
 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

     
 

 

 

 

 شركة قطر األولى للتطوير العقاري ش.م.ك. )مقفلة( 

 وشركاتها التابعة  

 

 البيانات المالية المجمعة  

 2021  ديسمبر 31



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 لة(  مقف)  شركة قطر األولى للتطوير العقاري ش.م.ك.
 

 المجمعةتقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

 الرأي  

)يشار تها التابعة  ا وشرك"(  شركة األم)"ال  )مقفلة(  للتطوير العقاري ش.م.ك.  ىقطر األوللشركة  المجمعة  لقد دققنا البيانات المالية  

بـ"المجموعة"(، معاً  المالي  إليها  المركز  بيان  من  تتكون  في    المجمع  والتي   الخسائر أو    األرباحوبيانات    2021سمبر  دي  31كما 

النقديةو والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  الشامل  واإل  المجمعة  الدخل  التاريخ  بذلك  المنتهية  البيانات يضاح للسنة  حول  ات 

 ، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. المجمعة المالية
 

مجموعة  لل  المجمع  مرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز الماليال  عةالمجمأن البيانات المالية    ،في رأينا 

أدائها المالي    2021ديسمبر    31كما في   النقدية  المجمع  وعن  للمعايير الدولية المجمعة  وتدفقاتها  التاريخ وفقاً  للسنة المنتهية بذلك 

 للتقارير المالية.
 

 أساس الرأي  
وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في    دقيقتال  لأعما بلقد قمنا  

المجمعة"  قسم المالية  البيانات  تدقيق  عن  الحسابات  مراقب  المجموعة  ".  مسؤوليات  عن  مستقلون  لميثاقونحن  األخالقيات   وفًقا 
المهنيين )بما في ذلك معايير    المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين  عن  الصادر  يننيللمحاسبين المهالدولي  المهنية  

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

  يمكننا من إبداء رأي التدقيق. أساسقديم لتالتي حصلنا عليها كافية ومناسبة 
 

 المجمعة ة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية دارمسؤوليات اإل

بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن المجمعة  وعرض هذه البيانات المالية    إعدادة هي المسؤولة عن  دارإن اإل

مالية    عدادورية إلة ضردارراها اإلت  يتل الداخلية ا  بةقا الر  أدوات خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن  مجمعة  بيانات 

 الخطأ. أو  الغش
 

ها على أساس مبدأ االستمرارية أعمالعلى متابعة    المجموعةة مسؤولية تقييم قدرة  دار، تتحمل اإلالمجمعة  البيانات المالية  إعدادعند  

المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم   سباً، عن األمورمنا   كمتى كان ذل  ح،صا مع اإلف

 . جراءفي حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلأو  ها أعمالوقف أو  المجموعةة تصفية داراإل
 

 .  مجموعةللية المجمعة ت المال ا نايبال إعدادة يملع يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على
 

 المجمعةمسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 

أو  ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغشالمجمعة إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية 

تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه ال إلى    ينا. إن التوصلرأ  نمت الذي يتضا اب حسالخطأ، وإصدار تقرير مراقب ال

تنشأ   وقد  وجودها.  حال  في  المادية  األخطاء  باكتشاف  دائًما  تنتهي  سوف  الدولية  التدقيق  لمعايير  وفقاً  التدقيق  عملية  أن  يضمن 

مجمعة على القرارات  أو    رديةأن تؤثر بصورة فة  لوقع بصورة معقتولمالخطأ وتعتبر مادية إذا كان من اأو    األخطاء عن الغش

 .  المجمعة االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل  

   المساهمين إلى حضرات السادة 

 ( تمة)ت لة( شركة قطر األولى للتطوير العقاري ش.م.ك. )مقف
 

 )تتمة(المجمعة المالية  قيق البيانات ل تدحور يتقر
 

 )تتمة(المجمعة مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية  
التدقيق. كما قمنا بما   أعمالكجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل  

  لي:ي
 

 وتقتحد المادي  رخاطم  يمييد  المالية  األخطاء  البيانات  في  الغش المجمعة  ة  عن  ناتجة  كانت  وتنفيذ أو    سواء  ووضع  الخطأ 

ات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا. إجراء

لك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن طر عدم اكتشاف ذا مخ  وقتف ن الغشج عناتدي إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ ما 

 تجاوز الرقابة الداخلية.أو  التضليلأو  اإلهمال المتعمدأو  التزويرأو  التواطؤ
 

  الرأي  داءإب غرضات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لإجراءالرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع  أدواتفهم 

 .  المجموعةة الداخلية لدى الرقاب أدواتية لفعا ل حو
 

        قبل من  المقدمة  الصلة  ذات  واإلفصاحات  المحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  المستخدمة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  تقييم 

 ة. داراإل
 

 اإلإلى    التوصل استخدام  مالئمة  المدارمدى  االستمرارية  مبدأ  التي حصلنا  إلى    داً نا ستاقيام،  والبي  حاسة ألساس  التدقيق  أدلة 

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

 خذ أ ا أن ن لينب عيج  وجود عدم تأكد مادي، إلى  ها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصلأعمالعلى متابعة  المجموعة

تعديل رأينا في حالة عدم أو    المجمعةرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية  االعتبار، في تق  عينب

أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. على الرغم من إلى    مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا 

 ها على أساس مبدأ االستمرارية.أعمالعن متابعة  المجموعةلمستقبلية في توقف وف االظرو أ ثاألحدابب تتسقد ذلك، 
 

   المالية للبيانات  الشامل  العرض  كانت  المجمعة  تقييم  إذا  ما  وتقييم  اإلفصاحات  ذلك  في  بما  فيها  المتضمنة  والبيانات  وهيكلها 

 يحقق العرض العادل.ت الصلة بأسلوب اث ذداح ألسية واسا األ التتعبر عن المعام المجمعة البيانات المالية
 

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

التدق  عملية  على  واإلشراف  التوجيهات  إبداء  عن  مسؤولون  ونحن  المجمعة.  المالية  البيانات  للمفيذوتنيق  حول   عةموج ها 

 قط عن رأي التدقيق. حمل المسؤولية فتون
 

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

  .لتدقيقا  أعمالء الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثنا  أدواتبما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في 
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 شركاتها التابعةوقفلة( . )مش.م.ك اريطوير العقللتاألولى  طرشركة ق
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 المجمع   الخسائرأو  األرباحبيان 

 2021 ديسمبر 31المنتهية في  سنةلل
 

  2021 2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  ات إيضاح 

      ات يراداإل

 4,667,443 6,878,137 4 ل  يغش ت لا ت ا إيراد

 (3,312,152) (4,495,797) 5 تكلفة التشغيل  
  

─────────── ─────────── 

 1,355,291 2,382,340  ربح التشغيل  
    

 تأجير  اتإيراد 
 

288,977 115,310 

 خدمات الصيانة   اتإيراد صافي 
 

32,618 11,117 

 بيع مخزون عقارات  من خسارة
 

(71,074)  -      

 ن العقارات مخزو ضفيتخ 
 

 -      (1,076,913) 

 (1,309,969) (632,563) 10 ارات استثمارية لعق ادلةالع التغير في القيمة

 األرباحل جودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالربح من بيع مو)خسارة( 

 الخسائر  أو 
 

(45,979) 1,474 

العادلة من خالل  قيمة مدرجة بالمالية  ت موجودامن غير محققة )خسائر(  أرباح

  الخسائرأو  األرباح
 

34,038 (33,881) 

   ح با رأعات توزي  ات إيراد
 

 -      716 

 إيرادات فوائد  
 

32,012 5,166 

  أخرى اتإيراد 
 

34,140 898 

 تحويل عمالت أجنبية  صافي فروق 
 800 (687) 

  
─────────── ─────────── 

  2,055,309 (931,478) 

 المصروفات 
 

  

  رة اإداب اتع
 (359,570) (223,671) 

 (3,052,504) (3,559,150) 6   يةإدارمصروفات 

 (324,528)      -   ا قبل التشغيل مصروفات م

 (190,384) (196,954) 13 خسائر االئتمان المتوقعة مخصص

 (5,059,015) (4,878,665) 17 تكاليف تمويل 

 (72,139) (56,900) 9 جير  ات تأ بيف تمويل لمطلوالتك
  

─────────── ─────────── 

  (9,051,239) (8,922,241) 
    

 ب  الخسارة قبل الضرائ
 (6,995,930) (9,853,719) 

   كاةالز
 

 -       -      

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
  -       -      

 
 

─────────── ─────────── 

 خسارة السنة  
  

(6,995,930) (9,853,719) 
  

═══════════ ═══════════ 
    

 فلس  (19.71) فلس  (13.99) 7 والمخففة    سية األساخسارة السهم  
  

═══════════ ═══════════ 

 

 

 
 

 

 
 

 



 شركاتها التابعةوقفلة( . )مش.م.ك اريطوير العقللتاألولى  طرشركة ق
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 المجمع الشامل الدخلبيان 

 2021ديسمبر  31ي ف يةهالمنت للسنة

 
 2021 2020 

 دينار كويتي  ويتي دينار ك 

   

 (9,853,719) (6,995,930) السنة  خسارة
 

─────────── ─────────── 

   شاملة أخرى:  ات إيراد ( خسائر)

ائر في فترات خسالأو  األرباحإلى  يفها تصن ةدعا إ لن يتمشاملة أخرى  (خسائرإيرادات )
   الحقة: 

من   ةلعادلحقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة ا اتوأدمن  (سائرالخ اإليرادات )صافي 

 (81,310) (729) ات الشاملة األخرى يرادل اإلخال

 ─────────── ─────────── 

   ة: رات الحقفت فير ئسا الخ أو  األرباحإلى  شاملة أخرى قد يعاد تصنيفها ات إيراد)خسائر(  

 93,509 (119,603) نبية عمليات أج من تحويل ناتجة فروق تحويل عمالت أجنبية 
 

─────────── ─────────── 

 12,199 (120,332) أخرى للسنة شاملة ات إيرادخسائر( )
 

─────────── ─────────── 

 (9,841,520) (7,116,262)   الشاملة للسنة  الخسائر   إجمالي
 

═══════════ ═══════════ 





 بعةكاتها التا وشر ري ش.م.ك. )مقفلة(لتطوير العقاشركة قطر األولى ل
 

 

 .عةالمجم ةمالينات البيا من هذه ال اً تشكل جزء 24إلى  1المرفقة من  اتيضاحإن اإل
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 المجمع بيان التغيرات في حقوق الملكية

   2021ديسمبر  31سنة المنتهية في لل
 

 
 رأس  

 ل ماال
 احتياطي 

 اجباري  
 احتياطي 
 اختياري  

ل  يتحواحتياطي 
 ة  ت أجنبيالعم

التغيرات المتراكمة  
 خسائر متراكمة  لة دفي القيمة العا

 
 موع  مج لا

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك يكويت دينار 
        

 45,636,769 (4,889,708)  (431,713)  (795,722)  725,625   1,028,287   50,000,000   2021يناير  1في 

 (6,995,930)  (6,995,930)      -     -     -     -     - خسارة السنة 

 (120,332) - (729)  (119,603)     -     -     - للسنة  رىأخ شاملة  خسائر

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

 (7,116,262) (6,995,930)  (729) (119,603)      -     -     - الشاملة للسنة  الخسائر يل ا إجم

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

  38,520,507  (11,885,638)  (432,442)  (915,325)   725,625   1,028,287   50,000,000  2021ديسمبر  31كما في 

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

 
 رأس  

 ل ماال
 احتياطي 

 اجباري  
 احتياطي 
 اختياري  

ل  يتحواحتياطي 
 ة  ت أجنبيالعم

التغيرات المتراكمة  
 في القيمة العادلة 

 أرباح مرحلة  
 ( خسائر متراكمة )

 
 موع  مج لا

 دينار كويتي  دينار كويتي  ي كويت  ردينا دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي دينار ك ي كويت  دينار 

        

 55,478,289 4,964,011 (350,403) (889,231) 725,625 1,028,287 50,000,000 2020 يناير 1في 

 (9,853,719)  (9,853,719)      -     -     -     -     - ارة السنة سخ 

 12,199     - (81,310)  93,509      -     -     - خرى للسنة  شاملة أ إيرادات
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 (9,841,520) (9,853,719)  (81,310)  93,509      -     -     - الخسائر الشاملة للسنة  إجمالي
 

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

 45,636,769 (4,889,708)  (431,713)  (795,722)  725,625   1,028,287   50,000,000  2020 ديسمبر 31كما في 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 



 لتابعةوشركاتها ا )مقفلة(. كش.م.ي رتطوير العقالى للكة قطر األوشر
 

 

 .المجمعة يانات الماليةمن هذه الب اً تشكل جزء 24إلى  1ات المرفقة من حيضا اإلن إ
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 المجمع بيان التدفقات النقدية

 2021 برديسم 31ة في يالمنته سنةلل
 

 2021 2020 

 
 دينار كويتي ي دينار كويت ات إيضاح

 نشطة التشغيل أ
 

  

 (9,853,719) (6,995,930)  نةسال ةر خسا
    نقدية: السنة بصافي التدفقات ال خسارةلمطابقة الت  تعدي

 1,920,467 2,408,150 8 ومعدات  ممتلكات استهالك 
 370,429 370,121 9 دام  استهالك موجودات حق االستخ

  61,730  78,037  خدمة للموظفيننهاية المخصص مكافأة 
 5,059,015 4,878,665 17 لقروض بنكية   تكاليف تمويل

 72,139 56,900 9 تكاليف تمويل اللتزامات التأجير  

  1,309,969  632,563 10 يةرات استثمار العق  لةد اع ليمة اي القالتغير ف
 ت  اتخفيض مخزون العقار 

 -     1,076,913 
 ن عقارات  خسارة بيع مخزو

 71,074 -     

أو   قيمة العادلة من خالل األرباحبال جةدر م مالية  تيع موجودابمن  (أرباحخسائر )
 الخسائر 

 45,979  (1,474) 
  ألرباحالعادلة من خالل ا  ة بالقيمةالية مدرجققة من موجودات مائر غير مح)أرباح( خس

 الخسائر أو  
 (34,038)  33,881  

 190,384 196,954 13 توقعة  ئر االئتمان المخسا مخصص

 رباح ات أعتوزيت ا إيراد
 -     (716) 

 إيرادات فوائد  
 (32,012) (5,166) 

  
───────── ───────── 

  1,676,463 233,852 
 التعديالت على رأس المال العامل: 

   

 المخزون 
  (6,126) (65,040) 

ً دمدينون وم      فوعات مقدما
  (1,198,280) (396,699) 

 عقارات  ون مخز  
  2,304,783  -     

 ة  روفات مستحقدائنون ومص 
  (310,815)  364,988  

 محتجزات دائنة 
  (87,167)  (65,795) 

  
───────── ───────── 

 العمليات  الناتجة من التدفقات النقدية 
 2,378,858 71,306 

 ة للموظفين مدفوعة  ممكافأة نهاية الخد
 (24,557) (13,564) 

  
───────── ───────── 

 أنشطة التشغيلالناتجة من ة قات النقدي التدفصافي 
 2,354,301 57,742 

  
───────── ───────── 

 ة االستثمارشطن أ
   

 (70,716) (405,317) 8 شراء بنود ممتلكات ومعدات 
 (81,369)      - 10 ارية  مصروفات رأسمالية لعقارات استثم

 (214,184)      -  وير  يد التطقلعقارات ة ليمصروفات رأسما 
  خرىاألالشاملة  ات يراد اإلالعادلة من خالل   بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة

 -      203,465 
  الخسائر أو  رباح ل األالخ من عادلة موجودات مالية مدرجة بالقيمة الشراء 

 -      (64,206) 

 الخسائر أو    حربال األالخ  منة دلعادرجة بالقيمة الموجودات مالية م ت من بيع صالحمت
 267,985  82,333 

 ادات فوائد مستلمة  إير 
 -     5,166 

 مة  ات أرباح مستلات توزيعإيراد
 -      716 

  
───────── ───────── 

 في أنشطة االستثمار  ة دملنقدية المستخصافي التدفقات ا
 (137,332) (138,795) 

  
───────── ───────── 

 شطة التمويلن أ
   

 جير عقود تأسداد مطلوبات 
 (399,074) (326,185) 

  
───────── ───────── 

 ة التمويل أنشط ة في مالمستخدالتدفقات النقدية  فيصا
 (399,074)  (326,185) 

 يةأجنب ت العمتحويل تأثير فروق 
 (24,023) (30,624) 

  
───────── ───────── 

 ل المعاد النقد في النقد و( لنقص)ا ة زيادال  صافي
 1,793,872  (437,862) 

 يناير   1عادل في لمد ا لنقالنقد وا
 983,172  1,421,034 

  
───────── ───────── 

 983,172 2,777,044 14 ديسمبر   31النقد والنقد المعادل في 
  

═════════ ═════════ 
    

 ة المجمع:ان التدفقات النقدي ة من بي قدية مستبعد ن معامالت غير 
   

 160,704 4,174 9 د التأجير ت عقو مطلوبا إلى   إضافات
 (160,704) 4,174 9 ام ق االستخدموجودات حإلى   إضافات

 كات ومعدات  ممتلإلى  تحويل من عقارات قيد التطوير 
 -     102,326,919 

 استثمارية   تقاراعإلى  د التطوير عقارات قيتحويل من 
 -     6,063,809 



 تابعةال تهااوشرك (فلةم.ك. )مقش.لعقاري لى للتطوير اشركة قطر األو
 

 لمجمعةا حول البيانات الماليةات يضاح إ
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 موعة  والمجمعلومات حول الشركة  1
 

 لشركة  حول ا معلومات  1.1
 

بإص التصريح  التم  ش  المجمعة  اليةلما  تا ان بيدار  العقاري  للتطوير  األولى  قطر  )لشركة  )مقفلة(  األم"ال.م.ك  "(  شركة 

ة  دارمجلس اإلأعضاء  وفقاً لقرار    2021ديسمبر    31ي  ية ف همنتللسنة العة"(  المجمو“بـ  ليها معاً  تها التابعة )يشار إا وشرك

 . ة لجمعية العمومية السنويتماع ا في اج  لمجمعةية الما البيانات تعديل هذه ال شركة األممي الاهيحق لمس . 2022مايو  22في 
 

األمالإن   وتأسيسها  شركهي    شركة  تسجيلها  تم  مقفلة  مساهمة  مك2004يو  ما   11في  بالكويت  ة  يقع  ا.  األملتب    شركة 

 .  14عة رقم ، قطالقبلة ،18ابق الطج، الخلي  جالكويت، شارع أبو بكر الصديق، برمدينة المسجل في 
 

لرئيلا  ةطشناأل  ثلتتم األملسية  األ  شركة  امتالك  اوالحصص في شركا   سهم في  أخرى وإقراض  للشركات  ت  التي ألموال 

التجارية والصناعية وامتالك العقارات في الحدود التي  ت  ا معالوالبراءات االختراع  جير  تالك وتأ تمتلك فيها حصص وام

ال  يسمح فائض  ما واستثون  قانبها  مالاألمر  أوراق  في  وعقا وال  جهات  ر  دا تت  راية  قبل  كافة  من  تنفيذ  يتم  متخصصة. 

