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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

  شركة وفرة لالستثمار الدولي ش.م.ك. )مقفلة(
 

 ة  جمع المتقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

 الرأي  

وشركتها التابعة )يشار إليهما  لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة وفرة لالستثمار الدولي ش.م.ك. )مقفلة( )"الشركة األم"(  

 وبيانات األرباح أو الخسائر والدخل   2021ديسمبر  31معاً بـ "المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  

البياناتشامال حول  واإليضاحات  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  المجمعة  النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  المالية   ل 

 المجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
 

الم النواحي  جميع  من  عادلة،  بصورة  تعبر  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  أن  رأينا،  المجمع  ة،  اديفي  المالي  المركز  عن 

للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير  ع وتدفقاتها النقدية المجمعة وعن أدائها المالي المجم 2021ديسمبر 31للمجموعة كما في 

 في دولة الكويت. والمطبقة من قبل بنك الكويت المركزي  المتبعةالدولية للتقارير المالية 
 

 أساس الرأي  

تقريرنا في  أعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في  ب  منا لقد ق

البيانات المالية المجمعة"قسم   لميثاق األخالقيات . ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً  "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق 
ال للمحاسبين  لمعايير   يينمهنالمهنية  الدولي  المجلس  عن  معايير   الصادر  ذلك  في  )بما  المهنيين  للمحاسبين  المهنية  األخالقيات 

وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق    .ولية( )"الميثاق"(. وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاقاالستقاللية الد

 يم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق. تقدة لالتي حصلنا عليها كافية ومناسب
 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة  

لل وفقاً  عادلة  بصورة  المجمعة  المالية  البيانات  هذه  وعرض  إعداد  عن  المسؤولة  هي  اإلدارة  المالية إن  للتقارير  الدولية  معايير 

يانات مالية مجمعة خالية من األخطاء  الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد ب  واتأد  المطبقة في دولة الكويت وعن

 المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. 
 

تقيي مسؤولية  اإلدارة  تتحمل  المجمعة،  المالية  البيانات  إعداد  مبدأ عند  أساس  على  أعمالها  متابعة  على  المجموعة  قدرة  م 

بأسمع  ية  االستمرار المتعلقة  األمور  عن  مناسباً،  ذلك  كان  متى  االستمرارية اإلفصاح،  مبدأ  وتطبيق  االستمرارية  مبدأ  اس 

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

 لية المجمعة للمجموعة.  على عملية إعداد البيانات الما  رافإلشيتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية ا
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
خطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش  إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األ

ول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه ب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقراقر مأو الخطأ، وإصدار تقري

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

على القرارات   من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة ان  ا كاألخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذ

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

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 )تتمة( ة(  قفل)م شركة وفرة لالستثمار الدولي ش.م.ك. 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

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

 ي: يل بما 
 

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

إبداء  من  يمكننا  أساس  لتقديم  ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلة  الحصول على  وكذلك  المخاطر،  لتلك  المالئمة  التدقيق  إجراءات 

ي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش  مادطأ  رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خ 

 عمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المت
 

   رض إبداء  لغ  ليس فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن

 الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية للمجموعة.  

 

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

 اإلدارة. 
 

 قيام، استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا  والبي  التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاس

الذي يمكن أن يثير شًكا جوهرياً حول قدرة  ذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف وعليها، بتحديد ما إ

ا أن لينب عالمجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يج 

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

حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات.  

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

 االستمرارية. 
 

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

 سية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.سا األ البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت
 

 للشرك المالية  المعلومات  حول  ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلة  المجموعة إلبداء الحصول على  داخل  التجارية  األنشطة  أو  ات 

التدقيق   عملية  على  واإلشراف  التوجيهات  إبداء  عن  مسؤولون  ونحن  المجمعة.  المالية  البيانات  حول  ها فيذوتنرأي 

 للمجموعة ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق.  
 

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

 لتدقيق. ل اعما بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أ
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 )تتمة( شركة وفرة لالستثمار الدولي ش.م.ك. )مقفلة(  
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

الشركة إن  أيضاً  ااألم   في رأينا  البيانات  منتظمة وأن  محاسبية  بدفاتر  مجلس المجمعة    ليةلما تحتفظ  تقرير  في  الواردة  والبيانات 

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

ومات التي ميع المعلن ج تضمالمعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة ت

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

مخالفات   تقع  لم  واعتقادنا  إليه علمنا  حسبما وصل  المرعية.  لألصول  وفقاً  الجرد  أجري  قد  وأنه  األم،  للشركة    نون لقا األساسي 

والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي    2016لسنة    1رقم  الشركات  

على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها   2021ديسمبر    31للشركة األم، خالل السنة المنتهية في  

 المالي.
 

والتعديالت الالحقة له في    1968لسنة    32تدقيقنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم    اً أنه خاللضأي  نبين

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

على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط   2021ديسمبر    31ه خالل السنة المنتهية في  لمتعلقة بت ايما هيئة أسواق المال والتعل

 الشركة األم أو مركزها المالي.

 

 

 

 

 

 

 
 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208سجل مراقبي الحسابات رقم 
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 العيبان والعصيمي وشركاهم
 

 2022 مارس 30

 تيوكلا



 التابعة  وشركتها)مقفلة(  ثمار الدولي ش.م.ك.وفرة لالستركة ش
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  معالمج   الخسائرأو   حربا األبيان  

  2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي ات إيضـاح 

    اإليرادات  

 9,510,409 10,310,228  أتعاب إدارة 

 525,662 678,704  إيرادات فوائد

ل خالن دلة معا لاة يمرجة بالقغير محققة من موجودات مالية مد ائر(خس)أرباح  

 (960,985) 8,882,201     ألرباح أو الخسائر ا

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو   محققة من بيع خسائر 

 (162,819) (3,106)   الخسائر

ل  خال نم ادلةبالقيمة العمدرجة  دين استثمارات في عمحققة من بيأرباح  ائر()خس

 153 (4,644)  ى رألخ اة ملالشا  يراداتإلا

 10,500 4,030    مدرجة بالتكلفة المطفأة موجودات مالية أخرىمحققة من أرباح 

 (210,486) 202,387 9 حصة في نتائج شركة زميلة

 2,038,180 1,111,374  توزيعات أرباح إيرادات 

 189,390   -                     أخرى إيرادات 

 263,025 (476,857)  ية نبج أ تالعمتحويل )خسائر( أرباح 
  

────────── ────────── 

 
 20,704,317 11,203,029 

  

────────── ────────── 

    المصروفات 

 (23,377) 127 11و 10 مخصص خسائر ائتمان متوقعة)رد( 

 (3,639,960) (5,468,441) 4 إدارية مصروفات 
  

────────── ────────── 

 7,539,692 15,236,003  رة ادس اإلمجلاء  ة أعضفأاكمو  ب ل الضرائالربح قب
    

 (77,502) (150,745)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (79,074) (177,375)  زكاة 

 (85,000) (115,000) 18 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
  

────────── ────────── 

 7,298,116 14,792,883  لسنة اربح  

  

═══════ ═══════ 

  

  

 بــ:  الخاص 
 

  

   األممساهمي الشركة 
 

14,833,763 7,298,116 

 الحصص غير المسيطرة  
 

(40,880)                    -    

 
 

────────── ────────── 

 
 

14,792,883 7,298,116 

 
 

═══════ ═══════ 

 س لف 48.65 س ل ف 98.89 5 ألم  الخاصة بمساهمي الشركة ا والمخففةالسهم األساسية  ية ربح

  

═══════ ═══════ 
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 المجمع  بيان الدخل الشامل

  2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

  2021 2020 

 ي تيكو  دينار دينار كويتي  
    

 7,298,116 14,792,883  نة  ربح الس

  

───────── ───────── 

      :شاملة أخرى( )خسائر  إيرادات 

     :في فترات الحقة إلى األرباح أو الخسائر صنيفها إعادة ت د يتمقى رخ أ لةإيرادات شام

      -                    (7,500)  أجنبية  عمليات تحويل منناتجة  أجنبيةتحويل عمالت  فروق

    :املة األخرىالشالل اإليرادات مدرجة بالقيمة العادلة من خ  أدوات دين

 170,605 (371,871)  ة نل السخال دلةعا ة الالقيم في تغيرال صافي

 (153) 4,644   السنة خالل خسائرالرباح أو األ  ل إلىبيع محوال الربح من( )الخسائر صافي

 22,192 5,270  سائر االئتمان المتوقعةفي مخصص خ  لحركةصافي ا

  ───────── ───────── 

  (369,457) 192,644 

  ───────── ───────── 

ح أو الخسائر في فترات دة تصنيفها إلى األربا م إعا رى لن يتخ شاملة أ (ئرا خس) راداتيإ
      الحقة: 

ل وفقاً للقيمة العادلة من خال المصنفةدوات حقوق الملكية القيمة العادلة أل في التغيرصافي 

 (372,733) 5,573,262    األخرى إليرادات الشاملةا

  

───────── ───────── 

 (180,089) 5,203,805  ألخرى  لة ام شالائر( خسال)ا  ات اإليرادإجمالي 

  

───────── ───────── 

 7,118,027 19,996,688      ت الشاملة للسنةإجمالي اإليرادا

  

═════════ ═════════ 

 الخاص بــ:  
 

  

   األممساهمي الشركة 
 

 20,038,393 7,118,027 

 الحصص غير المسيطرة  

 

 (41,705)                    -      

  

───────── ───────── 

  

19,996,688 7,118,027 

  

═════════ ═════════ 





 

 التابعة  وشركتها( ار الدولي ش.م.ك. )مقفلةتثملالس شركة وفرة
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 المجمع كيةملالوق حقي  ف تارالتغي  انبي

   2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 م حقوق الملكية الخاص بمساهمي الشركة األ 

 
 رأس 
 المال

 احتياطي 
  إجباري

 تياطيحا
 اري اختي

 احتياطي  
 القيمة العادلة  

ــل  ــاطي تحويـ احتيـ
 عمالت أجنبية

 احأرب
 رعيالف اإلجمالي مرحلة 

ــر ال ــص غيــ حصــ
 ع وجمالم  مسيطرةال

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي نار كويتييد يتينار كويد 
          

 86,354,089     - 86,354,089 43,900,871     - 3,509,266 11,988,328 11,955,624 15,000,000   2021يناير  1كما في 

 14,792,883 (40,880) 14,833,763 14,833,763     -     -     -     -     - ربح السنة

 5,203,805 (825) 5,204,630     - (6,675) 5,211,305     -     -     - للسنة   شاملة أخرى (ر خسائإيرادات )

 

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

ة  الشامل ئر(اخسال) ات رادياإل إجمالي 

    ةللسن
 

-     
  

-     
 

-     
 

5,211,305 (6,675) 14,833,763 20,038,393 (41,705) 19,996,688 

 331,155 331,155     -     -     -     -     -     -     -   معامالت مع الحصص غير المسيطرة

م  سه بيع استثمارات في أ حل ربويتح

  من ة دلاالع مة  قيالمصنفة كمدرجة ب
 يرادات الشاملة األخرىخالل اإل

 
-     

 
-     

 
-     (2,433,047) 

 
-     2,433,047 

 
-     

 
-     

 
-     

 (2,250,000)     - (2,250,000) (2,250,000)     -     -     -     -     - (  16)إيضاح  توزيعات أرباح 

     -     -     - (3,055,378)     -     - 1,527,689 1,527,689     - حتياطيات الا  ىلإ  اقتطاع 

 

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

 104,431,932 289,450 104,142,482 55,862,303 (6,675) 6,287,524 13,516,017 13,483,313 15,000,000    2021مبر ديس 31في 

 

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

 

 83,736,062     - 83,736,062 42,221,070     - 4,078,980 11,234,358 11,201,654 15,000,000   2020يناير  1كما في 

 7,298,116     - 7,298,116 7,298,116     -     -     -     -     - سنة   ال ربح

 (180,089)     - (180,089)     -     - (180,089)     -     -     - سنة  للى ر أخشاملة  ر خسائ

 

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

ادات الشاملة  اإلير )الخسائر(  إجمالي 

 7,118,027     - 7,118,027 7,298,116     - (180,089)     -     -     - للسنة

مارات في أسهم  ح بيع استثل ربتحوي

جة بالقيمة العادلة من  مدر ة كمصنف

 رى خالل اإليرادات الشاملة األخ
 

-     
 

-     
 

-     (389,625) 
 

-     389,625 
 

-     
 

-     
 

-     

 (4,500,000)     - (4,500,000) (4,500,000)     -     -     -     -     - (  16)إيضاح  ت أرباح توزيعا

     -     -     - (1,507,940)     -     - 753,970 753,970     - يات إلى االحتياط اقتطاع 

 

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

 86,354,089     - 86,354,089 43,900,871     - 3,509,266 11,988,328 11,955,624 15,000,000 2020سمبر دي 31كما في  صيد الر 

 

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

 



 بعة التا وشركتهاالستثمار الدولي ش.م.ك. )مقفلة( ة لشركة وفر
 

 

 

 

 .لمجمعةا يةمالانات البيالهذه   اً منشكل جزءت 24إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 لمجمعا بيان التدفقات النقدية

   2021 رديسمب 31لسنة المنتهية في ل
  2021 2020 
 دينار كويتي  يتيكوار دين إيضاحات  

    التشغيل  أنشطة
 7,539,692 15,236,003  إلدارةء مجلس اعضاأ  فأةاكمبعد و ئب ار بل الضقح ربلا
    

    النقدية:  أعضاء مجلس اإلدارة بصافي التدفقات   مكافأة  وبعد تعديالت لمطابقة الربح قبل الضرائب 
 101,568 126,842  خدام ستق االدات حاستهالك موجو

 3,628     -  لموسة مء موجودات غير افإط
 133,800 135,624  ت داومع  ت لكات مم كالاسته

 270,234 368,342  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 (525,662) (678,704)  إيرادات فوائد 

 (2,038,180) (1,111,374)  إيرادات توزيعات أرباح 
 (189,390)     -    رىأخ  تاراد يإ
 960,985 (8,882,201)   ر أو الخسائح  بااألر  لمن خال ة لعادلا  ةميقية مدرجة بالمال من موجودات غير محققة ئر خسااح( رب)أ

 162,819 3,106    من خالل األرباح أو الخسائر محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  خسائر 
 (10,500) (4,030)  فأة مطال  رجة بالتكلفةدمة جودات ماليوم من  ةمحققأرباح 
الشاملة    اإليراداتمدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ن ديفي  ات ر تثماسا  عبي من محققة (حأربا) ائر خس

 (153) 4,644  األخرى
 210,486 (202,387) 9 ي نتائج شركة زميلةحصة ف
 23,377 (127) 11و 10 ئتمان المتوقعة  الائر اخسمخصص )رد( 
 18,203 18,500  تأجير ات مطلوبلفوائد  

  

─────── ─────── 
  5,014,238 6,660,907 
    :  الت على رأس المال العاملي عدالت

 (3,413,655) (1,383,309)  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 (572,608) (3,487,935)  أخرى     ت داجو ومو وندينم

