي لل ار  معي تعديالت على ال  : 2المرحلة    –إصالح معدل الفائدة المعياري  
يار الدولي للتقارير المالية رقم  ( والمع4م )المالية رق  للتقارير ( والمعيار الدولي  7ة رقم )يل( والمعيار الدولي للتقارير الما39)
(16 ) 

وض بين البنوك )آيبور( بسعر ربح بديل خاٍل  ل سعر معربدا است ير المالية عند  وفرت التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقار
 التالية:  تتضمن التعديالت الوسائل العملية  من المخاطر.

 
تعاقدية . أ تغييرات  تتطلب  العملية  المطل  الوسيلة  النقدية  التدفقات  في  تغييرات  مباشرةأو  معها   وبة  التعامل  ليتم  لإلصالح، 

 وق. ة في أسعار الس ركلحالربح، بما يعادل اكتغييرات في معدل 
التحوط ووثائق التحوط دون إيقاف   يُسمح إجراء تغييرات المطلوبة إلصالح سعر معروض بين البنوك )آيبور( لتعيين عالقة . ب

 عالقة التحوط. 
تحديدها بصورة منفصلة  من    للشركات إعفاء مؤقت    ديمقت  . ج يتم  التي  المتطلبات  يتم  إستيفاء  تحمل    التي  ألداةتصنيف اعندما 

 . المخاطر  لبندكتحوط  خال من المخاطرمرجعي فائدة  دلمع
 

    19 -كوفيد   امتيازات عقود اإليجار ذات الصلة بـ -التأجير"  " 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
  والفقرة   46A    ،46B     ،60A   ،  C20A)  ، الفقرات  2020الصادرة في مايو    ، 19-كوفيد  ضافت امتيازات اإليجار المتعلقة بد  أ

C20B).    يُسمح بالتطبيق  .  2020ونيو  ي   1يجب على المستأجر تطبيق هذا التعديل لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد
 . 2020مايو  28ها كما في تم الموافقة على إصداري لم  ةالمجمعنات المالية المبكر إذا كانت البيا

 
التعديل حتى   المقرر تطبيق  المحاسبة    قام   19-كوفيد  جائحة    أثيرت كن مع استمرار  ، ول2021  يونيو  30كان من  مجلس معايير 

إن  .  2022يونيو    30ى تاريخ  تطبيق التعديالت العملية حت فترة  بالموافقة على تمديد    2021  رس ما   31  بتاريخ(  IASBالدولية ) 
 . 2021أبريل  1على فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  تلك التعديالت تسري 

 
 . للمجموعة   على البيانات المالية المجمعة مادي تأثير  تلك التعديالت لم يكن لتطبيق 

 
 لمجموعة.  لالمالية المجمعة ات أثر على البيان ولكن ليس لها   ، 2021ديالت والتفسيرات األخرى للمرة األولى في عض التعب  تنطبق

 
 أثير ة الت جاري غير و  الصادرة عديالت والت  المعايير        2.3

  .للمجموعة موضحة أدناه  المجمعة   لية لماإصدار البيانات االصادرة وغير جارية التأثير حتى تاريخ    الجديدة  والتعديالت  معاييرإن ال
 .يبدأ سريانها عندماالمجموعة،  المنطبقة على ، تعديالتالومعايير ال  تلك تطبيقب  المجموعة  سوف تقوم

 
 ( 3لتقارير المالية رقم )الت على المعيار الدولي إلعداد اتعدي -الرجوع إلى إطار المفاهيم 

مايو   المحاسبة  2020في  معايير  مجلس  أصدر  الدولي إلعدادوال،  المعيار  تعديالت على  رلية  المالية  التقارير  )د  "تجميع  3قم   )
نات المالية الصادر في  عرض البياالتعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد و  إشارة إلى إطار المفاهيم. تهدف   -األعمال"  

 باته بشكل كبير. دون تغيير متطل 2018مارس  29 في اهيمي للتقارير المالية الصادر ، باإلشارة إلى اإلطار المف1989عام 
 

  المحتملة   ( لتجنب األرباح أو الخسائر3تقارير المالية رقم )ستثناًء لمبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للعايير أيضاً اأضاف مجلس الم
و  ( أ 37المحاسبة الدولي رقم )ر  يالمحتملة التي ستكون ضمن نطاق معفي "اليوم الثاني" والتي تنشأ عن االلتزامات والمطلوبات ا

 تكبدها بشكل منفصل. ، إذا تم " الرسوم والضرائب"( 21)ة الدولية رقم  لجنة تفسيرات التقارير المالي 
 

( للموجودات المحتملة  3ة رقم ) الية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالي جيهات الحفي الوقت نفسه، قرر المجلس توضيح التو
 ت المالية وعرضها. ستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد البيانابار التي لن تتأث 

 
 وتطبق بأثر مستقبلي.  2022يناير  1ة التي تبدأ في أو بعد  إن تلك التعديالت سارية المفعول للفترات السنوي 
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 )تتمة(  جارية التأثير  غير الصادرة وعديالت والت  المعايير        2.3
 

 ما قبل قصد االستخدام"  والمعدات: العوائد  المنشآت"الممتلكات و –( 16)رقم   لدوليسبة االمحالى معيار  تعديالت ع
والمنشآت  "الممتلكات    –(  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية2020في مايو  
لمعدات،  واوالمنشآت تكلفة أحد بنود الممتلكات    منمنشآت الخصم  ذي يحظر على الالعوائد ما قبل قصد االستخدام"، وال  -والمعدات  

. وبدالً  دارةلها جاهزة للتشغيل بالطريقة التي حددتها اإلأي عائدات من بيع تلك البنود المنتجة أثناء إيصالها إلى موقع التشغيل وجع
 ح أو الخسائر. يزها في األربامن ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود، وتكاليف تجه

 
  ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود   2022يناير    1إن هذا التعديل ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  

المتاحة لالست والمنشآت  الممتلكات   الفترة األولى  خداوالمعدات  بعد  أو  التع  ،المعروضةم في  بتطبيق  المنشأة  تقوم    مرة للديل  عندما 
   . لىاألو
 
 "العقود المثقلة بااللتزامات: تكاليف إتمام العقد"  –( 37على معيار المحاسبة الدولي رقم )  عديالتت

( لتحديد التكاليف التي يجب  37ولي رقم )ة الد محاسب حاسبة الدولية تعديالت على معيار ال، أصدر مجلس معايير الم2020في مايو 
 بااللتزامات أو متكبداً خسائر.  الً العقد مثق ما إذا كانعلى المنشأة تضمينها عند تقييم 

 
تق بعقد  مباشرة  المرتبطة  التكاليف  تتضمن  المباشرة".  الصلة  ذات  التكلفة  "طريقة  التعديالت  من  تطبق  كالً  خدمات  أو  سلع  ديم 

اإلضا بأن التكاليف  مباشرة  المرتبطة  التكاليف  وتوزيع  العقد.  فية  واإلشطة  العامة  التكاليف  ت إن  ال  مباشردارية  ب تعلق  ويتم  لاة  عقد 
 استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. 

 
هذه التعديالت على  المجموعة    بق. ستط2022يناير    1لسنوية التي تبدأ في أو بعد  إن التعديالت سارية المفعول لفترات التقارير ا

 . األولى مرةللتطبق فيها التعديالت السنوي التي ترة التقرير ف ية ا في بدالتزاماتهإبعد بجميع  ف  ت العقود التي لم 
 

 2020 - 2018التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية 
   :2020 – 2018ات السنوية ملخص للتعديالت من دورة التحسين  يلي فيما
 

 " تراف بالمطلوبات الماليةء االعإللغا (% 10)  اري اختب الرسوم ف"  –  (9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
التي    هذا  يوضح الرسوم  الجدي   تتضمنهاالتعديل  المالي  االلتزام  إذا كانت شروط  ما  تقييم  ً المنشأة عند  اختالفا تختلف  المعدل  أو    د 
 ً بما في    لمقرض، وامقترض  بين العن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة    جوهريا

المطلوبات   التعديل على  بتطبيق  المنشأة  تقوم  نيابة عن اآلخر.  المقرض  أو  المقترض  قبل  المستلمة من  أو  المدفوعة  الرسوم  ذلك 
 . يأول كلبشالسنوية التي تطبق فيها المنشأة التعديل  في أو بعد بداية فترة إعداد التقاريرلمالية التي يتم تعديلها أو تبادلها  ا

 
  المجموعة مع السماح بالتطبيق المبكر. ستطبق    2022يناير    1ل ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  عدي الت ذا  إن ه
المطلوباالتعديالت عهذه   تعديللى  يتم  التي  المالية  بعد  ت  أو  في  تبادلها  أو  المنشأة  ها  فيها  تطبق  التي  السنوي  التقرير  فترة  بداية 
 . على البيانات المالية المجمعة مادي تأثير ال يتوقع  أن يكون لها  التعديالتك تل إن. يأولل كشب ديل التع
 

   تعديالته و  " عقود التأمين"  – ( 17)  رقم  المعيار الدولي للتقارير المالية 
، 2017و مداي فدي  - عقدود التدأمين -( 17)دولية المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليدة رقدم ير المحاسبة الأصدر مجلس معاي  ( أ

حيدز   هذا المعيدار  شامل يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح لعقود التأمين. بمجرد دخول  جديد  وهو معيار محاسبي
. ينطبق المعيار 2005الذي تم إصداره في عام  "عقود التأمين" – (4)رقم لتقارير المالية لالدولي  التنفيذ، سيحل محل المعيار  

لتدأمين ا، العداملتأمين االتأمين على الحياة،  :على جميع أنواع عقود التأمين )على سبيل المثال (17) ية رقمالدولي للتقارير المال
نات واألدوات الماليدة ذات ضافة إلى بعدض الضدماالتي تصدرها، باإل منشآتلاالمباشر وإعادة التأمين(، بغض النظر عن نوع 

 التقديرية. زايا المشاركةم
 

ً   (17)قارير المالية رقم  لي للت لدور اللمعيايتمثل الهدف العام    في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين يكون أكثدر فائددة واتسداقا
عددم التطبيدق ، والتي تعتمد إلى حد كبير على (4) رقم ةرير المالي ر الدولي للتقامتطلبات المعياللشركات التأمين. على النقيض 

 التدأمين،لعقدود  نموذًجا شدامالً  (17) رقم ار الدولي للتقارير الماليةالمعي  وفر، ي لسابقةالمحاسبة المحلية اسياسات  بأثر رجعي لل
المكمدل و العدام،هو النمدوذج  (17)لتقارير المالية رقم لي جوهر المعيار الدولإن يغطي جميع الجوانب المحاسبية ذات الصلة. 

 :بد

 . غيرة(لمت م ارسوال طريقة المشاركة المباشرة )  زايام ذات محدد للعقود  تبني •

 . لعقود قصيرة األجل ا على بشكل أساسيوهي تطبق األقساط(   طريقة توزيع)  ةمبسط ال طريقة ال •
 

ح أرقام المقارنة. يُسدمتعديل ع ، م2023يناير  1بعد  للفترات التي تبدأ في أو (17)يسري المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 رقدم والمعيدار الددولي للتقدارير الماليدة (9)ي للتقارير المالية رقم عيار الدولأيًضا الم المنشأةشرط أن تطبق  لمبكر، ب ق اطبي بالت 
 .(17)رقم  لمعيار الدولي للتقارير الماليةخ الذي تطبق فيه افي أو قبل التاري  (15)
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 )تتمة(  جارية التأثير  غير الصادرة وعديالت والت  المعايير        2.3
 

 )تتمة(  2020 – 2018دولية للتقارير المالية التحسينات السنوية على دورة المعايير ال 
 

 )تتمة(  تعديالته و  " عقود التأمين"  – ( 17)  رقم  المعيار الدولي للتقارير المالية 
 
. تدأتي هدذه (17) رقدم لتقدارير الماليدةلعلى المعيار الدولي  التدي عت ، 2020يو في يون أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  (ب 

 ."عقود التأمين" –( 17)رقم  التعديالت المقترحة على المعيار الدولي للتقارير المالية لتبينالتعديالت من مسودة العرض 
 

إلعادة  ك علىأجرى    المداوالت،نتيجة  تغييرات  الدولية  المحاسبة  معايير  الرئي ال  نقاطال  مجلس  الدولي  سية  المعيار  من  تالية 
 : (17)ية رقم لتقارير المالل

لشدركات التدأمين  (9)  رقم  اليةوالمعيار الدولي للتقارير الم  (17)  رقم  ارير الماليةلدولي للتقالمعيار ا  سريانتأجيل تاريخ   •
 .2023يناير  1 فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد لتكون على لمدة سنتينالمؤهلة 

 .نطاق المعيار •

 .من تجديد عقود التأمين المكتسبةلنقدية االسترداد المتوقع للتدفقات ا •

 .المتعلقة بأنشطة االستثمار مش الخدمات التعاقديةاه •

 .المشاركة المباشرة مزاياف المخاطر للعقود ذات ق خيار تخفي قابلية تطبي  •

 .باإللتزاماتالمثقلة ائر من العقود لخسالمتوقع ل االسترداد -عقود إعادة التأمين المحتفظ بها  •

 .أمين في بيان المركز الماليلعقود الت عرض مبسط  •

 .انتقالية إضافية تاداإرش •
 

 ن تطبيق هذا المعيار. م الناتجة  المجمعة المالية بياناتها ىعلمل التأثير المحت  حتسابإبصدد  المجموعة ن إ
 

 ةاإلفصاح عن السياسات المحاسبي  -لية  انات الما لبيعرض ا ( 1)م  رقتعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
عديالت جميع ل الت تستبدحيث    تغير متطلبات اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  (1)  رقم  معيار المحاسبة الدوليعلى  لتعديالت  إن ا

  هامة ية  السياسة المحاسب ات  تعتبر معلوم  . " الهامةالسياسة المحاسبية  معلومات  " بد "الجوهرية حاالت مصطلح "السياسات المحاسبية  
ر  ن تؤث لية للمنشأة، فمن المتوقع بشكل معقول أجة في البيانات الماعلومات األخرى المدر جنبًا إلى جنب مع الم  إذا، عند النظر إليها

 . نات المالية القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية لألغراض العامة على أساس تلك البيا على
 

علق بالمعامالت  ياسة المحاسبية التي تت لتوضيح أن معلومات الس  (1)سبة الدولي رقم  في معيار المحا  المؤيدةكما تم تعديل الفقرات  
بسبب    هامة روف األخرى غير مهمة وال يلزم اإلفصاح عنها. قد تكون معلومات السياسة المحاسبية  و الظداث أغير المادية أو األح

ت السياسة  . ومع ذلك، ليست كل معلومامادية مبالغ غير  أو الظروف األخرى، حتى لو كانت ال  أو األحداث ت  المعامالتلك  طبيعة  
 . في حد ذاتها هامةوف األخرى  الظر اث أو لقة بالمعامالت المادية أو األحدالمحاسبية المتع

 
ح بالتطبيق  ، مع السما  2023يناير    1أو بعد  في  التي تبدأ    للفترات السنوية  ( 1رقم )تسري التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

تطب ال ويتم  ا  يسل  ي.مستقبلبشكل  يقها  مبكر  ألمتومن  التعديالتلتطبيق  يكون    نقع  المجمعة مادي  تأثير    تلك  المالية  البيانات    على 
 . للمجموعة 

 
( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  السياسات  8تعديالت  التقديرالتغييرات    ،المحاسبية(  واألخطاء  افي  المحاسبية    تعريف   -ت 

 تقديرات المحاسبة 
ال"تعريف  تستبدل  التعديالت    إن في  المحاالتغيير  المحاسبية"بتعريف    " سبيةتقديرات  فإن  " التقديرات  الجديد،  التعريف  بموجب   .

  التغيير في "تم حذف تعريف  د  قل  القياس".  تي تخضع لعدم التأكد مننات المالية الالمحاسبية هي "المبالغ النقدية في البياالتقديرات  
 ع اإليضاحات التالية: ات في التقديرات المحاسبية في المعيار م. ومع ذلك، احتفظ المجلس بمفهوم التغيير"ة المحاسبي  التقديرات

 
 . صحيًحا لخطأات جديدة أو تطورات جديدة ت ر المحاسبي الناتج عن معلومال يعتبر التغيير في التقدي  -

تأثير - التغي إن  أو  ير  ات  المدخالت  أحد  القفي  لتطوي أسلوب  المستخدم  المحاسبيياس  التقدير  تغييرات  ر  التقدير  هي    ات في 

 فترات سابقة. المحاسبية إذا لم تكن ناتجة عن تصحيح أخطاء  

غيرات في  حاسبية والت للتغييرات في السياسات الم  2023يناير    1في أو بعد  لفترات السنوية التي تبدأ التعديالت سارية المفعول لإن  
ب   التقديرات المحاسبية  بالتطبيق  عد بداية تلك الفترالتي تحدث في أو  تلك  لتطبيق  يكون    نمن المتوقع أ  يس ل  المبكر. ة، مع السماح 

 . للمجموعة  على البيانات المالية المجمعة مادي تأثير  التعديالت
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 )تتمة(  جارية التأثير  غير الصادرة وعديالت والت  المعايير        2.3
 

 " متداولة أو غير متداولة كالمطلوبات  نيفصت " – (1) رقم  يار المحاسبة الدولي ت على معالتعديال
  رقم   من معيار المحاسبة الدولي  76إلى    69تعديالت على الفقرات من    ،2020في يناير    ةأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي 

 ة. توضح التعديالت: للة أو غير متداووعلى أنها متدا المطلوباتلتحديد متطلبات تصنيف   (1)
 

 .التسوية يلتأجالمقصود بالحق في  •

 المالية.فترة الفي نهاية  جوداً أن حق التأجيل يجب أن يكون مو •

 .في التأجيل الحقه منشأةهذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة ال أن •

كيدة، فلدن تدؤثر شدروط االلتدزام علدى لمال هدي نفسدها أداة قابدل للتحويدلالتزام لضمنة في االت أنه فقط إذا كانت المشتقات الم •
 .اتصنيفه

 
  المجموعة ويجب تطبيقها بأثر رجعي. تقوم    2023ناير  ي   1د  ات السنوية التي تبدأ في أو بعالتعديالت سارية المفعول للفترن تلك  إ
ً ي لحا  . طلب إعادة تفاوضروض الحالية قد تت قبتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات ال ا
 

 أساس التجميع   2.4
يطرة عندما  أ الس. تنش2021ديسمبر    31للشركة األم وشركاتها التابعة كما في    الية البيانات المالية المجمعة البيانات الممن  تتض
المتت  لها حقوق  عرض  يكون  أو  المست جموعة لمخاطر  الشركة  القدرة  في عائدات متغيرة من مشاركتها في  لديها  ثمر فيها ويكون 

صورة محددة، تسيطر المجموعة على الشركة  . وب ة المستثمر فيهامن خالل سيطرتها على الشرك التأثير على تلك العائدات  على  
 جموعة: عندما يكون لدى المالمستثمر فيها فقط 

 
  ال القدرة  تمنحها  التي  الحالية  الحقوق  )أي  فيها  المستثمر  الشركة  على  الصلالسيطرة  ذات  األنشطة  توجيه  على  ة  حالية 

 فيها(،   الخاصة بالشركة المستثمر
  عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، و على التعرض لمخاطر أو الحق في الحصول 
 لتأثير على عائداتهالى الشركة المستثمر فيها في اطرتها ععلى استخدام سي  درةالق 
 

قدل مدن أغلبيدة ألددى المجموعدة  رسة السيطرة. وعندما يكدون  لى مماإغلبية حقوق التصويت تؤدي  أن  أفتراض ب إبشكل عام هناك  
ذات الصدلة عندد  والظروفها كافة المعلومات قوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارو حأالتصويت  حقوق  

 تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:
 
  مر فيهاركة المستث وق التصويت اآلخرين في الشب التعاقدي القائم مع حاملي حقرتي الت 
 ت التعاقدية األخرى تيباالحقوق الناتجة من التر 
 يت المحتملة حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصو 
 

ومدات والظدروف تشدير إلدى وجدود سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلتقييم مدى  بإعادة  ة  وعالمجم  تقوم
عنددما تحصدل المجموعدة علدى السديطرة  ركة التابعدةلسيطرة. يبدأ تجميع الشالعوامل الثالثة ل مل واحد أو أكثر منتغيرات في عا

جموعة سديطرتها علدى الشدركة التابعدة. ويدتم إدراج الموجدودات والمطلوبدات فقد المعة ويتوقف التجميع عندما ت على الشركة التاب 
ة اعتبدارا مدن اليدة المجمعدبيعها خالل السنة في البياندات الم  زتها أولتابعة التي تم حياصروفات المتعلقة بالشركة ااإليرادات والمو

 شركة التابعة.على ال تاريخ توقف سيطرة المجموعةتاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى 
 

سيطرة  وعة والحصص غير المبمساهمي الشركة األم للمجم تتعلق   األخرى   الشاملةاألرباح أو الخسائر وكل بند من بنود اإليرادات  
المالية للشركات    يطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على البياناتصص غير المستى إن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الح ح

تتمالتابعة   ت والمطلوبات فيما بين كافة الموجودا   اشى السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعادلكي 
وحقوق  شرك المجموعة  والتدفقات    الملكية ات  والمصروفات  المواإليرادات  المجموعة  النقدية  أعضاء  بين  فيما  بالمعامالت  تعلقة 

 عند التجميع.بالكامل 
 

 ة. ير في حصة الملكية لشركة تابعة، دون فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكي بة عن التغيتم المحاس
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 )تتمة( أساس التجميع  2.4
 

 تابعة، فإنها:  لى شركة إذا فقدت المجموعة السيطرة ع
 
  شهرة( ومطلوبات الشركة التابعة.  ما في ذلك ال تستبعد موجودات )ب 
 المسيطرة.   دفترية للحصص غيرتستبعد القيمة ال 
 المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.   الت األجنبيةق تحويل العمد فروتستبع 
  القيمة العادلة للمقابل المستلم.  ب  االعتراف تعمل على 
  محتفظ به.  القيمة العادلة ألي استثمارب  اف عتراالعلى تعمل 
  المجمع. أي فائض أو عجز ضمن بيان الدخل ب  االعتراف عمل على ت 
  م من البنود المسجتعيد تصنيف حصة الشركة األ ً دخل المجمع أو األرباح   في اإليرادات الشاملة األخرى إلى بيان اللة سابقا

إذا كان ذل المجموعة بشكل مبااقتضت اك مناسباً، ومتى  المرحلة،  إذا قامت  المولضرورة  ببيع  المطلوبات  شر  أو  جودات 
 ذات الصلة.  

 
 ة:  التابعة للمجموع  فيما يلي الشركات

 ية  الرئيس  االنشطة التأسيس د بل اسم الشركة 
 حصة الملكية الفعلية  

 ديسمبر*  31كما في 

   2021 2020 

     المحتفظ بها مباشرة  

 %93.26 %90.56 شركة قابضة  البحرين  ابضة ش.م.ب.  حدة القشركة الخليج المت 

 %62.87 %62.14 خدمات مصرفية  الكويت دولة  ( " برقان"ك برقان ش.م.ك. ) بن 

 %73.88 %73.63 عقارات الكويت دولة  ( 33)إيضاح . شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع

 %78.63 %79.48 صناعية  الكويت دولة  )مقفلة(   الصناعات المتحدة ش.م.ك. كة شر

 %88.58 %88.82 عقارات الكويت دولة     ة ذ.م.م. )"اوفرالند"( أوفرالند العقاري  كة شر

 %100.00 %100.00 ارات تشاس الهند  فة مركز بولسار للمعر

 إدارة الخليج المتحدة إنك  
الواليات  

 %100.00 %100.00 ل أصوإدارة  تحدة الم

 %100.00 %100.00 أصول إدارة  المملكة المتحدة  إدارة الخليج المتحدة المحدودة  

 %99.99 %99.99 قابضة  الكويت دولة  ضة(  ضة ش.م.ك.م. )قاب بي المتحدة القاب الرواشركة 

 %100.00 - تقاعد وادخار  البحرين  )أ(  عد ش.م.ب. تقالالدخار والشركة تقاعد 

 %99.99 %99.99 استشارات  الكويت دولة  مقفلة(  الكويتية المتحدة ش.م.ك )ت را الستشاشركة ا

 الكويت دولة  لة(  كويت ش.م.ك. )مقف شركة شيرمانز كلوب
  خدمات ضيافة

 %99.99 %99.99 وترفيه 

 %86.34 %69.84 خدمات إعالمية  االمارات  شركة مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة  
     

     كات المجموعة رش المحتفظ بها من خالل  

 %66.85 %66.85 عقارات الكويت دولة    (33)إيضاح  مقفلة( شركة أبراج المتحدة ش.م.ك. )

.م.ك.  البحرية ششركة ايكاروس المتحدة للخدمات 
 %60.00 %60.00 خدمات بحرية  الكويت دولة  فلة(  )مق

 %53.53 %53.53 استثمارات  الكويت دولة  شمال إفريقيا القابضة ش.م.ك. )مقفلة(  كة شر

 %98.04 %98.04 شركة قابضة  غيرنزي ة للصناعات المحدودة  ريقيا القابض شركة شمال إف

 الكويت دولة  لة( تحدة ش.م.ك. )مقفشركة الشبكات الم
اعية  ر صنأقما

 %63.62 %63.62 مواعال

 %100.00 %100.00 اتارعق هولندا  شركة اسوفيد بي.في.  

 %87.82 %87.82 عقارات الكويت دولة  )مقفلة(  شركة مينا هومز العقارية ش.م.ك.  
     

     منشآت مهيكلة تعامل معاملة الشركات التابعة  

 جزر كايمان )أ(   كايمان( شركة مشاريع الكويت )
راض  منشأة ذات اغ
 %100.00 - خاصة 

 البحرين  شركة يو بي سي فنتشرز ذ.م.م. 
منشأة ذات اغراض  

 %100.00 %100.00 خاصة 

 ( DIFCالمحدودة أس.بي.سي ) يع الكويت شركة مشار
رات  اإلما

 بية المتحدة لعرا
منشأة  ذات أغراض  

 %100.00 %100.00 خاصة 

 الكويت دولة  )ب(  ش.ش.و دة العقارية  شركة األنصار المتح 
ض  غرا ات أمنشأة ذ 

 %100.00 - خاصة 



 

 شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 ة  المجمعإيضاحات حول البيانات المالية 

 2021ديسمبر  31 كما في
 

 

 

20 

 

 س التجميع )تتمة( أسا  2.4

   االنشطة الرئيسية بلد التأسيس  لشركة اسم ا 
 فعلية  لكية الحصة الم

 ديسمبر*  31في ا  كم
   2021 2020 

     المحتفظ بها من خالل شركة الخليج المتحدة القابضة 
 %100.00 %100.00 استثمارات مصرفية  البحرين  ب.يج المتحد ش.م.الخلبنك 
     

القابضة/ المحتفظ بها من خالل شركة الخليج المتحدة 
     بنك الخليج المتحد  

 %62.92 %62.92 إدارة أصول  الكويت دولة  ( ”كامكو“ار ش.م.ك.ع. ) لالستثم كة كامكورش
 %88.89 %88.89 رفية خدمات مص مالطا  عة فيم بنك )"بنك فيم "(مجمو

 %98.00 %98.00 راتعقا الكويت دولة  شركة هتون العقارية ذ.م.م. 

 سوريا ر الشركة السورية الخليجية لالستثما
خدمات استثمارات  

 %99.00 %99.00 مصرفية 
شركة الخليج المتحدة القابضة للخدمات المالية شمال 

 تونس  أفريقيا 
وساطة وخدمات  

 %83.81 %83.81 ارات مصرفية استثم
 %100.00 %100.00 ية خدمات مال تونس  لخدمات الماليةالمتحدة  ل شركة الخليج

 %100.00 %100.00 إدارة األصول  البحرين  .و(ش.ش) شركة الخليج المتحدة لألصول

 شركة جلف ريالتي المتحدة الدولية المحدودة 
جزر العذراء  
 %100.00 %100.00 عقارات البريطانية 

 القابضة انك 176شركة فيديرال ستريت 
الواليات  
 %100.00 %100.00 عقارات المتحدة 

     

     امكو المحتفظ بها من خالل شركة ك
 %99.48 %99.48 اتارعق الكويت دولة  رية ذ.م.م. اد العقاشركة الز

 %99.80 %99.80 عقارات الكويت دولة  شركة الضيافة المتحدة العقارية ذ.م.م.  
 %99.79 %99.79 اتارعق الكويت دولة  ذ.م.م.شركة شمال إفريقيا األولى العقارية 

 %100.00 %90.75 صندوق  البحرين  خليجية صندوق كامكو للفرص ال
 %72.82 %72.82 صندوق  الكويت دولة   صة ص الملكية الخا الكويت لفر دوقصند

  (DIFC)شركة كامكو لالستثمار المحدودة
اإلمارات  

 %100.00 %100.00 إدارة استثمارات  العربية المتحدة 
 %96.94 %96.94 صندوق  الكويت دولة   الجازي النقديوق صند
 %96.00 %96.00 كة قابضة رش الكويت دولة  القابضة ش.م.ك. )مقفلة( المتحدة  ركة نواصيش

 %96.00 %96.00 شركة قابضة  الكويت دولة  القابضة ش.م.ك. )مقفلة(   من المتحدةشركة التضا

 شركة باكاي باور أدفيزري أل. أل. سي. 
الواليات  
 %47.83 %47.83 ات شاراست المتحدة 

 %100.00 %100.00 إدارة استثمارات  ي سجير كة باكاي باور مانجر ليميتدرش
 %100.00 %100.00 استشارات  ي سجير تد  انجر ليمكارنشن م

 كارنشن لالستشارات ذ.م.م   كةشر
الواليات  
 %74.89 %74.89 استشارات  المتحدة 

كامكو مصر القابضة )مركز دبي العالمي(    شركة
 )أ(  محدودةال

رات  اإلما
 %100.00 - ة شركة قابض لعربية المتحدة ا

 %76.97 - خدمات مالية  عمان أ( ) .م.ع.مشركة شروق للخدمات االستثمارية القابضة ش
 %100.00 - خدمات مالية  مصر )أ( مصر  –عالمي بيت االستثمار ال

 %100.00 %100.00 خدمات وساطة  البحرين  (بيت االستثمار العالمي ش.م.ب )مقفلة 
 %93.23 %93.23 خدمات وساطة  الكويت دولة   ولى للوساطة المالية ش.م.ك. )مقفلة(ة األالشرك

 السعودية  –لالستثمار  وكامكشركة  
المملكة العربية  

 %100.00 %100.00 الية خدمات م السعودية 
 %100.00 %100.00 خدمات وساطة  األردن محدودة المسئولية   –بيت االستثمار العالمي 

 %99.90 %99.90 تثمارات إدارة اس البحرين  ش.م.ب.  ستثمارلال يخليج لاكامكو صندوق ركة ش
 %100.00 - خدمات مالية  عمان )أ(  لية ذ.م.م. لماق اشركة الشروق لألورا
 %99.98 %99.98 شركة قابضة  الكويت دولة  (ابضة ش.م.ك. )قابضةالشركة المتحدة الق

 %100.00 %100.00 ات تثمارإدارة اس جزر كايمان شركة كامكو كابيتال بارتنرز المحدودة 
 %100.00 %100.00 ثمارات ستإدارة ا  انجزر كايم لإلدارة المحدودة تال كابي  كامكوشركة  

 %57.57 %57.57 صندوق  االمارات  دودة  المح  CDOEصندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت 
 %100.00 %100.00 عقارات الكويت دولة  شركة كبر المتحدة العقارية ش.ش.و 

 %100.00 %100.00 عقارات الكويت دولة  متحدة العقارية ش.ش.ونز الشركة بال

 مارات انك بالزا لالستث شركة اتش بي 
الواليات  
 %100.00 %100.00 إدارة استثمارات  المتحدة 

 بالزا لالستشارات ذ.م.م تش بي شركة ا
الواليات  
 %50.00 %50.00 استشارات  المتحدة 

 شركة سنترستون المستثمر انك 
الواليات  
 %100.00 %100.00 إدارة استثمارات  دة المتح
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 أساس التجميع )تتمة(  2.4

 االنشطة الرئيسية   سيس التأبلد  شركة ال اسم
 كية الفعلية  الملحصة 
 ديسمبر*  31كما في 

   2021 2020 

     المحتفظ بها من خالل شركة كامكو )تتمة( 

 شركة سنترستون لالستشارات ذ.م.م  
الواليات  
 %50.00 %50.00 إدارة  اتشاراست المتحدة 

 مار انك  الستث نا لالوسون ال
الواليات  
 %100.00 %100.00 ة خدمات إدار  ة المتحد

 %100.00 %100.00 إدارة خدمات  جيرسي  بي ليمتد  مارتلي للممتلكات جي

 %100.00 %100.00 خدمات إدارة  جيرسي  مارتلي للتمويل جي بي ليمتد 

     

     م  ك فيل بن المحتفظ بها من خال 

 %100.00 %100.00 بيع ديون  المملكة المتحدة  دة شركة لندن لبيع الديون المحدو

 %100.00 %100.00 شركة قابضة  هولندا    اف أي ام فاكتورز بي في

 مالطا  المحدودة اف أي ام بزنس سليوشنز 

مقدم خدمات  
تكنولوجيا  
 %100.00 %100.00 المعلومات 

 %100.00 %100.00 إدارة أمالك  مالطا  حدودةالم قارياف أي ام لالستثمار الع

 %100.00 %100.00 شركة قابضة  المملكة المتحدة  دة المحدوديون لشركة لندن الدولية لبيع ا

 انك   الديون ميركاز لبيعشركة لندن ا
الواليات  
 %100.00 %100.00 تسويق  المتحدة 

 %100.00 %100.00 يق تسو البرازيل  المحدودة شركة لندن دو برازيل لبيع الديون 

 %88.16 %88.16 ديون بيع ال د الهن   ةحدود لخاصة المون والحلول المالية اشركة الهند لبيع الدي 

 %100.00 %100.00 بيع الديون  تشيلي  ي ايهأف أيه أم القابضة )تشيلي( أس ب 

 %100.00 %100.00 بيع الديون  مصر المصرية لبيع الديون ش.م.م. ركةالش

     

     بها من خالل بنك برقانفظ محتلا

 %91.13 %91.13 رفية ت مصخدما الجزائر  .م.ج. الجزائر ش بنك الخليج

 %51.79 %51.79 خدمات مصرفية  العراق  (جبنك بغداد ش.م.أ.م. )

 %86.70 %86.70 خدمات مصرفية  تونس  بنك تونس الدولي إس.إيه.

 %51.79 %51.79 خدمات مصرفية  العراق  (جشركة بغداد للوساطة )

 %99.56 %99.63 مصرفية خدمات  تركيا بنك برقان أيه اس.

 %99.56 %99.63 تأجير  تركيا الما أيه إس  كيرا ايننشالبرقان ف

 %99.56 %99.63 وساطة  تركيا ل ديجيرلر أيه إس ينكوبرقان ياتيريم م

 دبي برقان بنك للخدمات المالية المحدودة 
خدمات استشارات  

 %100.00 %100.00 مالية 

 دبي الخاصة  برقان سينيور المحدودة ذات األغراض
منشأة ذات أغراض  

 %100.00 %100.00 خاصة 

     

     المتحدة  المحتفظ بها من خالل شركة العقارات

 %92.17 %92.17 عقارات الكويت دولة  الصالحية –سوق المتحدة شركة محاصة 

 %98.00 %98.00 عقارات الكويت دولة  شركة المباني المتحدة ش.م.ك. )مقفلة(

 %100.00 %100.00 عقارات مصر ش.م.م ر شركة المباني المتحدة  مص 

 %99.00 %99.00 عقارات الكويت دولة  العقارية المتحدة ذ.م.م. تمليكشركة 

 %96.00 %96.00 ادارة مرافق  الكويت دولة  المشاريع ذ.م.م الدولية إلدارة المتحدة  ركةالش

 %96.80 %96.80 ادارة مرافق  الكويت دولة  )مقفلة(الشركة المتحدة إلدارة المرافق ش.م.ك. 

 %99.90 %99.90 عقارات لبنان  بضة()قا كة اللبنانية العقارية المتحدة ش.م.لشرال

 %100.00 %100.00 عقارات األردن ذ.م.م.  شركة أريج المتحدة لإلسكان

 %100.00 %100.00 عقارات عمان ..ميتية المتحدة لتطوير العقارات ش.مالشركة الكو

 %100.00 %100.00 اتارعق نعما شركة الريف العقارية ش.م.ع. )مقفلة(

 %100.00 %100.00 تطوير سياحي  مصر سياحي ش.م.م. )مقفلة(دة لالستثمار الشركة رتاج المتح
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 أساس التجميع )تتمة(  2.4

 االنشطة الرئيسية   د التأسيس بل اسم الشركة 
 حصة الملكية الفعلية  

 ديسمبر*  31كما في 

   2021 2020 

     المتحدة )تتمة( رات لعقاالمحتفظ بها من خالل شركة ا 

 %63.50 %63.50 عقارات الكويت دولة  افق ش.م.ك. )مقفلة( ة لتطوير المرالشركة المتحد

 %95.00 %95.00 عقارات سوريا شركة المتحدة لالستثمار ذ.م.م. لا

 %100.00 %100.00 استثمار  مصر شركة العقارات المتحدة القابضة  

 %91.49 %91.49 عقارات مصر . ش.م.م –ري اثمار العق شركة منازل المتحدة لالست 

 %100.00 %100.00 عقارات مصر سوار المتحدة العقارية ش.م.م. ة أشرك

 %89.58 %90.22 عقارات الكويت دولة  ( 33)إيضاح الضيافة القابضة ش.م.ك. )مقفلة(   كة شر

 %100.00 %100.00 تعقارا دنراأل رية المتحدة ش.م.خ.  شركة األردن العقا

 %100.00 %100.00 اتارعق أوف مان  لاي ي المحدودة ايتش كغرينو

 %90.00 %90.00 عقارات سوريا قارات المتحدة ذ.م.م.  الع شركة 

 %63.00 %63.00 عقارات الكويت دولة  لمتحدة العقارية ذ.م.م.  يفرسال اشركة يون 

 %100.00 %100.00 عقارات مصر م.م. .الشركة المصرية الخليجية للفنادق والسياحة ش 

 %100.00 %100.00 فنادق إدارة  لبنان  المتحدة العقارية ش.م.ل.  حمدون شركة ب 

 %100.00 %100.00 عقارات لبنان  شركة الروشة القابضة ش.م.ل.  

 %100.00 %100.00 عقارات لبنان  شركة الضيافة لبنان ش.م.ل )شركة قابضة( 

 %100.00 %100.00 تعقارا لبنان  ش.م.ل. ة المتحدة  الشركة اللبنانية العقاري 

 %100.00 %100.00 عقارات االردن شركة مجمع العبدلي ش.م.خ. 

 %100.00 %100.00 رافق إدارة م عمان رة المرافق ش.م.م.  الشركة المتحدة إلدا

 رة المنشآت ذ.م.م شركة يو اف ام لخدمات إدا
اإلمارات  

 %100.00 %100.00 إدارة مرافق  العربية المتحدة 

 م.م  المباني ذ. لصيانة  1إ ب إم 
اإلمارات  

 %100.00 %100.00 إدارة مرافق  العربية المتحدة 

 %100.00 %100.00 مرافق رة إدا مصر الشركة المصرية المتحدة إلدارة المشروعات ذ.م.م. 

 %100.00 %100.00 عقارات ان ايل اوف م شركة الداو القابضة المحدودة  

 %100.00 %100.00 رافق إدارة م األردن .م. إلدارة المرافق ش.م ية المتحدة الشركة العرب 

 %100.00 %100.00 زراعة مصر تثمار الزراعيشركة اريج المتحدة لالس

     

     ناعات المتحدة المحتفظ بها من خالل شركة الص

الشركة الكويتية األهلية للمشاريع الصناعية ش.م.ك.  
 %99.95 %99.95 صناعي   استثمار الكويت دولة  )مقفلة( 

 %99.00 %99.00 استثمار صناعي  الكويت دولة  مة ذ.م.م.  قية للتجارة العاكة المشاريع الشر رش

 %95.00 %95.00 استثمار صناعي  السعودية  شركة الخليج الصناعية المتحدة ذ.م.م. 

     

     المحتفظ بها من خالل شركة الشبكات المتحدة 

 %82.37 %82.37 ماراالق خدمات ويت الكدولة  )مقفلة(  ك.شركة جلف سات لالتصاالت ش.م. 

 %100.00 %100.00 ت االاتص جزر كيمان شركة تخاطب شركة محدودة باألسهم

 %100.00 %100.00 اتصاالت  سوريا الشركة السورية لالتصاالت التكنولوجية  

 %100.00 %100.00 اتصاالت  األردن لف سات لالتصاالت  جشركة 

 %100.00 %100.00 صاالت تا مصر ذ.م.م.   شركة جي كاست ميديا

 %100.00 %100.00 اتصاالت  قبرص  ماي تي في )سي واي( المحدودة  كة شر
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 تمة( تجميع )تأساس ال 2.4

 االنشطة الرئيسية   بلد التأسيس  اسم الشركة 
 حصة الملكية الفعلية  

 ديسمبر*  31كما في 

   2021 2020 

     المحتفظ بها من خالل شركة أوفرالند  

 %99.99 %99.99 عقارات الكويت دولة    ة المتحدةن العقاري شركة أماك

 %99.99 %99.99 استثمار صناعي  الكويت دولة  عية ش.م.ك. )مقفلة(  الشركة المتحدة للغازات الصنا

 %99.99 %99.99 تصنيع  الكويت دولة  البديلة  شركة مشاريع الطاقة 

 %100.00 %100.00 تصنيع  األردن شركة مشاريع الطاقة البديلة  

 )د(   ودةأي بي سي مينا سكاي القابضة المحد
اإلمارات  

 العربية المتحدة 
  أغراضمنشأة ذات 
 - %100.00 خاصة 

 )د(  ودة القابضة المحدأي بي ري  أي بي سي  
اإلمارات  

 العربية المتحدة 
  أغراضمنشأة ذات 
 - %100.00 خاصة 

 %63.89 - يم علت الكويت دولة  ( هد)ش.م.ك. )مقفلة( شركة التعليم المتحدة  

     

     راج المتحدة   المحتفظ بها من خالل شركة أب 

 %99.99 %99.99 عقارات الكويت دولة  22وع شركة إدارة مشر

     

المحتفظ بها من خالل شركة شمال افريقيا القابضة  
     للصناعات المحدودة  

 %100.00 %100.00 تصنيع  تونس  شركة ساسم للصناعات اس ايه 

 %100.00 %100.00 خدمات واصالحات  ونس ت مات  سم للخدشركة سا

 %100.00 %100.00 تدريب صناعي  تونس  ي إي ساسم للتدريب  ت  اس

 %100.00 %100.00 تجارة  تونس  ولية  ساسم الد 

 %100.00 %100.00 بحوث وتطوير  تونس  ساسم سمارت  

 %100.00 %100.00 صناعية  تونس  شركة ساسم للطاقة والخدمات الهندسية  

 سي الكهربية أل. أل. سي. م جي سي شركة ساس
  إلماراتا

 %100.00 %100.00 مبيعات  ة المتحدة العربي

 %100.00 %100.00 مبيعات  عاج ساحل ال ل العاج  شركة ساسم للصناعات ساح

 %100.00 %100.00 ات يعمب رواندا  شركة ساسم رواندا المحدودة  

 %100.00 %100.00 دعاية  تونس  شركة سوسيتي دن  

     

     محتفظ بها من خالل شركة اسوفيد بي في  لا

 %100.00 %100.00 عقارات المغرب   لتطوير العقاري اس ايهشركة اسوفيد ل

 %100.00 %100.00 إدارة مرافق  المغرب يه  شركة اسوفيد إلدارة العقارات اس ا 

 %100.00 %100.00 إدارة مرافق  المغرب كة اسوفيد لعمليات الخليج اس ايه رش

 %100.00 %100.00 عقارات المغرب فيد للفنادق اس ايه اسو  شركة 

 %100.00 %100.00 عقارات المغرب ايه  شركة اسوفيد الخليج اس 

 %100.00 %100.00 عقارات المغرب شركة اسوفيد جولف للفنادق اس ايه  

 %100.00 %100.00 عقارات المغرب الس  وفيد باشركة اس

 %100.00 %100.00 ت اءاإنش المغرب اس ايه  ستافبني شركة 

 %100.00 %100.00 عقارات هولندا  اسيم بي في  

     

     محتفظ بها من خالل شركة الروابي  

 %51.19 %51.19 خدمات مصرفية  األردن البنك األردني الكويتي ش.م.ع.  

     

     ( هـ ) شركة التعليم المتحدة   لها من خال ب تفظ المح

 %99.39 - تعليم  الكويت دولة    . )مقفلة( قابضة ش.م.كشركة الريان ال

 %99.99 - تعليم  الكويت دولة  تعليمية ذ.م.م.  يو اس الي شركة أ

 %99.99 - تعليم  الكويت دولة  التعليمية  خدمات شركة الريان لل

 %99.99 - م تعلي الكويت دولة  مؤسسة النوري التعليمية ذ.م.م.  
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 أساس التجميع )تتمة(  2.4

 ئيسية  االنشطة الر بلد التأسيس  شركة ال اسم
 حصة الملكية الفعلية  

 بر* سمدي  31كما في 

   2021 2020 

     بضة المحتفظ بها من خالل شركة شمال افريقيا القا

 %51.00 %51.00 أدوية  مصر )ج(  المركز الطبي المصري الدولي ش.م.م. 

 مة ذ.م.م. فريقيا للتجارة العال أارقة شماشركة الش
ارات  ماإل

 العربية المتحدة 
ر  ثمااستشركة 

 %100.00 %100.00 قابضة 

ة للصناعات الزجاجية  ريقيا القابض شركة شمال أف
 غيرنزي المحدودة 

استثمار  شركة 
 %100.00 %100.00 بضة قا

 غيرنزي شركة شمال أفريقيا القابضة لصناعة األدوية المحدودة  
استثمار  كة رش

 %100.00 %100.00 قابضة 

 ذ.م.م.  قيا أيرو للتجارة العامة ال أفري شركة شم
اإلمارات  

 العربية المتحدة 
مار  تثاسشركة 

 %100.00 %100.00 قابضة 

 .م.م.  شركة شمال أفريقيا لخدمات اإلدارة ذ
اإلمارات  
 ة العربية المتحد 

استثمار  شركة 
 %100.00 %100.00 قابضة 

ات الدوائية المحدودة  ريقيا للصناعشركة شمال أف
 رمص م. ذ.م.