 .شركة األمم األساسي للوالنظا تأسيس ال لعقد األنشطة وفقاً 
 

اإل هيكل  1.2  رقم  يضاحيعرض  حول  يعرض  موعة. ج الم  المعلومات  ب  19  يضاحاإل  كما  المتعلقة   عالقاتالالمعلومات 

   . ةذات عالق رافطألامع ة وعجمملل  خرىاأل
 

 معلومات حول المجموعة   1.2
 

 .  2021ديسمبر  31وشركاتها التابعة كما في  شركة األمية للالبيانات المال المالية المجمعة  لبياناتتتضمن ا
 

 وعة:  للمجم جمعةالبيانات المالية الممن تتض

  
 حصة الملكية 

% 
األنشطة  
 الرئيسية

 كة شرالاسم 
د لب
  2020 2021 س أسيالت

     

     بصورة مباشرة:  المحتفظ بها  التابعة   الشركة

 عقارات   %99 %99 عمان   السياحة ذ.م.م. )"عمان األولى"( شركة عمان األولى للتطوير العقاري و

 صيانة مباني  %100 %100 قطر   ة  لؤ للصيانفرست اللؤ

 %100 %100 قطر   ذ.م.م. فيرست هوتيل 

فندق خمس  

 نجوم
     

 :  ةرشاغير مببصورة ا تفظ بهمحال تابعة ات ال الشرك
     .م. خالل شركة عمان األولى للتطوير العقاري والسياحة ذ.م  بها من  المحتفظ

 ت عقارا %99 %99 ن  عما ستثمار العقاري ذ.م.م.  شركة الكويت األولى لال

 ارات قع %99 %99   عمان  ذ.م.م.  الحديثة ع يرا مشلالستثمارات وال يةشركة الكويت

 عقارات  %99 %99 عمان     م.م. ي ذ.ارق علاتطوير حديثة للالشركة الصفاة 
 

  أسهم ة  %. تحوز المجموع100نسبة  المحتفظ بها مباشرة  في هذه الشركات التابعة    تمثل حصة الملكية الفعلية للمجموعة

.  شركة األمعن ال ةبسم أمناء نيا با  قيةبالمت همسألبا  تابعة بصورة مباشرة وفقا للموضح أعاله، ويتم االحتفاظركات الشهذه ال

 التابعة.  اتالشرك في سهماأللك المستفيد من هي الما  شركة األما أن الكتابيمناء أكد االقد و
 

     المحاسبية الهامةت اسيالسوا  عدادأساس اإل 2
 

 دادعأساس اإل 2.1 
 

 عدادأساس اإل

والموجودات المالية المدرجة   العقارات االستثمارية  اسقي  باستثناءية  ريخ تا لة الفتكال  بدأوفقاً لم  المجمعة  يةنات المالتعد البيا 

اإل خالل  من  العادلة  األخرىيرادبالقيمة  الشاملة  المالياو  ات  المدرلموجودات  من ميلقا ب  جةة  العادلة  أو    باحراألخالل    ة 

  قاً للقيمة العادلة.ئر وفا الخس



 تابعةال تهااوشرك (فلةم.ك. )مقش.لعقاري لى للتطوير اشركة قطر األو
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   تتمة( )  المحاسبية الهامةت اسيالسوا  عدادأساس اإل 2
 

 )تتمة(   عدادأساس اإل 2.1 
 

 )تتمة(  عدادأساس اإل

  في الريال القطري. شركة األمسية للالعملة الرئيبينما تتمثل ويتي لكار اينلدبا  معةالبيانات المالية المج  م عرضتي
 

ال  إعدادتم   للمجموعة  الية  مالبيانات  للمعالمجمعة  الدولوفقاً  للتايير  ال ليا م لاقارير  ية  مج صادرة  ة  معايلعن  الس  اسبة مح ير 

 .  دوليةال
 

 محاسبية الهامة ملخص السياسات ال       2.2
 

 اس التجميع  أس

التابإن الشرك أو   اطرمخ لل  عرض المجموعةطرة عندما تتلسيأ انشت  .شركة األم ال  عة هي الشركات التي تسيطر عليها ات 

في حقوق  لها  امتغ  عائدات  يكون  الشركة  في  مشاركتها  من  فيها يرة  لدي  لمستثمر  القدرة عل ا  ها ويكون  تلك ثيتأ ل ى  ر على 

  فيها   ستثمرالمعلى الشركة    صورة محددة، تسيطر المجموعة ى الشركة المستثمر فيها. وبل سيطرتها علعائدات من خالال

 مجموعة: يكون لدى ال دما عن قطف
 

 صلة ة ذات الشطنوجيه األى تعل  ق الحالية التي تمنحها القدرة الحاليةلحقوا )أي اة على الشركة المستثمر فيهريطالس 

 لمستثمر فيها( صة بالشركة اخا ال

 و  ركة المستثمر فيها،ة من مشاركتها في الشحقوق في عائدات متغيرأو  طرالتعرض لمخا 

 تهاا في التأثير على عائدافيه مرلشركة المستثيطرتها على ام سخداستا ة علىالقدر 
 

وعة  تحتفظ المجم  دما فتراض، وعنالا  اهذ  طرة. ولدعمسيالإلى    ؤديك افتراض أن أغلبية حقوق التصويت تام هنا ع  كلبش

من   التصويتبأقل  حقوق  محقوأو    أغلبية  الق  تأخذ  فيها،  المستثمر  للشركة  ف مجمماثلة  اعتوعة  كرهبا ي  المعلومات   افةا 

 لمستثمر فيها بما في ذلك:كة الى الشرند تقييم مدى سيطرتها عة عللصالظروف ذات او
 

  تثمر فيها اآلخرين في الشركة المسيت صولتاوق حاملي حقع م قدي القائمالترتيب التعا 

  التعاقدية األخرى قوق الناتجة من الترتيبات الح 

  حتملةلما تويلتصوق اوحق موعةحقوق التصويت لدى المج 
 

وجود  إلى    معلومات والظروف تشيرفي حالة إذا كانت اليها  ستثمر فشركة المسيطرتها على ال  دىم  ة تقييملمجموعتعيد ا

الثالثأو    داح ومل  ت في عا ايرتغ العوامل  من  يب أكثر  للسيطرة.  التابعة عة  الشركة  تجميع  المجموعة على دأ  ندما تحصل 

  موجودات لج اتدرعة.  لتابيطرتها على الشركة اس  ةعا تفقد المجموالسيطرة عندم  ذه ه  فوقوتتبعة  التا ركة  سيطرة على الشال

 الخسائر أو    األرباحبيان    بيعها خالل السنة فيأو    ا هزتياح تم    التي  بعةا ت لالشركة  لت  ات والمصروفا يرادوالمطلوبات واإل

 التابعة. ة على الشركة وعجممالرة سيط توقفحتى ل المجموعة على السيطرة وا من تاريخ حصوالمجمع اعتبار
 

  ر غي  ة والحصصوعجمللم  ألمة اشركرى بمساهمي الات الشاملة األخ يراداإل  بنودبند من  الخسائر وكل  أو    ق األرباحلعتت

إنلما حتى  ذلك  سيطرة  ا إلى    أدى  في  عجز  ويتم  رصيد  المسيطرة.  غير  على    راءج إلحصص  الضرورة  عند  تعديالت 

لكيكات  شرلل  المجمعةلية  الما البيانات   السيا   التابعة  ات  ا ستتماشى  السياسات  مع  ويتم  مجموعةللة  بيلمحاسالمحاسبية   .

وال الموجودات  كافة  فياستبعاد  شركاتب  ما مطلوبات  الملوع جممال  ين  وحقوق  واإلة  والتدفقا والمصروف  تايرادكية  ت ات 

 .عميلتج ند امل عالكا بين أعضاء المجموعة ب ة بالمعامالت فيما النقدية المتعلق
 

 حقوق ملكية.  ة، كمعاملة سيطرفقد ال لملكية لشركة تابعة، دون ا ةصن التغير في ح تتم المحاسبة ع
 

لوبات ذات الصلة،  في ذلك الشهرة( والمط  تستبعد الموجودات )بما نها  فإ ،  ةابعكة تى شرعلة  ة السيطروعإذا فقدت المجم

المسيط غير  حقووالحصص  بنود  من  وغيرها  الرة  فيملكيق  الناتجةخسالأو    األرباحل  سج تن  حي  ة  أو    األرباحي  ف  ائر 

 قيمة العادلة.ار متبقي وفقا للستثما جل أي. ويسالخسائر
 

   ات يراداإلب  االعتراف

عكس المقابل تة يميل بق عمالإلى  تما الخدأو  طرة على البضائعء عند نقل السيالعقود مع العمالات من يرادإلبا  رافيتم االعت

المجمالذ تتوقع  البضائعي  نقل  مقابل  عليه  الحصول  المج قتأو    وعة  وانتهت  الخدمات.  كشركةى  إل  موعةديم  تعمل    أنها 

 العميل. إلى  ت قبل تحويلها دما الخ أو  البضاعة موذجية علىن رةوبص رإنها تسيطاتها حيث دراإيترتيبات  أساسية في جميع
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 )تتمة(  المحاسبية الهامةت اسيالسوا  عداداإل أساس 2
 

 ة( م)تت  ملخص السياسات المحاسبية الهامة      2.2
 

 )تتمة(  ات يراداإلاالعتراف ب

 ات. دراي اإلعتراف باال أيضاً قبل ددة التالية لمح ف ارا عتر االعاييء بميجب الوفا 
 

  اتيراداإل
الف  اتيراداإلتلك    اتد راياإلتمثل   غرف  من  واالالناتجة  الليمنادق  وسيارات  والمشروبات  انتظار  طعمة  وخدمات  وزين 

والسيارات من  ،  تسج يالتشغ  اتإدارغيرها  النقال في    اتيراداإلل  ل.  الت طة  البضاعةزمنية  السيطرة على  فيها  تنتقل  أو   ي 
   العمالء.ى إل  الخدمات

 

  مخزون العقارات عيب
ايراداف باإليتم االعتر التبادل غير إلى    يطرة على األصلسلات من بيع العقار عند نقل  المشتري ويكون ذلك عادةً عن 

 . مةالها  ة الشروطافبك اءلوفند اقط عات فبالمبيعتم االعتراف ود المشروطة، يق. بالنسبة للعللموجوداتط المشرو
 

 جير ات التأد راإي
جير التشغيلي  تأال  ودعق  نة عاتج نال  رجيات التأإيراد ة عن  يلي. تتم المحاسبود التأجير التشغؤجر في عقلما  ةموعتمثل المج 
 ير. فترات عقود التأج  ىدالقسط الثابت على م ةباستخدام طريق ةارياالستثم للعقارات

 

   أرباحعات توزي اتإيراد 
 م المدفوعات.  التاس موعة فيت حق المج عندما يثب األرباحتوزيعات  اتإيراد تسجل 

 

 ات  ومعد ممتلكات 

بالت  تتلكا الممسجل  ت القيمة  كهال االست، ناقصاً ةكلفوالمعدات  . يحتسب  إن وجدت   -  المتراكمة  المتراكم وخسائر انخفاض 
 دات كما يلي:  لمقدرة للموجواإلنتاجية ا ألعمارمدى ا ابت علىقسط الثبطريقة ال االستهالك

 

  نة  س 50 مبنى 

 سنوات  5إلى  4   ةبيتمك  أثاث ومعدات 

 سنوات  4 يوتر اجهزة كمب 

  ت سنوا 5 سيارات 
 

صلة  عنها بصورة منف  ةوالمعدات التي يتم المحاسب  الممتلكاتبنود  ء من أحد  زج ل  داة الستبالمتكبد  يتم رسملة المصروفات
اويتم   ويللجزء    دفتريةلايمة  لقشطب  المالمستبدل.  رسملة  الالص تم  األخرىروفات  المنافع   طفقد  يتز   ا عندم  حقة  من 

  الخسائر أو  األرباحرى في بيان خاألت لمصروفا كافة ا ل ت المتعلق بها. وتسج معداوال الممتلكاتلمستقبلية لبند االقتصادية ا
 عند تكبدها.  المجمع

 

بند   وأيوالمعدا  الممتلكاتإن  جوج   ت  يتم  هرزء  مبدئياً  مسجل  به  إلغاءي  البيع  االعتراف  توقع  أو    عند  ع  فمنا عند عدم 
ة بالفرق سبتمح الاألصل )ف بعترااال  إلغاءناتجة عن  ئر  خسا أو    بيعه. تدرج أي أرباحأو    مه ية من استخداتصادية مستقبلاق

 األصل.االعتراف ب إلغاءعند  مجمعلا  ائرخسالأو  األرباحلألصل( في بيان  ةدفتريالبين صافي متحصالت البيع والقيمة 
 

ا على أساس  ديلهوتع  في نهاية كل سنة ماليةدات  وجوللم  نتاجية وطرق االستهالك إلا  رعما خريدية واألم التالقي  راجعةتتم م
 اً.بسنا م ذلك كانتى ي، ملتقبمس

 

 قيد التطوير  ات عقار

ال  رقيد التطوي   اتدرج العقارت أيبالتكلفة  معدات  الو  تلكاتممالئة  ف   ضمني  المستقبلالستخدام  غرض  فاض في انخ   ناقصاً 
مراجعة    يمة.الق لغر  دفتريةال  مةيالقيتم  العقارات  اللهذه  انخفاض  تحديد  عندما  ض  في   التغيراتأو    حداثاأل  تشير قيمة 

عن القيمة   يةتر دفال  مةالقي  لة زيادةالمؤشر وفي حاا  ذهفر مثل  االعادلة قد ال يمكن استردادها. فإذا ما تو  ةيملقأن ا   وفالظر
 لممكن استردادها.ا ها تقيمإلى  تض الموجودا، يتم تخفيمكن استردادها المقدرة الم

 

 ية  استثمار عقارات 
العقار   نتكلفة استبدال جزء م  دفتريةالعاملة. تتضمن القيمة  ملا  يفا تكالهبما في  ةبالتكلفمبدئياً    اريةستثمتقاس العقارات اال

ليومية للعقار ا  اتملخدتكاليف امن ذلك    وتستثني  افاالعترمعايير  كلفة فيما لو تم الوفاء بلتكبد ات   ي وقتري الحال االستثما 
لة التي تعكس ظروف السوق في ادلعاة  بالقيم  تثماريةسالعقارات اال  إدراجم  ، يتالمبدئي  االعترافالحقاً بعد    .االستثماري

ي ستثمارية فعقارات االمة العادلة للناتجة من التغيرات في القيلاائر  خسالأو    األرباح. تدرج  المجمعة  ةيالمال  البياناتتاريخ  
اء تقييم رخب ل  من قبة  ستثماريادلة للعقارات االالع  قيمةنشأ فيها. يتم تحديد الالتي ت للسنة    المجمع  الخسائرأو    حا رب األ   بيان

 فة.وعقارات مستقلين باستخدام أساليب تقييم معر
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 ة( تم )ت المحاسبية الهامةوالسياسات  عدادإلأساس ا 2
 

 )تتمة(  لهامة حاسبية املخص السياسات الم 2.2
 

 )تتمة( ارية  ثم ستا ت اارعق

االالعقار ب  عترافالا  إلغاءيتم   عنات  بيعستثمارية  يتم  يتم  أو    ها دما  العقارعندما  من    سحب  دائمة  بصفة  االستثماري 
بيع  و  أ  استبعاد  منر  خسائأو    رباحأ  يأوتسجل  .  عهيبن  ية م ستقبلأي منافع اقتصادية ميق  قوليس من المتوقع تح االستخدام  

اال المجمعأو    األرباحن  يا بفي  الستثماري  عقار  سنة    الخسائر  ف  تحديديتم    البيع. أو    اداالستبعفي  المدرج  المقابل  ي مبلغ 
بينة في المعيار الملة  معامسعر الوفقا لمتطلبات تحديد    ياف بالعقار االستثمار الخسائر الناتجة من الغاء االعترأو    األرباح

 .  15ة الدولي للتقارير المالي
 

  ماري نسبة للتحويل من عقار استثاك تغير في االستخدام. باليكون هنعندما    ستثمارية فقطارات االعق لاى  إل  تتم التحويالت
يير للعقار في تاريخ التغ  يةدفترالقة تكون القيمة  اسبة الالح ح لنسبة للمبا ر  ا عقلل  ةقدرالملفة  ك يشغله المالك، فأن الت  ارعق إلى  
فقاً للسياسة  بالمحاسبة عن هذا العقار و  موعةمج الاستثمارياً، تقوم  عقاراً    لكا لماله  عقار الذي يشغال  أصبح  . إذامالستخداافي  

  م.الستخداير في ايوالمعدات حتى تاريخ التغ ممتلكاتلل المنصوص عليها 
 

 راض  تتكاليف االق

ا صبح معديى تح  ةمنية طويلة مدة زبالضرور  يستلزماج أصل انت أو  ءانشا أو  رة بحيازةباشة متعلقإن تكاليف االقتراض الم
كمصروفات في  خرى  أل اتكاليف االقتراض    كافةل. ويتم تسجيل  م رسملتها كجزء من تكلفة االصع يتللبيأو    للغرض منه

ت تكفترة  تكبدها.  من  يفالتكون  والت  االقتراض  الالفوائد  األخرى  تكاليف  يتع  دها تكبتي  فيما  بعمليالمنشأة  اقترالق  ض  ة 
 ال.واألم

 

 محددة األجل  ة  يعود

 من تاريخ اإليداع وتكتسب فائدة.   اً شهر 12إلى  3 مناستحقاق أصلية  رةفتلها نك ى بدة لعوديمحددة األجل ديعة الو لثتم
 

 دات غير المالية قيمة الموجو فاضانخ

قد تنخفض ا  م  أن أصال  لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على  عةجمم  ةمالي  بيانات  كلبتاريخ    ا يمقيت  موعةج المتجري  
بتقدير المجموعة  ل، تقوم  قيمة السنوي لألصاختبار انخفاض ال   إجراءضرورة  عند  أو    ا توفر مثل هذا المؤشرم  اذإ ف .قيمته

القيرداده  تإن المبلغ الممكن اس صل.مكن استرداده لألالمبلغ الم النقد ناقصاً  أو    صللأل  العادلة  مةلألصل هو  إنتاج  وحدة 
صل منتجاً  دي ما لم يكن األارإف س  أسا   علىصل  أكل  لده  أيهما أعلى ويتم تحدي  ماتخدقيمته أثناء االسأو    البيع  حتى  تكاليفال

 خرى.األموجودات  ات المجموع  و أ  م إنتاجها من الموجودات عن تلك التي يت  مستقلة على نحو كبير  واردة  قات نقديةلتدف
النقد(    تاجإن  ة ه، يعتبر األصل )أو وحددادراستن المبلغ الممكن  ج النقد( عألصل ما )أو وحدة إنتا   دفتريةاللقيمة  د اتزيا  دمعن
  قيمته الممكن استردادها.إلى  ته ويخفضيمقخفضت نا قد
 

دل خصم يعكس دام معستخ با   اليةقيمة الح اللمقدرة من  ة استقبلي متخصم التدفقات النقدية الناء االستخدام،  عند تحديد القيمة أث
العادلة   عند تحديد القيمة (.قدج النتانة إوحد  ألصل )أوالمرتبطة با طر  ا خملوا  الزمنية لألموال  لية للقيمةتقييمات السوق الحا 

ة ادلالع ت القيمةراتأييدها بمؤش ية يتمبإن هذه العمليات المحاس .ج تقييم مناسبوذنمالبيع، يتم استخدام  حتى تكاليفالناقصاً 
 .لمتاحةا

 

المسجلة   ةيملقخفاض انائر  خسا   على أن  مؤشر كان هناك أي    اذا إلتحديد ممجمعة  ة  مالي  اناتيببتاريخ كل    تقييم  إجراءيتم  
موجودةسابقاً   تعد  انخفضت.أو    لم  ا قد  هذا  مثل  توفر  ما  استرداده  مبال  يتمثللمؤشر،  فإذا  الممكن  الممكن مبلغ  لا  فيلغ 
قيمته إلى    لألصل  ةير دفتالزيادة القيمة    يتمالحالة  في هذه   القيمة.في  نخفاض  آخر خسارة لالل  جيست  ذنملألصل    دهاستردا
، إذا لم يتم  ي بعد االستهالكالتي تم تحديدها بالصاف   دفتريةالتجاوز القيمة  ن أن تالزائدة ال يمكة  مقيالإن   ها.دردااست  الممكن

بعد هذا    .عالمجمر  سائ الخ أو    األرباحفي بيان    الرديسجل هذا   ة.ابقات سل في سنوصقيمة لألفي ال  انخفاض  تسجيل خسارة
تخريدية، ، ناقصاً أي قيمة  المعدلة لألصل  دفتريةلالتحديد القيمة    ةليقبت المستاسنوال  ياالستهالك المحمل فديل  عت  ميت  ،الرد
 . يالمتبقي من عمره اإلنتاج  مدى ل منتظم على بشك

 

 عقارات ون مخز
ا التي يتم االحتفاظ به  فبخالالعمل الطبيعي،    ضمن سياقع ها لغرض البيإنشاؤأو    ت التي تم حيازتها ار قا لعباالحتفاظ  ا  يتم

 أقل. تحقيقها أيهما  صافي القيمة الممكنأو  زون ويتم قياسها بالتكلفة كمخ  ،الرأسمالية متها يق اعالرتفأو  ري تأج لل
   

 : ىتشتمل التكلفة عل
 

 رض اال  وق تأجيرحقلملك الحر وق احقو 
  ءات المبالغ المدفوعة للمقاولين مقابل اإلنشا 
 ضرائب والقانونية  لمهنية للخدمات  ا  ابعتواألوقع  الم   إعداديم والتخطيط وتكاليف  مصت لف اراض وتكالياالقت  تكاليف

  صلة.لوالتكاليف األخرى ذات ا مباشرة لإلنشاءاتوالمصروفات غير ال اتتحويل العقار
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   )تتمة(  المحاسبية الهامة سياسات وال عدادأساس اإل 2
 

 الهامة )تتمة(   لمحاسبيةملخص السياسات ا 2.2
 

 )تتمة(  عقارات  نومخز

 دفعها.التسويق على بيع الوحدات العقارية كمصروفات عند أو  مبيعاتر المستردة المدفوعة لوكالء الغي تدرج العموالت
 

ريخ ي تا ف وقلسأسعار ا إلى  ، استناداً عمالطبيعي لألر اللمساي اسعر البيع المقدر ف إلى  ا هقيقحن تة الممكمستند صافي القيي

م  جمعةلما  ةاليالم   اناتبي ال اقابل  وتخصم  جوهرية،زمل القيمة  كانت  متى  لألموال،  اإلنجاز  نية  حتى  التكاليف  أو   ناقصاً 

 لبيع.ل التكاليف المقدرة 
 

تكلفة المخزون   دحدت  .اتيراداإلتحقق  ترة  في فوف  ة الدفترية للعقار كمصريمالق  لتسج ،  عندما يتم بيع مخزون العقارات

زيع أي  اع ويستند تومب الدة المتكبدة على العقار  ف المحدالتكاليإلى    بالرجوع  البيعد  عن  رائخسل اأو    األرباح  رجة فيدمال

 ر المباع. قا م النسبي للعحج ال إلى  تكاليف غير محددة
 

 االعتراف   ءلغاإو  قالمبدئي والقياس الالح  افعترالا - المالية  دوات األ
 

 لقياس المبدئي  تراف واأ( االع

االيمبدئم  تي برا عتا  الديلتا  ةصدراألف  وأوراق  المدينة  استحداثها.  جارية  عند  المالية  اعاالويتم  ن  بكافة  لموجودات  تراف 

 األحكام التعاقدية لألداة.  يئيا عندما تصبح المجموعة طرفا ف بدمالية األخرى مالمالية والمطلوبات ال
 

مبدئيا االلتزام المالي  أو    جوهري(  يلوتم  بندن  مضتتتي ال  لينة ا دملالتجارية ا  رصدةالف األ األصل المالي )بخ   اسقيم  يت

لة من دلبنود غير المقاسة بالقيمة العا ل  بالنسبة  –ر  صدااإلأو    لمتعلقة مباشرة بالحيازةف المعاملة اليكا لعادلة زائدا تبالقيمة ا

األرباح تتالتجا   رصدةاأل   سقيا   ويتمر.  الخسائأو    خالل  ال  التي  المدينة  بند  مضرية  جومتن  لاً قفو  يا دئبمي  هرويل  سعر  

 المعاملة.
 