 (254,075) 704,136     قة أخرى روفات مستحمصو  وندائن
 349,195 2,528,205  اء شر إعادة اتفاقيات 

  

─────── ─────── 
 2,769,764 3,375,335  العمليات النقد الناتج من 

 444,919 645,627  إيرادات فوائد مستلمة
 1,881,059 1,129,451  لمة ستح مأربا  تتوزيعا  إيرادات

 (147,313) (88,665)  فوعةمدفين للموظ  هاية الخدمةأة نمكاف
 (269,996) (156,576)    ضرائب مدفوعة

 189,390     -  م منح حكوميةالتسا
  

─────── ─────── 
 4,867,823 4,905,172  غيل صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التش

  

─────── ─────── 
    أنشطة االستثمار

 4,710,361 11,974,033    رىخاألخالل اإليرادات الشاملة  من  ة العادلةيملقة بامدرجمن بيع موجودات مالية الت متحص
 (7,556,178) (13,730,991)  ة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىشراء موجودات مالية مدرج

     - 1,500,000  استرداد سندات 
 (300,000) (2,200,000)  درجة بالتكلفة المطفأة م دات مالية اء موجور ش

     - (10,396,215)  إيداع ودائع محددة األجل  
 (83,842) (70,787)  اء ممتلكات ومعدات  ر ش

  

─────── ─────── 
 (3,229,659) (12,923,960)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار  

    

    أنشطة التمويل
 (114,000) (142,171)  ير التأجمن مطلوبات  أصل المبلغجزء سداد 

     - 331,155    طرةيمسالر يغ ص حصالع معامالت م
 (4,500,000) (2,250,000) 16 زيعات أرباح مدفوعة  وت

  

─────── ─────── 
 (4,614,000) (2,061,016)  لة في أنشطة التموي ستخدمة الملنقدي صافي التدفقات ا

  

─────── ─────── 
 (2,975,836) (10,079,804)    ادل  النقد المعفي النقد و النقص صافي 

 17,110,825 14,134,989  يناير   1ا في ادل كم عملا  لنقد اد و نقلا
  

─────── ─────── 
 14,134,989 4,055,185 6 ديسمبر 31ي كما ف  قد المعادلد والن نقال

  

═══════ ═══════ 
    

    :النقديةان التدفقات مستبعدة من بي  بنود غير نقدية
     - 168,522  تأجير المطلوبات   إلى إضافات  

     - (168,522)  خدام  ت حق االستموجودا إلى ات  افضإ
  

─────── ─────── 
  -     -     

  

═══════ ═══════ 



 التابعة  وشركتهاالدولي ش.م.ك. )مقفلة(  ثمارة لالستشركة وفر
 

 عةجمملالية المالبيانات ال احات حوإيض

 2021 ديسمبر 31
 

 

 

9 
 

   معلومات حول الشركة   1
 

  ة بعتا الا  كتهروش"(  ماأل  شركةش.م.ك. )مقفلة( )"ال  شركة وفرة لالستثمار الدوليل  المجمعةلية  البيانات الماإصدار  التصريح بتم  

تعديل  صالحية    األم  الشركة  ولدى مساهمي  .2022مارس    23ة بتاريخ  ارلس اإلدمن قبل مج عة"(  معاً بـ "المجمو  ا مهيإل  يشار)

 . سنويةفي اجتماع الجمعية العمومية ال البيانات المالية المجمعةذه ه
 

ا كويتية مقهي شركة    األم   شركةلإن  تأسيسفلة  مساهمة  ل هو  المسج   مألا  شركة ال  ن اونع  إن.  الكويت  ةلدو  ها فيمقرقع  يوها  تم 

دولة    -13137الصفاة    27635ص.ب.    -توين تاور  -800012  رقم  طريق  -  1  رقم  قطعة   –مبارك  د هللا البعشارع    -  ابلمرق ا

 الكويت.  
 

 كالتالي:   هي األم لشركةلإن األغراض األساسية 
 

مة في ل المساه خالذلك من  و  ة،صاديقتالا  تعا لقطا ا من ارهوغياعية  الزرية وصناعالعقارية والاالستثمار في القطاعات   .1

 أسهم هذه الشركات.   االكتتاب فيأو  الشركات المتخصصة سيتأس

التي تكون فقط لصالح   ةكات والهيئات الحكوميشراء وبيع أسهم الشر  بما فيها الية  بتداول األوراق المالعمليات الخاصة   .2

 .ةالشرك

 غير. حساب الل يةثمار ستالا فظاالمح ادارة و مارالستثاء اأمن ظائفالقيام بو .3

 .  لحساب الغيرأو  الشركة جر لحسابأأو  ةقابل عمولقراض واالقتراض مات االعملي طة فيالوسا  .4

 في عمليات التجارة الدولية. التمويل والوساطة  .5

  ر.للغيموال األيف وتوظ ثمارالستات امتعلقة بعمليذلك من الخدمات الفنية ال وث والدراسات وغيرالبح  تقديم .6

   .للقوانين ذات الصلةا قلمشتركة طباالستثمار اصناديق  ةراواد شاءنإ .7

 الشركات والهيئات. الخاصة بوظائف مديري االصدار للسندات التي تصدرها  عمالالقيام باأل .8
 

  نك بة با قلر   ماأل  شركةلا  ضعخ ت  .("ىبرلكا  مة األالشرك")  ماعيةللمؤسسة العامة للتأمينات االجت  مملوكة بالكامل  ماأل  إن الشركة

 . على التوالي مارشركة استثكشركة تمويل وواق المال زي وهيئة أست المركلكويا
 

 . 2.4في إيضاح تفاصيل الشركة التابعة تم عرض 
 

   أساس اإلعداد   2.1
 

اعداد   المالبيانتم  المجمعةات  من    الية  الصادرة  للتعليمات  الوفقاً  الكويت  فيمركزبنك  يي  في لا لما  تا لخدما  ات سسبمؤ تعلق  ما    ية 

هذ  الكويت.   لةدو خسا تعليمات  اله  تتطلب  القياس  االئتمان  االئتمانية  لتلمتوقعة  ئر  المحتسب  با سهيالت  الدولي لمبلغ  للمعيار  وفقا 

بنليما لتع  المخصصات المطلوبة وفقا أو    ات بنك الكويت المركزيا بتعليمالتزام  9مالية  للتقارير ال   يهماأ  زيركالمكويت  ك الت 

ارير المالية الصادرة للمعايير الدولية للتق  كافة المتطلبات األخرى  لة، وتطبيقات ذات الصح فصااإلى  عل حق  الال   ها رثيتأ أعلى؛ و

إليها معاً ع بــ "ان مجلس معايير المحاسبة الدولية )يشار  للتقارير المالية  لمعايير    ويت المركزي  بنك الكمن قبل  المتبعة  الدولية 

 . المطبقة في دولة الكويت"( و
 

 األرباح ة من خالل  ة العادلالمدرجة بالقيمالية  وجودات المستثناء الملتاريخية با فة ابدأ التكلوفقاً لم جمعةلمية المالت اانا يبلا  داإعد  تم

 .التي تم قياسها وفقاً للقيمة العادلة األخرىة الشامل اإليراداتالل أو الخسائر والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خ 
 

 . للمجموعةالعملة الرئيسية أيضا ل الذي يمثالكويتي بالدينار  معةالمج  ةانات الماليبيالعرض  ميت
 

  اً شهر  12خالل  وية  التسأو    ادلق باالستردترتيب السيولة. تم عرض تحليل يتعحسب    لها مالي  لز المركاان  بي  المجموعةتعرض  

المجمعة  ريخا تبعد   المالية  تاريخ    اً هرش   12من    رثأكد  ع بأو    ( ة)متداول  البيانات  المالبيانمن  الات  في  ةمتداولير  )غ  مجمعةالية   )

 .21اإليضاح 
 

 ات  فصاحالسياسات المحاسبية واإل في غيرات الت   2.2
 

  ي السنة المالية السابقة باستثناء المستخدمة ف  مماثلة لتلك  ات المالية المجمعةيان الب ة في إعداد هذه  مطبقمحاسبية الياسات الالسإن  

آخر   سير أو تعديل تفأو  عيار  ي م كر ألالمببالتطبيق    المجموعةلم تقم  .  2021يناير    1ا في  سري كمدة التي تلجديا  يرالمعاي  قبيتط

 م يسر بعد. تم إصداره ولكنه ل
 

 

 

 

 

 

 

 



 التابعة  وشركتهاة( دولي ش.م.ك. )مقفلال ارستثمرة لالة وفكشر
 

 عةانات المالية المجمالبي احات حول إيض
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 )تتمة(   التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات    2.2
   

الفائدإلا لمعدالت  المعياري  لمعال  ت على اليدعت  : 2حلة  المر  -ة  صالح  الدولي  المالية  لتقارييار  االمحا  ومعيار،  9ر  دولي  لسبة 
   16المالية   رتقاري لدولي لل ا ر عياملوا 4والمعيار الدولي للتقارير المالية  7مالية للتقارير ال ي ، والمعيار الدول 39

 معروضور( ال)اإليباستبدال معدل م يت ا عندم ةمعمج لامالية ال اناتي البأثيرات على التي تتعلق بالتإعفاءات مؤقتة وتقدم التعديالت 

  .يباً من المخاطردة خالي تقر ائفيما بين البنوك بمعدل ف
 

 لتالية: ا ةمليعلتتضمن التعديالت المبررات ا

 ح، ية اإلصالمباشرة لعمل  مطلوبة بصورةي تكون  و تغيرات على التدفقات النقدية التعملي يستلزم تغيرات تعاقدية أ  ررمب

 لسوقية.ر الفائدة اسع ة، بما يعادل الحركة فييرلمتغائدة اعر الفكتغيرات في س ها لتما م معتيي التو

 بالال يفات وتحوط الوثائق دون  إصالح معدل اإليبور لتحوط التصن  لباتموجب متطب  اؤها رج التي يتعين إ تغييرات  سماح 

 .طقف عالقة التحوتو

  حمل يف األداة التي ت تم تصني  فصلة عندما يدها بصورة منحد ت  متلتي يات  لبا تيفاء المتطركات من اسء مؤقت للشتقديم إعفا 

  خالي تقريباً من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. معدل فائدة
 

المبررات العملية في الفترات   تخدامعة اسالمجمعة للمجموعة. تعتزم المجمو  البيانات المالية  ت أي تأثير علىاليه التعدذن لهيكلم  

 . يةسار تصبح ا دمعن المستقبلية
 

 2021يناير    1ي تبدأ في  ة التاسبية السنويللفترة المح  التي تسري  ير الماليةولية للتقاريالت األخرى على المعايير الدتعدلل  كني  مل

 .موعةللمج لمالي أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز أو األداء ا
 

 د  معايير صادرة ولكن لم تسر بع   2.3
 

والمعدلةجديال  اتسيروالتفر  ييا علما  يلي  ما يف ل  دة  ولكن  صدرت  ح التي  بعد  تسر  تاريخ  م  المالية  صدار  إتى   المجمعةالبيانات 

 ارية المفعول.  س بحندما تصع - ذلك أمكنمتى  - والتفسيرات الجديدة والمعدلة تطبيق هذه المعايير المجموعة  وتعتزم. للمجموعة
 

 أو غير متداولة  اولة كمتد ت بالمطلوا  فين صت  : 1ي ل دوال  تعديالت على معيار المحاسبة

ين الدولي  سبةالمحا عايير  أصدر مجلس م في  المحاسبة الدولي    76إلى    69لفقرات رقم  ت على ا تعديال  2020اير  ة   1من معيار 

 التعديالت ما يلي: لة. وتوضحغير متداولتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة أو 
 

  ةويالتس يلتأج ما المقصود بحق 

 عة مجمال المالية لتأجيل في نهاية فترة البياناتا حققق يتح  د أنب ال 

 لحق التأجيل  لية ممارسة المنشأةيف باحتما نذلك التص تأثرلن ي 

 ملكية وذلك في حالة أال يؤثر االلتزام اة حقوق يل في أديتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة المشتقة المضمنة في التزام قابل للتحو  

 .ا نيفهصتى عل
 

البيانات المالية  ىعل  تيالدعالت  تسري تبالسنوية ا  ةالمجمع  فترات  رجعي. ويجب تطبيقها بأثر    2023يناير    1بعد    ي أودأ فلتي 

  اتفاقيات   إعادة التفاوض بشأن  لضروريكان من ا   ة وما إذاحالياً بصدد تقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالي  وعةوالمجم

  .ةيلحا ال القروض
 

 3الية تقارير المر الدولي لل تعديالت على المعيا –مفاهيمي ال طار إلى اية إلجع مرة راإش
معايي مجلس  الدوأصدر  المحاسبة  مايو  ر  في  المالية    2020لية  للتقارير  الدولي  المعيار  األعمال    3تعديالت على  إشارة    –دمج 

إ اإلطا مرجعية  اللى  التعديالت مفاهيمي.  ر  هذه  من  البيانات  إط  إلىة  جعيالمر  شارةإلا  بدالتسا  هو   والغرض  وعرض  إعداد  ار 

دون أن يطرأ أي   2018لتقارير المالية الصادر في مارس  طار المفاهيمي لمرجعية إلى اإل  شارةبإ   1989ي سنة  الصادر ف  يةالالم

 .ة بهتغيير ملحوظ في المتطلبات المتعلق
 

جنب إصدار  لت   3لدولي للتقارير المالية  ار المعيا ب ة  اردلوا  افترعئ االدا مبمن  ا أضاف مجلس معايير المحاسبة الدولية إعفاًء  مك

لتطبيق" والناتجة عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي تندرج ضمن نطاق "اليوم الثاني لالمحتملة خالل    الخسائرألرباح أو  ا

المحاس الدولمعيار  الدولية  أو    37ي  بة  المعايير  تفسيرات  لجنة  اليرقاللتتفسير  بصورة  حالفي  ،  ائبالضر   21ة  ليا مر  تكبدها  ة 

 منفصلة.  
 

 3المالية    للتقارير  ار الدوليدة ضمن المعيوضيح اإلرشادات الحالية الوارة توليلدا  اسبةح مر العاييلس موفي نفس الوقت، قرر مج 

بالموج ال والتيودمتعلقة  المحتملة  باستبدا  ات  تتأثر  إطارلن  إلى  المرجعية  اإلشارة  انا يالباوعرض    دداإع  ل  تسري    لمالية.ت 

 بلي.وتنطبق بأثر مستق 2022يناير  1د و بعأي أ فبدت لتيية السنوالتعديالت على فترات البيانات المالية المجمعة ا
 

 المجموعة.  علىتأثير مادي لتعديالت ن يكون لأتوقع مالمن غير 
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 )تتمة( د  لم تسر بع صادرة ولكن   معايير   2.3
 

 )تتمة(   37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   –بالعقد اء لوفاليف اكت –ة العقود المجحف
د أي من التكاليف تحتاج  لتحدي  37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي    2020ة في مايو  الدولي  لمحاسبةمعايير ا  أصدر مجلس

  ئر. للخسا إذا كان العقد ذي شروط مجحفة أو محققاً  المنشأة إلدراجها عند تقييم ما 
 

ا التكلفة المتعلقةت "طريدياللتعتطبق  د العقود المرتبطة بتقديم أح ب  علق بشكل مباشرالتكاليف التي تتبشكل مباشر". تتضمن    قة 

المتزا التكاليف  من  كال  خدمات  أو  العقد. البضاعة  بأنشطة  مباشرةً  المتعلقة  التكاليف  وتوزيع  المصرويدة  تتعلق  العمومية    فات 

 عقد. المقابل بموجب ال ما لم يتم تحميلها بشكل صريح على الطرف  بعادها تاس يتملعقد وا ب اشرواإلدارية بشكل مب
 

التعد فتسري  على  ايالت  المالية  البيانات  اترات  أو  لمجمعة  في  تبدأ  التي  ستطبق2022يناير    1بعد  لسنوية  هذه    المجموعة   . 