استثمار  شركة 
 %100.00 %100.00 قابضة 

 مصر المحدودة ذ.م.م. شركة شمال أفريقيا لتوزيع األدوية  
استثمار  شركة 

 %100.00 %100.00 قابضة 

 قبرص  لالستثمار المحدودة نترانا شركة سو
استثمار  شركة 

 %100.00 %100.00 قابضة 

 قبرص  المحدودةلالستثمارات  شركة كيفالينا
استثمار  شركة 
 %100.00 %100.00 بضة قا

 %100.00 %100.00 عقارات المغرب القابضة للعقارات أفريقيا كة شمال رش

 %100.00 %100.00 تطوير عقاري  المغرب شركة باكاتو إس إيه آر إل  

 يتشايد المحدودة  ان 
جزر العذراء  
 البريطانية 

استثمار  شركة 
 %100.00 %100.00 ة قابض 

 %100.00 %100.00 وير عقاري طت المغرب تيجليو إس إيه آر إل  

 ليمتد  ندتوال
العذراء  ر جز

 البريطانية 
تثمار  ساشركة 

 %100.00 %100.00 قابضة 
     

     األردني الكويتي  المحتفظ بها من خالل البنك 

 %100.00 %100.00 تأجير  األردن شركة اجارة للتأجير التمويلي  

 %95.60 %95.60 وساطة  ناألرد )و(  المتحدة االستثمارات المالية شركة 

المتخصصة لالستثمار واالستشارات  إلدارية الشركة ا
 %100.00 %100.00 خدمات مالية  األردن )و(   لية لماا

     

     ا من خالل شركة مجموعة بانثر لإلعالم  ظ بهمحتف

 
 شركة بانثر القابضة لإلعالم المحدودة

ت  اإلمارا
 ية المتحدة العرب

شركة قابضة  
 %100.00 %100.00 وسطى 

 
 

 المحدودة   FZدي تي اتش جلف 
اإلمارات  

 العربية المتحدة 

  البثات خدم
فزيوني والبث  التلي

 %100.00 %100.00 المباشر 
 

 ذ.م.م.  FZإلعالم ول وسائل ابريميير حل
اإلمارات  

 %85.00 %85.00 نعالاإل العربية المتحدة 

 
 .م. ية الرقمية ذ.ماألقمار الصناع

اإلمارات  
 ة المتحدة العربي

التجارة العامة  
 %100.00 %100.00 والت والمقا

 
 

 ( أ)  .م.م ذ. FZينمنت بيال ميديا إنترت
اإلمارات  

 العربية المتحدة 

  المتاجرة في معدات
ار  استقبال بث األقم

 %100.00 - اعية الصن

 
 جزر كيمان LDC  دي تي اتش جلف 

شركة قابضة  
 %100.00 %100.00 وسطى 

 
 جزر كيمان LDC ينمنتإنترت  اتش  دي تيجلف 

شركة قابضة  
 %100.00 %100.00 وسطى 

 
 جزر كيمان LDCة ابض الق دي تي اتش جلف 

شركة قابضة  
 %100.00 %100.00 وسطى 

 
   ( أ)  المحدودة ع الترفيه شركة توزي 

جزر فيرجن 
 البريطانية 

ة قابضة  شرك
 %100.00 - وسطى 
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 أساس التجميع )تتمة(  2.4

   الرئيسيةة نشط اال بلد التأسيس  كة اسم الشر
 لية  حصة الملكية الفع 

 ديسمبر*  31كما في 

   2021 2020 

  ا من خالل شركة مجموعة بانثر لإلعالم ظ بهتفمح
     )تتمة( 

 

 الرقمية المحدودة وسائط نظمة ال أتوزيع 
جزر فيرجن 
 البريطانية 

شركة قابضة  
 %100.00 %100.00 وسطى 

 

 ية المحدودة أنظمة التداول الرقم
رجن جزر في

 بريطانية ال
شركة قابضة  

 %100.00 %100.00 وسطى 
 

 انك ات ارشركة وولستون لالستثم
جزر فيرجن 
 البريطانية 

شركة قابضة  
 %100.00 %100.00 وسطى 

 

 جزر كيمان المحدودة  ديا فينكور مي بانث 
شركة قابضة  

 %100.00 %100.00 وسطى 
 

 السعودية  شركة الشاشة للتوزيع الترفيهي
المتاجرة في  

 %100.00 %100.00 عدات االلكترونية ملا
 

 ية السعود المحدودة  لمستحضرات اإللكترونية الدوليةة اشرك
المتاجرة في  

 %100.00 %100.00 المعدات االلكترونية 

المباشرة للتجارة العامة  نات العالمية شركة التلفزيو
 الكويت دولة  والمقاوالت ذ.م.م. 

التجارة العامة  
 %100.00 %100.00 المقاوالت 

واإللكترونية   كهربائيةقمية لألجهزة الشركة األنظمة الر 
 الكويت دولة  ذ.م.م.  

رة في  تاجالم
 %100.00 %100.00 نية المعدات االلكترو

 رصم جن المحدودة كت تلفشركة جلوبال داير
المتاجرة في  

 %100.00 %100.00 المعدات االلكترونية 

 %53.00 %53.00 إدارة وتشغيل  مصر SAEشبكة اتصاالت النيل 
 

 رمص م.م. ذ.ديجيتال ألنظمة التكنولوجيا 
تجارة عامة  
 %100.00 %100.00 ومقاوالت 

 
 

 البحرين  شركة اتصاالت أوربت ذ.م.م. 

  البث خدمات
البث  يوني والتليفز

 %100.00 %100.00 المباشر 

 
 

 البحرين  ديجيتال ألنظمة االعالم ذ.م.م. 

المتاجرة في معدات  
استقبال بث األقمار  

 %100.00 %100.00 الصناعية 

 %100.00 - تركيب وصيانة  ردنألا )أ(  تاليت ذ.م.م. خدمات السمي المباشر لل التلفزيون العال

 
 

 دنراأل شركة نظام الديجيتال للتجارة 

متاجرة في معدات  لا
بث األقمار   استقبال 

 %100.00 %100.00 الصناعية 

 
 

 قطر  شركة األقمار الصناعية لإلعالم الرقمي

اجرة في معدات  متال
استقبال بث األقمار  

 %100.00 %100.00 ية الصناع 
 

 
 لبنان  SARLم الجيتال لنظام اإلعي د

المتاجرة في معدات  
استقبال بث األقمار  

 %100.00 %100.00 الصناعية 

 
 المغرب )أ(  SARL الترفيه شركة توزيع 

المتاجرة في  
 %100.00 - المعدات االلكترونية 

 
ابعة المملوكة  لت بة للشركات اجموعة. بالنسلية نسبة الملكية الفعلية للممباشرة، تمثل الحصة الفع  التابعة المملوكة   * بالنسبة للشركات 

 وعة ذات الصلة.  للمجم لتابعةة الملكية الفعلية للشركات اية نسب بصورة غير مباشرة، تمثل الحصة الفعل
 

 : المجموعة  ، قامت2021ديسمبر   31لية المنتهية في امخالل السنة ال
 . وتصفيتهاأذه الشركات تبعاد هسإب  ( أ)
التابعة للمجموعة( إلى طرف    الشركات)إحدى   و.ية ش.ش.المتحدة العقارر  صاة األن في شرك  ة ملكيتهاحصبيع  لة  تفاقي بإبرام إ ( ب )

 (. 24)إيضاح   عالقةذي 
 . خرى األمطلوبات الموجودات واللبيع ضمن غرض المحتفظ بها المجموعة ضمن التصنيف هذه الشركات  ب  ( ج)
 . تأسيس تلك الشركاتب  ( د)

في  % من حصتها  63.89  نسبة  تفاقاً لبيعإمجموعة(  ت التابعة لل)إحدى الشركاالعقارية ذ.م.م.    الندأوفر  كةشر  أبرمت  ( هد)

   .( 25اح )إيض طرف ذي عالقة  إلى (مقفلة)شركة التعليم المتحدة ش.م.ك. 

 .  لبيعا غرضلمحتفظ بها المجموعة ضمن ال  الشركاتهذه عن تصنيف الكويتي  األردني البنك توقف ، ل السنةخال  ( و)
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 امةهالمحاسبية ال  ملخص السياسات 2.5
 

 ة دمج األعمال والشهر 
والتي تمثل إجمالي    االقتناءبالقيمة العادلة في تاريخ    االقتناءتقاس تكلفة    . االقتناءطريقة    دام باستخ  ال دديتم المحاسبة عن دمج األعم

بقياس  عمال  في كل عملية دمج أيقوم المشتري    المشتراة،الشركة    في فة إلى قيمة الحصص غير المسيطرة  المقابل الممنوح باإلضا 
الشركة   الحالية  صح تمثل  التي  المشتراة والحصص غير المسيطرة في  نسبية في صافي  مالكها  لالتي تعطي  تهم  الحق في حصة 

تدرج    عليها. مستحوذ  لالشركة  فدي صافي قيمة الموجودات المحددة ل  إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة   ،الموجودات عند التصفية
 عند تكبدها. اتوفكمصر  االقتناءتكاليف 

 
وفقا للشروط التعاقدية  لها  لية لغرض تحديد التصنيف المناسب  والمطلوبات الما  وجودات بتقييم الم  دمج األعمال   عند المجموعة تقوم  

ة لها  العقود التابعتقات الضمنية عن تلك  بما في ذلك فصل المش  االقتناء،ما في تاريخ  والشروط ذات الصلة ك االقتصاديةوالظروف  
 بالشركة المشتراة. الخاصة و
 

  االقتناء، بالقيمة العادلة كما في تاريخ    االقتناءترى السابقة على تاريخ  ياس حصة المشعادة قيتم إ  مراحل، عند دمج األعمال على  
 . لدخل المجمعن ابيا ربح أو خسارة ضمن أي  ويدرج

 
عندد تصنيدف المقابل المحتمل    االقتناء. في تاريخ  كما  لعادلة  ه بالقيمة اإدراج   ويله من قبل المشتري يتمن أي مقابل محتمل يتم تحإ

تتم إعادة قياسه    ملكية، كحقوق   ً فإنه ال  نهائيا يتم تسويته  الملكية.   حتى  أو  محتمل  المقابل  الإن    ضمن حقوق  المصنف كموجودات 
مة  ي القي التغيرات الالحقة فيتم إدراج و ،المالية"األدوات  " (9)قارير المالية رقم  لدولي للت للمعيار اوفقاً  أدوات مالية  يعتبر  لتزامات  إ

المحت  للمقابل  المجمع  مل  العادلة  الدخل  بيان  ً في  رقم    وفقا المالية  للتقارير  الدولي  المحتمإن    . ( 9)للمعيار  الغير خاضع  المقابل  ل 
الللمعي  المالية رقم  ار  للتقارير  إد  (9)دولي  بايتم  بيانات  راجه  تاريخ كل  العادلة في  إدراج  حيث  مالية مجمعة  لقيمة  التغيرات  يتم 

 في بيان الدخل المجمع.   مة العادلةي القي الالحقة ف
 

 ً رة  معترف به للحصص غير المسيط المقابل المحول والمبلغ المجموع  الزيادة في    في   تمثل ت   إن الشهرة  ،بالتكلفة  تظهر الشهرة مبدئيا
ً بها   محتفظوأي حصص   .  تناءاالقة المحتملة كما في تاريخ عملي  لتزامات واإلت  والمطلوبالموجودات  لعن القيمة العادلة  سابقا

 
ما  قييم  دة ت مطالبة بإعا المجموعة  فإن  المحول، عن إجمالي المقابلالموجودات المقتناه  صافي  لالقيمة العادلة  إذا كان هناك زيادة في  

بشكل صحيح جم حددت  قد  كانت  اإلالموجودات  يع  إذا  وجميع  المبالغ    ،لتزاماتالمقتناة  لقياس  المستخدمة  اإلجراءات  ومراجعة 
 المعترف بها في تاريخ االستحواذ. 

 
اإذا   إعادة  بعد  في    لتقييمنتج  العادلة  زيادة  المقتناه  صافي  ل القيمة  المقابلالموجودات  إجمالي  الزيادة    إدراج  يتم  المحول  عن  قيمة 

 . لدخل المجمعبيان اضمن مباشرة التقييم  المتبقية بعد إعادة
 

لغرض التأكد من وجود    ،نخفاض فى القيمةمتراكمة لإلخسائر  أي  اإلعتراف بالشهرة بالتكلفة ناقصاً  ، يتم  بعد اإلعتراف المبدئي
على كل وحدات  يتم توزيع الشهرة  فإنه    اريخ اإلستحواذ،ي ت ، ففإن الشهرة الناتجة عن دمج األعمال  الشهرة،في قيمة    نخفاضإ

لتزامات األخرى للشركة  أو اإل  الموجوداتبصرف النظر عما إذا كانت  من عملية الدمج االنتفاعع لها قد النقد للمجموعة والمتو تولي 
   . قد تم تخصيصها لتلك الوحدات المشتراة

 
جزءا   الشهرة  تشكل  وحدعندما  بداخل    استبعادويتم  النقد  توليد  ة  من  العمليات  من  المفإن    دة، وحالهذه  جزء  رتبطة  ددالشهرة 

ادب  من  لمستبعدة  العمليات  الدفترية  تمثل جزءاً  الناتجةوذلك    العمليات، لهذه  القيمة  الخسارة  أو  الربح  تحديد  هذه    استبعادعن    عند 
به من وحدة    مليات المستبعدة والجزء المحتفظالنسبية للعساس القيمة  أ ى  الة عليتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الح  العمليات.
 النقد. توليد 

 
 ة األدوات المالي

 
 تاريخ االعتراف 
مبدئياً في تاريخ التسوية، أي تاريخ استالم األصل أو تسليمه إلى الطرف المقابل.    والمطلوبات الماليةبالموجودات    يتم االعتراف

لمجمع  لدخل المجمع أو بيان الدخل الشامل ابيان االتسوية في  ة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ  دلعافي القيمة الغيرات  االعتراف بالت   يتم
إن المشتريات أو المبيعات بالطريقة  ياسة المطبقة على األداة ذات الصلة.  مة في القيمة العادلة طبقاً للسمن خالل التغيرات المتراك

ه ماالعتيادية  أو  مشتريات  البيعات  ي  تتطلي ماالموجودات  التي  اإلطار ة  الموجودات ضمن  تسليم  من    لب  عموماً  المحدد  الزمني 
 سائدة في السوق.  األعراف ال  اللوائح أو  خالل
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 ( تتمة ) امةالمحاسبية اله ملخص السياسات 2.5
 

 ( تتمة)  األدوات المالية
 
 مالية نيف وقياس األدوات الصت
 
 مالية الوات لألد القياس  والمبدئي  تصنيفال

دم في إدارة األدوات كما هو  تخ مسال  مال على شروطها التعاقدية ونموذج األعوات المالية عند االعتراف المبدئي  نيف األديعتمد تص
وف مبدئياً  المالية  األدوات  وتقاس  أدناه.  حال مبين  في  باستثناء  العادلة  لقيمتها  الماقاً  والمطلوبات  المالية  الموجودات  المسجلة  ة  لية 

المدينين التجاريين   اسقي تم  . ي اع تكاليف المعاملة من هذا المبلغباح أو الخسائر، يتم إضافة إو اقتطالل األردلة من خة العابالقيم
لأل العادلة  القيمة  تختلف  وعندما  المعاملة.  لسعر  المبدئي  وفقاً  االعتراف  عند  المالية  المجموعة  دوات  تقوم  المعاملة،  سعر  عن 

 لواحد كما هو مبين أدناه. اليوم ا على مدارخسائر اح أو حاسبة عن أرب بالم
 

 رة على مدار يوم واحد  و الخساالربح أ 
سلوب تقييم إلى أ  استحداث تلك األداة، وكان احتساب القيمة العادلة يستند  لة لألداة عن القيمة العادلة عندسعر المعام  عندما يختلف 

معامالت   في  الملحوظة  المدخالت  على  فقط  المجموعة   السوق،يعتمد  ال  فرق ال  بإدراج   تقوم  والقيمة  المعاملة  سعر  في  بين  عادلة 
االستثمار.   الحاال إيرادات  تلك  التيفي  النم  ت  إلى  العادلة  القيمة  فيها  الملحتستند  المدخالت غير  بعض  لها  التي  يكون  وظة،  اذج 
بين سعر   الدخل الفرق  بيان  في  فقط  ويدرج  العادلة مؤجال  والقيمة  المدخالت  عندما  المعاملة  يتم عدم  عن   أو   ملحوظة   تصبح  دما 
 داة. االعتراف بتلك األ

 
 تقييم نموذج االعمال  

لتحقيق  النحو األفضل كيفية إدارتها لمجموعات الموجودات المالية  لها عند المستوى الذي يعكس على  ة نموذج أعماتحدد المجموع 
  جودات أو نقدية التعاقدية من المولتدفقات الر على تحصيل اصعة يقت األغراض من األعمال. ويقصد بذلك ما إذا كان هدف المجمو

ك النقتحصيل  التدفقات  من  التعاقديةال  ال  دية  الموجودا والتدفقات  بيع  من  الناتجة  تطنقدية  إمكانية  عدم  حالة  وفي  من  ت.  أي  بيق 
المو تصنيف  يتم  المتاجرة(،  ألغراض  المالية  بالموجودات  االحتفاظ  يتم  )كأن  ماجودات  الهدفين  كجزء  أعلمالية  نموذج  مال  ن 

 "البيع".
 

تقي  يتم  نموذال  أعماليم  كل   ج  أساس  مأداة على حد  المجموعة على  ولكن على  وي ة  المجمعة  المحافظ  من  أعلى  إلى  ستوى  ستند 
 عوامل ملحوظة مثل: 

 
 نموذج األعمال ورفع بها ضمن  المحتفظ  المالية  نموذج األعمال والموجودات  أداء  تقييم  إلى مري التقا  كيفية  وظفي  ر عنها 

 ة العليا للمنشأة. اإلدار
  األخص كيفية  ذج األعمال(، وب حتفظ بها ضمن نموالمالية الم  )والموجودات   اء نموذج األعمال تؤثر على أد  المخاطر التي

 رة تلك المخاطر؛ باإلضافة إلى إدا
 أو التدفقات النقدية  ات المدارة  ادلة للموجودلعقيمة اكيفية مكافأة مديري األعمال )على سبيل المثال أن تستند المكافأة إلى ال

 تحصيلها(.   التي تمعاقدية الت 
 مل المهمة في تقييم المجموعة. ة وتوقيت المبيعات المتوقع تعتبر من العواقيمر و دل التكراكما أن مع 

 
ت  سيناريو حاال و األسوأ" أو "سيناري ستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع نموذج "الي 

وعة، لن  وقعات األصلية للمجم بدئي بطريقة تختلف عن الت النقدية بعد االعتراف المتسجيل التدفقات    الضغط" في االعتبار. في حالة 
د تقييم مات عن ستدرج هذه المعلو لمجموعة من تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال، ولكنهاتغير ا
   المستحدثة أو المشتراة مؤخراً.  يةدات المالالموجو

 
إذا   ما  التقييم  النقدية  التدفقات  أصل كانت  مدفوعات  تمثل  فق  تعاقدية  والفائدة  )اختبار  المبلغ  المبلغ  ب   تراف االعط  أصل  مدفوعات 
 والفائدة فقط( 

مدفوعات  ب   االعتراف اختبار  في  ستو ت   ت ا كان ما إذة لتحديد  المالي األدوات  كخطوة ثانية في إجراء التصنيف، تقوم المجموعة بتقييم  
 ة فقط. الفائدل المبلغ وأص
 

االخت  هذا  "أصل  ألغراض  يُعرف  لألبار،  العادلة  بالقيمة  عند  المبلغ"  المالي  عمر  صل  مدى  على  يتغير  وقد  المبدئي  االعتراف 
إن العناصر األكثر أهمية  سط/الخصم(.  غ أو إطفاء الق المبل  حالة أن يمثل مدفوعات ألصل األصل المالي )على سبيل المثال، في  

ترتيب  للفائد أي  في  نمة  بصورة  تتمثل  أساسي  الزإقراض  القيمة  مراعاة  في  ومخاوذجية  لألموال  االئتمان.منية  والختبار    طر 
درج بها  مثل العملة المالصلة  مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط، تقوم المجموعة بتطبيق أحكام، وتراعي العوامل ذات  ب   االعتراف

 صل. ذا األائدة عن همعدل الف تسجيل صل المالي وفترة األ
 

ر أو التقلب في التدفقات النقدية التعاقدية غير  نكشاف للمخاطمح بالتعرض ألكثر من االوط التعاقدية التي تسعلى النقيض، فإن الشر
وفي    والفائدة عن المبلغ القائم فقط.أصل المبلغ  ثل في مدفوعات  ية تتم تتيح تدفقات نقدية تعاقدالمرتبطة بترتيب إقراض أساسي ال 

 .  ح أو الخسائرلة من خالل األربااألصل المالي بالقيمة العادلحاالت، ينبغي أن يتم قياس مثل هذه ا
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 ( تتمة ) امةالمحاسبية اله ملخص السياسات 2.5
 

 ( تتمة)  األدوات المالية
 

 لية ت الما ات والمطلوبا ئات قياس الموجودف
 

 مالية س لألدوات الوفئات القيا  لالحقالتصنيف ا
والتي    ة للموجوداتي عاقدالشروط الت موجودات وإلدارة ال  اء على نموذج األعمالموجوداتها المالية بن ة بتصنيف كافة  لمجموعتقوم ا

   تصنف كما يلي: 
 

   . بالتكلفة المطفأةمدرجة مالية جودات مو -
 . و الخسائراألرباح أ لة من بالقيمة العاد مدرجة  ماليةموجودات  -
 ى. خراأل  ةالشامل  االيرادات خالل   لة منعاد بالقيمة المدرجة  ماليةموجودات  -
 

  و أ رباح  ة أو بالقيمة العادلة من خالل األأمطفالكلفة  بالت   ،ويل والضمانات الماليةبخالف ارتباطات التم  ،يتم قياس المطلوبات المالية
   . دلةأو تطبيق تحديد القيمة العا ات الماليةدوألا مشتقات يتم االحتفاظ بها للمتاجرة وعندما  ئرالخسا
 

 بالتكلفة المطفأة  ماليةت أدوا 
الماليةالم  تقاس كان   وجودات  إذا  المطفأة  مع  ت بالتكلفة  التاليين  تتوافق  خال   الشرطين  من  العادلة  بالقيمة  تدرج  أو  ولم  األرباح  ل 

 : الخسائر
 

 ، ونقدية تعاقدية ملك األصل للحصول على تدفقاتوذج األعمال الذي يهدف إلى ت ألصل ضمن نماالحتفاظ با -
    لمبلدغ امددفوعات تتضدمن بشدكل أساسدي  التديوت النقديدة تدواريخ محدددة للتددفقا  هدرظت   للموجودات الماليدةاقدية  عط الت الشرو -

 .المتبقيالمبلغ  على ةائد المستحقواألصلي والف
 

الت  الدين  بالأدوات  قياسها  تم  تقاس  ي  المطفأة  ً الحقتكلفة  العائد   ا باستخدام طريقة  المطفأة  ا   بالتكلفة  نخفاض  إبخسائر    لمعدلة الفعلي 
الوة عند إصدار األموال والتكاليف التي تعتبر جزء ال  تحتسب التكلفة المطفأة عن طريق مراعاة أي خصم أو ع  وجدت.  القيمة، إن
أو    أو تعديله المجمع عند إلغاء االعتراف باألصل    الدخل ن  لخسائر في بياباألرباح وا  يتم االعتراف  ئدة الفعلية. فان طريقة اليتجزأ م

 خفاض قيمته. ان 
 

بعض األوراق    ،القروض والسلف  ،األخرىراق الدين  وأو  الخزانة وسندات    اتأذون   ،وكفي الصندوق ولدى البن نقد  يتم تصنيف ال
 . أة كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطف رى موجودات األخالمالية االستثمارية وبعض ال

 
تص المستحيتم  اق  نيف  والمؤسسإلى  الماا لبنوك  األت  من    ،خرىلية  الدفع    ،اتالسند  ،الدائنةقروض  لا  ،العمالءالودائع  أوراق 

   متوسطة األجل والمطلوبات األخرى كمطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة. 
   

 الخسائر   خالل األرباح أومالية مدرجة بالقيمة العادلة من  أدوات
العادلةالموجتسجل   بالقيمة  المدرجة  المالية  خال  ودات  األرباح  من  ً أل  مبدئيا الخسائر  ب   و  افي  بالقيمة  يان  المجمع  المالي  لمركز 

اميا  لزإو يجب قياسها  أن هذه الفئة من قبل اإلدارة عند االعتراف المبدئي،  لعادلة. ويتم تصنيف الموجودات المالية المدرجة ضما
ً عادال  ةبالقيم وفقا الدولي  لمل   لة  الماليةلعيار  ت (9)  رقم  لتقارير  ا ق.  بتصني إلوم  األداة كأصل مالي مدرجدارة  العادلة من    ف  بالقيمة 
األرباح  خال الخساأل  لئرو  استيفاءه  من  بالرغم  يكون  عندما  تصنيف،  المطفأة    معايير  بالتكلفة  المدرج  المالي  بالقيمة  أاألصل  و 

في المعالجة المحاسبية  الخالف  ن  هرية موو يحد بصورة جأ يستبعد  فإن هذا التصنيف  رى،  ة األخإليرادات الشامل العادلة من خالل ا
ً حالة التصنيف خارج هذه الفئةذي قد ينشأ في  ال  لكل أداة على حدة.   . يتم تحديد هذا التصنيف وفقا
 

 و الخسائر أ األرباح ألدوات المالية بالقيمة العادلة من خاللالقياس الالحق وفئات قياس ا
في  ر وفقاً للقيمة العادلة. وتسجل التغيرات  ائ خسو الأة العادلة من خالل األرباح  بالقيم  يتم الحقاً قياس الموجودات المالية المدرجة 

ة العادلة من  المصنفة كمدرجة بالقيم  لألدوات و المتكبدة  أ الفوائد المكتسبة    إيرادات وتستحق    .معالقيمة العادلة في بيان الدخل المج
و عالوة، وتعتبر أر أي خصم  تباعاالخذا في  أقة معدل الفائدة الفعلي  ام طري دو الخسائر ضمن إيرادات الفوائد باستخأ اح  رب ألخالل ا
  لزاميا بالقيمة العادلة إ  المطلوب قياسهاالفوائد المكتسبة للموجودات    كما تسجل المؤهلة جزءا ال يتجزأ من األداة.  لة  عامالمتكاليف  

الملكية المدرجة  ق  قو توزيعات األرباح من أدوات ح  ادات إير  رج دوت سائر باستخدام معدل الفائدة التعاقدي.  لخا  و أمن خالل األرباح  
العادلة المجمع  أ   األرباح   من خالل  بالقيمة  الدخل  بيان  في  الخسائر  أخرى   إيراداتد"كو  الحصول    "تشغيل  في  الحق  يثبت  عندما 

المالية  عليها. ويتم تصنيف بعض أ يتم تصنيفها كأدواألواوراق الدين  التي ال  كموجودات مالية مدرجة  تحوط    ت سهم والمشتقات 
 ر.  و الخسائ أة من خالل األرباح دلعابالقيمة ال

 
و  أ العادلة من خالل األرباح  و بالقيمة  ألتزامات القروض بالتكلفة المطفأة  إوبات المالية بخالف الضمانات المالية وس المطليتم قيا

 القيمة العادلة.   و أات المشتقة األدو فق تصني فاظ بها لغرض المتاجرة ويتم تطبي حت إلالخسائر عندما يتم ا
 
 لقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. س لدى المجموعة أي مطلوبات مالية مصنفة باي ل
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 ( تتمة ) امةالمحاسبية اله ملخص السياسات 2.5
 

 ( تتمة)  األدوات المالية
 

 ()تتمة الخسائر   خالل األرباح أوالعادلة من  مالية مدرجة بالقيمة  أدوات
 

 لقروض غير المسحوبةتزامات اات المالية وخطابات االعتماد وال مانالض
ل الضمانات المالية مبدئياً في البيانات المالية المجمعة  لتزامات قروض. وتسج إالمجموعة ضمانات مالية وخطابات اعتماد و  درتص

ل والتيوفقاً  العادلة  في  تتمث   لقيمة  ال  الاألقساط  لالعتراف  الحقاً  ك   مبدئي،لمستلمة.  بموجب  المجموعة  التزام  قياس  ضمان    ليتم 
بيان  لمبلغ المسجل مبدئياً  لقيمة األعلى من بين ابا اإلطفاء المتراكم المسجل في  ومخصص خسائر االئتمان الدخل المجمع  ناقصاً 

 المتوقعة. 
 

  مدى عمر   القسط الثابت علىأساس    عموالت علىمع ضمن إيرادات األتعاب والالمج  الدخل يتم االعتراف بالقسط المستلم في بيان  
 الضمان. 

 
التزا القروض غير المسحو إن  المجموعةبة وخطابات االعتماد همات  التزامات يجب على  تقديم قرض بشروط    ،خالل مدتها  ، ي 

 ً مسبقا الماإ  محددة  الضمانات  لعقود  المتبعة  الطريقة  وبنفس  العميل.  خسا  ة،لي لى  متطلبات  ضمن  تندرج  العقود  هذه  ئر  أصبحت 
 ئتمان المتوقعة. اال
 

يت مالية وخطابات االعتماة االسمية للضمانات المة التعاقدي ال يتم تسجيل القي  م بموجبها  د والتزامات القروض غير المسحوبة التي 
المالي المركز  بيان  السوق ضمن  شروط  أساس  على  القرض  منح  على  ا.  المجمع  االتفاق  لهذه  يتم  االسمية  القيمة  عن  إلفصاح 

   .( 27رقم ) إيضاح فيئر االئتمان المتوقعة المقابلة لها ت وخسااألدوا
 

 شاملة األخرىالقيمة العادلة من خالل اإليرادات ال
 

 خالل اإليرادات الشاملة األخرى أدوات الدين بالقيمة العادلة من
 الشرطين التاليين:ق مع التواف عند اإليرادات الشاملة األخرىدلة من خالل أدوات الدين بالقيمة العابقياس المجموعة تقوم 
 
 ه.معايير سداد المبلغ األصلي وفوائد اختبار الماليلألصل  التعاقدية روطالشاجتياز  -
دات بيع الموجوو الذي يتحقق هدفه عن طريق الحصول على تدفقات نقدية تعاقديةاالحتفاظ بأداة الدين ضمن نموذج األعمال   -

 ة.المالي 

ً حقالتقاس    اإليرادات الشاملة األخرى ل  خال من  العادلة    أدوات الدين بالقيمة بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر نتيجة    ا
  ة نبي األجلعمالت  تحويل اباح وخسائر  . يتم االعتراف بإيرادات الفوائد وأراإليرادات الشاملة األخرىيمة العادلة في  التغيرات في الق

يعاد    اإليرادات الشاملة األخرى في    عتراف بهالتي سبق االلخسائر افإن األرباح أو اتراف،  إلغاء االعالمجمع. عند    الدخلفي بيان  
 المجمع.  الدخل إلى بيان  اإليرادات الشاملة األخرىتبويبها من 

 

 خالل اإليرادات الشاملة األخرىأدوات الملكية بالقيمة العادلة من 
بعض ت عاالعند   تصنيف  المجموعة  تختار  قد  المبدئي،  في  ثمست الا  راف  قابل  اال ارات  نحو غير  حقوق    كأدوات   لإللغاء سهم على 
ً ال ً األ يرادات الشاملة  اإل  الل قيمة العادلة من خلل  ملكية وفقا المحاسبة الدولي   معيارل  خرى عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقا

لى  أساس كل أداة ع  ثل هذا التصنيف علىحديد مت حتفاظ بها لغرض المتاجرة. يتم  االيتم    الو  ،ض دوات المالية: العر األ   (32رقم )
 .حدة

 
األخرى   من   العادلة  بالقيمة  الملكية   أدوات   في   االستثمارات الشاملة  اإليرادات  ً   تقاس   خالل  يتم    الحقا العادلة.    االعتراف بالقيمة 

في التغيرات    عرضهاويتم   رىة األخلاإليرادات الشام  العمالت األجنبية فيب   خاص ل ا  الجزءالعادلة بما في ذلك    ةالتغيرات في القيمب 
تلك  المجمع عند ثبوت الحق في    الدخلات األرباح في بيان  يتم االعتراف بتوزيع  حقوق الملكية.   ضمنالعادلة    ةفي القيم  مةالمتراك

لك األرباح في  اة، وفي هذه الحالة تسجل ت زء من تكلفة األدحصالت كاسترداد جت من تلك المالمجموعة دما تستفيد  عن ، إالالتوزيعات
 .  لة األخرىاإليرادات الشام

 
أدوا الملال تخضع  العادلت  بالقيمة  الشاملة األخرى ة من  كية  تبوي   خالل اإليرادات  يعاد  القيمة. وعند استبعادها،  انخفاض    ب لتقييم 

الخس أو  التغيرات  األرباح  الائر من  القيمة  إلى  المتراكمة في  التغيراالرباح  األ عادلة  بيان  الملكية مرحلة في    . المجمع  ت في حقوق 
 بما يتماشى مع االستبعاد. الملكية المنخفضة القيمة بالكامل يتم التعامل معها  أدوات فإن   عالوة على ذلك،
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 تمة( مة )تالها ةات المحاسبيملخص السياس 2.5
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 

 ة  مشتقات األدوات المالي
ومخاطر االئتمان بما في ذلك    عمالت األجنبيةار الفائدة والإلدارة التعرض لمخاطر أسع  مشتقات األدوات الماليةتستخدم المجموعة 

 زامات الثابتة. الناتجة من المعامالت المتوقعة وااللت المخاطر 
 

رى  باح غير محققة( ضمن الموجودات األخوجبة )أرادلة الم. وتدرج المشتقات ذات القيمة العت بالقيمة العادلة لمشتقايتم تسجيل ا
)خسائر غير محققة( ضمن المطلوبات األخرى في بيان المركز المالي المجمع. بالنسبة  لبة  ة ساقيمة عادل  ت التي لهاوتدرج المشتقا

خذ أي أرباح أو  اجرة، تؤراض المت سبة التحوط، وبالنسبة للمشتقات المحتفظ بها ألغمحاير  عاي ال تستوفي م  الت التحوط التيلمعام
 ن الدخل المجمع. إلى بيا مباشرةً  مشتقاتغيرات في القيمة العادلة للخسائر ناتجة عن الت 

 
 ً تت  ألداة غير مشت األداة المشتقة هي جزء من أداة مختلطة تتضمن أيضاً عقداً رئيسيا ب باي قة بموجبه  التدفقات النقدية لألداة  عض  ن 

مماثلة  بطريقة  م  المركبة  منفألداة  المتضمشتقة  المشتقة  األداة  وتتسبب  الصلة.  جميع  أو  بعض  تعديل  في  التي    النقدية   تدفقاتنة 
أو سعيق سلع  أو سعر  مالية  أداة  أو سعر  محدد  فائدة  لسعر  وفقاً  ذلك  بخالف  العقد  اتضيها  العمالت  أو مر صرف    ؤشر ألجنبية 
ي حالة المتغيرات  آخر شريطة أال تتعلق بطرف العقد ف  أي متغيرماني أو  لألسعار أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئت   جعيمر

تحويلها بشكل مستقل عن تلك األداة  ألداة الالنسبة لية. وب غير المال بأداة مالية ولكن يمكن تعاقدياً  أو ترتبط بطرف  مشتقة المرفقة 
 نفصلة. مالية م نها أداةة لتلك األداة، فهي ليست أداة مشتقة متضمنة ولكنسب بالنه قابل مختلف عم
 

المتضمنة المشتقات  اإل  يتم فصل  العفي  أو  المالي  الرئيسي غيرلتزام  المحاسبة عنها كمشتقات  الما  قد  ويتم  الرئيسي  العقد  لي من 
بالعقد الرئيسيكث   عن  بهاطر المرتبطة  قتصادية والمخامنفصلة عندما : ال تتعلق خصائصها اال اة  إذا كانت األد  ،ب بتلك المتعلقة 

هو محدد أعاله( وأال يتم    تقة )كماداة المشيف األاألداة المشتقة تستوفي تعر  تحتوي على نفس الشروط المتضمنة في  صلة التيالمنف
للقيمة العادلة من خالل األرب  للقيمة العادلة مع إدراج  المات  شتقيتم قياس الماح أو الخسائر.  قياس العقد المتغير وفقاً  تضمنة وفقاً 

ط تؤدي بصورة  ر في شروناك تغيي يكون هء إعادة التقييم فقط عندما  ة في األرباح أو الخسائر. يتم إجراة العادل في القيمالتغيرات  
إعادة تص أو  تكون ضرورية  قد  التي  النقدية  التدفقات  تعديل  إلى  المالجوهرية  القيمنيف األصل  اي خارج  فئة    دلة لعاة  من خالل 

 األرباح أو الخسائر.  
 

 نيف إعادة التص
ي  لإعادة  تم  ال  المالية الحقاً  الموجودات  باستث تصنيف  بها،  المبدئي  الفترةالعتراف  أعمالها قيا  بعد  ناء  نموذج  بتغيير  المجموعة  م 

   إلدارة الموجودات المالية. 
 

 حكام ي الشروط واألعدم االعتراف نتيجة التعديل الجوهري ف
حكام في حدود  لى عميل عندما يعاد التفاوض حول الشروط واأل وعة على عدم االعتراف باألصل المالي مثل القرض إالمجمتعمل  

هذه  تتحول  بصورة   أن  قر  األرصدة  إلى  اعجوهرية  كعدم  الفرق  إدراج  مع  حدود عدم  ض جديد  في  الخسائر  أو  باألرباح  تراف 
االنخفاض   خسارة  باتسجيل  القيمة  المرحلة  ويتم  لفعل.  في  ضمن  حديثاً  المسجلة  القروض  قي   1تصنيف  خسائر  ألغراض  اس 

ً قرض الجديد لم يعتبر الاالئتمان المتوقعة ما   مستحدث.   كأصل مشترى أو  منخفض ائتمانيا
 

 ية: م االعتراف بالقرض إلى العميل، تراعي المجموعة العوامل التالعند تقييم إمكانية االعتراف أو عد
 
 رض لة القتغير عم 
  سهماق إحدى خصائص األ طب ان 
  تغير الطرف المقابل 
 مدفوعات أصل المبلغ  ب   ف االعترااختبار  حالة لم تعد تستوفي معايير  ذا التعديل، فإن األداة في تلك ال قوع مثل هفي حالة و

 والفائدة فقط. 
 

تعديل إلى عدم االعتراف.  هذا ال  ؤديي   الاه،  موضح أدن   هو  كمايؤد هذا التعديل إلى تدفقات نقدية مختلفة بصورة جوهرية،    إذا لم
ً   واستنادا إلى التغيير التعديل  باح أو خسائر  ل المجموعة أردة الفعلي األصلي، تسج الفائ   لمعدل   في التدفقات النقدية المخصومة وفقا

رياً استناداً إلى  يل جوهالتعد  بر المجموعة بالنسبة للمطلوبات المالية، تعت   االنخفاض في القيمة بالفعل.   في حدود عدم تسجيل خسارة 
أو    زيد عنبما ي   المالي  ة والقيمة الدفترية لاللتزام رق بين القيمة الحالية المعدلة المخصوم أي ف العوامل الكمية إذا كان يؤدي إلى  
   ة للموجودات المالية، يستند هذا التقييم إلى العوامل الكمية. يقدر بنسبة عشرة في المائة. بالنسب 
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 الهامة )تتمة(  ات المحاسبيةسا السي ملخص  2.5
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 

 ي في الشروط واألحكام االعتراف ألسباب أخرى بخالف التعديل الجوهر  عدم
 

 ات المالية دوالموج
ق عليه  وعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطب يتم عدم االعتراف باألصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجم

ويل األصل  د المجموعة األصل المالي إذا قامت بتحتستبعكما    .تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل  ماك( عندذل
 م المجموعة بتحويل األصل المالي عندما:  ستبعاد. تقومؤهالً لال لي المالي وكان التحو

 
 صل المالي؛ أو  األ دية منفقات النقدية في استالم التدويل الحقوق التعاقتقوم المجموعة بتح 
 ولكنها النقدية  التدفقات  في  بالحق  النقدية    تحتفظ  التدفقات  بدفع  التزاماً  طرف بالتتحمل  إلى  مادي  تأخير  دون  آخر    كامل 

 . الدفعتيب "القبض وبموجب تر
 

تحتفظ في معامالت  والدفع  القبض  ترتيبات  اسبموج  تتمثل  في  التعاقدية  بالحقوق  المجموعة  التدبها  مالي  لن ا  فقاتتالم  قدية ألصل 
تعاإ)األصل األصلي(، ولكن تتحمل   بدفع  لتزاماً  يتم    عندما  "(،ينملالمستفيدين المحت أو أكثر )"  هذه التدفقات النقدية إلى منشأةقدياً 

 ستيفاء الشروط الثالثة التالية:  ا
 
  غ مساوية من األصل األصليصيل مبالبتح  قمت   ن ما لملمحتملي سداد المبالغ إلى المستفيدين اال يكون لدى المجموعة التزام ب  ،

 ً مقدما الدفعات  األجلباستثناء  قصيرة  االسترداا    في  الحق  تتضمن  الكامللتي  المقترض    د  الم  ئد زاللمبلغ  ستحقة  الفائدة 
 الت السوقية.  بالمعد

   لين.  المستفيدين المحتمصلي إال كضمان إلى بيع أو رهن األصل األ ال تستطيع المجموعة 
 ة  تفيدين المحتملين بدون أي تأخير مادي. عالو تحويل أي تدفقات نقدية تقوم بتحصيلها نيابة عن المس  المجموعة   علىين  يتع

نقد المعادل،  التدفقات النقدية، باستثناء االستثمارات في النقد أو الاستثمار هذه  جموعة إعادة  لما  على ذلك، ال يكون من حق
 لمحتملين. تحويل المطلوب إلى المستفيدين اوتاريخ ال حصيلة بين تاريخ الت الفتر تسبة خاللبما في ذلك الفوائد المك

 
 عاد عندما: يكون التحويل مؤهال فقط لالستب 

 
 أو  للموجوداتيا الهامة لمخاطر والمزابتحويل كافة اة وعتقوم المجم ، 
  فقدت السيطرة على هذا األصل. كن  ول  داتللموجومة مزايا الهااالحتفاظ بكافة المخاطر واللم تقم المجموعة بتحويل أو  
 

عالقة    رف آخر غير ذي ط   لى على بيع األصل بأكمله إ  ول إليه القدرةة  فقط، عندما يكون لدى المحتعتبر المجموعة تحويل السيطر 
 قيود إضافية على التحويل.  بإمكانه ممارسة هذه القدرة بصورة فردية وبدون فرض أي ويكون 

 
لم   ابتحوي المجموعة  تقم  عندما  أو  بكافة ال  ت أو    للموجودات لمخاطر والمزايا الهامة  الحتفاظ  تستمر  لم  السيطرة على األصل،  فقد 
. في هذه الحالة، تقوم المجموعة أيضاَ  الموجودات ي المشاركة في  وعة فالمجمر  رافي االعتراف باألصل بمقدار استم  المجموعة 
التي  به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات    ة المرتبط  لوباتوالمط  ةالمحول   ات الموجودااللتزام ذي الصلة. ويتم قياس  بتسجيل  

  لتلك بالقيمة الدفترية األصلية    ةالمحول   دات الموجو  لىتأخذ شكل ضمان عة المستمرة التي  يتم قياس المشارك  تحتفظ بها المجموعة. 
 . ل قهما أ ة سداده أي بغي على المجموعبل المستلم الذي قد ين أو الحد األقصى للمقا الموجودات

 
، يتم قياس السيطرة  ةالمحول  ات الموجود  المدرج أو المشترى )أو كالهما( على إذا كانت هذه المشاركة المستمرة تأخذ شكل الخيار  

دلة،   الذي تم قياسه بالقيمة العا  للموجوداتخيار اإلدراج    ن على المجموعة سدادها عند إعادة الشراء. وفي حالةتي يتعي تمرة المسال
 أقل.  أو سعر ممارسة الخيار، أيهما  ةالمحول  وداتللموج المستمرة للمجموعة على القيمة العادلة ر المشاركة ر مقدايقتص
 

 المطلوبات المالية 
بالتزاالعترام  عديتم   إلغف  أو  بالمطلوبات  المرتبط  االلتزام  من  اإلعفاء  يتم  عندما  مالي  استحقاقه.    أو  اؤهام  عند  انتهاء صالحية 
الت استب  مادال  بآخر  زام  حالي  أو لي  كبير،  بشكل  مختلفة  بشروط  المقرض  نفس  بشكل   من  الحالي  المالي  االلتزام  شروط    بتعديل 

التبدي  هذا  معاملة  يتم  اع  التعديل   أول  جوهري،  الفرق  كعدم  ويدرج  جديد،  بالتزام  واعتراف  األصلي  بااللتزام  يمة  لقا  بينتراف 
 بيان الدخل المجمع.   ع فيالمدفو ي والمقابل لاللتزام المالي األصلالدفترية 
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 الهامة )تتمة(  بيةات المحاسملخص السياس 2.5
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 

 نخفاض قيمة األدوات المالية إ
 

 ئ خسائر االئتمان المتوقعة على مباد نظرة عامة 
ها بالقيمة ينة غير المحتفظ ب ة المدودات المالي موج والاالئتمان المتوقعة لكافة القروض    قامت المجموعة بتسجيل مخصص لخسائر

ً   ر المالية في هذا القسم ويشا   ماناتو الخسائر والتزامات القروض وعقود الض العادلة من خالل األرباح أ ت  بد " األدوا   إليها جميعا
 .  (9رقم )ة فقاً للمعيار الدولي للتقارير المالي القيمة و في نخفاض  لإلالمالية". ال تخضع أدوات حقوق الملكية 

 
خسائر االئتمان تي من المتوقع أن تنشأ على مدى عمر األصل ) ئر االئتمان المتوقعة إلى خسائر االئتمان الخصص خساتند مسي 

ستند المخصص  في مخاطر االئتمان منذ االستحداث وفي هذه الحالة، ي   ةملحوظ   زيادة ( ما لم يطرأ  اة دألاالمتوقعة على مدى عمر  
ائر االئتمان ني عشر شهراً(. خسمتوقعة على مدى اث االئتمان ال)خسائر  ثني عشر شهراً  مدى ا  وقعة على إلى خسائر االئتمان المت 

عل خساالمتوقعة  من  جزء  هي  شهراً  االثني عشر  مدى  الخسائر  الا   رئ ى  تلك  يمثل  والذي  األداة  عمر  مدى  على  المتوقعة  ئتمان 
المجمعة.  البيانات المالية  بعد تاريخ    ر شهراً ل فترة اثني عشرأ خال مل أن تطلتعثر لألداة المالية والتي من المحت الناتجة من أحداث ا

إما على  لما  ناقعة على مدى عمر األداة وخسائر االئتممن خسائر االئتمان المتو  تحتسب كل  توقعة على مدى االثني عشر شهراً 
 . ذات الصلة المتعلقة باألدوات المالية أساس فردي أو مجمع حسب طبيعة المحفظة 

 
المتوقعة. وبالتالي،  ان  ق المنهج المبسط في احتساب خسائر االئتمريين وموجودات العقود، فإن المجموعة تطب دينين التجامبة للبالنس

االئتمان المتوقعة    ات في مخاطر االئتمان ولكنها بدالً من ذلك تسجل مخصص خسائر استنادا إلى خسائرغيرالت   ال تتبع المجموعة 
برة المجموعة  صات استنادا إلى خمجموعة مصفوفة مخصكما حددت ال مجمعة.  بيانات مالية    ريخ كل اة في تاعلى مدى عمر األد

 وامل المستقبلية المرتبطة بالمدينين والبيئة االقتصادية.  العمع  خسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسبالتاريخية ب 
 

ي  ف  ةملحوظ   زيادةت مالية مجمعة لما إذا كان هناك  يانافترة ب هاية كل  ى إجراء تقييم في ن داد سياسة تقوم علقامت المجموعة بإع
التعثر التي تقع على مدى العمر المتبقي  طر  مخا   راف المبدئي عن طريق مراعاة التغير في مخاطر االئتمان لألداة المالية منذ االعت 
اإل  إلى  واستناداً  المالية.  األداة  قرمن  بتجميع  المجموعة  تقوم  أعاله،  ضمنجراء    3حلة  والمر   2والمرحلة    1لة  المرح  وضها 

 كما هو مبين أدناه:  ئتمانيةتي انخفضت قيمتها االشتراة أو المستحدثة والوالموجودات المالية الم
 

 شهراً  12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى : 1 المرحلة 
على مدى اثني    تمان المتوقعة ر االئ لى خسائ إقروض، تسجل المجموعة مخصصاً استنادا  عند قيام المجموعة ألول مرة بتسجيل ال

ا تتضمن  كما  شهراً.  المرحلة  عشر  ت   1لقروض ضمن  التي  القرضحسنت  التسهيالت  تصنيف  ويعاد  لها  االئتمان  من    مخاطر 
 . 2رحلة الم
 

 ة القيمة االئتمانية  غير منخفض –: خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة 2المرحلة 
أن   يتضح  ا  ة ملحوظ  زيادة هناك  عندما  تسجل  االستحداث،  منذ  للقرض  االئتمان  مخاطر  لخسائر  في  لمجموعة مخصص خسائر 

التسهيالت التي تحسنت مخاطر االئتمان بالنسبة    2رحلة  ضمن المالقروض    لى مدى عمر األداة. كما تتضمنعة عمتوقاالئتمان ال
 .  3القرض من المرحلة  لها وأعيد تصنيف

 
 ةمنخفضة القيمة االئتماني  –متوقعة على مدى عمر األداة الن ئتماسائر اال: خ3المرحلة 

كمنخفضة المالية  الموجودات  تقييم  وقوع  القي في    يتم  حالة  في  االئتمانية  أك  ثد حمة  ذي  أو  النقدية  ثر  التدفقات  على  تأثير ضار 
المقدرة لألصل. إن هذا الت  الواردةالمستقبلية  المعايير  نفس  الى  يستند  المضمن معي   قييم  الدوليار  لم  ، وبال(39رقم )  حاسبة  تالي 

ى مدى عمر  لع عة مخصصاً لخسائر االئتمان المتوقعةمجمول الالمخصصات المحددة. تسج ى منهجية احتسابأ تغيير كبير عليطر
 األداة. 