 قياس الالحق  يف والب( التصن 
 

 الية  ملالموجودات ا

اال يتم  ا  فرا عتعند  المطفأة  قياسلمبدئي،  بالتكلفة  المالي:  العادلة    ،األصل  خالالقيمة  اإلمن  األخرىيرادل  الشاملة   -ات 

ة  القيم  ، سهماالستثمارات في األ  –ى  خرألالة  ات الشاميراداإل  من خالل  القيمة العادلة  المالية،الدين    أدوات  يار فستثماال

األربا العا  خالل  من  السائ الخ أو    حدلة  تقم   ميت  ر.  لم  ما  المبدئي،  لالعتراف  الحقا  المالية  الموجودات  تصنيف  إعادة 

بتغيعلمجموا المختأعمالنموذج  ير  ة  بها  الإدارص  الماليموة  يعادجودات  الحالة،  هذه  وفي  ك  ة؛  الموجوداتتصنيف   افة 

 . عمالنموذج األ في يرتغتالي للمعة الج مفترة البيانات المالية الاألول لمتأثرة بالتغيير في اليوم ال ةيمالال
 

أو   األرباح  ادلة من خالللعمة االقيه بتالية ولم يتم تصنيفال  الشروط  ستوفييتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة عندما ي

 الخسائر: 
 

 و  ،ةصيل تدفقات نقدية تعاقديودات لتح يستهدف االحتفاظ بالموج  مالعأ جموذل ضمن نفاظ باألص م االحتتي 

 على   ئدةوالفا لغ مبلاأصل  نقدية تمثل فقط مدفوعات  تدفقات  إلى    في تواريخ معينة د لألصل المالي  قا تعالشروط   يتؤد

 .قائمال المبلغأصل 
 

يتم   والتية  لشروط االألخرى فقط عندما تستوفي ا اة  ملا الشات  يرادخالل اإل  منعادلة  يمة الار في الدين بالقاس االستثمقي  يتم

 الخسائر: أو  األرباح لخال نمعادلة يمة القلتصنيفها با
 

  لمالية،ا ودات لموج ع انقدية تعاقدية وبيفقات صيل تدح فه بتتتحقق أهدا أعماليتم االحتفاظ بها ضمن نموذج 

 على أصل المبلغ  لفائدةاولغ المبقط مدفوعات أصل ف ثلتم ةدينققات معينة لتدفواريخ ت فيط التعاقد لألداة روش تؤدي

 القائم.
 

ى وفقا للموضح  األخر  شاملةلات ايرادبالقيمة العادلة من خالل اإلأو     يتم تصنيفه بالتكلفة المطفأةي الالذي  الل الماألص  نإ

 ائر. خسالأو  احة من خالل األرب العادللقيمة ل وفقاً  قياسه يتم ه،أعال
 

للمجموعةا  اتودج ولما  تتضمن المالالموجود  لمالية  بالقيات  المدرجة  العا ية  خ لد مة  من  األخرى    تايراداإل  اللة  الشاملة 

بالقيمة العادلة من خال لوفق  سها والتي يتم قيا ائر  الخسأو    باحرل األ والموجودات المالية المدرجة  ولقاً  مدينين  لايمة العادلة 

   طفأة.فة المسة بالتكلقا لمادل نقد المعا وال نقدوال رىخ األوالموجودات 
 



 تابعةال تهااوشرك (فلةم.ك. )مقش.لعقاري لى للتطوير اشركة قطر األو
 

 لمجمعةا حول البيانات الماليةات يضاح إ

   2021يسمبر د 31 فية يلسنة المنتهول فيكما 
 

 

14 

 

 )تتمة(  المحاسبية الهامةوالسياسات  عدادأساس اإل 2
 

 مة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الها 2.2
 

 )تتمة(   فعترااال  ءدئي والقياس الالحق وإلغاباالعتراف الم -المالية  دوات ألا
 

 )تتمة( قياس الالحق  ب( التصنيف وال
 

 ة( م )تتالية لمالموجودات ا
 

 الخسائر  أو   رباحواالحق  لالا  سياالق -ة الماليت  اودجمولا
 

  بالقيمة لية مدرجة موجودات ما

أو  خالل األرباح العادلة من

 الخسائر 

الموجودا هذه  قياس  باليتم  الحقا  بصافي يمق ت  االعتراف  ويتم  العادلة.    ة 

أي  وال  رباحاأل ذلك  في  بما  فوائإيرادخسائر  ت توزيعا   اتإيرادأو    دات 

 خسائر. لاأو  حبا رألامن أرباح ض
  

 ة مدرجة بالتكلفة ت ماليموجودا

 المطفأة  

الحقا  الموجودات  هذه  قياس  المطفأة  يتم  معدل    بالتكلفة  طريقة  باستخدام 

ا ويتمالفائدة  انخ فتخ   لفعلي.  بخسائر  المطفأة  التكلفة  ويتم  مة.  القي فاض  يض 

ب الفوائد،  إيراد االعتراف  وخسائات  العمالت  وأرباح  تحويل  ة ينب ج األر 

خسائر أو  الخسائر. كما تدرج أي أرباحأو  حارباأل  ضمن ةمض القيوانخفا 

 الخسائر. أو  ف ضمن األرباحعترااال إلغاءناتجة من 

 جةر الدين المد االستثمارات في 

 اتاديربالقيمة العادلة من خالل اإل

 األخرى  املةالش

ال الموجودات  هذه  قياس  بالقيمةيتم  اال  حقا  يتم   ات إيراد ب  افرعتالعادلة. 

الفعباسبة  حتسالمد  ائالفو الفائدة  معدل  طريقة  وخسائر تخدام  وأرباح  لي، 

كما   ائر.الخسأو    األرباح  ضمنفاض القيمة  الت األجنبية وانخ تحويل العم

األرباح  ت  ميت صافي  األسجيل  الشاملة  يراداإلضمن  خرى  والخسائر  ات 

عند   يتاالعتراف  إلغاءاألخرى.  إع،  األم  تصنيف  خسائر الوح  ا ربادة 

 الخسائر.  أو  األرباحإلى  ات الشاملة األخرىد راياإل نضم ةمكالمترا
  

 المدرجة أسهمت في االستثمارا 

ت ايرادبالقيمة العادلة من خالل اإل

 ألخرى  ا ةالشامل

 ة العادلة. وتسجل توزيعات األرباح لقيما با الحقيتم قياس هذه الموجودات  

فيإيرادك برألا  تتوزيعا تمثل    لم  ما   ائرالخسأو    األرباح  ات  وح  ضوباح 

والخسائر   مار. ويتم تسجيل صافي األرباحاسترداد لجزء من تكلفة االستث

اإلاألخرى   ويرادضمن  األخرى  الشاملة  تصنات  يعاد  أبداً فهيال  إلى   ا 

 .الخسائرأو  األرباح
 

 نقد والنقد المعادل  لا

ئع  لدى البنوك والودا  رصدةقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق واأللنا  يتكون ،  المجمع  نقديةال  تقا دفتال  نألغراض بيا 

 أقل.  أو  هرأش ثةثالقاق استح رات قصيرة األجل ذات فت
 

   رصدة مدينة أخرى  تجاريون وأنون مدي

ويتم تقدير الديون   لالسترداد. غير قابلة  غ  المبلغ األصلي الفاتورة ناقًصا مخصص أي مبالرى بخ األلمدينة  الذمم اإدراج  يتم  

. ويتم شطب الديون المعدومة في حالة ل المبلغ بالكاملوك في تحصيلها عندما يصبح من غير من المحتمل تحصي المشك

  لالحقة للمبالغ التي تم شطبها مسبقًا في حساب المخصص. يتم تحقيقالغ المستردة ابيتم إدراج الما.  عدم إمكانية استرداده

   .القيمة الدفترية لحساب المخصص في بيان الدخل الشامل التغيرات في
 

 لية  ات المالوبالمط

 الفعلي.  طريقة معدل الفائدةستخدام با ة أ مطف مالية بالتكلفة الالمطلوبات الافة ا قياس كيتم الحق
 

ل  منضتت المالية  والمصروف ملالمطلوبات  الدائنين  التأ ومطلوبات  نة  الدائ  اتجزتمح والحقة  المست  اتجموعة  جير  عقود 

 . محددة األجلض ووالقر
 

 حق  القياس الال
 يلي: تصنيفها كما لى المالية علمطلوبات لالحق لاس اقيلامد يعت

 

 تحقة  مست ا روفدائنون ومص
اليتم قيد المطلوبات ع من قبل    رتيوابها ف  ردواء صس  لمةخدمات مستأو    اء بضاعةي المستقبل لققة الدفع فح مبالغ مستن 

 .  أم الالمورد 
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 )تتمة(  المحاسبية الهامةوالسياسات  عدادأساس اإل 2
 

 مة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الها 2.2
 

 )تتمة(   فعترااال  االعتراف المبدئي والقياس الالحق وإلغاء -المالية  دوات ألا
 

 )تتمة( لية  ات المالوبالمط
 

 )تتمة( حق القياس الال
 

 قروض محددة األجل 
االعترا يتم الح   فبعد  قالمبدئي،  التيالقرياس  قا  والسلف  بفائد  تحمل  وض  معالتة  باستخدام طريقة  المطفأة  دة ائلفادل  كلفة 

معدل  إطفاءك من خالل عملية ات وكذلبالمطلودما يتم استبعاد الخسائر عنأو  األرباحالخسائر في و األرباحل الفعلي. وتسج 

 الفائدة الفعلي. 
 

التكلفة المطفأة التكاليف التي تعتبر جزءا ال و  أ  ابالتعة والى الحيازعالوة عأو    خصم  أي  اخذا في االعتبار  يتم احتساب 

 الخسائر المجمع. أو  باحراأل ف التمويل في بيان يلكا من تمعدل الفائدة الفعلي ض فاءطإالفائدة الفعلي. يدرج  دلمعن م زأتج ي
 

 االعتراف  ءغاإلج( 
 

 الية  الموجودات الم
حسبما ينطبق    ةمالية مماثل  موجودات عة  جزء من مجموأو    األصل المالي )أو جزء من األصل الماليراف باالعت  ءغا إليتم  

 ا:دمنع (كعليه ذل
 

  أو   دية من األصل،لتدفقات النقفي استالم ا قوحقالتنتهي 
   النقدية  فقات  التد  بدفع  اً متتحمل التزاأو    دفقات النقدية من األصلالتالم  في است  قوويل الحقبتح   عةموج مالعندما تقوم

ل  ويعة بتح وممج ال  موق)أ( تبض والدفع"، وإما  بموجب ترتيب "الق  آخرف  طر إلى    ماديبالكامل دون تأخير  المستلمة  

الهامة  المزايا  طر ولمخا االحتفاظ بكافة اأو    لويتح ب   عة)ب( لم تقم المجموأو    مة لألصلالمزايا الها فة المخاطر وا ك
  هذا األصل.  يطرة علىفقدت الس ها كنلألصل ول

 

التدفقا في استال  وقعندما تقوم المجموعة بتحويل الحق النقدية من  م   ض قبال  تيبرتي  ف  ةعومعندما تدخل المج أو    أصلت 
ذا  صل، والى أي مدى ذلك. وإاأل  لكيةالمزايا الهامة لمطر وخا لما  فةزالت تحتفظ بكا   ما كانت  ما إذا   تقوم بتقييمدفع، فإنها  الو

ل، يتحقق األصل تفقد السيطرة على األص  االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولمأو    حويلموعة بتج ملم تقم ال

الصلة. ويتم    ذيم  لتزاالا  ليسج لحالة، تقوم المجموعة أيضاَ بتصل. في هذه اعلى هذا األ  ةعمومج طرة اليسر  رامتسابمقدار  
 ي تحتفظ بها المجموعة.  وااللتزامات الت الحقوق  ساس يعكسرتبط به على أمحول وااللتزام المصل الاأل قياس

 

ة لألصل  فترية األصليبالقيمة الد  ةريطلسمدى ا  سا قيم  تي  ،ضمان على األصل المحول  المستمرة شكل  ذ السيطرةعندما تأخ 
 هما أقل. ه أيسدادعين على المجموعة د يتق ذيلال والمبلغ األقصى للمقاب

 

 الية  المطلوبات الم
 اء صالحية استحقاقه.تهانأو  إلغاؤهأو  طلوباتالمرتبط بالمالتزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام ب االعترافال يتم 

 

لي  الحالمالي  االلتزام ا  شروط   لديعتب  أو   ض بشروط مختلفة بشكل كبير،من نفس المقر  الي حالي بآخرمم  زال التادتبسا  دعن
معاملب يتم  جوهري،  هشكل  با   كإلغاء  التعديلأو    التبديلذا  ة  األصلي  اعتراف  با اللتزام  الجديدواعتراف  ويدرج اللتزام   ،

 ر المجمع. سائ الخ أو  رباحألا انيب ية الدفترية ذات الصلة ففي القيمالفرق 
 

 د( المقاصة  
ك نا ه  ذا كانمالي المجمع إالمبلغ في بيان المركز ال  فيصا ج  يدرمالية ووبات الوالمطل  ةيلما ال  تتم المقاصة بين الموجودات

ملزم حالي  قانوني  نية  حق  وتوجد  المحققة  المبالغ  الصاف  بمقاصة  أساس  على  و  تحقيقأو    يالسداد  ة  يوستالموجودات 
   واحد. نآ فيلوبات طمال
 

 المالية  دات مة الموجوقي فاضانخ

لجمخسص  صخ م  المجموعةتسجل   المتوقعة  االئتمان  المح   أدواتيع  ائر  المالية غير  للقيالدين  وفقا  بها  العتفظ  من  ادلمة  ة 
المستحقة بموجب عقد   ديةعاقالنقدية التالفرق بين التدفقات  إلى    ان المتوقعةمالخسائر. تستند خسائر االئتأو    باحراأل خالل  
االتدف  وكافة اقات  تتوقلنقدية  استلتي  المجموعة  مقا مخ ا  هم الع  بمعدل  الفصومة  لسعر  الفعليرب  تتضمن    ائدة  األصلي. 
جزأ من االئتمانية التي تعتبر جزءاً ال يت  تاالتعزيزأو    المحتفظ به  الضمانع  بي  منة  لنقديقات اتدفقعة القات النقدية المتوالتدف

 قدية. ا عالتوط الشر
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 )تتمة(  المحاسبية الهامةوالسياسات  عدادأساس اإل 2
 

 ( ة متامة )ت ية اله ب سمحاال  لسياسات املخص  2.2
 

 )تتمة( المالية دات مة الموجوقي فاضانخ

بالنالمان  م االئتسائر  ل خ يتم تسجي ازدياد   يحدث فيها لم  تمان التي  ئاالر  خاطعرض لملتا  تاال سبة لح توقعة على مرحلتين. 

االعترا منذ  االئتمان  مخاطر  في  االئتمجوهري  خسائر  مخصص  احتساب  فيتم  المبدئي،  خسائر اف  مقابل  المتوقعة  ن 

لنسبة  ا ب  . ا(رً شه  12الئتمان المتوقعة خالل  ئر ا)خسا الية  ا التهرً ش  12الل مدة  لة خ محتمال  تجة من أحداث التعثراالئتمان النا 

لما  تلحاال ااال  خاطرلتعرض  فيها لتي  ئتمان  االئتمان    حدث  مخاطر  في  جوهري  فيجب ازدياد  المبدئي،  االعتراف  منذ 

خ  المتوقعة علساحتساب مخصص  االئتمان  خسائر  مقابل  المتبقيائر  العمر  مدى  النللم  تعرضلل  ى  عن   ظرخاطر بغض 

   داة(.ألا مرعى دمعلى  سائر االئتمان المتوقعةر )خ لتعثقيت اتو
 

للمديني الم  مجموعةالفإن    ،نالتجاريين  بالنسبة  المنهج  تتبسط فتطبق  المتوقعة. وبالتالي، ال  االئتمان  خسائر  احتساب  ع  بي 

 توقعة ئتمان المخسائر االإلى    اداسائر استنمخصص خ   لك تسجلولكنها بدالً من ذ  خاطر االئتمانالتغيرات في م  مجموعةال

  .ريخ كل بيانات ماليةا ت ية فعلى مدى عمر األدا

   

قد  ذلك،  ع  م و  اً. يوم  90دفوعات التعاقدية لمدة  المر في سداد  حالة التأخ عثر في  كأصل متالمالي  ل  األص  مجموعةالل  عامت

 الخارجية أو    داخليةال  تما لومعير الأن تش  لةبعض الحاالت، وذلك في حال المالي كأصل متعثر في  صاأل  مجموعةالتعتبر  

ل  ها من قبمانية محتفظ باة أي تعزيزات ائتبل مراعلكامل قباعاقدية القائمة  للمبالغ الت  مجموعةالحتمالية استالم  عدم ا إلى  

 ت النقدية التعاقدية.اد التدفقا قع معقول باستردا ال يوجد أي تولمالي عندما لصاأل . ويتم شطب مجموعةال
 

   متداولة/غير متداولة إلى  وبات ل طلموا جودات ومف الين صت

فت والمطلوبات  الموجودات  المجموعة  اعرض  المركز  بيان  متدإلى    ا تصنيفهإلى    استناداً   معمج الالي  ملي   اولة/غير بنود 

  عندما:والً ادتل ممتداولة. يكون األص
 

 عمال أليعي لبطلاستهالكه في السياق اأو  توجد نية لبيعهأو  ع تحققهيكون من المتوق 

 جرة اً به بشكل أساسي بغرض المتا محتفظ نويك 

 و ت المالية المجمعة أبيانا رة الفت ي عشر شهراً بعديكون من المتوقع تحققه خالل اثن 

   شهراً على   لفترة اثني عشرسوية التزام  االستخدام لتأو    ن التبادلم  اديمق  نقد معادل ما لم يكنأو    نقديكون في صورة

 عة. المجم ةياللمنات االبيا  ةراألقل بعد فت
 

 متداولة.  افة الموجودات األخرى على أنها غير تقوم المجموعة بتصنيف ك
 

 متداوالً عندما:م لتزااال يكون
 

  ل عما في السياق الطبيعي لأل ع سدادهالمتوق منيكون 

 المتاجرة  محتفظاً به بشكل أساسي بغرض نوكي 

 ة المجمعة الي ملات نا االبيترة ف د عراً بخالل اثني عشر شه يكون مستحق السداد 

 مجمعة. الرة البيانات المالية د فتل بعقألاعشر شهراً على  بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني ال يوجد حق غير مشروط 
 

 خرى كغير متداولة. ألا توبا وعة بتصنيف كافة المطلالمجمتقوم 
 

 المالية  دوات لة لألالعاد  القيمة 

اللما ال  اتدواأل  ياسقبالمجموعة  تقوم   مثل  اية  المدرج موجودات  اللمالية  بالقيمة  األرباحة  خالل  من  الخسائر  أو    عادلة 

 .  عةة مجممالي بياناتيخ كل في تارثل العقارات االستثمارية مالية موالموجودات غير ال
 

في   كينالمشارين  بة  منظم  ةفي معامل  المدفوع لنقل التزام ما أو    من بيع أصل ما   عادلة بأنها المبلغ المستلملا  ةمقيال  رفتع

تاريخ   في  يستنالسوق  افترا القياس.  العادلة على  القيمة  قياس  اد  بيع  معاملة  حدوث  إحدى   أو  ألصلض  في  االلتزام  نقل 

 التالية: حاالت ال
 

 االلتزام، أوأو  لألصل يسيئ لرا سوقي الفقل النأو  البيع 

 االلتزام. أو لألصل ءمةر ماللسوق األكثالنقل في غير السوق الرئيسي، أي في اأو  عالبي 
 

 .  ئمة مالالسوق األكثر أو  السوق الرئيسيإلى  الوصول موعةالمج ن بإمكان يجب أن يكو
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 )تتمة(  المحاسبية الهامةوالسياسات  عداداس اإلسأ 2
 

 ( ة متامة )ت ية اله سب محالاملخص السياسات   2.2
 

 مة(  تت) المالية  دوات لة لألالعاد  القيمة 
 

القيمة تخدامها عند  مشاركين في السوق اسكن للمملا   نم  يتت الراضا الفتااللتزام باستخدام اأو    لألصلالعادلة    يتم قياس 

 . لمثلىة اتصاديق اال مصلحتهملتحقيق ي السوق سيعملون ف ينركتراض أن المشا االلتزام، بافأو  ألصلتسعير ا
 

العادلة   القيمة  قياس  الماليراعي  السو  كالمشارقدرة    يلألصل غير  إنفي  منا تق على  اسفاج  من خالل  اقتصادية   ماتخدع 

  ى أعليستخدم األصل ب  مشارك آخر في السوق من المحتمل أنإلى    يعه من خالل بأو    ضل مستوى له، فأو  ىلأع ب  صلاأل

مة العادلة، مع  اس القيللظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقييم مالئمة يب تقيالسأعة المجموتستخدم  وأفضل مستوى له.

 .خالت غير الملحوظةام المدخدتسا ليلقة وتالصلذات ام للمدخالت الملحوظة دى استخ تحقيق أقص
 

  ؛اثلةالمطلوبات الممأو  طة للموجوداتشالنلة( في األسواق : األسعار المعلنة )غير المعد1المستوى 

 تأثيرالذي يمليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت و: أسا 2  المستوى القيعلى قيا   ا جوهري  اثل  ة العادلة مس 

 و  ؛راشبمر غيأو  اشرل مبا بشكملحوظً 

  على قياس القيمة العادلة.  ا ي روهج  اي يمثل تأثيربها أقل مستوى من المدخالت والذ يكونال  م: أساليب تقيي3المستوى 
 

والمطلوباتموجوللة  بلنسا ب الالمدرج   دات  في  المالية  ة  تحددالمجمعة  بيانات  متكرر،  أساس  إذالمجموعة    على  كانت    اما 

مدخالت  أقل مستوى من الإلى  اً استنادي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )لهرمال دوج الات ستويين مثت بالتحويالت قد حد

 . مجمعة مالية بياناتكل فترة ية ا نهي ف( لكلهام على قياس القيمة العادلة كا ير التأث ذي
 

قامت   العادلة،  القيمة  إفصاحات  لل  المجموعةلغرض  فئات  والمطلوبمبتحديد  استوجودات  ت  ا سمو  طبيعةإلى    انادًات 

 أعاله. هو موضح   يمة العادلة كما رمي للقااللتزام ومستوى الجدول الهأو  ومخاطر األصل
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

نهعة  جموملا  دمقت الخدممكافأة  لاية  المكافأةومع  جمية  هذه  استحقاق  إن  للم  لىإ  ةً دعا د  نيست  ظفيها.  األخير  وظفين  الراتب 

خد مدة  أدنى.وطول  كحد  معينة  خدمة  فترة  إتمام  وإلى  الموظفين  المتوقعة    مة  التكاليف  يكافآ الم  لهذهإن  لها جيتس  تمت 

   روفات مستحقة على مدى فترة الخدمة.كمص
  

جتماعية ال ا  العامة للتأمينات  ةسللمؤس  تا ك راتشبدفع ا  أيضا   عةالمجموتيين، تقوم  كويلفين اللموظسبة  بالنذلك، وإلى    ةفإضا

تراكات  شااله  بهذ  وعةمجملاات  فين. يتم تسجيل التزامظوتحتسب هذه االشتراكات على أساس نسبة مئوية من رواتب المو 

 كمصروفات عند استحقاقها. 
 