السنوية التي تقوم فيها   المجمعة  يانات الماليةرة الب تة فدايا في بهاتزامها بعد بالوفاء بكافة التلعقود التي لم تقم فيالتعديالت على ا

 ألول مرة. يق التعديالت طبتب المجموعة
 

المطلوبات  االعتراف ب %" في حالة إلغاء  10لرسوم ضمن اختبار "نسبة  ا –األدوات المالية   9ولي للتقارير المالية  دال  المعيار
 المالية 

للتقارير المالية، أصدر مجلس معايير الدوإعداد المية  عمل   لىع   2020-2018ت  انوللست السنوية  كجزء من التحسينا  عايير  لية 

احا الم المالية  عالمتعديالً على  ي  لدول سبة  للتقارير  الدولي  التعد9يار  يتضمن  المنشأة .  تدرجها  التي  الرسوم  حول  توضيحات  يل 

تزام المالي  شروط االل  هرية عنرة جول بصودمعالأو  جديد  لاي  مال اللتزام اليه حول مدى اختالف شروط ام الذي تجرضمن التقيي

وم المسددة أو  فيما بين المقترض والمقرض مشتملةً على الرس  ةتلمسددة أو المسلملغ االمبا ك  وم فقط تلاألصلي. تشمل هذه الرس

دلة أو  المع  ماليةلا  اتلوبالمط  ىلع  ديلة هذا التعالطرف األخر. تطبق المنشأ نيابةً عن  أو المقرض  المستلمة إما من قبل المقترض  

 لتعديل ألول مرة.  ايق المنشأة بتطبا فيه تقوم تيلسنوية الفي أو بعد فترة البيانات المالية االمتبادلة 
 

فترات   على  التعديل  المجمعيسري  المالية  بعد البيانات  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  بالتط  2022يناير    1  ة  السماح  الممع  بكر. بيق 

وم قي تالسنوية الت عةمجمال ليةماالبيانات اللة أو المتبادلة في أو بعد فترة الية المعدمطلوبات المال علىت يالعدالتموعة ج مالبق ستط

 ة.جموعالم علىتأثير مادي لتعديالت توقع ان يكون لمالمن غير  .فيها المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة
 

 8لدولي ا بة حاسر الماي معلى ت عيالتعد  -محاسبيةتعريف التقديرات ال
فبراير في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  رقم    2021  أصدر  الدولي  المحاسبة  معيار  على  لـ  8تعديالت  تعريفًا  قدم  حيث   ،

التعديالت   توضح  المحاسبية".  الم  االختالف"التقديرات  التقديرات  في  التغيرات  جهة  حاسبيةبين  السياسات   من  في  والتغيرات 

وسبيمحا ال األيح تصة  أجه   من  ءخطا ح  استخدام  خرىة  كيفية  توضح  أنها  كما  لتطوير   ألساليب  المنشآت .  والمدخالت  القياس 

 التقديرات المحاسبية. 
 

سارية  إن   بعد    المجمعة  الماليةالبيانات    فتراتلالتعديالت  أو  في  تبدأ  التي  في    2023يناير    1السنوية  التغيرات  على  وتنطبق 

لمبكر طالما تم ي تحدث في أو بعد بداية تلك الفترة. يُسمح بالتطبيق احاسبية التلمات اقديرالتت في  اريغالتالسياسات المحاسبية و

 .المجموعة علىتأثير مادي لتعديالت ن يكون لأتوقع مالمن غير عن هذه الحقيقة.  اإلفصاح
 

ر الدولية للتقارير  ييالمعا ار طإل 2ارسة ملمن اوبيا 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  – ةاإلفصاح عن السياسات المحاسبي 
 المالية  

فبراير   في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  الدولية    2021أصدر  المحاسبة  معيار  على  الممارسة    1تعديالت  طار إل  2وبيان 

ق ى تطبيلت عنشآ دة المعسا لم  والتي يقدم فيها إرشادات وأمثلة  ومات الجوهرية وضع أحكام المعلارير المالية  المعايير الدولية للتق 

السيا أحكا  إفصاحات  الجوهرية على  المعلومات  إفصاحات م  تقديم  المنشآت على  مساعدة  إلى  التعديالت  تهدف  المحاسبية.  سات 

ساتها المحاسبية المرتبطة إلفصاح عن سيا استبدال متطلبات المنشآت في االسياسات المحاسبية التي تكون أكثر نفعاً عن طريق  

امتطلبا ب"  وظة"الملح  عن  صإلفت  اإلرشادسياساتاح  وإضافة  "الجوهرية"  المحاسبية  لمفهوم  ها  المنشآت  تطبيق  كيفية  حول  ات 

 المعلومات الجوهرية في صنع القرارات بشأن إفصاحات السياسات المحاسبية.  
 

بكر. يق المبالتطب  ماحالسمع    2023  ايرين  1لسنوية التي تبدأ في أو بعد  للفترات ا  1ي  الت على معيار المحاسبة الدولتسري التعدي

تقدم إرشادات غير إلزامية بشأن تطبيق تعريف المعلومات الجوهرية على معلومات   2ارسة  نظراً ألن التعديالت على بيان المم

 رياً. مفعول هذه التعديالت ليس ضرو السياسات المحاسبية، فإن تاريخ سريان
 

 . ةمجموعالمحاسبية لل اتإفصاحات السياس لىع اتير تأثلاد لتحدي تالعديحاليًا بتقييم تأثير الت المجموعةتقوم 
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 السياسات المحاسبية الهامة     2.4
 

   تجميعل أساس ا 

السيطرة عندما    نشأ . ت2021  ديسمبر  31في    ا مك  ابعةالت  تها كوشر  مة األللشرك  لماليةالبيانات االمجمعة    اليةلما  البياناتن  ضمتت

قدرة يها ويكون لديها  المستثمر فكة  رمن مشاركتها في الش  يرةئدات متغي عا ف  وقحق  ها يكون ل  أوطر  للمخا ة  وعلمجمتتعرض ا

العائدات    ريالتأث تلك  ععلى  سيطرتها  خالل  وبلشركة  ا  لىمن  فيها.  محددة،  المستثمر  التسيطصورة  علىمومج ر    ة ركالش  عة 

 عندما يكون لدى المجموعة:  طقففيها  تثمرالمس
 

 صةالصلة الخا جيه األنشطة ذات ولية على تلحا التي تمنحها القدرة ا  ةقوق الحاليلحأي اها )يف  مستثمرلا ركةالشى علة طرسيال 

 فيها(الشركة المستثمر ب

 و  ،ا يهمر فالمستثة ركالش ا فية من مشاركتهعائدات متغير ر أو حقوق فيالتعرض لمخاط 

 تهااد ائعلى ع رثي لتأ في ا ها فيثمر ها على الشركة المستخدام سيطرتتساعلى  قدرةلا 
 

وعة بأقل  المجم  تحتفظ  فتراض وعندما اللدعم هذا احقوق التصويت. و  ةعن أغلبي  نشأ يطرة تافتراض بأن الس  ة، هناكعام  بصفة

  ها كافة المعلومات والظروف ذات رابي اعتف  وعةمجملا  خذ، تأ مر فيها ثتسالم  شركة مماثلة للوق  يت أو حقالتصوأغلبية حقوق  من  

 :فيها بما في ذلكمستثمر ة اللشركا على ا تهى سيطردم ييمند تقع لةالص
 

  ر فيها تثمة المسرين في الشركخ األصوات اآلالقائم مع حاملي  يدالتعاق تيبالتر 

  دية األخرى اقمن الترتيبات التع الناتجةالحقوق 

 محتملةلا تتصويالوق وحق ةعموالمج لدى  ويتلتصق احقو 
 

تغيرات   ودر إلى وج تشيف  انت المعلومات والظروك   حالة إذا  في   يها ر ف مثستكة المرلشى اها عل رتيطدى ستعيد المجموعة تقييم م

أكفي عامل   أو  العوامل    ثرواحد  للسيالثالثمن  تة  يبدأ  الشركةطرة.  المجمو  التابعة عندما   جميع  اعة عتحصل    طرة على يلسلى 

والمطلوبات   داتج الموجوإدرام  يتو  .عةالتاب  ةركالشعلى    ها رتسيط  رة عندما تفقد المجموعةه السيطذه  فتتوقوبعة  التا  ةركالش

ريخ من تا   يانات المالية المجمعةالب  في  ةفترالا خالل  هعأو بيتم حيازتها    تيالتابعة الكة  لمتعلقة بالشرا  روفاتلمصوا  يراداتواإل

 .لى الشركة التابعةالمجموعة ع رةطيوقف ست ريختا ىتح ة سيطر ى الة علجموعلمول احص
 

مبنوكل  ئر  خسا ال  وأ  باحاألرلق  تتع اإليرادانب  ن د  الشاملة  ود  الشركات  بمساهمي  للمجموعألخرى  األم  واة  ر غي  حصصلة 

البيورة علرضالعند  الت  عديء تاإجر  طرة. يتملمسيحصص غير اعجز في التى وإن أدى ذلك إلى رصيد  ح   ةرلمسيطا ات ناى 

للشر لكيالمالية  التابعة  ا  كات  المحا لسيتتماشى  مع اسات  ويتعوملمج ل  سبيةمحا ال  اتسا سيال  سبية  استبة.  كا م  افعاد  جودات  لموة 

  بين   يما ت فعاماللقة بالملمتعالنقدية االتدفقات  ية واإليرادات والمصروفات وكلق الموحقو  ة جموعالم  فيما بين شركات والمطلوبات  

 ل عند التجميع.ما ة بالكلمجموعا اءأعض
 

 كية.  قوق ملاملة ح عمكرة يطالس فقدون د ةعابالتالشركة حصة ملكية في التغير  يتم المحاسبة عن
 

السيطفق  إذا المجموعة  تادت  شركة  على  ذب  ترف تعال  ا  هفإن  بعة،رة  في  )بما  الصلة  ذات  الشالموجودات  ولك  ات المطلوبهرة( 

غيوالحص الص  بنودم  وغيرها   طرةمسير  يلماحقوق    ن  حين  في  أوب  االعترافتم  لكية،  أرباح  األ  ائرخس  أي  أضمن  و رباح 

 دلة. ا للقيمة العمتبقي وفقا ر ا متثسا أيل يسج . وائرسلخ ا
 

 :يما يلة جموعللم جمعةالم البيانات الماليةتتضمن 
 

 التأسيس  دبل الشركة  اسم
 
 %  ةكيمللا حصة لرئيسيةاألنشطة ا

   2021 2020 

 100   89 كة استثمارية رش كايمان  ر زج *  دة. المحدوو. شوس ش.ا ه جيكت جرينروب كةرش
 

بتأسيس    كةرشالمت  قا   ،2020  مارس  31ي  ف*   ج جيكروبشركة  األم  ش.ا ه  رينت  المحدودةو .شوس   نريج   كتجيروب)"  . 

 .  361469 مقر يلج تسلا وجبمبن ا مكاي ت في جزرمعفاة تأسس  تقلة مساستثمارية وهي شركة  ،"(وسا ه
 

 ات  اإليرادب  االعتراف

  ل من خالداء  التزامات األب  المجموعة  تفي(  أن  فور)أو    ا دمعن  تقولا  اردعلى مأو    منية معينةات في فترة زيرادتراف باإليتم االع

 .  العمالءإلى  ا المتعهد بهالخدمات أو  تحويل البضاعة
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 )تتمة( ياسات المحاسبية الهامة لسا   2.4
 

 )تتمة( ات اإليرادب  االعتراف
 

 ت والعم وإيراداتإدارة  أتعاب
اإل  المجموعةتكتسب   م  ت والعملاإيرادات  و  دارةأتعاب  الخد  نوعة متة  عو جم من  الممن  المات  إلى  تقدمها  التي  يتم  عالية  مالء. 

و  ترافاالع اإلدارة  الوفقا  العموالت    إيراداتبأتعاب  اللمبلغ  يعكس  الذي  لمقا ذي  تقديم  فيه    أحقيتها   المجموعةتتوقع  بل  مقابل 

 الخدمات.
 

بصورة نموذجية   موعةمج الإيرادات    عقودضمن  تت  الو.  العقد  ة ايبد  ألداء وكذلك توقيت الوفاء بها فييد التزامات ايتم تبين وتحد

 .داءت األزاما الت العديد من
 

باشرةً حال الوفاء بالخدمة يُستحق م  وعادة ما   لنقديلمقابل ااتورة با ، يتم إصدار فإحدى الخدمات لعمالئها   المجموعةدم  تق  ا عندم

 ر الوقت. دالى مع ةم قدة الممدلخ د لالعق مدةهاية  مها في نقطة زمنية معينة أو في نوتقدي
 

تحويلها الخدمات قبل  ا حيث إنها تسيطر بصورة نموذجية علىهتا رادت إيتيبا ي ترية فأساسعامةً إلى أنها شركة  المجموعة انتهت

   يل.إلى العم
 

   فوائد رادات إي

وتسجل عند    معالمج   رائسخ الأو    احب راأل  عن اإليرادات من العقود مع العمالء في بيان  صلبشكل منف  الفوائدإيرادات    يتم عرض

 . فعلية الفائددام طريقة معدل التحقاقها باستخ اس
 

 يرادات توزيعات أرباح  إ

 عندما يثبت الحق في استالم المدفوعات.   رباحتوزيعات األ تاد راإيتسجل 
 

   الضرائب 

 لمي مؤسسة الكويت للتقدم العة حص
 أعضاءقرار  إلى    المعدل استناداً   وفقاً للحساب  السنة  من ربح  % 1  ةنسبب  يلمالعللتقدم    ويت الكؤسسة  حصة م  مجموعةلاتحتسب  

   .لحصةيد اتحد عند حتياطي اإلجباري من ربح السنةالاإلى  االقتطاعيجب استبعاد مجلس إدارة المؤسسة الذي ينص على أنه 
 

   ةا كالز
ديسمبر  10بارا من عت ري اي يسالذ 58/2007 مقر ليةالما وزارةقرار ا لوفق المجموعة % من ربح1سبة تحتسب حصة الزكاة بن

2007  . 
 