 
 الموجودات المشتراة أو المستحدثة منخفضة القيمة االئتمانية: 

الئتمانية عند االعتراف  المالية التي تنخفض قيمتها اجودات  تمانية هي المو ة االئ ضة القيمموجودات المشتراة أو المستحدثة منخفلا
مبدئي ويتم تسجيل إيرادات الفوائد الحقاً استناداً إلى معدل الفائدة الفعلي  لاوفقاً للقيمة العادلة عند االعتراف  لها  تسجي دئي. ويتم  المب 

اال  المعدل  خسائر  تسجيل  يتم  وال  الائتمانياً.  عن   متوقعة ئتمان  اإلفراج  إال  أو  حدو ها  حدود  في  في  تغير الحق  االئتمان  ث  خسائر 
 المتوقعة. 

 
يتم    ة لية التي ال تتوقع المجموعة بصورلماات ا وجودبالنسبة للم بالكامل أو جزء منه،  القائم  معقولة لها أن يتم استرداد إما المبلغ 

 ي. ل المالاف )جزئي( لألص م اعتريعتبر عدالقيمة الدفترية لألصل المالي. وهذا تخفيض مجمل 
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 الهامة )تتمة(  اسبيةات المحملخص السياس 2.5
 

 ة( )تتماألدوات المالية  
 

 )تتمة(  إنخفاض قيمة األدوات المالية
 

 )تتمة(  نظرة عامة على مبادئ خسائر االئتمان المتوقعة 
 
 حتساب خسائر االئتمان المتوقعة إ
 : ما هي موضحة أدناه وعناصرها األساسية ك متوقعة حتساب خسائر االئتمان الإيما يلي آليات ف
 
 التعثر ع  ثرة التعحتمالي إ تقدير الحتمالية  ن لى مهي  وقد  دى  فقط فطاق زمني معين.  التعثر  ى  ي وقت معين على مد يحدث 

 يسبق عدم االعتراف بالتسهيل وال يزال مندرجاً ضمن المحفظة.   الفترة التي يتم تقييمها إذا لم
 

 عند   االنكشاف 
 ر التعث 

تعثر مست  تاريخ  تقدير االنكشاف في  المت في االعتباقبلي آخذا  هو  التغيرات  يخ تار  بعد   كشافوقعة في االن ر 
بما   المجمعة  المالية  والفائ البيانات  المبلغ  أصل  مدفوعات  ذلك  مجد في  أكانت  سواء  أو  لودة  عقد  بموجب  ة 

 ن المدفوعات غير المسددة. م مستحقة خالفه واالنخفاض المتوقع في التسهيالت الملزمة والفائدة ال
 

   عند  الخسارة
 ثر التع

ات النقدية  ن التدفقالفرق بي في وقت محدد. وهي تستند إلى    تعثرع الهي تقدير الخسارة الناتجة في حالة وقو 
ي  التي  وتلك  المستحقة  التعبير وت التعاقدية  يتم  ما  أي ضمان. وعادة  تحقيق  بينها  ومن  استالمها  المقرض  قع 

 االنكشاف عند التعثر. ن نسبة معنها ك
 

ريو منخفض(.  يناريو متزايد، سينا)سيناريو أساسي، سهات  اريوتراعي المجموعة ثالثة سين   المتوقعة،  انائر االئتمعند تقدير خس
ن ضماً، يت التعثر واالنكشاف عند التعثر والخسائر عند التعثر. ومتى يكون األمر مالئم  ةي كل سيناريو بقيم مختلفة الحتمالويرتبط  

يب التعثر في سداد القروض وقيمة  تصوية  لافي ذلك احتمض المتعثرة بما  رداد القرولتوقع باست تقييم السيناريوهات المتعددة سبل ا
 يع األصل. أو المبلغ الذي قد يتم استالمه لقاء ب  الضمان

 
 ا يلي ملخص لآلليات المرتبطة بطريقة خسائر االئتمان المتوقعة: مي ف
 
  المتوقعة على مدى فترخسائر  ب  تحتس  : 1المرحلة المتوقعة على  كجزء    شهراً   12ة  االئتمان  مدى  من خسائر االئتمان 

لة خالل فترة  مت تج من أحداث التعثر ألداة مالية والمحتوقعة التي تن االئتمان الم  األداة والذي يمثل خسائرعمر  
المجموع  12 تحتسب  المجمعة.  المالية  البيانات  تاريخ  بعد  المتوقعة على  خ  ة مخصصشهراً  االئتمان  سائر 

فترة  إشهراً    12  مدى  بحدوثاستناداً  التوقع  المالية  12ة  فتر  ل التعثر خال  لى  البيانات  لتاريخ    شهراً الحقة 
شهراً على القيمة المتوقعة لالنكشاف عند   12مدى فترة    المتوقعة على المجمعة. ويتم تطبيق احتماالت التعثر  

 .  ة الفعلي األصلي سعر الفائدتقريبية ل ئر المتوقعة عند التعثر وخصمها بنسبة سافي الخ التعثر ثم ضرب قيمتها 
 

  يل  ج سالقروض منذ استحداثه، تقوم المجموعة بت   ئتمان ألحدفي مخاطر اال  ةملحوظ   زيادة عندما يتضح وقوع   : 2 المرحلة
أعاله بما في ذلك   حةالموض  مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة. وتماثل اآلليات تلك

السيناريو المتعداستخدام  يت هات  ولكن  قيمة  دة  تقدير  التعحإ م  مدى عمر  لخسوا  رث تمالية  التعثر على  عند  ائر 
 ئدة الفعلي األصلي. افيبية لسعر التم خصم العجز النقدي المتوقع بنسبة تقراألداة. وي 

 
  مدى  ى  لمتوقعة علنية، تسجل المجموعة خسائر االئتمان امااالئت   بالنسبة للقروض التي تعتبر منخفضة القيمة  : 3المرحلة

مع استخدام    2لمرحلة  دات ضمن ا اثلة لتلك المتبعة مع الموجوة ممطريقعمر األداة لهذه القروض. وهذه ال 
 ر.  ث ع% كقيمة الحتمالية الت 100نسبة 

 
 لتزامات  إ

القروض  
وخطابات  
 االعتماد

، تقوم  سحوبةر الموض غي ى عمر األداة بالنسبة اللتزامات القرمدة على  عند تقدير خسائر االئتمان المتوقع
مره المتوقع. بعد ذلك تعتمد  ع دىالتزام القرض والذي سيتم سحبه على ممن  توقعالمجموعة بتقدير الجزء الم

م ض. ويت ة على القيمة الحالية للعجز المتوقع في التدفقات النقدية في حالة سحب القرع قخسائر االئتمان المتو
 للقرض.  الفعلي المتوقع دل الفائدةبية إلى معخصم العجز النقدي المتوقع بنسبة تقري 

 
  ،ر المسحوبةلتي تتضمن كالً من القروض وااللتزامات غي لبطاقات االئتمان والتسهيالت المتجددة وا  ةنسب بال

 يتم احتساب وعرض خسائر االئتمان المتوقعة مع القرض. 
 

   عقود
الضمانات  

 يةالمال

ً مسجل مبدئي بالمبلغ اللتزام المجموعة طبقاً لكل ضمان  ياس اق  يتم ناقصا ي بيان جل فالمس اإلطفاء المتراكم    اً 
االالد خسائر  مخصص  أو  المجمع  أعلخل  أيهما  المتوقعة،  الئتمان  تقوم  الغرض،  ولهذا  بتقدير  جم ى.  موعة 

إلى القيمة الحالية للمدفوع قعة لتعويض حامل الضمان عن خسائر توات المخسائر االئتمان المتوقعة استناداً 
 مخاطر. المعدل بالمخاطر المتعلق باالنكشاف للئدة الفا لنقدي بمعدليتم خصم العجز اتكبدها. و ئتمان التياال
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 الهامة )تتمة(  ات المحاسبيةملخص السياس 2.5
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 

 )تتمة(  إنخفاض قيمة األدوات المالية
 

 ألخرى املة ايرادات الشلعادلة من خالل اإلسة وفقاً للقيمة اقاين المأدوات الد
تتسبب خسائر االئتمان ا المققعة  لمتوال  الدين  العادلةألدوات  بالقيمة  القيمة من خالل اإليرادات    اسة    الشاملة األخرى في تخفيض 

غ  م تسجيل مبلاً للقيمة العادلة. بدال من ذلك، يت فققاسة والدفترية لهذه الموجودات المالية في بيان المركز المالي المجمع والتي تظل م
للتكلفة المطفأة ضمن اإلي الماس  ي قينشأ في حالة  خصص الذي قد  مكافئ للم رادات الشاملة األخرى كمبلغ انخفاض  وجودات وفقاً 

بيان الدخل المجمع. ويعاد إدراج الخسائر المتراكمة الجإ ة متراكم مع  قيم ن اإليرادات الشاملة  ضممسجلة  راء تحميل مقابل على 
 لموجودات. االعتراف با جمع عند عدمن الدخل الماألخرى إلى بيا

 
 ة بالمعلومات المستقبليةن استعاال

  ة ملحوظ ال  زيادةللالتي تعمل بها المجموعة في كل من تقييمها    ة تصادية المستقبلية المتعلقة بالمنطقبالمدخالت االق  تستعين المجموعة
االئت  مخاطر  وقفي  ويتميامان  المتوقعة.  االئتمان  لخسائر  استب   سها  نوعية إجراء  ا  داالت  اقتضت  تعمتى  لكي  كل  بش  س كلضرورة 

الصل  ذي  االقتصاد  في  الحركة  تأثير  بالمعلصحيح  االستعانة  وهذه  المجموعة.  على  المستقب ة  األحكام  ي لومات  درجة  من  تزيد  ة 
 منتظمة. بلية بصورة ي توقعات بالظروف االقتصادية المستقأ  في ذلكالمطلوبة. وتتم مراجعة المنهجيات واالفتراضات بما  

 
 تقييم الضمان 

ل  ث مالضمانات عدة أشكال    خدام الضمانات متى أمكن. وتأخذت المالية، تسعى المجموعة الست لموجودا ان لئتملتخفيف مخاطر اال
الم واألرصدة  والعقارات  االعتماد/الضمان  وخطابات  المالية  واألوراق  والنقد  األخر الدينة  المالية  غير  والموجودات  ى  مخزون 

مع للمجموعة ما لم يعاد حيازته.  تسجيل الضمان في بيان المركز المالي المج  يتم  . والت المقاصةة مثل ترتيبات االئتماني والتعزيزا
تاريخ البداية    أدنى في  ان كحدحتساب خسائر االئتمان المتوقعة. يتم عادة تقييم الضمإة للضمان على  ة العادل ثر القيمتؤ  ومع ذلك،

 ة. بصورة منتظمويعاد تقييمه 
 

 الشطب 
ً ما ج يتم شطب الموجودات المالية إ وفي حالة إذا زاد المبلغ    سترداد.عن السعي وراء االا تتوقف المجموعة   أو كلياً فقط عندمزئيا

بل مجمل  ص والتي يتم تطبيقها مقاالمخص  لبداية كإضافة إلىتراكمة، يتم معاملة الفرق في المشطوب عن مخصص الخسائر الما
 . ىأخر  إيرادات وتؤخذ أي استردادات الحقة إلى   .الدفترية ة القيم
 

 لمالية مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات ا
ما  لي المجمع فقط عندفي المبلغ في بيان المركز الماالمطلوبات المالية ويدرج صاقط بين الموجودات المالية ويتم إجراء مقاصة ف

قانويكو ملزم  حق  للمجموعة  الن  بمقاصة  المحقنًا  المبالغ  وتنوي  عقة  المبالغ  هذه  تسوية  أ مجموعة  تحقيق  ساس  لى  أو  الصافي 
 في آن واحد.  موجودات والمطلوبات ال
 

 حوط   محاسبة الت
فئتين:    التحوطصنف  ي   ،حوطالت غراض محاسبة  أل العادلة عند    تحوط  )ا(إلى  فيامخاطر  ل  لتحوط االقيمة  العادلة    لتغيرات  القيمة 

و لاغير  تزام  اإللأو    ة محقق ال  اإللتزاماتأو    للموجودات عند  اقتدفال  تحوط   )ب(محقق؛  النقدية  في   مخاطر ل  التحوطت    التغيرات 
بصورة كبيرة    أو معاملة محتملة ومتوقعة  تزامات المحققة بالموجودات أو اإللمخاطر معينة متعلقة  لنقدية سواء المرتبطة ب التدفقات ا

 .لتزام ثابت غير محققإ في ألجنبيةا ت الأو مخاطر العم
 
ع  يف ب البداية  المجموعة  تقوم  التحوط،  الع  رسميشكل  قة  لهال بتوثيق  المتحوط  البند  بين  ذ  قة  في  بما  التحوط،  طبيعة    لكوأداة 

قة التحوط  الع  قة التحوط. يتم أيضاً في بداية الواستراتيجية التحوط والطريقة التي سيتم استخدامها لتقييم فاعلية ع  المخاطر وهدف 
ا كان من  بيرة إذبدرجة ك  المحددة في البند المتحوط له، اطر  المخسوية  ارتفاع فاعلية أداة التحوط عند ت   إجراء تقييم رسمي لضمان 

للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات    الً تحوط بشكل رسمي على أساس ربع سنوي. يعتبر التحوط فعاويتم تقييم عمليات ال  المتوقع
لها   المتحوط  بالمخاطر  المتعلقة  المقاصة   الل خالنقدية  التحوط  لها  المحدد  بين    في  الفترة  تتراوح  نسبة  .  %125و    % 80إطار 

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت المعاملة محتملة    ملة متوقعة في المستقبل،ت التي يكون فيها البند المتحوط له معاال للحا  بالنسبة
 .دخل المجمعن البيا  النقدية والتي قد تؤثر بشكل كبير على تفي التدفقا  اإلخالفات بشكل كبير وقد ينتج عنها التعرض لمخاطر 
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 الهامة )تتمة(  لمحاسبيةا  اتلسياسملخص ا 2.5
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 

 )تتمة(  حوط محاسبة الت
 :عند تحقق المعايير التاليةالتحوط وقف المجموعة عن تطبيق طريقة محاسبة تت 
 

 فعالة بشكل كبير؛تحوط  كونها، أداة توقفت عن ليست، أو التحوط أ. تقرر أن أداة 
 أو بيعها أو إنهاؤها أو استخدامها؛التحوط ب.تنتهي صالحية أداة 
 و أو بيعه أو سداده؛ أله  التحوط ج. يتم استحقاق البند

 .ت تنفيذ معامالت في المستقبل منخفضة ال اد . تكون احتم
 

 ة لمحاسبة التحوط كما يلي:   دديير المحفي المعاي تستوعمليات التحوط الت اسبة عن تتم المح
 

 تحوط القيمة العادلة 
في القيمة العادلة للبند المتحوط له    جيل التغيرلتحوط في بيان الدخل المجمع. يتم تسا  تقاتلمش  يتم تسجيل التغير في القيمة العادلة 

 اً في بيان الدخل المجمع.  أيضتسجيله  ه ويتم ل متحوط القيمة الدفترية للبند ال خاص بالمخاطر المتحوط لها كجزء منال
 

المدرجة   بالبنود  المتعلق  العادلة  القيمة  بتحوط  يتعلق  القي ا  كلفةبالت فيما  التعديل على  إطفاء  يتم  بيان  لمطفأة،  الدفترية من خالل  مة 
تعديل، ويجب أن  ال  رد وجودعلي بمجفئدة الز أن يبدأ إطفاء معدل الفافترة المتبقية حتى االستحقاق. يجو لمجمع على مدى الالدخل ا

 التحوط لها.  اطر التي تم المخب  صة خا اليبدأ عندما يتوقف تعديل البند المتحوط له للتغيرات في قيمته العادلة 
 

 بيان الدخل المجمع.  العادلة غير المطفأة مباشرةً في  تراف بالبند المتحوط له، يتم تسجيل القيمة عدم االعفي حالة 
 

  لق لمتعبت االتغير المتراكم الالحق في القيمة العادلة لاللتزام الثا  غير محقق كبند متحوط له، يسجل تزام ثابت  عندما يتم تصنيف ال
ك لها  المتحوط  أو بالمخاطر  معالتز  أصل  الخ  ام  أو  الربح  الإدراج  السارة  بيان  في  عقود مقابلة  المجموعة  تستخدم  المجمع.    دخل 

 في القيمة العادلة لتعرضها لمخاطر العمالت األجنبية.   راتن التغي لتحوط متحويل العمالت األجنبية اآلجلة ل
 

 تحوط التدفقات النقدية 
بين وط  التح  أداة   ائر من أو الخسلفعال من األرباح  اجزء  ل ال يتم تسجي  ما يسجل الجزء غير  مباشرةً في اإليرادات الشاملة األخرى 

 في بيان الدخل المجمع.الفعال مباشرة 
 

المبالغ تحويل  بي المسجلة    يتم  إلى  أخرى  شاملة  األرباكإيرادات  على  لها  المتحوط  المعاملة  تؤثر  عندما  المجمع  الدخل  أو ان    ح 
حوط  يع متوقعة. عندما يمثل البند المت د اجراء عملية ب ا أو عن ت المالية المتحوط لهصروفاو الم ادات أائر، كأن يتم تسجيل اإليرسالخ

ويل المبالغ المسجلة كإيرادات شاملة أخرى إلى القيمة الدفترية المبدئية لألصل أو  ي، يتم تحلتزام غير المالله تكلفة األصل أو اإل
 مالي.  ر الي غام لتزاإل
 

بقاً ضمن حقوق الملكية  أو الخسائر المتراكمة المسجلة سا  لتزام الثابت متوقعاً، يتم تحويل األرباحاإلة أو  متوقع ملة الإذا لم تعد المعا
ا؛  ديدهجت أو  ها  ما تنتهي صالحية أداة التحوط أو تباع أو تنتهي مدتها أو تتم ممارستها مع عدم استبدالدجمع. وعن لدخل المإلى بيان ا
سجلة  ي اإليرادات الشاملة األخرى تظل ماح أو خسائر متراكمة مسجلة سابقاً فن أي أرب ط، فإة تحو كمعاملغاء تصنيفها  أو عند إل

الشاملة األخر إلى أنضمن اإليرادات  ال  ى  المجموعة  متؤثر  الخسائر. تستخدم  أو  الثابت على األرباح  أو االلتزام  المتوقعة  عاملة 
 ائدة المتغيرة.  ذات الف روضهاعلى قنقدية تدفقاتها ال دة للتحوط منالفائ  عار أس مبادالت

 
 تثمارات في العمليات األجنبية  التحوط لصافي االس

لتي يتم المحاسبة عنها  بما في ذلك التحوط للبنود النقدية ا  -عملية األجنبية  مار في الالمحاسبة عن عمليات التحوط لصافي االستث م  يت 
اال كجزء من صاف لعمليا  -ارمستث ي  مماثلة  تحوطبطريقة  أداةالفقات  التد  ت  الخسائر على  أو  األرباح  وتدرج  فيما    نقدية.  التحوط 

تعديل تحويل عمالت أجنبية"؛ بينما تدرج أية أرباح  "كجزء من  األخرى    من التحوط ضمن اإليرادات الشاملة   يتعلق بالجزء الفعال
لقيمة المتراكمة ألي أرباح أو  تحويل ا  ، يتمجنبيةية األ ند بيع العملخل المجمع. عالد  نابي   ضمنأو خسائر تتعلق بالجزء غير الفعال  

 الدخل المجمع.  مسجلة في حقوق الملكية إلى بيان  خسائر
 

تحو عقود  المجموعة  العمالتستخدم  تعرضهيل  من  للتحوط  اآلجلة  األجنبية  في  ت  استثماراتها  على  األجنبية  العمالت  لمخاطر  ا 
آلجلة إلى اإليرادات الشاملة  ويل العمالت األجنبية اقييم العادل لعقود تحن الت ائر مو الخسبية. يتم تحويل األرباح أن ة أجتابعشركات  

 في االستثمارات في الشركات التابعة. اتحويل ص ناتجة عنرى لغرض مقاصة أي أرباح أو خسائر األخ
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 الهامة )تتمة(  يةحاسبالم تا لسياسملخص ا 2.5
 

 النقد والنقد المعادل 
خرى  الودائع واالستثمارات األ ،د واألرصدة لدى البنوكقن الن ل يتضمفإن النقد والنقد المعاد  ،مجمعة الألغراض بيان التدفقات النقدي 

الس نقديةيولة اقصيرة األجل عالية  إلى مبالغ  لها   لتي يسهل تحويلها  فترات استحقاق أصلية حتى ثالثة أشهر من    معروفة والتي 
 ي القيمة. ير فغت لل سبة تاريخ الحيازة وتخضع لمخاطر غير جوهرية بالن 

 
 قياس القيمة العادلة  

المالية    تقوم األدوات  بقياس  المشتقات المجموعة  الملكية  مثل  غو  وأدوات  المالموجودات  العقارات ير  مثل    االستثمارية   الية 
المصنفة  لمب وا  ملك حر  ي راضاألو ً   ات" ومعد  منشآتو  "ممتلكات   ضمناني  ل  وفقًا بيان  تاريخ كل  العادلة في  المالي للقيمة    لمركز 

 . ( 31)رقم  يضاح اإلات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة في ألدولة لادلععن القيمة ا . كما يتم االفصاحالمجمع
 
لمشاركين في السوق في  ن ابي   ة ا في معاملة منظمأصل ما أو المدفوع لنقل التزام م  عادلة بأنها السعر المستلم من بيعرف القيمة العت 

 سوية االلتزام في:  ل أو ت ع األصيذ معاملة بي فتند قياس القيمة العادلة إلى افتراض تن تاريخ القياس. يس
 
   السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 
 ي.  لتزام في حالة غياب السوق الرئيسثر مالءمة لبيع األصل أو تسوية االفي السوق األك 
 

 سوق األكثر مالءمة. الوصول إلى السوق الرئيسي أو ال وعة من مجمال نيجب أن تتمك
 

تسعير    في السوق عند  لتزام باستخدام االفتراضات التي من المحتمل أن يستخدمها المشاركونأو اإليتم قياس القيمة العادلة لألصل  
 ية المثلى.  صادقت اللتحقيق مصالحهم اض أن المشاركين في السوق سيعملون األصل أو االلتزام، بافترا

 
دية من خالل االستخدام االمثل،  اقتصا  منافع  المشارك في السوق على تحقيقة لألصل غير المالي قدرة  يراعي قياس القيمة العادل 

 وأفضل مستوى له. ن المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى السوق م خر فيأو من خالل بيعه إلى مشارك آ 
 

مال تقييم  أساليب  المجموعة  بي لل  ئمةتستخدم  من  يتوافر  ما  وبقدر  ومعلومظروف  لقانات  كافية  تحقيق  ات  مع  العادلة،  القيمة  ياس 
 . الملحوظةالملحوظة ذات الصلة والحد من استخدام المدخالت غير دخالت ام للمأقصى استخد

 
كافة   قي تصنف  يتم  التي  والمطلوبات  االفصاح عنهالموجودات  أو  العادلة  قيمتها  الاس  البيانات  االي ما في  الجدول  ة  لمجمعة ضمن 

ً الهرمي للقيمة العاد  لذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل: ا والت خ أقل مستوى من المد ، استناداً إلى لة، والمبين الحقا
 
  ات أو المطلوبات المماثلة؛ معدلة( في األسواق النشطة للموجودير اللمعلنة )غاألسعار ا: 1المستوى 
   قياس القيمة العادلة ملحوًظا  تأثيرا جوهريا على    المدخالت والذي يمثلن بها أقل مستوى من  كوي   يم: أساليب تقي 2المستوى

 غير مباشر؛ر أو مباش لبشك
   ا3المستوى أقل مستوى من  بها  يكون  تقييم  أساليب  والذي  :  القي لمدخالت  قياس  تأثيرا جوهريا على  العادلة غير  يمثل  مة 

 ملحوظ. 
 

  المعلنة. ويتم استخدام أسعار الشراء إلى أسعار السوق  سوق نشط بالرجوع  في    المدرجة ات المالية  دوألل  يتم تحديد القيمة العادلة 
ف  البيعوأسعار  ودات  للموج لالستثمارات  العادلة  القيمة  تستند  المللمطلوبات.  الصناديق  أدوي  أو  االستثمار  أو صناديق  ات  شتركة 

 عنها مؤخرا. ن عللميمة الموجودات ااالستثمار المماثلة إلى صافي ق
 

غ المالية  لألدوات  االمدرجةير  بالنسبة  إلى  بالرجوع  العادلة  القيمة  تحديد  يتم  النقدية  السوققيمة  ل،  التدفقات  أو  مماثل  الستثمار  ية 
 األخرى أو أسعار المتداولين.  مالئمةتقييم الالمخصومة أو نماذج ال

 
ً ات النقدي قدير القيمة العادلة عن طريق خصم التدفقت   تمي   سبة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة،لن با لمعدل    ة المستقبلية وفقًا

 دوات مالية مماثلة. ق أل السو ي العائد الحالي ف
 

المجموعة ما إذا كانت التحويالت  ية المجمعة على أساس متكرر، تحدد  البيانات المال  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في 
س  يا لجوهرية لقايف )استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت  الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصن   ت وياد حدثت بين مست ق
 .  كل بيانات مالية مجمعةادلة ككل( في نهاية فترة الع قيمةال
 

إ  ا  فصاحات لغرض  فئاالقيمة  بتحديد  المجموعة  قامت  استناًدا  لعادلة،  والمطلوبات  للموجودات  وسما ت  طبيعة  اإلى  أو  ألت  صل 
 . موضح أعاله توى الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هوااللتزام والمخاطر المرتبطة به ومس 
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 الهامة )تتمة(  ات المحاسبيةملخص السياس 2.5
 

 ون  مخز
ل منتج الى  ة المصروفات المتكبدة لحين وصول كي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. تمثل التكلفالتكلفة أو صاف يدرج المخزون ب 

الممكن تحقيقها إلى سعر البيع المقدر،  اساس المتوسط المرجح. ويستند صافي القيمة    على لحاضرة، وتحدد  موقعه الحالي وحالته ا
ال  ضمن لعاالسياق  أي  ال،  ألعمدي  المخز أتكاليف  ناقصاً  يدرج  والبيع.  االنجاز  عند  تكبدها  المتوقع  من  بند ون  خرى    ضمن 

 خرى. الموجودات األ
 
   فظ بها للمتاجرة تمحت راعقا 

يتم التي  العقارات  إنشائها    إن  أو  الحيازتها  البيع ضمن سياق األعمال  بها لغرض  بخال   -ادي  علغرض  يتم االحتفاظ  التي  تلك  ف 
 فة كلا للمتاجرة بالت ة. ويتم قياس العقارات المحتفظ بههي عقارات محتفظ بها لغرض المتاجر  -أسمالية   الرالتأجير أو لزيادة قيمتها  

 أقل. و صافي القيمة التي يمكن تحقيقها أيهما أ
 

  نشاء، وتكاليف االقتراض، المبلغ المدفوع للمقاولين ألغراض اإلرض، ور لألاوتشمل التكلفة حقوق التملك الحر وحقوق االستئج
ة ومصروفات البناء غير كي ملالنية وضرائب نقل واألتعاب المهنية للخدمات القانو  يط والتصميم، وتكلفة إعداد الموقعوتكاليف التخط
 خرى ذات الصلة. يف األالمباشرة والتكال

 
البيانات   السوق في تاريخسياق العمل المعتاد استناًدا إلى أسعار    سعر البيع المقدر فيا في  حقيقهت يتمثل صافي القيمة التي يمكن  

يرية للبيع.  صا التكاليف حتى االنجاز والتكلفة التقداقن   ة،إذا كانت جوهري   ة بما يمثل القيمة الزمنية للنقود المالية المجمعة ومخصوم 
 ت أو التسويق عن بيع الوحدات العقارية كمصروف عند دفعها. عاالمبي كالء والمستردة ل روتسجل العموالت المدفوعة غي 

 
تكلف تحديد  للمتاجرة  يتم  المحتفظ بها  العقارات  المجمع عن ة  الدخل  بيان  بالرجوع والمحققة في  البيع  المحددة المتكبدة ا  لىا  د  لتكلفة 

الممتلكات   اسعلى  محددة  غير  تكاليف  أي  وتخصيص  الت المباعة،  إلى  الح نادا  قيمة  للنسبي  جم  تخفيض  إدراج  ويتم  المباع.  عقار 
 صروفات التشغيل األخرى. للمتاجرة ضمن مالعقارات المحتفظ بها 

 
 زميلة وشركات محاصة  في شركات استثمار 

ً الجوهري موعة تأثيًرا  تمارس عليها المج  كة شري  إن الشركة الزميلة ه ات  رهو القدرة على المشاركة في قراالجوهري  . والتأثير    ا
 .  لسيطرة المشتركة على تلك السياسات ة السيطرة أو اللشركة المستثمر فيها ولكنها دون ممارس  ت المالية والتشغيليةسياساال
 

المشترك الترتيبات  نوعا من  المحاصة  تتمتع بسيطر  تيالة  تمثل شركة  التي  يكون لألطراف  شتركة حقوق في صافي  ة مبموجبها 
الس إن  المحاصة.  شركة  اي موجودات  للسيطرلمشترطرة  تعاقديا  عليها  متفق  مشاركة  هي  وتتحقق كة  الترتيب  على  عندما    ة  فقط 

 . رة تشارك في السيط مية اتفاقًا جماعيًا لألطراف التيلب القرارات حول األنشطة ذات األهتتط
 

يطرة على الشركات  د السلتحدي   أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك الالزمةالجوهري  ير  واالعتبارات محل االهتمام في تحديد التأث 
 التابعة.  

 
 طريقة حقوق الملكية.  الزميلة وشركة المحاصة باستخدام   موعة في الشركة تتم المحاسبة عن استثمارات المج

 
الملكية حقوق  لطريقة  ال  جل يس،  وفقاً  الشركة  في  ااالستثمار  أو شركة  ب زميلة  مبدئيا  الدفترية لمحاصة  القيمة  تعديل  ويتم    التكلفة. 

لمحاصة منذ تاريخ االستحواذ.  لة او شركة امي لزلتتضمن التغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة اثمار  لالست 
ؤها أو يتم اختبارها بصورة  القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفا ن  ضمة  أو شركة المحاص  الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة  تدرج

 ة. منخفاض القي إ فردية لتحديد
 
ات  حاصة. كما أن أي تغيير في االيرادو شركة المألة  كس بيان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزمي عي 

عة. عالوة على ذلك، في  لمجموخرى ليرادات الشاملة األ شرة كجزء من اإلبام  جل لمستثمر فيها يسخرى لتلك الشركات االشاملة األ
،  ا في أي تغيرات و شركة محاصة، تقوم المجموعة بإدراج حصتهألكية شركة زميلة  م  حقوق  رة في شير مسجل مباحالة وجود تغ

التغيرات بيان  في  ذلك،  أمكن  الملكية   متى  حقوق  غي المجمع  في  والخسائر  األرباح  إن  المعامالمحالر  .  عن  الناتجة  بين ققة  ت 
 موعة في الشركة الزميلة أو شركة المحاصة.  المج ر حصة او شركة المحاصة يتم استبعادها بمقدأ والشركة الزميلة المجموعة 

 
لمجمع ضمن بند  كة المحاصة في مقدمة بيان الدخل ارباح او خسائر الشركة الزميلة وشرالمجموعة من أ  يتم عرض مجمل حصة

ميلة  لزركة اة للشعشركات التاب لة بعد الضرائب والحصص غير المسيطرة في ان أرباح التشغيل، وتمثل الربح او الخسارع  قلست م
 و شركة المحاصة. أ
 

لتعديالت  مجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء اكة المحاصة لنفس فترة التقارير للو شرأالزميلة    يتم إعداد البيانات المالية للشركة 
 المجموعة.  اسات المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبلسي الى لتتماش
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 الهامة )تتمة(  ات المحاسبيةملخص السياس 2.5
 

 شركات زميلة وشركات محاصة )تتمة(  ار في استثم
تطبيق طريقة حقوق الم  بعد  تحدد  إذموعة  جالملكية،  الضروري  ما  في  إخسارة    تسجيل ا كان من  القيمة الستثمارها  نخفاض في 

الزمي  المجموع أ لة  الشركة  تحدد  المحاصة.  مو شركة  مجمعة  مالية  بيانات  كل  بتاريخ  هناك  ة  كان  إذا  أن  م   يلدلا  وضوعي على 
الزمي  الشركة  في  المحاصة  االستثمار  أو شركة  قيمته.إلة  م  نخفضت  ذفإذا  مثل  وجد  الدلا  ب تقليل،  ك  المجموعة  مبلغ  إوم  حتساب 

الممكن  اإل القيمة  بين  بالفرق  القيمة  في  أو شركة  إنخفاض  الزميلة  للشركة  وتدرج  ستردادها  الدفترية؛  وقيمتها  الخسائر  المحاصة 
 جمع.  فاض قيمة االستثمارات" في بيان الدخل المخن إ"  تحت بند

 
س وإدراج أي  شركة المحاصة، تقوم المجموعة بقيايلة أو فقد السيطرة المشتركة على  لى الشركة الزمعند فقد التأثير الجوهري ع

فم  ارثماست  أي  إدراج  يتم  العادلة.  بقيمته  به  الزميلةحتفظ  للشركة  الدفترية  القيمة  بين  الم  روق  شركة  عحأو  فقاصة  التأثير د  ند 
 لمجمع.والمحصل من البيع في بيان الدخل اتثمار المتبقي الجوهري أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالس

 
 عقارات استثمارية  

العقارات االستث  المكتمل والعة  ري ماتتضمن  أو  العقار  المحت قار قيد اإلنشاء  التطوير  أو زياإعادة  إيجارات  للحصول على  به  ة  دفظ 
القيم تأجيرته  عقد  بموجب  به  المحتفظ  العقار  يصنف  كليهما.  أو  استثمك  رأسمالية  العقارات  عقارات  تعريف  استوفى  إذا  ارية 
   د تأجير تمويلي. الستثمارية ويتم المحاسبة عنه كعقا
 
بالتكلفقت  مبدئياً  االستثمارية  العقارات  تكااس  تتضمن  المعاملة.  تكاليف  ذلك  في  بما  المعاملة  نقل ضرائ   ة ليف  واالتعاب    ب  الملكية 

التأجي  وعموالت  القانونية  للخدمات  الالالمهنية  المبدئية  ت ر  التي  للحالة  العقار  لتجهيز  القيمزمة  تتضمن  كما  التشغيل.  من  ة  مكنه 
 .  افرفيما لو تم الوفاء بمعايير االعت ة وقت تكبد التكلفة دال جزء من العقارات االستثمارية الحالي تب اسة الدفترية تكلف

 
التغيرات في القيمة  ج األرباح أو الخسائر الناتجة من  ة العادلة. تدر الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم إدراج العقارات االستثمارية بالقيم

  . ألغراض هذه البيانات المالية المجمعة، فإن القيمة ابيان الدخل المجمع في السنة التي نشأت فيه  ي ف  رات االستثماريةالعادلة للعقا
 تي تم تقييمها تخضع لما يلي:  لة الالعاد
 
  تأجير.    جير و/أو الحد األدنى من دفعات التحقة ناتجة من عوامل التأثير للتأألي إيرادات مستخفيض بمبلغ القيمة الدفترية 
 ع كالتزام  المجممالي  ليان المركز اك العقار المؤجر أو المملوك ملك حر في ب لغ القيمة الدفترية ألي التزام تجاه مالمب ب   دةالزيا

 تأجير تمويلي.  
 

تقبلية من  ال يتوقع تحقيق منافع اقتصادية مسعند سحبها من الخدمة بصفة دائمة وعند البيع أو    يتم استبعاد العقارات االستثمارية 
تم فيها  ي  ة الت السن   يخل المجمع فدأو بيع العقارات االستثمارية في بيان التحقيق أي أرباح أو خسائر ناتجة عند سحب  م  يت .  بيعها

 السحب أو البيع.
 

لألصل في    المحصل من البيع والقيمة الدفترية رات االستثمارية بالفرق بين صافي  ة من بيع العقاتتحدد األرباح أو الخسائر الناتج
 مالية المجمعة لفترة سابقة كاملة. الت ناالبيا
 

  أو بداية عقد   ي االستخدام مثبتاً بنهاية إشغال المالك للعقارغير فناك ت هويالت إلى العقارات االستثمارية فقط عندما يكون  التحتتم  
مثبتاً ببداية إشغال    امخدست ناك تغير في اال رات االستثمارية فقط عندما يكون هلطرف آخر. تتم التحويالت من العقا  تأجير تشغيلي

ار استثماري، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن  عقالى    لمالكاعقار يشغله    بداية التطوير بهدف البيع. في حالة تحولالمالك للعقار أو  
 ً  حتى تاريخ التغيير في االستخدام.   ممتلكات والمنشآت والمعداتللوص عليها للسياسة المنص هذا العقار وفقا

 
 ومعدات  ت  منشآ ممتلكات و

، باستثناء العقارات ضمن بند  يمةي القفنخفاض  لمتراكم وخسائر اإلات بالتكلفة ناقصاً االستهالك اتدرج الممتلكات والمنشآت والمعد
   معترف به بعد تاريخ إعادة التقييم.يمة قيمة العادلة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القالفنادق والتي يتم قياسها بال

 
الموجودات إلى موقع  تلك  إيصالوالمعدات سعر الشراء وأي تكاليف مباشرة مرتبطة ب  والمنشآتضمن التكلفة المبدئية للممتلكات ت ت 

اإلصالحات  والمعدات، مثل  والمنشآت  المصاريف المتكبدة بعد تشغيل الممتلكات    اجإدرعادة  إهزة للتشغيل. يتم  التشغيل وجعلها جا
وضوح أن  يها ب ظهر في ه المصاريف فيها. في الحاالت التي  المجمع في الفترة التي يتم تكبد هذ  الدخل  بيانفي    والفحصوالصيانة  

قا المنافع  لمصاريف  إلى زيادة في  أدت  المتوقع    االقتصاديةد  والمنشآت  كات  الممتلإحدى    استخدامالحصول عليها من  المستقبلية 
ً والمعدات إلى حد أعلى من معيار األداء المحدد أ والمنشآت  افية على الممتلكات  ه يتم رسملة هذه المصاريف كتكلفة إضإن ، فساسا

 . عداتوالم
 

بصورة مادية عن قيمته  التختلف    لمعاد تقييمها  صلألالقيمة الدفترية لأن    لتأكد من ل  ةت سنوي إجراء تقييما  يتم  ،ادقلفن ا  لبند  بالنسبة
 .العادلة
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 الهامة )تتمة(  ات المحاسبيةملخص السياس 2.5
 

 )تتمة( ومعدات  آت  ومنشممتلكات  
لحد  الملكية، باستثناء إلى ا  تقييم ضمن حقوق فائض إعادة ال  بند   إعادة تقييم في  جة منات ن   اتيتم تسجيل أي تغير  ،ادقلفن ا  لبند  بالنسبة

، وفي هذه الحالة، تدرج الزيادة  معصل المسجل سابقاً في بيان الدخل المجالتغيرات نقص إعادة التقييم لنفس األ  يه هذه ي ترد فالذ
بي .  الدخل المجمعفي بيان     اصة أي فائض حالي لنفس بالقدر الذي يقوم فيه بمق  ال المجمع إ  لدخل ان ايدرج عجز إعادة التقييم في 

 .يمادة التقي ي فائض إعصل المسجل فاأل
 

الدفترية المعاد    ك على أساس القيمةالستهاالرباح المرحلة بالفرق بين  األ صل إلى  األتقييم  يتم إجراء تحويل سنوي من فائض إعادة  
يتم استبعادضافة إلى ذلك، فإإلاصل. ب ألصلية لاأل  كلفة الت   ك على أساسالستهاالصل ولألتقييمها   ك المتراكم كما في  الستهاال  نه 
 صل.  لألمبلغ المعاد تقييمه ال صافي المبلغ وفق ويتم إعادة إدراج ادقللفن يم مقابل إجمالي القيمة الدفترية خ إعادة التقي تاري 
 

 .رباح المرحلة األ إلى صل المحدد المباع األب  فائض إعادة تقييم يتعلق  عند البيع، يتم تحويل أي
 

الحسابات وتدرج    من  باألصل المستبعد  المتعلقالمتراكم    ستهالكاالو  التكلفةالموجودات أو سحبها من الخدمة، يتم استبعاد  بيع  عند  
 .ادها في بيان الدخل المجمعتبعن اسناتجة ع أي أرباح أو خسائر 

 
ة المقدرة لبنود الممتلكات والمنشآت  ية على مدى األعمار اإلنتاجي سط الثابت إلى قيمتها التخريدى أساس القستهالك عليحتسب اال
 األخرى كما يلي:   والمعدات

 
 سنة  50 – 10 ني مبا

 سنة   50 –20 فنادق 
 سنوات  10 –3 أثاث وتركيبات 

 ت سنوا  5 – 3 سيارات 
 سنة  20 – 3 ت ومعدات  شآمن 

 نة س 15 طائرة  
 

 ارات مستأجرة على مدى فترة عقد التأجير. تحسينات على عقيتم استهالك ال
 
طريقة وفترة االستهالك يتفقان مع النمط المتوقع للمنافع    شكل دوري للتأكد من أنمراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك ب م  يت 

 والمعدات.  لكات والمنشآت ممت ال نودمن ب االقتصادية الناتجة 
 

الدفترمراجيتم   القيم  وعة  والمنشآت  للممتلكات  انخفاية  تحديد  لغرض  القيمة  المعدات  تشي ض  في  عندما  التغيرات  أو  األحداث  ر 
يمالظروف إ الدفترية قد ال  القيمة  الدفتري لى أن  القيم  المؤشر، وإذا كانت هذه  غ  المبالثر من  ة أككن استردادها. فإذا ما ظهر هذا 

ً وجودات إلى القيمة االممكن استردادها، تخفض الم  القيمة العادلة ناقصا ع أو القيمة  حتى البي   التكاليف  لممكن استردادها التي تمثل 
   أكبر.  اثناء االستخدام أيهما

 
 عقود التأجير  

ة على  إذا كان العقد ينقل حق السيطر. أي،  تأجير   عقد  في بداية عقد التأجير بتحديد ما إذا كان العقد يمثل أو يتضمنمجموعة تقوم ال
 لفترة زمنية  لقاء مقابل.   حدد استخدام أصل م

 
   المجموعة كمستأجر

ال الفردمجموعة  تقوم  والقياس  االعتراف  أسلوب  باستثناءبتطبيق  التأجير،  عقود  لكافة  وعقود    ي  األجل  قصيرة  التأجير  عقود 
الم تقوم  القيمة.  منخفضة  باالجموع الموجودات  مدفوععتراة  لسداد  التأجير  بمطلوبات  وموف  التأجير  عقود  حق  ات  جودات 
 ألساسية. موجودات ااالستخدام التي تمثل الحق في استخدام ال

 
 موجودات حق االستخدام  

المج بموجوتعترف  الذيدات حق االستخدام في  موعة  التاريخ  التأجير )أي  بداية عقد  فيه األصل ذي الصلة    تاريخ  اً  متاحيصبح 
موجودات  ستخداملال وتقاس  االستخدا(.  للت حق  وفقاً  ناق م  اكلفة  وخسائر  متراكم  استهالك  أي  ويت صاً  القيمة،  تعديلهانخفاض  بما   م 

التأ  يعكس عقود  لمطلوبات  قياس  إعادة  االأي  حق  موجودات  تكلفة  تتضمن  التأجيرجير.  عقود  مطلوبات  قيمة  المسجلة    ستخدام 
  دء ناقصاً أي حوافز عقود تأجير مستلمة. في أو قبل تاريخ الب دفوعات عقود التأجير المسددة بدة ومالمتك اشرةوالتكاليف المبدئية المب 

 دار فترة عقد التأجير.  تخدام على أساس القسط الثابت على مت حق االسك موجودا يتم استهال
 

   ومعدات".   ومنشآت ات  تلكمم" بندموجودات أخرى" و "  بندة بعرض موجودات حق االستخدام ضمن لمجموعتقوم ا
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 الهامة )تتمة(  سبيةلمحا ات ا ملخص السياس 2.5
 

 )تتمة( عقود التأجير 
 

 جيرمطلوبات عقود التأ 
المجموعة   بداية  تعترف  تاريخ  بمطلوفي  التأجير  العقد واعقد  قبات  يتم  التي  ياسها وفقلتي  التأجير  لمدفوعات عقد  الحالية  للقيمة  اً 

الثابتة    سيتم سدادها على مدى  المدفوعات  التأجير  التأجير. وتتضمن مدفوعات عقد  تأجير مستحقةواح  يا أصناق)فترة عقد    ( فز 
التأج عقد  تعومدفوعات  التي  المتغيرة  المعدالتير  أو  المؤشرات  أحد  على  مالمبا  وكذلك  تمد  التي  المتوقعلغ  بموجب    ن  سدادها 

تأجير على سعر الممارسة لخيار الشراء والتي من المؤكد بصورة معقولة  ضمانات القيمة التخريدية. كما تشتمل مدفوعات عقد ال
ممارسة  لتأجير تعكس  تأجير في حالة إذا كانت مدة عقد ارامات إلنهاء عقد الته من قبل المجموعة ومدفوعات الغممارس  يتمنه  أمن  
التي ال تعتمد على المؤشر أو المعدل كمصروفات  يتم االعتراف ب مدفوعات عقود التأجير المتغيرة     يار إنهاء العقد. مجموعة لخال

 ات. والتي تستدعي سداد المدفوع لظروف ث أو احدا األ الفترة التي تقع  فيها في 
 

 المجموعة كمؤجر 
مخاطر والمزايا الجوهرية المتعلقة بملكية أصل يتم تصنيفها ي جميع البشكل جوهر ها المجموعة  إن عقود اإليجار التي ال تنقل في 

ت يجاكعقود إ المكتسبة يلي.  غشر  التأجير  إيرادات  إلى شروط عقد  يتم تسجيل  التشغيل األخرى. إن    ير ضمنالتأج  استناداً  إيرادات 
المبدئي  المب التكاليف  اة  المتعلقاشرة  التفاوض  في  التأجلمتكبدة  بعقد  التشغي ة  إضير  يتم  المؤجر  لي  لألصل  الدفترية  القيمة  إلى  افتها 

ً وفق ير  وتسجل على مدى فترة التأج لة كإيرادات  المحتمجارات  التأجير. كما تسجل اإلي لنفس األسس التي يتم بها تسجيل إيرادات    ا
 في فترة اكتسابها. 