 الزكاة 

ــتم ــا  با تســاح  ي ــح % مــن 1بة بنســة حصــة الزك ــرار وزارة ا وعــةممج الرب ــا لق ــوفق ــة رق ــذي  2007 نةلســ 58 ملمالي وال

  .2007ديسمبر  10ن ميسري اعتبارا  
 

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  

  ة رإداس  قرار مجلإلى    استناداً دل  لمع% وفقاً لالحتساب ا1مي بنسبة  لعلقدم االكويت للتحصة مؤسسة  عة  المجموتحتسب  

 .  ؤسسة الم حصة تحديد دنة عنح السربن مؤه يجب استثنا  جبارياالحتياطي اال إلى  المحول ي ينص على أنالمؤسسة الذ
 

 األجنبية  الت عملا

ستخدام تلك  لكل شركة با   المجمعة نات المالية  بيا د المدرجة في الة وتقاس البنوتحدد كل شركة في المجموعة عملتها الرئيسي

  ملة.لمعا تاريخ ا د في السائف صرلر اية مبدئياً بالعملة الرئيسية وفقاً لسعجنبت األعامالت بالعمالرج المدتية. وعملة الرئيسال

الدينار الكويتي إلى  عةمجمانات المالية الة بتاريخ البيت والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبيموجوداالل يحوم تويت

أل الوفقاً  الصرف  بذلك  سعار  ويتم  خي التارسائدة  بيان  أو    ح ا األرب   إدراج.  في  التحويل  عن  الناتجة   وأ  حاألربا الخسائر 

 المجمع. خسائرلا
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 )تتمة(  المحاسبية الهامةوالسياسات  عدادأساس اإل 2
 

 بية الهامة )تتمة( سامحالسات  سياص الملخ 2.2
 

 )تتمة( األجنبية  الت عملا
 

اوتح   يتم بالعمالملوات  جودالمويل  النقدية  غير  بالقيمطلوبات  والمدرجة  األجنبية  العادلةت  الكويتإلى    ة  والدينار  فقاً ي 

تا ئدة فالسا   ألسعار الصرف يالنقدية ال  جودات غيرلة الموتها. وفي حا ريخ تحديد قيمي  التغير في قيمتها العادلة    تحققتي 

، الدخل الشامل المجمع  انيباألجنبي تتحقق مباشرة في    ف صرال سعار  أ  فروقن  فإ ،  شامل المجمعل الدخ ال  يانفي بمباشرة  

  المجمع، يتم تسجيل  ئرالخسا و  أ  األرباحن  لة في بيالعادقيمتها ا  التغير في  إدراجتي يتم  لا  دات غير النقديةوبالنسبة للموجو

 المجمع.  الخسائرو أ حربا األتحويل العمالت األجنبية في بيان  قوة فركاف
 

 مجموعة  ت الشركا 
للعمعةمالمج   المالية  البيانات  اريخت  يف والمطلوبات  الموجودات  تحويل  يتم  األجنبية،  بأسعار إلى    ليات  الكويتي   الدينار 

ال تاريالصرف  في  بيانالمجمعة  المالية  البياناتخ  سائدة  وتحول  ا،  الصر   لدخلات  أسعار  لمتوسط  وفقاً  الشركات  ف  لتلك 

 اتيراد جنبية ضمن اإلوق تحويل العمالت األرت الفعلية. تدرج فللمعدال والقمعبا تقريطات متوسلفترة حيث تكون الا لالخ 

ي. عالشاملة األخرى أجنبية،  بيع عملية  اند  بند  الشا يرادإلدرج  األج   المتعلقملة األخرى  ات  العملية  بية ضنببتلك  ن  ا ي من 

 الدخل المجمع.  
 

 مخصصات 

أنه  ل، كما  عن حدث وقع من قب  استداللية( ناتجةأو    انونيةق)  يةت حال ما زالتا  عةالمجمو  عندما يكون لدىتقيد المخصصات  

 . ماتلتزاة االمطلوباً لتسوياقتصادية فع دفق منا ن يكون تمن المحتمل أ
 

 التشغيل  ما قبل  مصروفات 

مصتتعل اق  قبل  ما  بتروفات  الملتشغيل  اإلكاليف  والمصروفات  ومصروداروظفين  المتكبدة  ية  التسويق  ة فتر  خاللفات 

 قاقها.ح دق وتسجل كمصروفات عند استنفالح فتتا ا
 

 محتملة ت وموجودا مطلوبات 

 وارد التي ن احتمال تدفق المكياإلفصاح عنها ما لم  كن يتم  ول  معةة المج اليمحتملة في البيانات المال  طلوباتملا  إدراجال يتم  

 ى منافع اقتصادية مستبعداً. تشتمل عل
 

ية قيق منافع اقتصاد يكون تح ندما  فصاح عنها عبل يتم اإل  ةالمجمع  لماليةا  اتنياالبضمن  ملة  لمحتالموجودات ا  إدراج  يتمال  

 . مرجحاً 
 

 عقود التأجير 
 

 كمستأجر المجموعة ( 1
اعتراف  ملا  متا ق بتطبيق طريقة  التأ قي وجموعة  لكافة عقود  فردية  باستثناء عقواس  وعقود جير  األجل  التأجير قصيرة  د 

ودات  أجير وموج التود  ت عقجيل مدفوعا ر لتسيج التأ ت عقود  تأجير الموجودات منخفضة القيمة. وتسجل المجموعة مطلوبا 

 .ةلصلدات ذات ابما يمثل حق استخدام الموجو تخداماالس حق

 

 جودات حق االستخداموم 
بموجودالمج   تعترف االستموعة  تارات حق  في  متاخدام  األساسي  أن يصبح األصل  تاريخ  )أي  التأجير  بداية عقد  حاً  يخ 

لمعدلة بما انخفاض القيمة وا  استهالك متراكم وخسائرأي  اً  ص ناقفة  للتكلم وفقاً  اقاس موجودات حق االستخدام(. وتتخدلالس

إعاد  يعكس قأية  تتضلم  اسية  التأجير.  عقود  المطلوبات  هذه  تكلفة  قيمة من  عق  وجودات  المسجلة  مطلوبات  التأجير  ود 

عقود تأجير  افزحو  ي أقصاً دء نا الباريخ  تقبل أو  جير المسددة فيود التأ عق ومدفوعاتوالتكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة 

جير، يتم اية مدة عقد التأ كية األصل المستأجر في نهمل  لىعها  ة من حصولوعة بصورة معقولما لم تتيقن المجممستلمة. و 

مدة  أو    لمقدر لألصلنتاجي ااإلى العمر  ات حق االستخدام المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدتهالك موجوداس

 صر. أق  أيهما التأجير  عقد
 

 مة.خدام النخفاض القيتتعرض موجودات حق االستا كم
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 ( تتمة)  ةالمحاسبية الهام  ات اسيسالو دادعأساس اإل 2
 

 بية الهامة )تتمة( سامحالسات  سياص الملخ 2.2
 

 )تتمة(   عقود التأجير 
 

 )تتمة(   موعة كمستأجرمجال ( 1
 

 ر مطلوبات عقود التأجي 
يمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير م قياسها وفقاً للقبات العقد والتي يتقد التأجير بمطلوخ بداية عيلمجموعة في تارف ا ترعت

ك المدفوعات  لذابتة )بما في  دفوعات الثالم  جيرلتأعقد اعقد التأجير. وتتضمن مدفوعات    ةرمدى فت  علىسدادها    التي سيتم

أيالثا ناقصا  طبيعتها(  في  ومدفوعات  مس  فزا حو  بتة  التأجيعتحقة  التي  قد  المتغيرة  المؤر  أحد  على  أو    شراتتعتمد 

بموجب   سدادها  المتوقع  من  التي  المبالغ  وكذلك  االمعدالت  التخ لقيضمانات  اليرمة  مدفوعات عقد  تشتمل  كما   تأجير دية. 

وعات  فل المجموعة ومدقب  من  سته ة معقولة من أنه يتم مماري من المؤكد بصورتليار الشراء والممارسة لخ عر اى سعل

التالتأجير في حالة إذامات إلنهاء عقد  الغر  الةد. وفي ح أجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار إنهاء العقا كانت مدة عقد 

ترة التي يقع فيها  كمصروفات في الف  ا همعدل ما، فيتم تسجيلأو    مؤشرلى  د عتعتم  عقود التأجير المتغيرة التي ال  تمدفوعا 

 عات.  اد المدفودالتي تستدعي س روفظلاأو  الحدث
 

احتسا  لعند  الحالية  القيمة  التأجي ب  عقد  المتزايد  مدفوعات  االقتراض  معدل  المجموعة  تستخدم  تاريخر،  عقدبد  في   اية 

د، ي. وبعد تاريخ بداية العقللتحديد بشكل فور لتأجير غير قاب في عقد ال تضمنالماض القتر التأجير في حالة إذا كان معدل ا

مطلوبزي  تمي مبلغ  الت ا ادة  عقد  ترت  تعكس  لكي  التمويل  أجير  تكلفة  تخفيضها  اكم  يتم  التأجير  بينما  عقد  مدفوعات  مقابل 

مدة عقد   يتغيير فأو    يلن يطرأ تعدلة أحا   في  تأجيرقيمة الدفترية لمطلوبات عقد اللا د قياس  يعا ذلك،  إلى    المسددة. إضافة

ما إذا كان سيتم    يتم إجراؤه لتحديد  التقييم الذيفي    تغيرأو    ا هثابتة في طبيعتال  يرج لتأ تغير في مدفوعات عقد اأو    التأجير

 راء األصل ذي الصلة.ش

 

 جودات منخفضة القيمة ومال أجيرت دجل وعقوألصيرة اق يرج لتأ عقود ا 
ا )أي تلك به  ير العقارات قصيرة األجل الخاصةالنسبة لعقود تأج ب  إعفاء االعتراف للعقود قصيرة األجلموعة  تطبق المج 

ا تطبق  كما أنه. ل(صاألأجير والتي ال تتضمن خيار شراء خ بداية الت تاري أقل من أو  شهراً  12 ا بفترةهد التي تقدر مدتوالعق

ة القيمة )أي  التي تعتبر منخفضة  لنسبة لعقود تأجير المعدات المكتبيمة با ف لعقود الموجودات منخفضة القيا رء االعت عفا إ

من   كدينا   1,500أقل  تسر  ويتم  عقد  ج ويتي(.  مدفوعات  قصيرة  فيلتأجير  ايل  العقود  الموجودات  األ   حالة  وعقود  جل 

 عقد التأجير.  ةرمدى فت علىالثابت  س القسطسا أ ىعل فضة القيمة كمصروفاتمنخ 
 

 على إمكانية التجديد  للعقود المشتملة يرلتي تم اتخاذها في تحديد مدة التأجرية ااألحكام الجوه 

خيار تمديد عقد التأجير إذا كان  يغطيها    تراتأي ف إلى    باإلضافة   اءة لإللغلير كمدة غير قابج ة مدة عقد التأ موعتحدد المج 

ورة بصقد التأجير إذا كان من غير المؤكد هاء عأي فترات يغطيها خيار إنأو  تهسريتم مما ه سعقولة أنبصورة مد ؤكمال من

 ته.  معقولة ممارس
 

ة باألحكام في  جموعضافية. وتستعين المإ  لفترات  تتأجير الموجودا  رد التأجير، خيا عقولدى المجموعة، بموجب بعض  

ة التي تحقق الصل  أي أنها تراعي كافة العوامل ذات  لتجديد.ر اارسة خيا قولة مممعة  ربصوإذا كان من المؤكد    تقييم ما 

 ك حدثنا ا كان هذة عقد التأجير إدمجموعة تقييم مال وبعد تاريخ بداية التأجير، تعيدة خيار التجديد. رسحافزاً اقتصادياً لمما

خيار   (ممارسة   عدم رسة )أو  على مما ا  تهرقد  من نطاق سيطرة المجموعة ويعكس الظروف يقع ض  ي فيتغير جوهرأو  

 (.  عماليجية األسترات التجديد )مثل التغير في ا
 

 ر ( المجموعة كمؤج 2
ها  صنيفة بملكية األصل يتم تالمرتبطوالمزايا الهامة    إن عقود التأجير التي ال تقوم المجموعة بموجبها بنقل كافة المخاطر

ي تشغيلي.  تأجير  احتساب  كعقود  أا  يرأج تلا  اتإيرادتم  على  الناتجة  القسط  مثلساس  على  وتُدرج ابت  التأجير  فترات  دى 

شرة المتكبدة ا بسبب طبيعتها التشغيلية. تضاف التكاليف المبدئية المبخسائر المجمع  لاأو    بيان األرباحات في  يرادضمن اإل

التف أثن التأجير  اء  االقيمة الدفترية لألصإلى    غيلي والترتيب لهالتشاوض حول عقد   ةيتم تسجليها على مدى فترو  جرمؤلل 

  ات في فترة اكتسابها.ادإيررات المحتملة كات التأجير. تُسجل اإليجاإيرادالتأجير على نفس أساس 
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 تتمة( )  ةالمحاسبية الهام والسياسات  عدادأساس اإل 2
 

 عد بعايير صادرة ولكن لم تسر م        2.3
 

المالية المجمعة   اتن بيا ى تاريخ إصدار الرت ولكن لم تسر بعد حتي صدلجديدة والمعدلة الت رات التفسي والمعايير  فيما يلي ا

 عول. المف سارية تصبحق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة متى أمكن ذلك عندما يبتطة عمولمج وي اتن. موعةللمج 
 

 3قارير المالية لدولي للتيار امعالعديالت على  ت –فاهيمي اإلطار المإلى   إشارة مرجعية
المحاسب الدولي  2020و  ة الدولية في مايأصدر مجلس معايير    –  عمالج األ مد  3  يةللتقارير المال  تعديالت على المعيار 

وعرض    إعدادر  إطاإلى    اإلشارة المرجعية  تعديالت هو استبدالل. والغرض من هذه امفاهيمياإلطار الإلى    إشارة مرجعية
  2018الصادر في مارس    ةيمالر الهيمي للتقاري اإلطار المفا إلى    ة مرجعيةبإشار   1989الصادر في سنة    اليةلم ا  البيانات

 ي المتطلبات المتعلقة به. فوظ يطرأ أي تغيير ملح دون أن 
 

نب  لتج   3ة  للتقارير الماليالدولي    بالمعيارالواردة    مبادئ االعترافاستثناًء من    سبة الدولية معايير المحا   كما أضاف مجلس

األ "اليوم  ائر  الخسأو    رباحإصدار  خالل  للتطبيق"  المحتملة  والمطلوبات  جةات نوالالثاني  االلتزامات  التي   عن  المحتملة 

الضرائب، في   21ية  الدولية للتقارير المال  رر لجنة تفسيرات المعاييسيتفأو    37ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي    درجتن

  ا بصورة منفصلة.لة تكبدهحا 
 

قارير دة ضمن المعيار الدولي للتارلوا ية  شادات الحالاإلر  توضيحير المحاسبة الدولية  الوقت، قرر مجلس معاينفس  وفي  

تتأثر  علمتا  3المالية   لن  والتي  المحتملة  بالموجودات  المرجعيلقة  اإلشارة  البيانات   إعدادإطار  إلى    ةباستبدال  وعرض 

ال عديالت  تسري  المالية.   أثر تنطبق بو  2022ير  ينا   1بعد  أو    أ فيالتي تبدالسنوية  المجمعة    الماليةبيانات  الت على فترات 

 . مجموعةال ىادي علر مون للتعديالت تأثيليس من المتوقع أن يك  بلي.تقمس
 

 غير متداولة أو   ت كمتداولةوباطلمل تصنيف ا: 1دولي محاسبة العيار التعديالت على م
ولي المحاسبة الدمن معيار    76إلى    69تعديالت على الفقرات رقم    2020ر  ة الدولية في يناي المحاسب  يرايعس مأصدر مجل

 ح التعديالت ما يلي:ضة. وتوتداولغير مأو  لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة 1
 

  ؛ و يل التسويةد بحق تأج لمقصوا ما 

 ؛ و لماليةا اتن بيا بد أن يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة ال  ال 

 ؛ وممارسة المنشأة لحق التأجيليف باحتمالية ن تصلن يتأثر ذلك ال 

 يؤثر ملكية وذلك في حالة أال    ي أداة حقوقتمثلت األداة المشتقة المضمنة في التزام قابل للتحويل فك فقط إذا  ق ذليتحق

  .ى تصنيفها لتزام علاال
 

المالية  يرتس البيانات  فترات  في  عةمج لما  التعديالت على  تبدأ  التي  بأثر   2023يناير    1د  بعأو    السنوية  تطبيقها  ويجب 

  ادة عإإلى  المجموعةجة حا  ومدى حاليةسياساتها المحاسبية الحالياً على تقييم تأثير التعديالت على وعة المجمرجعي. تعمل 

 .  هدملقائمة من عات القروض ااقياتف قييمت
 

 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -بالعقد تكاليف الوفاء  –ود المجحفة عقلا 
لتحديد أي من التكاليف   37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي    2020و  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في ماي

 ققاً للخسائر. ح مأو  شروط مجحفةالعقد ذي ذا كان ها عند تقييم ما إدراج تاج المنشأة إلتح 
 

رتبطة  التكاليف التي تتعلق بشكل مباشرة بأحد العقود الم  ن متعلقة بشكل مباشر". تتضمالة  فلتكتطبق التعديالت "طريقة ال

المصروفات  تتعلق    ف المتعلقة مباشرةً بأنشطة العقد. الخدمات كال من التكاليف المتزايدة وتوزيع التكالي أو    بتقديم بضاعة

 ب العقد.ف المقابل بموج حميلها بشكل صريح على الطرت تمي لمية بشكل مباشر بالعقد ويتم استبعادها ما اردلعمومية واإلا
 

  ستطبق المجموعة هذه .  2022يناير    1بعد  أو    السنوية التي تبدأ فيالمجمعة  البيانات المالية    تسري التعديالت على فترات

وم ة المجمعة السنوية التي تقليمالات  اماتها في بداية فترة البيانا اء بكافة التز ف يها بعد بالوتي لم تقم فعقود الالتعديالت على ال

 يالت ألول مرة.لتعدفيها المجموعة بتطبيق ا
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 تتمة( )  المحاسبية الهامةوالسياسات  عداداس اإلسأ 2
 

 )تتمة(  عد م تسر برة ولكن لعايير صاد م        2.3
 

المالية   للتقارير  الدولي  "نسبة    –  المالية  ت دوااأل  9المعيار  اختبار  في  10الرسوم ضمن  االعتراف  %"  إلغاء  حالة 
 ت المالية لمطلوبابا

التحسي من  للكجزء  السنوية  اللما  دداعإعملية  على    2020-2018سنوات  نات  للتقارير  الدولية  مجلس عايير  مالية، أصدر 

ام المالية  عايير  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديالً  الدولي  التي   .9لمحاسبة  الرسوم  حول  توضيحات  التعديل  يتضمن 

  عن ة  يوهربصورة ج المعدل    أو  االلتزام المالي الجديد  جريه حول مدى اختالف شروطالذي ت  ها المنشأة ضمن التقييمتدرج 

ا األ شروط  المالي  الرساللتزام  هذه  تشمل  المسددةصلي.  المبالغ  تلك  فقط  والمقرض  أو    وم  المقترض  بين  فيما  المستلمة 

شأة هذا  ن الطرف األخر. تطبق المنيابةً عالمقرض نأو    المستلمة إما من قبل المقترضأو    لةً على الرسوم المسددة ممشت

تي تقوم فيها المنشأة بتطبيق  المالية السنوية الالبيانات  بعد فترة  أو    المتبادلة فيو  أ  ةعدللية المت الما لوبا التعديل على المط

 التعديل ألول مرة.
 