 ربحية السهم  

 ل السنة.  ائمة خالادية القدد األسهم العة على المتوسط المرجح لعسمة ربح السنقبألساسية م السهاحية ب ربيتم احتسا 
 

( ليولتح القابلة ل  يةضيللتفسهم األا  في  حصةالبما يعكس  تعديل  ال)بعد    ربح السنةبقسمة    تساب قيمة ربحية السهم المخففةاح   يتم
عند  إصدارها التي سيتم دية مرجح لعدد األسهم العا لالمتوسط اً ازائد سنة ل اللقائمة خالعدد األسهم العادية االمتوسط المرجح لى عل
 .  عاديةأسهم إلى  ملة المخففةم العادية المحتة األسهويل كافح ت
 

 النقد والنقد المعادل  

و النقد  ا  مدرجلال  المعاد  قدالنيتكون  بيان  النقد  المجمع  ليالما   زك لمرفي  المقيد  من  والنقد غير  الصندوق  لنقد اووك  البنلدى    في 
محا   ظفالمحت في  قصيبه  والودائع  استثمارية  االجل  فظ  ورة  أشهر  ثالثة  تح يسهالمستحقة خالل  نقدية  إلى    ا ويلهل  معلومة  مبالغ 
 ل.  قاأو  أشهر 3ها مدتية رات استحقاق اصل فت ذاتة والقيم يف اترتغيمن حيث الض لمخاطر غير جوهرية وتتعر

 

بالصافي    -  الموضحة أعاله  -قصيرة األجل    والودائع  من النقد  دل لمعا قد ا والن، يتكون النقد  المجمع  ت النقديةألغراض بيان التدفقا 
 . لمجموعةبا قد النإدارة  منزأ التي تعتبر جزءاً ال يتج )إن وجدت( البنوك ى لدالقائمة لمكشوفة ات اد الحساببع

 

 األجل   ةمحدد ودائع

 ائد.  وفوتكتسب داع اإليريخ ن تا أشهر م  3 بعدستحق لدى البنوك تاألجل ودائع محددة  لودائعتمثل ا
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 ة( )تتمت المحاسبية الهامة سالسياا   2.4
 

 المالية   األدوات 

 المالية  ت الموجودا
 

 ياس المبدئي  والق   عترافاالأ( 
ية والمطلوبات  المال  استحداثها. ويتم االعتراف بكافة الموجودات  لدين المالية عندوراق االمدينة وأ  رصدةألا ف بترااالع  ا يدئمب  يتم
  تعاقدية لألداة.لااألحكام  فيا رفط عةمومج الا تصبح دمية األخرى مبدئيا عنالمال

 

قيمة لي مبدئيا بالم الما االلتزاأو    جوهري(   ويلتم   بندن  مضتت  الالمدينة التي  تجارية  لا  رصدةألمالي )بخالف االيتم قياس األصل  
 األرباح  لة من خالادلالع  ةقيمبال  المقاسةلنسبة للبنود غير  با   –ر  اإلصدا أو    الحيازةمباشرة بالعادلة زائدا تكاليف المعاملة المتعلقة  

 معاملة.  ال سعروفقا ل يا دئبتمويل جوهري م بندن ضمتي ال تتالمدينة ال دةصر الخسائر. ويتم قياس األأو 
 

 قياس الالحق  يف والب( التصن 
المال  األصل  تصنيف  يتم  المبدئي،  االعتراف  المطفأة  :يعند  مقيمبالأو    بالتكلفة  العادلة  اإليراداتة  خالل    -خرىاأل  ةاملالش  ن 

ة العادلة من خالل قيمبال  م أوهسألا  ياالستثمار ف  –األخرى    الشاملة  الل اإليراداتخ   بالقيمة العادلة من  أو  ر في الدين،ا ماالستث
ها أعمالوذج  ير نمبتغي  المجموعةقم  لالعتراف المبدئي، ما لم ت  االخسائر. ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقأو    حاألربا 

رة  فتل لألويوم ال ا  يف   رييتأثرة بالتغالية المودات الميف كافة الموج صنحالة، يعاد تت المالية؛ وفي هذه ال ادالموجو  دارةص بإ لمختا
 .  عمالالتالي للتغير في نموذج األ مجمعةلية الالبيانات الما

 

ال األصل  قياس  الميتم  بالتكلفة  عندمالي  يستوفطفأة  يما  ولم  التالية  الشروط  تي  با صنيفتم  العادلقيمه  األ  ةلة  خالل  أو    رباحمن 
 الخسائر: 

  و عاقديةحصيل تدفقات نقدية تلتت الموجودا ب فاظيستهدف االحت أعمالج وذنمضمن  األصلاظ بالحتف ايتم ، 
 ل ص أعلى    والفائدةأصل المبلغ  فوعات  النقدية التي تمثل فقط مد  تحدد شروط التعاقد لألصل المالي تواريخ معينة للتدفقات

 لقائم. لغ االمب
 

الدين  االستثما   قياسيتم   في  العر  خالا بالقيمة  من  اإلدلة  عنلشاملة  ا  اتيرادل  فقط  اتسي  دما االخرى  يتم   يةلالتا وط  لشروفي  ولم 
 الخسائر: أو  لقيمة العادلة من خالل األرباحيفه با تصن

 

  ية،لجودات الما موع البيو يةبتحصيل تدفقات نقدية تعاقدأهدافه تتحقق  أعمالبه ضمن نموذج يتم االحتفاظ 
  توار  تحدد شروط لألداة  للت  يخالتعاقد  مدفويدالنق  دفقاتمعينة  فقط  تمثل  التي  المبصأ  تا عة  المبل  والفائدة  الغل  غ على أصل 

 ئم. القا 
 

به محتفظ  أسهم غير  في  باستثمار  المبدئي  االعتراف  يجوز    عند  المتاجرة،  تختار    موعةللمج لغرض  قابل  -أن  نحو غير   على 
كل  ل  قاً وف  ختيارالا  هذا خرى. يتم إجراء  األ  ملةلشا ت اضمن اإليرادامار  ة العادلة لالستثفي القيملالحقة  اغيرات  الت  رضع  -  اءلغإلل

 استثمار على حدة. 
 

خرى  الشاملة األ  بالقيمة العادلة من خالل اإليراداتأو    لمطفأةكمقاسة بالتكلفة االية غير المصنفة  ت المالموجودا  قياس كافة  تموي

للقيمة اموضح أعاله وفحسبما هو   نحو   لىع  عةومج مللز  يجو  ،بدئيالم  فعترا اال  ر. عندالخسائأو    باحألرل العادلة من خالقاً 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات أو    ةأ التكلفة المطفلبات القياس بستوفي متطالذي ال يلمالي  ل األصف اغير قابل لإللغاء تصني

 أو  نشأ ت  ي قدلت ا  يةاسبروق المح استبعاد الف إلى    لكى ذسائر إذا أدالخ أو    األرباحالشاملة األخرى كمدرج بالقيمة العادلة من خالل  

 ورة جوهرية.  صا بمنه دح لا
 

 مال عنموذج األتقييم  - ةالي الم الموجودات 
إليه األصل على مستوى المحفظة وتعتبر هذه الطريقة األفضل   عمالالغرض من نموذج األييم  بتق  المجموعةتقوم   الذي ينتمي 

   ت:ا وممعلال هن هذتتضم ارة.اإلدى إل معلومات المقدمة لا يةونوع عمالكيفية إدارة األ لتعكس

 نت استراتيجية اإلدارة كا من ذلك ما إذا  السياسات. ويتضفيذ هذه  تبعة لتنة المعمليوال  ظةات واألهداف المحددة للمحفسا سيال
بمعدل   واالحتفاظ  التعاقدية  الفوائد  إيرادات  اكتساب  على  معين،ئدفا تركز  الم  ومطابقة  ة  بمدة  ا  دات وجومدة  أي  لمالية 

 ت،  الموجوداالل بيع من خ  قديةات نفقتحقق تدأو  المتوقعة صادرةلاة نقديلا اتدفقالتو أ ها بلق تتع لوباتطم
 المجموعةإدارة إلى  حفظة وإعداد تقارير بشأنهم أداء المكيفية تقيي  ، 
 بالمحتفوالموجودات المالية  )  عمالالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األ هذه    ارةإد  ةيكيف( وعمالضمن نموذج األها  ظ 

 ، طرخا الم
 ما إ  –  عمالمديري األ  ةأ افمكة  يفيك القية تعتمد  مكافأ ت الكان  ذامثل  النقدية أو    ات المدارةوجودللم  مة العادلةعلى  التدفقات 

 التعاقدية التي يتم تحصيلها، و 
 الموجودا مبيعات  وتوقيت  وحجم  الفترامعدل  في  المالية  السا ت  وبقةت  و،  المبيعات  هذه    بيعات الم  حول  قعات التوأسباب 

عات لهذا  ستبعاد ال تعتبر مبيامالت غير مؤهلة لالمع  في  أخرى   أطرافإلى    ليةما املة تحويل الموجودات المع  إن  .ليةبقتمسال
 االعتراف بهذه الموجودات.  في المجموعة استمرار الغرض، بما يتفق مع 
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 ة( تم)تت المحاسبية الهامة سالسياا   2.4
 

    ة( )تتم  المالية  األدوات 

   ة( تتم)  ةالي الم الموجودات 
 )تتمة( قياس الالحق  يف واللتصن ا ب(

 ة( )تتم مالعألوذج امنتقييم    -اليةالموجودات الم 
المالي  قياسيتم   الالموجودات  المتاجرةمحتفة  بها ألغراض  والمدا  أو  ظ  للقيمةع  ها ئأدا  متقيييتم  رة  وفقا  العادلة  القيمة  أساس   لى 

 الخسائر.أو  باحخالل األرالعادلة من 
 

 فقط   والفائدةلمبلغ  أصل ا تتمثل فيإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية   ما ييمتق –لية ام ال ات ودالموج
دئي. وتعرف "الفوائد" بمقابل  المبف  را االعت  اريخفي تالي  الم  ل صبلغ" بالقيمة العادلة لألالم  "أصلذا التقييم، يعرف  اض هألغر

قائم خالل فترة معينة من الزمن ومخاطر وتكاليف اإلقراض  ال  بلغالم  لصأ ب  طةئتمان المرتب ومخاطر االلألموال    مة الزمنيةيقال

 هامش الربح. إلى  إلضافة( با اريةلسيولة والتكاليف االدألخرى )مثل مخاطر ااسية ااألس
 

 ة دياقالتع  طورلشا  في اعتبارها   المجموعةذ  ، تأخ ائدةوالفالمبلغ    ية تتضمن فقط أصلات النقدية التعاقدفقتدانت الذا كما إييم  د تقنع

التدفقأو    تغيير وقت  إلى  تؤدي  قد  عاقديةشروط تلألداة. ويتضمن ذلك، تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن   النقدقيمة  ية ات 

 : ا يليرها مابفي اعت المجموعةذ هذا التقييم، تأخ  اءجر. عند إشرطا الذي هتوفتس التعاقدية بحيث ال
 

 ت استالم التدفقات النقدية، قيوتومة يير قيغت إلى يتملة التي قد تؤدث المح األحدا 
 يرة،عدالت المتغة بما في ذلك سمات الماقديوبونات التععدل الكديل معتإلى  الشروط التي قد تؤدي 
 مديدالت شروطمقدما و  السداد ، 
 و وع(الرج  قح ن دوبت وداتيبات الموج )مثل تر ات معينة ية من موجوددقبالتدفقات الن المجموعةطالبة تمنع م يتالشروط ال ، 

 

ا أصل  مدفوعات  معايير  مع  تتسق  مقدما  المدفوعات  سمات  ك  والفائدةلمبلغ  إن  إذا  المفقط  مقدماً  ان  المدفوع  بصورة بلغ  يمثل 

نهاء معقول لإلض إضافي  يتضمن تعوي  دقعلى أصل المبلغ القائم والذي    لفائدةاوالمبلغ    أصلمن    فوعةالمدهرية المبالغ غير  جو

ة، فإن تعاقديالسمية الالقيمة ا  علىوة  عالأو    ك، وبالنسبة لألصل المالي الذي تم حيازته مقابل خصملذي  الفة  اضإ  .قدلعالمبكر ل

ير  ستحقة )غتعاقدية الملا  الفائدةسمية للعقد زائداً  القيمة اال  ورة رئيسيةصثل با يممقدماد مبلغ مالي  ب سدتتطلأو    تتيح  العوامل التي

العادلة   ت القيمةكان  ذاإ  هذا المعيارإضافي معقول لإلنهاء المبكر( تعتبر متسقة مع    ضويضا تعيأ  نمتضت  دفوعة( )والتي قدالم

 تراف المبدئي. هرية عند االعلسداد المبكر غير جويزة امل
 

 القياس الالحق واألرباح والخسائر   -الموجودات المالية
 

  لة من  رجة بالقيمة العاد ة مدليما موجودات

 ر ئاخسال أو األرباحخالل 

العادلة  لموجوداته ا س هذايق  ميت ئر  ح والخساربااأل  افي بص  . ويتم االعترافالحقا بالقيمة 
   . الخسائر أو    األرباح ضمنح  زيعات أرباإيرادات توأو   ات فوائد ك أي إيراد ي ذل بما ف

  

  لي. ويتم  عفائدة الالف  معدلة  قيطر م  خدا تسباأة  الحقا بالتكلفة المطفيتم قياس هذه الموجودات     مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة موجودات

التكلف المطفتخفيض  مقابة  خأة  القيمةفا نخا  ر سائل  اض  ويتم  بإيراد العت.  الفوائدراف  ،  ات 

الخسائر. كما  أو    اض القيمة ضمن األرباحائر تحويل العمالت األجنبية وانخفوأرباح وخس
   ر.ئاخس الأو   ح باألر في ا إلغاء االعتراف  خسائر ناتجة منأو  أرباح  ي تدرج أ

  

  ين المدرجة بالقيمة  في الد تااالستثمار
ملة  دات الشايرا اإل الل ن خالعادلة م

 رىاألخ

قياس هذي الموجوداتم  بالقه  بإيرادت الحقا  االعتراف  يتم  العادلة.  المحتسبة  يمة  الفوائد  ات 
الفا ض  خفاناو  يةبنتحويل العمالت األج  ة الفعلي، وأرباح وخسائر د ئباستخدام طريقة معدل 

رى ضمن  األخئر  خسا والالخسائر. كما يتم تسجيل صافي األرباح    أو   األرباح   ضمن   مةيقال

األخر الش  إليرادات ا عند  املة  االعترافى.  والخسائر    ، إلغاء  األرباح  تصنيف  إعادة  يتم 
 الخسائر.  أو    رباح ألا إلى المتراكمة في اإليرادات الشاملة األخرى 

  

  ة  ملقيجة با ر دلمم ا سهاألاالستثمارات في
ت الشاملة  يرادا إلخالل ا ة منعادلال

 األخرى 

هذه قياس  الوداموجال  يتم  بالقت  العاحقا  توز   دلة. يمة  األربوتسجل  كإيرادات  يعات  في  اح 
تكلفأو    األرباح من  لجزء  استرداد  بوضوح  األرباح  توزيعات  تمثل  لم  ما    ة الخسائر 

  ىر لة األخلشامات ا يراداإل ى ضمنر خألر افي األرباح والخسائاالستثمار. ويتم تسجيل صا