 
 القيمة  ضةمنخف ت الموجودا تأجير  وعقود  األجل قصيرة  التأجير عقود
ا )أي عقود التأجير التي  داتهومع  إعفاء االعتراف الخاص بعقود التأجير قصيرة األجل على لعقود تأجير ممتلكاتها  عة المجمو  تطبق

د وال تحتوي على خيار شراء(. كما تطبق أيضاً إعفاء االعتراف الخاصة بعقود  ة العقخ بداي ري شهراً أو أقل من تا   12تبلغ مدتها  
  ينار د  1,500ة على عقود تأجير المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة )أي أقل من  فضاتها ذات القيمة المنختأجير موجود 

الت  عقد  بدفعات  االعتراف  يتم  التأجي كويتي(.  عقود  على  منخفضة  األجل  قصيرة  ر  أجير  القيمة  ذات  الموجودات  تأجير  وعقود 
 ة التأجير. كمصروف على أساس طريقة القسط الثابت خالل مد

 
   القتراض تكاليف ا

أو   بحيازة  مباشرةً  المتعلقة  االقتراض  تكاليف  يحإن  أصل  إنتاج  أو  زتجهي تاج  إنشاء  فترة  إلى  يصبح جاهزه  لكي  زاً  منية طويلة 
ال أو لمعد  لالستعمال  تكاليف  لاه  احتساب  يتم  الصلة.  ذات  الموجودات  تكلفة  من  كجزء  رسملتها  يتم  األخرى  بيع  االقتراض 

تكبدهاكمصر فترة  في  والت وفات  الفوائد  من  االقتراض  تكاليف  تتكون  الت .  األخرى  فيماكاليف  المنشأة  تتكبدها  ب يتع  ي  اقتراض  لق 
 .  األموال 

 
 موجودات غير ملموسة 

الموج قياس  الغت  ودا يتم  غير  ملمير  الموجودات  تكلفة  إن  بالتكلفة.  المبدئي  االعتراف  عند  منفصل  بشكل  حيازتها  تم  التي  وسة 
حياال يتم  التي  الملموسة  تاريخ  في  كما  العادلة  القيمة  تمثل  األعمال  دمج  في  االعزتها  بعد  الحقاً  تدرج  الم  ترافحيازة.  بدئي، 
أية خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. ال يتم رسملة الموجودات غير  اكم وء متراطفي إلتكلفة ناقصاً أوجودات غير الملموسة باالم
يتم إنشاال بيان الدخل اء تكاليف التطوير المرسملة، ويدرج المصر ؤها داخلياً، باستثن ملموسة التي   المجمع للسنة التي يتم   وف في 
 بد المصروفات. ا تكفيه

   
محددة أو غير محددة. إن األعمار اإلنتاجية المقدرة  يث تكون ما إذا كانت  لموسة بحلمر اغي   نتاجية للموجوداتتم تقييم األعمار اإلي 

 ي:  موسة هي كما يلالملللموجودات غير 
 

 سنوات إلى غير محدد   10 التراخيص  
 غير محدد   االسم التجاري  

 وات سن   10حتى    وعالقات الطالب   الرئيسية  دائعوالوالعمالء  ودعق
 

التراخيص ألل  لة قاب ال  إن  لها  المفترض أن  المجموعة من  تكلفة على  بدون  أو  بتكلفة منخفضة  السريان  فترة  نهاية    عمار تجديد في 
 حددة.  إنتاجية غير م

 
ك م تل ها اإلنتاجية االقتصادية ويتم تقيي مارى أعى مدإطفاؤها عل  إن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة يتم

  فترة ا انخفضت قيمتها في حالة وجود مؤشر على أن األصل غير الملموس قد تنخفض قيمته. يتم مراجعة  ما إذفي كد  لتأالموجودات ل
ن التغيرات في  . إألقل لى اسنة مالية عر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في نهاية كل  ء للموجودات غي وأسلوب اإلطفا

يتم المحاسبة عنها من  الع  توقالملمتوقعة أو النمط  األعمار اإلنتاجية ا ستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل 
  صروف يتم إدراج مئم، حيث يتم اعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية.  ء، حسبما هو مالو أسلوب اإلطفا رة أخالل تغيير فت 

األعطفااإل ذات  الملموسة  للموجودات غير  فء  المحددة  ب مار غير  وظيفة  لا  ياني  مع  المتناسقة  المصروفات  فئة  في  المجمع  دخل 
 األصل غير الملموس. 
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 مة( )تت الهامة بيةات المحاسملخص السياس 2.5
 

 مة( )تت  موجودات غير ملموسة
 

ال الموجودات غير  اختبار  األيتم  ذات  اإلنتاجيةملموسة  إما على    عمار  سنوياً  القيمة  انخفاض  تحديد  لغرض  المحددة  أساس  غير 
موجودات غير الملموسة  جعة العمر اإلنتاجي للامرتم  . ي مثل تلك الموجوداتوحدة إنتاج النقد. وال يتم إطفاء   توىى مسو علفردي أ 

دة ما زال مؤيداً وإن لم يكن كذلك فإن التغير  عمار كغير محد ا كان تقييم األذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنويا للتأكد ما إذ
 ي.  محدد إلى محدد يتم على أساس مستقبلير من غاجي العمر اإلنت في تقييم 

 
ملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية    االعتراف بأصل غير   ائر الناتجة من عدم الخسو  ح أ ربايتم قياس األ

 جمع عند عدم االعتراف باألصل. بيان الدخل المألصل وتدرج في ل
 

 مخصصات 
 عام 

المخصص يكتقيد  ناتجة ع  نوات عندما  استداللية(  أو  )قانونية  التزامات حالية  المجموعة  قبلوقدث  ن حلدى  أنه من  ع من  ، كما 
اللتزام بصورة  كن قياس مبلغ اة االلتزام ويمق الصادر لموارد تتضمن منافع اقتصادية لتسوي الحاجة إلى التدف   لمحتمل أن تظهر ا

الكامل، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، ص ب خصص أو المخصد جزء من الم عندما تتوقع المجموعة استردا يها.موثوق ف
ي  ويدرج المصروف المتعلق بأي مخصص ف  ا االسترداد مؤكًدا بالفعل.عندما يكون هذ  منفصل ولكن فقط اد كأصل  ردست اال  درجي 

  بعد أي استرداد. لمجمع بالصافي بيان الدخل ا
 

 محتملة مسجلة في دمج أعمال   ت وبامطل
الم قياس  المسجلطلوبايتم  المحتملة  العادت  بالقيمة  مبدئياً  األعمال  دمج  في  ويتمة  فترة الحقة  قياسها    لة.  المسجل في  وفقاً    بالمبلغ 

ودات  لموج ت واخصصات والمطلوبا: الم( 37رقم )  الدولي عيار المحاسبة  لمخصصات المذكورة أعاله وفقاً لمللتعليمات اإلرشادية ل
ً ئياً ن جل مبدمحتملة، أو بالمبلغ المسال ً اإليرادب  عترافالا عليمات سباً، اإلطفاء المتراكم المسجل وفقاً لت ، متى كان ذلك منااقصا   ات وفقا

 .  : االعتراف باإليرادات ( 15رقم ) للمعيار الدولي للتقارير المالية
 

 ة الخدمة مكافأة نهاي
ً ة للستحقاب مخصص للمبالغ المحتسإيتم   د التي تزاول  نين العمل في البالقود الموظفين وقوا لقانون العمل الكويتي وعموظفين طبقا

ير الممول يمثل المبالغ المستحقة لكل موظف، فيما لو تم إنهاء خدماته في تاريخ م غتزاذا االلا. إن ههب الشركات التابعة نشاطها  
 معة.  ت المالية المجالبيانا
 

 ة  شتراالشركة الم أسهم 
األ  أسهمتتكون   من  المشتراة  الشأالتي    سهمالشركة  تمصدرتها  والتي  األم  يتم    ركة  ولم  المجموعة  قبل  من  شراؤها  إعادة  إعادة 

  سهم األ  المرجح لتكلفة   الشركة المشتراة بطريقة التكلفة حيث يتم إدراج المتوسط  أسهماؤها بعد. يتم المحاسبة عن  لغإ  دارها أوإص
اف األرباح الناتجة إلى حساب  مشتراة، تضالشركة ال  أسهمار  حقوق الملكية. عند إعادة إصد  قابل ضمناب مي حسالمعاد شراؤها ف

لل قابل  غير  فيمنفصل  ال  توزيع  "احتياطي  كي ملحقوق  وهو  نفس    أسهمة  على  محققة  خسائر  أية  تسجل  كما  المشتراة".  الشركة 
ختياري  لى االحتياطي االإسائر إضافية على األرباح المرحلة ثم  خأية  ميل  ، ويتم تحئن لذلك الحسابود الرصيد الداالحساب في حد 
الحق  واالحتياطي المحققة  األرباح  أن  كما  بي االجباري.  من  خسائر  ركة  الش  أسهم  عاً  أي  ومقاصة  لمبادلة  أوالً  تستخدم  المشتراة 

المشترا  أسهم اطي  المرحلة واحتي   مسجلة مؤقتة في االحتياطيات واألرباح الة علالشركة  توزيعات أرباح  توالي.  ى  يتم دفع أي  ال 
الالشر  أسهم قدية عن  ن  في صورة  كة  أرباح  توزيعات  إصدار  ويؤدي  نسبياً شرك ال  أسهم دد  دة عزيا  إلى   أسهم مشتراة.  المشتراة  ة 

 كة المشتراة.  الشر  أسهموتخفيض متوسط تكلفة السهم بدون التأثير على إجمالي تكلفة 
 

 هم س ت باألمعامالت المدفوعا
ال . يتم بموجب شروط هذا البرنامج منح  مسهباأل التسوية    سأسا   على   سهمموظفين لألتقوم المجموعة بتطبيق برنامج خيار شراء 

موظفين بالرجوع إلى القيمة العادلة في تاريخ منح  ال  مع  سهمسوية باألئمين. تقاس تكلفة معامالت الت ين الداللموظف  أسهمخيارات  
األ ويتمسهم هذه  تسعي يمة  الق  تحديد   .  نموذج  باستخدام  للخيارات  الخيارات  العادلة   Black-Scholes Option Pricingر 

Model  رقم اإليضاح  في  التفصيل  من  بمزيد  كمصرو (17)  والمبين  للخيارات  العادلة  القيمة  وتسجل  فترة  .  مدى  على  ف 
 ر مقابل على حقوق الملكية. االستحقاق مع أث 

 
روط األداء  اللها الوفاء بشي يتم خلى مدى الفترة الت مع الزيادة المقابلة في حقوق الملكية ع  همس األية ب تكلفة معامالت التسو  سجلت 

أ التاريخو/  عند  تنتهي  والتي  الخدمة  يصالذ  و  مستحقيني  الصلة  ذوي  الموظفون  فيه  بالكامل    بح  االستحقاللمنح  إن  )تاريخ  ق(. 
تنتهي  ق تعكس الحد الذي  بتاريخ كل تقرير مالي حتى تاريخ االستحقا   سهم باأل  المصروفات المتراكمة المحققة لمعامالت التسوية 

روف أو البنود  لنهاية. إن المصتي سيتم استحقاقها في اأدوات حقوق الملكية ال  للمجموعة لعدد  قاق وأفضل تقديرنده فترة االستحع
 ونهايتها.  السنةل كما في بداية لمسج كم ايمثل الحركة في المصروف المترا لمدة سنةالدخل المجمع لدائنة في بيان ا
 

يتم ت  بظروف السوق  ناء المنح التي يكون استحقاقها مشرو تث بشكل نهائي، باسيتم استحقاقها    التي الوف للمنح  سجيل مصرال  طاً 
ء و/ أو  ألداوط ا ط السوق أو عدم استيفائها على أن يتم استيفاء كافة شرعن استيفاء شرو   ستحقة بغض النظركم  والتي يتم معاملتها
 الخدمة األخرى. 
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 الهامة )تتمة(  حاسبيةالمات ملخص السياس 2.5
 

 ة(تم)ت  مسهت باألمعامالت المدفوعا
رج يمثل المصروف في حالة عدم تعديل الشروط. ويتم  مصروف المداألدنى لل  الحد   ، فإن همسنحة التسوية باألعند تعديل شروط م

يؤد  تعديل  ألي  إضافي  مصروف  فتسجيل  الزيادة  إلى  القيمةي  إجمالي  باأل  ي  المدفوعات  لترتيب  نافعا  سهمالعادلة  يعتبر  أو   ،
 س في تاريخ التعديل.  كما هو مقافين لموظل
 

مستحقة بتاريخ اإللغاء، ويتم فوراً إدراج أي مصروف للمنحة لم    كما لو كانت  عند إلغاءها  همس ية باألسونحة الت امل مع ميتم التع
ابل. أما  المقطرف  شروط عدم استحقاقها والتي تخضع لسيطرة المنشأة أو ال   ي منح ال تستوفي ل. ويتضمن ذلك أيكن مدرجاً من قب 

ها، يتم معاملة كل من المنح الملغاة والجديدة  يخ منحفي تارحة إحالل  فها كمن ني بمنحة جديدة وتصفي حالة استبدال المنحة الملغاة  
   الفقرة السابقة. كتعديل للمنحة األصلية، كما هو مبين في 

 (. 23حتساب ربحية السهم المخففة )إيضاح إة عند إضافي  أسهم مة يظهر كتخفيف قائ ال  سهم إن التأثير المخفف لخيارات األ
 

 نبية  تحويل العمالت األج
  ة. ئيسي لعملة الرا الرئيسية وتقاس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك المجموعة عملتهكل شركة في ا  ددتح

المعامال مبدوتدرج  األجنبية  بالعمالت  ب ت  الرئيسية  بالعملة  الس  أسعار ئياً  األجنبية  المعاملالعمالت  تاريخ  في  تحويل  ائدة  ويتم  ة. 
والمطلالموجودا  النقت  ال وبات  ألسعار مدرجة  دية  وفقاً  الكويتي  الدينار  إلى  المجمعة  المالية  البيانات  بتاريخ  األجنبية    بالعمالت 
 ع. ل في بيان الدخل المجملتحوي أو الخسائر الناتجة عن ايتم إدراج كافة األرباح بذلك التاريخ. وة سائدالصرف ال

 
النق غير  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  بالعيتم  ودية  األجنبية  بالقيمةمالت  الدي   المدرجة  إلى  ألسعار  العادلة  وفقاً  الكويتي  نار 

قي  تحديد  تاريخ  في  السائدة  وفي الصرف  اة  حال   متها.  غير  ي الموجودات  التي  قيم  التغير  درج لنقدية  مباشرة ضمفي  العادلة  ن  تها 
ألخرى، وبالنسبة للموجودات  لة الشاماإليرادات اة في  اشرمب   درج ق أسعار الصرف األجنبي ت ألخرى، فإن فرواإليرادات الشاملة ا

يتم إدراج التغير في قيمتها العادلة في بيا جنبية في  فروق تحويل العمالت األ   يتم تسجيل كافة  ع،لمجمن الدخل اغير النقدية التي 
 جمع. بيان الدخل الم 

 
 التجميعشركات المجموعة عند 

والذي يمثل    الكويتي  م تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبية إلى الدينارت ي   ، نهاية الفترة الماليةكما في تاريخ  
ً   عملة العرض للشركة األم  نتائج األعمال لتلك الشركات إلى    المالية. الفترة  نهاية  ف السائدة بتاريخ  صر ر ال ألسعا  وفقا يتم تحويل 

 ً الكويتي وفقا ً   الدينار  تقريبا المعامالت، ويتم  سعاأل  ألسعار صرف مساوية  تاريخ هذه  السائدة في  التقييم    إدراجر الصرف  فروق 
ل الفترة التي تم  ع خالالمجم  الدخل هذه الفروق في بيان    إدراجم  يت و  . ى خرأل ا  ة الشامل  يراداتاإلالناتجة من التحويل مباشرة ضمن  

 .العمليات األجنبية فيها استبعاد
 
كموجودات    الدفاتر للموجودات والمطلوبات الناشئة عن الشراء في  للقيم المدرجة    العادلة  ت القيمةالتم معاملة أية شهرة أو تعدي ي 

 .المالية جنبي السائدة في تاريخ التقاريراألومطلوبات لشركات تابعة خاصة ويتم تحويلها حسب أسعار الصرف 
 
 حتياطي آخر  إ

 ة.  ي الشركات التابعة، دون فقد السيطرخر لتسجيل تأثير التغيرات في حصة الملكية فياطي اآلحت اإل يستخدم
 
 مات القطاعات لومع

خدم إدارة  كبد تكاليف. تست كتساب إيرادات وت التي ينتج عنها امل في أنشطة األعمال  ة يعجموعإن القطاع هو جزء مميز من الم 
سمات االقتصادية  ا نفس البط بهي ترت قطاعات التشغيل الت . ويتم تجميع  مجموعة قطاعات التشغيل لتوزيع الموارد وتقييم األداء ال

 اد التقارير عنها. بلة إلعدت قاطاعاتقارير حولها كق  عمالء وإعدادالخدمات وفئة النتجات ووالم
 

 ت باإليرادااالعتراف 
باإليرا االعتراف  الحد يتم  إلى  مبل  دات  قياس  ويمكن  محتمالً  أمراً  المجموعة  إلى  االقتصادية  المنافع  تدفق  عنده  يكون  غ الذي 

ابل المستلم أو المستحق.  لمقلة لة العادبالقيمقياس اإليرادات  عد السداد. يتم  ر عن موت بصورة موثوق منها بصرف النظ يرادااإل
وكيل. انتهت المجموعة إلى أنها    ت تعمل عن نفسها كشركة أساسية أو د ما إذا كان بتقييم ترتيبات إيراداتها لتحدي   تقوم المجموعة

ف أساسية  كشركة  كافتعمل  ترت ي  االة  معايير  إن  اإليرادات.  التاليةعتراف  يبات  أي   المحددة  تطبق  أن  قب يجب  االعت ضاً  راف  ل 
 يرادات: باإل

 
 أتعاب وعموالت 
بالتزام حسن األداء ععاب والعموالت عندمبإيرادات األت يتم االعتراف   بالوفاء  المجموعة  تقوم  المتعهد  ا  الخدمة  ن طريق تحويل 

وقت  ي  أو فزمنية  ى فترة  ن األداء على مد ستوفي التزام حسكانت ت   بداية العقد، تحدد المجموعة ما إذابتقديمها إلى العمالء. وفي  
دى فترة زمنية محددة على مدى فترة الخدمة. ويتم تسجيل  مكتسبة من الخدمات المقدمة على ممحدد. يتم تسجيل إيرادات األتعاب ال

 . معاملة ذات الصلةمالت عند إتمام التقديم خدمات المعااألتعاب والعموالت الناتجة من 
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 الهامة )تتمة(  ات المحاسبيةملخص السياس 2.5
 

 )تتمة(  االعتراف باإليرادات 
 

 فوائد ومصروفات الدات  إيرا
خذ  ؤفائدة الفعلي. وي لتي تحمل فائدة على أساس معدل الد في بيان الدخل المجمع لكافة األدوات اائ الفوروفات  تدرج إيرادات ومص 

باكافة الشروط التعاقدية لألداة المالية والتي تتضمن أي أتعاب أو تكاليف إضافية، متعلقة مبا  عند احتسابها  تبارفي االع ألداة  شرةً 
 . الفعلي، ولكن ليس خسائر ائتمان مستقبليةة  فائدعدل الزأ من مبر جزًءا ال يتجوالتي تعت 

 
" و"موجودات مالية  خالل اإليرادات الشاملة األخرى   ة العادلة منمدرجة بالقيمصنفة "كموجودات  نخفاض قيمة أداة مالية مإعند  

خصم التدفقات النقدية  ل  تخدمة المساستخدام معدل الفائدد ب بع  الفائدة فيمال  تسجي   " يتموسلف " و"قروض  بالتكلفة المطفأة محتفظ بها  
 ياس خسارة انخفاض القيمة. المستقبلية لغرض ق

 
 ميةعالاالت األقمار الصناعية شبكا خدمات 

الصناعية   األقمار  شبكات  خدمات  المباشر  االعالميةتمثل  االشتراكات  من  وا اإليرادات  وشتراة  الكابالت  اكات  إلعالن  أنشطة 
 كيفما ومتى يتم تقديم الخدمات.  درجوت   ،مقابل اشتراكات دوريةفضائية وبث القنوات ال واستقبال

 
 رات   إيرادات الضيافة والعقا

قة القسط  طري ام  دفنادق وإيرادات التأجير. وتسجل إيرادات التأجير باستخإيرادات الواإليرادات العقارية    تتضمن إيرادات الضيافة
 فنادق القيمة الصادر بها فواتير للبضاعة والخدمات المقدمة. ادات التأجير. تمثل إيرى فترات عقود الالثابت على مد

 
 ع إيرادات التصنيع والتوزي 

الص  تدرج القطاعات  الم إيرادات  تنتقل  عندما  والمزناعية  عادخاطر  ذلك  ويكون  المشتري  إلى  البضاعة  لملكية  الهامة  د  عن   ة ايا 
 ه.  ت بشكل موثوق من س مبلغ االيرادالتسليم وعندما يمكن قياا
 
 موجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات الموقوفة ال

بت  المجموعة  غتقوم  الموجودات  المتداولصنيف  به  بهدف  عاتة ومجموير  كمحتفظ  في  البيع  البيع  لغرض  قيمتها  ا  استرداد  حالة 
بصورة   مرئيسالدفترية  ولي ية  بيع  معاملة  خالل  االست ن  خالل  من  االستخدس  في  المتداولة  تقا ام.  مرار  غير  الموجودات  س 

بقيمتهاومجموعات البيع المصن  نا  قيمتهارية او  دفت ال  فة كمحتفظ بها لغرض البيع  التكالالعادلة  ما لم    قل يف حتى البيع أيهما أقصاً 
ير  إن معاي .  ( 5رقم )رير المالية  ار الدولي للتقالقياس الموضح في المعي اق ان نطتكن البنود المعروضة في مجموعة البيع جزءا م

ع متاحة  وعة البي ع ويعتبر األصل أو مجمفقط عندما ترتفع احتماالت البي مستوفاة  يعتبر  تصنيف البنود كمحتفظ بها لغرض البيع  
ة من  واحد  ة ل خالل سن كبيع مكتم  عتراف أن يتأهل لالوقع  المت الحالية. يجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع الذي من    يع الفوري بحالتها للب 

   تاريخ التصنيف.
 

وكان هذا ،  يعفي حالة بيع أحد مكونات المنشأة او تصنيفه كمحتفظ به لغرض الب   تتأهل مجموعة البيع للتصنيف كعملية موقوفة
 :  لمث ي  ونالمك
 
  أو منطقة جغرافية منفصلة للعمليات  رئيسي منفصل مجال أعمال 
  ًلعمليات أو طقة جغرافية منفصلة لصل أو من عمال منفخطة فردية منسقة لبيع مجال أ  ا منجزء 
 ص بغرض إعادة البيع.   شركة تابعة تم حيازتها بشكل خا 
 

نتائ  الموقوفة من  العمليات  المستمالج  يتم استبعاد  الخسأرباح  من األتعرض كمبلغ مستقل ضرة وعمليات  بعد الضرائب من  و  ائر 
 قوفة في بيان الدخل المجمع.  والم ملياتالع
 
اتصنيف  م  يت  لمجموعة  قياس  العادلة  البيعلقيمة  المستوى    بهدف  الهرم  3ضمن  الجدول  تحديد  من  ويتم  العادلة.  القيمة  لقياس  ي 

في المستخدم  التقييم  العاياق  أسلوب  القيمة  البيعلمجموعة  دلة  س  تشمل    بهدف  والتي  السوق  طريقة  أساليب  تطبيق  خالل  من 
ثل  ألسعار المعروضة )مضاعفات المتاجرة( ومن األسعار المدفوعة في ممدة من اة والمست تقييم الشركة القابلة للمقارن فات  مضاع

 لي:  ادلة إلى ما ي لعا معامالت الحيازة )مضاعفات المعاملة(. وتستند تقديرات القيمة 
   
 .  بهدف البيع وعةمجمللللشركات التي يتم اعتبارها مماثلة  المقدرةات مضاعفات اإليراد ( أ)
 .  للمجموعة العادلة  رة التي يضعها المشاركون في السوق في اعتبارهم عند تقدير القيمةة للسيطرضة نتيجالتعديالت المفت  ( ب )
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 تمة( الهامة )ت ات المحاسبيةملخص السياس 2.5
 
   نخفاض قيمة الموجودات غير الماليةإ

فإذا ما    تنخفض قيمته.   ا قدال ملتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن أص  ة مجمعة ريخ كل بيانات مالي بتا  جموعة تقييًماالم  تجري 
اتوفر م القيمة السنوي  لمؤشر  ثل هذا  انخفاض  تقومللموجوداتأو عند ضرورة إجراء اختبار  بتقدي   ،  الممكنالمجموعة  المبلغ   ر 

تى  يف حتكالأو وحدة إنتاج النقد ناقصاً ال للموجوداتعادلة هو القيمة ال تجودا للمو سترداده الممكن ا إن المبلغ . للموجوداتاسترداده 
أثن  القيمة  أو  االالبيع  أاء  أعلستخدام  لم  يهما  ما  فردي  أساس  لكل أصل على  تحديده  ويتم  نقدية   ة منتج  الموجودات كن  ت ى    لتدفقات 
نح  إنتاجها  مستقلة على  يتم  التي  تلك  كبير عن  أو مو  الموجودات  األخر جموعمن  الموجودات  القي ات  تزيد  الدفترية  ى. عندما  مة 

الممكن    اخفض إلى قيمتهت و  اقد انخفضت قيمته  الموجودات عتبر  ت   سترداده،نتاج النقد عن المبلغ الممكن اإل  وحدة ما او    لموجودات 
ل  خدام معدل الخصم قب لقيمة الحالية باست لى استقبلية المقدرة اخدام، تخصم التدفقات النقدية الم مة أثناء االست عند تقييم القي  استردادها.

. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً  بالموجودات مرتبطة  مخاطر الالزمنية لألموال والة للقيمة  حالي ق ال الضرائب يعكس تقييمات السو 
ج  ت يتم استخدام نموذامالعدم توفر تلك المعفي االعتبار، إن وجدت. في حالة  السوق الحديثة    ع، تؤخذ معامالت التكاليف حتى البي 
للشركات التابعة المتداولة علنًا أو    علنة الم  سهم لتقييم أو أسعار األبمضاعفات ادها  تأيي هذه العمليات المحاسبية يتم  تقييم مناسب. إن  

 ة األخرى. مؤشرات القيمة العادلة المتاح
 

احيستن  الموازن د  القيمة على  المجموعة النخفاض  ا اتساب  والحساب لمفت  ا صلة  إات  تم  والتي  ب عدادلمتوقعة  لكل  صورة منفصلها  ة 
ذه الموازنات والحسابات المتوقعة  موجودات الفردية عليها. تغطي هى المجموعة والتي يتم توزيع الوحدة من وحدات إنتاج النقد لد 

بعد  لية ات النقدية المستقب تدفقللتوقع بال يقهتطب  تساب معدل نمو طويل األجل ويتماألطول، يتم اح  سنوات. للفترات عموًما فترة خمس
 مسة.  السنة الخا

 
بيان    درجت  في  المستمرة  للعمليات  القيمة  االنخفاض في  ً خسائر  سابقا تقييمه  اعيد  الذي  العقار  باستثناء  المجمع،  تم  الدخل  والذي   

ا إعادة  اإدراج  له ضمن  الشاملة  إللتقييم  يتم  يرادات  الحالة،  هذه  في  اسجي ت األخرى.  في  ل  اإليرادات  القي النخفاض  في  أيضاً  مة 
 المبلغ المسجل ألي إعادة تقييم سابقة.  الشاملة األخرى إلى حد 

 
 الضرائب 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية  
  بنسبة  2006لعام  24رقم لية  وقرار وزير الما 2000لعام   19األم ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً للقانون رقم تحتسب الشركة 

ً للفترة للضريبة    % من الربح الخاضع   2.5 ركات الزميلة والشركات التابعة وتوزيعات  ن، تم خصم اإليرادات من الشللقانو  . وفقا
 تي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية من ربح السنة. ألرباح النقدية من الشركات المدرجة الا
 

 العلمي يت للتقدم ومؤسسة الك
للحساب1علمي بنسبة  للتقدم ال  كويتة الشركة األم حصة مؤسس ب التحتس إلى قرار    % وفقاً  جلس إدارة  أعضاء م المعدل استناداً 

الزميلة   الشركات  من  اإليرادات  استبعاد  يجب  أنه  على  ينص  الذي  اإلدارة  المؤسسة  مجلس  أعضاء  ومكافأة  التابعة  والشركات 
 ة. ح السنة عند تحديد الحصن رب حتياطي االجباري موالتحويل إلى اال 

 
 الزكاة
 . 2007لعام  58رة المالية رقم ر وزان ربح الشركة األم وفقاً لقرا% م  1حتساب حصة الزكاة بنسبة  إيتم 
 

 الضرائب على الشركات التابعة األجنبية
ً اب الضرائب على الشركات التابعة األجنبية على أساس معدالت الضرحتساإيتم   مات  وانين واألنظمة والتعلي للق  ئب المطبقة ووفقا
الخاضع للضريبة )الضريبة  لمستحقة على الربح  تدرج ضريبة الدخل اشركات التابعة.  التي تعمل فيها هذه ال  رية في البلدانالسا

ت  التي  الفترة  في  كمصروف  ذ  لسجالحالية(  البلدان  في  بها  المعمول  المالية  للوائح  وفقا  األرباح  تعملافيها  التي  الصلة  ا  فيه  ت 
 المجموعة.  

 
االلت خماب  حتسإيتم   طريقة  باستخدام  المؤجلة  للضرائب  األوعيةصص  بين  المؤقتة  الفروق  عن  للموجودات    زام  الضريبية 

 في تاريخ البيانات المالية المجمعة.  والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض التقارير المالية كما 
 

الضر موجودات  تسجيل  لكافة  ايتم  المؤجلة  لالالفر ئب  القابلة  المؤقتة  وستقطوق  اإلعفاءا اع  المستخدترحيل  غير  الضريبية  مة  ت 
الذي  لربح الخاضع للضريبة ووتسجل موجودات الضرائب المؤجلة إلى الحد الذي يتوفر معه االمستخدمة.  وخسائر الضرائب غير  

و لالستقطاع  القابلة  المؤقتة  الفروق  استخدام  مقابله  ال ت يمكن  اإلعفاءات  وخسائ ضريب رحيل  المستخدمة  غير  الية  غير  ضرائ ر  ب 
الستقطاع من االعتراف المبدئي ألصل أو  رق المؤقت القابل لؤجلة المتعلقة بالفدات الضرائب المة، إال عندما تنتج موجوالمستخدم

ر الخاضعة للضريبة  خسائ وال األرباح أو ال ف دمج األعمال وعندما ال تؤثر المعاملة على األرباح المحاسبيةالتزام في معاملة بخال 
 عاملة. الم اريخفي ت 
 

ل الدفترية  القيمة  مراجعة  بتاريتم  المؤجلة  الضرائب  كل موجودات  معه    يخ  يحتمل  ال  الذي  الحد  إلى  تخفيضها  ويتم  مالية  تقارير 
دات الضريبة  موجويتم إعادة تقييم    .ضريبة الكافي باستخدام موجودات الضرائب المؤجلة كليا او جزئياللربح الخاضع لل السماح  

غي  الالمؤجلة  كل  محققر  تاريخ  في  وت ة  مالي  ا  درجتقرير  ال إلى  أن  لحد  المحتمل  من  عنده  يصبح  المستقبلية  ذي  األرباح  تسمح 
 . باسترداد موجودات ضريبة الدخل المؤجلة  الخاضعة للضريبة
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 ة( ة )تتمالهام  ات المحاسبيةاسملخص السي 2.5
 

 ( )تتمة  الضرائب 
في    اليةالح  صة موجودات ضريبة الدخلبمقاحق ملزم قانونًا    تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة فقط عندما يوجد

 لضريبة ونفس الهيئة الضريبية. لشركة نفسها الخاضعة للق الضرائب المؤجلة باة وعندما تتعبات ضريبة الدخل الحالي مقابل مطلو
 

ومطلوبات  موجودات  قياس  ف  يتم  السارية  والتشريعات  الضريبية  للمعدالت  وفقا  المؤجلة  البيانات  الضرائب  تاريخ  لية  الماي 
 المجمعة.  

 
 العادية   سهم لألاح أرب  توزيعات 

 قبل مساهمي الشركة األم.   قوق الملكية عند اعتمادها منالعادية كالتزام وتخصم من ح سهملأل تسجل توزيعات األرباح 
 

يخ بيان المركز تار  ي المجمع كحدث بعداألرباح للسنة والتي تم اعتمادها بعد تاريخ بيان المركز المال  يتم اإلفصاح عن توزيعات
 مع.  المجالمالي 

 
 موجودات بصفة األمانة  

المحتفظ   المتعلقة  والودائع  الموجودات  تعامل  موجودال  من  أنها  على  الوكالة  أو  األمانة  بصفة  المجموعة  بها  مطلوبات  أو  ات 
 ال يتم إدراجها في بيان المركز المالي المجمع.  وبالتالي

 
 ةيالمنح الحكوم 

تتعلق    عقول بإنه سيتم استالم هذه المنح وااللتزام بكافة الشروط المتعلقة بها. عندماد مأكي ة عندما يكون هناك ت كومي سجل المنح الحتُ 
ببند مصروفات فيتم االعتراف بها كإيرادات على أساس متماثل على مد يت   ى المنحة  ذات الصلة  م تسجيل التكاليف  الفترات التي 

للتعويض عنها بالمقابل. وعندما تتعلق المنحة بأصل    توجد نية، والتي  البند ذي الصلةنفس  لمجمع في  ا  دخل ال  نفي بيا روفاتكمص
 ا كإيرادات بمبالغ متساوية على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة. ما، فيتم االعتراف به

 
   المحتملة  ت اوالموجود وبات طل الم
صادر للموارد  ال  ح عنها ما لم يكن احتمال التدفق المالية المجمعة بل يتم اإلفصا  بياناتن الة ضمطلوبات المحتمل دراج الم تم إال ي 

 مستبعداً.  التي تتضمن منافع اقتصادية 
  

الموجودات إدراج  يتم  بل يتم  ال  المجمعة  المالية  البيانات  الت دن إلفصاح عنها عا  المحتملة ضمن  يكون  التي  الوادفق  ما  للموارد  رد 
 مرجحاً.  تصادية ع اقمنافتتضمن 

 
 الهامة  المحاسبية فتراضات واال يرات األحكام والتقد 2.6

 
اإلدارة وضع   من  يتطلب  للمجموعة  المجمعة  المالية  البيانات  إعداد  المب أإن  تؤثر على  وافتراضات  وتقديرات  المدرجة  حكام  الغ 

والمطلادات  لإلير والموجودات  المتعلقة  والمصروفات  واإلفصاحات  بالمطلوبا  ها،ب وبات  المتعلقة  اإلفصاحات  إلى  بات  إلضافة 
هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي الى نتائج تتطلب تعديل مادي في القيمة الدفترية للموجودات أو  د من  عدم التأكتملة. إن  المح

كام واالفتراضات اآلتية  ألح ة ا رة. عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، اتخذت اإلداتقبلي ات مستأثرة في فترالمطلوبات الم
بال لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ البيانات المالية المجمعة، والتي    خرى الرئيسية األوالمصادر  مستقبلية  ر المصادفيما يتعلق 

في   مادي  تعديل  الى  تؤدي  جوهرية  مخاطر  الدالقيم تمثل  التالية.  ة  المالية  السنة  في  والمطلوبات  للموجودات  ير  تتغقد  و فترية 
المتعلق واالفتراضات  الحالية  باالظروف  نتي لتطوة  المستقبلية  خارجة  رات  لظروف  على  جة  وتنعكس  المجموعة  إرادة  عن 
جلة في البيانات المالية المجمعة  المس  مبالغالتي لها التأثير األكثر أهمية على ال  الموضوعات االفتراضات عند حدوثها. وفيما يلي  

 صلة.  ت ال ت ذايسية لإلدارة من بين األحكام /التقديرالرئ ت اااألحكام و/او التقديرو
 

 األحكام  
، استخدمت اإلدارة األحكام التالية، بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات، والتي  للمجموعة  ت المحاسبيةلسياسااد تطبيق  عن 
 على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة: أهمية  كثراألر التأثي لها 
 
 المجموعة كمستأجر  –هاء اإلن د مدة عقود التأجير مع خيارات التجديد ودي تح

المجموعة   عقد  تحدد  فترة  مد  خيار  تتضمن  فترات  أي  جانب  إلى  التأجير  لعقد  لإللغاء  قابلة  غير  مدة  بوصفها  التأجير  عقد  مدة 
 ه. التأجير في حالة عدم التأكد من ممارست  عقد اء ، أو أي فترات يشملها خيار إنهممارسته بشكل معقولأكد من ي حالة الت التأجير ف

 
لتي تتضمن خيارات التمديد أو اإللغاء. وتستعين المجموعة باألحكام في تقييم ما إذا كان  عقود التأجير ا  المجموعة العديد منلدى  

المؤكد بصورة معقولة مم تجديد من  أم ال.   أو فسخ   ارسة خيار  العوامل ذ  العقد  تراعي كافة  أنها  التي تحقق حافزاً  ات الصأي  لة 
ة عقد التأجير، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد التأجير إذا كان هناك حدث  وبعد تاريخ بداي تجديد أو اإللغاء. ر الاقتصادياً لممارسة خيا

  جديد ارسة )أو عدم ممارسة( خيار الت رة المجموعة ويؤثر على قدرتها على ممأو تغير جوهري في الظروف ويقع في نطاق سيط
 (. ي لألصل المؤجرالتخصيص الجوهر قارات المستأجرة أو الع )مثل انشاء التحسينات الجوهرية على   و الفسخأ
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 ة( راضات المحاسبية الهامة )تتماألحكام والتقديرات واالفت     2.6
 

 كام )تتمة( األح
 
 تتمة( )  المجموعة كمستأجر –هاء اإلن عقود التأجير مع خيارات التجديد و د مدةدي تح

ذات الفترات القصيرة غير قابلة  أدرجت المجموعة فترة التجديد كجزء من فترة عقد التأجير بالنسبة لعقود تأجير المنشآت والمكائن 
ير جوهري  ير نظراً لوجود تأث لتأجتجديد عقود امجموعة بصورة نمطية خيارها في  ارس السنوات( . تم  5إلى    3اء )أي من  لإللغ

ن ذات  لى اإلنتاج إذا كان األصل البديل غير متوفر بشكل فعلي. وال يتم إدراج فترات التجديد لعقود تأجير المنشآت والمكائ سلبي ع
القابلة ل صورة  كد ب ليس من المؤ  من مدة عقد التأجير نظراً ألنهكجزء    سنة(  15إلى    10إللغاء )أي، من  الفترات الطويلة غير 

يتم الخ  معقولة أن  السيارات كجزء من مدة عقد  ممارسة هذه  تأجير  تجديد عقود  يتم إدراج خيارات  يارات. عالوة على ذلك، ال 
المج لقيام  لمالتأجير نظراً  السيارات  بتأجير  نمطية  تزيد عن خمس سنوات، وبالتالموعة بصورة  فإنهدة  بممارسة أي  ي  تقوم  ا ال 

ا خيارات اإللغاء كجزء من مدة عقد التأجير فقط عندما يكون من  ترات التي تغطيهذلك، يتم إدراج الفعلى  جديد. عالوة  خيارات ت 
 المؤكد بصورة معقولة عدم ممارسة تلك الخيارات.    

 
 مجموعة  كمؤجر  ال  – تأجير العقارات تصنيفات عقود 

عدة  وقع المجموعة  العقارات ت  لمحفظة  تجارية  عقارات  والشروط    عقود  البنود  تقييم  إلى  واستناداً  بها.  الخاصة  االستثمارية 
مثل   تشكل جزءاً  للترتيبات،  ال  التي  التأجير  عقد  لمدة  االقتصادي  العمر  من  الجوهرياً  األدنى  عقار  للحد  الحالية  والقيمة  لتجاري 

التي  عات  لمدفو التأجير  تعادل بصورة  عقود  التجاال  للعقار  العادلة  القيمة  بكافة  جوهرية  تحتفظ  أنها  إلى  المجموعة  ري، توصلت 
 عقود تأجير تشغيلي.  العقارات ويتم المحاسبة عن العقود ك المخاطر والمزايا الهاملة لملكية هذه 

 
 تقدير معدل االقتراض المتزايد   –أجير ت عقود ال

لقياس   ا تستخدم معدل االقتراض المتزايدلضمني في عقد التأجير وبالتالي فإنهمعدل الفائدة ا  وعة أن تحدد بسهولةلمجمال يمكن ل
مدة مماثلة  ى مدى  لى المجموعة سداده لالقتراض، عهو معدل الفائدة الذي يتعين عل تزايدمعدل االقتراض الم مطلوبات التأجير. إن 

ال األموال  مماثل،  ذ الزمومقابل ضمان  أصل  للحصول على  لة  مماثلة  قيمة  بيئةي  في  االستخدام  بحق  المرتبط  اقتصادية    ألصل 
عدم توفر معدالت    سداده، والذي يتطلب تقديًرا في حالة   ما "يتعين على المجموعة " معدل االقتراض المتزايد لذلك يعكس مماثلة.

وأحكام عقد التأجير  ديل لتعكس شروط  عندما تحتاج إلى تعأو    ت التابعة التي ال تدخل في معامالت تمويل(الشركا   ملحوظة )مثل 
 موعة بتقدير معدل االقتراض المتزايدتقوم المج ير التي يتم توقيعها بعملة مغايرة للعملة الرئيسية للشركة التابعة(. )مثل عقود التأج

تقديرات الخاصة  لوبة إلجراء بعض الومط   أسعار الفائدة في السوق( عندما تكون متاحة )مثل    اباستخدام مدخالت يمكن مالحظته
 .فردي للشركة التابعة( بالمنشأة )مثل التصنيف االئتماني ال

 
 تقييم السيطرة

ة المستثمر  للشرك   ة ملية لتوجيه األنشطة ذات الصلسبان ما إذا كان لدى المجموعة قدرة ععند تحديد السيطرة، تأخذ اإلدارة في الح
لمتغير يتطلب اتخاذ أحكام  دام قدرتها في التأثير على العائد ا ذات الصلة واستخ إن تقييم األنشطة   . حهافيها بنفسها إلنتاج عوائد لصال 

 جوهرية. 
   

 موجودات الضريبة المؤجلة  
األرباح المستقبلية الخاضعة  وافر  ت معه    ل رائب إلى الحد الذي من المحتمضريبة المؤجلة فيما يتعلق بخسائر الضموجودات التسجل  

فإن األ  وفي الخسائر.  ل  يتم مقابلها استغال  التيللضريبة   الحالة،  الذي  حديد مبلغ موجودا ت حكام مطلوبة لهذه  المؤجلة  ت الضريبة 
يات تخطيط  تراتيجسا  باإلضافة إلىخاضعة للضريبة  لمتوقع ومستوى األرباح المستقبلية الابناء على التوقيت الزمني  قه  يمكن تحق

 الضرائب المستقبلية.  
 

 ستثمار في عمليات أجنبيةاال  صافيالتحوط ل
ً   ويطلق )التحوط لها التابعة التي يتم   ات الشرك  صافي موجودات دارة بممارسة أحكام لتحديد قيمة اإلتقوم     غطية( الت   معدل  عليها أيضا

وسعر الصرف  التحوط  لة الرئيسية للشركة التابعة وتكلفة  ف العمصر  بلية المتوقعة في حركات سعرإلى التغيرات المستقإستناداً  
 .دات لدى المجموعة جل وتأثيرها على صافي الموجو األ
 

 ل مادمج األع
ت  شركات  اقتناء  تقوم عند  يمثل  المج  ابعة،  االقتناء  هذا  كان  إذا  ما  بتحديد  أم    اقتناءموعة  )أو  اقتناءأعمال  مجموعة    موجودات 

تقوموجودات   يتم  مال  وم مطلوبات(.  أعمال عندما  االقتناء كدمج  ذلك  بالمحاسبة عن  متكاملة من    اقتناءجموعة    األنشطة مجموعة 
الموجودات،   باإلضافة  االعتبار    يؤخذ  يث ح  إلى  خاص  في  جوهرية    نوعيةبشكل  مدى  تحديد  إن  المقتناة.  الجوهرية  العمليات 

 ء هامة. العمليات المقتناة يتطلب آرا
 

عملية تكون  عندما  )أوت االق  أما  موجودات  كاقتناء  العملية  تلك  عن  المحاسبة  فيتم  أعمال،  دمج  تمثل  ال  موجودات    ناء  مجموعة 
ت  توزيع  يتم  المو  فة كلومطلوبات(.  على  والمطلوبا االقتناء  المقتناة  جودات  العادلة إل  استنادات  قيمتهم  أو    احتساببدون    ى  شهرة 

 ضرائب مؤجلة. 
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 ة( ت واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتماتقديراألحكام وال     2.6
 

 كام )تتمة( األح
 

   الموجودات المالية يف تصن 
الماليألا  ناءاقت عند   تقرر  صل  إالمجموعة  ،  تصنيفه  ذا  ما  العادلة من خالل  كان سيتم  الخسائر األرباح  "بالقيمة  “بالقيمة "  أو    أو 
الموجودات    تقييم كافة   (9)يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    ". بالتكلفة المطفأة" أو "امل اآلخرمن خالل الدخل الش  ادلة الع

  إلدارة الموجودات ذات خصائص التدفقات النقدية المجموعة  ى نموذج أعمال  الملكية والمشتقات، استناداً إل  أدواتالمالية، باستثناء  
 . حول تصنيف موجوداتها المالية (9)ارير المالية رقم  يار الدولي للتقإرشادات المعجموعة الم لألداة. تتبع

 
 واالفتراضات ن التقديرات  عدم التأكد م

االفتراض يلي  الفيما  المسرات  باألسباب  تتعلق  التي  األ ئيسية  الرئيسية  والمصادر  بتاريخ   خرى تقبلية  التقديرات  من  التأكد  لعدم 
سنة  للموجودات والمطلوبات خالل ال  دفترية ادي على القيم الي إلى تعديل مؤدة ت جوهري خاطر  م والتي لها  لمجمعة  ية االبيانات المال

 الالحقة: المالية 
 
 المحددة   رغي ألعمار االنتاجية ملموسة ذات االغير  والموجودات األخرى  نخفاض قيمة الشهرة إ

الشتحدد   قيمة  في  انخفاض  هناك  كان  إذا  ما  االألات  ذا   ملموسة الغير    خرى األ  الموجودات و  هرة المجموعة  غير  عمار  نتاجية 
ً المحددة   لوحدات  ع  التكلفة حتى البي   اأو القيمة العادلة ناقصً ثناء االستخدام  ألب ذلك تقدير القيمة  . ويتطقلعلى األ  مرة واحدة سنويا

مة  تقدير القي   إنا.  عليهالمحددة  غير  ار االنتاجية  ماالعملموسة ذات  الغير    خرى األ  الموجودات و   إنتاج النقد التي يتم توزيع الشهرة 
النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختيار معدل الخصم    لتدفقات ايتطلب من المجموعة تقدير  ثناء االستخدام  أ

 اسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. المن 
 

 جودات المالية  والم خسائر االئتمان المتوقعة على 
ئات الموجودات المالية إصدار األحكام  لكافة ف  ( 9)  رقم  لمعيار الدولي للتقارير الماليةلطبقا    فاض القيمةخان ئر  طلب قياس خسايت 

  ة ملحوظ ال  زيادةالدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر انخفاض القيمة وتقييم  وخصوصاً تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النق
االئتمان.  ف تحديد  ي خسائر  ايتم  إلى مستوقديرات عن طت لهذه  فيها  التغييرات  تؤدي  أن  ويمكن  يات مختلفة من  ريق عدة عوامل 

 المخصصات. 
 