فترات على  التعديل  الماليا  يسري  فيلبيانات  تبدأ  التي  السنوية  المجمعة  بالتطبيق   2022ر  يناي  1بعد  أو    ة  السماح  مع 

اموعة التعديالت علن تطبق المج أجب  يالمبكر.   البيانات المالية  أو    يف  بادلةمتالأو    بات المالية المعدلةلومطلى  بعد فترة 

   ة.ل ألول مرالمجمعة التي يتم فيها تطبيق التعدي
 

 لتعديالت تأثير مادي على المجموعة.  ن غير المتوقع أن يكون لم
 

لدولي  يار المحاسبة ا معو  ،9الية لم ا ر اريالدولي للتقمعيار : تعديالت على ال2ة رحلم لا -ةائدالف  رسعاأل رييامع ح الصالاإل
   16ية لي للتقارير المالر الدو، والمعيا 4الية مالدولي للتقارير لاار  لمعي ا و، 7المالية  للتقارير والمعيار الدولي  ،39
 -ة"  الفائد  سعاراري ألالح المعينية من "اإلصلثاحلة امرال  اربإصد  2020طس  أغسي  ف  يةلمجلس معايير المحاسبة الدوقام  

المح ومعيا   ،9المالية    يرللتقار  الدولي  المعيارى  علعديالت  لتا الدولي  ر  الدوليا يلمعوا  ، 39اسبة  اللتقاري  ر    ،7ة  لمالير 

للتقارير الم للتقارير الموالمعيا   ،4الية  والمعيار الدولي    ضغرل  بور(إليعدل ام  حالإصمن    2  لةلمرح )ا  16ة  ليا ر الدولي 

المش المعالجة  المحاسبية  استبداأ  نشتتي  كالت  اإليبل  عن  تقريب ة  فائددل  معب  ورمعدل  خالي  المخاطر.  بديل  من  ضمن تت اً 

لية ما ال  األداةعند انتقال    اإلعفاءاتتسري    .افيةاإلضات  فصاحواإل  اإلعفاءاتيبور عدد من  اإل  ثانية من اصالحالحلة  المر

 خاطر. بديل خالي من الم ئدةمعدل فا إلى يبور اإل دلن معم
 

مبرر عملي يتم التعامل  كالفائدة    سعارأليار  معال  اإلصالحنتيجة    دية التعاقديةلتدفقات النقأساس تحديد االتغيرات في  يسمح ب
كعم المتغير  أسعارفي  رات  تغيه  أن  ة  الفائدة  من    األداة تنتقل  شريطة  ا  لىإيبور  اإلمعدل  المالية  من    لخاليا   دةائلفمعدل 
 تكافئة. دية ماقتصا  أسسخاطر على لما
 

ل  معيار معداستبدال د  عنمجموعة  حوط للات التاستمرار عالق تتيح  مؤقتة    إعفاءاتيبور  اإلصالح  إمن    لة الثانيةتتيح المرح
ا  الحالي  ئدةاالف من  خالي  فائدة  تتطلب  خاطرلمبمعدل  كما  تعد  نم  اإلعفاءات.   ، طحولتا  وتوثيقف  يصنتل  يالمجموعة 
ذلمتضوي المخ   إعادة  كن  المتحديد  بالرجوعاطر  منها  الفائدة  إلى    تحوط  الممعدل  من  وتحديدالخالي  اة  دأصف  و  خاطر، 

فاعلية التحوط. ويجب  قييم  ت  طريقةالمخاطر، وتعديل    ي منخال ال  ةلفائدمعدل اإلى    بالرجوع  هلبند المتحوط لأو او/التحوط  
وتتيح   يتم خاللها استبدال معدل الفائدة المطبق.تي  مالية المجمعة الالانات  البي   ةفترة  ايوط في نهح لتاة  لمعامق  تحديث توثي
التغي   اإلعفاءات للتبعاً لية التحوط  يم فاعطريقة تقييرات في  أن    إلى   يبور لن تؤدياإلاصالح    طارإة في  تعديالت المطلوب 

 ة عن التحوط. قف المحاسبتو
 

   واإلفصاحات   ت المحاسبيةساياسال التغيرات في       2.4
 

 لجديدة والمعدلة والتفسيرات  المعايير ا  2.4.1
والتفسيرات   التعديالت  من  العديد  لسنة    ألولتسري  أنه  2020مرة  المالي  إال  البيانات  على  تأثير  لها  المجمليس  عة  ة 

 ة.  وعللمجم
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 مة( تت)  المحاسبية الهامةاسات يلسا و دعداأساس اإل 2
 

 )تتمة(    واإلفصاحات   ت المحاسبيةساياسال التغيرات في       2.4
 

 )تتمة(  المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات  2.4.1
 

 عمال : تعريف األ3ية ماللمعيار الدولي للتقارير الاتعديالت على 
الوارد ضمن المعيار الدولي للتقارير   عمالتعديالت على تعريف األ  2019ة في أكتوبر  عايير المحاسبة الدوليجلس ممر  دأص

التي تم حيازتها   الموجودات أو    نشطةمن األ  وعةالمنشأة في تحديد ما إذا كانت أية مجمبهدف مساعدة    عمالدمج األ  3المالية  
التقييم لما إذا كان    لعما المرتبطة باأل  د األدنى من المتطلباتح الح وضت ت أم ال. وهذه التعديالالً أعما تمثل   كما أنها تستبعد 

نشآت عدة الممسا وتشتمل التعديالت أيضاً على إرشادات للدى المشاركين في السوق القدرة على استبدال أي عناصر ناقصة  
  مال عفات الموضوعة لألعلى تضييق نطاق التعريأنها تعمل     جوهرية كما أعماالً مثل  تذا كانت العملية المشتراة  إفي تقييم ما  

حبت هذه التعديالت أمثلة ذلك، تتضمن التعديالت اختبارا اختياريا لمدى تركز القيمة العادلة، كما صا إلى  والمخرجات. إضافة
بعد تاريخ أول   أو ي تقع فيالت خرىاألحداث األأو  تبأثر مستقبلي على المعامال ن التعديالت تسرينظراً ألة. توضيحية جديد

  عديالت تأثير على المجموعة في تاريخ االنتقال لتطبيق التعديالت.لن يكون لهذه الت تطبيق،
 

 الجوهرية  معلومات ال تعريف  :8ومعيار المحاسبة الدولي    1لي تعديالت على معيار المحاسبة الدو
 البيانات المالية  عرض  1المحاسبة الدولي  على معيار    تعديالت   2019في أكتوبر    س معايير المحاسبة الدوليةلأصدر مج 

تعريف مصطلح   السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء لكي يتفق  8ومعيار المحاسبة الدولي  
الجوهرية" في المعجم  "المعلومات  جو  وتتضحايير  يع  التعريفابعض  ويشير  التعريف.  "المعلومإلى    الجديد  نب  ات  أن 

ائها من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات المتخذة بناًء إخفأو    عدم صحتها   أو   هرية إذا كان حذفها تعتبر جو
البيانات المالية من قبل ال  على تلك  البالعام    غرضالمستخدمين الرئيسيين لها في إطار  مالية وهو عرض  ليانات امن هذه 

مال قاميمعلومات  التي  المنشأة  حول  بة  أن   ".ها.إعدادت  المتوقع  من  التعديالتليس  عن  المعلومات    ينتج  تعريف  على 
 الجوهرية تأثير جوهري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.  

 

 ( عدل اإليبورصالح مإمن   1ح المعياري لمعدالت الربح )المرحلة تطبيق اإلصال
اإلصال  قامت بتطبيق  لمعداللا  حالمجموعة  الربح  معياري  للالتعديالت    –ت  الدولي  المعيار  المالية  تعلى  ومعيار    9قارير 

للتقارير الماليةالمعيار الدو  39الدولي  بة  اسمح ال من    إصالح معدل اإليبور(  من   1المرحلة  )  7  ولي  .  2020يناير    1اعتباراً 
المر  إ  1  حلةتتضمن  اإليبورمن  معدل  اإلعفاءا  صالح  من  التعدداً  كافة  رست  يت  على  التي  المتأثرعالقات  مباشرةً  حوط  ة 
أو   وقيتالتيقن حول تعدم  حاالت من  إلى    ح يؤديكان اإلصال  التحوط إذا  قةعال ر  ربح. تتأثمعياري لمعدالت الباإلصالح ال

 سعربي  لفائدة الحال ار  عساستبدال    قبلل الفترة  أداة التحوط خالأو    لهوط  ح متلالنقدية القائمة على المعيار للبند ا  مبلغ التدفقات
ما رة ومرجحة بدرجة كبي المتوقعةمعاملة  إذا كانت ال  ما ل  حوعدم تيقن  إلى    قد يؤدي هذا  .ي تقريباً من المخاطردة بديل خال فائ

م كان  المتوقعإذا  مستقبل   ن  ك  يبأثر  بدرجة  فعالة  التحوط  عالقة  تكون  تقدمةبيرأن  إصال  1المرحلة    .  اإليبور من  معدل    ح 
 معدل اإليبور.  حصالاتجة عن إت عدم التيقن الن ثر عالقات التحوط بحاالانعدام تأ   ضتفترأن  عة  ن المجمولب مطتت  إعفاءات

هذا   أي    افتراضويتضمن  وقوع  التدفقتغييعدم  على  لهر  المتحوط  النقدية  نتيجة  ات  اإليبور.  ا  معدل    تسمح كما  إصالح 
ت تأثير لهذه التعدياللم يكن    قبلي.مستأو    بأثر رجعيام الفعالية  دعنعالقات التحوط نتيجة ال  فلمجموعة بعدم وقل  عفاءاتاإل

 مجموعة. لية المجمعة للماالالبيانات مادي على 
 

    2018مارس  29في  رير المالية الصادر قافاهيمي للتلمر ااإلطا
  متطلبات الواردة في أي معيار. الأو    به المفاهيم  ةدال يتجاوز أي من المفاهيم الوارأو    عياراً مثل مال ي  المفاهيميإن اإلطار  

 إعدادبدة القائمين  اعومسوضع المعايير  في    ية محاسبة الدولمعايير ال  مجلس  ةعدمفاهيمي هو مسا طار الاإل  غرض منإن ال
يعاب تسار مطبق وكذلك مساعدة كافة األطراف على اجد معيال يو  اسبية مماثلة حينما ر على وضع سياسات مح هذه المعايي
  ير.عايوتفسير الم

 

ا اإلطار  المعدلمفاهيتضمن  بيمي  االمعض  ل  تعريفاهيم  ويقدم  ح فلجديدة  االعات  معايير  وكذلك  موجودات بال  ترافديثة 
 هامة.  ال ميوبات ويوضح أيضاً بعض المفاهوالمطل

 

 المالية المجمعة للمجموعة.   البياناتالتعديالت تأثير على  هذهكن للم ي
 

   19-كوفيد بفيروس قة تعلالم التأجير ات يازامت: 16المالية ارير  الدولي للتقالت على المعيار ديتع
مج  معلأصدر  الدولية  س  المحاسبة  المتعلقة  امتياز  2020مايو    28في  ايير  التأجير  على  تعديل   -  19-فيدوكبفيروس  ات 

للتقارير المالية  مال التأجي  16عيار الدولي  ي رشادات المعيار الدولمن تطبيق إ  ناًء للمستأجريعفإ  ر. تمنح التعديالتعقود 
اشرة لتفشي وباء  ة مبأجير الناشئة كنتيج الت   أجير بما يعكس امتيازاتالت  دحاسبة عن تعديل عقشأن المب  16ة  اليقارير المللت

 19-ديفعلق بفيروس كومتالن امتياز التأجير  ما إذا كا   ليًا، قد يختار المستأجر عدم تقييمرًرا عمًرا لكونه مب. نظ19-كوفيد
توالمم يمثل  المؤجر  من  الت  عديالنوح  أأجي لعقد  الر  يقوم م  الذي    .  أيبه  مويقالمستأجر  باحتساب  االختيار  في تغي  ذا  ير 

التأ  الناتجةمدفوعات  التأج  جير  امتياز  بكوفيال  ريعن  تغيير  بنف 19-دمتعلق  أي  حدوث  بها  يحتسب  التي  الطريقة  وفقًا س 
  .لتأجيرعقد ا مثل التغيير تعديال لإذا لم ي، 16ارير المالية تق للللمعيار الدولي 
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 مة( تت)  امةالمحاسبية الهاسات يلسا و دعداأساس اإل 2
 

 )تتمة(    واإلفصاحات   ت المحاسبيةساياسال التغيرات في       2.4
 

 )تتمة(  المعدلة والتفسيرات المعايير الجديدة و  2.4.1
 

عل الت  رييس البيانات  عديل  فترات  التاى  السنوية  المجمعة  تبلمالية  فيي  كما  2020يو  يون  1بعد  أو    دأ  بالتطبيق ،   يُسمح 

 المجمعة للمجموعة. المالية  البياناتالتعديل تأثير جوهري على عن هذا كر. لم ينتج المب
 

 اضات المحاسبية الهامة ترالتقديرات واالفاألحكام و           3
 

اللبي ا   إعدادإن   للمانات  المجمعة  يتطلج مالية  اإلموعة  من  وضع  دار ب  وافتراض ة  وتقديرات  اأحكام  على  تؤثر  لمبالغ ات 

 إن.  فصاح عن المطلوبات المحتملةواإل  واإلفصاحات المرفقة  ت والمطلوباتلموجودات والمصروفا ات وارادي المدرجة لإل

ا من  التأكد  يؤدي   يراتوالتقد  اتضراالفتعدم  تتطل نإلى    قد  تعديال تائج  للملى  ع  ا جوهري  ب  الدفترية  أو    وجوداتالقيمة 

  لية.المستقبالفترات في  المطلوبات المتأثرة
 

 الهامة كام األح

 يةروهثر ج ية والتي كان لها التأثير األكذ األحكام التالة باتخا دارمحاسبية للمجموعة، قامت اإلت السياسا تطبيق ال  في إطار

 مالية المجمعة:بيانات اللبالغ المسجلة في افي الم
 

 صنيف الموجودات المالية ت
بالموجودات وتقييم   االحتفاظ  الذي يتم ضمنه  عمالنموذج األتقييم  إلى    ناداً ستلمالية اف الموجودات ايحدد المجموعة تصنت

 القائم. غفقط على أصل المبللفائدة وا لغالمبصل المالي ترتبط بمدفوعات أصل ما إذا كانت الشروط التعاقدية لأل
 

 ات تصنيف العقار
 .اراتون عقخزكمأو  ريسيتم تصنيف العقار كعقار استثما ن ذا كا ما إ المجموعةحدد ت
 

يتم تصنيفها   ، ولمالمجموعةفي عمليات  أو    مخصصة لالستخدام من خالل  قارات غيرف العقارات االستثمارية من عتتأل 

ادة قيمتها زيأو   ات تأجيرإيرادحقيق  بصورة رئيسية لتا محتفظ به نالمعتاد ولك عمالسياق األي فع البيكمحتفظ بها لغرض 

 الرأسمالية.  
 

يتضمن هذا البند بصورة أساسية  عمل المعتاد.ي سياق الات المحتفظ بها لغرض البيع ف العقار  منت عقاراالف مخزون ويتأل

 إتمام اإلنشاء.ها عند يعبي وتنو المجموعةالسكنية التي تطورها العقارات 
 

 ة الرئيسية  تحديد العمل
 ة. إن تحديد العملة الرئيسيةالمجموعكات من شرة  يانات المالية المجمعة على مستوى كل شركحديد العملة الرئيسية للب يتم ت

ت األجنبية على  عمالل الائر تحويي ينشأ عنها أرباح وخستدرجة بالعمالت األجنبية والمعلى المعامالت المباشر    رثيله تأ 

 لنتائج المدرجة. ا
 

ط في مؤشرات البيئة االختالالة  في ح   ا.لرئيسية للبيئة االقتصادية التي تعمل بههي العملة ا  شركة األملل  ن العملة الرئيسيةإ

دي للمعامالت  تصا االق  التأثيربصورة عادلة  تمثللتي التحديد العملة الرئيسية  امكاألح ة دارخدم اإلية، تستسئيية الراالقتصاد

ب غلالريال القطري حيث أن أ  هي  شركة األملل  العملة الرئيسية  أنإلى    ةداراإل  وتوصلتوف.  يسية واالحداث والظرالرئ 

  مدرجة بالريال القطري. شركة األمال مالتمعا 
 

   المجموعة كمستأجر  –اء  هة على خيارات التجديد واإلن ل د التأجير المشتممدة عقو يدتحد

ت يغطيها خيار تمديد عقد أي فتراإلى    غاء باإلضافةغير القابلة لإلل  هي مدة عقد التأجير  ة مدة عقد التأجيرموعالمج تعتبر  

تأجير إذا كان من غير  لخيار إنهاء عقد ايغطيها   اتأي فترأو  معقولة أنه سيتم ممارستهبصورة  مؤكدمن الن التأجير إذا كا 

 .  بصورة معقولة ممارسته دالمؤك
 

عة باألحكام في  ت إضافية. وتستعين المجمور الموجودات لفتراالتأجير، خيار تأجي  ة، بموجب بعض عقودموعالمج لدى  

الم من  إذا كان  ما  مد بصوؤكتقييم  أنها عقولة مرة  أي  التجديد.  خيار  العوا ك  تراعي  مارسة  الفة  الصلة  ذات  تحقق تامل  ي 

ير إذا كان ييم مدة عقد التأج ر، تعيد المجموعة تقاريخ بداية التأجيد توبع  اإلنهاء.أو    ارسة خيار التجديدمحافزاً اقتصادياً لم

  ى قدرتها على ممارسة )أو عدم يؤثر علعة ولمجموا  غير جوهري في الظروف يقع ضمن نطاق سيطرةتأو    هناك حدث

 (.  عمالفي استراتيجية األ رتجديد )مثل التغيخيار ال ة(ممارس
 

ا التأجير نمن  جزء  لتجديد كأدرجت المجموعة فترة  بالنسبة لعظراً ألهمية هذه الممدة عقد  ملياتها. ولهذه العقود  وجودات 

 ولة.ديل بسهباليتوفر لى العمليات في حالة إذا لم سلبي ع وهريثير ج تأ رة قصيرة غير قابلة لإللغاء وسيكون لها فت
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 ( )تتمة ة الهامة تراضات المحاسبيت واالفالتقديرااألحكام و           3
 

 االفتراضات  وت التقديرا

با تتتراضات الرئيسية التي  فاال  لقد تم عرض التأكد من  در المستقبلية والرئيلمصا علق  انات  البي التقديرات بتاريخ  سية لعدم 

المجمعة مخاطر    المالية  تعكس  تؤدي والتي  قد  ال  جوهرية  يالت تعد  إجراءإلى    كبيرة  القيمة  للموجودات    دفتريةعلى 

فطلموا الماليلوبات  السنة  اإل  لالحقةاة  ي  الفرديضاح ضمن  ايات  البيانات  بنود  حول  ذلمة  االية  تقديرات لصلةات  تستند   .

ية الحال ت  كن الظروف واالفتراضا لمالية المجمعة. ولالبيانات ا  إعدادعند  المؤشرات المتاحة  إلى    وافتراضات المجموعة

التطح  لل ول  نتيجة  تتغير  قد  المستقبلية  الناتجةأو    راتيتغورات  نطاقأو    تغييرات  نع  الظروف  خارج  سيطرة   ظروف 

 حدوثها.  ات في االفتراضات عندتغيرهذه ال  عكسالمجموعة. يتم 
 

 قارات االستثمارية  ييم العتق
القي تحديد  ايتم  للعقارات  مة  خبراء  تثمارياالسلعادلة  خالل  من  باستخدام  ة  العقارات  ومبتقييم  المعتمدة  التقييم  ئ  ادآليات 

 عادلة. قياس القيمة ال 13المالية  راري ر الدولي للتق المعيا 
 

اري المستقلين باستثناء القيم التي ال خبراء التقييم العقها  يرات أعدعلى تقد  ءً طوير بنا ات االستثمارية قيد التار العقيتم قياس  

 تحديدها بصورة موثوق منها.   نمكي
 

 عقارات  لاون لمخز تقدير صافي القيمة الممكن تحقيقها

بالتكر عقا ال  مخزون  درجي أيهما    القيمة  صافيأو    ةلفات  تحقيقها  تحديد  ل.أقالممكن  الممك  يتم  القيمة  تحقيقها صافي  ن 

ويتم تحديدها    ةالمجمع  اريخ البيانات الماليةقائمة في توق الظروف وأسعار السإلى    جوعة بالر عقارات المكتملمخزون الل

 ي السوق.حديثة فت الماللمعا في ضوء اومة خارجية المالئشارات ال ستمع مراعاة االالمجموعة من قبل 
  

 سعرة  غير المارات ثمتقييم االست

اإل العادلة  رداتستخدم  القيمة  لتحديد  التقييم  آليات  )  دواتلألة  يتوافر  المالية  ال  في    عارأسلها  التي  نشطو(.    أسواقمعلنة 

ال تطوير  ذلك  يتوويتضمن  بما  واالفتراضات  كيفافتقديرات  مع  تحديد  ق  المشاركين  دوات األه  ذه  رأسعا ية  قبل  في   من 

وتستند   ا  ةارداإلالسوق.  البيانات  على  افتراضاتها  فقدر  في  أنها    اإلمكانلملحوظة  مإال  وف  رةتوافغير  هذه  باستمرار.  ي 

تي  الفعلية ال  اراألسععن  ة  المعلومات المتاحة. ومن المحتمل أن تختلف القيمة العادلة المقدر  أفضل  ةداراإلدم  الحالة، تستخ 

   يانات المالية المجمعة. لبمتكافئ في تاريخ ا  أساسمكن تحقيقها في معاملة على ي
 

 والمعدات  لممتلكات  نتاجية ل األعمار اإل
التقدير  حتساب االستهالك. يتحددا  ات لغرضمعدالولكات  ممتلل  ةراإلنتاجية المقداألعمار    ةعالمجموة  إدارتحدد   بعد    هذا 

االستخدا لألاحتساب  المتوقع  والتل أو    صلم  اإلالتآكل  تقوم  المادي.  بمراجعةدارف  اإلنتاجية القيم  ة  واألعمار  التخريدية  ة 
 ابقة. لسديرات التقا تلف عنجية تخ اتأن األعمار اإلن ة دار اإلى رقبلي عندما تويتم تعديل مخصص االستهالك المست سنوياً 

 

 عدات  والم ممتلكات الانخفاض قيمة 
ة بتقييم دار. تقوم اإلالمجمعة  لماليةانات ا ير على المبالغ المسجلة في البيوالمعدات تأثير كب  الممتلكاتيمة  يكون النخفاض ق

قد ال يمكن  يةتردفالمة لقيا أنإلى  لظروفا  التغيرات فيأو  األحداث يرشعدات عندما توالمممتلكات النخفاض في القيمة للا
 ا.استرداده

 

 عة االنخفاض في القيمة ما يلي: مراج إلى  ن أن تؤديرية والتي يمكعوامل التي تعتبر ضروتتضمن ال
 

  ستخدام العادياالمع أو   على مدار الوقتمتوقع و يتجاوز ما هكبير في القيمة السوقية  ضا انخف  . 

 يةالرقاب اتئ ييا والبكنولوج تلفي ا الجوهريةت التغيرا. 