 . ئر الخسا أو  األرباح إلى   اً وال يعاد تصنيفها أبد
 

 االعتراف   اءإلغ ج( 
تعترف   ع  المجموعةال  المالي  المالي،ندما  باألصل  األصل  من  النقدية  التدفقات  استالم  في  الحقوق    موعة ج المتقوم  أو    تنتهي 

لم    أو  اليالمامة لألصل  اله  كافة المخاطر والمزايا   لها تحويم فيلة تمعام  في  اقديةعتال  يةالم التدفقات النقدبتحويل حقوقها في است

  المجموعةى هذا األصل. تدخل امة لألصل ولكنها فقدت السيطرة علافة المخاطر والمزايا الهظ بكحتفا االأو  بتحويل موعةالمج  تقم

يا المتعلقة المخاطر والمزا  ةفظ بكافتحت  ولكن  معج مال  المالي  كزلمريان االمسجلة في ب  ويل الموجوداتحيث تقوم بتح   في معامالت

 الموجودات المحولة.  ب فعترا إلغاء اال يتم حاالت، الي هذه ال. وفولةلمح ت ابالموجودا
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 )تتمة(  ة الهامةاسبياسات المح السي   2.4
   

 )تتمة( لية األدوات الما 
 

 ت المالية  لوباالمط
 

 االعتراف المبدئي والقياس   ( أ

بالك  ئيالية عند االعتراف المبدالمات  لوبف المطينصتم  يت الخسائر أو  أو    ل األرباحال خ من  لة  دالعا ة  قيممطلوبات مالية مدرجة 

 بما هو مالئم. في تحوط فعال حس ت تحوطفة كأدواكمشتقات مصن وأكقروض وسلف أو دائنين 
 

بكافة االعتراف  المالية  يتم  العادل  المطلوبات  للقيمة  وفقا  ومبدئيا  بلبا ة  مب  ليفتكا عد  صافي  بها  المتعلقة  حالة المعاملة  في  اشرة 

 ن.ي دائنالف والقروض والسل
 

التأجير  ة األخرىروفات المستحقلدائنين والمصا  للمجموعةمالية على  ال  تالمطلوبا من  تتض   الناتجة من  تطلوبا والم  ومطلوبات 

 . الشراء عادةإ اتفاقيات
 

 القياس الالحق  (ب 

 دائنون ومطلوبات أخرى
بها فواتير من    واء صدر مة سمستلت الخدما لقاء ال  يتم دفعها في المستقبلست األخرى عن المبالغ التي  لوبا والمطين  ائند الديقم  يت

 .رد أم القبل المو
 

 ج( إلغاء االعتراف  
ما ال  ا. كتهيح ء صالا تهان  أو  ها ؤإلغا أو    لتعاقدية المرتبطة بهامات اتز لعفاء من االاإل  يتم  عندما بالتزام مالي    المجموعةعترف  ت  ال

ه  ي هذوف  التدفقات النقدية لاللتزام المعدل بصورة جوهرية،روطه وتختلف  بااللتزام المالي عندما يتم تعديل ش  عةالمجموتعترف  

االعترا يتم  مالحالة،  بالتزام  للقيف  وفقا  جديد  الالي  بنعادلمة  ال  ءً ا ة  بعند  دلة.  المع  وطشرعلى  االعتراف  مالتزالإلغاء   م تيي،  ام 

(  مقدرةمطلوبات  أو    وجودات غير مالية محولة في ذلك أي م  المقابل المدفوع )بما لدفترية المطفأة ولفرق بين القيمة ااب  افر االعت

 الخسائر. و أ احفي األرب 
 

 المقاصة  
إجراء   بين  يتم  المالموجودامقاصة  المطلوال  ةاليت  ويدرج صاف ليما وبات  المركزة  بيان  في  المبلغ  ا دمنفقط ع  عمج الم   المالي  ي 

أو    تسوية هذه المبالغ على أساس الصافي  المجموعة بها وتنوي    حق قانوني يلزم بمقاصة المبالغ المعترف  المجموعة ن لدى  يكو

 .ت في آن واحدوية المطلوبا دات وتسالموجوتحقيق 
 

   ء الشراإعادة  اتفاقيات 

د ال يتم استبعادها لي محدتقبمس  تاريخ  في  "(ماليةال  قارواألبيع  وء  شرا)"  ئها التفاقيات إعادة شرا وفقاً    باعةلما  اليةالم  وراقاأل  إن

 المقابل   تسجيل النقد  ويتم  .للملكية  الجوهرية  ايا لمز وا  المخاطر  بكافة  تحتفظ  المجموعة  نظراً ألن  المالي المجمعبيان المركز    من

ابيي  ف  تلمالمس اللمان  مقابل  كأصل  المجمع  ليما ركز  التزام   ضمن  مكالتزا  المتكبدة  فائدةلا  لجيتس  كذل  لمشوي،  دهباستردا  ذي 

 .للمعاملة االقتصادي يعكس الجوهر، بما ابلةاألطراف المق مع عادة الشراءإ اقياتاتف
 

معدل الفائدة   باستخدام  ةاالتفاقيمدى عمر    على  اقهاستحق  ويتم   كمصروف فائدة  ة الشراءادإعو  عبيال  أسعار  بين  فرقالة  معامل  ويتم

  .الفعلية
 

   الماليةدات جومولا ة قيم  ضاخفنا

األرباح    لة من خالغير المحتفظ بها بالقيمة العادل  الموجودات الماليةلجميع   توقعةمخصًصا لخسائر االئتمان الم  موعةالمج تسجل  

ة ديلنقفقات ادتلع اوجميحقة وفقًا للعقد  التعاقدية المست  النقدية  التدفقات  بينفرق  خسائر االئتمان المتوقعة إلى ال ندتسر. تائ خسأو ال

تت تقريبية  استالمه  المجموعةوقع  التي  بنسبة  مخصومة  الفائدةا،  ال  لسعر  التدفقات  تشمل  سوف  األصلي.  المتوقالفعلي  عة  نقدية 

 .وط التعاقديةر جزًءا ال يتجزأ من الشرتبالتي تع ىخرن األا أو تعزيزات االئتمالمحتفظ بهنات االضما ع بية من ات النقديفق التد
 

مرحلعة  المتوق  نتمائالا  خسائر  لجيتس  يتم بالعلى  االئتما تين.  لالنكشافات  لم  نسبة  التي  مخاطر نية  في  كبيرة  زيادة  فيها  تحدث 

االعاالئ منذ  التمان  يتم  مبتراف  اائر اصص خسمخ ب  احتسا دئي،  التعالئتمان  أحداث  الناتجة عن  شهًرا    12الـ    لة خاللمتلمح ثر 

اطر االئتمان كبيرة في مخ   دثت فيها زيادةاالئتمانية التي ح لنسبة لالنكشافات  ا ب . (اهرً ش   12  ةدلم عةمتوقئر االئتمان الادمة )خسا الق

 عن لنظربقي لالنكشاف، بصرف العمر المتمدى اعلى  عةوقالمت االئتمان ئرصص لخساالمبدئي، يجب احتساب مخ منذ االعتراف 

   .(ةدار األقعة على مدى عمان المتوائر االئتم تعثر )خستوقيت ال
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 )تتمة(  ة الهامةاسبياسات المح السي   2.4
 

 ة( تم)ت  الماليةت داموجوالة ض قيم انخفا

لدين افي    ماراتواالستث  البنوك  لألرصدة لدى  ث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعةالثطريقة مكونة من    عةجموالمتطبق  

 كما يلي:
 

 اً هرش  12ى مدار عة عللمتوقا  انالئتم: خسائر ا1 حلةالمر

مان زء خسائر االئتتسجيل ج  ، يتمالمبدئي  االعترافمنذ  ملحوظة في مخاطر االئتمان  ي ال ترتبط بزيادة  تلت اشافا نكلال  لنسبةا ب

  التالية. راً شه ل فترة االثني عشروالمرتبط باحتمالية وقوع أحداث تعثر خاللى مدى عمر األداة المالية المتوقعة ع
 

 ة دون التعرض لالنخفاض في القيمة االئتماني –ة اداألعمر ار مد لىعة عقتوالماالئتمان  خسائر :2حلة رملا

لاللنبا  التينكشافسبة  ملحوظ  ات  بزيادة  فترتبط  مة  ولي  المبدئي  االعتراف  منذ  االئتمان  لالنخفاض في خاطر  التعرض  دون  كن 

 .ةليلما مر األداة امدى ععلى  عةوقاالئتمان المت ئرخسا تمانية، يتم تسجيل القيمة االئ
 

 مانية تئض في القيمة االفا النخ التعرض لالة في ح  –: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة 3ة رحلالم

كمنخفض المالية  الموجودات  تقييم  فييتم  تأثير  يمةالق  ة  ذي  أكثر  أو  حدث  وقوع  حالة  ال  االئتمانية في  النضار على  قدية تدفقات 

 .لألصل ةرالمستقبلية المقد
 

ن االئتما   احتساب خسائرت باموقة  قة المبسططريال  قبتطبي  المجموعة  قامت ،  المدينة األخرى  األرصدةو  مدينةلا  ةلألرصد  بةسلنبا 

ة  خبردا إلى  صصات استنا خ مصفوفة م  المجموعةوأعدت  .  وقعة على مدى عمر األداةالمتمان  استنادا إلى خسائر االئت  متوقعةال

 .للمجموعةدية وامل المستقبلية المتعلقة باألرصدة والبيئة االقتصا لعبا  ديلها عتم وت ناالئتما  ائربخسالسابقة  لمجموعةا
 

األصل  دارةإلا  تبرعت تكون  كالمالي    أن  متعثر عندما  الالأصل  في   يوًما.  365لمدة    السداد  متأخرةدية  تعاقمدفوعات  ذلك،  ومع 

ات الداخلية أو الخارجية إلى عدم لوملمعر اا تشيمدعنثر  متع  لي كأصلا أيًضا أن األصل الم  وعة المجمتبر  عتحاالت، قد  بعض ال

استال ال الالغ  للمب  مجموعةلام  احتمالية  األ  بالكامل  قائمةتعاقدية  اال قبل  في  تحسينات  خذ  أي  قبل   انيةائتم عتبار  من  بها  محتفظ 

 .المجموعة
 

 لمطفأة ا  بالتكلفةالمدرجة  ية شطب الموجودات المال 
الشط ب  المجموعةتقوم   حا تكلبالج  لمدراي  مالب األصل  المطفأة في  الطرفة  أن  إلى  تشير  معلومات  وجود  اللة  يتعرض مقابف  ل 

لة وضع الطرف المقابل تحت التصفية، أو  ، في حا لمثا ال  ل ى سبيت واقعية لالسترداد، علاحتمااليوجد    ال ت مالية شديدة وبا لصعو

في  البد االفإجراءاء  خضوع    الس.ت  يستمر  الالموجووقد  إلج وشطالممالية  دات  بما  ات  راءبة  إجراءات تنشيطية  مع  يتفق 

أو الخسائر باح  األريان  غ المستردة في بوتسجل المبال  الصلة. ة ذات  ينانوالستشارة القا  اعاةمع مر  موعةمج الا  االسترداد التي تتبعه

 .  المجمع
 

 عة ية المتوقاالئتمان  قياس واالعتراف بالخسائر ال
االئتمان خسائر  قياس  قلعمهي  المتوقعة    إن  ايا ية  الخ حتمس  حجم  )أي  التعثر  الناتجة عن  والخسائر  التعثر  حالة في    سائراالت 

حالة  لمخاطراو  عثر(الت والخس  التعثر.  في  التعثر  احتماالت  تقييم  المعدالنا ائر  يستند  التاريخية  البيانات  إلى  التعثر  من  لة تجة 

امعلوما بال فتقبليةلمست  في    يما .  بالمخاطر  التعثيتعلق  ب حالة  الدفترية موج لل  سبةنالر  القيمة  مجمل  ذلك  فيمثل  المالية،  ودات 

 .  المجمعة ماليةالنات يخ البياتار ت فيللموجودا
 

 العادلة لقيمة قياس ا 

 ي السوق في تاريخركين فمشا مة بين العاملة منظالمدفوع لنقل التزام ما في مأو    تلم من بيع أصل ما المسسعر  القيمة العادلة هي ال

 التالية: ت حاالي إحدى ال م فلتزانقل االأو  ألصلة بيع اافتراض حدوث معاملإلى  العادلة ةمقيياس القد ستنالقياس. ي
 

 أوام، االلتزأو  السوق الرئيسي لألصل ل فيالنقأو  البيع 
 االلتزام.و أ لءمة لألصاألكثر مالالنقل في غير السوق الرئيسي، أي في السوق أو  بيعلا 

 

 ة.  ر مالءم السوق األكثأو  السوق الرئيسيإلى  صولالو عةوجمالم ون بإمكانيجب أن يك
 

استخدامها عند تسعير    لسوقفي ااضات التي من الممكن للمشاركين  فتردام االخ تااللتزام باسأو    للألصالعادلة  يمة  الق  يتم قياس

 . ثلىمالية االقتصاد ممصلحتهعملون لتحقيق سي سوقكين في الأن المشارااللتزام، بافتراض أو  األصل
 

لل  المجموعةدم  خ تست استخدام  ق أقصى  مع تحقي  لعادلة،القيمة اس  يا لقة  يانات كافيها بفر للتي يتوظروف واأساليب تقييم مالئمة 

 غير الملحوظة.والحد من استخدام المدخالت  لصلةات اللمدخالت الملحوظة ذ
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 ( هامة )تتمةمحاسبية ال لاياسات الس   2.4
 

 ( ة تم)ت   ةمة العادلقيقياس ال

  جدوللاضمن    المالية المجمعة  البياناتي  ف   عنها   فصاحاإلأو    دلة ها العا اس قيمتبات التي يتم قيموجودات والمطلوة الفاكتصنف  

 لقيمة العادلة ككل:اس القي ية والذي يمثل أهمى من المدخالت مستوأقل ى لإ  يلي، استناداً  ما ، والمبين كة العادلةرمي للقيملها
 

  ماثلة؛المطلوبات الم أو  طة للموجوداتاق النشر المعدلة( في األسويغ)لمعلنة ار سعا : األ1المستوى 
 باشر بشكل محوظاً  لمالقيمة العادلة  س  ة بالنسبة لقيا ريلجوهت االمدخال  ستوى منيب تقييم يكون فيها أقل مأسال  :2وى  المست

 ؛ و أو غير مباشر
 ملحوظاً.  قيمة العادلةية بالنسبة لقياس الرهوالت الج خ مدال ن فيها أقل مستوى من يب تقييم ال يكوأسال: 3 وىالمست 
  
  ما إذا كانت التحويالت  المجموعةعلى أساس متكرر، تحدد    ية المجمعةت المالا يانالب  في  لوبات المسجلةجودات والمطومبة للالنسب

مستويات   بين  حدثت  الهرمي علاقد  إعادة  جدول  )استنن طريق  التصنيف  ا  ىوتمس  أقلإلى    اداً تقييم  ذدخ لممن  األهمية الت    ي 
 . مجمعة يةة بيانات مالكل فترنهاية  يف العادلة ككل( مةلقياس القي