ة حدول اختيدار االفتراضدات األساسدي من  وعددعلى مدخالت نماذج معقدة ئتمان المتوقعة لدى المجموعة  حسابات خسائر االتعتمد  
ر االئتمان المتوقعة التي تعتبر كأحكام وتقديرات محاسبية جوهريدة ئ ذج خساعالقة بينها. وتشتمل عناصر نمامدخالت المتغيرة والال

 على ما يلي:
 
 الفرديةنيف التصدرجات على ماالت التعثر احت يقوم بتوزيع مجموعة والذي نموذج التصنيف االئتماني الداخلي لل، 
 قياس مخصصات الموجودات المالية    يث ينبغفي مخاطر االئتمان بحي   ة ملحوظال  زيادةاللق بتقييم  مجموعة فيما يتعمعايير ال

 األداة والتقييم النوعي للمخاطر، على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر
  صورة مجمعة،عة ب متوقر االئتمان التقييم خسائ تصنيف الموجودات المالية عند 
  تالالمدخ في ذلك الصيغ المختلفة واختيارئتمان المتوقعة بما نماذج خسائر االتطوير ، 
   لضمان،  مثل مستويات البطالة وقيمة اتحديد العالقات بين السيناريوهات المرتبطة باالقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية

 ، و /أو  تعثرللمخاطر عند ال د التعثر واالنكشاف ة عن خسارواحتساب نسبة الالتعثر  وتأثيرها على احتمالية
   قتصاد الكلي وترجيح االحتماالت الستقاء المدخالت االقتصادية الالزمة لنماذج  اللقة باالسيناريوهات المستقبلية المتعتحديد

 خسائر االئتمان المتوقعة 
 

 موسةالملا في ذلك الموجودات غير ادلة للموجودات والمطلوبات بمالقيمة الع
جية محددة وغير محددة والمطلوبات  اار إنت دات غير الملموسة التي لها أعمت بما في ذلك الموجولعادلة للموجودا إن تقدير القيمة ا

 ة. المحتملة التي تم حيازتها كنتيجة لدمج األعمال يتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام هام
 

 وات المالية  د ألقياس القيمة العادلة ل
، يتم  لى سوق نشطإناداً  لمجمع است بيان المركز المالي االمالية المسجلة في  ادلة للموجودات  تحديد القيمة العة  كاني م امفي حالة عد

مدخالت   تؤخذ  المخصومة.  النقدية  التدفقات  نموذج  تشمل  تقييم  أساليب  باستخدام  العادلة  قيمتها  التحديد  السوق  هذه  من  نماذج 
ت  ادلة. تتضمن التقديرات اعتبارا ند تحديد القيمة العجة من األحكام عاً، يتم استخدام در ممكن ذلك  لم يكن    وإذا   ة إن أمكن. المعروض

ومخاطر  خالمد السيولة  مخاطر  مثل  السوق.  االئتمان  الت  على  وقد  وتقلبات  العوامل  هذه  االفتراضات حول  في  التغيرات  تؤثر 
 لمالية.  مة العادلة المدرجة لألدوات االقي 
 

وعندما يستوفي    . عمالاأل  دمجالحيازة كجزء من معاملة ة العادلة في تاريخ  بالقيم  عمال األ  دمجحتمل الناتج من  الم   قابليتم تقدير الم
بالقيمة العادلة في تاريخ     . ويعتمد تحديد القيمة ة مجمعةبيانات مالي كل  المقابل المحتمل تعريف االلتزام المالي، يعاد قياسه الحقا 

 وعامل الخصم.  هداف األداء أية احتمالية تحقيق فتراضات الرئيسلمخصومة. وتراعي االية النقدالعادلة على التدفقات ا
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 ة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتم       2.6
 

 عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات )تتمة( 
 

 تتمة( )  دوات الماليةألقياس القيمة العادلة ل
 . جوهريًا غير المسعرة يتطلب تقديرا سهم األالتدفقات النقدية وعوامل الخصم للموجودات المالية في  تحديد إن
 

 الستثمارية تقييم العقارات ا
تق االستث   ديريتم  للعقارات  العادلة  من ماري القيمة  مقيم  ة  است ينمستقلعقارات    ي قبل  تم  رئيسيت .  القيمة  خدام طريقتين  تحديد  في  ين 

لال المح عادلة  الصص  في  االستثمارية  كية  المخصومة  –لعقارات  النقدية  التدفقات  تحليل  )أ(  و )ب(    وهما  المعادالت  القائم على 
 قارن كما يلي:  تحليل المال
المخ  لتحليلبالنسبة   ( أ) النقدية  المعادالتالق  صومةالتدفقات  إلىي   فإنه  ،ائم على  التدفقات   مجموعة  ستند  المتوقعة  النقدية    من 

 ومخصومة بمعدل يعكس مخاطر األصل.   أخرى أي عقود تأجير قائمة وعقود  وطربش يدة رة والمؤالح
تي تم إجراؤها  ة الفعلي من قبل مقيم عقارات مستقل باستخدام قيم المعامالت ال  ه يتم إجراؤتحليل المقارن إلى تقييم  اليستند   ( ب )

 برة مقيم العقارات. خعرفة و ى أساس ممماثلة، وعلوقع وحالة ملعقارات لها  أخرى اً من قبل أطراف مؤخر
 

ق وخبرتهم في إصدار  والس   في معرفتهم  ب ستعان خبراء التقييم  ، ا2021ديسمبر    31القيمة السوقية كما في    ات للتوصل الى تقدير
المهنية االعتم،  االحكام  عفاد  دون  التارلى  قط  لل  يخية المعامالت  الحاالتمقارنةالقابلة  هذه  في  عدم  ،  .  مستوى  من    دالتأكيرتفع 

 .  أكثر نشاًطا سوق  ه فيتقديرات القيمة السوقية للعقارات االستثمارية، أكثر من 
 

رقم    ي مبينة في اإليضاحثمارالست قبل المقيمين في تقدير القيمة العادلة للعقار ا  ن مة مخداليب واالفتراضات الهامة المست إن األس
(10 ) . 
 

 رية المستخدمة لتقييم العقارات االستثما األساليب
ا التدفقات  طريقة  تقدير  تشتمل  على  المخصومة  النقدي   مجموعةلنقدية  التدفقات  المن  عقعقار  لة  دوري ة  أو  للتطوير.  عامل  ار 

  لتدفقات اإليرادات للقيمة الحالية  لسوق، لوضع مؤشر  مستقى من ام  تم تطبيق معدل خصي ،  المتوقعةلتدفقات النقدية  الهذه    وصول ولل
بالعقار.   تقديرويتم  المتعلقة  نموذجية  المحالتدفق  بصورة  الدورية  النقدية  ن   بمجملتسبة  ات  التأجير  ً إيرادات    ر الشغو  دلمع  اقصا

ا وناقصاً  وخسائر  /  مصرو لتحصيل  التشغيل.  مفات  مجموعة دفوعات  يتم خصم  الدورية،    قيم  من  كما  التشغيل  إيرادات  صافي 
إلى  العكس/اإلنهاء/  باإلضافة  قيمة  التقليدية(  طريقةم  )التي تستخد  البيعتقدير  توقعها في  التقييم  تم  التقدير،  ، والتي  فترة  إلى  نهاية 

 العادلة للعقار.  القيمة اوي لقيم الحالية يسالي صافي ا. إن إجمالية الح القيمة
 
يقة الرسملة  طريقة تجمع ما بين طرهي  طريقة القيم المتبقية )أو طريقة التطوير االفتراضي( المستخدمة في تقدير القيمة العادلة إن 

مل أن  ت ن المحذي مقيمة العقار ال  ريقة تحديدأنها: "طعلى  قية  ريقة التكلفة )التجميع(. يتم تعريف طريقة القيم المتب )اإليرادات( وط
  خرى يخضع للتطوير أو إعادة التطوير أو التجديد. ويتم خصم إجمالي تكلفة العمل المقدر بما في ذلك الرسوم والمصروفات األ

عديل  بعد ذلك ت   تمل. يتمالمكروع  التطوير من إجمالي قيمة المش  أعمالطر وأرباح القائم ب ة زائًدا مخصص الفائدة ومخاذات الصل 
 إلى تاريخ التقييم للوصول إلى القيمة المتبقية".  رجوًعااتج المبلغ الن 

 
  قيمة الموجودات غير المالية نخفاضإ

القي   االنخفاض إن   تتجاوز  يحدث عندما  القيمة  الدفترية لألصل  في  النقد)مة  توليد  يمثل    . لالستردادالقابلة  القيمة    ( أو وحدة  والذي 
االقي  ً ن لعادلة  مة  القتكال  اقصا أو  البيع  العادلة  دالمستخيمة  يف  القيمة  إن حساب  أعلى.  أيهما  ً مة،  بناء على   ناقصا يتم  البيع  تكاليف 

ً   المتاحة ة من أصول مماثلة أو أسعار السوق  معامالت تجارية بحت   فيالبيانات المتاحة من معامالت البيع   التكاليف اإلضافية    ناقصا
الموازنة  التدفقات النقدية من  تنشأ تلك النقدية. ج خصم التدفقات ذ لى نمواء عمة المستخدمة بن القي  تقديريتم  صل. األ الستبعادالالزمة 

للخمس سنوات   ا  المقبلة، المالية  الهيكلة  إعادة  أنشطة  تتضمن  بها  والتي ال  الشركة  تلتزم  لم  أي استثمارات جوهرية   بعد،لتي    أو 
تعز األي والتي من شأنها  أداء  النقأو وحدة  )صل  ز  المستقبل  دتوليد  إن ( في  أكثر    ة القيم  .  حساسية  العوامل  القابلة لالسترداد هي 

الخ مدلمعدل  المستخدم  خدصم  المعملية  الل  د ن  النقدية  التدفقات  وكذلك  النقدية  التدفقات  الخصم  ومعدل  المستخدم  ستقبلية  نمو 
 .ألغراض االستقراء 

 
 خيار شراء األسهم للموظفين معامالت 

ت   عة المجموم  تقو بالرجوع  راء األار شخي كلفة معامالت  بقياس  للموظفين  في  سهم  الملكية  العادلة ألدوات  القيمة  المنح  إلى  تاريخ 
للتقييم والذي يعتمد على    أفضل نموذج مالئميتطلب تحديد    المعامالت المستخدمة في هذه  إن تقدير القيمة العادلة للسهم    للموظفين.

ً دير يتطلب  هذا التقإن    المنح.قواعد وشروط   بما في ذلك فترة  نموذج التقييم  والتي ستستخدم في  مالئمة    مدخالتالر  أكث تحديد    أيضا
األسعار   وتقلبات  األسهم  خيار  توزيعصالحية  و   اتومعدل  والنماذج    بهم.المتعلقة  االفتراضات  عمل  األرباح  االفتراضات  إن 

 . ألسهميار شراء اخعامالت  اس معلى أسالمستخدمة لتقدير القيمة العادلة للسهم 
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 ال دمج األعم 3
   

بانثر لإلعالم  ، تم تصنيف  2019ديسمبر    31ما في  ك للمعيار  المحدودة كد "موجودات محتفظ بها لغرض  مجموعة  البيع" طبقاً 
،  2019سنة  "الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات الموقوفة". وخالل    ( 5رقم )  المالية  الدولي للتقارير

حول ملكية بعض األسهم المصدرة فيما يتعلق باستدعاءات رأس المال التي  المحدودة ر لإلعالم ة بانث مجموعبين شركاء خالف نشأ 
 والتي ساهمت فيها المجموعة.  المحدودة بانثر لإلعالم  مجموعة إجراؤها من قبل مجلس إدارة شركة تم 
 

من استدعاءات  إضافية  طرأ من مساهمات  ر وما  األمتحكيم. نتيجة لهذا  هيئة  ل  من قب   2020نهائياً في مارس  الخالف  تم حل هذا  
من   المحدودة  لإلعالم  بانثر  مجموعة  في  للمجموعة  الفعلية  الملكية  زادت  المال،  إلى  60.5رأس  هذه  %87.6  في ضوء   .%

الشركة   إدارة  انتهت  السيطرة على    األمالتطورات،  بإمكانها ممارسة  أنه  بانث إلى  أالمحدودة  ر لإلعالم  مجموعة  صبحت  وبالتالي 
 .  2020مارس ركة تابعة للمجموعة في ش
 

التطوراتكما   المجموعة  السائدة مع    المذكورة أعاله  ناقشت  تتعام  ياالستثمارالمصرف  والظروف  تحدي الذي    ث ل معه وقررت 
لعملي  المقررة  الزمنية  لإلعال  بيع  ةالمواعيد  بانثر  مالمحدودةم  مجموعة  وجد  لذلك،  نتيجة  إد.  استثمار جلس  أن  المجموعة  ارة 

بانثر لإلعالم  شركة  المجموعة في     رقم   المعايير الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية  المحدودة لم يعد يستوفي مجموعة 
عن  حاسبة  "، تم المات المحاصة شركوزميلة  : "االستثمار في الشركات ال(28)  رقم   بالتالي، وطبقاً لمعيار المحاسبة الدولي . و(5)

طريقة حقوق الملكية اعتباراً من تاريخ تصنيفه كد "موجودات  بواسطة  المحدودة بأثر رجعي  مجموعة بانثر لإلعالم  االستثمار في  
 (. 2018س أغسط  8محتفظ بها لغرض البيع" )

 
:  (3رقم )قارير المالية  لي للت حاسبة عنها طبقاً للمعيار الدوشركة تابعة، تم المالمحدودة  مجموعة بانثر لإلعالم  بمجرد أن أصبحت  

ونظراً  األعمال".  المجموعة    "دمج  أعادت  مراحل،  على  األعمال  دمج  سابقاً  تقييم  لتحقق  بها  المحتفظ  ملكيتها  شركة  حصة  في 
ف بانثر  بمبلغمجموعة  ربحاً  الحيازة وسجلت  تاريخ  كويت   75,893  ي  دينار  اخالل    يألف  في    يةلمالالسنة    ديسمبر  31المنتهية 

 .  (19ح )إيضا  2020
 

تجميع   لإلعالم  تم  بانثر  القيمبناءً   المحدودةمجموعة  للموجوداتالعادلة    ا على  حيازتها  المؤقتة  تم  الم  التي  في    قدرةوالمطلوبات 
حيازتها والمطلوبات المقدرة.  عملية تحديد القيم العادلة للموجودات التي تم    صدد  فيالتزال  اإلدارة    كانت  ث، حي االستحواذتاريخ  

المنتهية  ال الل  خ المالية  ل  ،2021ديسمبر    31في  سنة  الشراء  سعر  توزيع  عملية  من  المجموعة  لإلعالم انتهت  بانثر  مجموعة 
القيم  المحدودة بتعديل  ل  العادلة  وقامت  المقدرة  عليها  المستحوذلموجودات  المؤقتة  المسيطرة   وكذلك والمطلوبات  غير    الحصص 

   :ة المحددة للشركة المشتراة(المقدرصة النسبية في صافي المطلوبات )بالح
   

ا كم   المؤقتة  القيم 
 هي سبق إدراجها

القيمة العادلة  
المسجلة في  

  االستحواذ تاريخ 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي

  دات الموجو 
 

 13,806  13,806  نقد في الصندوق ولدى البنوك 

 16,564  16,564  ممتلكات ومعدات 

 35,908  35,908  موجودات أخرى( بند  )مدرجة ضمن    ت عقود حقوق برامج وموجودا 

 27,002  27,002  ت أخرى( موجودا بند  درجة ضمن  ستخدام )م ات حق اإل وجود م 

 56,606  - )أ(   وسة موجودات غير ملم 

 23,651  23,651  رى وجودات أخ م 
 ──────── ──────── 
  116,931  173,537 
 ──────── ──────── 

   المطلوبات 

 111,191  111,191  دائنة قروض  

 70,047  70,047  مطلوبات أخرى( بند  ن  ة ضم مدرج إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة )   ، ائنوند 

 37,233  37,233  ات أخرى( مطلوب بند  تأجير )مدرجة ضمن  عقود التزام  ل إ 

 28,679  28,679  مطلوبات أخرى 
 ──────── ──────── 
  247,150  247,150 
 ──────── ──────── 
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   ج األعمال )تتمة(مد 3
 

   

 (73,613) (130,219) لوبات المقدرة صافي المط 

   
 232,120  232,120   ظ بها سابقاً محتف ة ال لكي القيمة العادلة لحصة الم 

 (9,125) (16,146) حصص غير المسيطرة في الشركة المشتراةال 
 ──────── ──────── 

 296,608  346,193  ( )ب   سة( موجودات غير ملمو بند  درجة ضمن  الشهرة المؤقتة )م 
 ════════ ════════ 
 

غير الملموسة اإلضافية التالية    الموجوداتتتمثل في  ألف دينار كويتي    56,606  بإجمالي مبلغ  اء لشرا  سعر يعزتوتعديالت    إن ( أ)
 : كجزء من دمج األعمال تحديدها تم والتي

i. ؛ و سنوات  3يبلغ  متوسط عمر إنتاجي ذاتوف دينار كويتي أل  24,588 تبلغعمالء بقيمة عادلة  اتالقع 
ii. ذات عمر إنتاجي غير محدد. ألف دينار كويتي  32,018 تبلغسم التجاري بقيمة عادلة اإل 

 
الشراء    مبلغال  توزيعتم   ( ب ) سعر  مقابل  من  ب كالمتبقي  كويتي.    ألف  296,608  مبلغشهرة    على  توزيعهاتم    ةالشهر  إندينار 

  االقتصادية الشهرة تتمثل في التدفقات المستقبلية للموارد والمنافع    أن كوحدة توليد نقد واحدة.   المحدودة م  لإلعال  مجموعة بانثر
 . اإلستحواذ عملية  من الناتجة
 

 :هو كما يلي راج اإلدإعادة  أثر إن
  

 : لمجمعالمركز المالي اان بي 

 البيان 

كما هو مدرج  
 سابقاً 
 لف أ

 دينار كويتي

 توزيع تعديالت
 شراء سعر ال
 ألف 

 دينار كويتي

كما هو معاد  
 إدراجه 
 ألف 

 دينار كويتي
2020    

    الموجودات: 
 607,339  874   606,465    ملموسة موجودات غير

    
      حقوق الملكية: 

 (20,708)  690 (21,398) آخر إحتياطي 
  21,842 (5,413)  27,255 أرباح مرحلة 

  544,156  5,597  538,559 الحصص غير المسيطرة 
    

    المجمع: لدخل بيان ا
    البيان 
  29,432   6,147  23,285 إطفاء ك وإستهال

  1,416 (734)  2,150 الحصص غير المسيطرة 
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 ق ولدى البنوك  ي الصندونقد ف 4
 

 2021 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 ينار كويت دي 
   

 902,394  830,965  دة لدى البنوك  نقد وأرص
 411,378    427,089  دائع ذات فترات استحقاق أصلية حتى ثالثة أشهر و

 (2,853) (2,690) خسائر االئتمان المتوقعة  
 ───────── ───────── 

 1,310,919  1,255,364  ل  النقد والنقد المعاد

   35,946  41,547  ثة أشهرجاوز ثالحقاق أصلية تتستودائع ذات فترات ا ا:زائدً 
 ───────── ───────── 

 1,346,865    1,296,911  لبيان المركز المالي المجمع  ا  نقد في الصندوق و لدى البنوك وفق
 ═════════ ═════════ 

 

 145,086    150,086  عغرض البي بمجموعة االستبعاد المحتفظ بها ل النقد والنقد المعادل الخاص
 ( 35,946) (41,547) ثة أشهر وز ثالاستحقاق أصلية تتجاات فترات ذ ناقصا: ودائع

 ───────── ───────── 

 1,456,005  1,405,450  لبيان التدفقات النقدية المجمع    النقد والنقد المعادل وفقا  
 ═════════ ═════════ 

 
 قروض وسلف  5

 
 يلي:  قترض مما صنف وفقاً لنوع الملسلف المقروض وايتألف بند ال

 2021 2020 

 
 ألف 
 يتي كو دينار

 ألف 
 دينار كويتي

   
 4,330,023  4,156,553  الشركات 

 387,960  346,011  البنوك والمؤسسات المالية 
 463,376  480,232  أفراد 
 ───────── ───────── 

  4,982,796 5,181,359 
 (235,862) (191,352) عة ن المتوقناقصاً: مخصص خسائر االئتما

 ───────── ───────── 

  4,791,444  4,945,497 
 ═════════ ═════════ 
 

لداخلي  التعرض لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني االجودة االئتمانية والحد األقصى من    يعرض الجدول التالي
 اض القيمة:  خفجمالي مخصصات ان لغ المعروضة تمثل إ إن المباللمجموعة والتصنيف في مرحلة نهاية السنة. 

 

 3المرحلة  2المرحلة  1حلة المر  
2021 
 المجموع 

 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي يتيألف دينار كو 

     التصنيف االئتماني الداخلي  
      منتظم 

 724,283 - 20,328 703,955 تصنيف مرتفع 
 3,901,588 - 568,872 3,332,716 ي  نيف قياستص

 114,981 - 103,882 11,099 لقيمة  نخفض امتأخر ولكن غير م
     

     غير منتظم 
 241,944 241,944 - - منخفض القيمة على أساس فردي  

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

 4,982,796 241,944 693,082 4,047,770 جموع  الم
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 ض وسلف )تتمة( قرو 5
 

 3لمرحلة ا 2لة المرح 1المرحلة  
2020 
 المجموع 

 ار كويتي ألف دين ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  

     التصنيف االئتماني الداخلي  

      منتظم 

 1,040,596 - 17,718 1,022,878 تصنيف مرتفع 
 3,568,836 - 564,359 3,004,477 ياسي  يف قتصن 

 237,056 - 183,437 53,619 متأخر ولكن غير منخفض القيمة  
     

     غير منتظم
 334,871 334,871 - - منخفض القيمة على أساس فردي  

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

 5,181,359 334,871 765,514 4,080,974   المجموع

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

 تالي توزيع إجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلف وخسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة: دول اليعرض الج
 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1لمرحلة ا 

 
 ألف 

 دينار كويتي  
 ألف 

 ويتي دينار ك  
 ألف 

 دينار كويتي  
 ألف 

 دينار كويتي  

 4,982,796 241,944 693,082 4,047,770  قروض وسلف  
 (191,352) (127,909) (35,750) (27,693) ات خسائر االئتمان المتوقعة  مخصص : ناقصا  

 ──────── ─────── ─────── ─────── 

 4,791,444 114,035 657,332 4,020,077   2021ديسمبر   31كما في 
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 5,181,359 334,871 765,514 4,080,974 ض وسلف  قرو
 (235,862) (149,852) (46,068) (39,942) ات خسائر االئتمان المتوقعة  صصمخاً: ناقص

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

 4,945,497 185,019 719,446 4,041,032   2020ديسمبر  31كما في 

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

 لف:  تمان المتوقعة المتعلقة بالقروض والسئائر االات في مخصصات خسحليل التغيري تفيما يل
 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي  
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 ي دينار كويت
       مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

  235,862  149,852  46,068   39,942 2021يناير  1لرصيد في ا
 -  2,614 (3,054)  440   ين المراحل  ت  ب لتحويالصافي ا

  62,745  79,319 (4,901) (11,673) ل خالل السنة  المحم  / )استرداد( 
 (96,789) (96,789) - - ل السنة  مبالغ مشطوبة خال 

 (10,466) (7,087) (2,363) (1,016) تحويل عمالت أجنبية  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

  191,352  127,909  35,750  27,693   2021ديسمبر   31 في كما 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 ض وسلف )تتمة( قرو 5
 

 ن المتوقعة المتعلقة بالقروض والسلف:  ات خسائر االئتمايل التغيرات في مخصصفيما يلي تحل

 المجموع  3لمرحلة ا 2حلة المر 1المرحلة  

 
 لف أ

 تي دينار كوي
 ألف 

 ي دينار كويت
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 

 205,957 123,666 57,880 24,411 2020يناير  1الرصيد في 
 - 21,433 (19,123) (2,310)   ين المراحل  صافي التحويالت  ب 
 61,224 35,946 7,196 18,082 المحمل خالل السنة  

 (24,383) (24,383) - - وبة خالل السنة  بالغ مشطم
ع المحتفظ بها لغرض البيع  ة البي لى مجموع إتحويل  
 (7,931) (7,817) (114) - ( 8إيضاح  )

 995 1,007 229 (241) ة  تحويل عمالت أجنبي 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 235,862 149,852 46,068 39,942   2020ديسمبر  31في كما 

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

 
مقابل    ةخسائر االئتمان المتوقعسترداد  اأيضا  المجمع    المدرج في بيان الدخلالمتوقعة  ان  االئتم  خسائر  مخصصيتضمن  

مبلغ  ب  لمحم  ةمتوقعائتمان  خسائر  مصروف  :  2020نار كويتي )ألف دي  163النقد في الصندوق ولدى البنوك بمبلغ  
بمبلغ    الدين  سنداتل  محمل  متوقعةائتمان  ائر  خسمصروف  ألف دينار كويتي(،    2,654 دينار    1,108األخرى  ألف 

 متوقعةائتمان  مصروف خسائر  ألف دينار كويتي(،    2,880  محمل  متوقعةائتمان  مصروف خسائر    :2020يتي )كو
بمبلغ    ملمح األخرى  ك  ألف  6,849للموجودات  )دينار  خسائر    :2020ويتي    بمبلغ   محمل  متوقعةائتمان  مصروف 

النقد  محمل  متوقعةتمان  ائائر  مصروف خسو  (ألف دينار كويتي  3,230 ألف دينار   3,630ية بمبلغ  للتسهيالت غير 
 .   ((27)ح رقم إيضا) ر كويتي(ألف دينا  4,603بمبلغ  ةخسائر االئتمان المتوقعسترداد ا: 2020كويتي )

 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   موجودات مالية مدرجة 6

 
 2021 2020 

 
 لف أ

 ي دينار كويت
 ألف 

 دينار كويتي
   

 16,290 13,636 مدرجة أسهم 
 4,921 2,336 مدرجة أسهم غير 
 6,087 6,338 مدرجة ن مالية أوراق دي 

 87,742 111,289 صناديق مدارة  
 137,168 133,096 متنازل عنها أسهم 

 - 250 مدرجة وراق دين مالية غير أ
 ───────── ───────── 

 266,945 252,208 
 ═════════ ═════════ 
 

لالطالع على    (31)  رقم  لالطالع على التوزيع الجغرافي ألدوات حقوق الملكية وإيضاح  ( 30.4.3)  رقم  جع إيضاح را
 ادلة.  يمة العالققياس 
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 ملة األخرى  من خالل اإليرادات الشا موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  7

 
 2021 2020 

 
 لف أ
 كويتي دينار 

 ألف 
 يت ينار كوي د 

   
   مدرجة لية موجودات ما

 14,998 16,412 هم  أس
 299,265 331,153 أوراق دين مالية 

 ───────── ───────── 

 347,565 314,263 
 ───────── ───────── 

   مدرجة وجودات مالية غير م
 62,836 70,834 أسهم  

 13,658 2,136 مالية أوراق دين 
 ───────── ───────── 

 72,970 76,494 
 ───────── ───────── 

   
 1,170 12 صناديق مدارة 

 ───────── ───────── 

 420,547 391,927 
 ═════════ ═════════ 
 

لالطالع على    (31رقم )  الملكية وإيضاح  حقوق  لالطالع على التوزيع الجغرافي ألدوات  ( 30.4.3)  م رق  راجع إيضاح 
 لة.  يمة العادقياس الق

 
 ى   موجودات أخر 8

   2021 2020 

 
 ألف 
 ويتي دينار ك 

 ألف 
 كويتيدينار  

 165,529 152,480 صافي المدينون 
 96,292 126,145 مستحقة وإيرادات مدينة أخرى فائدة 

 55,705 49,444 مدفوعات مقدماً  
 108,162 155,220 موجودات معلقة للبيع *  

 390,120 447,485 ** أخرى 
 ───────── ───────── 

 930,774 815,808 
 ═════════ ═════════ 

 
تدرج هذه  تشغيل الشركات التابعة المصرفية التجارية لدى المجموعة.  ت الموجودات المعلقة للبيع من أنشطة  نتج     *  

ي أقل.  أيهما  تحقيقها  الممكن  القيمة  صافي  أو  بالتكلفة  الممكنالموجودات  القيمة  صافي  للموجودات ت  ستند  حقيقها 
 تخدام طريقة ت أجراها مقيمون مستقلون معتمدون باسلبيع إلى تقييمالمعلقة للموجودات امن اجة ضدرالعقارية الم

جوهرية المستخدمة تستند إلى بيانات السوق غير الملحوظة، فإنه يتم ألن مدخالت التقييم ال  اً . نظرالمقارن  سوقال
دخل المجمع غير  بيان ال   لتأثير علىا   ك، فإنالهرمي للقيمة العادلة. ومع ذلدول  من الج  3تصنيفها ضمن المستوى  

 %. 5ذات الصلة المستخدمة في قياس القيمة العادلة بنسبة مادي في حالة تعديل متغيرات المخاطر 
 

كز الطبي  "المرو" بنك بغدادفي "   بتصنيف استثماراتهمقامت الشركات التابعة للمجموعة  ،  2021ديسمبر    31  في  كما  *  *
الدولي ش.م.م.  المتخصصة لالستثمارالشركة اإلد"   ،" بنك بغداد" :  2020)  "المصري    " المالية   االستشارات"   ،" ارية 

،  2021ديسمبر    31تفظ بها لغرض البيع. وكما في  المح  الموجوداتكمجموعة    (" شركة قنديل للزجاج ش.م.م." و
المجموع الدفترية    ة سجلت  بالقيمة  االستثمارات  ناقصا  و أهذه  العادلة  البيحت  التكلفة  لقيمة  أى  أيهما  بمع  بلغ قل 

 (. ويتي ار كألف دين 227,138: 2020)  ويتيألف دينار ك 294,470
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 استثمار في شركات زميلة   9

 سم الشركة  ا
 بلد
 سالتأسي 

األنشطة 
 القيمة الدفترية حصة الملكية الفعلية الرئيسية

   2021 2020 2021 2020 

     

 ألف
دينار 

 ويتيك 
 ألف
 تيدينار كوي

ية  يماويات البترولصناعة الكرين ل قال شركة
 الكويت  (33 )إيضاح ش.م.ك.ع. )"القرين"(

أنشطة  
صناعات  

 172,410 172,669 %31.77 %31.71 روكيماوية بت
موعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. )"الخليج  مج شركة

 84,810 119,222 %46.20 %46.46 تأمين الكويت  )أ( للتأمين"(
  م"("التقد) ك.ع.شركة التقدم التكنولوجي ش.م.

 45,285 - %29.08 - تجارة  الكويت   )ب(
 6,844 6,227 %50.00 %50.00 عقارات األمارات  شركة الفجيرة العقارية المحدودة 

 3,116 3,247 %39.06 %39.06 استثمار  الكويت  نافع القابضة ش.م.ك. )مقفلة(م شركة
 2,716 4,088 %50.00 %50.00 تصنيع  مصر شركة قنديل للزجاج ش.م.م. 

 4,314 4,579 %19.80 %19.80 عقارات الكويت  )مقفلة( العقاري ش.م.ك. ة األولى لالستثمارشرك
 2,019 1,190 %40.00 %40.00 خدمات  الكويت  فلة( شركة كابيتال المتحدة للنقل ش.م.ك.)مق 
 1,722 1,982 %35.54 %35.54 نادق ف الكويت  نادق"( شركة الفنادق الكويتية ش.ك.م.ع )"الف

لالستشارات  أس أس أتش الدولية دار ة ركش
 - - %29.03 %29.03 خدمات هندسية  البحرين  دسية   الهن

أغراض  شركة ذات    - 88شركة نورث ستار 
 3,028 4,668 %20.00 %30.02 عقارات البحرين    خاصة
 - - %49.00 - يع تصن  الجزائر  )ب( ورة للتصنيع سعيدال ن
 7 7 %50.00 %50.00 راتقاع دناألر ة ش.م.خ. الثانية العقاري شركة

 6,483 6,560 %40.00 %40.00 تصنيع  الكويت  ضة  ركة انشاء القابش
 8,456 11,020 %26.85 %31.00 صندوق  الكويت  صندوق كامكو لالستثمار

 الكويت  العقاري للعوائد صندوق كامكو 
 صندوق 
 3,081 2,878 %35.77 %35.77 عقاري

 - - %49.00 %49.00 خدمات مالية  تونس  ركة فينا  ش

 سوريا   والخليج اس.إيه.بنك سوريا 
خدمات  
 3,113 3,105 %31.00 %31.00 مصرفية 

 - - %10.00 %10.00 تصنيع  عمان ع.م. ش.م.  شركة شمس الظاهرة لتوليد الكهرباء
 4,377 4,401 %25.00 %25.00 عقارات الكويت  العقارية ذ.م.م    الحدائقشركة 

     ───── ───── 
     345,843 351,781 
     ═════ ═════ 

 

في    % 100  بةبنس  حصة ملكية   اتفاقية بيع وشراء لالستحواذ على بإبرام    الخليج للتأمينشركة  قامت  ،  2020نوفمبر    29في   ( أ)
  في ستحواذ  تحديد تاريخ اال  (. تمجأكسا الخلي مملكة البحرين( )في  )شركة مساهمة مقفلة مقرها   .م مين ش.م.ب.أكسا للتأشركة  

 سيطرتها على أكسا الخليج. يق بتحقشركة الخليج للتأمين قامت ، عندما 2021سبتمبر  6

 
أكسا مملكة البحرين( )في كة مساهمة مقفلة مقرها )شر .ممين ش.م.ب.أكسا للتأشركة قامت ، 2021سبتمبر  6في 

إضافية  باالستحوا  (الخليج ملكية  نسبة  على  ملكية% م18  بنسبةذ  التعاوني    ن حقوق  للتأمين  أكسا  شركة )شركة 
والتي كان يتم االحتفاظ بها مسبقاً كاستثمار في شركة زميلة بحصة ملكية فعلية    )أكسا السعودية)  (مساهمة سعودية

نت32% نسبة  ،  بإجمالي  فعلية  ملكية  حصة  امتالك  ذلك  عن  ا50ج  أكسا  شركة  في  "   لسعودية.%  شركة قامت 
بتقدير القيمة العادلة لحصة    ،لى السيطرة% والحصول ع 18نسبة  بعد حيازة حصة ملكية اضافية ب  " تأمينالخليج لل

 ً حصة    ضمنيم  إعادة التقي  ربحي  ها فحصت  بتسجيل  المجموعة  قامتربح.    ذلك  نتج عنو  ملكيتها المحتفظ بها سابقا
 .المجمعميلة في بيان الدخل  الشركات الزأعمال  نتائج المجموعة من 

 
 ة. شركات خالل السن هذه البيع م ت  ( ب )
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 استثمار في شركات زميلة )تتمة(  9
 

يتضمن   زميلة  شركات  في  االستثمار  زميلة  إن  قدرها    مدرجة شركات  دفترية  )  293,873بقيمة  كويتي  دينار  :  2020ألف 
  ألف دينار   112,619  مبلغب القرين    تمثلألف دينار كويتي )  255,229ألف دينار كويتي( بقيمة سوقية معلنة بمبلغ    304,227
ألف دينار    1,564  مبلغب الفنادق  و  دينار كويتي  ال شيء   مبلغب التقدم    ار كويتي،دين   ألف   141,046  لغمب ب ين  للتأم  الخليجكويتي،  
  69,424  مبلغب الخليج للتأمين  ألف دينار كويتي،    109,698  مبلغب القرين    تمثل نار كويتي )ف دي أل   205,314:  2020)  كويتي(

كويت  دينار  د  24,862  غمبلب تقدم  الي،  ألف  كوناي ألف  كويتي  1,330  لغمب ب دق  الفناو  يتير  دينار  لم( (ألف  وفقا  المحاسبة  .  عيار 
استرداده للمجموعة من الشركات الزميلة المذكورة أعاله )أي    ممكن"انخفاض قيمة الموجودات"، تجاوز المبلغ ال (36رقم )  الدولي

قيمة  انخفاض في  ك  شيء(  : ال 2020كويتي )دينار    ألف  15,780  مبلغ  تم تسجيل، وبالتالي  ( قيمتها الدفتريةالقيمة أثناء االستخدام
 ل السنة.  هذه االستثمارات خال

 
ات الزميلة التي تعتبر مادية على أساس فردي بالنسبة للمجموعة قبل  لشركالمعلومات المالية حول ا  يوضح الجدول التالي ملخص 

 لي: المستبعدات فيما بين الشركات كما ي 
 

 ين القرشركة  2021ديسمبر   31
  ة الخليج شرك

 للتأمين 

 :ات الزميلةللشرك   المركز المالي بيان 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 680,332 169,912 موجودات متداولة  

 676,189 610,019 ودات غير متداولة  موج
 477,403 72,313 مطلوبات متداولة  

 561,822 130,027 مطلوبات غير متداولة  

 ──────── ──────── 

 317,296 577,591 ملكية  قوق الح
 190,825 404,997 لشركات الزميلة  لخاصة بمساهمي احقوق الملكية ا 

 ════════ ════════ 

 %46.46 %31.71 ة  جموع حصة ملكية الم
 88,657 128,425 بة حقوق الملكية الخاصة بحصة ملكية المجموعة * نس

 ════════ ════════ 

   ميلة: إيرادات ونتائج الشركات الز
 310,651 236,776 ت  اإليرادا

 ════════ ════════ 

 54,495 29,988 جمالي ربح السنة  إ

 ════════ ════════ 

 23,304 3,783 بح الخاص بالمساهمين  الر عة في حصة المجمو

 ════════ ════════ 

 9,359 5,193 توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة  

 ════════ ════════ 

 31,599 11,290 ملة وااللتزامات  ات المحت في المطلوب  مجموعة حصة ال

 ════════ ════════ 
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 زميلة )تتمة( استثمار في شركات  9

 القرينشركة  
  الخليجركة ش

 للتأمين 

 2020مبر ديس 31
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
   :بيان المركز المالي للشركات الزميلة

 325,887 174,565 موجودات متداولة  
 474,822 582,642 متداولة  غير  داتموجو

 256,535 68,340 لة  متداو مطلوبات 
 398,843 108,895 مطلوبات غير متداولة  

 ──────── ──────── 
 145,331 579,972 حقوق الملكية  

 117,403 403,186 حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركات الزميلة  
 ══════════ ══════════ 

 %46.20 %31.77 جموعة  ية المحصة ملك
 54,240 128,092 لمجموعة * حصة ملكية الملكية الخاصة ب بة حقوق انس
 ══════════ ══════════ 
    ونتائج الشركات الزميلة:   اداتإير

 210,835 257,500 اإليرادات  
 ══════════ ══════════ 

 20,094 39,511 إجمالي ربح السنة  
 ══════════ ══════════ 

 8,314 6,824 المساهمين  لخاص ب ا ي الربحموعة فحصة المج
 ══════════ ══════════ 

 3,269 5,193 توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة  
 ══════════ ══════════ 

 27,690 10,846 لمجموعة في المطلوبات المحتملة وااللتزامات  حصة ا
 ══════════ ══════════ 

 

 مادي. كل تمثل الشهرة بش حصة ملكية المجموعةالخاصة بلملكية احقوق  فرق بين القيمة الدفترية ونسبةإن ال   *    
 

الت الجدول  المعيعرض  ملخص  حول  لوماالي  المالية  قبل    كافةت  فردي  أساس  على  المادية  غير  الزميلة  الشركات 
  المستبعدات فيما بين الشركات:

 2021 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 ينار كويتيد 
   يلة:ات الزمكي للشربيان المركز المال

 221,321  274,461 إجمالي الموجودات  
 64,823  110,698 لمطلوبات  إجمالي ا

 ───────── ───────── 
 156,498  163,763 حقوق الملكية  

 ═════════ ═════════ 
   

   إيرادات ونتائج الشركات الزميلة: 
 31,486  54,923 اإليرادات 

 ═════════ ═════════ 
 (466) 22,589 السنة   خسارة( )  ربح إجمالي

 ═════════ ═════════ 

 
 

 



 

 شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 ة  المجمعإيضاحات حول البيانات المالية 

 2021ديسمبر  31 كما في
 

 

 

58 

 

 ت استثمارية  عقارا 10
 2021 2020 

 
 ألف 

 ر كويتي دينا 
 ألف 

 دينار كويتي
   

 199,230 71,366  أرض بغرض التطوير  
 92,794 93,668  شاريع قيد اإلنشاء   م

 332,234 322,688  عقارات مطورة  
 ────────── ────────── 
  487,722 624,258 
 ══════════ ══════════ 

 

 كانت كما يلي: نة سخالل ال رات االستثماريةإن الحركة في العقا
 2021 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي
   

 630,394 624,258  يناير  1 كما في
 3,988 2,971    إضافات

 (188) ( 17,637) مستبعدات  
 - (125,900) ( 24)إيضاح  تابعة  شركة استبعاد  نتيجة
 (5,088) ( 7,167) ( 19 ة العادلة )إيضاحفي القيمالتغير 
 (5,076) - لتصنيف من عقارات استثمارية إلى ممتلكات ومنشآت ومعدات دة اإعا

 - 10,720  عقارات استثمارية إلى  ممتلكات منشآت ومعدات إعادة التصنيف من 
 228 477  أجنبية   يل عمالتتعديالت تحو

 ────────── ────────── 
 624,258 487,722 سمبر   دي  31كما في 

 ══════════ ══════════ 
 

من قبل مقيمين مستقلين لديهم مؤهالت مهنية معترف بها وذات    2021ديسمبر    31لعقارات االستثمارية كما في  تم إجراء تقييم ل
  تقبلية المخصومة أو المس  ديةقة التدفقات النقام طري ماري قيد التقييم. تم استخدستث صلة ويتمتعون بخبرة حديثة بموقع وفئة العقار اال

ً قية للعقارات وفقلسواطريقة القيمة   لما هو مناسب بالنظر إلى طبيعة واستخدام العقار.   ا
 

 إن الربح المتعلق بالعقارات المطورة المدرجة بالقيمة العادلة هو كالتالي:  
 2021 2020 

 
 ألف 

 ويتي ر ك دينا 
 ألف 

 دينار كويتي
   

 22,443     26,799 ت تأجير  إيرادا
 (6,397) (9,354) باشرة  صروفات تشغيل مم
 ─────── ─────── 

 16,046 17,445 لناتج من عقارات استثمارية مدرجة بالقيمة العادلة  الربح ا 
 ═══════ ═══════ 

 
إنشائها على  تم  العقارات االستثمارية مباني  ال  أرض مستأجرة من حكومة   تتضمن  ب دولة  ار كويتي  ألف دين   86,145مبلغ  كويت 

األرض المستأجرة من حكومة دولة الكويت وغيرها ما  تتراوح فترات عقود التأجير لقسائم . ي(كويت ألف دينار  95,818: 2020)
 سنة.    50بين سنة إلى 

 
 الجدول الهرمي للقيمة العادلة 
ب  على مدخالت أسلو ء قيمة العادلة بنالهرمي للمن الجدول ا 3توى ة ضمن المسللعقارات االستثماري تم تصنيف قياس القيمة العادلة 

 م المستخدم.  يي تقال
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 ة )تتمة( عقارات استثماري 10
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(
 ا يلي:  تم استخدام المدخالت الرئيسية في التقييمات كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة كم

 
 تثمارية عقارات اس  
 رية عقارات تجا   مكاتب  
 2021 2020  2021 2020 
  %  %   %  % 
 10 11  8 9 العائد المبدئي   في صاوسط  مت 

 11 12  9 9 القابل لالسترداد  العائد 
 2 1  3 4 معدل التضخم  

 13 15  15 10 معدل الشغور طويل األجل  
 3 2  2 3 ات الفعلية  النمو طويل األجل في معدالت اإليجار

 
 ية اسالحس تحليل 

 ات االستثمارية.  رية التي تم بناء عليها تقييم العقاراألكثر الجوهضات فترااال للتغيرات في لي حساسية التقييم دول التايعرض الج

  

2021 
التأثير على القيمة  

 العادلة 

2020 
 التأثير على القيمة 

 العادلة 

 الحساسية  : المدخالت الجوهرية غير الملحوظة
 ألف 

 دينار كويتي
 لف أ
 يتي ار كودين

    

 + %1 د المبدئي متوسط صافي العائ
+24,527 
-18,274 

+29,319 
-28,612 

    
    

 + %1 العائد القابل لالسترداد 
+25,837 
-19,412 

+23,212 
-21,151 

    

 معدل التضخم  
  نقطة +  25

 أساسية 
+1,834 
-1,311 

+4,490 
-5,324 

    

 + %1 معدل الشغور طويل األجل  
-2,982 
+2,939 

-3,593 
+3,722 

    

 + %1 جارات الفعلية االيت دالويل األجل في معالنمو ط
+2,655 
-2,861 

+7,328 
-7,358 

 
 دات غير ملموسة  موجو  11

 الشهرة  
موجودات أخرى  
 المجموع  غير ملموسة 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 ي دينار كويت 
    إجمالي القيمة الدفترية:  

 715,142 293,500 421,642 ( ا)معاد إدراجه  2021ير ينا 1في  كما
 (26,656) (3,594) (23,062) ( 25)إيضاح  العمليات غير المستمرة ب  تعلقالم

 538 538 - إضافات 
 (15,125) - (15,125) ة القيمفي انخفاض 

 (172) 730 (902) تعديل تحويل عمالت أجنبية
 ─────── ─────── ─────── 

 673,727 291,174 382,553 2021 ديسمبر  31في  كما
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

    المتراكم:  إلطفاء ا
 (107,803) (107,803) - ( امعاد إدراجه)  2021يناير  1كما في 
 1,963 1,963 - ( 25)إيضاح  العمليات غير المستمرة ب  المتعلق
 (11,541) (11,541) - لسنة خالل االمحمل  

 ─────── ─────── ─────── 
 (117,381) (117,381) - 2021ديسمبر   31كما في 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
    لدفترية: صافي القيمة ا 

 556,346 173,793 382,553 2021ديسمبر   31في  كما
 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 غير ملموسة )تتمة(  موجودات  11

 الشهرة  
أخرى  موجودات  

 ر ملموسة غي 
 )معاد إدراجها( 

 وع المجم 

 
 لف أ

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 
 يكويت دينار  

    إجمالي القيمة الدفترية:  
 415,611 237,653 177,958 2020يناير  1كما في 

 346,193 - 346,193   (3تابعة )إيضاح شركة   ذ علىنتيجة االستحوا 
 7,021 56,606 (49,585) ( 3)إيضاح  عملية توزيع سعر الشراءنتيجة 

 (40,673) - ( 40,673) لقيمة افي ض نخفاا
 (13,010) (759) (12,251) أجنبيةالت تعديل تحويل عم

 ──────── ──────── ──────── 
 715,142 293,500 421,642 2020ديسمبر  31كما في 

 ════════ ════════ ════════ 
 

    م: اإلطفاء المتراك
 (97,679) (97,679) - 2020يناير  1ي ما فك

 (6,147) (6,147) - ( 3)إيضاح  الشراءع سعر عملية توزي نتيجة 
 (3,977) (3,977) - وغير المستمرة من العمليات المستمرة  لسنة خالل االمحمل  

 ──────── ──────── ──────── 
 ( 107,803) ( 107,803) - 2020ديسمبر  31كما في 

 ════════ ════════ ════════ 
    صافي القيمة الدفترية: 

 607,339 185,697 421,642 2020ديسمبر  31كما في 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 ة ذات العمر غير المحدد دات غير الملموسوالموجو الشهرة
الدف القيمة  اختبار  الملموسةيتم  للشهرة والموجودات غير  القيمة على أساس    ترية  انخفاض  تحديد  المحدد لغرض  العمر غير  ذات 
بمعدالت  )أو  دلي   سنوي  وجود  حالة  في  تكرارا  على  أكثر  ول  الشهرة  المالموأن  غير  ذا جودات  اللموسة  المحدد ت  غير  قد    عمر 

لبنود باستخدام حسابات القيمة أثناء  إنتاج النقد التي تنتمي إليها هذه ا  غ الممكن استرداده لوحدة ا( من خالل تقدير المبلتنخفض قيمته
رية  ن القيمة الدفت د. إتاج النقترية لوحدة إن الدفمن القيمة    ط أعلىتي تستند إلى أسعار السوق النش االستخدام ما لم تكن القيمة العادلة ال 

د مفصح عنها في فقرة  زعة على كل وحدة من وحدات إنتاج النقت العمر غير المحدد المووجودات غير الملموسة ذا للشهرة والم
تخدام،  مة أثناء االسالقي إلى احتساب  ناداً  كن استرداده لكل وحدة قطاع است (. قد تم تحديد المبلغ المم29معلومات القطاعات )إيضاح  

توقعا ذلك  و النقباستخدام  التدفقات  اإلت  قبل  من  المعتمدة  تشمل  دية  التي  العليا  الخصم دارة  معدالت  تتراوح  سنوات.    فترة خمس 
مس  تدفقات النقدية على مدى فترة خ%( مطبقة على توقعات ال17% إلى  9: من  2020% )18% إلى  8.5المستخدمة ما بين  

%  5% إلى  3  ا بينراوح مدل النمو المتوقع الذي يت وات باستخدام معترة الخمس سن بعد ف  قدية لما التدفقات الن   قراء ات. يتم است سنو
ت الحيازة  قة القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع، تم استخدام مضاعفات اإليرادات لمعامالبالنسبة لطري %(.  5% إلى  3: من  2020)

ات  متاجرة(. ولتحديد مضاعفلنة )مضاعفات الن األسعار المعدة مم المستمضاعفات التقيي ، ومت المعاملة(مضاعفاالحديثة المقارنة )
المجموعة بناءا على أنشطة االعمال والسوق الذي يتم فيه تنفيذ االعمال  قامت اإلدارة باختيار عينة من اقران  اإليرادات المناسبة،  

% الى  30المنشأة بنسبة    لتدخل في سياسة بل لعر المقانسبة فرق الس  طبيقارة أيضا بت ت اإلداريخ االختبار. ومتى أمكن، قاممنذ ت 
المل حص المضاعفات  حيازة  لعدم  نظرا  الممكن  حوظة  المبلغ  تحديد  تم  األغلبية.  تطبيق  ة  خالل  من  النقد  انتاج  لوحدة  استرداده 

لإلير  المعدلة  اإليرادات  لسنة  مضاعفات  الفعلية  المجمعة  ً للمج  2021ادات  ناقصا المعدلصاف  موعة  الدين  ر  يسمب د  31في    ي 
2021 . 