  ا هو متوقع. سوف يصبح أسوأ ممو أ لألصل أصبح أن األداء االقتصاديإلى  خلي تشيرأدلة من التدقيق الدا 
 

 المدرجة بالتكلفة المطفأة لمالية الموجودات اانخفاض قيمة 
أس على  المجموعة  االئتمان    بتقييم  مستقبلي  استقوم  الم  ت ادوأ بمرتبطة  ال  ةالمتوقعخسائر  المالية  بالتكلفالدين  ة درجة 

بالنسبة ل الحتساب خسائر االئتمان مبسطة    جموعة بتطبيق طريقةود، تقوم الملمدينين التجاريين وموجودات العقالمطفأة. 
وبا المتوق مخ عة.  في  التغييرات  بتتبع  المجموعة  تقوم  ال  االئتماطلتالي،  وبدالر  علان  تعمل  ذلك  من  تسجيل  ص  مخص  ى 

االئتإلى    داا ن ستا  خسائر المتوقعةخسائر  األداة    مان  عمر  مدى  مالي  الماليةعلى  بيانات  كل  تاريخ  مجمعةفي  قامة  ت  . 
بلية  تقسائر االئتمان ويتم تعديلها مقابل العوامل المسخ بيخية  خبرتها التارإلى    مخصصات تستندمصفوفة  المجموعة بإنشاء  

 .ذه التقديراتنتائج الفعلية عن هلا ف تل. قد تخ ديةا االقتص المدينين والبيئةتعلقة بالم
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 ( تمة)ت تراضات المحاسبية الهامة التقديرات واالفاألحكام و            3
 

 دير معدل االقتراض المتزايد  تق  –عقود التأجير 

يد فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزا  الي،لمرتبط بعقد التأجير بسهولة وبالتفائدة ابإمكان المجموعة تحديد معدل ال  ليس
ده لالقتراض سداالمجموعة  دة التي سيكون على  ئلفا ا  هو معدليد  اض المتز التأجير. ومعدل االقترا  بات عقودلولقياس مط
ول على أصل ذي قيمة مماثلة مة للحصماثل، للحصول على األموال الالزفترة مماثلة وفي ظل توفر ضمان م  على مدار

لى ع  "يتعين"ذي  للمبلغ اعدل االقتراض المتزايد ا، يعكس مليثلة. وبالتا حق االستخدام في بيئة اقتصادية مما   بأصلمرتبط  
واا "سداده"  يتطلبلمجموعة  الوض  لذي  حينما  التقديرات  ملحوظة   ع  معدالت  هنأو    تتوفر  لتعديلها  يكون  ضرورة  اك 

و  بنود  عقلتعكس  بتقديرشروط  المجموعة  وتقوم  التأجير.  المدخالمعد  د  بواسطة  المتزايد  االقتراض  الملحوظة  ل  د  عنت 
 لمنشأة. ا ة ببطت المرت يرادعض التقوال بد من توفره لوضع ب توفرها 

 

 التشغيل   ات إيراد 4
 2021 2020 

 دينار كويتي  تي دينار كوي 

     ات يراداإل نوع 

 3,237,886  4,713,115  من الغرف  اتإيراد 

 1,350,486  2,014,929  والمشروبات  األغذية

 79,071  150,093  فنادق أخرى   اتإيراد 
 ─────── ─────── 
 6,878,137 4,667,443 
 ════════ ════════ 

   : ات يرادإلتوقيت االعتراف با

 4,667,443 6,878,137 ينة  المحولة في نقطة زمنية مع بضاعة والخدماتال
 ════════ ════════ 

   الجغرافية   األسواق

 4,667,443 6,878,137 ة قطرولد
 ════════ ════════ 

 

 غيل  التش ةفلتك 5
 2021 2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

   غيل  التش ةفلكت

 524,455  733,030  الغرف  

 898,601  1,294,843  والمشروبات  األغذية

 69,857  99,834  ى خدمات أخر

 1,819,239  2,368,090  ( 8 إيضاحت )استهالك ممتلكات ومعدا

 ─────── ─────── 
 4,495,797 3,312,152 
 ════════ ════════ 

 

 يف التشغيل: تكال الجدول التالي تفاصيل يعرض
 2021 2020 
 كويتي نار  دي دينار كويتي  
   

  645,647   979,100  وظفين  للم أخرىرواتب ومزايا 

  376,059   570,879  مواد *  ال

  152,450   70,234   واإلسكاندريب تعيين والتال

  140,198   174,939  وريدات  الت

  68,773   96,939  العموالت  

  38,998   33,116  ارات قصيانة ع

  39,741   67,522  ونظافة من أ

  28,884   55,322  ة للضيوف  ترفيهيج برام

 1,819,239  2,368,090  (  8 احإيضاستهالك ممتلكات ومعدات )

  2,163   79,656  مصروفات أخرى  

 ─────── ─────── 
 4,495,797 3,312,152 
 ════════ ════════ 

 نة.  المخزون المستهلكة خالل الس ةلفكيمثل ت* 
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   ية إداروعمومية مصروفات  6
 2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  

   

 964,494 1,207,630 للموظفين   أخرىب ومزايا روات

 301,807 495,969 افق مر

 224,315 141,534 المشتركة   ناألماكرسوم خدمات 

 194,167 303,159 عقارات تشغيل مصروفات 

 185,880 17,233 انتدريب واسكتعيين و

 147,877 174,045   وإعالنيق تسو

 136,578 190,236 الصلة ت ذات مصروفا وال كنولوجيا المعلوماتت

 93,349 142,735 خدمات أخرى 

 52,783 119,033 تعاب مهنية  أ

 48,584 59,184 ونظافة  تأمين

 31,329 71,417 والت بطاقات االئتمان  ية وعمسوم بنكر

 12,566 4,231 ت توريدا

 10,877 12,651 وف  برامج ترفيهية للضي

 101,228 40,060    (8 حإيضا ) دات لكات ومعتاستهالك مم

 370,429 370,121  (9 ضاحإيك موجودات حق االستخدام )استهال

 176,241 209,912   أخرىمصروفات 

 ─────── ─────── 
 3,559,150 3,052,504 
 ═══════ ═══════ 

 

 المخففة ساسية و األالسهم  ةسار خ 7
 

ل  العادية القائمة خال  سهم ح لعدد األرج توسط المملى الع  السنة   ةخسارقسمة  ب  فةوالمخف  م األساسية السه  خسارةب  يتم احتسا 

ي احتسابالسنة.  المخف  خسارة  تم  الم  خسارةبقسمة    فةالسهم  المتوسط  على  لعدد  رالسنة  خالل الع  سهم األجح  القائمة  ادية 

إلى  ملةفة المحتفلمخ ا يةالعاد سهمافة األيل كند تحوم إصدارها عالعادية التي قد يت سهملعدد األالمرجح  سطزائداً المتونة الس

 سية والمخففة للسهم متطابقة. ، فإن الخسارة األسا د أدوات مخففة قائمةًرا لعدم وجونظعادية.  أسهم
 

الحتساب الالزمة  المعلومات  يلي  استناداً السه  ةخسار  فيما  األساسية  لعدد  المرسط  المتوإلى    م  خالل الق  م سهاألجح  ائمة 

 السنة:
 2021 2020 

 تي كوي  دينار ار كويتي دين 
   

 (9,853,719) (6,995,930) ة سنال ةخسار
 ─────── ─────── 

 500,000,000 500,000,000 العادية القائمة خالل السنة سهملعدد األ المتوسط المرجح
 ─────── ─────── 

 فلس (  19.71) فلس    ( 13.99) خففةمهم األساسية والالس ةخسار
 ═══════ ═══════ 

 



 التابعة اتهاوشرك لعقاري ش.م.ك. )مقفلة(ااألولى للتطوير  ركة قطرش
 

 المجمعة لماليةات احول البيان ت ا إيضاح 

   2021ر سمبي د 31 فية يلسنة المنتهول فيا كم
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 دات  ممتلكات ومع 8
 

 *  ض ار 

على   حسيناتت
 مبنى*  عقارات مستأجرة 

ات تركيبأثاث و
 سيارات   زاتوتجهي

   أجهزة
 المجموع   التنفيذ  قيد  أعمال كمبيوتر 

 دينار كويتي  يتي كو دينار ر كويتي ادين ار كويتي دين دينار كويتي  تي دينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي  

         فة: التكل

 758,902     -     361,903  39,619  138,938     -     218,442     -      2020يناير  1في 

 70,716 25,351  986   4,227  40,152     -         -         -     إضافات 

 9,183     -         -     -     2,883 6,300     -         -     مالت أجنبية فروق تحويل ع

 102,326,919     -     134,481     -     7,228,899 82,263,547     -     12,699,992 ر ات قيد التطويعقار تحويل من

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

  103,165,720   25,351   497,370   43,846   7,410,872   82,269,847   218,442   12,699,992    2020ديسمبر  31في 

  405,317   19,641   4,498      -      60,731   320,447      -         -     فات إضا

 (264,774)  (63)  (335)      -     (27,276)  (205,325)      -     (31,775)  فروق تحويل عمالت أجنبية 

     -     (25,289)   705      -      24,584      -         -         -      تحويل

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

  103,306,263   19,640  502,238   43,846   7,468,911   82,384,969   218,442   12,668,217    2021ديسمبر  31في 

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

         الك: تهاالس

  733,553       -   353,426   38,315   135,275       -   206,537      -      2020يناير  1في 

 1,920,467      -   25,133   688  587,860  1,300,539   6,247      -     المحمل للسنة 

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

 2,654,020      -   378,559   39,003  723,135  1,300,539   212,784      -       2020مبر ديس 31في 

  2,408,150       -   30,244   845   728,537   1,643,170   5,354      -     المحمل للسنة 

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

  5,062,170       -   408,803   39,848   1,451,672   2,943,709   218,138      -       2021ديسمبر  31في 

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

         الدفترية: القيمة  صافي

  98,244,093   19,640   93,435   3,998   6,017,239   79,441,260   304   12,668,217    2021ديسمبر  31في 

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

 100,511,700  25,351  118,811  4,843  6,687,737 80,969,308  5,658  12,699,992   2020ديسمبر  31في 

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

 (.  17 إيضاحقطرية )مؤسسة مالية إلى  جل مستحقةة األدض محدقروابل ن مقوالمبنى كضما  رضألاتم رهن  *  



 التابعة تهااوشرك .ك. )مقفلة(لعقاري ش.ماكة قطر األولى للتطوير شر
 

 عةالمجم يةلل البيانات الما ات حوإيضاح 

   2021يسمبر د 31 فية يالمنته لسنةول فيكما 
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 )تتمة( دات  معوممتلكات  8
 

 الخسائر المجمع كالتالي:  أو  حألربا ا بيان كات والمعدات فيلللممتاالستهالك المحمل  توزيع تم
 

 2021 2020 

 دينار كويتي  ار كويتي دين 
   

 1,819,239  2,368,090  (5 إيضاح)كاليف التشغيل ت

 101,228  40,060  ( 6 إيضاح) يةإداروات عمومية  مصروف
 

─────────── ─────────── 

 1,920,467 2,408,150 مبر  ديس 31في  كما
 

═══════════ ═══════════ 

 

 دام ومطلوبات عقود التأجير ستخوجودات حق االم 9
 

المجموعة  ت. عادةً ما تبرم  وسيارا  فين لموظة اإلقام  كنتشمل مكاتب وأما لعقارات  عقود تأجير    المجموعة جر، لدى  مستأ ك

لكية  م  بضمانعقود تأجيرها مكفولة    موجببمات المجموعة  لتزاإن ا  سنوات.  5إلى    1د التأجير لفترات تتراوح من  قوع

ها من تأجير  إعادةأو    مستأجرةن الموجودات الموعة التنازل عللمج لمستأجرة. بشكل عام، ال يجوز  المؤجر للموجودات ا

 الباطن. 
 

 ة:ل السنوالحركات خال المسجلةاالستخدام لموجودات حق  لقيمة الدفتريةي افيما يل

 

2021 

 ويتي ار كدين
2020 

 يتي ر كوا دين 
   

 1,255,776 1,058,369  ير ينا  1كما في 

 160,704 4,174  إضافات 

 (370,429) (370,121)  استهالك

 12,318 (3,101)  اجنبية مالت ع ويلتح فروق 
 ─────────── ─────────── 

 1,058,369 689,321 ديسمبر  31ي كما ف
 ═══════════ ═══════════ 

 

 (.  6 إيضاح) يةدارإل افات صروم ضمن الماالستخدا ودات حقج استهالك مو إدراجتم 
 

 خالل السنة: والحركات المسجلةت عقود التأجير وبا لدفترية لمطليلي القيمة ا فيما 

 

2021 

 دينار كويتي 
2020 

 دينار كويتي 
   

 1,134,866 1,032,668 يناير  1كما في 

 160,704 4,174 إضافات 

 72,139 56,900 تراكم فائدة 

 (326,185) (399,074) تدفوعا م

 (8,856)      -   متنازل عنه  ارايج

      -   (2,664) ويل عمالت اجنبية فروق تح 
 ─────────── ─────────── 

 1,032,668 692,004 ر ديسمب 31ا في كم
 ═══════════ ═══════════ 

 691,544 326,895  اولة غير متد

 341,124 365,109  متداولة  
 ─────────── ─────────── 

 1,032,668 692,004 ر ديسمب 31ا في كم
 ═══════════ ═══════════ 



 التابعة تهااوشرك .ك. )مقفلة(لعقاري ش.ماكة قطر األولى للتطوير شر
 

 عةالمجم يةلل البيانات الما ات حوإيضاح 

   2021يسمبر د 31 فية يالمنته لسنةول فيكما 
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 )تتمة(  ير عقود التأج ات مطلوبم و االستخدا موجودات حق  9
 

التأ دل االقتراض المتزايد  رجح لمعالمتوسط المإن   المجمع الي  يان المركز المجل في بوالمسجير  المطبق على مطلوبات 

 .  % 6.5إلى  %6يمثل 
 

 .21 يضاحاإل جير ضمنلتأا قاق مطلوبات عقوداستح  حليلفصاح عن تتم اإل
 

 :معالمج  ائرالخسأو  رباحاأل  بيان نضمالمبالغ المسجلة فيما يلي 

 
2021 

 دينار كويتي 
2020 

 دينار كويتي 
   

 370,429 370,121 (6 إيضاح) وجودات حق االستخداممصروفات استهالك م

 72,139 56,900 قود تأجير مصروفات فوائد مطلوبات ع
 

─────────── ─────────── 

 442,568 427,021 معمجال سائرالخأو  األرباح  بيان  سجل فيممبلغ ال ال  يلإجما
 ═══════════ ═══════════ 

  

 ية استثمار  عقارات  10
 2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 13,093,797  17,938,932  اير  ين 1لرصيد في ا

 81,369       -  فات إضا

 6,063,809       -  وير  ت قيد التطامن عقارت تحويال

 (1,309,969) (632,563)  لة التغير في القيمة العاد

  9,926  (43,540)  اجنبية ت عمالتحويل  روقف
 ─────────── ─────────── 

 17,938,932 17,262,829 ديسمبر   31الرصيد في 
 ═══════════ ═══════════ 

 

القيمة العادلة للعقارات االستثما  بناءً يتم تحديد  التقييم المستقلين المعها خبراايمات أجرعلى تقي  رية  ن يتسمون  تمدين ممء 

المعهالت  بالمؤ الصوذادة  تمالمهنية  والخبرة  ت  موالة  في  والحديثة  االستثماريةالعقا   فئاتقع  ل  رات  إن لتقييمالخاضعة   .

 .  13معيار الدولي للتقارير المالية مع مبادئ النماذج التقييم تتسق 
 

ة  مقارن يقة الطرواستخدام كل عقار. وفقا ل  االعتبار طبيعةخذا في  آسوق  مقارنة بالالقة  طري  مستخدابا القيمة العادلة    م تحديدت

متر عر الي سالمقارنة المطبقة من قبل المجموعة ه  دةن وح . إمماثلة  معامالتإلى    ادااستنة  عادلتم تقدير القيمة البالسوق، ي

ي مقارنة دينار كويت  632,563ية بمبلغ  ارات االستثمارلة للعقدلعا ا  القيمة  انخفضتمات،  التقيي  هذهإلى    داً واستنا   بع.المر

    (.دينار كويتي  1,309,969 : 2020) 2021ديسمبر  31ا في كم ةفتريدبقيمتها ال
 

)  10,526,837بمبلغ    بقيمة دفترية  ةارات االستثماريالعقإن   مرهونة  دينار كويتي(    10,495,644:  2020دينار كويتي 

 .  (17 إيضاح) جنبيةمؤسسة مالية اإلى  جل مستحقةحددة األض مل قروبكضمان مقا 
 

دينار   7,443,288 :2020ار كويتي )دين 6,735,992 ةدفتريلمتها ا يتبلغ ق التيمان ة عفي سلطنية رماالستثت اراالعقاإن 

   .  شركة األميا لللشركات ذات أغراض خاصة. إن هذه الشركات ذات األغراض الخاصة مملوكة فع جلة باسم كويتي( مس
 

 ى خراأل ةشامل ت الايرادالقيمة العادلة من خالل اإلية مدرجة بموجودات مال 11
  2021 2020 

 يتي نار كودي يتي ودينار ك  
    

 1,599,909 1,599,180  ةمسعر ق مالية غيرأورا
  ═══════════ ═══════════ 
 

( من قبل  كويتي  دينار  1,574,725:  2020دينار كويتي )  1,580,313تدار المحفظة االستثمارية ذات قيمة دفترية بمبلغ  

 (. 19 احإيضطرف ذي عالقة )



 التابعة تهااوشرك .ك. )مقفلة(لعقاري ش.ماكة قطر األولى للتطوير شر
 

 عةالمجم يةلل البيانات الما ات حوإيضاح 

   2021يسمبر د 31 فية يالمنته لسنةول فيكما 
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 الخسائر أو  رباح األ  اللن خالعادلة مالقيمة درجة بلية مودات ماموج 12
  2021 2020 

 ويتي دينار ك دينار كويتي   
    

 15,398 22,988  لية مسعرةأوراق ما 

 824,236  536,720   صناديق غير مسعرة  
  

─────────── ─────────── 

  559,708 839,634 
  

═══════════ ═══════════ 

 

المحفظة  تدا قيمتهمارية  ستثاالر  تبلغ  )ك  دينار  555,046  ريةدفت ال  ا التي  كويتي(    834,716:  2020ويتي  قبل  دينار  من 

 (.  19 إيضاحطرف ذي عالقة )
 

 ون ومدفوعات مقدماً  مدين 13
 2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 4,348,474 5,679,861 ن وتجاريمدينون 

 (3,562,445) (3,759,399) ة قعمتوالئتمان االر ئخسا صص : مخ ناقصاً 
 

─────────── ─────────── 

 
1,920,462 786,029 

  332,447   351,315  ( 19 إيضاح) لغ مستحقة من طرف ذي عالقةمبا 

  550,404   366,756    ا ومدفوعات مقدم تأمينات

 25,584 89,269 ن ينون آخرومد
 

─────────── ─────────── 

 2,727,802 1,694,464 
 

═══════════ ═══════════ 
 

 

 يوماً. 90إلى  30فائدة وتستحق عموماً خالل فترة  ينة أيةة المدتجاريال  رصدةمل األال تح 
 

 . العادلة  لقيمتها معقوالً المدينة تقديراً تقريبياً  التجارية رصدةيعتبر صافي القيمة الدفترية لأل
 

  ة رصد ألتوقعة لان الملمخصص خسائر االئتم  ليلوتح   الئتماناطر امخالنكشاف لاإفصاحات حول    21.1  يضاحإليتضمن ا

 لمدينين موجودات منخفضة القيمة. مدينة لدى المجموعة. ال تتضمن الفئات األخرى ضمن اارية الالتج
 

ا الحد  االئتمأليعادل  لمخاطر  للتعرض  في  قصى  البان  الي تاريخ  المج مالانات  القية  لكل  معة  الدفترية  األفيمة  من   دة رصئة 

 أعاله. ورةلمذكمدينة اال
 

 التجارية المدينة:  رصدة ألل لمتوقعةئتمان ائر االخسا  صفي مخص لحركاتا فيما يلي
 2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 3,372,061  3,562,445  يناير   1في 

 190,384 196,954   المتوقعةئتمان اال مخصص خسائر تحميل 
 

─────────── ─────────── 

 3,562,445 3,759,399 ر   ديسمب 31في
 

═══════════ ═══════════ 
 

ام استناداً ن  السا إلى    لمتوقع،  يتمبالخبرة  أن  األ  قة،  القيمة  رصدةاسترداد  منخفضة  سياسة  املكبال  المدينة غير  من  ليس   .