 

سهم  مارات في أمثل االستثأساس متكرر،  س القيمة العادلة على  السياسات واإلجراءات المتبعة لقيا   للمجموعة  ا ي العلارة  اإلدتحدد  
 مسعرة. غير 

 

 اليةكل بيانات م  تاريخ  يفكة بالقيمة العادلة  ترمشالصناديق  الم وسهاألر في  ا مثل االستثم  ةليما بقياس األدوات ال  المجموعةتقوم  
والتقديرات جانب طرق التقييم  إلى    مقاسة بالقيمة العادلةالعادلة لألدوات المالية الة بالقيمة  ات المتعلقاح فصإلرض ا. تم عمجمعة
 . 22راضات الجوهرية في االيضاح فتواال

 

 زميلة    ةك رشي استثمار ف
الزشركلا يكمنشأ هي    لةمية  ملم  المجموعةلدى    ونة  والتأثيريلوس عتأثير  القد  ها.  هو  ارة عالملموس  قلمشالى  في  رارات ركة 

تماثل االعتبارات المستخدمة    سات. على تلك السيا   ةكنها دون التمتع بسيطرشركة المستثمر فيها ولالسياسات المالية والتشغيلية لل
 شركات التابعة.لى الع طرةسيال حديدورية لت الضرك تلملموس لار أثي في تحديد الت 

 

استث  اسبةح مالم  يت اتشركفي    المجموعة  مارعن  باستخ لزمها  الملكية. يلة  حقوق  طريقة  لطريقة  دام  الملكي  وفقاً  يسجل  حقوق  ة، 
 ياففي ص  المجموعة صة  في ح ت  راالتغي  جادرإل  لتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمارا بميلة مبدئيًا  في الشركة الزالستثمار  ا
موجوم الزميلة  الشركة  تدات  الحيازة.  را نذ  الشهرة  يخ  الزميلةبال  علقةالمت تدرج  الدفترية  شركة  القيمة  ي   ضمن  وال  تم لالستثمار 

    .ةد انخفاض القيممنفصل لغرض تحديا بشكل اختبارهأو  إطفاؤها 
 

 ت ايرادأي تغير في اإل  رضيتم ع  . ةالزميلة  ج عمليات الشركتائ ن  في   موعةج ملاة  حص  المجمع  األرباح أو الخسائريعكس بيان  
تغير  د وجودذلك عنإلى  . باإلضافةعةللمجمومن اإليرادات الشاملة األخرى  ها كجزءر فيستثمالم تلك الشركاتخرى لالشاملة األ

مباشر ملكمسجل  حقوق  في  تقوم    يةةً  الزميلة،  حصته  المجموعةالشركة  ف بإدراج  تغيأي  ا  أمم  ت،راي  فيتى  ذلك،  بيان    كن 
والشركة الزميلة يتم  المجموعةن امالت بيالمععن  اتجةغير المحققة الن  باح والخسائررن األ. إالمجمع الملكية وقت في حقيراتغال

      في الشركة الزميلة. وعةالمجمادها بمقدار حصة استبع
 

 الربح  وهو يمثل  ،جمعلما   لخسائراألرباح أو امقدمة بيان    ميلة فيلزاة  شركخسائر الأو    في أرباح  المجموعةرج إجمالي حصة  دي
   ابعة للشركة الزميلة.ركات التالش ة فيسيطرير المب والحصص غبعد الضرائة را الخسأو 
 

الزميلالمالية  البيانات  تعد   فترة  للشركة  لنفس  اة  الم البيانات  التعديالللمجموعة  جمعةلمالية  إجراء  ويتم  ذلك، .  لزم  متى  لكي    ت، 
 . للمجموعةبية ت المحاسسا مع السيا  تتوافق السياسات المحاسبية

 

ة نخفاض في القيمة إضافيالضروري تسجيل أية خسارة ا  إذا كان منبتحديد ما    ةعجموالم  ، تقوموق الملكيةق طريقة حقبيطتبعد  
إذا لغرض تحديد فيما    مجمعة  في تاريخ كل بيانات ماليةتقديًرا    المجموعةفي الشركة الزميلة. تجري    ةالمجموعن استثمار  بشأ 
      . ميلةار في الشركة الزستثممة االقي ضخفا ناليل موضوعي على اك أي دهنكان 

 

تها الدفترية ويتم كة الزميلة وقيمن استرداده للشرغ الممكن المبلقيمة بالفرق بي مبلغ انخفاض ال المجموعة تحتسب  ،ث ذلكإذا ما حد
  الخسائر.أو  ارة كـ "حصة في أرباح شركة زميلة" في األرباحتسجيل الخس

 

التأثير الملمو رج أي  لقيمته العادلة. تدتثمار متبقي وفقاً  سجيل أي اسوتس  يا بق  ة المجموعة، تقوم  لالزمي  شركةال  ىس علعند فقد 
لالستثمار المتبقي والمتحصالت من البيع في  الملموس والقيمة العادلة  لة عند فقد التأثير  دفترية للشركة الزميال  يمةفروق بين الق 

  ئر.سا الخ أو  حاألربا 
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 ( تتمةهامة ) ة ال بيمحاسلياسات االس   2.4
 

 جودات غير المالية  انخفاض قيمة المو

  نخفض قيمته.ت ا قدم ك أي مؤشر على أن أصالهنا بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان  ةمجمع بتاريخ كل بيانات مالية المجموعةتقوم 

قدير المبلغ المقدر بت  عةلمجموا  مل، تقوصنوي لألمة السضرورة إجراء اختبار انخفاض القي  دعنأو    لك المؤشرهر مثل ذإذا ما ظ

وحدة إنتاج أو    ألصلة لوحدة إنتاج النقد هي القيمة العادلأو    كن استرداده لهذا األصل. إن القيمة الممكن استردادها لألصلالمم

ج النقد عن إنتا   وحدة أو  ل ما صة الدفترية ألدام، أيهما أكبر. عندما تزيد القيمخ يمة أثناء االستالقأو    عحتى البي  اً التكاليفقص د نا النق

االستخدام،   ناءقيمته الممكن استردادها. عند تقييم القيمة أثإلى    ن استرداده، يعتبر األصل قد انخفضت قيمته ويخفضالمبلغ الممك

التدفق  اتخصم  المستقلنات  المقبقدية  الحالية  إلى    درةلية  والذبالقيمة  الضرائب  قبل  معدل خصم  تقييماستخدام  يعكس  الس ي  ق  وات 

للالحال واية  لألموال  الزمنية  استخدام  قيمة  يتم  البيع،  حتى  التكاليف  ناقصاً  العادلة  القيمة  تحديد  عند  باألصل.  المرتبطة  لمخاطر 

هتق  نموذج تأييد  ويتم  مناسب.  اييم  باستخ لح ذه  مضاعف دسابات  التقيام  األسهات  وأسعار  علنا   م يم  المتداولة  للشركات  و  أ  المعلنة 

 األخرى.  متاحةلة الادعيمة المؤشرات الق
 

مؤشر  جد أي  ا ولتحديد ما إذ  مجمعة  ودات غير المالية باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل بيانات ماليةبالنسبة للموج 

انخفا  خسائر  أن  العلى  القيض  موممة  تعد  لم  فأو    دة جوسجلة  تقوم  إ انخفضت.  المؤشر،  وجد هذا  ما  المبلغ بتقدي  المجموعة ذا  ر 

اسمملا لألصلتردادكن  اأو    ه  انتاج  ويتم  وحدة  في    ردلنقد.  تغيير  وجود  حالة  في  فقط  سابقاً  المسجلة  القيمة  انخفاض  خسائر 

دود بحيث أال تتجاوز ح م  الردسجلة. إن  م   خر خسارة تقييمآمنذ    صللأل  المبلغ الممكن استرداده   لتحديدمة  االفتراضات المستخد

ترية التي كانت سيتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك في وال تتجاوز القيمة الدف  دادها استر  نكمقيمته الم  القيمة الدفترية لألصل

 .جمعلما الخسائرأو  حا األربن بيا  في الردوات سابقة. يدرج في سن صلحالة عدم تسجيل خسائر االنخفاض في قيمة األ
 

   مخصصات 
وقع من قبل، كما أنه من  ستداللية( ناتجة عن حدث  ا  أو   نونيةقا )  حالية  التزامات  المجموعة يد المخصصات عندما يكون لدى  قت

 . لتسوية االلتزام مجموعةالإلى خارج تدفق منافع اقتصادية  يتطلبالمحتمل أن 
 

 ة نهاية الخدمة للموظفين مكافأ

ين وطول مدة  ظفللمو  ألخيرا  بالراتإلى    فيها. إن استحقاق هذه المكافأة يستند عادةً ظالخدمة لكافة موة  مكافأة نهاي  عةوالمجمم  تقد

خدمة معينة  خدمة المو فترة  التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت يتم تسجيلها كمصر  كحدظفين وإلى إتمام  قة  ت مستح وفا أدنى. إن 

 على مدى فترة الخدمة.
 

رواتب    ة منكنسب  عيةماجتالمؤسسة العامة للتأمينات االإلى    أيضا بتقديم مساهمات  المجموعة، تقوم  ينموظفين الكويتيلسبة للنبا 

 محددة بهذه المساهمات والتي تحمل كمصروف عند استحقاقها.  المجموعةالتزامات  الموظفين. إن

 

 العمالت األجنبية  

المعتقي بالعمالتد  تتم  التي  وجناأل  امالت  الفبية  لسعر صرف  السعمقا  الرئيسية  تحويل ا لة  إعادة  يتم  كما  المعاملة.  تاريخ  في  ئد 

اولمطلوا  الموجودات بالعمالت   لنقديةبات  بتاريخ    المسجلة  السائد  الرئيسية  العملة  صرف  لسعر  وفقاً  المالية األجنبية  البيانات 

 .  معمج ال رالخسائ أو  بيان األرباح وق ضمنلفر. وتدرج جميع االمجمعة
 

غير   البنود  يتم  الإن  التي  بقنقدية  تحويلها  يتم  أجنبية  بعملة  التاريخية  بالتكلفة  كم  أسعارخدام  ست ا ياسها  فيالصرف  تواريخ   ا 

 معامالت المبدئية.  ال
 

للقيمة العادلة بعملة أجن  مالنقدية التي يتر  بالنسبة للبنود غي ريخ التا   يما فرف كسعار الص خدام ألها باست يتم تحويفبية  قياسها وفقاً 

القيمة العادلة.   الناتجة من تح أو    تتم معاملة الربحالذي تم فيه تحديد  البنود غويالخسارة  بالقيمة العادلةنقدية  ير الل    بما  المقاسة 

و أ باحج أر التي تدرلبنود تحويل ا ن فروقإد )أي ناتجة من التغير في القيمة العادلة للبنلالخسارة اأو  بحلرااالعتراف بتماشى مع ي

أو   لة األخرىالشام  راداتي ها في اإلققالخسائر يتم أيضا تحأو    األرباحأو    يرادات الشاملة األخرىئر قيمتها العادلة في اإلخسا 

 ئر على التوالي(.سا الخ  أو األرباح
 

   ةدات بصفة األمان جومو

موجودات نيابة عن  في  ستثمار  االو  أ  ت جوداتفاظ بمونها االح ى ينتج عمات وكالة أخرخدمات بصفة األمانة وخد  موعةالمج تقدم  

العتراف حيث ا  اييرما لم تستوفي مع  المجمعةمالية  ات الالبيانفي    نةالعمالء. ال يتم عرض الموجودات المحتفظ بها بصفة األما 

 .  بالمجموعةخاصة لضمن الموجودات ات أنها ليس
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 تتمة( هامة ) محاسبية ال السياسات ال   2.4
 

   المجمعة ات المالية نالبيا أحداث بعد فترة 

تلقت فترةمات  معلو  موعةالمج   إذا  المجمعة  بعد  المالية  فترة    إلصدارها اعتمادها    بلوق  البيانات  نهاية  في  وقعت  حول ظروف 

  البيانات المالية المجمعة غ المسجلة في  لبا تؤثر على الم  اتما إذا كانت المعلوم  يمبتقي  موعةالمج ، تقوم  المجمعةمالية  البيانات ال

التعديل بعد  إلى    ي أدتلت ألحداث اا  بحيث تعكس  البيانات المالية المجمعةي  المسجلة ف   بتعديل المبالغ  وعةمالمج وم  . وتقجموعةملل

الجديدة. في حالة   ت ما في ضوء المعلوف  لتي تتعلق بتلك الظروا  اتاح فصتحديث اإلإلى    اإلضافة، بمعةالبيانات المالية المج فترة  

نات  البيا ة في  جلبتغيير المبالغ المس  موعةالمج تقوم    لن،  المجمعة  البيانات المالية  ةبعد فتر  تعديالتلى  إ  وقوع أي أحداث ال تؤدي 

تى  م  –هذا التقييم    اءبيان عدم إمكانية إجرو  أ  ليلحدث وتقدير تأثيره الما بيعة اعن ط  فصاحن سوف تقوم باإل، ولكالمالية المجمعة

       . كان ذلك ممكنا  
 

 منح حكومية 

الحكومية عنايتم   بالمنح  يوجدالعتراف  معتأكي  دما  سل  قود  اسبأنه  االلتالتيتم  وسيتم  المنحة  الزام  بكافة  المرفقة. عندما  م  شروط 

 يل التكاليف ذاتحمت   خاللها ات التي يتم  ترلفا  على أساس منتظم على مداررادات  ة ببند المصروفات، يتم تسجيلها كإي تتعلق المنح 

تخصيص تم  التي  لتعويضها، كمصروفات.  تلك  الصلة،  مة  نح الم  تعلقتوعندما    المنحة  يتم بأصل  كإيراداتتس  ا،  غ  بمبال  جيلها 

 ى مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة.  علمتساوية 
 

المجم تقوم  با عندما  غيوعة  موجودات  من  منح  األصل  دينقر  ستالم  تسجيل  يتم  االالوة،  بالقيم  وسمنحة  اإلفراج  مية   ما عنهيتم 

النتاج العمر اإل  مداررباح أو الخسائر على  ألل إلى نمط استهالك مادنل، استوقع لألصمتي  الصلة على أقساط   ييا األصل ذزااً 

 سنوية متساوية.  
 