 
 ات التالية: قطاع ذي حساسية لالفتراضاء االستخدام لكل وحدة تساب القيمة أثن إن اح

 
  هوامش الفائدة؛ و 
 ت الخصم؛ و معدال 
  افتراضات حصة السوق؛ و 
 و الموازنة؛  ز فترة اء التدفقات النقدية بما يتجاو معدالت النمو المتوقعة المستخدمة الستقر 
 دالت التضخم . مع 
 

  ئد: لفواهوامش ا
إلى  تستند هوا الفوائد  المحققة فمش  القيمة  السمتوسط  الثالث سنوات  فترة  تزداد هذي  الموازنة.  فترة  لبداية  فترة  ابقة  ه على مدى 

 الموازنة تبعاً لظروف السوق المتوقعة. 
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 وسة )تتمة( موجودات غير ملم  11
 

 )تتمة(    مر غير المحددالع لملموسة ذاتغير ا  والموجودات  الشهرة 
 
 دالت الخصم: مع
الخصمتع للعائد    كس معدالت  اإلدارة  المستخدم  تقدير  المال  المعياعلى رأس  إن هذا هو  نشاط.  لكل  تستخدمه  والمطلوب  الذي  ر 

سط المرجح  لمتوق استخدام اعن طري لية. يتم احتساب معدالت الخصم  اإلدارة لتقييم أداء التشغيل وتقييم عروض االستثمار المستقب 
 ل. الما لفة رأس لتك
 

 صة السوق: افتراضات ح 
ب   تعتبر االفتراضات هامة  بياهذه  استخدام  إلى  النمو، حيثاإلضافة  لمعدالت  األعمال  قطاع  تغير   نات  إمكانية  بتقييم  اإلدارة  تقوم 

 فسة على مدى فترة الموازنة. مركز الوحدة النسبي مقابل الوحدات المنا
 
 قعة: النمو المتوعدالت م

 ل المنشورة. اث قطاع األعماأبح اضات إلى تستند االفتر
 
 دالت التضخم: مع

 . ا المجموعة التي تعمل فيهشرات المنشورة للبلدان ل على التقديرات من المؤيتم الحصو 
 

 ث يتم تعديلها ة حي ادات المعدلاإلير  ع هو األكثر حساسية تجاه مضاعف تعتقد اإلدارة أن حساب القيمة العادلة ناقصا التكلفة حتى البي 
 ى البيع.  ليف المقدرة حت لتكامقابل ا

 
 راضات اسية للتغيرات في االفتالحس 

ل المحتملة بصورة معقولة كمدخالت مستخدمة لنموذج التقييم ال يؤثر بصورة  أن التأثير المحتمل الستخدام البدائ   انتهت اإلدارة إلى
 موعة. ا لمصالح المجحقيقً ات أقل ت ستخدام افتراضك بالملموسة وذلغير ا والموجودات ية على مبلغ الشهرةماد
 

 ودات غير الملموسة هو كما يلي: اإلنتاجي المتبقي للموج القيمة الدفترية والعمرإن صافي 
 

 
 مر اإلنتاجي الع 

 2021 المتبقي كما في 
)معاد إدراجها(  

2020 

 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي
    

    وسة ذات عمر غير محدد: ملم  موجودات غير

 129,074 128,995 د غير محد تجارية مة اخيص وعالتر
    

    ت عمر محدد: موجودات غير ملموسة ذا 

 31,562 30,448 سنة   16.5إلى  1 تراخيص  

 25,061 14,350 سنوات   8حتى  ب وعالقات الطال  ودائع الرئيسيةعالقات عمالء و و عقود عمالء

  ─────── ─────── 

  173,793 185,697 
  ═══════ ═══════ 
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 دائنة   روضق 12
 2021 2020 

 
 لف أ

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي
   : من قبل الشركات التابعة

 481,574 473,075 قروض تستحق خالل سنة واحدة 
 1,060,869 1,350,559 قروض تستحق بعد أكثر من سنة واحدة 

 ───────── ───────── 
 1,823,634 1,542,443 
 ───────── ───────── 

 (798,330) (901,531) جموعة شركات الم ناقصاً: قروض فيما بين 
 ───────── ───────── 

 922,103 744,113 
 ═════════ ═════════ 

 
 سندات   13

     2021 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 
 يتيدينار كو

   
   األم: صادرة من قبل الشركة 

 35,734 35,795   2024ديسمبر  28وتستحق في  وياً % سن 5.25دة ثابت بنسبة فائ  معدل
   
نك الكويت  فوق معدل الخصم المعلن من قبل ب وياً % سن 2.25ة بنسب  ةدة متغيرل فائ معد

 63,527 63,636    2024ديسمبر   28المركزي وتستحق في 
   

 13,936 13,957   2023نوفمبر   8في وتستحق   نوياً % س5.50معدل فائدة ثابت بنسبة سندات ب 
   

بل بنك  قالخصم المعلن من  فوق معدلسنوياً  % 2.25بنسبة  ةل فائدة متغيرسندات بمعد
ً  %6.5)بحد أقصى لمركزي  الكويت ا  85,608 85,740 2023  نوفمبر 8( وتستحق في سنويا

   
   تابعة:  صادرة من قبل شركات 

 32,150 32,150 2023أبريل  19وتستحق في  ياً % سنو5.75سبة معدل فائدة ثابت بن 
   

الكويت   المعلن من قبل بنك دل الخصم سنوياً فوق مع % 2.5بنسبة  ةمعدل فائدة متغير
 27,850 27,850   2023أبريل  19في  وتستحق   ركزيالم

   
 29,913 - *2026مارس  9لسداد في % سنويا وتستحق ا6دة ثابت بنسبة معدل فائ 

   
ً 3.95بنسبة  ةمتغير ائدة معدل ف بنك الكويت  قبل فوق معدل الخصم المعلن من  % سنويا

 69,467 - *2026س مار  9( وتستحق في اً % سنوي 7 حد أقصى المركزي )ب 
   

ً 4.125ة معدل فائدة ثابت بنسب   99,862 - 2021ديسمبر  30وتستحق في  % سنويا
   
ً 6دل فائدة ثابت بنسبة مع  14,900 14,900 2023يو يول 26ق في وتستح  % سنويا
   

ً 2.75بنسبة  ةمعدل فائدة متغير يت  نك الكوب فوق معدل الخصم المعلن من  % سنويا
 25,100 25,100 2023يوليو  26تستحق في (  و% سنوياً 7صى المركزي )بحد أق

   
ً 5معدل فائدة ثابت بنسبة   4,712 4,700 2023أكتوبر  15ق في ستحوت   % سنويا

   
ً 2.75ة ثابت بنسبة فائدمعدل   150,755 150,498 2031ديسمبر  15وتستحق في  % سنويا

 ───────── ───────── 

 454,326 653,514 
 (21,537) (20,500) ين شركات المجموعة مستبعدات فيما ب ناقصاً: ال

 ───────── ───────── 

 433,826 631,977 
 ═════════ ═════════ 
 

مبلغ وقدره  وسداد  الشركات التابعة للمجموعة باسترداد   ى حدإ قام بنك برقان،،  2021ديسمبر    31منتهية في  ة الالمالي   السنة   خالل * 
 ر البنك، والقابلة لالستدعاء بناءا على خيا2016مارس    9رة في  المساندة الصاد  بالكامل من السندات ر كويتي  مليون دينا  100
سنوات ويتم تفعيل خيار االستدعاء لالسترداد في تاريخ سداد الفائدة في    10ت  سندا أجل ال  . يبلغتاريخ اإلصدارسنوات من    5بعد  
 و بعد السنة الخامسة من تاريخ اإلصدار.  أ
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 جل راق دفع متوسطة األأو 14
 2021 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي
   

ت  ة ذاشرك من خاللاألم  من قبل الشركة  ل باليورو صادرة سطة األج أوراق دفع متو 
   أغراض خاصة: 

سنوات، تستحق في    10مليون دوالر أمريكي لفترة    500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ  
م  2027فبراير    23 بن وتحمل  كوبون  فائدة  سنويا،4.5سبة  عدل  السداد    %  تستحق 

 148,709 148,758 راق المالية  ندن لألوعلى أساس نصف سنوي، وهي مدرجة في سوق ل
   
دفأ بموراق  ب ع  ثابت  لفترة    500مبلغ  عدل  سنوات، تستحق في    7مليون دوالر أمريكي 

ق السداد على  يا، تستح% سنو5وتحمل معدل فائدة كوبون بنسبة    2023مارس    15
 151,625 151,250 ي سوق لندن لألوراق المالية   درجة ف نصف سنوي، وهي مأساس 

   
بمبلغ  اق دفأور ثابت  بمعدل  أمليون دم  500ع  ت   7لفترة    ريكيوالر  ستحق في  سنوات، 

% سنويا، تستحق السداد  4.229وتحمل معدل فائدة كوبون بنسبة    2026أكتوبر    29
 151,337 151,007 ة   لألوراق المالي  مدرجة في سوق لندن نوي، وهيعلى أساس نصف س

   
   اض خاصة:  ركات ذات أغرصادرة من قبل شركات تابعة من خالل ش

ث ق دفع  أورا لفترة  مليون دوالر أم  500بمبلغ  ابت  بمعدل  سنوات، تستحق في    5ريكي 
ً 3.125  وتحمل معدل فائدة كوبون بنسبة  2021سبتمبر    14 رجة  ، وهي مد% سنويا

 151,416 -    . 2021سبتمبر  14مل في بالكا سداد ال. تم ماليةلندي لألوراق الفي السوق األير
 ─────── ─────── 
 451,015 603,087 
 (1,830) (902) بين شركات المجموعة تبعدات فيما المساقصاً: ن 
 ─────── ─────── 
 450,113 601,257 
 ═══════ ═══════ 
 

 مطلوبات أخرى   15
 2021 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 لف أ 
 كويتي  دينار 

   
 481,458 332,046 دائنون

 159,172 131,980 حقة فوائد ومصروفات مست 
 3,081 9,357 تحقة ضرائب مس

 404,698 447,252 أخرى * 
 ─────── ─────── 
 920,635 1,048,409 
 ═══════ ═══════ 

 
: " بنك 2020)  "المركز الطبي المصري الدولي ش.م.م."   و  قامت الشركات التابعة للمجموعة بتصنيف استثماراتها في " بنك بغداد"*  

كمجموعة الموجودات    المالية" و"شركة االستثمارات المالية المتحدة"(رات  الستشااثمار ولشركة اإلدارية المتخصصة لالست بغداد"، "ا
في   كما  البيع.  لغرض  بها  بتصنيف  2021ديسمبر    31المحتفظ  المجموعة  قامت  كويتي  258,825مبلغ  ،  دينار  :  2020)  ألف 

 البيع.  ا لغرضبمجموعة الموجودات المحتفظ به ألف دينار كويتي( كمطلوبات مرتبطة 193,825
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 التوزيعات واألوراق الرأسمالية المستدامة   ،اتحتياطي اإل ، الشركة المشتراةأسهم   ،عالوة إصدار األسهم ، أس المالر 16
 
 لمال رأس ا ( أ
 2021 2020 

 
 ألف 

 ينار كويتي د
 ألف 

 دينار كويتي
   

 200,000 300,000 هم(  لسفلس ل  100بقيمة  به )أسهمالمال المصرح  رأس
 ═══════ ═══════ 
 200,000 264,000 فلس للسهم( * 100مال المصدر والمدفوع بالكامل )أسهم بقيمة س الرأ

 ═══════ ═══════ 
 

، حيث تم إصدار  بالكامل  ( مدفوعة نقداسهم  1,502,369,362:  2020)  سهم  2,142,369,362المال من    * يتألف رأس 
     منحة.  ( كأسهم سهم 497,630,638: 2020) سهم  497,630,638

 
 دار أسهم ة إص عالو  ( ب

 ير متاحة للتوزيع. ألسهم غإن عالوة إصدار ا 
 
 الشركة المشتراة  أسهم  ( ج
 2021 2020 
   

 187,371,442 215,786,142 لشركة المشتراة    عدد أسهم ا
 %9.37 %8.17 ل ة رأس الما نسب 

 29,792 30,642 كويتي  ألف دينار -قية القيمة السو 
 

 المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع.  الشركة المشتراة سهم ل تكلفة أ ي تعادإن االحتياطيات الت 
 
 إجباري حتياطي إ ( د

ي الشركة األم  بمساهم  ص % من ربح السنة الخا10نسبة  استقطاع  ساسي للشركة األم، يجب  وفقاً لقانون الشركات والنظام األ
الكوي قبل   مؤسسة  العلميحصة  للتقدم  الوطنية  ،ت  العمالة  دعم  ومكافالزصة  ح   ،ضريبة  أكاة  إلى أة  اإلدارة  مجلس    عضاء 
يجوز  اإل  حساب اإلجباري.  هذه  حتياطي  وقف  تقرر  أن  األم  عنداالستقطاعات  للشركة  اإلالسنوية  يتجاوز  نسب ما  ة  حتياطي 
اإل50 إن  المال.  رأس  من  ا%  ب جباري  إلحتياطي  للتوزيع  متاح  بعض  إغير  في  القانون  الظروف  ستثناء  عليها  ينص  التي 

أو سداد توزيعات األرباح بنسبة تصل إلى  حتياطي إال في مبادلة الخسائر  م. ال يجوز استخدام اإل ة األاسي للشركم األسوالنظا
الم5 رأس  من  ا%  السنوات  في  المدفوع  توزيعال  بسداد  الربح  فيها  يسمح  ال  االتي  هذه  وجت  عدم  بسبب  ود  ألرباح 
دما تسمح األرباح في السنوات التالية بذلك، ما لم  ي عن حتياطاإل   ومة من للتوزيع. يتم رد أي مبالغ مخص  القابلة حتياطيات  اإل
 من راس المال المصدر.  % 50حتياطي نسبة وز اإليتجا

 
 اختياري حتياطي إ   هـ(

م قبل حصة مؤسسة  مي الشركة األسنة الخاص بمساهال  % من ربح10نسبة استقطاع ة األم، يجب اً للنظام األساسي للشرك وفق
للتقد العلالكويت  الوطنية  دعم  ضريبة  ،ميم  إلى   الزكاةحصة    ،العمالة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  حتياطي  اإل   حساب  ومكافأة 

توصية من مجلس   ناًء علىللمساهمين ب  لجمعية العمومية السنوية ات السنوية بقرار من استقطاعختياري. يجوز وقف هذه اال اال
مارس    7ي اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ  در فقرار الصا بقا للحتياطي. طود على توزيع هذا اإلقي   ال توجد  دارة.  اإل

ة  تياري، الذي تمت الموافق حتياطي االخإلى اإل   ستقطاع  عمومية للمساهمين بوقف اال ، أوصى مجلس اإلدارة للجمعية ال2017
قب  من  الجمعي عليه  للشرل  العمومية  ب كة  ة  المنعقدة  ا  صىأو   ،2020  سنة خالل  .  2017أبريل    5يخ  تاراألم    رة إلدا مجلس 

الجمعية العمومية السنوية    من قبلاإلقتراح    تمت الموافقة على هذالى األرباح المرحلة.  إألف دينار كويتي    30,000  تحويلب 
 .  2021أبريل  15المنعقدة بتاريخ  للمساهمين

 
 ات أرباح   توزيع  و( 

بتوأوصى مجلس اإل أرب دارة  بقيمة  ازيع  نقدية  )ل ف  5ح  للسهم  للسه  5  :2020س  )ب م( مفلس  القائمة  األسهم  أسهم  إن  ستثناء 
المشتراة بالسنة  الشركة  يتعلق  فيما  في  المالية  (،  الحصول على موافقة2021ديسمبر    31المنتهية  بعد  العمومية    .  الجمعية 

ذلك  يل وتسجريخ المن تا   اً رالشركة األم اعتبا  ن بسجالت ن المقيدي ات األرباح إلى المساهمي السنوية للمساهمين، يتم سداد توزيع
لسنة   األرباح  توزيعات  الموافقة على  تمت  الرقابية.  الجهات  من  الالزمة  الموافقات  الحصول على  الجمعية    2020بعد  في 

 . 2021يل برأ 15ية للمساهمين المنعقدة بتاريخ العمومية السنو
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 )تتمة( ق الرأسمالية المستدامة ورازيعات واأل التو  ،اتحتياطي اإل ، الشركة المشتراة أسهم   ،عالوة إصدار األسهم ، رأس المال 16
 
 أوراق رأسمالية مستدامة صادرة من قبل شركة تابعة للمجموعة   ز(  

الشركات  2019يوليو    2في   إحدى  أصدرت  للمجموعة  ،  ش.م.ك.)التابعة  برقان  برقان"    ( بنك  أوراق  )"بنك  "البنك"(  أو 
 ألف دوالر أمريكي. 500,000"( بمبلغ 1حة لشري ا -ة تداملية مسمارأس)"أوراق   1الشريحة  -امة  تدلية مسرأسما

 
الرأسمالية    للبنك وتم تصنيفها  لتزامات مباشرة غير مشروطة ومساندة وغير مكفولة بضإ  1الشريحة    -تشكل األوراق  مان 

تاريخ    1ة  يحالشر  -ية  للماا   يف. ليس لألوراق  التصن   -ة  مالي ال: األدوات  (32رقم )  سبة الدولي كحقوق ملكية طبقا لمعيار المحا
)"تاريخ المطالبة األول"( أو أي تاريخ الحق لسداد    2024يوليو    9استحقاق؛ ويمكن للبنك استردادها وفقاً لتقديره بعد تاريخ  

 شرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الرقابية.  الفائدة ب 
 

صدار حتى تاريخ المطالبة األول بمعدل فائدة ثابت  إلا  من تاريخ  ةسمي الئدة على قيمتها افا  1يحة  الشر  -تحمل األوراق المالية  
بنسبة   فترات زمنية فاصلة لخمس سنوات. س 5.7492سنوي  الفائدة الحقا على  تحديد معدل  الفائدة  %. سيعاد  يستحق سداد 

   ل كخصم من حقوق الملكية. على أساس نصف سنوي كمتأخرات وتعام
 

ع األرباح وال يعتبر ذلك حالة تعثر. في حالة عدم قيام البنك بسداد الفوائد  زي توتيار عدم  خط ا فق بناء على تقديره  للبنك  ز  يجو
الشريحة   المالية  األوراق  الف  1  -على  لسداد  المقررة  المواعيد  يقوم في  أال  البنك  فيجب على  االسباب(،  ائدة )ألي سبب من 
  1الشريحة    -أقل من األوراق المالية  و  أ  س المستوى فن ن م  تتعلق بأسهم أخرىأخرى أو  وعات  فبإصدار أي توزيعات أو مد 

لم يقم البنك بسداد   ( ما 1الشريحة    -)باستثناء التوزيعات أو المدفوعات النسبية على األسهم التي تتساوى مع األوراق المالية  
 ك.  لبذ مه ، ولحين قيا1يحة الشر -ة لمالي اات الفوائد على األوراق قسطين متتاليين بالكامل من مدفوع

 
، قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة وهي بنك الخليج المتحد ش.م.ب. بإصدار أوراق رأسمالية  2016رس  ما  28في  

بمبلغ   أمريكي    33,000مستدامة  دوالر  مبلغ  ألف  يعادل  الش  9,961)ما  بعض  قامت  كويتي(.  دينار  التابعة  ألف  ركات 
ألف دينار    7,546ألف دوالر أمريكي )ما يعادل مبلغ    25,000ية بمبلغ  للماا  ب في هذه األوراق باالكتتاموعة  جاألخرى للم

 كويتي(، التي تم استبعادها عند التجميع.   
 

 زيادة رأس المال   ح(  

العادية على    ،2021  أبريل  15في   العامة غير  الجمعية    دارةإوتفويض مجلس  م  الشركة األ  مال  زيادة رأسوافقت 

األم من خالل  أس مال الشركة  ة األم قراراً بزيادة رس إدارة الشرك مجل  أصدر     .الأس المر  في إستدعاء  مالشركة األ

كل  لفلس    100  بقيمة  سمية القيمة اإلوالتي تتمثل في    ،سهمفلس لكل    125  عرضبسعر    سهم  640,000,000إصدار عدد  

الجهروري لضاالموافقات    الحصول على   بعد  لكوذ  فلس لكل منها  25  بقيمة  أسهم  إصدار   عالوة و  سهم اة من  تم  ات  لرقابية. 
ألف دينار كويتي وعالوة إصدار    64,000اإلكتتاب في حقوق إصدار األسهم بالكامل ونتج عن ذلك زيادة رأس المال بمبلغ  

 ألف دينار كويتي.  16,000بمبلغ 
 

 حتياطي برنامج خيار شراء أسهم للموظفين إ 17
 

هم على مدى فترة ثالث سنوات من تاريخ  تستحق هذه األس  .لذلكالمؤهلين  فين  وظهم للمالتسوية باألسم خيارات  منحت الشركة األ
الباقين في الخدمة حتى نهاية فترة االستحقاق. إن القيمة العادلة    رات شراء أسهم إلى الموظفين المؤهليننحها. يستند استحقاق خيام

 ق. ا على مدى فترة االستحقا لخيارات األسهم الممنوحة يتم إطفاؤه
 
 م خالل السنة كما يلي:   ار الممارسة والحركة في خيارات األسهدد والمتوسط المرجح ألسععي الدول التالضح الجيو
 

  2021  2020 

 
 عدد 
 األسهم 

المتوسط  
المرجح لسعر  
 الممارسة 

 
 عدد
 األسهم

المتوسط  
المرجح لسعر  
 الممارسة 

 تيي دينار كو   ر كويتي دينا   
      

 0.259 34,922,656  0.230 41,845,432 يناير   1ائمة في الق
 0.216 10,911,990  - - الممنوحة خالل السنة  

 0.449 (3,989,214)  0.393 (13,195,228) متنازل عنها خالل السنة   /منتهية السريان 
 ────────── ────────── 

 

────────── ────────── 
 0.230 41,845,432  0.155 28,650,204   مبرديس 31القائمة في 

 ══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 
      

 ا فيأسهم قابلة للممارسة كم خيارات
  20,027,636   25,629,437 ديسمبر  31 
 ══════════   ══════════  
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 موظفين )تتمة( ر شراء أسهم للااحتياطي برنامج خي  17
 

األم  الشركة  بمبلغ    سجلت  ك  ألف   508مصروف  بمعامالت مدفوعات  فيما  دينار كويتي(  ف  أل   914:  2020يتي )ودينار  يتعلق 
 ين خالل السنة.   التسوية باألسهم للموظف

 
التعاق  للفترة  المرجح  المتوسط  األيبلغ  لخيارات  المتبقية  في  دية  كما  القائمة  )  1.36فترة    2021ديسمبر    31سهم  :  2020سنة 

ر  ألف دينا  446:  2020)   ال شيءبمبلغ  وحة خالل السنة  ممن م الرات األسهياة لخعادل المتوسط المرجح للقيمة ال  سنة(. قُدر   1.75
في   كويتي(.  القائمة  للخيارات  الممارسة  أسعار  بين  تراوحت  ما  السنة  إلى  0.208  نهاية  كويتي  كوي   0.216  دينار  تي  دينار 

 .   دينار كويتي( 0.216دينار كويتي إلى  0.335: 2020)
 

 : 2020و 2021ارات األسهم الممنوحة خالل سنة ت بالك شولز لخي ياراج تسعير خنموذ تي مدخال يبين الجدول التال
 

 2021 2020 
   

 6.0 - عائد توزيعات األرباح )%( 
 27.7 - )%( التقلبات المتوقعة 

 1.5 - لمخاطر )%( معدل الفائدة الخالي من ا
 3 - العمر المتوقع للخيار)سنوات( 

 216 - لس( فالمنح )سعر السهم في تاريخ 
 216 - ارسة خيارات األسهم الممنوحة )فلس( المرجح لسعر مم توسطالم
 

السابقة التقلبات  افتراض  أن  المتوقعة  التقلبات  لع  توضح  فترة مماثلة  االعلى مدى  على  يمثل مؤشراً  األسهم  تجاهات  مر خيارات 
 ن اإليرادات الفعلية. المستقبلية، والذي ال يعبر بالضرورة ع

 

   المملوكة جزئيا:  ةوهريج التابعة ات ال ك لشرا 18
الم العقارات  وشركة  برقان  بنك  أن  إلى  المجموعة  الك انتهت  األردني  والبنك  العقارا 2020)ويتي  تحدة  وشركة  برقان  بنك  ت  : 

المسيط غير  الحصص  ذات  الوحيدة  التابعة  الشركات  هي  الكويتي(  األردني  والبنك  ماديةالمتحدة  بأنها  تتسم  التي    سبة بالن   رة 
 ص غير مسيطرة مادية:  لية حول الشركات التابعة التي تمتلك فيها المجموعة حص اي المعلومات الميليما مجموعة. فلل
 

   األرصدة المتراكمة للحقوق المادية غير المسيطرة: 

 
 2021 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي
   

 327,628   350,824   برقانبنك 
 18,728   29,943   متحدة ال الشركة العقارية

 79,653   80,386   ويتيبنك األردني الكال
 

 المادية غير المسيطرة:   لى الحصصإ موزعة الربح / )الخسارة( ال
 2021 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي
   

 14,745   18,309   برقانبنك 
 (4,283) (2,778) المتحدة الشركة العقارية 

 (2,164) 295   ويتيكلبنك األردني الا
 

 إن المعلومات المالية الملخصة لهذه الشركات التابعة مبينة أدناه. تستند هذه المعلومات على المبالغ قبل الحذف بين الشركات. 
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   مة( )تت  المملوكة جزئيا ةوهريج الات التابعة لشرك ا 18
 

 ديسمبر:  31المنتهية في لية الما للسنة  بيان الدخل  ملخص يلي فيما 
 

 2021  2020 

 * قانك بربن 

كة  شر
رات  العقا

 المتحدة 
األردني  البنك 

 الكويتي

 

 * نك برقان ب

شركة 
العقارات  

)معاد  المتحدة 
 ها(إدراج

البنك األردني  
 يتي الكو

 
 ألف 

 دينار كويتي
 لف أ

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
        

 68,066 88,113 343,013  66,102 78,517 360,677 إيرادات  

 (70,686) ( 105,131) (304,625)  (60,944) (85,388) (305,380) صروفات  م

 688 (42) (4,302)  (1,866) 369  (6,708) ضريبة الدخل  
 ────── ────── ───────  ─────── ─────── ─────── 

 (1,932) ( 17,060) 34,086  3,292  ( 6,502) 48,589 ارة( السنة  ربح )خس
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

ئر  )الخسا   / اإليرادات الشاملة  إجمالي  
 4,803  ( 8,061) 3,259  الشاملة ( 

 
 

(22,696) 
 
(14,665) 

 
(1,198) 

 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 
 - ( 3,464) (7,653)  119 ( 4,827) 2,197  ة  رالخاص بالحصص غير المسيط 

ير غة للحصص  أرباح مدفوع  توزيعات
 - - 5,133 المسيطرة  

 
 

12,743 
 
-  

 
- 

 

 ديسمبر: 31في كما  ملخص بيان المركز المالي المجمعفيما يلي 

 2021  2020 

 * بنك برقان 

شركة  
العقارات  
 المتحدة 

ردني  البنك اال
 الكويتي

 

 * بنك برقان 

شركة 
العقارات  
   المتحدة 
)معاد 
 (هاإدراج

ي  نك االردنالب
 يتي الكو

 
 ف أل
 كويتي دينار

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 ينار كويتيد

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف 
 ار كويتي دين

 ألف 
 دينار كويتي 

        

 1,203,534 606,956 7,106,084  1,283,975 600,431 7,074,915 موجودات ال   إجمالي 

 1,008,035 414,087 6,226,320  1,084,156 415,728 6,142,990 إجمالي المطلوبات 
 ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── 

 195,499 192,869 879,764  199,819 184,703 931,925 الملكية    حقوق 
 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

        الخاصة بـ: 

 195,499 172,728 687,273  199,700 169,715 737,883 مساهمي الشركات التابعة المادية 

 - - 151,625  - - 151,250 دامة وراق رأسمالية مست أ 
 

للمعايير الدولية للتقارير   اً ن وفقت المالية الخاصة ببنك برقاى البيانالإ  وضةالمالية المعرت  البياناخص  يستند مل*  
 . لكويتفي دولة االمالية المتبعة من قبل بنك الكويت المركزي و المطبقة 

 

 :  ديسمبر 31تهية في نالم المالية  لسنةالنقدية ل التدفقات بيان  صفيما يلي ملخ 
 

 2021  2020 

 بنك برقان  

شركة  
ات  العقار

 المتحدة 
البنك االردني  

 الكويتي

 

 بنك برقان 

شركة 
العقارات  
 المتحدة 

البنك االردني  
 الكويتي 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 يينار كويتد
 ألف  

 نار كويتي دي
 لف أ
 ار كويتي دين

 ألف 
 دينار كويتي 

        
 31,271 11,514 172,786  (57,414) 15,790   90,396 التشغيل 

 (40,765) (5,090) (113,960)  (41,169) ( 8,040) (33,053) االستثمار 
 14,749 5,206 181,719  46,520 ( 1,689) (7,727) التمويل  

 ────── ────── ──────  ────── ────── ────── 
نقد والنقد ص( في ال زيادة )النق صافي ال 
 (52,063) 6,061   49,616 معادلال

 
 

240,545 
 

11,630 
 

5,255 

 ══════ ══════ ══════  ══════ ══════  ══════ 
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 استثمار  إيرادات  19

 2021 
 (امعاد إدراجه)

2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف
 تيدينار كوي

   

   من خالل األرباح او الخسائر  العادلة  القيمةية مدرجة بودات مالموج
 1,897 9,210 البيع أرباح من

 5,242 31,836 قة أرباح غير محق
 ────────── ────────── 

 41,046 7,139 
 ────────── ────────── 

   خرىيرادات استثمار أإ

 (5,088) ( 7,167) (10ح إيضارية )مات استثالتغير في القيمة العادلة لعقارا

 (3,807) ( 517) اجرةمة عقارات محتفظ بها لغرض المتفاض قينخإ

 8,468 1,469 أرباح من بيع أدوت دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 3,117 1,969 إيرادات توزيعات أرباح  

ً محتفظ بها سابقال  ة الملكيةإعادة قياس حصربح   75,893 - ( 3)إيضاح  ا

 - 27,391 (24بشركة تابعة )إيضاح  افعتراإللغاء إن ربح م

 435 - مار في شركات زميلة ربح من بيع استث

 (22) (937) رية  من بيع عقارات استثما خسارة
 ────────── ────────── 
 22,208 78,996 
 ────────── ────────── 
 63,254 86,135 
 ══════════ ══════════ 

 
    تعموال يرادات أتعاب وإ 20

 

2021 2020 

 

 ألف 
 يدينار كويت

 ألف
 دينار كويتي

   
 10,528 11,777 أتعاب من أنشطة بصفة أمانة 

 21,094 25,297 علقة بائتمان أتعاب وعموالت مت 
 1,448 2,178 ة أتعاب استشاري 
 23,338 23,733 أتعاب أخرى 

 ───────── ───────── 
 62,985 56,408 
 ═════════ ═════════ 

  
 ية وإدارية  عموم مصروفات  21

 

ألف دينار    97,111لغ  بمب   2021ديسمبر    31المنتهية في  المالية  ة تكلفة موظفين للسنة  تتضمن المصروفات العمومية واإلداري 
   ألف دينار كويتي(.  93,421: ( ا)معاد إدراجه  2020تي )كوي 
 

 ضرائب   22
 2021 2020 

 
 ألف 

 ينار كويتي د
 ألف 

 دينار كويتي
 3,081 9,357 لتابعة األجنبيةالشركات ااتجة من ن رائب ض

 
 ما يلي:  ت التابعة األجنبية هي كإن بنود الضرائب الناتجة من الشركا

 

2021 2020 

 

 ألف 
 تيدينار كوي

 ألف
 دينار كويتي

 5,308 13,530 ضريبة حالية  

 (2,227) (4,173) ضريبة مؤجلة  
 ───────── ───────── 
 9,357 3,081 
 ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( ضرائب  22

 
%(  35% إلى 10: 2020% )35 % إلى 15 يتراوح ما بين الضريبة المطبق على الشركات التابعة الخاضعة للضريبة إن معدل
%  11:  2020% )28ى  % إل27ا بين  م  2021ديسمبر    31المنتهية في    المالية  راوح معدل ضريبة الدخل الفعلية للسنة بينما يت 
لغرض  29إلى   الن %(.  للتحديد  الخاضعة  تمتائج  للسنة،  لألغ  ضريبة  األجنبية  التابعة  للشركات  المحاسبي  الربح  راض  تعديل 

الت  تتعلق  الضريبية. تتضمن  بنود  التفسيرات  عديالت لألغراض الضريبية  إلى  التعديالت  تستند  بكل من اإليرادات والمصروفات. 
 ألجنبية.  شركات التابعة اجهات المختصة للجهة من ال طبقة لكل  ات الم رسواللوائح والمماية للقوانين الحال

 

 . ات أخرى في البيانات المالية المجمعةة كجزء من موجودات/مطلوبإن موجودات/ مطلوبات الضرائب المؤجلة مدرج
 

 ربحية )خسارة( السهم  23
 

 األساسية: 
ال  )خسارة(  ربحية  احتساب  األساسية يتم  )خسا  سهم  ربح  السن رة بقسمة  ب (  الخاص  الة  امساهمي  بعد  األم  والمدفوعشركة  ات  لفائدة 

 ئمة خالل السنة كما يلي: المرجح لعدد األسهم القااألخرى لألوراق الرأسمالية المستدامة على المتوسط 
 

 2021 
 د إدراجها( * )معا

2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي
   : ساسية ة( السهم األربحية )خسار

 (302) 6,073  مرة  المست  العمليات  منالشركة األم  ص بمساهميالخا لسنة ارة( اخسربح )
 1,437  1,122  ( 25)إيضاح مرة  المست ير غ العمليات من الخاص بمساهمي الشركة األم السنة  ربح
 ────────── ─────────── 

 1,135   7,195   السنة الخاص بمساهمي الشركة األم ربح 
 الخاصة  امة الية المستدلألوراق الرأسم  خرى األ وعات فالفائدة والمد اقصاً: ن 

 (5,777) (5,838) ركة األم بمساهمي الش
 ────────── ─────────── 

األخرى   والمدفوعات  الفائدة  بعد  األم  الشركة  بمساهمي  الخاص  السنة  )خسارة(  ربح 
 (4,642) 1,357  لألوراق الرأسمالية المستدامة 

 ══════════ ═══════════ 

 أسهم  أسهم  

   عدد األسهم القائمة:
 2,062,950,820 2,126,189,086 المدفوعة  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (193,433,841) (194,066,769) المشتراة المتوسط المرجح لعدد أسهم الشركة 

 ────────── ─────────── 

 1,869,516,979 1,932,122,317 ةم القائمالمتوسط المرجح لعدد األسه

 ═══════════ ═══════════ 
 

 فلس  فلس  

   

 (2.5) 0.7 )خسارة( السهم األساسية  ربحية

 ═══════════ ═══════════ 
 (3.3) 0.1 المستمرة  العملياتمن  )خسارة( السهم األساسية  ربحية

 ═══════════ ═══════════ 
     0.8 0.6 ةلمستمرا غير  العملياتمن  السهم األساسية ربحية

 ═══════════ ═══════════ 
 

 مخففة: ال
احتساب رب  قيتم  المخففة عن طريق  السهم  بعد مدفوعات  حية )خسارة(  األم  الشركة  بمساهمي  الخاص  السنة  )خسارة(  سمة ربح 

النقص فوالمدفوعات األخرى  الفائدة   تأثير  المعدلة مقابل  المستدامة،  الرأسمالية  الرب على األوراق  ا ي  ارسة األسهم  مملمستحق لح 
خالل السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم  المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  تابعة، على المتوسط    كاترلشالمحتملة    ديةالعا

صدارها  م إ ائمة ت العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة خيارات شراء أسهم للموظفين. يوجد لدى الشركة األم خيارات أسهم ق
 فف على ربحية السهم. ، والتي لها تأثير مخفينظمواء أسهم للشر جب برنامج خيارات موب 
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 رة( السهم )تتمة( ربحية )خسا  23
 

 المخففة: )تتمة( 

 2021 
 )معاد إدراجها(* 

2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي
   : ربحية )خسارة( السهم المخففة

 (302) 6,073  مرة  مست ال العمليات من األم ة مي الشرك ساه الخاص بمربح )خسارة( السنة 
 1,437  1,122  ( 25)إيضاح مرة  المست ير غ العمليات من الخاص بمساهمي الشركة األم السنة ربح 

 ───────── ────────── 
   1,135  7,195  السنة الخاص بمساهمي الشركة األم ربح 

ساهمي  بمالخاصة امة المستد رأسمالية ق الالفائدة والمدفوعات األخرى لألوراناقصاً: 
 (5,777) (5,838) م األ كة رالش

 ───────── ────────── 
ربح )خسارة( السنة الخاص بمساهمي الشركة األم بعد الفائدة والمدفوعات األخرى  

 (4,642) 1,357  لألوراق الرأسمالية المستدامة 
 ══════════ ══════════ 
 أسهم  أسهم  

   قائمة: الاألسهم عدد 

 1,869,516,979 1,932,122,317 ائمة األسهم القوسط المرجح لعدد لمت ا
 ══════════ ══════════ 
 فلس  فلس  

 (2.5) 0.7 ربحية )خسارة( السهم المخففة 
 ══════════ ══════════ 

 (3.3) 0.1 مرة المست  العملياتمن  مخففة )خسارة( السهم ال ربحية
 ══════════ ══════════ 
 0.8 0.6 مرةالمست غير   العمليات من مخففة الالسهم  حيةرب 
 ══════════ ══════════ 
 

 إن النتيجة غير مخففة.   حتساب ربحية )خسارة( السهم المخففة حيث إاالعتبار عند لم يتم أخذ تأثير خيارات األسهم الصادرة في 
 
ء )إيضاح  ار الشرت توزيع سعياللتعكس تعد 2020ي  منتهية ف الالية  الموالمخففة للسنة    األساسية سهم  ال  )خسارة(   تم تعديل ربحية *  
 . ح(  - 16رقم )   إيضاح)حصص حقوق ( و 3
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة   24
 

ة  تمثل هذه تلك المعامالت مع أطراف ذات عالقة أي المساهم الرئيسي والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدار
ً ملموس  اً ة مشتركة أو تأثيرا سيطرارسون عليهليها أو يمطرون عيسي التي    والشركات   للمجموعة   العليا على سياسات  . يتم الموافقة  ا

    :ت من قبل إدارة المجموعة. تتضمن األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة ما يليوشروط تسعير تلك المعامال
 

 
 المساهم 
 الرئيسي 

الشركات  
 مجموع ال أخرى الزميلة 

2021 
 ألف 

 يتينار كودي 
 ألف 

 ينار كويتيد 
 ألف 
 كويتي  دينار 

 ألف 
 دينار كويتي 

     ع: يان المركز المالي المجمب
 329,381 186,338 12,443 130,600 قروض وسلف  
 6,603 435 6,134 34 ى موجودات أخر 

 64,926 31,137 33,789 - المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  
 53,619 36,124 13,567 3,928 الء  من عم ائعود
 3,025 - 3,025 - األجل  توسطة وراق دفع مأ

 61,752 233 431 61,088 مطلوبات أخرى 
 2,415 906 1,509 - أوراق رأسمالية مستدامة 

     
     معامالت: 

 8,047 3,078 655 4,314 إيرادات فوائد 
 33,461 - - 33,461 )أ(   إيرادات استثمار

 2,579 455 2,055 69 أتعاب وعموالت ت اداإير
 5,293 119 344 4,830 د فوائ روف  مص

 3,073 1,377 1,696 - إدارية  وعمومية  مصروفات 
     

     ات: التزامات وضمان 
 627 261 366 - خطاب ائتمان

 46,260 3,960 42,275 25 ضمانات 
 112,533 7,297 94,836 10,400 ابات ضمان غير مسحوبة خط

 
 

المجموعة،    2021يونيو    30في    كما ( أ) ً   أبرمت  المتحدة  في أسهم شركة األنصار  المملوكة  ا  حصته% من  45.1بيع  ل  اتفاقا
ألف    27,391بربح قدره  المجموعة  اعترفت  بناءاً عليه  ، وطرف ذي عالقةإلى   "إحدى الشركات التابعة للمجموعة "  العقارية

كويتي النتهية  .دينار  المالية  السنة  خالل  الم 2021ديسمبر    31في    الحقاً  قامت  الحصة موعة  ج،  بنسبة  المحت   ببيع  بها  فظ 
في  9.9 األنصار  %  أو    العقاريةالمتحدة  أسهم شركة  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  مالية مدرجة  والمصنفة كموجودات 

 . (19  يضاحإ) دينار كويتي ألف 6,070عالقة حيث تم اإلعتراف بربح من البيع بمبلغ  ي الخسائر إلى طرف ذ
 

أو  متأبر،  الحاليةالسنة    خالل ( ب ) ذ.م.م.    ندالفر شركة  للمجموعة(  العقارية  التابعة  الشركات  لبيع  )إحدى  من  63.89اتفاقاً   %
المتحدة ش.م.ك.  في  حصتها   التعليم  ذي عالقة   إلى   ( مقفلة)شركة  أو  ( 25)إيضاح    طرف  أرباح  أي  المجموعة  تحقق  لم   .
 ة. نتيجة لهذه المعاملجوهرية خسائر 
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 )تتمة(قة  المع أطراف ذات ع تمعامال 24

 
 اهمالمس

 الرئيسي
الشركات  
 المجموع  أخرى  الزميلة  

 
2020 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

     لمركز المالي المجمع: بيان ا
 409,161 234,280 39,781 135,100   قروض وسلف 

 2,304 117 2,167 20 موجودات أخرى 
 33,971 22,598 11,373 - ية األخرى  المال والمؤسسات   المستحق إلى البنوك

 41,141 21,358 15,604 4,179 ن عمالء  م ائعود
 3,033     - 3,033 - طة األجل  أوراق دفع متوس
 212,398 590 2 211,806 مطلوبات أخرى 

 2,415 906 1,509 - مة أوراق رأسمالية مستدا
     

     معامالت: 
 15,490 8,016 2,929 4,545 إيرادات فوائد 

 1,556 431 942 183 إيرادات أتعاب وعموالت 
 7,903 176 665 7,062 فوائد مصروف  

     
     ات: التزامات وضمان 
 21,292 2,712 18,580 - خطاب ائتمان

 58,545 5,232 53,288 25 ضمانات 
 76,894 31,957 44,037 900 ير مسحوبة ت ضمان غاباخط
 

 المجموعة يا في  دارة العلمكافأة موظفي اإل 
ال أو  المدفوعة  المكافأة  الغإن  لهذا  )المقدرة  العليا  باإلدارة  يتعلق  فيما  اإلمستحقة  مجلس  أعضاء  لتتضمن  يتعلق  رض  فيما  دارة 

 ا يلي:  ميا اآلخرين( كانت كارة العلاللجان والرئيس التنفيذي وموظفي اإلدبخدمات اإلدارة في 
 
 2021 2020 

 
 ألف 
 يتي دينار كو

 ألف 
 يتينار كودي 

   
 16,558 14,511 مزايا قصيرة األجل للموظفين  

 2,416 2,299 مكافأة نهاية الخدمة 
 1,127 812 هم مدفوعات باألس

 ──────── ──────── 

 20,101 17,622 اإلجمالي  
  ════════  ════════ 

 
الشركة األاقترح مج إدارة  اإلدارة بعضاء  ألأتعاب  صرف  م  لس  دينأ  220غ  مبلمجلس    220:  2020ار كويتي )لف 

  ة للمساهمين.يمموالجمعية الع تخضع هذه التوصية لموافقة ألف دينار كويتي(.
 