 .  المدينة رصدةاأل ات علىضماناالحتفاظ ب لمجموعةا
 



 التابعة تهااوشرك .ك. )مقفلة(لعقاري ش.ماكة قطر األولى للتطوير شر
 

 عةالمجم يةلل البيانات الما ات حوإيضاح 

   2021يسمبر د 31 فية يالمنته لسنةول فيكما 
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   لمعادلا د والنقالنقد  14
 

 : ديسمبر 31 في يلي مما  عادلالنقد والنقد الم، يتكون عالمجم لنقديةن التدفقات األغراض بيا 
 

 2021 2020 

 كويتي ينار  د كويتي  دينار 
   

  940,489   2,734,402  في الصندوق ولدى البنوك نقد

  1,135   1,045  (19 إيضاحارة )في محافظ مدبه د محتفظ نق
 

─────────── ─────────── 

 
 2,735,447   941,624  

  41,548   41,597    أشهر 3تستحق خالل جل ئع قصيرة األودا
 

─────────── ─────────── 

 983,172 2,777,044 قد والنقد المعادل  نال
 

═══════════ ═══════════ 

  

وتم  ، عةة للمجموفوريال  ديةات النقبلمتطلناءا على اب  أشهر  3ود يوم واح راوح بين  تتوتباينة  مجل  الودائع قصيرة األ  د مد  إن

 %( سنويا.  1.1: 2020)%  1.1فائدة بنسبة  وتحمل متوسط معدلية جنبأوالية محلية م ت لدى مؤسسا  يداعها إ
 

 رأس المال  15
 2021 2020 

 دينار كويتي  ار كويتي ندي 

 مل: دفوع بالكا المالمصرح به والمصدر و
   فلس 100ة يم( بقمليون سهم 500: 2020م )ليون سهم 500

 50,000,000 50,000,000 ( للسهم فلس 100 :2020)
 ═════════ ═════════ 

 

 طيات االحتيا 16
 

   جبارياال طياأ( االحتي
لقانون الشركات   للا لتأسيس والنظعقد اووفقاً  شركة ال ةإدار  مجلس  وصيةتلى  ، يقتطع سنويا بناء عشركة األمم األساسي 

ت  نسبة  األم من  أدبحد  %  10عن  ل  قال  منة  الس  ربحنى  للتقبل حصة  الكويت  العؤسسة  ومكافأ و  لميقدم  ء أعضا   ةالزكاة 

ا االقتطاع إذا زاد رصيد  ذوقف ه  شركة األمري. يجوز للجمعية العمومية السنوية للبا ج االحتياطي االإلى    ةدار مجلس اإل

نسبة   الما % م50االحتياطي  المصدر.ن رأس  يج   ل  اوال  استخدام  إالوز  فحتياطي  أرأو    سائرالخ تغطية  ي  ال  باح توزيع 

دفع هذه األرباح بسبب عدم وجود  ب  حيسمح فيها الرب  ي السنوات التي الفوع فدرأس المال المن  % م5يد عن  بنسبة ال تز

ذلك، ما  بوات التالية  في السناألرباح    عندما تسمحطي  توزيع. ويتم رد أي مبالغ مخصومة من االحتيا لات القابلة لاالحتياطي 

 لمال المصدر. من رأس ا %50اطي حتي وز اال جا م يتل
 

  ا كم  شركة األم من قبل اللخسائر المتراكمة المتكبدة  ل  نظراي االجباري  االحتياط إلى    استقطاع  أي   إجراءخالل السنة، لم يتم  

 .  2021سمبر دي 31في 
 

   االختياري طي تياب( االح
حد أقصى من  % ب10  عن   تزيدنوياً نسبة ال ، يقتطع سشركة األملاألساسي ل  ما أسيس والنظعقد التوالشركات  قانون  اً لقوف

قبل   السنة  للتقدمربح  الكويت  مؤسسة  اإل  حصة  مجلس  أعضاء  ومكافأة  والزكاة  اري. االختي   اطياالحتيإلى    ةدارالعلمي 

السنج ي العمومية  للجمعية  االذه  وقف  لمساهمينل  ويةوز  ب  قتطاعا  اإلتوصية مالسنوي  مجلس  توج ردان  قيودة. ال  على    د 

 االحتياطي.  اهذ توزيع
 

ل   شركة األممن قبل اللخسائر المتراكمة المتكبدة  ل  ظران  االختياريي  االحتياطى  إل  استقطاع  أي   إجراءم يتم  خالل السنة، 

   .2021سمبر دي 31في  ا كم
 

 ج( احتياطي تحويل عمالت اجنبية  
ال  تأثيرويطرة  خاضعة للس  ةشركات أجنبي  ن تحويلالناتجة مق التحويل  فروتسجل     ات يراداإلضمن  ة  يئيسعملة الرتغير 

ويتم   األخرى،  احتيكماترالشاملة  بند  في  تصني  صلنفماطي  ها  يعاد  الملكية.  حقوق  المتراكما  فضمن  بيان إلى    لمبلغ 

 المجمع عند بيع االستثمار.   لخسائراأو  األرباح



 التابعة تهااوشرك .ك. )مقفلة(لعقاري ش.ماكة قطر األولى للتطوير شر
 

 عةالمجم يةلل البيانات الما ات حوإيضاح 

   2021يسمبر د 31 فية يالمنته لسنةول فيكما 
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   ددة األجل ض محقرو 17
 2021 2020 

 كويتي نار  يد نار كويتي دي 
   

 1,261,822  3,821,954  ةتداولم

 87,246,032  89,351,455   ةتداولغير م
 

─────────── ─────────── 

 
93,173,409 88,507,854 

 
═══════════ ═══════════ 

 

طوير ض تة لغرؤسسة مالية اجنبيمها من  علي  الحصول  تم ية مكفولة بضمانات  بنكة األجل تمثل قروض  دإن القروض محد

هيلمش با روع  ريزدنورتون  في  ناما  )"المشر  -ةاللؤلؤسز  قطر  محددجيل  تستم  ع"(.  ودولة  بالريال القروض  االجل  ة 

 قطري. ال
 

 1وتستحق في  ،  2022أبريل    1شهرية بدءا من    طعلى أقسا   سنة  51الدفع على مدى  حددة االجل مستحقة  القروض م  إن

ل  معدهو ل لفعلي لهذا التسهيالفائدة ادل ن مع. إكويتيدينار  29,077,094 لغبمبكاملة لك الدفعة الفي ذبما ، 2035 نوفمبر

ال  اإلقراض قطرالنقدي  بنك  من  أدنى%  0.50زائدا    ركزيالم  صادر  )5.25  بحد  النقدي :  %2020  اإلقراض   معدل 

المركز  الصادر بنك قطر  أدنى%  0.50ائدا  ز ي  من  فترة(  %5.25  بحد  معستحقاقاال  حتى  إن  الفعلي على دة  لفائا  لد. 

   %( سنويا. 5.57: 2020% )5.75نسبة بكان  2021ر ديسمب 31ا في ض القائم كميد القررص
 

بمبلغ  ت بقيمة دفترية  اومخزون العقارت ومعدات وعقارات استثمارية  إن القروض محددة األجل مكفولة بضمان ممتلكا 

 (.  10و 8ي ضاح إي( )تينار كويدي 131,932,316: 2020كويتي )دينار  134,136,536
 

اإلي تعرض  21  يضاحعرض  حول  لم  معلومات  ومخأسخاطر  المجموعة  الفائدة  العمالعار  األاطر  ومت  ر ط خا جنبية 

 السيولة.  
 

 التمويل  مطلوبات الناتجة من أنشطةالتغيرات في ال
 

 2020 ريناي 1 

ية التدفقات النقد
الواردة /  

 تكاليف التمويل   رة(اد)الص

  ار أسعالحركة في 
  األجنبيةت العمال

ديسمبر   31
2021 

 ار كويتي دين دينار كويتي  كويتي   دينار  كويتي   دينار  دينار كويتي  

      

 93,173,409 (213,110) 4,878,665      - 88,507,854 فائدة  قروض محددة االجل تحمل 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

  نشطةأمن جة ت بات النا المطلو إجمالي

 93,173,409 (213,110) 4,878,665      - 88,507,854 لتمويل ا
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 
      

 2020ناير ي 1 

التدفقات النقدية  
الواردة /  

 تكاليف التمويل   درة( ا)الص

ي  الحركة ف
العمالت   عار أس

   األجنبية
 ديسمبر   31

2020 

 تي ينار كوي د كويتي   دينار  ر كويتي دينا  دينار كويتي  ي ويت دينار ك 

      

فائدة  ل جل تحمالقروض محددة ا  83,489,786 -      5,059,015 (40,947) 88,507,854 

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

  أنشطةمن مطلوبات الناتجة ال إجمالي

      - 83,489,786 التمويل 

 
5,059,015 (40,947) 88,507,854 

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

 حقة  ستمصروفات مدائنون و 18

  2021 2020 

 دينار كويتي  نار كويتي دي  
    

 3,143,364 2,407,891   قاولين مإلى  لمستحقا

 1,281,844 1,706,502   فات مستحقة ودائنون آخرونمصرو
  

────────── ────────── 

  4,114,393 4,425,208 
  

═══════════ ═══════════ 
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 عالقة  الطراف ذات فصاحات األإ 19
 

ة وموظفي دارإلان وأعضاء مجلس  أي المساهمو  ،ةقاألطراف ذات عال  ل هذه المعامالت تلك المعامالت المبرمة معتمث

لل  ةداراإل تأثيراً هيسون عليمارأو    يها علون  يسيطر  لتيكات اوالشر  شركة األمالعليا  يتما  سياسات    لىع  الموافقة   ملموساً. 

 .شركة األمال ةإدار عامالت من قبلك الموشروط تل تسعير
 

 يلي: ا هي كمالمجمع ي المركز المالن ا في بي  المدرجةاألطراف ذات عالقة  لدى رصدةإن األ

 
    مساهمون  

 2020 2021 رئيسيون 

 نار كويتي دي تي ينار كويد ي ويتدينار ك 

    
 1,136 1,045 1,045 (14النقد والنقد المعادل )إيضاح 

 332,447  351,315   351,315  ( 13مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة )إيضاح 
 

 

االست  ةإداريتم   بمبلغ  ثمحفظة  دفترية  بقيمة  )  2,063,359مار  كويتي  كويتي( من  2,409,441 : 2020دينار  ل  قب  دينار 

 (.  12و 11ي يضاحإرف ذي عالقة )ط
 

 العليا  ة داري اإلفأة موظفمكا

لديهم السلطة والمسئولية عن تخطيط  ة ممن  داريسيين في اإللرئ ة واألعضاء ادارمجلس اإل  لعليا ا  ةداروظفو اإلميتضمن  

  كانت يا  لعلة ادارظفي اإلبمو  لقةعة المتالقائم  رصدةللمعامالت واأل  ةجماليلقيمة اإلاالمجموعة. إن    أنشطةومراقبة    وتوجيه

 لي:ي كما 

 

 لسنة المنتهية  عامالت ل مقيمة ال 
  ديسمبر   31ي ف

 يد القائم  الرص
   مبرديس 31كما في 

 2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي  ي تدينار كوي  دينار كويتي  دينار كويتي  
      

 27,714  29,619   335,553  292,726  ومزايا قصيرة األجل للموظفين  رواتب

 172,578 188,841  31,971  30,988  ية الخدمة ها مكافأة ن
 ────────── ──────────  ────────── ────────── 

 323,714 367,524  218,460 200,292 
 ═══════════ ═══════════  ══════════ ═══════════ 

 

: ال  2020  ديسمبر  31)   2021مبر  ديس   31في    ةنتهيالم  ةللسن  ةدارعضاء مجلس اإلألمكافأة  بأية    ةدارمجلس اإل  وصيلم  

 شيء(.  
 

 محتملة  لتزامات ا 20

 

  (كويتي  دينار  7,063:  2020دينار كويتي )  7,045ة بمبلغ  محتمل، كان لدى المجموعة مطلوبات  2021سمبر  دي  31في  

 مطلوبات مادية.    أيها شأ عنين نفي سياق العمل المعتاد وليس من المتوقع أأخرى ناتجة  ق بضمانات بنكية وأمورتتعل
 

 لية  ا الم  دوات األمخاطر  ةرإدا أهداف وسياسات  21
 

مرة وفقاً راقبة المستمتُدار بطريقة التحديد والقياس وال  لكن هذه المخاطر  المجموعةفي أنشطة    سياً ل المخاطر جزءاً رئيثمت

في تحقيق   المجموعةة الستمرار  أهمية كبير  ذات  المخاطرة  إدارفي  األخرى. إن هذه العملية    ابطر والضوطالمخا حدود  ل

بالواألرباح   فرد  كل  فييلومسئ  عةومجميتحمل  للمخاطر  التعرض  به.  يما  ة  المنوطة  بالمسئوليات  المخاطر  تتمتعلق  ثل 

إلى    وقاطر السمخ تنقسم    ة ومخاطر السوق.يولطر الساان ومخ الئتمفي مخاطر ا  المجموعةطة  شالرئيسية الناتجة عن أن

 .  سهمر األا خاطر أسعجنبية ومدة ومخاطر العمالت األأسعار الفائ اطرمخ 
 

ا االجل  عللمجموالرئيسية  الية  المت  مطلوبا لتتكون  محددة  القروض  من  وال  والمحتجزاتة  وفات والمصردائنين  الدائنة 

يتمثلتحقةسالم ا  األساسي الغرض    .  هذه  الممن  المجموعلمطلوبات  لعمليات  التمويل  توفير  في  المجموعة  دل.  ة الية  ى 

متن مالية  واة  وعموجودات  المدينين  والمتعلقةالب ى  لد  صدةرواأل  األخرىلموجودات  مثل  والنقد  ملياتها. بعمباشرة    نوك 

ل ذلك،  على  موجودات  عالوة  في  استثمارات  المجموعة  مدرجة  مدى  خالبالقالية  من  العادلة  الخسائر  أو    األرباح  ليمة 

خالل   من  العادلة  يتم    .األخرىالشاملة    تاراد ياإل وبالقيمة  جوهريةتغيير  أي  إجراءلم  وسياسات  أفي    ات    ة إدار هداف 

 .  2020و  2021ديسمبر  31المنتهية في سنوات خالل الالمخاطر 
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 ة( م )تتالمالية   ات دواألمخاطر  ةإدارأهداف وسياسات  21
 

قوم ر. تجية المخاطعتماد استراتي اومخاطر  ة الدارامل إلالش  المنهج  ضععن وة  ؤولية النهائيالمس  ألمشركة اال  ةإدارتتولى  

 ك المخاطر الموجزة أدناه. ع من تلنوة كل إدارعتماد سياسات ة بمراجعة واداراإل
 

 مخاطر االئتمان   21.1

ل،  عمي  مبرم معد عقأو    جب أداة ماليةماته بمواء بالتزافالوبل على  لمقا االطرف  دم قدرة  إن مخاطر االئتمان هي مخاطر ع

يؤديمم مالية.  دتكبلى  إ  ا  المج   خسائر  لمخاطتتعرض  أنموعة  من  االئتمان  )المدير  التشغيلية  ريون  جا الت  نونشطتها 

 ة.  ماليوك والمؤسسات النلودائع لدى الببصفة أساسية( ومن أنشطتها التمويلية بما في ذلك ا المدينة االخرى رصدةواأل
 

ات فئة من فئ  لكل  يةدفترالقيمة ال  يتمثل في  ية المجمعةلا ات الم بيانالفي تاريخ    ناالئتما ر  لتعرض لمخاطى ل صاألقد  إن الح 

 مع.  لمركز المالي المج يان اب الموجودات المعروضة في

  

2021 
 دينار كويتي 

2020 
 دينار كويتي 

    

 964,999  2,771,485   جل  األ ةصيروك وودائع قنقد لدى البن

 1,068,934 2,268,179  *  خرىأنة ديم أرصدةريون وتجا  ونمدين

 332,447  351,315   قة من طرف ذي عالقةمبالغ مستح 
  ─────────── ─────────── 

 2,366,380 5,390,979  ان  التعرض لمخاطر االئتم إجمالي
  ═══════════ ═══════════ 

 

 مقدما.   توالمدفوعا  عات مقدماً فالد باستثناء *  
 

   ودائع قصيرة األجل للدى البنوك وا نقد ال
األ  تجةالنا ان  االئتمخاطر  من  إ ا  صدةرمن  والمؤسسا لدى  مت  لبنوك  إن  المالية  حيث  تمثل  األطحدودة  المقابلة  راف 

 ي الدولية.  نوكاالت التصنيف االئتما  مناسبة محددة من قبل يةالسمعة ذات تصنيفات ائتمان مالية حسنة مؤسسات 
 

انخفاض    تم والوداال  قيمةقياس  انقد  األجل على  وتعكس  شهر  12دى  معة على  توقالم  ماناالئت  خسائر  اسسئع قصيرة  اً 

األجل للتعراقات قصيرحقاالست للة  ائتمان    طرائع قصيرة األجل ترتبط بمخا لنقد والودمخاطر. وترى المجموعة أن اض 

 لة.ألطراف المقابانية الخارجية لمالتصنيفات االئتإلى  داً منخفضة استنا 
 

 جاريون مدينون التال
ة ايضاً  داراإل  اعيذلك، ترميل. ومع  ع  ئص الفردية لكلالخصابية  سورة رئيبص  تمانالئاطر اخ عة لموجمميتأثر تعرض ال

التا  اطر االئتمان لقاعدة عمالئهؤثر على مخ العوامل التي قد ت والدولة   المععثر المرتبطة بقطاع األبما في ذلك مخاطر 

الية من خالل خسائر المليف من اتخفي ال تالوبال  رلمخاط از  كحدود بغرض الحد من تريتم وضع ال. ومالءيعمل بها الع  التي

المحتملعا المقا جز  للطرف  عل  وتتمبل  بالمدفوعات.  الوفاء  األ  ن  بصور  رصدةمراقبة  القائمة  قبل ة  المدينة  من  منتظمة 

 ة. داراإل
 

ثل  ل يمعميان الكإذا    ا م  كاالئتمانية بما في ذلب خصائصهم  حس  مالء يتم تجميع العئتمان للعمالء،  عند مراقبة مخاطر اال

 صعوبات مالية سابقة. أية  موعة ومواجهة ة مع المج جري وتاريخ المتايان قانونكأو  فرد
 

 2021ر بديسم  31و 2020ديسمبر  31ارية المدينة كما في تجال  رصدةئتمان المتوقعة لألم خسائر اال تقيي
ئتمان  خسائر اال  سية لقيا ريخ التا ظة  لملحواسداد  لا  يمعدالت التعثر فإلى    ات استناداخصصفة ملمجموعة بمصفوتستعين ا

الصغيرة.   رصدةاأل كون من عدد كبير للغاية من  د والتي تتلمستحقة من العمالء األفرانة التجارية المديا  رصدةلألة  المتوقع

االئ  تفترض مخاطر  أن  المالتالمجموعة  لألصل  بصومان  زادت  قد  مي  االلحورة  منذ  عندما  ظة  المبدئي    لسج تعتراف 

فيية  عاقدالتوعات  فالمد أل  تأخر  من  السداد  يتو  يوماً   90كثر  لم  المجموما  لدى  مفر  توضحعة  ومؤيدة  معقولة    علومات 

 خالف ذلك.
 

اذ نف  نشطة تخضع ألية أمن سنة واحدة وال  ندما يتأخر سدادها ألكثرالتجارية المدينة ع  ةرصدبصورة عامة، يتم شطب األ

 . مينالتأ يل لى سبعضمان  أيب. ال تحتفظ المجموعة للقانون
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 )تتمة( المالية   دوات األمخاطر  ةإدارياسات أهداف وس 21
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(  21.1
 

 )تتمة(  ون التجاريونالمدين 
 

صات وفة مخصطة مصفبواسينة للمجموعة  التجارية المد  ةدرصلمخاطر االئتمان لأل  افمعلومات حول االنكش  فيما يلي

   :2021ديسمبر  31و 2020 رديسمب 31كما في 

 
  عدد أيام التأخر في السداد  

 يوماً  365 -91 يوماً  90أقل من  متداولة  

  365أكثر من 
 اإلجمالي يوماً 

 ي تدينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  2021ديسمبر  31

      

 %66 %90 %7     -     - عدل خسائر االئتمان المتوقعة م

 5,679,861  4,151,328   176,322      - 1,352,211 مة الدفترية عند التعثر إلجمالي الكلي للقيا

 3,759,399  3,746,556   12,843      -     - خسائر االئتمان المتوقعة 

 
  عدد أيام التأخر في السداد   

 يوماً  365 -91 يوماً  90ن أقل م متداولة  

  365أكثر من 
 اإلجمالي  يوماً 

 ي ت دينار كوي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  2020ديسمبر  31

      

 %66 %86 %2     -     - معدل خسائر االئتمان المتوقعة 

 4,348,474 4,159,831 188,644     -     - اإلجمالي الكلي للقيمة الدفترية عند التعثر 

 3,562,445 3,559,519 2,926     -     - خسائر االئتمان المتوقعة 
 

 بلغ المستحق من طرف ذي عالقة المدينة األخرى والم رصدةاأل
فك تاريخما  الماليةا   ي  الممعظم    ارتبط  ،المجمعة  لبيانات  الج تعرض  األطراف  لمخاطر  منخفضة  مموعة  بمخاطر  قابلة 

غير   مةض القيا ف أن خسائر انخ إلى    ةدارإلت اي، توصلوبالتال اد.  السد  تضمن أي مبالغ متأخرةو ال يوهلسداد  ار في  عثللت

 هرية.  وج 
 

 اطر السيولة  مخ 21.2

لية والتي يتم ا لمرتبطة بالمطلوبات المازاماتها  الوفاء بالت ي صعوبات فتواجه المجموعة  ن  مخاطر اهي    لةإن مخاطر السيو

م النتخالل  ن  تسويتها  إن طريأو    قدقديم  آخر.  مالي  الأصل  اة مخاطدارعة إلمجموقة  التحققلر  هي  حد  بأإلى    سيولة  عد 

للوف  كنمم السيولة  توافر  استحقاقها من  بالمطلوبات عند  ا ،  اء  افي  العأو    اديةلع لظروف  دونغير  خسائر غ   ادية  ير تكبد 

النقاطر، تحتخ ه المهذة  دارسمعة المجموعة. وإلبالمخاطرة باإلضرار  أو    ةمقبول  ة رصدد واألفظ المجموعة بمستوى من 

ا ولدى  المالية  واأللبنوك  يسهل  راق  التدفقا   ا لهالتسويق  التي  يتجاوز  المتوقعة  بمبلغ  الصادرة  النقدية  طلوبات الم  منت 

 مالية. ال
 

عتاد تسوية م في المتيوما من تاريخ البيع. ي  90إلى    30المبالغ المطلوبة خالل  سداد  تتطلب  المجموعة  شروط مبيعات  إن  

تحقق لالمجموعة ل  ةإدارمن قبل  ستحقاق  قبة قائمة االويتم مرا  تاريخ الشراء.من    يوما   90إلى    60التجاريين خالل    الدائنين

 ى مناسب من السيولة.  على مستوالحفاظ من 
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 )تتمة( المالية   دوات األمخاطر  ةإدارأهداف وسياسات  21
 

 السيولة )تتمة( مخاطر  21.2

ا  يلخص استحقاق  الجدول  قائمة  على  لتالي  المالية  اسالمجموعالمطلوبات  الستالإلى    تناداة  التعدزامات  غير ياقداد  ة 

ى المستقبلية عل ت الفائدة  تتضمن مدفوعا   تدفقات النقدية المتوقعة التيلمالية الة للمطلوبات الويمخصومة. تعكس قائمة السال

 ديسمبر:   31الية في لسيولة للمطلوبات المقائمة ا يت المالية. وفيما يلمدى عمر هذه المطلوبا 
 

  2021 سمبردي 31ي ف
 12إلى   1

 شهراً 
 سنة الى  

 مجموعال نوات  س 5

  
 كويتي دينار  ر كويتي نادي دينار كويتي 

  
   