 المحاسبية الهامة راضات  األحكام والتقديرات واالفت   3
 

االداد  إن إع مدرجة مبالغ الرات وافتراضات تؤثر على اليمن اإلدارة وضع أحكام وتقد  يتطلب  للمجموعة  عةلمجمبيانات المالية 

.  البيانات المالية المجمعةفترة  المطلوبات المحتملة في تاريخ  إلفصاح عن  واالموجودات والمطلوبات  ت ولإليرادات والمصروفا 

التأكد من االفترذلك، فومع   القيمة الدفترية لألص  يديل مادعنها تع  تجينالتقديرات يمكن أن  و  اضاتإن عدم  أو االلتزام   لعلى 

 لمستقبلية. لفترات االمتأثر في ا
 

 األحكام

تطبي إطار  المحا في  السياسات  األح قام،  ةللمجموعية  سبق  باستخدام  اإلدارة  التأ الكام  ت  لها  والتي  على    األكثر جوهريةر  ثي تالية 
 .  عةالبيانات المالية المجمالمبالغ المدرجة في 

 

 ستثمارات  االتصنيف  

 ارات إلى نية اإلدارة عند الحيازة ويتطلب أحكاماً هامة. مثيستند تصنيف االست
 

 ية تصنيف الموجودات المال 
االحتفاظ بالموجودات وتحديد ما    هلذي يتم من خاللا  تقييم نموذج األعمال  لىاً إلموجودات المالية استنادصنيف ات  المجموعةد  تحد

 .مبلغ والفائدة فقط على المبلغ األصلي القائملاصل المالي تمثل مدفوعات أصل اقدية لألالتعط إذا كانت الشرو
 

 كمستأجر  جموعةالم  – د واإلنهاءديالتجتحديد مدة عقود التأجير مع خيارات 
تأجير د التمديد عقخيار    القابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات يغطيها   رعقد التأجير غي  دة مدة عقد التأجير هي م  ةجموعالمتعتبر  

المؤكد   من  كان  من غصبإذا  كان  إذا  التأجير  عقد  إنهاء  خيار  يغطيها  فترات  أي  أو  ممارسته  سيتم  أنه  معقولة  المؤكد    يرورة 
    قولة ممارسته.  ورة معبص
     

ييم ما  ام في تقباألحك  المجموعةوتستعين  ير الموجودات لفترات إضافية.  جلتأجير، خيار تأ ا  بموجب بعض عقود   ،موعةمج الى  لد
ياً قتصادا  افزاً معقولة ممارسة خيار التجديد. أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق ح   ةرإذا كان من المؤكد بصو

 ك حدث أو تغير قييم مدة عقد التأجير إذا كان هنا ت  المجموعةتعيد    ر،د تاريخ بداية التأجيبعء. وخيار التجديد أو اإلنها   ممارسةل
الظر  جوهري سيطرة  في  نطاق  يقع ضمن  )مثل    ة عالمجمووف  التجديد  خيار  ممارسة(  )أو عدم  ممارسة  قدرتها على  ويعكس 

     مال(. عألالتغير في استراتيجية ا
 

  5أدرجت المجموعة فترة التجديد كجزء من مدة عقد التأجير لعقود التأجير ذات فترات التأجير األقصر غير القابلة لإللغاء )أي  
ي تغطيها خيارات اإلنهاء كجزء من مدة عقد التأجير فقط عندما يكون من المؤكد  تإضافة إلى ذلك، يتم إدراج الفترات السنوات(.  

 بصورة معقولة عدم ممارستها. 
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 )تتمة(  اسبية الهامة حواالفتراضات المت والتقديرا األحكام   3
 

 ات فتراضواال التقديرات 

بيان ا  تم  باألسبا   ةسيلرئياالفتراضات  تتعلق  والمب  التي  ال صالمستقبلية  التقديرارادر  من  التأكد  لعدم  األخرى  بتاريخ ئيسية   ت 
المجمعةالبيانا  المالية  تنطو  ت  بأ والتي  جوهرية  مخاطرة  على  تن  ي  إلى  للموجودات تؤدي  الدفترية  القيم  على  مادي  عديل 

الس خالل  اوالمطلوبات  اإليضاحات    لتاليةا  لماليةنة  بنود    ةديالفرضمن  المجمعةالالبيانات  حول  الصلاذ  مالية    استندت.  ةت 
لك، قد تختلف الرغم من ذى  . علالمجمعة  ات الماليةالبيانمتاحة عند إعداد  ت الراالمؤشلى  في افتراضاتها وتقديراتها إ  المجموعة

. عةالمجموج نطاق سيطرة  رخا روف  غيرات في السوق أو ظتال  ة بسببليالظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقب
    . ت في االفتراضات وقت حدوثها االتغير تنعكس مثل هذه

 

   في شركة زميلة الستثمار اانخفاض قيمة 

هذه  راج  إدلطريقة حقوق الملكية المحاسبية للشركات الزميلة، حيث يتم مبدئيا  ميلة وفقا  ز  عن االستثمار في شركات  يتم المحاسبة
في صافي موجودات الشركات    المجموعةازة في حصة  يعد الح بالتغيرات فيما    بلتعديلها بعد ذلك مقا   تمة ويبالتكلف  تثماراتاالس

خسائر  الزميلة   أي  في  ناقصاً  تاريخ    عةالمجموالقيمة. يجب على  لالنخفاض  ماليةفي  بيانات  أي    مجمعة  كل  وجد  إذا  ما  تقييم 
ال انخفاض  على  حا قيمة.  مؤشرات  هذه  وفي  وجود  ا قت  رات،المؤشلة  بتقدير  اإلدارة  استرلموم  الممكن  للدبلغ  الزميلة شاده  ركة 

القي انخفاض  خسائر  تحديد حجم  ولغرض  )إن  انمة  مؤشرات  تحديد  إن  المبالغ  خفاضجدت(.  وتحديد  استرا  القيمة  دادها  لممكن 
    يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات جوهرية.  

 

   ةرجة بالتكلفة المطفأدلمية ا مالالموجودات الاض قيمة انخف
أسا ع  المجموعةتقوم   المر  سلى  المتوقعة  االئتمان  خسائر  بتقييم  بأدمستقبلي  با تبطة  المدرجة  المالية  الدين  المطفأة ل وات    تكلفة 
قة  يطربيق  بتط  المجموعة، تقوم  خرىينة األواألرصدة المد  . بالنسبة للمدينينخالل اإليرادات الشاملة األخرى  العادلة منة  وبالقيم

ئتمان وبدال من ذلك تعمل  مخاطر االبتتبع التغييرات في    المجموعة التالي، ال تقوم  بقعة. ووالمت  ر االئتمانائمبسطة الحتساب خس
ماليةفي   بيانات  كل  تس  معةمج   تاريخ  إل على  استنادا  خسائر  مخصص  عمرجيل  مدى  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  ة األدا  ى 

 ئتمان ويتم تعديلها بما يعكس العوامل خسائر االب ة ريخيا إلى خبرتها الت ندء مصفوفة مخصصات تستا نشبإ  ةالمجموعالمالية. قامت 
      فعلية عن هذه التقديرات.النتائج ال ف ئة االقتصادية. قد تختللية المتعلقة بالمدينين والبيالمستقب

 

 تهالك  ة لالسعمار اإلنتاجية للموجودات القابل اال
تق اإلدارة  لل  ألعمارلا  ديرهتراجع  لمواإلنتاجية  القابلة  تاريخ    كستهالالجودات  المجمعةالفي  المالية  ام  االستخد  على  بناءً   بيانات 

تغير في استهالك بعض التقادم التكنولوجي الذي قد يؤدي الى التعلق بيات  ير ل هذه التقدالتأكد حو  المتوقع للموجودات. إن عدم
 ت.  عدات تكنولوجيا المعلوما امج ومالبر 

 

 القيمة العادلة  س قيا
الياليب تقيدارة أساإلتستخدم   يتضمن ذلك وضع  . و( عندما ال تتوفر لها أسعار سوق نشط)ادلة لألدوات المالية  قيمة العم لتحديد 

ال  فقتتواراضات  فت تقديرات وا األ  يف  نوركالمشا طريقة التي يتبعها  مع  هذه االفتراضات،   لوضعالمالية.    ةداالسوق في تسعير 

تقوم ال تكون متوافرة بصورة مستمرة. وفي هذه الحالة،    يانات قدأن هذه الب  مكان، إالقدر اإل  ملحوظةالالبيانات  دارة إلى  تستند اإل

أفضل   باستخدام  قالمتاحةت  المعلوما اإلدارة  عتختلف  د  .  المقدرة  العادلة  األالقيم  سيتعسن  التي  الفعلية  معامم  ار  في  ة لتحقيقها 

 .نات المالية المجمعةالبيا متكافئة في تاريخ 
 

 يد ض المتزاعدل االقترامتقدير   –التأجير عقود 
تراض المتزايد لقياس  ل االقعدا تستخدم منهتحديد معدل الفائدة المرتبط بعقد التأجير بسهولة وبالتالي، فإ   المجموعةليس بإمكان  

 دار فترة اض على مسداده لالقتر  المجموعةن على  و معدل الفائدة التي سيكوهقتراض المتزايد ال. ومعدل اقود التأجيرع وباتمطل

تمما  ظل  وفي  حقوفر  ثلة  بأصل  مرتبط  مماثلة  قيمة  ذي  أصل  على  للحصول  الالزمة  األموال  على  للحصول  مماثل،    ضمان 

ف ا ا ي  الستخدام  وبالتالبيئة  مماثلة.  يقتصادية  االقترعكي،  معدل  المت س  الذي  زااض  المبلغ  على  " يد  ده" "سدا  المجموعةيتعين" 

التقدير  وضع  يتطلب  حينما والذي  تتوف  ات  أومعدال  رال  ملحوظة  عقد  ي  ت  وشروط  بنود  لتعكس  لتعديلها  هناك ضرورة  كون 

وتقوم   ا  المجموعةالتأجير.  معدل  المتالبتقدير  بوازا قتراض  الملحوظة  يد  المدخالت  السومعمثل  )سطة  الفائدة  عند (  قيةدالت 

      ديرات المرتبطة بالمنشأة.د من توفره لوضع بعض التقبتوفرها وال 
 

 ة يإدار مصروفات  4

  

2021 
 كويتيدينار 

2020 
 ينار كويتي د

    

 2,729,980 3,900,863  ن فيموظ تكاليف

 238,996 262,466    ءك وإطفا الاسته

 670,984 1,305,112  مصروفات إدارية أخرى 
  ──────── ──────── 
  5,468,441 3,639,960 
  ═══════════ ═══════════ 



 التابعة  وشركتهاة( دولي ش.م.ك. )مقفلال ارستثمرة لالة وفكشر
 

 عةانات المالية المجمالبي احات حول إيض

    2021 ديسمبر 31
 

 

22 
 

 

 

 ةخففربحية السهم األساسية والم 5
 

ال توجد حيث ة خالل السنة. مدية القائعا م السهتوسط المرجح لعدد األلملى اساسية بقسمة ربح السنة عهم األية السم احتساب ربح يت

 اثلة.متم تكون والمخففة  م األساسيةالسهحية ربأدوات مخففة قائمة، فإن 

   2021 2020 
    

 7,298,116 14,833,763  ي( ويت)دينار ك ي الشركة األمخاص بمساهملفترة ال اربح 
  ═══════════ ═══════════ 

 150,000,000 150,000,000  سهم( أ)نة خالل السة القائمة يدا الع ممتوسط المرجح لعدد األسهال
  ═══════════ ═══════════ 

 48.65                 98.89  مخففة )فلس(ساسية واللسهم األربحية ا
  ═══════════ ═══════════ 

 

 النقد والنقد المعادل  6

  
2021 

 دينار كويتي
2020 
 كويتي دينار  

    

 466,713 246,975  نوك لباى ة لدأرصد

 9,523,268 552,125  قصيرة اآلجل  عودائ

 4,145,008 3,256,085  حسابات تحت الطلب 
  ───────── ───────── 

  4,055,185 14,134,989 
  ═══════ ═══════ 

 

تحمل هذه    ل.أو أق  ثة أشهرثالا  مدتهستحقاق  ا  اتترهي ذات فأجنبية. و  تعمال بلية ومح ودائع قصيرة األجل مدرجة بالعملة الال  إن

المحلية   تبالعمالمدرجة  سابات تحت الطلب  لح إن ا  %( سنوياً.  1.97:  2020% )1.75بنسبة  معدل فائدة فعلية  متوسط  الودائع  

   وياً.  %( سن0.063: 2020% )0.063نسبة يبلغ دة معدل فائمتوسط واألجنبية وتحمل 
 

  ودائع محددة األجل  7
 

تحمل وعن ثالثة أشهر  مدتها  تعاقدية تزيدستحقاق ا اتترذات فو  أجنبية تعمالبلية ومح ة بالعملة الاألجل مدرج  ةمحددإن الودائع 

   سنوياً.   %3 إلى%  1.75بنسبة فعلية معدل فائدة متوسط هذه الودائع  
 

 ت أخرى داموجوون ودينم 8

  
2021 
 ويتيدينار ك

2020 
 كويتي   اردين

    

 2,566,541 2,850,550  أتعاب إدارة مستحقة 

    -                    4,333,985  * اكتتاب مدفوعة مقدماً  دفعات

 1,669,215 554,156  موجودات أخرى
  ──────── ──────── 
  7,738,691 4,235,756 

  ═══════ ═══════ 
 

 أجنبية.حلية وممالية وراق أ فيكتتاب لال مدفوعةاً  دفعة مقدمال* 
 

 ميلةشركة ز في ارمتثاس 9
 

 األنشطة الرئيسية %  لملكية الفعليةحصة ا بلد التأسيس  الزميلة   الشركة اسم
     

  
2021 2020 

 

 عقارات %24.13 %24.13 الكويت ( )سنام . عش.م.ك. ريةشركة سنام العقا 
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 )تتمة( ميلةشركة ز في ارمتثاس 9
 

المعلوم ملخص  التالي  الجدول  الزميلةلشرل  الماليةات  يوضح  الكة  المعلومات  تعكس  اال  ها نع  مفصح.  ات البيان   لمدرجة فيمبالغ 

 في هذه المبالغ.  المجموعةوليس حصة للشركة الزميلة ة يالمال
  

2021 2020 

  
 تي دينار كوي يتيينار كود

    

 2,620,481 3,376,278  ةلاوموجودات متد
 7,855,404 7,006,507  موجودات غير متداولة 

 (1,732,819) (799,181)  متداولة  مطلوبات
 (40,853) (42,655)  اولةمتدات غير وبطلم

  

───────── ───────── 
 8,702,213 9,540,949  حقوق الملكية 

  

───────── ───────── 
 2,099,845 2,302,232  يةفي حقوق الملك جموعةالمحصة 

 (1,246,051) (1,246,051)  خسائر انخفاض القيمة
  

───────── ───────── 
 853,794 1,056,181  موعة مجلل رية القيمة الدفت 

  ═══════ ═══════ 
 (157,002) 1,213,082    )خسائر(  إيرادات

  ═══════ ═══════ 
 (872,300) 838,736    السنة  )خسارة( ربح

  
═══════ ═══════ 

 (210,486) 202,387    السنة ربح   في المجموعةحصة 
  

═══════ ═══════ 
 

في  ك العادلة  لقاغت  بل  ،2021ديسمبر    31ما  اسفي    المجموعةصة  لح يمة  )اسنام  الكويت  بورصة  أسعار لمدرجة في  إلى  تنادا 

ما إذا كان هناك   بإجراء تقييم لتحديداإلدارة    . قامت(كويتيار  دين   925,720:  2020دينار كويتي )  2,134,463ة(  ق المعلنالسو

أنه   إلى  رةاإلدا  توصلت  ،الممارسةه  ة لهذ. ونتيج مةالقي  خفضمن ر  شركة زميلة يعتب  في  االستثمار  أن  على  دليل موضوعي  أي