 العمليات غير المستمرة  25
شركة  في حقوق ملكية    المملوكةها  صببيع حص  " أوفرالند"شركة  لمجموعة  ل، قامت إحدى الشركات التابعة  2021أكتوبر    4في  
  40,996نقدي قدره    مبلغل صافي مقاب ب(   -  24)إيضاح    عالقة  يذإلى طرف    %63.89لبالغة  اقفلة(  )م.ك. ة ش.م ليم المتحدالتع

ألف دينار كويتي في    37بمبلغ    غير المستمرة  ات، سجلت المجموعة خسارة من استبعاد العملي البيع  لعمليةألف دينار كويتي. نتيجة  
 . المجمعخل بيان الد

 

 
 ف أل 
 ر كويتيدينا 

  
 40,996  يعب المقابل افي ص

 41,033  القيمة الدفترية لحصص الملكية المستبعدة
 ──────── 
 ( 37) ستبعاداإل  من ة افي الخسارة الناتجص
 ════════ 
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 )تتمة(  العمليات غير المستمرة  25
 

  تم ،  "غير المستمرة  عملياتلبيع والا  لغرضلة المحتفظ بها  غير المتداو  دات الموجو"  )5(وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
ا التعلي تصنيف  المتحدة ش.م.كستبعاد شركة  كعملي م  )مقفلة(  مستمرة  ات.  العملي إن  .  غير  المستمرة  اتنتائج  تاريخ   غير  في  كما 

اشى  مستمرة للت ت غير منيفها كعملياليات التي تم تصالخاصة بتلك العمالمقارنة    أرقام  بتبوي . تم إعادة  موضحة أدناهفقدان السيطرة  
 . المجمعبيان الدخل ضمن وذلك  عرض السنة الحالية   مع
 
 2021 2020 

 
 ألف 
 ي ويتدينار ك 

 ألف 
 دينار كويتي

   
 28,591 20,430 ادات يراإل
 (26,052) (18,396) مصروفات ال

 ───────── ───────── 

 2,539 2,034 ربح السنة  
 - (37) ليات غير المستمرةد العمستبعاا منالخسارة 

 ───────── ───────── 

 2,539 1,997 غير المستمرة   العملياتح من الرب
 ═════════ ═════════ 

   :   ب  صالخا
 1,437 1,122 الشركة األم   المساهمون في 

 1,102 875 غير المسيطرة  الحصص 
 ───────── ───────── 

 1,997 2,539 
 ═════════ ═════════ 

  
بيع ش تم  التعلي نظًرا ألنه  المت ركة  الموجودات والمطلوبات  2021ديسمبر    31  تاريخ  حدة ش.م.ك.م )مقفلة( قبل م  إدراج  يتم  لم   ،

 . 2021ديسمبر  31 كما في  المجمعي بيان المركز المال الصلة في ذات 
 

 

 ألف 
 دينار كويتي 

  

  : تمرةغير المس العمليات التدفقات النقدية من صافي  
 40,996  لبيعابل مقا
 (5,245) مستبعد من العمليات غير المستمرة  نقد ال: صافي الاً صناق
 ───────── 

 35,751 
 ═════════ 
 

 عمليات أجنبية   صافي االستثمار في  تحوط 26
 
الخليج المتحدة  المحدودة وشركة ار في مجموعة بانثر لإلعالم اراتها في عمليات أجنبية )أي االستثمت المجموعة بتصنيف استثمقام
وشركة  القا ب تقاعد  بضة  األجل  متوسطة  دفع  وأوراق  للمعرفة(  بولسار  ومركز  ش.م.ب  والتقاعد  كتحوط  اليورللتوفير  لصافي  و 

في أجنبية.  االستثمار  ا  عمليات  متوسطة تم  دفع  أوراق  المجم  ستخدام  تعرض  من  للتحوط  باليورو  تحويل  األجل  لمخاطر  وعة 
ألف دينار    684تم تحويل األرباح أو الخسائر بمبلغ  خالل السنة،  .  ثمارات بهذه االست األمريكي المرتبطة    جنبية بالدوالر العمالت األ

إعاد  ناتجة ال  كويتي تحويل  من  إاة  اإليرادالقتراض  بيان  اللى  لمقات  المجمع  األخرى  من  شاملة  ناتجة  أو خسائر  أرباح  أي  اصة 
يت ل صافي االستثمارات في عملياتحوي  لم  أجنبية.  فاعلية مم تسجيل أي عوامل عدت  ات تحوط صافي االستثمارات في  ن عملي م 

   لسنة. خالل ا بيان الدخل المجمععمليات أجنبية ضمن 
 

ين الليرة التركية والدوالر األمريكي حيث يتم التجديد على أساس شهري،  برام عقود تحويل عمالت أجنبية آجلة ب قام بنك برقان بإ
مدرجة  ي مركز طويل األجل إلى صاف عاملةالتركية. أدت هذه المتابعة ي شركته الافي استثمار البنك فصنيفها كتحوط لصوالتي تم ت 
لمشار إليها فيتم تحويلها إلى حقوق الملكية لمقاصة أي  ائر الناتجة من إعادة تحويل العقود ايكي. إن األرباح أو الخساألمربالدوالر  

ن عمليات  فاعلية معدم    م يتم تسجيل أي عواملكية. لتابعة الترثمارات في الشركة الحويل صافي االست أرباح أو خسائر ناتجة من ت 
 خالل السنة.  لدخل المجمع بيان امليات أجنبية ضمن في ع  افي االستثماراتالتحوط لص
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 امات والمطلوبات المحتملة لتزاإل 27
 
 لتزامات ومطلوبات محتملة متعلقة باالئتمان  إ
اإلتت  المحتملةلتزامات  ضمن  وإمان  باالئت المتعلقة    والمطلوبات  ائتمان  بمنح  ائتمانخطابالتزامات  وضمانات   ت  الطلب    تحت 

 ات التابعة. اء بمتطلبات عمالء الشركللوف  وحواالت مقبولة
 

وال  االئتمان  خطابات  بسداإن  التابعة  الشركات  تلزم  الطلب(  تحت  االئتمان  خطابات  ذلك  في  )بما  نيابة ضمانات  مدفوعات  عن    د 
مان االئت ضمانات وخطابات  البضاعة. تتعرض ال  أو تصديريراد  ء محدد يتعلق بشكل عام باست ذ إجرا حالة اتخا  العمالء وذلك في

 ر االئتمان مثل القروض. تحت الطلب لنفس مخاط
 

اإل اإللتزامإن  تمثل  ائتمان  بمنح  للات  قابلة  لتقديم قروض وائتمانات  التعاقدية  اإلتجديد. بصفة عاملتزامات  لهذه  يكون  امات  لتزة، 
محددلوبات  والمط سريان  تواريخ  أو  المحتملة  بن ة  نظرتتضمن  أخرى.  إنهاء  انت ود  إلمكانية  ساً  اإلهاء  والمطلوريان  بات  لتزامات 

 إجمالي مبالغ العقود ال تمثل بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية.  المحتملة دون أن يتم سحبها، فإن 
 
 مار  متعلقة باالستث لتزامات إ

اإل المتعلقةلتزاماتمثل  رإتثمار  باالس  ت  استدعاءات  لهياكأسماللتزامات  اسية  يمكن  الصندوق.  اإلل  هذه  فترة    زاماتلت تدعاء  خالل 
 سنوات.   5 إلى  1ما بين  دوق والتي تتراوح عادةاستثمار الصن 

 
 التالية:  لوبات المحتملة لتزامات والمطلدى المجموعة إجمالي التعرض للمخاطر المتعلقة باإل

 

 2021 2020 

 
 ألف 

 ويتي ينار ك د
 ألف 

 دينار كويتي
   الئتمان: متعلقة با ت محتملة ومطلوبا  زامات لتإ

 280,290 234,927 ئتمانبات اخطا
 981,708 959,809 وحواالت مقبولة  ضمانات  

 ───────── ───────── 

 1,194,736 1,261,998 
 755,412 812,228 حوبة تسهيالت ائتمانية غير مس

 30,343 17,995 ثمار لقة باالستلتزامات متعإ
 ───────── ───────── 

 2,024,959 2,047,753 

 ═════════ ═════════ 

 
 ألخرى  ا  واإللتزاماتنخفاض قيمة الضمانات  إخسائر 

  ألخرى لتزامات امانات واإلفيما يتعلق بالضاالئتمان المتوقعة المقابلة  ات في إجمالي التعرض للمخاطر وخسائر  تحليل التغيران   
 : يلي كما 
 

ناًدا إلى نظام التصنيف االئتماني الداخلي  ألقصى من التعرض لمخاطر االئتمان است جودة االئتمانية والحد ايعرض الجدول التالي ال
 .  للمجموعة والتصنيف في مرحلة نهاية السنة 

 

 

 1المرحلة 
ألف دينار  

 تي كوي

 2رحلة الم
نار  ألف دي 
 كويتي 

 3 لةالمرح 
 ي ألف دينار كويت

2021 
 جموع الم

 لف دينار كويتي أ
     خلي  التصنيف االئتماني الدا

      منتظم 
 971,123 - 20,346 950,777 تصنيف مرتفع 
 1,020,878 - 107,644 913,234 تصنيف قياسي  

 237 - 237 - متأخر ولكن غير منخفض القيمة  
     منتظم غير 

 14,726 14,726 - - فردي  لقيمة على أساس  منخفض ا
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,006,964 14,726 128,227 1,864,011 المجموع  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(   المحتملةلتزامات والمطلوبات  اإل 27
 

 )تتمة( رى  ألخا  واإللتزاماتنخفاض قيمة الضمانات  إخسائر 
 

 

 1رحلة الم
دينار  ألف 
 يتيكو

 2ة المرحل
ف دينار  أل

 كويتي
 3مرحلة ال

 ألف دينار كويتي

2020 
 المجموع 

 ف دينار كويتيأل
     التصنيف االئتماني الداخلي  

      منتظم 
 871,038 - 27,714 843,324 تصنيف مرتفع 
 1,139,076 - 83,798 1,055,278 تصنيف قياسي  

 248 - 248 - يمة  ن غير منخفض القولك متأخر
     ير منتظمغ
 7,048 7,048 - - ردي  ى أساس فالقيمة علخفض من 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,017,410 7,048 111,760 1,898,602 المجموع  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 ة: الئتمان المتوقعالتغيرات في خسائر ا فيما يلي تحليل

 المجموع  3حلة المر 2حلة المر 1المرحلة  

 
ر  ألف دينا
 كويتي 

  ألف دينار 
 كويتي 

 ار ألف دين
 كويتي  

 ألف دينار 
 كويتي  

     
 16,156 6,151 3,371 6,634 2021يناير  1في خسائر االئتمان المتوقعة  

  3,630   6,959  (970) (2,359) خالل السنة  المحمل  /  ( المسترد)
 (472) (472) - - سنة  المشطوب خالل ال

 (399) (268) (94) (37) ت أجنبية  يل عمالتحو
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 18,915 12,370 2,307 4,238   2021ديسمبر   31في 

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

 المجموع  3رحلة الم 2المرحلة  1المرحلة  

 
ينار  ألف د

 كويتي
دينار   ألف

 كويتي
 نار ف دي أل
 ويتيك 

 لف دينار أ
 كويتي 

     
 21,284 6,431 10,615 4,238 2020يناير  1 مان المتوقعة فيخسائر االئت 

 (4,603) (547) (6,253) 2,197 المحمل/ )المسترد( خالل السنة 
بمجموعة  التحويل الى المطلوبات المرتبطة مباشرة 

 (1,143) - (1,143) - (  15يضاح ها لغرض البيع )إظ ب البيع المحتف
 618 267 152 199 ية  الت أجنب تحويل عم

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

 16,156 6,151 3,371 6,634   2020ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 ؤجر المجموعة كم –عقود التأجير التشغيلي 
ب المجموعة  عقإبرقامت  تام  تأجير  لبود  االالعقا  عضجارية  العرات  األعمال  الحد  ادستثمارية ضمن سياق  يلي  فيما  ي. 

 ديسمبر:   31في  ة بموجب عقود التأجير التشغيلي غير قابلة لإللغاء كمااألدنى من اإليجارات المستحقة المستقبلي
 

 2021 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 
 يتيدينار كو

   
 29,509 28,696   حدةخالل سنة وا

 37,617 36,285 س أكثر من ثالث سنوات  ولكن لي واحدة ة  بعد سن 
 ─────── ─────── 
 64,981 67,126 
 ═══════ ═══════ 
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 لوبات المحتملة )تتمة(لتزامات والمطاإل 27
 

 المجموعة كمستأجر   –التأجير التشغيلي لتزامات عقود إ
المجموعة العقجاربإبرام عقود تأجير ت  قامت  ياق  شآت والمعدات ضمن سات والمنلكوالممت  ثماريةارات االستية لبعض 

الع قابلة  األعمال  غير  التشغيلي  التأجير  عقود  بموجب  المستقبلية  المستحقة  اإليجارات  من  األدنى  الحد  يلي  فيما  ادي. 
  ديسمبر: 31كما في  لإللغاء

 2021 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ف أل 

 دينار كويتي
   
 2,069 1,997 سنة واحدة    اللخ
 1,425 1,089 وات  يس أكثر من ثالث سن لكن لة وسنة واحد بعد

 ─────── ─────── 
 3,086 3,494 
 ═══════ ═══════ 
 

 المشتقات  28
 

أنواع مختلفة من الطبيعي، في  المجموعة، ضمن سياق نشاطها  أدوات مال  تدخل  التي تتضمن  المشتقاالمعامالت  ت  ية مشتقة. إن 
الت األجنبية أو المؤشرات األخرى.  سعار تحويل العمر الفائدة أو أأسعاجوع إلى  متها من خالل الر أخذ قي ت ات مالية  ة عن أدوعبار

ا وال  التدفقات النقدية المطلوب تحويلهإن القيمة األسمية األصلية تمثل فقط المبالغ التي ينطبق عليها معدل أو سعر لتحديد مبالغ  
 األدوات. هذه ئتمان للسوق أو مخاطر االبطة بات تملة المرائر المحو الخستمثل األرباح أ 

 
مبادالت أسعار الفائدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات التي تحمل فائدة أو لتقديم  مل المجموعة في  تتعا

أ مخاطر  إدارة  تتعحلول  وكذلك  للعمالء.  الفائدة  عقود سعار  في  المجموعة  وإلدارة   اآلجلة  األجنبية   العمالت   تحويل   امل    للعمالء 
 لديها.  لتدفقات النقديةت األجنبية والعمالمراكز ا

 
م تحليلها حسب  يبين الجدول أدناه القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المسجلة كموجودات أو مطلوبات مع القيمة األسمية التي ت 

ر المعلن  مرجعي او المؤشل الأو المعد ألساسي للمشتقات  ألصل ااهي مبلغ    المسجل،  المجمل إن القيمة األسمية، ب ستحقاق.  فترات اإل
األساس الذي يتم عليه قياس التغيرات في قيمة المشتقات. تبين القيمة االسمية حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ال  وتمثل  

 ئتمان.و مخاطر االأعبر عن مخاطر السوق  ت 
 

    

ترة حتى حسب الف  مية س اإل القيمة  
 قحقا ست اإل

 

 مة لقيا
 العادلة 

 يجابية اإل

 القيمة 
 العادلة 
 السلبية 

 القيمة 
 االسمية 

 خالل 
 سنة واحدة 

 5إلى   1
 سنوات

2021 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي

 متاجرة: ها للالمشتقات المحتفظ ب
      حوط( لتبشروط ا ي ال تفي بنود الت)متضمنة ال

 124,793 1,765,617 1,890,410 (16,459) 26,878 اآلجلة عمالت األجنبية عقود تحويل ال
 46,482 34,652 81,134 (2,208) 1,903 مبادالت أسعار الفائدة  

 - 52,556 52,556 (1,979) 1,405 خيارات 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

      وط: تح ا للظ به قات محتفمشت
      عادلة: تحوط القيمة ال

 2,968 48,990 51,958 (482) 6,906 جلة يل العمالت األجنبية اآلود تحوعق
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

      تحوط التدفقات النقدية: 
 213,206 96,674 309,880 (2,112) 37,438 مبادالت أسعار الفائدة 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة( المشتقات 28
 

    

مية حسب الفترة حتى س اإلالقيمة 
 حقاقست اإل 

 

 القيمة 
 العادلة 
 ة اإليجابي

 القيمة 
 العادلة 
 بية السل

 القيمة 
 االسمية 

 خالل
 سنة واحدة 

 5إلى   1
 سنوات

2020 
 ألف 
 تي دينار كوي

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف 
 ار كويتي دين

 ألف 
 كويتي  دينار

 ألف 
 ار كويتي دين

 بها للمتاجرة:  المشتقات المحتفظ 
      التي ال تفي بشروط التحوط( )متضمنة البنود 

 6,442 1,235,457 1,241,899 (8,061) 17,150 األجنبية اآلجلة عقود تحويل العمالت 
 116,434 30,688 147,122 (4,392) 3,211 مبادالت أسعار الفائدة  

 - 33,996 33,996 (38) 152 خيارات 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

      محتفظ بها للتحوط:  مشتقات
      تحوط القيمة العادلة: 

 - 241,018 241,018 (4,942) 1,011 جنبية اآلجلة عقود تحويل العمالت األ
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

      ية: فقات النقدحوط التدت 
 160,086 127,539 287,625 (6,664) 30,143 ر الفائدة الت أسعامباد

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

 في أنواع المشتقات التالية: وجد لدى المجموعة مراكز  ي 
 

 ويل العمالت األجنبية اآلجلةعقود تح
العمالت األجنبية  إن عق اتفاقيات اآلجلة هود تحويل  بيع    ية لشراء تعاقد  ي  بأسعار أو  المستقبل  ومواعيد محددة    عمالت محددة  في 
 عقود معدة للتعامل فيها في السوق الموازي.  وهي
 

 ت  المبادال 
اتفا هي  المبادالت  مدفوعإن  لتبادل  طرفين  بين  تعاقدية  القيمة قيات  أساس  على  زمنية  مدة  خالل  وتتعلق    ات  المحددة،  االسمية 

 ة أو أسعار األسهم. العمالت األجنبي او أسعار تحويل مثل أسعار الفائدة لرئيسية ألسعار اشرات افي إحدى مؤ الحركات  ب 
 

 ت  الخيارا
عدد معين  لى المشتري سواء بشراء أو بيع  إ  -لتزام  وليس اإل–حويل الحق  فاقيات التعاقدية التي يتم بموجبها ت ت إتتمثل الخيارات في  
 فترة معينة.    لمستقبل أو خاللخ محدد في اي تاري فدد سواء حة بسعر م من االدوات المالي 

 
رائها  . إن الخيارات التي قامت المجموعة بشمنظمة وفي السوق الموازي تقوم المجموعة بشراء وبيع الخيارات من خالل مبادالت  

  ء في أو بعد ها سواي متفق عل  ة قابل قيمرات البيع( األصل األساسي مو بيع )خياأتتيح للمجموعة فرصة شراء )خيارات الشراء(  
ا اانتهاء سريان  تتعرض  تم شراؤها لخيار.  التي  الخيارات  الدف  لمجموعة لمخاطر االئتمان على  بمقدار قيمتها  تمثل  فقط  التي  ترية 
 قيمتها العادلة.  

 
أو تت  للمشتري فرصة شراء  المجموعة  قبل  المكتتبة من  الخيارات  األساسي من وإلى   يح  ق  ة المجموع  بيع األصل  متفي مقابل  ق  مة 

 ريان الخيار.  أو قبل انتهاء سعليها في 
 

 مشتقات محتفظ بها للمتاجرة 
في تحقيق أرباح من حركات لصالح    شتقة للمجموعة المحتفظ بها مع توقعات ها للمتاجرة المراكز المتتضمن المشتقات المحتفظ ب 
الم أو  األسعار  في  تم  المجموعة  وقد  المؤشرات.  أو  إد عدالت  المشت رأيضاً  الت قاج  بمات  تفي  ال  مشتقات    التحوط تطلبات  ي  ضمن 

 فظ بها للمتاجرة. محت 
 

 تحوط القيمة العادلة 
المجمو العادلة  تستخدم  القيمة  تحوط  العادعة  القيمة  في  التغيرات  ضد  بسبب  للحماية  المالية  والمطلوبات  المالية  للموجودات  لة 
العمالت األجنبية.  الحركات في أس العمالتود تحوعق لمجموعة  تستخدم اعار صرف  للتحوط بشكل  األجنبية اآلجل   يل  محدد من  ة 

 مخاطر العمالت األجنبية المحددة. 
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 )تتمة(  المشتقات  28
 

 قات النقدية  تحوط التدف
لتي تحمل  بات لغير أغراض المتاجرة ا مستقبلية للفوائد على الموجودات والمطلوموعة لتغيرات في التدفقات النقدية التتعرض المج
 قدية لمخاطر أسعار الفائدة.  ط التدفقات الن ار الفائدة كتحو مجموعة مبادالت أسعستخدم الر. ت ل متغي فائدة بمعد

 
 : حسب استحقاق مراكز المشتقات للمجموعة ريخ االنتهاء التعاقدية يبين الجدول التالي توا

 

 
 3حتى 
 أشهر 

3-12 
 شهرا  

 أكثر من 
 المجموع  واحدة سنة  

 
 ألف 
 كويتي دينار

 ف أل
 يتيدينار كو

 ف أل
 تيينار كويد

 ألف 
 دينار كويتي

2021     
 1,942,368 127,761 1,650,839 163,768 الت األجنبية  قات تحويل العممشت 

 391,014 259,688 131,326 - مبادالت أسعار الفائدة 

 52,556 - 52,556 - ت خيارا
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 163,768 1,834,721 387,449 2,385,938 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     

 
 3حتى 
 أشهر

3-12 
 شهراً 

 أكثر من
 المجموع  سنة واحدة 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ف أل

 دينار كويتي 

2020     
 1,482,917 6,442 1,309,691 166,784 بية  جن مشتقات تحويل العمالت األ 

 434,747 276,520 123,353 34,874 ئدة عار الفاأسادالت مب 

 33,996 - 33,996 - خيارات  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 201,658 1,467,040 282,962 1,951,660 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 القطاعات   معلومات  29

 
ر الداخلية المقدمة لرئيس صانعي القرارات  داً إلى التقاري ستناإ أعمال رئيسية    قطاعات  6لى  إة  يم المجموعة، تم تنظارألغراض اإلد

 :   التشغيلية، كما ي
 

ا المصرفية  األنشطة  تمثل  التجارية:  المصرفية  المصر األنشطة  الخدمات  وتتضمن  المجموعة  بها  تقوم  التي  لألفراد  في لتجارية  ة 
نشطة إلشراف البنوك المركزية في  القائمة بهذه األنة. وتخضع المنشآت  ي ت الخزاومنتجية الخاصة  ات المصرفلخدموالشركات وا

 الدول التي تعمل بها.  
 

ال إدارة  أنشطة  تمثل  المصرفية:  واالستثمارات  الموجودات  المجموعإدارة  بها  تقوم  التي  المصرفية  واالستثمارات  ة  موجودات 
الموجودا  إدارة  وت وتتضمن  الشرت  الرأوشارات  ت االس  )خدمات كاتمويل  األسواق  واالستشخدمات  االستثمارية  سمالية(  ارات 
 والبحوث وإدارة الثروة.  

 
 لقة األخرى. تأمين: يمثل هذا القطاع استثمار المجموعة في أنشطة التأمين والخدمات المتع

 
اإل الصناعيةعالم  وسائل  األقمار  المجموعة فيت   :وخدمات  أنشطة  األقخدمات    ديمتق  مثل  اشبكات  خدمات  والرقمية    صناعيةل مار 

 عبر األقمار الصناعية والكابالت والبث المباشر. عة االجر عالم مدفوئل اإلوسا
 

ال المشروعات  تطوير  في  المجموعة  أنشطة  يمثل  الصناعي:  الغذائية  القطاع  والصناعات  البتروكيميائية  والصناعات  صناعية 
 صلة.  ل ذات ا تقطاعا يرها من الوغ  الطبية دات والمع لمرافق والخدماتوا
 

 ثل أنشطة المجموعة في قطاع الضيافة والعقارات.  : يموالعقارات  ةقطاع الضياف 
   

 دارة المجموعة. إن أسعار التحويل بين قطاعات التشغيل مدرجة بالسعر المعتمد من قبل إ



 

 شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
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 معلومات القطاعات )تتمة(    29
 

م تقييم أداء القطاع استناداً إلى األرباح أو الخسائر وتقاس بما يتفق مع األرباح أو الخسائر في  قييم األداء. يت ل توزيع الموارد وت حو ارات  رذ القتخا إلغرض    ورة منفصلة ا بص إلدارة نتائج قطاعاتهب اتراق
 جمعة: البيانات المالية الم

 

 

 األنشطة 
 المصرفية 
 التجارية 

 إدارة الموجودات 
تثمارات  ساالو

 ن * تأميد المصرفية 

  العالموسئل ا 
ر  ماقت األ ماوخد

 الصناعية 
 ع القطا

 الصناعي 
 الضيافة   قطاع

 * ** أخرى والعقارات 
 االستبعادات 
 المجمـوع  بين القطاعات 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ف أل

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 تي ينار كويد
 ألف 
 يتي دينار كو

 ألف 
 ينار كويتيد

          2021 برديسم  31كما في 
          بات: موجودات والمطلوال

 10,179,769 (1,396,534) 226,182 906,316 291,128  404,889  119,222 935,278 8,693,288 موجودات القطاعات 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ═════════ 

 9,155,668 (1,186,407) 181,378 608,601 157,580  312,877  - 1,401,948 7,679,691 ت ات القطاعا مطلوب 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ═════════ 

          2021ديسمبر  31المنتهية في المالية للسنة 
 711,069 (54,257) 9,059 109,562 12,611   101,326   23,304 66,780 442,684 إيرادات القطاعات 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── 
 11,229 (5,848) 4,836 20,171  (15,052) (57,247) 23,304 (40,403) 81,468 ربح )خسارة( السنة   

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ═════════ 
          ات القطاعات األخرى: معلوم 

 345,843 - - 15,495 183,317   - 119,222 20,125 7,684 استثمار في شركات زميلة  

 382,553 - - - - 251,842   - 15,813 114,898 ( 11شهرة )إيضاح ال

 173,793 - - 1,697 - 42,162   - 5,036 124,898 ( 11 )إيضاح غير ملموسة موجودات أخرى 

 306,556 - 21 213 48   - - 2,359 303,915 د  إيرادات فوائ 

 210,116 - - 10,674 300   6,091   - 42,425 150,626 فوائد    مصروف

 74,169 - - 1,536 3,079   2,293   - (143) 67,404 خسائر ائتمان    تحميل )رد( مخصص

 32,592 - - 488   6,057   - 23,304 2,297   446 ركات زميلة  شعمال  أنتائج  منحصة 

 30,905 - - - 15,780   15,125   - - -   ماليةاض قيمة موجودات غير نخفإمخصص 

 28,325 - 15 503 286   9,814   - 1,983 15,724 إطفاء  ستهالك وإ
 

 تلفة للمجموعة.عات المخاق األعمال الطبيعي بين القطاضمن سيت الناشئة معامالبين القطاعات في األرصدة وال ستبعاداتتتمثل اإل
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 طاعات )تتمة( مات القمعلو 29

 

 األنشطة 
 المصرفية 
 التجارية 

دارة  إ
 الموجودات 

مارات  واالستث
 تأميدن *  المصرفية 

م  وسئل االعال
وخدمات  
األقمار  
 ** الصناعية

 القطاع 
 ناعي الص

 قطاع الضيافة 
 ** *أخرى والعقارات 

 ادات االستبع
 ين القطاعات ب

 (امعاد إدراجه)
 دوع المجم

 
 ألف 
 يتي دينار كو

 ألف 
 ويتي دينار ك

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف 
 نار كويتي دي

 ألف 
 تي دينار كوي

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف 
 دينار كويتي 

          2020ديسمبر  31كما في 
          ات: الموجودات والمطلوب 

 10,351,248 (1,165,523) 276,420 975,313 276,061 455,260 84,810 821,656 8,627,251 القطاعات جودات مو
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ═════════ 

 9,457,855 (1,103,250) 193,051 666,687 142,754 297,454 - 1,577,206 7,683,953 مطلوبات القطاعات 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ═════════ 

          2020ديسمبر  31لمنتهية في االمالية للسنة 
 724,039 (17,607) 9,660 94,409 17,519 156,474   8,314 37,454 417,816 إيرادات القطاعات 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ═════════ 
 2,551 (419) 5,240 (18,665) 490 (11,911) 8,314 (54,135) 73,637 ( السنة  ربح )خسارة

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ═════════ 
          ات األخرى: القطاعمعلومات 

 351,781 - - 16,031 226,894 - 84,810 16,619 7,427 استثمار في شركات زميلة  

 421,642 - 23,062 - - 267,561 - 15,767 115,252 ( 11الشهرة )إيضاح 

 185,697 - 1,631 1,803 - 50,459 - 4,938 126,866 ( 11موجودات أخرى غير ملموسة )إيضاح 

 328,398 -  23 117 18 29 -  7,153  321,058   فوائد  إيرادات

 229,148 - - 12,795 376 6,421 - 55,198 154,358 فوائد    صروفم

 65,385 - - 970 - 1,315 - (2,429) 65,529 من مخصص خسائر ائتمان    المحمل )المسترد( 

 17,772 - - (392) 7,981 - 8,314 (707) 2,576 شركات زميلة  أعمال حصة في نتائج 

 46,283 - - - - 32,271 - - 14,012 ية  ض قيمة موجودات غير مالانخفا مخصص 

 27,911 - 16 544 330 8,700 - 2,414 15,907 وإطفاء  ستهالك إ
 

 تلفة للمجموعة.عات المخين القطاستبعادات بين القطاعات في األرصدة والمعامالت الناشئة ضمن سياق األعمال الطبيعي بتتمثل اإل
 

 (. 9)االيضاح  أنشطة التأمين، اإليرادات من مجموعةوهي شركة زميلة لل مينأالخليج للتشركة  حصة في تمثل ال   * 
نار كويتي  يألف د  75,893بمبلغ    اً ظ بها سابقتفالملكية المح  من إعادة قياس حصة  أرباح  2020ديسمبر    31كما في  دمات األقمار الصناعية  وخإيرادات ونتائج قطاع اإلعالم    تضمنت  **  

 (. 3 )إيضاح
 . (25ربح السنة من العمليات غير المستمرة )إيضاح  :خرىأ*** تتضمن 
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 معلومات القطاعات )تتمة(  29
 

 المعلومات الجغرافية  
 

 اإليرادات    2021
 موجودات 
 غير متداولة 

  
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 2,678,999 300,430   الكويت  
 684,887 91,268   يجي  تعاون الخلمجلس ال باقي دول
 1,420,266 191,283   ل أفريقياالشرق األوسط وآسيا وشماباقي دول 
 294,653 122,667   أوروبا 
 41,200 5,421   لشمالية أمريكا ا

   ───────── ──────── 

   711,069 5,120,005 
   ═════════ ════════ 

 
 
 

2020   
 )معاد إدراجها( 

 ادات إليرا

 اجها( )معاد إدر
 جودات مو

 غير متداولة 

  
 ألف  

 كويتيدينار 
 ألف 

 دينار كويتي
 2,852,430 305,772   الكويت  

 426,972 129,776   تعاون الخليجي  باقي دول مجلس ال
 1,560,512 184,705   سيا وشمال أفريقياباقي دول الشرق األوسط وآ 

 383,461 98,788   أوروبا 
 52,233 4,998   لشمالية أمريكا ا

   ──────── ──────── 

   724,039 5,275,608 
   ════════ ════════ 

 
 .(30.3رقم ) إيضاحة، راجع لبيان تفاصيل الموجودات غير المتداول

 
  الخدمات فيها. اإليرادات أعاله إلى المنطقة التي يتم تقديميستند التقسيم الجغرافي حول معلومات 

 
 اطر  لمخ إدارة اوسياسات أهداف  30

 
 مقدمة       30.1

اقبة المستمرة  ة لكن هذه المخاطر تدار بطريقة التحديد والقياس والمر اً رئيسياً من أنشطة المجموعمثل المخاطر جزءت 
ستمرار المجموعة في  رة إلالطريقة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبي ود المخاطر والضوابط األخرى. إن هذه  وفقاً لحد

 باح. قيق األرتح
 

عن مجلس اإلدارة خاصة بها، بما في ذلك  مخاطرها ولديها لجان منبثقة  سئولة عن إدارة  تابعة للمجموعة م  ة ل شركن كإ
و التدقيق  باإلضالجنة  التنفيذية  لجنة اللجنة  مثل  األخرى  اإلدارة  لجان  إلى  الشركات    فة  حالة  )في  االستثمار  االئتمان/ 

 ثلة للجان المجموعة. ؤوليات عامة مماا يعادلها، ذات مس م، أو باتوالمطلوموجودات  التابعة الرئيسية( ولجنة ال
 

األعمال مإن عمل تتضمن مخاطر  المستقلة ال  المخاطر  البيئة وية مراقبة  في  التغيرات  التكنولوجيا والصناعة. ويتم  ثل 
كاملة عن  للية اسئوارة المجلس اإلدستراتيجي للمجموعة. يتحمل مخاطر األعمال من خالل عملية التخطيط اال مراقبة م
 أسس إدارة المخاطر. مخاطر واعتماد استراتيجيات والعام إلدارة الاألسلوب 

 
لتي تعكس استراتيجية   إلى الحدود التي تضعها المجموعة واها بصورة رئيسية استناداً يتم مراقبة المخاطر والسيطرة علي 

اعات  التركيز على قط  جموعة، مع مزيد منمبة لللنسقبول باخاطر المق للمجموعة وكذلك مستوى الماألعمال وبيئة السو 
مختارة الجغرافية وصناعية  وقياس  بمراقبة  المجموعة  تقوم  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المخ.  لتحمل  الشاملة  فيما  قدرة  اطر 

 أنواع المخاطر واألنشطة. يتعلق بالتعرض الكلي لجميع 
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 اسات إدارة المخاطر )تتمة( اف وسيأهد 30
 

 تمة( مقدمة )ت       30.1
لمتطلبات  القوانين ال  ل فيها. إن هذه  في الدول التي تعم  ت رقابيةخضع عمليات بعض الشركات التابعة للمجموعة أيضاً 

ية رأس  المثال كفا  كام التقييدية )على سبيلعلى األنشطة ومراقبتها فقط، ولكن تفرض أيضاً بعض األحتتطلب الموافقة  
الع والمخصص  الق  ام المال  والدفععلى  مقدروض  الشركات ات  جانب  من  والتعثر  العجز  مخاطر  من  الحد  لغرض    ماً( 

المطلوبات المصرفي  لتلبية  ا  ة  المتوقعة  إجراء  غير  تم  تنشأ.  أن  يمكن  خسائر  لتي  مخصصات  على  الالزمة  التعديالت 
نت ة  ر لدولية للتقارير المالي مع المعايي   وى المجموعة بحيث تتوافقاالئتمان على مست  تأثي ج عنها صاف والتي  ر موجب  ي 

اهمي الشركة  لكية الخاصة بمس ويتي( على حقوق المدينار ك  الف  86,336:  2020الف دينار كويتي )  83,271  بمبلغ
 االم. 
 

الشاملة المشتقات    كجزء من اإلدارة  المجموعة  للمخاللمخاطر، تستخدم  التعرض  الناتجة  واألدوات األخرى إلدارة  طر 
 لعمالت األجنبية. ائد وافوأسعار المعامالت  من التغيرات في 

 
توى المناسب  ت التغطية، والتي تمثل المعامالت المصرح بها على المسالمخاطر قبل الدخول في معامال  يتم تقييم قائمة
 ن داخل المجموعة.  من المسئولي 

 
ال المجموعة  أنشطتها  تصنف  سياق  في  تواجهها  التي  عليها  مخاطر  والسيطرة  ملإالرقابية  فئات  من  ي    مخاطر. العينة 
اس ومراقبة هذه األنواع المحددة من المخاطر  ختلف المسؤولين لغرض تحديد وقي ؤوليات محددة بموعلى ذلك، تناط مس 

 من المخاطر هي كما يلي:    ير عنها. إن هذه األنواعورفع تقار
 

 طر الناتجة عن األدوات المالية:  أ.  المخا 
 ابلة. مالء واألطراف المقبل العق  لسداد منر تعثر اطر االئتمان التي تشمل مخاط مخا .1
 يولة. مخاطر الس .2
 سعار األسهم.  خاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أمخاطر السوق التي تشمل م .3
ً مخاطر الم .4  . دفوعات مقدما

   
 ب. المخاطر األخرى  

 . طر الناتجة عن فشل العملياتالمخاطر التشغيلية التي تتضمن المخا .1
 19-فيدثر كوأ .2

 
 لك مخاطر سوق بدرجات متفاوتة. خاطر ائتمان وكذلمعامالت المشتقة ماتج عن ن ي 
 
يؤثر على قيمة العقد.  بما  نبية وأسعار األسهم  لسوق عند تقلب أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنتج مخاطر ات 

اعتمادها من قبل    سبة تماوحدود من   إجراءات  ألنشطة، قامت المجموعة بوضعالمخاطر ومراقبة هذه اوألغراض إدارة  
 لس اإلدارة. مج

 
 مخاطر االئتمان   30.2

لمخاطر المجموعة  على  اال  تتعرض  مقابل  قدرة طرف  عدم  مخاطر  في  تتمثل  والتي  عن ئتمان  بالكامل  المبالغ  د سداد 
المجموعة مستويات   تحدد  التياستحقاقها.  قيو  لمخاطر االئتمان  المخد على معتتعرض لها من خالل وضع  طر  ادالت 

الجغرافية وقطاعات األعمال.    مجموعة من المقترضين وكذلك بالنسبة للقطاعات   حد المقترضين أو بولة فيما يتعلق بأقالم
أو  ان على مستوى المنتج  راجعة الدورية. إن حدود مخاطر االئتمبصورة مستمرة وتخضع للم  ويتم مراقبة هذه المخاطر 
 إلدارة. ا مجلس  ل رها من قب يتم إقراقطاع األعمال أو الدولة 

 
الت  االئ يُدار  لمخاطر  المقترضي عرض  لقدرة  المستمر  التحليل  خالل  من  الوفاء  تمان  على  المحتملين  والمقترضين  ن 

ئتمان يُدار جزئياً  إن التعرض لمخاطر اال  يل قيود اإلقراض وفقاً لما هو مالئم.والسداد الرأسمالي وتعد  بالتزامات الفوائد
 وشخصية.   ات ومتعلقة بالشرك  يةلت تكافاعلى ضمان  ل الحصولمن خال

 
، كما هي  تي لها قيمة عادلة موجبةة عن األدوات المالية المشتقة، في أي وقت، على تلك التصر مخاطر االئتمان الناتجتق

التعثر  ن مخاطر  المجموعة معرضة أو محمية م  ي المجمع. في حالة مشتقات االئتمان، فإنمدرجة في بيان المركز المال
 قات. يه بواسطة المشت األساسية المشار إل الشركة  من

 
 متعلقة باالئتمانمخاطر االلتزامات ال

وال لعمالئها،  المجموعة ضمانات  متقدم  تتطلب  أن  الممكن  من  نيابة عن عمالتي  دفعات  سداد  المجموعة  ويتم ن  ئها، 
لبنود خطاب االعتمتحصيل هذه المدفوعات من العمال  روض  مماثلة لمخاطر الق  رلمخاط  ة ض المجموعاد. تتعرء وفقاً 

 وسياسات الرقابة المطبقة.    ف منها باتباع نفس إجراءاتويتم التخفي 
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 اف وسياسات إدارة المخاطر )تتمة( أهد 30
 

 مة( مخاطر االئتمان )تت      30.2
 

 ئتمانية المتوقعة تقييم الخسائر اال    30.2.1
 

 ف التعثر ومعالجة التعثر  يتعر
ال األ مجتعتبر  المموعة  المرحلة  صل  ضمن  إدراجه  وبالتالي  متعثراً  االئت   3الي  القيمة  ع)منخفض    حتساب  إند  مانية( 
 ة في الحاالت التالية: الئتمان المتوقع خسائر ا

 لجوء المجموعة التخاذ    ون لى المجموعة بالكامل دلتزاماته االئتمانية إإحتمل أن يقوم العميل بالوفاء ب من غير الم
 فاذ الضمان )في الحاالت االحتفاظ بضمان(؛  مثل إن انونية القجراءات اإل

   او  زام ائتماني جوهري إلى المجموعة؛ لت إيوماً عن أي  90د لمدة أكثر من في السداأن يسجل العميل تأخر 
   تعتبر ً إأن  ائتمانيا القيمة  منخفضة  العميل  استناداً لتزامات  تقييم      اال نوعإلى  مخاطر  إدارة  ألغراض  ئتمان  ي 

 لية. لداخا
 

التعثر.  ل السنة يعتبر أيضا كحالة من حاالت  م قد تم إعادة هيكلته خالهيل منخفض القيمة ائتمانياً أو غير منتظوأي تس
" بتصنيف  المصنفة خارجياً  باالنكشافات  التعثر  المجموعة  تربط  التصنيف اسد" طبقا  كما  ش  تندرد وبورزوفتي لوكاالت 

 ديز.  مو  التصنيف والتصنيف "ج" طبقا لوكالة 
 

لنوعي د احتمالية السداد كجزء من التقييم االتي قد تشير إلى استبعالمجموعة في اعتبارها عدة مؤشرات متنوعة  تأخذ ا
 رات: الذي تقوم بإجرائه حول التعثر من جانب العمالء. ومن بين هذه المؤش 

 
 الفة االتفاقيات مخ 
 يين ن عمومو موظفي ن أدى دائني ل التزامات متأخرة السداد ليكون لدى العمي  أن 
  وفاة العميل 
 المجموعة اجل من أن يطلب العميل تمويل ع 

 
 ً أي  عندما ينتفي وجود    3ية من حالة التعثر وبالتالي تنتقل الى خارج المرحلة  سياسة المجموعة، تتعافى األداة المالل   وفقا

فور    1او المرحلة   2مرحلة  ضمن الصل  تصنيف األلى األقل. إن اتخاذ قرار ب عشهر متتالية    12ايير التعثر لمدة  من مع
  زيادة دت أي مؤشرات على وجود  ي الحديث في وقت التعافي، وما إذا وجمد على التصنيف االئتمان تعافيه من التعثر يعت 

 مبدئي.  عتراف الفي مخاطر االئتمان مقارنة بفترة اال ة ملحوظ 
 

 ر االئتمانطفي مخا ة الملحوظ الزيادة
المجموعة كاباستمرا  تراقب  المر  ولكي  وجوداتفة  المتوقعة.  االئتمان  لخسائر  إ  المعرضة  كان  إذا  ما  تحديد  حدى  يتم 

أو خسائر االئتمان المتوقعة    12لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى  األدوات أو محفظة لألدوات معرضة   على  شهراً 
عتراف المبدئي. إن  اإلن منذ  الئتماطر افي مخا  ملحوظةزيادة  ما إذا وجد أي    لمجموعة بتقديرعمر األداة، تقوم امدى  

مجموعة من الحدود النسبية والمطلقة.    في مخاطر االئتمان تتمثل في   الزيادة الملحوظة مستخدمة لتحديد  المعايير الكمية ال
تس التي  المالية  الموجودات  كافة  تأخر  إن  لمدة  جل  السداد  مر  30في  تعتبر  الملحوظة ب بطة  ت يوماً  مخاط   الزيادة  ر  في 

في    ةملحوظ  ةزياد خرى إلى  وإن لم تشر المعايير األحتى    2راف المبدئي ويتم تحويلها إلى المرحلة  عت اإل  نذئتمان ماال
 مان.  مخاطر االئت 

 
   تعثر:ان وليس اللمخاطر االئتم الزيادة الملحوظةترى المجموعة أيضاً أن االحداث الموضحة أدناه هي مؤشرات على 

 
 الت التعثر. ض أخذا في االعتبار الزيادة النسبية في احتماللمقترن االئتما خاطر تدهور جوهري في تصنيف م 
 ال منالحسابات  استقطاعات  وجود  تتضمن  التي  كان    مهيكلة  إذا  أو  معلقة  اتفاقية  التوقيع على  عند  أو  المبلغ  أصل 

 مخصص محدد.  ل يتضمن الحساب المهيك
 ن العمالء او وفاة العميل. تيال محمليات اال ثل عالة محفظة خدمات االفراد مفي ح ات النوعية المؤشر 

 
ستثمار" في تاريخ البيانات المالية  نيف االئتماني الخارجي ضمن "درجة االاألداة المالية ذات التصترى المجموعة أن  

 نية.  االئتما المجمعة فيتم تصنيفها كمنخفض المخاطر 
 

 مالية التعثر في السداد ر احتاخلي وتقديالتصنيف الد
اعتبارها كافة    اءات وآليات أخرى تضع في صة بالمجموعة، تستعين المجموعة بتصنيفات وإجرة الخا فظ ارة المحد إدعن 

التي يتم   الدرجات/وتستعين المجموعة بأدوات تصنيف قياسية متعارف عليها لتقييم التصنيفاتة.  جوانب المخاطر المحدد
ة على تحليل األعمال ووضع تصنيفات للمخاطر  القدر  هاة تتيح لألداوهذه ار احتمالية التعثر.  تقدي   ا في عمليةاستخدامه

ام العوامل المالية والعوامل الذاتية غير المالية على  توى التسهيل. كما يدعم التحليل استخدى مستوى الملتزم وعلى مسعل
تستع كما  سواء.  المجمحد  الخين  بالتصنيفات  الصاوعة  ع ارجية  المعروفة درة  التصنيف  وكاالت  الم للم  ن  فة  صن حافظ 

 جياً.  خار
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 اف وسياسات إدارة المخاطر )تتمة( أهد 30
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(       30.2
 

 تقييم خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة(   30.2.1
 

 )تتمة(  ة التعثر في السداد احتمالي التصنيف الداخلي وتقدير 
ض لعمالئها  المجموعة  تت تتيح  قد  المجموعمانات  تقوم  ان  بم طلب  نياة  عن  دفوعات  تحصيلبة  ويتم  هذه    عمالءها. 

هذه   خالل  ومن  االعتماد.  خطاب  شروط  على  بناءا  العمالء  من  لالضماناتالمدفوعات  المجموعة  تتعرض  مخاطر  ، 
 يق نفس السياسات والعمليات الرقابية.  لك المرتبطة بالقروض ويتم تفاديها بتطب مماثلة بت 

 
وتستند  .  من خالل بطاقات درجات سلوكية مطبقة لدى المجموعة اد  فرلمحفظة األ  تعثرمجموعة بتقييم احتمالية الوم التق

يستند هيكل  .  قييم الدرجة واحتمالية التعثر لكل تسهيل ائتمانيلى آلية انحدار لوجيستي والتي تتيح ت بطاقات الدرجات إ
.  ء توزيع استدالليبقاال  ع على أساس توزي ويعتبر ال.  م معدل المخاطر مفهو  التعثر إلى  باحتمالية لمرتبطة  السداد اشروط  

المخاطر حيث يتم    عشوائي الموزع بشكل استداللي مع معدل س االحتماالت للمتغير الوتستخدم معادلة التوزيع على أسا 
 . تقييم احتمالية التعثر من بطاقة الدرجات السلوكية

 
   لية المعلومات المستقب إدراج 
المتغيراتالمجمتأخذ   الاال  وعة في اعتبارها  تؤثر على مخاطر االئتمان وخسا  سية رئي قتصادية  المتوقع أن  ئر  التي من 

نماذج خسائر االئتمان المتوقعة. وهي تعكس بصورة رئيسية    ي يتم إدراج المعلومات المستقبلية فياالئتمان المتوقعة لك
من درجة األحكام  يد  تز  ذه العوامل اة هطة باالقتصاد الكلي. ومراعلمرتب مستقبلية اوالمؤيدة للظروف اللمعقولة  التوقعات ا

وامل االقتصاد الكلي  ين المجموعة بنماذج إحصائية إلدراج عاالئتمان المتوقعة. تستعالتي يتم اتخاذها في تحديد خسائر  
المجموعة  تأخذ  كما  السابقة.  التعثر  تصنيفات  اعتب   في  سيناريوفي  ثالثة  )سينارارها  أسهات  متزايد،  يو  سيناريو  اسي، 

لتوريو  سينا ب قعا منخفض(  القطاعات  ت  من  لكل  منفصل  بشكل  الكلي  االقتصاد  اليانات  تطبيق  ويتم  تقييمات  الجغرافية 
تمان ائر االئ ت على هذه السيناريوهات للوصول إلى نتيجة مرجحة باالحتماالت حول خسالمناسبة المرجحة باالحتماال 

تقو اإلدارة  المتوقعة.  واالفعة  بمراجم  للمنهجيات  في  تراضمنتظمة  بما  االقتصادية    أي   ذلكات  بالظروف  توقعات 
 المستقبلية.  