  4,114,393         -   4,114,393   دائنون ومصروفات مستحقة 

  5,696,854   5,696,854         -   ائنةمحتجزات د

  116,078,191   114,301,318   1,776,873   دة األجل قروض محد

  781,124   347,877   433,247   عقود تأجير لوبات مط
  

─────────── ─────────── ─────────── 

  
 6,324,513   120,346,049   126,670,562  

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

  
   

  2020بر ديسم 31في 
 12إلى  1

 شهرًا 
 سنة الى  

 المجموع  سنوات  5

 يتي دينار كو كويتي دينار   دينار كويتي   
     

 4,425,208    -   4,425,208   قة ح مستت ومصروفا  دائنون

 5,784,021  5,784,021         -   دائنة جزاتحتم

 108,389,760 107,061,692 1,328,068  وض محددة األجل قر

 1,416,724 1,075,600 341,124  مطلوبات تأجير  
  

─────────── ─────────── ─────────── 

  
6,094,400 113,921,313 120,015,713 

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

 

 طر السوق مخا 21.3

مخاطر   مإن  هي  تقلخ السوق  ااطر  العادلةب  النقدية    لقيمة  الماليالللتدفقات  لألداة  التغيمستقبلية  بسبب  أسرة  في  عار ات 

 . سهماأل ومخاطر أسعار بيةاألجن مخاطر العمالتالفائدة ور السوق من مخاطر أسعار كون مخاطق. تتالسو
 

 فائدة  لأسعار ا مخاطر  21.3.1

ت   الفائدةسعار  أ  إن مخاطر القيمةهي مخاطر  النأو    العادلة  قلب  في   اتاة المالية بسبب التغيردقدية المستقبلية لألالتدفقات 

فاأسعار   السوق.لفائدة  فيلمخاطر    موعةالمج عرض  تإن    ي  ال  التغيرات  ب فائدة  أسعار  ريتعلق  بموجودات  ئيسصورة  ية 

 .  جل(اال ض محددةولفائدة )قروالمطلوبات ذات ا (جلاأل ة ة )الودائع قصيردتحمل فائالتي عة طلوبات المجمومو
 

 التي تحمل فائدة.  لمطلوباتات واالموجود وازنة منتعلى محفظة م حفاظل الفائدة من خالل ار مخاطر أسعا ة دار اإلتدير 
 

 عار الفائدةسألساسية ح ال
خرى ألتغيرات المع االحتفاظ بكافة ام. وةئدلة في أسعار الفا ورة معقومحتمل بصال  سية للتغيرا ل التالي الحسجدوض العري

  كما يلي:الضرائب ل لمجموعة قبا  خسارة، يتأثر بتةثا 
 

   
 ة أساسية طقن 50 بعدد  التأثير 

   الزيادة

   
2021 

 دينار كويتي 

2020 
 دينار كويتي 

     

 (442,539) (465,867)   لاير قطري 
  

 الملحوظة حاليا.  يةلسوقالمعلومات اإلى  ندار الفائدة تستحساسية أسع لتحليلية األساس طالنقا في  ةالمقدرالحركة ن إ
 

الفا   وعة بتحليلتقوم المجم القائمةفخذا  آدة  ئتعرضها لمخاطر أسعار  مويل  والت  ي االعتبار إعادة التمويل وتجديد المراكز 

   البديل.
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 مة( )تتة المالي  دوات األاطر مخ ةإداروسياسات ف اأهد 21
 

 ق )تتمة( سولمخاطر ا  21.3
 

 اطر أسعار الفائدة )تتمة( مخ 21.3.1
موجودات  إلى    مبسطة. وتستند   ريوهاتنا يوتعكس سفقط    توضيحيةدة الموضحة أعاله  الفائ  الحساسية ألسعار  ملإن عوا

نار دي 93,173,409غ بمبل مطلوبات تحمل فائدةو كويتي(دينار  41,548: 2020ار كويتي )دين 41,597بمبلغتحمل فائدة 
)كو كويتي(  88,507,854:  2020يتي  اإلتتقد    التي  اتجراءاإلتتضمن    الحساسية  الو  .دينار   ر تأثي لتفادي    ةدارخذها 

 ئدة.ار الفا عفي أس كاتالحر
 

 مخاطر العمالت األجنبية  21.3.2
ي  ت فتغيراالبسبب  مالية  مستقبلية ألداة  ية الالتدفقات النقدأو    العادلة  القيمة  بطر تقلهي مخا   األجنبيةالعمالت    إن مخاطر

ت التي العمالبين  تباين  دود وجود أي  ح   في  الت األجنبيةر العمرض لمجموعة لمخاطتعت  ة.نبيأسعار صرف العمالت األج 
 مجموعة.  شركات اللالصلة  ذاتية الرئيس والعمالتبها قروض المبيعات والمشتريات والمستحقات وال إدراجيتم 

 

العمالت    جموعةالمتدير   لمخاطضع  وريق  ط  ية عناألجنبمخاطر  للتعرض  المرانباألج ت  العمال  رحدود  ومراقبة  كز ية 
أن مخاطر ة دار. ترى اإلتمرةسبصفة م ف العمالت األجنبيةسعار صرأة في توقعة والمحركات الحاليلة واللمجموع ائمةالق

مخاطر بالتحوط لوعة  مجمالوم  تقي ال  بالتالى الحد األدنى وتتعد  لعمالت األجنبية الأسعار ا  تقلبات  ةة نتيج ئر ماديتكبد خسا 
 ية. نباألج ت العمال

 

 األجنبية  لعمالتلحساسية ال
  متغيرات بكافة الظ  االحتفا الصرف المبينة أعاله مع    أسعارمعقولة في  صورة  محتمل بللتغير اا   تأثير  لجدول التاليا  عرضي

  نقدية:العادلة للموجودات والمطلوبات ال القيمة وعة نتيجة التغيرات فيجمالمالتأثير على ربح ي فيما يل ثابتة. ىاألخر
 

   العملة  
  أسعارالتغير في 

  الصرف  

الضرائب   ير على الخسارة قبل التأث
ة بالموجودات والمطلوبات  المتعلق)

 النقدية(

     
2021 

 تي دينار كوي
2020 
 ويتي دينار ك

       

 9,519,155 8,211,091  +%10   يطرق لاير
 

 سهمعار األأس مخاطر  21.3.3
أسعار األ مخاطر  مخاطر    سهمإن  لألقلب  تهي  العادلة  األ  سهمالقيمة  مؤشرات  مستوى  التغيرات في  يمة  ق  أو  سهمنتيجة 

 .  المدرجة سهمألاارات في تثملالس ةالسوقيلقيمة في ار لتغيمن ا همسنتج مخاطر أسعار األ. تلمنفردةا سهمر األا أسع
 

نتيجة  الربح    )الخسارة(  ير علىتأثدرجة بصورة رئيسية في بورصة الكويت. إن الة مارات المسعرة للمجموعستثماالإن  
أل  اتالتغير  العادلة  القيمة  ابا المصنفة    الملكية ق  حقو  دوات في  األرباحلعا لقيمة  خالل  من  ارتفاع/  يجة  نتائر  الخسأو    دلة 

:  2020دينار كويتي )  916يبلغ    ثابتة  خرىبكافة المتغيرات األ  حتفاظع االم %  5بنسبة  ة  لسوقيا  سهماأل  رات مؤشض  ا انخف 
   دينار كويتي(. 524

 

األ في  المجموعة  استثمارات  هي    سهمان  المسعرة  بستراتيا  استثماراتغير  الموي  طبيعتها جية  على  بها  االحتفاظ  دى تم 
 .  سهماق األسوفي أ قلبة جوهرية للتصورب حساسة رات غيارستثمة هذه االيمإن ق ل.لطويا
 

الب تاريخ  المجمعة،  يفي  المالية  المجموع  كانانات  تتعلق  تعرض  لمخاطر  الماليةة  المدرجة  والصناديق    باألوراق  غير 
العا  يبلغ  بالقيمة  كويتدين  2,135,900دلة  )ار  ك  2,424,145:  2020ي  لهذه  ت  عرضتم    (.ويتيدينار  الحساسية  حليالت 

 .23االستثمارات في اإليضاح 
 

   رأس المال ة إدار 22
 

لتي  ا  عمالت رأس المال الجيدة لدعم األ ال هو ضمان المحافظة على معدالس الم ة رأإدارلرئيسي من اموعة مج لان هدف إ
 ون.  اهمها المسحصل عليمة يتقوم بها وتحقيق أعلى قي

 

 . عمالف األفي ظرو غيراتء التت عليه في ضوتعديال إجراءالمال وأس ر يكلهة إدارب ةالمجموعتقوم 
 

با ال  رأسوعة  لمجماتراقب   معدل  مال  عال  اضاالقترستخدام  مقسوماً  الدين  يمثل صافي  زائد صافي  ذي  المال  رأس  لى 
. يتكون  دينال  فيصا   نضم  االجل  نقد والودائع قصيرةال   ناقصا ة  مل فائدتح ي  التقروض  ال  إدراجب  المجموعة  الدين. تقوم

   .مجمعةال المالية ناتالبيا ريخ في تاموعة مج ية للالملكحقوق  إجماليل من س المارأ
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 تتمة( ) مال ة رأس ال إدار 22

  

2021 
 دينار كويتي 

2020 
 دينار كويتي 

    

 88,507,854 93,173,409   جل قروض محددة األ

 (983,172) (2,777,044)   قصيرة االجل ئع قد ووداصاً: النناق
  ─────────── ─────────── 

 87,524,682  90,396,365   ن  الدي صافي

    

 45,636,769 38,520,507  ل لماا رأس
  ─────────── ─────────── 

 133,161,451 128,916,872  صافي الدين رأس المال و 
  ═══════════ ═══════════ 

 %65.73 %70.12  راض االقتمعدل 
  ═══════════ ═══════════ 

 

 دلة مة العالقياقياس  23
 

يل ي الجدول الهرم  تها العادلة ضمن ن قيماإلفصاح عأو    ف بها االعترا  ي يتمالتر المالية  وغيمالية  ال  دوات األ  ةكافي  فيما 

 ككل:   دلةمة العا لقياس القي جوهريةأقل مستوى من المدخالت الإلى  استنادالقياس القيمة العادلة 
 

 ،ماثلةالملوبات مطالأو  داتوللموج سواق النشطة في األ )غير المعدلة(ة لنالمعر ألسعا : ا1المستوى 

أو    بشكل مباشر  ا لقياس القيمة العادلة ملحوظالت الجوهرية  مستوى من المدخ   أقلا  به  يكونتقييم التي  آليات ال:  2ى  ستوالم

 غير مباشر، 

  .ملحوظغير لعادلة لقياس القيمة ا يةجوهرالخالت مستوى من المد أقل ونيك يم التيآليات التقي: 3وى المست
 

 ة: المالي ات وداأل
 الية. ت المالمالية والمطلوبا  لموجوداتمن ا ليةالما  دواتاأل تتألف

 

ة  ت كافي انا لها بي  روف وتتوافرمة للظأساليب تقييم مالئمجموعة لية التي ليس لها سوق نشط، تستخدم الالما  دواتلأل بالنسبة

 ملحوظة. ير الت غام المدخالتخدمن اس حدالصلة وال اتذة انات الملحوظلبيلام استخد حقيق أقصىت ة معدلالعا  لقياس القيمة
 

لللماليا  تدرج الموجودات يمة بالقالمجمع  ي  المركز المال الخسائر في بيان  أو    ن خالل األرباحيمة العادلة مبالقمجموعة  ة 

 . المجمع الخسائرأو  رباحألاان بيضمن  القيمة العادلةفي  اتغيرالت إدراجعادلة مع ال
 

 لتقييم  ا طرق وافتراضات 

 ة: لعادلمة لتقدير القيمة االمستخد تقييمال ق وافتراضاتطرما يلي يف
 

 ير المسعرة يق غالصناد
المجموعة في صنا ت االسترداد  ديق  ستثمر  لقيود  قد تخضع  مسعرة  االسترغير  وبوابات  فترات االغالق  وتحوط   اددمثل 

 ديق. الصنا 
 

ام استخدقد يتم وبالتالي،  ومناسبة.قولة مع ق لضمان أنها ي ه الصنادلتقييم هذ ومدخالت التقييم المستخدمةآليات  ةداراإلتعتبر 

قيمة   الصن  صلاألصافي  لقيا كماديق  لهذه  العادلة.  دخالت  قيمتها  يتس  العادلة  القيمة  تعديل صافيولقياس   األصل قيمة    م 

لمطلوبة  عديالت امستوى التور فيه. وبناءا على طبيعة  امل الصندوق المستثم س عوث يعكفق الضرورة بحيللصندوق و

تصنيف هذه الصناديق ضمن المستوى  وم المجموعة بلمستثمر فيه، تقدوق افي الصنتداول  وى الومست  صلاألمة  قي  لصافي

3  . 
 

 غير المسعرة   سهماأل
المجمتست ملكية شركات  ثمر  حقوق  في  وعة في  مسعرة  االستثمارات نشطة  سواقأغير  هذه  المعامالت في  تحدث  وال   .

الصلة.   للقطاعات ذات  قة بمضاعف السعرالطريمراكز. تستعين هذه  لهذه ال  تقييمال  لمجموعة آلياتم اتستخدكما  م.  ظا تبان

صنيف عة بت. تقوم المجموةياس القيمة العادلالمستثمر فيها لقي الصلة بالشركة  للقياس ذالمضاعف المخصوم  ويتم تطبيق  

 .  3 ىهذه االستثمارات ضمن المستوالقيمة العادلة ل
 

بالتكات الموبالمطلو  ةودات الماليوج للمنسبة  بال ا الية المدرجة  ال  أنإلى    ةدارإلانتهت المطفأة،  لفة  ال تختلف   دفتريةالقيمة 

 . قصيرة االجلحقاق استفترات  ذات مطلوباتان أغلب هذه الموجودات وال حيثالعادلة  بصورة كبيرة عن قيمتها 
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 )تتمة(   دلةمة العالقياقياس  23
 

 ة: لمالي ا ر غي دوات ألا
 الهرمي.   من الجدول 2وى نيفها ضمن المستتم تصبالقيمة العادلة وي تثماريةاالس اترعقاتدرج ال

 

مي لقياس الهر من الجدول 2وى رات االستثمارية المصنفة ضمن المستالقيمة العادلة المتكرر للعقاقياس  مطابقة تم عرض 

   .10رقم  يضاحفي اإلالقيمة العادلة 
 

القا لمستوف  عادلةالمة  بالقيلة  الية المسج وغير المالية  لما  دواتليل األح التالي تض الجدول  ريع ة لقيمهرمي لويات الجدول 

 العادلة: 
   سطةبوا العادلة  القيمة قياس 

 
معلنة  ار الاألسع

 أسواق نشطة  في 

ت  المدخال
الجوهرية  

   لحوظةالم

المدخالت  
الجوهرية غير  

  الملحوظة
 يلجمااإل ( 3وى ت)المس ( 2)المستوى  ( 1)المستوى  

 ي دينار كويت يتي ينار كود ي كويت اردين ر كويتي دينا 2021 ديسمبر 31في 
     

     المالية:   دوات ألا

الل ادلة من خ ة العبالقيم مدرجةجودات مالية مو

  559,582  536,720      -  22,988 ائر الخسأو  األرباح

دلة من خالل موجودات مالية مدرجة بالقيمة العا 

  1,599,180  1,599,180      -      -   رى ألخ ا ملةشا ات الادير اإل

     غير المالية:  دوات األ

 17,262,829      -  17,262,829      -  استثمارية   راتقا ع   
 

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

 
22,988  17,262,829 2,135,900  19,421,717 

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

 

  بواسطة  ة العادلة مي ياس القق 

 
معلنة  ألسعار الا

   أسواق نشطة في

  المدخالت 
رية  الجوه 
 ظة  الملحو

خالت  المد
الجوهرية غير  

  الملحوظة 
 جمالي إلا ( 3مستوى )ال ( 2)المستوى  ( 1)المستوى  

 تي يكو  دينار ويتي دينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  2020ديسمبر  31في 
     

     ة: المالي دواتاأل

خالل ادلة من لقيمة العجة با لية مدرموجودات ما 

 839,634 824,236     -  15,398 ئر الخسا أو  حاألربا 

ل موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال

 1,599,909 1,599,909     -      -  ة األخرى  املات الشيراداإل

        ر المالية: غي تدوااأل

 17,938,932     -  17,938,932     -    ةيارعقارات استثم   
 

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

 
15,398 17,938,932 2,424,145 20,378,475 

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

 

 يالت من حوتي أ راءإج ما لم يتم ك، نةالس القيمة العادلة خالل سيا لق 2وى والمست 1ن المستوى أي تحويالت بي  إجراءلم يتم 

   .2021ديسمبر  31في هية المنت ل السنةخال العادلةقياس القيمة ل 3توى المسإلى أو 
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 :  3ادلة المصنفة ضمن المستوى مطابقة القيمة الع 

هاية  ونبين بداية    3لمستوى  ضمن اصنفة  لما  المالية  تدوالألة  قيمة العادلكات في ال رلحي مطابقة كافة الجدول التال يوضح ا

 ية المجمعة:لا فترة البيانات الم
 

2021 

الية  ودات مجمو
ادلة  القيمة العمدرجة ب

ات  يرادمن خالل اإل
األخرى  شاملةال  

الية  موجودات م
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل  
الخسائر أو  األرباح يجمالاإل   

ويتي ك دينار دينار كويتي   ر كويتي ادين   
 

 
  

 2,424,145   824,236  1,599,909  2021يناير  1في  كما 

 (729)      -  (729) ة األخرى لات الشاميرادمن اإلجلة ضة القياس المسعادإ

  34,038   34,038       -  الخسائر أو  قياس المسجلة ضمن األرباحإعادة ال

 (298,566)  (298,566)       -  افي(لص)با  مبيعات

 ─────────── ─────────── ─────────── 

  2,158,888   559,708   1,599,180  2021ديسمبر  31ا في كم
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

2020 

لية  اجودات م مو
ادلة  القيمة الع مدرجة ب

ات  يراد من خالل اإل
خرى الشاملة األ  

مالية  دات موجو
لقيمة  ا مدرجة ب

ل  العادلة من خال
ئر الخساأو  ح بااألر ي ال جم اإل   

كويتي   دينار دينار كويتي   ر كويتي دينا   

    

 2,741,014 856,330 1,884,684 2020اير ين 1كما في 

 (81,310)      -  (81,310) ة األخرى ات الشامليرادمن اإلجلة ضاس المسعادة القيإ

 (32,094) (32,094)      -  خسائر الأو  رباحاأل المسجلة ضمن ادة القياسإع

 (203,465)      -  (203,465) بالصافي() مبيعات

 ─────────── ─────────── ─────────── 
 2,424,145 824,236 1,599,909 2020ديسمبر  31ا في كم

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

 

 ة: غير الملحوظلجوهرية المدخالت ال تفاصي 
 

يميب التقأسلو     

  يةهرالمدخالت الجو 
لحوظة غير الم   

طاق الن  
ادلةلعلقيمة الة المدخالت ساسيح  (-/+)   

         

ة بالقيمة  رجلية مدا موجودات م

ات  يرادالل اإلالعادلة من خ
 شاملة األخرىال

  غير مسعرة أوراق مالية  -
  ةطريق

  السوق

مضاعف  

إلى الربح  أسعار 
    للقطاع

0.726 

  

في  % 10ة سببن( نقص)الة دالزياؤدي تس

عادلة  مة الفي القي قص( يادة )نزإلى  المضاعف  

 . دينار كويتي 158,031بمبلغ  

         

    
  صم لضعفالخ

ويقالتس    31.25%  

معدل الخصم بنسبة  في  إن الزيادة )النقص( 

في القيمة  نقص )زيادة( ى إل   ؤديت% سوف 5

دينار كويتي.   35,916 لغ بمب العادلة   
 

   :تثمارية سات االم العقاريقييسية لتالت الرئلمدخا و المستخدمة   قييمآليات الت تفاصيل
 

 دلة  العامة  القي القيمة العادلة   يات التقييم ال

المدخالت الجوهرية  
 النطاق  النطاق  الملحوظة    غير

 2021 2020  2021 2020 

    دينار كويتي  دينار كويتي  

      

17,938,932 17,262,829  وقسلالمقارنة با يقة طر

   ربع( لم السعر )المتر ا 
 22-649 59-618 
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 سية  تحليل الحسا
ادلة اض( جوهري في القيمة الع )انخف   ازديادإلى    ديؤت في سعر المتر المربع فقط قد    ة)االنخفاض( الجوهري  دةا الزي  إن

 للعقارات.  
 

 : ت االستثماريةراعقا يم الساسية لتقياأل هريةكثر جوأل راضات ات ت في االفراغي تقييم للتساسية الح  يجدول التال ضح اليو
 

 

لتغيرات في افتراضات  ا
السنة    خسارة تأثير علىال   ييمالتق  

  

2021 
 دينار كويتي 

2020 
 تي دينار كوي

    

 896,947 863,141 %5 -/+ المربع متر  سعر ال
 

   19-يدكوفجائحة تأثير  24
 

مارس   شهر  فيروس    ،2020خالل  تفشي  العالمية  الصحة  منظمة  )كوفيدأعلنت  وباًء    (19-كورونا  انتشاره    وتسجيلباعتباره 

في ذلك دولة الكويت. اتخذت    أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما   هذا التفشيوقد أثر  .  نحاء العالمجميع أ  السريع في

خ  العالم  أنحاء  جميع  في  الفالحكومات  انتشار  الحتواء  للتباعد  طوات  إرشادات  وإصدار  الحدود  إغالق  ذلك  في  بما  يروس، 

 أنحاء البالد.  في جميعل ااالجتماعي وفرض عمليات اإلغالق وحظر التجو
 

ا، وتتوقـع اإلدارة أن يظـل هـذا هـو الحـال، وستواصـل لم يكن التأثير على أعمـال المجموعـة ونتائج   في هذه المرحلة، هـا جوهريـً

التعليمات الحكومية المختلفة وذلك باإلضافة إلى بذل قصارى جهدها لمواصلة العمـل بأفضـل الطـرق مجموعة اتباع السياسات وال

 أمانًا.وأكثرها 

 

 

 

 

 

 

 

 