 
 ائر االئتمان المتوقعة  قياس خس 

لعجز  ة أوجه ات المرجحة باالحتماالت لخسائر االئتمان وتقاس بالقيمة الحالية لكاف خسائر االئتمان المتوقعة هي التقديرا
مخصومة  الف  النقدي  يمائدة  بمعدل  المالية.  لألداة  االفعلي  النقدثل  العجز  إلى  لفري  المستحقة  النقدية  التدفقات  بين  ق 
بمو النقالمجموعة  والتدفقات  العقد  ت جب  استالمها.  المجموعة  تتوقع  التي  خسائر  دية  لقياس  الرئيسية  العناصر  شتمل 

ه  ة بقياس هذجموعخاطر عند التعثر. تقوم المف للمر واالنكشا سائر في حالة التعث عثر والخاالئتمان المتوقعة احتمالية الت 
ألعوا المناسبة  االئتمانية  المخاطر  نماذج  باستخدام  التصنيفامل  االعتبار  في  لهخذا  والخارجية  الداخلية  االئتمانية  ذه  ات 

 لي وعوامل أخرى. تصاد الكالموجودات وطبيعة وقيمة الضمانات والسيناريوهات المستقبلية لالق
 
االئتمان فترة التعاقدية لألداة المالية بما في ذلك بطاقات  ال  مثلاالئتمان ت ائر  التي يتم خاللها تحديد خس  لقصوىن الفترة اإ

الد قوالتسهيالت  حق  للمجموعة  يكن  لم  ما  األخرى  كافة  وارة  استحقاق  باستثناء  مبكر  وقت  في  استدعائها  في  انوني 
ا االئتماني التسهيالت  تسهيالت  )بخالف  الة  المستوى  مقسطةلعمالء/  ضمن  المدرجة  المجمحيث  ،  2(    في   وعةتأخذ 

 ت. سنوا  4اعتبارها الحد األدنى لمدة االستحقاق بمدة 
 

 المخاطر عند التعثر 
الذي  المبلغ  التعثر  المخاطر عند  المجموعة في اعت   تمثل  تأخذ  التعثر.  للمجموعة عند  الملتزم  بارها  سوف يستحق على 

قمخ التي  المخاطر  الىتلف  تؤدي  إضافزياد  د  التعثر  عند  المخاطر  الة  التسهيالة  اى  المسحوبة.  الئ ت  وبالتالي،  تمانية 
البنو الت العمومية د داخل وخارج الميزانية  سيتضمن االنكشاف  المخاطر عند  تقدير  يتم  الشروط  .  عثر اخذا في االعتبار 

اء  إلطفت المدفوعات مقدما وجدول اخيارا الستحقاق ونحنيات المرجعية واوالمرار التعاقدية مثل معدالت الكوبونات والتك
اتحو وعوامل   للتعثر  ل  التعرض  يتضمن  كما  ذلك.  غير  الى  افتراضات  الئتمان...  التجزئة  مقدماً  لقروض  المدفوعات 

 تقبلية. ضات المسظة بطاقات االئتمان، يتم تطبيق عوامل تحويل االئتمان لتقدير التخفي بينما بالنسبة لمحف
 

 تعثر ارة عند المعدل الخس
عوامل قياس معدل  حتملة في حالة حدوث التعثر. تقوم المجموعة بتقدير المرة قيمة الخساعثر يمثل معدل الخسارة عند الت 

اال  الخسارة معدالت  إلى  استناداً  التعثر  نمعند  تأخذ  المتعثرة.  المقابلة  األطراف  من  للمطالبات  التاريخية  اذج  سترداد 
طرف المقابل وتكاليف استرداد  ال   به   الذي يعمل   عمال مانات واالولوية وقطاع االوالض ل المطالبة ائر عند التعثر هيكالخس

 اسيا من األصل المالي.  أي ضمان يمثل جزءا أس
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 لمخاطر )تتمة(أهداف وسياسات إدارة ا 30
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(          30.2
 

 تقييم خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة(        30.2.1
 

 )تتمة(  ة عند التعثر ارمعدل الخس
 ً   لموجودات وا   3و    2و    1يتم تقدير معدل الخسارة عند التعثر للمراحل  ،  (9)ية رقم  المالقارير  الدولي للت للمعيار    وفقا

من المعيار الدولي للتقارير المالية  يمة االئتمانية لكل فئة من فئات الموجودات ضحدثة منخفضة الق المشتراة او المست 
من خالل االختبارات    -  ن ذلكمتى أمك  -  عديلهاالتعثر وت   لخسارة عندمدخالت احتساب معدالت ا  ر. يتم تقدي (9)رقم  

 حتى أمكن ذلك.  يناريو اقتصادي  هذه العمليات لكل سم تكرار المؤيدة مقابل االستردادات الحديثة. ويت 
 

 االئتمان:  حد األقصى للتعرض لمخاطر ال    30.2.2
احتساب تأثير    لية قبل  لماودات انسبة للموج ى لمجمل التعرض لمخاطر االئتمان بالاألقصوضح الجدول التالي الحد  

 خفيف مخاطر االئتمان:ائتمانية أخرى، أي ت مانات وتعزيزات أي ض

  2021 2020 

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

   

 1,199,870 1,209,704 البنوك   النقد لدى
 500,770 584,227 خرى  أوراق دين أ سندات خزانة و ،وناتأذ

 4,945,497 4,791,444 سلف قروض و 
 143,255 139,684 أو الخسائر    ة العادلة من خالل األرباح ية مدرجة بالقيمموجودات مال

 312,923 333,289 خرى   مة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األموجودات مالية مدرجة بالقي 
ء المدفوعات  )باستثنا بة للمشتقات ةً القيمة الموجموجودات أخرى متضمن 

ً مق  261,821 278,625 أخرى( بانتظار البيع وات جودوالمو دما
 ───────── ───────── 

 7,364,136 7,336,973 جمالي  اإل
 ───────── ───────── 

 2,001,254 1,988,049 تمان باالئ ةلتزامات متعلقإ
 ───────── ───────── 

 9,365,390 9,325,022 المجموع
 ═════════ ═════════ 

 

 في بيان المركز المالي المجمع. مة الدفترية كما هي مدرجة د إلى صافي القي أعاله يستن بينة المطر للمخا تعرض إن ال
 

أع المبينة  المبالغ  تمثل  العادلة،  بالقيمة  المالية  األدوات  تسجيل  ليس  عند  ولكن  الحالية  االئتمان  لمخاطر  التعرض  اله 
 . قيمةفي ال ة للتغيرات كنتيج بل ستقي المنتج فتمان التي قد ت ى للتعرض لمخاطر االئ قصالحد األ 

 
 ت االئتمانية األخرى الضمان والتعزيزا       30.2.3

تتضمن المخاطر.  إدارة  إطار  في  المحددة  التعليمات  إلى  يستند  الضمان  وقيمة  ونوع  حجم  الضمانات    إن  أنواع 
ظ الضمانات  يم وحف إعادة تقي تم  . ي بنكيةت الية والكفاالالمسعرة والضمانات النقد  الرئيسية المقبولة العقارات واألسهم 

 مستقل عن وحدات األعمال.  بشكل
 

ا القيمة  لالتفاقيات المبرمة وتراقب  القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية وفقاً  لسوقية  وتراقب اإلدارة 
دور  أساس  على  عليها  الحصول  يتم  التي  ل  .يللضمانات  العادلة  القيمة  اتبلغ  بهالمحتفلموجودات    مانكض  ظ 

 ألف دينار كويتي(.  4,125,990 :2020)   ألف دينار كويتي 4,106,133ئتمانية األخرى ات االوالتعزيز
 

 تركزات مخاطر االئتمان      30.2.4
ي  عندما  االئتمان  مخاطر  تركزات  العمالء  تنشأ  من  لعدد  الموق  خصائصكون  حيث  من  الج متشابهة  الذي  ع  غرافي 

عاقدية تتأثر بشكل  لى الوفاء بااللتزامات الت د يجعل قدرتهم عق  تبطون به، مماير  لذيمال ااألع  و قطاعيعملون فيه أ
 مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها. 

 
ف مقابل واحد. تدار هذه  ي طر مجموعة ألال  أيضاً بسبب التركز الملحوظ لموجودات   يمكن أن تنشأ مخاطر االئتمان

  31روض كما في  % من مجمل الق 23تشكل نسبة  قروض قائمة    10  برلمحفظة. إن أكع اتنوخالل  ر من  المخاط
 %(. 23: 2020) 2021ديسمبر 
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر )تتمة(  30
 

 ئتمان )تتمة( مخاطر اال      30.2
 

 تركزات مخاطر االئتمان )تتمة(     30.2.4
تعزيزات ائتمانية    ات محتفظ بها أوتساب أي ضمان حإ  عة قبل المجموت لدى  زامالت إل لية واكن تحليل الموجودات المامي 
 سب القطاعات الجغرافية كما يلي: ح
 

 
 الموجودات 
2021 

 لتزامات إ
 متعلقة باالئتمان 

2021 
 الموجودات 
2020 

 ت لتزاماإ
 متعلقة باالئتمان 

2020 

 المنطـقة  
 ألف 

 يدينار كويت
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 كويتي  ينارد
 لف أ
 كويتي دينار 

     

 1,912,788 6,526,358 1,877,062 6,584,261 ط وشمال أفريقيالشرق األوسا
 54 94,477 15,793 175,550 أمريكا الشمالية 

 58,348 590,227 58,447 385,018 أوروبا 
 - 103,605 5,956 130,553 آسيا

 30,064 49,469 30,791 61,591 أخرى 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,001,254 7,364,136 1,988,049 7,336,973 المجموع 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
احتساب أي ضمانات محتفظ   قبل  المتعلقة باالئتمان  للمجموعة وااللتزامات  المالية  الموجودات  يمكن تحليل 

 لي: يال كما ت ائتمانية حسب قطاعات األعمبها أو تعزيزا
 

 

2021 2020 

 

 لف أ
 دينار كويتي 

 ألف 
 دينار كويتي

   
 1,042,219 1,173,684 مطالبات سيادية 

 1,495,296 1,245,310 بنوك

 335,867 424,815 استثمار
 954,101 960,643 تجارة وتبادل تجاري 

 1,347,455 1,283,128 عقارات 
 1,488,807 1,438,605 شخصية 
 913,419 898,343 تصنيع 

 683,631 669,837 نشائيةإ
 1,104,595 1,230,657 أخرى 

 ───────── ───────── 

 9,325,022 9,365,390 
 ═════════ ═════════ 
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 دارة المخاطر )تتمة( أهداف وسياسات إ  30
 

 لة  مخاطر السيو       30.3
د من هذه المخاطر،  . وللحاستحقاقها  فاء بالتزاماتها عندلمجموعة على الو في مخاطر عدم قدرة ا  تتمثل مخاطر السيولة

لة على أساس  رة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار ومراقبة السيو وإدادر التمويل دارة على تنويع مصاحرصت اإل
 يومي. 

 
اس قائمة  تحليل  التالي  الجدول  المالية يبين  المطلوبات  أساس    تحقاق  على  االستحقاق  للمجموعة  غير  فترات  التعاقدية 

 رساله فوراً. جب إن اإلخطار ي ع لإلخطار كما لو أاد الخاضتم التعامل مع السدقية. ي صومة المتب المخ
 

 المجموع  نة واحدة أكثر من  س  شهرا    12إلى   3 أشهر  3إلى   1 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 
 يتيدينار كو

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

     وبات المالية المطل 
ات  وك والمؤسسالمستحق إلى البن 

 1,292,384 114,181 291,545 886,658 الية األخرى الم
 5,361,171 149,913 1,209,907 4,001,351 ءعمال ودائع من

 953,861 823,406 125,545 4,910 قروض دائنة 
 523,551 506,005 17,546 - سندات 

 535,556 507,607 20,765 7,184 أوراق دفع متوسطة األجل 
 661,810 293,899 165,773 202,138 *   مطلوبات أخرى

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

5,102,241 1,831,081 2,395,011 9,328,333 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 
 3إلى   1

 أشهر
 12إلى   3

 شهراً 
 أكثر من
 المجموع  سنة واحدة 

2020 
 ألف 

 ينار كويتي د
 ألف 

 ار كويتي دين
 ألف 

 كويتي نار دي
 ألف 

 دينار كويتي 

     المطلوبات المالية 
لمؤسسات  نوك واالمستحق إلى الب 
 1,305,138 48,563 393,733 862,842 المالية األخرى 
 5,298,931 156,592 978,423 4,163,916 ودائع من عمالء
 840,378 756,418 61,648 22,312 قروض دائنة 

 827,895 700,332 124,371 3,192 ندات س
 710,042 531,893 170,578 7,571 فع متوسطة األجل وراق دأ

 854,584 230,536 465,337 158,711 أخرى * مطلوبات 
 

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

 

5,218,544 2,194,090 2,424,334 9,836,968 
 

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

ا تتضمن  الالق  خرىاأللمطلوبات  *  المشتقيمة  المالية  للمطلوبات  السالبة  المطلوةعادلة  وتستبعد  ال،  متعلقة بات 
 بها لغرض البيع.  المحتفظ الموجوداتمباشرة بمجموعة 

 
مات وااللتزالة  يبين الجدول التالي تواريخ االنتهاء التعاقدية حسب استحقاق مجمل االنكشاف للمطلوبات المحتم

 على المجموعة. 
 1 - 3 

 أشهر 
3-12 

 شهرا  
 أكثر من 
 المجموع  سنة واحدة 

2021 
 ألف 

 ار كويتيدين
 ألف 

 يينار كويتد
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
     

 2,006,964 501,982 823,905 681,077 لتزامات متعلقة باالئتمان إ
 17,995 16,804 1,191 - لتزامات متعلقة باالستثمارإ

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 681,077 825,096 518,786 2,024,959 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

2020     
 2,017,410 484,774 733,646 798,990 لتزامات متعلقة باالئتمان إ
 30,343 21,446 5,181 3,716 لتزامات متعلقة باالستثمارإ

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 802,706 738,827 506,220 2,047,753 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر )تتمة(  30
 

 )تتمة( لة  مخاطر السيو       30.3
 

وبات  ة استحقاقات الموجودات والمطلد قائمالمجموعة. تم تحدي يلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات  
أعل الى  المتوقع الستردادساس  تس تاريخ  أو  اسها  قائمة  إن  اويتها.  العادلة من    لموجوداتتحقاق  بالقيمة  المدرجة  المالية 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشامخالل األرباح او الخسائر والموجودات الما لى  لة األخرى تستند إلية المدرجة 
المو تقد تلك  لتسييل  ايرات اإلدارة  الية. ولماجودات  تختلف االستحقاقات  المب لفعلية عقد  أدن ن االستحقاقات  إذ مينة  ن  اه، 

 رامات. المحتمل أن يكون للمقترضين الحق في سداد االلتزامات مقدماً مشتملة أو بدون غ
 

 شهرًا  12-3 أشهر  3إلى  1 
 أكثر من

 المجموع  نة واحدة س

2021 
ينار  د ألف
 تيكوي 

ألف دينار  
 كويتي

ينار  ألف د
 يكويت 

ينار  ألف د
 كويتي 

     الموجودات
 1,296,911 5,708 35,839 1,255,364 نقد في الصندوق ولدى البنوك  

ات خزانة واوراق دين  سند ،أذونات
 584,227 274,646 158,348 151,233 أخرى  
 4,791,444 2,297,462 868,762 1,625,220   سلف قروض و 

ادلة  مة العة مدرجة بالقي لي موجودات ما
 266,945 97,743 166,687 2,515 رباح أو الخسائر  ل األمن خال

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  
من خالل اإليرادات الشاملة  

 420,547 329,566 1,723 89,258 األخرى  
 930,774 346,776 145,490 438,508 موجودات أخرى  

 120,817 - 120,817 - بها للمتاجرة  محتفظ عقارات 
 345,843 345,843 - - ت زميلة  ي شركااستثمار ف

 487,722 487,722 - - ثمارية عقارات است 
 378,193 378,193 - - ممتلكات ومنشآت ومعدات 
 556,346 556,346 - - موجودات غير ملموسة 

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

 10,179,769 5,120,005 1,497,666 3,562,098 ات جمالي الموجودإ
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       وحقوق الملكية المطلوبات 
ق إلى البنوك والمؤسسات المالية  المستح

 1,230,089 114,352 223,426 892,311 األخرى 
 5,198,902 140,993 1,178,530 3,879,379 العمالء ودائع من
ق دفع وأورا ، وسندات، ةدائن  قروض 

 1,806,042 1,714,835 82,862 8,345 جل طة األ متوس
 920,635 293,899 175,175 451,561 وبات أخرى  مطل

 1,024,101 1,024,101 - - حقوق ملكية    مجموع
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

 10,179,769 3,288,180 1,659,993 5,231,596 كيةلقوق الممجموع المطلوبات وح
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 المخاطر )تتمة( داف وسياسات إدارة  أه 30
 

 اطر السيولة )تتمة( مخ   30.3

 شهرًا  12-3 أشهر  3إلى  1 
 أكثر من
 سنة واحدة 

 
(  اادراجهإ )معاد

 المجموع 
 تيوي ألف دينار ك  يألف دينار كويت  يتيكو دينارألف  ألف دينار كويتي 2020

     الموجودات
 1,346,865 3,667 32,279 1,310,919 ندوق ولدى البنوك  قد في الصن 

ات خزانة واوراق دين  سند ،أذونات
 500,770 229,278 103,676 167,816 أخرى  
 4,945,497 2,332,587 561,757 2,051,153 سلف قروض و 
مة العادلة  بالقي مالية مدرجة  موجودات
 252,208 89,436 156,267 6,505 الخسائر   الل األرباح أومن خ
ة العادلة  مالية مدرجة بالقيم موجودات

 391,927 328,449 15,629 47,849 ادات الشاملة األخرى  من خالل اإلير
 815,808 312,371 162,597 340,840 موجودات أخرى 
 118,353     - 118,353     - جرة ها للمتاعقارات محتفظ ب 
 351,781 351,781     -     - ات زميلة  استثمار في شرك
 624,258 624,258     -     - عقارات استثمارية 

 396,442 396,442     -     - ممتلكات ومنشآت ومعدات 
 607,339 607,339 -          - لموسة ات غير مموجود

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

 10,351,248 5,275,608 1,150,558 3,925,082 إجمالي الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       وحقوق الملكية  المطلوبات 
مالية  ؤسسات ال المستحق إلى البنوك والم

 1,271,941 129,315 276,860 865,766 األخرى 
 5,160,158 615,561 787,688 3,756,909 ودائع من العمالء

دفع  اق ، وسندات، وأورقروض دائنة
 1,977,347 1,579,984 391,438 5,925 توسطة األجل م
 1,048,409 230,537 465,992 351,880 وبات أخرى  مطل

 893,393 893,393     -     - حقوق ملكية    مجموع
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

 10,351,248 3,448,790 1,921,978 4,980,480 لكية المطلوبات وحقوق الموع مجم
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 مخاطر السوق       30.4
فائدة وأسعار العمالت  وق مثل أسعار الرات في متغيرات السجة للتغي إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األصل نتي 

درة له أو  فردي أو الجهة المصار الممل محددة تتعلق باالستث غيرات عن عواواء تنتج هذه الت سهم س األجنبية وأسعار األ 
 ودات المالية المتداولة في السوق. عوامل تؤثر على كافة الموج 

 
ت  أساس  على  السوق  مخاطر  المتدار  محددة وزيع  بصورة  فئا  وجودات  على  وتنويع  مسبقاً  للموجودات  متعددة  ت 

  دير اإلدارة سوق واتجاهاته، وتقوف الرالمستمر لظ ال والتقييمتركزات األعمتوزيع الجغرافي وحيث الالموجودات من  
   األجل في القيمة العادلة.للتغيرات طويلة وقصيرة 

 

   مخاطر أسعار الفائدة   30.4.1
لألدوات  ة أو التدفقات النقدية  لفائدة على القيمة العادل احتمال أن تؤثر التغييرات في أسعار اأ مخاطر سعر الفائدة من  تنش
تابعليةالما تدير كل شركة  للمج .  المنشأة ة  الداخلية على مستوى  المعدالت  لمخاطر  المجموعتتعرض  .  موعة مخاطر  ة 
دية نتيجة لعدم  وق على مركزها المالي وتدفقاتها النقة ألسعار الفائدة في السمن تقلب المستويات السائد  تأثيرات الناتجةال

أو   التوافق  مبالغ  والم وجود فجوات في  الت موجودات  تستح طلوبات وااللتزامات  فترة معينة.  ي  في  تسعيرها  يعاد  أو  ق 
 . تراتيجيات إدارة المخاطر دات والمطلوبات من خالل اسالتسعير للموجو طابقة إعادة خاطر بمهذه الم تدير المجموعة 

 
الفا أسعار  لمخاطر  المجموعة  والمطلتتعرض  الموجودات  على  معدالت  ئدة  تحمل  التي  )أذوناوبات  وسندات  فائدة  ت 

والقر  والخزانة  ومؤسسسلف  الوض  بنوك  إلى  أ   اتوالمستحق  والومالية  منخرى  وا  دائع  المستحقة  العمالء  لقروض 
 سطة األجل(. والسندات وأوراق الدفع متو
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 تمة( أهداف وسياسات إدارة المخاطر )ت  30
 

 )تتمة(  مخاطر السوق        30.4
 

 )تتمة( ائدة اطر أسعار الف مخ   30.4.1
رائب للتغيرات المحتملة بصورة معقولة في أسعار الفائدة بعد تأثير  قبل الض  ألرباح ل التالي مدى حساسية او وضح الجدي 

 محاسبة التغطية، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة. 
 

نقطة    25دل  ع ستؤثر زيادة مقدرة بم  ة ي نهاية السن المحتفظ بها فمالية للمجموعة  لمطلوبات الودات والى الموج استناداً إ
 ع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة، على ربح المجموعة قبل الضرائب كما يلي: فائدة، مسعر الأساسية في  

 

  
 نقطة أساسية  25الزيادة بمعدل 

 الضرائبربح قبل الزيادة )النقص( في ال

 2020 2021  العملة 

  
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 
 تيي دينار كو

 2,847 4,770  دينار كويتي
 (156) (254)  دوالر أمريكي 

 (124) (177)  يورو 
 10  12   جنيه إسترليني

 
 ضرائب.  على ربح المجموعة قبل ال معاكسإن النقص في النقاط األساسية سوف يكون له تأثير 

 
 ة العمالت األجنبيمخاطر   30.4.2

األجنبي تت  العمالت  مخاطر  تقمثل  مخاطر  في  األدوة  قيمة  الماللب  للتغيرات  نتيجة  أية  في  صات  العمالت  سعار  رف 
ت  الكويتي.  األجنبية.  الدينار  بعمالت غير  تتم  التي  المعامالت  الناتجة عن  األجنبية  العمالت  لمخاطر  المجموعة  تعرض 
دوات مالية  استخدامها أل  العمالت األجنبية من خالل  صرف  ا لتقلبات أسعارتخفيض مخاطر تعرضه  للمجموعةويمكن  

ألجنبية في مستوى معقدول من خالل التعامل  لتعرض لمخاطر العمالت اصافي اإبقاء    رص المجموعة علىتقة. وتحمش
ً بعمالت ال تتقلب بشكل كبير مقابل الدينار الكويتي. تستخدم المجمو نة  لكامدارة المخاطر امعامالت التغطية إل  عة أيضا

 (. 26 بالعمالت األخرى )إيضاح 
 

ا الت يقدم  تحليالً  لجدول  قب   للتأثير علىالي  التغير فل الضراألرباح  للموجودات والمطلوبات  ائب )بسبب  العادلة  القيمة  ي 
نتيجة   الملكية  وحقوق  مقدرة  النقدية(  قيمة سعر ص5بنسبة  لزيادة  في  العمال %  ارف  الدينار  مقابل  مقارنةً  ت  لكويتي 

البة في الجدول  مة الس. توضح القي ألخرى ثابتةالمتغيرات ا  فاظ بكافةلسنة مع االحت ستويات المعمول بها في نهاية ا بالم
 ي االنخفاض المحتمل في األرباح أو حقوق الملكية بينما توضح القيمة الموجبة صافي الزيادة المحتملة.  صاف

 

 % 5+ ر صرف العملة بنسبة ير في سعالتغ 
 ب بل الضرائ ق على األرباحالتأثير   ر على حقوق الملكية  تأثي ال العملة

 2021 2020  2021 2020 

 
 ألف 

 تي ار كوي دين 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي
      

 (24,463) (32,624)  473 (179) دوالر أمريكي 

 (1,533) (969)  1,477 1,627 يورو 

 67 216  - - ينيجنيه إسترل
 

   قابل. لكنه مساوي وإلى تأثير م ار الكويتيورة أعاله مقابل الدين العمالت المذككل من قد يؤدي أي ضعف معادل في 
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 لمخاطر )تتمة( أهداف وسياسات إدارة ا 30
 

 مخاطر السوق )تتمة(       30.4
 

 مخاطر اسعار األسهم     30.4.3
أسعار األسهم  لتعرض لمخاطر  العادلة لالستثمارات في أسهم. ينتج ا  غيرات في القيمة سعار األسهم من الت مخاطر أ  تنتج
استث   رجةالمدغير   المجلمجموعمار امن محفظة  تدير  االسة.  تنويع  المخاطر من خالل  تلك  تثمارات من حيث  موعة 

 التوزيع الجغرافي وتركز أنشطة قطاعات األعمال.  
 

قيمة  جوهرية في ال  غرض تحديد التأثير المحتمل ألي تغيرات ة بصورة دورية ب جراء تحليل الحساسي جموعة بإتقوم الم
نت اداً  قوق الملكية. استن العادلة ألدوات ح تأثير مادي  ائج التحليل  إلى  على أرباح المجموعة  الذي تم إجراؤه، ال يوجد 

 يسية.  لية الرئ % في أسواق األوراق الما5وحقوق الملكية للتقلب بنسبة 
 

لمالية المدرجة  لخسائر أو الموجودات ااألرباح أو ا  موعة المدرجة بالقيمة العادلة من خاللات المالية للمجإن الموجود
 العمال المختلفة هي كما يلي: إليرادات الشاملة األخرى في قطاعات الة من خالل االعاد لقيمةبا

 

موجودات مالية مدرجة   
الل  بالقيمة العادلة من خ

 باح او الخسائر األر

جة  جودات مالية مدر مو 
بالقيمة العادلة من خالل  

 ىالشاملة األخر  اإليرادات

 
2021 

 ألف 
 يتيدينار كو

 ألف 
 كويتي دينار

   

 8 - ادية لبات سي مطا
 21,238 1,144 بنوك

 5,266 111,039 استثمار 
 11,501 431 تبادل تجاري تجارة و
 33,243 3,883 عقارات  
 117 467 تصنيع 
 15,885 10,297 أخرى  

 ───────── ───────── 
 127,261 87,258 
 ═════════ ═════════ 
 

 

درجة  موجودات مالية م
  ن خاللبالقيمة العادلة م

 او الخسائراألرباح 
 موجودات مالية 
 متاحة للبيع 

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 
 كويتي  دينار

   

 26,086 1,213 بنوك
 7,573 86,033 استثمار 

 4,311 309 تجارة وتبادل تجاري 
 27,935 2,494 عقارات  

 43 122 صنيع ت 
 13,056 18,782 أخرى  

 ───────── ───────── 
 108,953 79,004 
 ═════════ ═════════ 
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 ة المخاطر )تتمة(أهداف وسياسات إدار 30

 
 )تتمة(طر السوق مخا      30.4

 

 سعار األسهم )تتمة(مخاطر ا   30.4.3
قطاعات الة في  خالل اإليرادات الشاملة األخرى للمجموعلة من  مة العادالمدرجة بالقي  اح أو الخسائر أو الموجودات المالية لة من خالل األربإن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العاد

 يلي:  المختلفة هي كما الجغرافية
  لشرق األوسطا 

 أوروبا  أفريقياوشمال 
 أمريكا 
 اإلجمالي  اإلجمالي  آسيا  الشمالية 

 2021 2021 2021 2021 2021 2020 

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 نار كويتيدي

 ألف 
 يتيدينار كو

 ف أل
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

األرباح العادلة من خالل ات مالية مدرجة بالقيمة  موجود
       أو الخسائر 

 21,211 15,972 31 9,004 149 6,788 أسهم 

 87,742 111,289 - 86,826 9,210 15,253 صناديق مدارة
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 22,041 9,359 95,830 31 127,261 108,953 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

درجة بالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية م
       اإليرادات الشاملة األخرى 

 14,998 16,412 - 664 - 15,748 مدرجة أسهم 

 62,836 70,834 - 5,575 6,910 58,349 مدرجة أسهم غير 

 1,170 12 - - - 12 صناديق مدارة
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 74,109 6,910 6,239 - 87,258 79,004 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 طر )تتمة( رة المخاأهداف وسياسات إدا 30
 

 خاطر المدفوعات مقدما  م     30.5
مقابلة بالسداد  ئها واألطراف القيام عماللية بسبب  خسارة ماأن تتكبد المجموعة  دفوعات مقدماً هي مخاطر  إن مخاطر الم

  إن موجودات  الثابتة عند انخفاض أسعار الفائدة. ونات ذات األسعارأو طلب السداد قبل التاريخ المتوقع مثل قروض الره
رى  سوق األخ ات. كما أن ظروف الالموجود  مجموعة مقارنة ب مل فائدة ثابتة ليست ذات قيمة جوهري لتي تحالمجموعة ا

ت  االتي  إلى  لي ؤدي  مقدماً  ولذللسداد  المجموعة.  فيها  تعمل  التي  األسواق  في  جوهرية  بصورة  مؤثرة  تعتبر ست  ك، 
 مقدماً. بعد احتساب تأثير غرامات المدفوعات هرياً وائد ليس جوإيرادات الف ة أن تأثير السداد مقدماً على صافي المجموع

 
 شغيل مخاطر الت     30.6

ا مخاطر  هإن  الخسلتشغيل  مخاطر  الي  اارة  تعطل  من  العمليات  ناتجة  يدعم  الذي  والنظام  واألفراد  التشغيلية  لعمليات 
م تطبيقها لتحديد وتقييم رة ويت لس اإلداالتي أقرها مج  موعة مجموعة من السياسات واإلجراءات ة. يوجد لدى المجالتشغيلي 

مخاطر  أنواع  ومراقبة  جانب  إلى  األخرى  التشغيل  االمرتبط  المخاطر  باألنشطة  التيلمصرفي ة  والمالية  بها   ة  تقوم 
بالسياس  اطر. وتعمل إدارةالمجموعة. ويتم إدارة مخاطر التشغيل من قبل إدارة المخ ات  المخاطر على ضمان االلتزام 

 .  ن إدارة المخاطر الشاملةواإلشراف ومراقبة مخاطر التشغيل كجزء متقييم لتحديد وواإلجراءات  
 

 "(  19-كوفيدتب على وباء )"ثر المتراأل30.7    
لنت منظمة الصحة  أع  والذي العالم    "( عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى 19-كوفيد فشي فيروس كورونا )"أدى ت 

كور  فيروس  في    خالل   ة كجائح   "( 19-كوفيد)"ونا  العالمية  المنتهية  المالية  إلى    ،2020ديسمبر    31السنة  أدى  مما 
االقتصادية واألنشطة  األعمال  العالم  .تعطيل  أنحاء  جميع  في  والنقدية  المالية  السلطات  أعلنت  فيكما  بما  دولة    ،  ذلك 

تداب الكويت،   فيير دعم معن  لم  ختلفة  العالم  أنحاء  اآلثار  جميع  المحتملة.واجهة  الدال   ت هذه تضمن   السلبية    ة عماتدابير 
يبين هذا اإليضاح تأثير تفشي    غرافية التي تعمل فيها المجموعة.  جال عبر المناطق    %2  –  1فض معدل الخصم بنسبة  خ

في    في تقييم الموجودات والمطلوبات كما  رة ي تطبقها اإلدات واألحكام الهامة التقديرات  وال  المجموعة الوباء على عمليات  
 .   2021ديسمبر  31

 
i. مخاطر االئتمان دارةإ 

ن اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحديد القطاعات  العديد م المجموعة  اتخذت إدارة  
المقام   في  تأثرت  التي  ضعفاً  وواألكثر  لاألول  إضافية  تدابير  عالٍ ضضع  مستوى  تلك    من  مان  إدارة 

 المخاطر.
 

عتبار تأثير التقلبات إلأن تأخذ في االمجموعة  من    "(19-كوفيد )"باء  دم اليقين الناجمة عن وتطلبت حاالت ع
الخسائر   لتحديد  وذلك  االعتبار  في  أخذها  تم  التي  المستقبلية  الكلي  االقتصاد  عوامل  في  ية االئتمانالعالمية 

في كما  بال2021ديسمبر    31  المتوقعة  قامت  .  الدولية،  لعملياتها  المعلومات  وعة  المجمنسبة  بتحديث 
تعلقة ببيئة االقتصاد الكلي لتحديد احتمالية الخسائر االئتمانية فيما يتعلق ة ذات الصلة المستخدمة والملتطلعيا

 نشطتها.أالمجموعة   بالمناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فيه
 
تالع بتقييم  المجموعة  قامت  ذلك،  على  خسائر  وة  على  الجائحة  خال  االئتمانأثير  من  ختبار إ  اللمتوقعة 

المخاطر    مختلف تخفيض تصنيف  ذلك  في  بما  الضغط  في   للعمالءسيناريوهات  أنشطتهم  يمارسون  الذين 
ً سلب المتأثرة أكثر القطاعات  . بالجائحة مثل قطاعات الضيافة والعقارات القطاع المصرفي والنفط والغاز ا

 
،  تابعة للمجموعةفية الفقت إحدى الشركات المصر، وا2021  ديسمبر  31ية في  لمنتها ة  ليالماخالل السنة  
للبنك ناتجة   5,679مؤقتة بمبلغ  ، مما نتج عنه خسارة  ، على تأجيل األقساط بنك برقان ألف دينار كويتي 

واإلس االستهالكية  للقروض  التعاقدية  النقدية  التدفقات  تعديل  الدخل  بيي  فبها    اإلعتراف  تم  ،كانيةعن  ان 
 .معالمج

 
،  ، وافقت إحدى الشركات المصرفية التابعة للمجموعة2020  ديسمبر  31المنتهية في  ة  لمالياخالل السنة  
برقان بسبب  بنك  التجزئة  لعمالء  إجازة سداد  على  المعاملة "(19-كوفيد)"،  لهذه  المحاسبي  األثر  تقييم  تم   .

رة مما أدى إلى تعديل خسا  لترتيبلتعديل شروط ا  9مالية ارير الللتق دولير الومعالجته وفقًا لمتطلبات المعيا
 .جمعمألف دينار كويتي تم االعتراف بها في بيان الدخل ال  8,499لغ بمب
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 طر )تتمة( أهداف وسياسات إدارة المخا 30
 

 )تتمة( "( 19-كوفيدتب على وباء )"ثر المتراأل30.7    

 
ii.  إدارة مخاطر السيولة 

ءات تخاذ اإلجراإو  بعنايةالسيولة ووضع التمويل    بتقييمالمجموعة    تقوم  ،"(19-كوفيد)"استجابة لتفشي وباء  
المناسبةوالت ستدابير  النقدية تالمجموعة    واصل.  تدفقاتها  مراقبة  خالل  من  وذلك  لديها  السيولة  مركز  قييم 

 وتوقعاتها بعناية.
 

 . (30.3) لمخاطر السيولة في إيضاح المجموعة ح عن إدارة  صافتم اإل
 

iii. لية س القيم العادلة لألدوات الماقيا 

مبالغ المفصح عنها للموجودات  لك عند تحديد الت السوق الحالية وذة لتقلبامحتملر اآلثار العتباإلفي ا   المجموعة أخذت  
ا  ، وهذا يمثل أفضل تقييم لإلدارة بناءاً على المعلومات المتاحة التي يمكن مالحظتها كمللمجموعة المدرجة المالية غير 

مة  م ما إذا كانت القي بتقيي   عةالمجمو، قامت  "(19-وفيدك)"اء  . بالنظر إلى تأثير وب ةالمجمع  اريخ البيانات الماليةفي ت 
جودات والمطلوبات المالية تمثل السعر الذي يمكن تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في السوق في الوضع  العادلة للمو 

 الحالي. 
 

iv. ( "الماليةغير   "الموجودات)  ها للمتاجرةحتفظ ب عقارات م  و  عقارات استثمارية 

على القيمة الدفترية    "( 19-كوفيد)"بتحديد تأثير تفشي وباء    المجموعة ، قامت  المجمعة  ت المالية ناالبيا  خكما في تاري 
ن هذه  والناتج من التأثير على التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة ع  2021ديسمبر    31لموجوداتها غير المالية كما في  

اعتماًدا على المنهج المستخدم في تحديد القيمة العادلة    رللسع   ن في السوقعات المشاركي أو توقالمالية  الموجودات غير  
افية والقطاعات التي توجد  أن بعض المناطق الجغر  المجموعة. تدرك  2021ديسمبر    31لتلك الموجودات كما في  

  وقعات باستمرار ت   المجموعةقب  ر، تراواالنتشاوضع في التطور رار الفيها هذه الموجودات قد تأثرت سلباً، ومع استم
السوق وتستخدم االفتراضات ذات الصلة لتعكس قيمة هذه الموجودات غير المالية بشكل مناسب في البيانات المالية  

 المجمعة. 
 

 لية وغير المالية  لقيمة العادلة لألدوات الماا 31
 

بقيمة عادلة تبلغ متوسطة األجل    عالدف  وراقثناء أست إلدفترية ب متها اية عن قي ختلف بصورة مادة ال ت إن القيمة العادلة لألدوات المالي 
434,639  ( كويتي  دينار  كويتي  621,232:  2020ألف  دينار  )إيضاح  ألف  بالنس14(  والمطلوبات  (.  المالية  للموجودات  بة 

باً.  تقري   ةقيمتها العادل   الدفتريةدل القيمة  ض ان تعافمن المفترشهور(   3الية السائلة او ذات فترة استحقاق قصيرة االجل )اقل من  الم
ع أيضا  االفتراض  هذا  م ويسري  استحقاق  بدون  االدخار  وحسابات  الطلب  تحت  الودائع  واأللى  ذاحدد  المالية  المعدالت  دوات  ت 

 المتغيرة. 
 

ً قيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية المشار اليها سا يتم تصنيف ال ً و  بقا ي  لة الموضحة فقيمة العادبقياس الالخاصة    للسياسة  فقا
ي ال  في القيمة العادلة؛ الت   بصورة رئيسية في عمليات الشراء والبيع والتغير  3ستوى  . تتمثل الحركة في الم( 2.5)ضاح رقم  إلي ا

 المالية المجمعة للمجموعة.  تعتبر جوهرية بالنسبة للبيانات  
 

المال الدين  المتتألف أوراق  بن عرة صادرة  شركات غير مسسندات  من    3وى  درجة ضمن المست ية  ك ومؤسسات مالية. ويتم  ومن 
القيمة النقدية   تقدير  التدفقات  باستخدام طرق  السندات  لهذه  إنائتمانية  المخصومة من خالل هوامش   العادلة  األسهم وغيرها من    . 

استثمارا األساس  في  تتضمن  الفئات  هذه  المالية ضمن  استراألوراق  أسهمت  في  متداولة   مدارة   وصناديق   اتيجية  سوق    غير  في 
ي نش القي ت طة.  تقدير  تقييم مم  أساليب  باستخدام  االستثمارات  لهذه  العادلة  أسامة  تتضمن  للظروف.  التدفقات  ناسبة  نماذج  التقييم  ليب 

حالنقدية   معامالت  المقارنة، ومعلومات عن  للشركات  الملحوظة  السوق  المديثة،  المخصومة، ومعلومات  قيمة  وجودات.  وصافي 
ال   وتتكون غيرالمدخالت  المستخدمحالمل  جوهرية  اوظة  ومعدل  الخصم  معدل  من  االساس  في  التقييم  أساليب  في  النهائي، ة  لنمو 
  ثل السعر إلى القيمة الدفترية والسعر إلى الربحية. وفي ضوء الطبيعة المتغيرةت وتقديرات األرباح ومضاعفات السوق موااليرادا
 لحوظة.  هرية غير الموت الج اق المدخالالفصاح عن نطعملي ا يس من الاالستثمارات فللهذه 
 

بصورة مادية عن قيمتها  ما أن القيمة الدفترية لها ال تختلف  خرى بالتكلفة المطفأة، كيتم إدراج الموجودات والمطلوبات المالية األ
على    ءا بناسعيرها فوريتم اعادة ت   جل اوقصيرة األ فترات استحقاق  ة ذات  العادلة حيث أن أغلب هذه الموجودات والمطلوبات المالي 

ام أساليب  ية المتبقية بالتكلفة المطفأة باستخدوجودات والمطلوبات المالسوق في اسعار الفائدة. ويتم تقدير القيمة العادلة للمحركة ال 
   ف. للظرو  تقييم تتضمن افتراضات معينة مثل هوامش االئتمان التي تعتبر مالئمة
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 مة( ية )تتغير المالوات المالية ولألد  العادلة القيمة  31
 

 ة: وجودات ومطلوبات المجموع الجدول التالي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لم يعرض 
 

 :  2021ديسمبر  31دلة كما في الجدول الهرمي لقياس القيمة العا

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 مجموع 
 ادلة القيمة الع 

 ار كويتيلف دينأ ر كويتيألف دينا ويتينار كألف دي يألف دينار كويت 

     موجودات تقاس بالقيمة العادلة
مدر مالية  خموجودات  من  العادلة  بالقيمة  الل  جة 

     األرباح او الخسائر:
 15,972 2,336 - 13,636 أسهم 

 6,588 250 - 6,338 أوراق دين مالية 

 111,289 96,560 13,060 1,669 صناديق مدارة

 133,096 133,096 - - تنازل عنها دات مموجو
     

خالل   من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  مالية  موجودات 
     اإليرادات الشاملة األخرى:  

 87,246 67,229 3,605 16,412 أسهم 

 333,289 - 2,136 331,153 أوراق دين مالية  

 12 12 - - صناديق مدارة
     

 74,530 - 74,530 - (28ح )إيضاشتقات  م
     

     ة العادلة  يمبالقات مقاسة مطلوب

 (23,240) - (23,240) - (28مشتقات )إيضاح 
 

 : 2020ديسمبر   31الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة كما في  
 

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   
 مجموع
 لعادلة القيمة ا 

 ر كويتي دينا  ألف ويتي كألف دينار  يتي نار كوألف دي ألف دينار كويتي  

     ة العادلة بالقيمدات تقاس موجو
خالل  م من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  مالية  وجودات 

     األرباح او الخسائر:
 21,211 4,905 16 16,290 أسهم 

 6,087 - - 6,087 أوراق دين مالية 

 87,742 76,947 10,397 398 صناديق مدارة

 137,168 137,168 - - عنها متنازلموجودات 
     

مدردات  موجو بالمالية  من  جة  العادلة  خالل  قيمة 
     اإليرادات الشاملة األخرى: 

 77,834 59,104 3,732 14,998 أسهم 

 312,923 8,000 5,658 299,265 أوراق دين مالية  
 - - 1,170 1,170 

     (28 مشتقات )إيضاح
 - 51,667 - 51,667 

     العادلة   مقاسة بالقيمة طلوباتم

 (24,097) - (24,097) - (28ح إيضامشتقات )
 

 يكن هناك أي تحويالت مادية بين مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة.  م ل
 

يرات  ير متغ لمجمع يعتبر غير مادي في حالة تغإن تأثر بيان المركز المالي المجمع او بيان حقوق ملكية المساهمين ا
 %.  5 المسعرة بنسبة يرراق المالية غألوادلة للقيمة العيد التحدخدمة  المست ات الصلةذ المخاطر
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 إدارة رأس المال  32
 

ال  إن هدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجيدة لدعم األعم
ء تعديالت  وإجرا  كل رأس المالرة هيإداب  مون. تقوم المجموعةيها المساهحصل علالتي تقوم بها وتحقيق أعلى قيمة ي

في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة إجراء  يه  عل
 . تراةلشركة المشاأسهم أو إصدار أسهم جديدة أو شراء / بيع  تعديل على مدفوعات توزيعات األرباح إلى المساهمين

 

إ يتدم  ت  راءجد لدم  اأي  فدي  السياسدألهدداغييرات  أو  فدي  ات  ف  المنتهيتين  السنتين  خدالل  اإلجراءات  ديسمدبر   31أو 
 . 2020ديسمبر  31و 2021

 

 لتابعة. تراقب المجموعة رأس المال على مستوى الشركة األم وكل شركة من الشركات ا
 

أسهم   ناءستثإاألم )ب  الشركةاصة بمساهمي  ا الخيتهلكة الدفترية لحقوق مأساس القيمل على  تراقب الشركة االم رأس الما
الشركة المشتراة المحتفظ بها من قبل الشركات التابعة للمجموعة( زائداً صافي الدين للمجموعة والذي يتضمن القروض  

الدفع   المستحقة ناقصالدائنة والسندات و أوراق  النمتوسطة االجل والفوائد  الاال  كةالمعادل. تهدف الشرقد والنقد  اً  ى  م 
على مقمعدل    الحفاظ  المال  بنسبة    ابلرأس  األم  2.5:1التمويل  الشركة  رأسمال  متطلبات  تقييم  على  اإلدارة  تعمل   .

 لغرض الحفاظ على هيكل تمويل فعال بشكل عام وتجنب الروافع المتزايدة. 
 

ك إداإن  عن  مسؤولة  للمجموعة  تابعة  شركة  رأسل  لدي  رة  بمستوالمال  واالحتفاظ  كرأسى  ها  أعمامال  لدعم  لها  اف 
خاطر المالية. إضافة إلى ذلك، فإن الشركات التابعة للمجموعة التي تتبع للرقابة القانونية يتم الرقابة  للمغطية تعرضها  وت

تتم مراقبة  عمل فيها.  التي تلقانونية األخرى في نطاقات االختصاص  عليها من خالل كفاية رأس المال و/أو المتطلبات ا
ونية األخرى من قبل كل شركة من الشركات التابعة التي تخضع  قانالمتطلبات الو/أو    ية رأس المال بكفا  زاملتمدى اال

 للرقابة القانونية على أساس دوري.
 

ما تتخذ سوق. كمد توقيت عمليات الشراء على أسعار المن حين آلخر، تقوم المجموعة بشراء أسهمها في السوق، ويعت
ً و  ارات البيع والشراء قر رة، وليس لدى المجموعة أي خطة معلومة إلعادة  دادة من قبل اإلعلى ح وف كل معاملة لظر فقا

 شراء األسهم. 
 

  األحداث الالحقة 33
لتاريخ الب شركة  إدارة ال  بين كل منتم التوصل إلى إتفاق مبدئي  ،  2022مارس    14، في  يانات المالية المجمعةالحقاً 

الكيوألم  ا لصناعة  القرين  )" ش.م.ك  ةالبتروليماويات  شركة  القرين"(.ع.  األم عداد  تاس  بشأن  شركة  الشركة  من  كل 
على  كرة تفاهم بحيث تم االتفاق قامت الشركتين بتوقيع مذ .الضمندماج عن طريق وشركة القرين في الدخول في عملية إ

كة  هي الشرة وشركة القرين  الشركة الدامج   هي  كيبكو  ركةش  تكون  فالتفاهم سو  ةعرض االندماج. وفقاً لمذكرراسة  د
ً حالي  كيبكو  شركة  تعمل  ندمجة.الم عل   ا للحصول  المطلوبة  القانونية  اإلجراءات  بدء  موافقةعلى  الرقابية    ى  الجهات 
 قات المطلوبة. غيرها من الموافو
 

إلى   سبقباإلضافة  الشركات    ،ما  إحدى  للمجالتابعتوصلت  المتحدةة  شرك  –موعة  ة  )شركة    ش.م.ك.ع.  العقارات 
المالعقار مبدئيإ  إلى  –  تحدة(ات  من عداد  تاس  بشأن  تفاق  الم  كل  العقارات  القابضة    تحدةشركة  المتحدة  أبراج  وشركة 
ة  ي عمليفي الدخول ف  ( بضةشركة الضيافة القا)  ..ك.مم ش.  بضةوشركة الضيافة القاالمتحدة(  )شركة أبراج  .  .ك.ممش.
  ة عرض االندماج. وفقاً لمذكرراسة  على داالتفاق  حيث تمكرة تفاهم ببتوقيع مذ تالشركاقامت  .الضم اج عن طريقندمإ

سوف المتحدةتكون    التفاهم  العقارات  و  هي  شركة  الدامجة  المتحدة  أبر  تيشركالشركة  القواج    ما ه  بضةاالضيافة 
ً اليح  تحدةشركة العقارات المتعمل    .تينالمندمج  تينالشرك   افقة ى موالمطلوبة للحصول علجراءات القانونية  على بدء اإل  ا

 قات المطلوبة. غيرها من الموافلجهات الرقابية وا
 