 ة.لحاليلسنة ا ي اف القيمةاحتساب مخصص النخفاض  ليس من الضروري
 

 فترية للشركة الزميلة:مالية أعاله بالقيمة الدات اللومالمع ملخصيما يلي مطابقة ف
 

 مطابقة القيمة الدفترية 
  

2021 2020 

  
 ي يتدينار كو دينار كويتي

    

 1,064,280 853,794   يناير  1ي ا فكم
 (210,486) 202,387  تائج نالفي  حصة

  

─────── ─────── 
 853,794 1,056,181  رديسمب 31في  كما 

  

═════════ ═════════ 
 

 اليةمأوراق في  ات ستثمارا 10

 
2021 

 دينار كويتي
2020 

 دينار كويتي 
   ائر:  سو الخأ رباح األ لعادلة من خالل ا قيمة بالدرجة  م ليةماموجودات 

 18,977,669 24,792,437 غير مسعرةمحلية صناديق 
      -                    411,522 أسهم محلية مسعرة  

 16,178,828 20,605,239 ير مسعرةغ بيةأجنق اديصن
 3,051,165 2,653,368 نبية غير مسعرةأسهم أج 

 ───────── ───────── 
 48,462,566 38,207,662 
 ═════════ ═════════ 

   :  رىملة األخيمة العادلة من اإليرادات الشاموجودات مالية مدرجة بالق 

 914,581 954,455 سعرة  ير مأسهم محلية غ
 5,355,486 5,378,349   لية مسعرةمح أسهم 

 7,366,068 9,858,887 نبية غير مسعرةأسهم أج 
 9,186,997 12,431,447 نبية مسعرة أج أسهم 

 3,461,948 4,620,292 * أجنبية مسعرة أوراق دين مالية
 ───────── ───────── 
 33,243,430 26,285,080 
 ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( اليةمق أورا في ات ستثمارا 10
 

 واإلفصاح عنها. لية وات الما ألدة العادلة لمدول الهرمي لتحديد القيالج  22إيضاح ض ريع
 

 وراقلهذه األ  بها   المعترف  الئتمان المتوقعةخسائر اوكانت  ؛  1  المرحلة  ضمن  جنبية المسعرةاأل  ق الدينراأو  كافة  نيف*يتم تص

 (. دينار كويتي 22,192: 2020) يكويت اردين 5,269غ خالل السنة بمبل المالية
 

 أة المطف بالتكلفة   درجةممالية  موجودات          11
 

% إلى 3.75وتحمل معدل فائدة بنسبة تتراوح من   محليةاندة الصادرة من بنوك  سندات المسالالموجودات االستثمار في    هذه   تمثل

  2023  ديسمبر  : 2020)  2026ارس  وم  2023  يسمبر دن  ق بيحقا خ استا تواري( سنويا وله%6.45إلى    % 4:  %2020 )4.75

 ئتمان المتوقعة. ر اال ات لخسائارات في السند(. تتعرض االستثم2026رس وما 
 

المالية المقاسة   المخصص المقابل لخسائر االئتمان المتوقعة ألدوات الدينمة الدفترية وفي مجمل القيتغيرات  مطابقة ال  ليفيما ي

 : طفأةفة المبالتكل

   
2021   
 كويتي دينار

2020   
 ي دينار كويت

 1المرحلة  1المرحلة    
     

 5,775,960 6,085,275   ناير  ي 1  ة كما في القيمة الدفتري مجمل 

 300,000 2,200,000   و المشتراة  أ موجودات المستحدثة صافي ال 

    -                    (1,500,000)   استرداد موجودات  

 10,500 4,030   تبعدة  ات مسجودمو  محققة من أرباح  

 (1,185) 5,396   متوقعة  ال تمان الئائر ا س خسإعادة قيا 
   ────────── ────────── 

   6,794,701 6,085,275 
   ═════════ ═════════ 

 

 ة أخرىومصروفات مستحقدائنون  12

  
2021 

 دينار كويتي
2020 

 نار كويتي دي
    

 216,181 367,623  ائنوند

 907,330 1,458,713  قة  مستح  روفاتمص

 546,675 834,530  بات أخرى مطلو
  ───────── ───────── 

  2,660,866 1,670,186 
  ═════════ ═════════ 
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 راءعادة الشاتفاقيات إ  13
 

 الية أوراق م في راتلالستثما  العادلة القيمة وبلغت  (دينار كويتي 349,195: 2020ك )نود البأح  مع يدينار كويت  2,877,400مبلغ  ب الشراء دةإعا  اتاتفاقي  مبإبرا األم الشركة، قامت ةخالل السن

 (.  دينار كويتي 611,502 :2020يتي )كودينار  3,446,626 كضمان تقديمها  لتي تما
 

ر االئتمان المرتبطة بها. تتيح اتفاقيات المقاصة هذه والترتيبات المماثلة عموًما مخاط  ارةسارية مع األطراف المقابلة إلدادة الشراء  لدى الشركة األم اتفاقيات مقاصة فيما يتعلق بمعامالت إع

و  ، أحق المقاصة هو حق قانوني لتسويةإن . سدادلفي ا الطرف المقابل رتأخو / أو في حالة  االعتياديعمال لمتاحة المستلمة في سياق األا تجودالموا مقابل مطلوباتالمقاصة لألطراف المقابلة 

يار  في مع  المقاصةلم يتم استيفاء معايير    ،. ومع ذلكان، وبالتالي تقليل التعرض لالئتم، كل أو جزء من المبلغ المستحق عن طريق تطبيق مبلغ مستحق من نفس الطرف المقابل مقابلهبعاداست

 في جميع الحاالت. 32المحاسبة الدولي 
 

ا إذا كان قد تم تحقيق ، وملماليةا  ، وكذلك الضمانات المالية الممنوحة لهذه المطلوباتاصة الرئيسية القابلة للتنفيذ واالتفاقيات المماثلة، والمقت الخاضعة للمقاصةوبا المطل  التاليول  ص الجدلخ ي

 :المجمعان المركز المالي المقاصة في بي 

 

 مية مسجلة في الميزانية العموال غير  المحتملة المقاصة نية العموميةاالميز المقاصة المسجلة في 
إجمالي  
 المطلوبات 

  األقصىالحد 
 للتعرض للمخاطر 

مجمل  
المطلوبات قبل  

 المقاصة

المقاصة مع  
 مجمل
 *وجوداتالم

لوبات  صافي المط
مسجلة في بيان  ال

 المجمع مالي المركز ال
موجودات  ال
 ماليةال

الضمانات   رهن
 نقديةال

المطلوبات بعد  
  المقاصةمراعاة 

 @ تملةالمح

مسجلة في بيان  ال
مالي  ال المركز
 المجمع

  المقاصة بعد مراعاة 
 المحتملة

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار  ي دينار كويت دينار كويتي  دينار كويتي  

2021         

         نوع المطلوبات المالية 

     - 2,877,400 - - (3,446,626) 2,877,400 - 2,877,400 ء لشرابموجب اتفاقية إعادة ا رصدة دائنةأ

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

              

════════ ════════ ════════ 

2020         

         نوع المطلوبات المالية 

     - 349,195 - - (611,502) 349,195 - 349,195 ية إعادة الشراء بموجب اتفاق رصدة دائنةأ

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

              

════════ ════════ ════════ 
 

 .32بموجب معيار المحاسبة الدولي  إجراء مقاصة لها " المبالغ التي يمكن جوداتمجمل المو"المقاصة مع  ل عمود * يمث
 

، ، حيثما وجدلضماني اط ف ، اإلفرا)على سبيل المثال المالية المعروضة في الميزانية العمومية  للموجوداتز المبلغ الصافي  ذات الصلة بحيث ال تتجاو  قاصةالمبالغ بموجب اتفاقية الم@ تم تحديد  

 .(التخلف عن السداد ، نظًرا ألن فائض الضمان لن يكون قابالً لالعتراف به في حالةال ينعكس في الجدول
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 الرأس الم  14
 

قيمة كل  سهم(    150,000,000:  2020سهم )  150,000,000ل من  المدفوع بالكاملمصدر وح به واال المصرن رأس الميتكو

 نقداً.  مدفوعة  افة األسهم ك. إن فلس( 100: 2020فلس ) 100سهم 
 

  طيات االحتيا 15
 

   ي جباراإلحتياطي  أ( اال

نسبة ال تقل    األم  س إدارة الشركة ية مجلعلى توص  تطع بناء، يقاألم ركة  للشي  س والنظام األساسوعقد التأسي  لشركاتوفقاً لقانون ا

 طياء مجلس اإلدارة إلى االحتيا ومكافأة أعضرائب  ل الضقب  ألماي الشركة  الخاص بمساهم  ربح السنة  % بحد أدنى من10عن  

إذا    األم  ركةومية السنوية للشمالع  ري. يجوز للجمعيةبا االج  من رأس    % 50نسبة  اطي  حتيد االرصيز  تجاووقف هذا االقتطاع 

يج المال   وال  الخالمصدر.  تحوط  إال في  االحتياطي  استخدام  بنسوز  أرباح  توزيع  أو  تزيدسائر  المن ر  %5عن    بة ال  مال أس 

 اطيات القابلة للتوزيع.  عدم وجود االحتي ببسب بدفع هذه األرباحح ربال في السنوات التي ال يسمح فيها  المدفوع
 

% 50تياطي نسبة  نوات التالية بذلك، ما لم يتجاوز االح األرباح في الستسمح    عندما   طياالحتيا   منخصومة  لغ مي مبا ويتم رد أ

 . رالمصدلمال من رأس ا
 

 اختياريياطي احت( ب  

لقانون الوفق التأسياً  ح رب% بحد أقصى من  10  ال تزيد عن  نسبة، يقتطع سنوياً  ماأل  ةام األساسي للشركنظ س والشركات وعقد 

  ه ختياري. يجوز وقف هذأعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي اال  لضرائب ومكافأةل اقب  األمركة  اهمي الشلخاص بمسانة  الس

ع  جد قيود على توزيوال توالدارة.  مجلس ا  منوصية  ية العمومية للمساهمين بموجب تقرار الجمع  ء علىبنا   ةالسنويات  القتطاعا

  هذا االحتياطي.
 

 اح توزيعات أرب  16
 2021   2020   

 يتي  ينار كود ويتي ك دينار 

   عادية: الألسهم  لوعة توزيعات أرباح نقدية معلنة ومدف

 4,500,000 2,250,000 فلس للسهم(  30: 2019لسهم )فلس ل 15: 2020ة يعات أرباح نهائية لسنتوز
 ═════════ ═════════ 
 

المساهمو الوافق  العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  في  منعقن  توز  2021مايو    9د  األرباح  على  بها يعات  للسنة   الموصي 

 . 2021مايو  31والتي تم دفعها في   ،2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

   عادية: السهم  ألل موصي بها رباح يعات أ توز 

 2,250,000 4,500,000 فلس للسهم(  15:  2020للسهم ) سفل 30: 2021لسنة  موصي بها وزيعات أرباح ت
 ═════════ ═════════ 
 

ا  أوصي في    إلدارة فيمجلس  المنعقد  بنسبة  ب  2022مارس    23اجتماعه  نقدية  أرباح  ( من رأس  %15:  2020)  %30توزيع 

المدفوع بالمال  كويتي    4,500,000مبلغ  ،  في    2,250,000:  2020)دينار  المنتهية  للسنة  كويتي(  .  2021ديسمبر    31دينار 

 كالتزام كما في  يلها  تسج م  ة ولم يتويسنالعمومية الية  عها بالجمعلي  ادية للموافقة لألسهم الع  الموصي بها رباح  تخضع توزيعات األ

 ديسمبر.  31
 

 مانة  األبصفة   موجودات  17
 

سيا ضم  األم  الشركةتقوم   اللهأعما ق  ن  بإدارةا  خدمات    عادي  وتقديم  بلغن  األمانةاستثمارات  أخرى.  أطراف  عن  قيمة  يابة  ت 

كويتي(،   دينار  2,203,817,186 :2020)  2021ر ديسمب 31كما في  يويتدينار ك  2,714,026,725 ةاألمانودات بصفة موج ال

انة مستبعدة من بيان  ماألصفة بلموجودات ا  . إناألم ةي بالشركساهم الرئيس%( تتعلق بالم92.07: 2020% )91.93 نسبةومنها 

   .المجمع للمجموعة المركز المالي
 

من  اإليرادإن   المكتسبة  األما دات  موجوالات  ببصفة  كويتي  10,310,228  لغتنة  المن  دينار  في  تهللسنة    2021  مبريسد  31ية 

      دينار كويتي(.   9,510,409 :2020)
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 قة عاللطراف ذات اإفصاحات األ   18
 

األطرامي ذات عالقة  ثل  الالمسا ف  وهمين  الزميلة  والشركات  اإلدارةرئيسيين  مجلس  العليا  وموظ  أعضاء  اإلدارة   للمجموعةفي 

تماد سياسات تسعير وشروط تلك  يتم اع  .موساً مل  راً كة أو تأثيترها سيطرة مشليها أو يمارسون عليعيسيطرون    تيت الشركا وال

 ي:قة هي كما يلالت مع أطراف ذات عن المعامالإ .ألما كةإدارة الشر المعامالت من قبل
 

 

الشركة األم  
 الكبرى

 ييتنار كودي

أخرى  أطراف 
 ذات عالقة 

 دينار كويتي 
2021 

 تيوينار كدي
2020 

 ويتي ر كنادي

 : المجمع األرباح أو الخسائر بيان 
    

 7,745,031 10,044,865 1,268,307 8,843,747 أتعاب إدارة 
 ═══════════ ═════════ ═══════════ ═══════════ 

     : المجمع ي ركز المالبيان الم 

 2,201,639 4,515,997   رىأخ ت ن وموجودامدينو

 338,541 380,221   م  ستخداحق االودات موج 

 352,262 397,113   ت تأجير  مطلوبا 
 مدرجة بالقيمة العادلة من خاللدات مالية وجوم

 18,977,669 24,792,437   الخسائر اح أو رب األ
     

     ة العمومية اني الميز بنود خارج 

 ذات نيابة عن أطرافألمانة مدارة ا جودات بصفةمو

 2,097,833,254 2,503,321,046 8,190,242 2,495,130,804  عالقة
   ═══════════ ═══════════ 
 

 ت مع أطراف ذات عالقة م وشروط المعامالأحكا

  في   يةة المنتهعالقة. بالنسبة للسنلا  اتذ  لألطرافالدائنة    لمدينة أواستلمة عن أي من األرصدة  ة أو مضمانات مقدم  اك أيهن  يسل

تسجل  2021ديسمبر    31 لم  المتوقعة    صمخصأي    وعةملمج ا،  االئتمان  بالمب لخسائر  المستالمتعلقة  أطرافح الغ  من  ذات   قة 

ق عالقة والسوللطرف ذي    خالل فحص المركز المالي  لية منل كل سنة ما يم خالتقي ال(. يتم إجراء هذا   شيءال:  2020عالقة )

   عمل به. ي يالذ
 

 إلدارة العليا ا مع موظفي المعامالت  

ومراقبة  طة والمسئولية عن تخطيط وتوجيهلديهم السلالذين وموظفي اإلدارة الرئيسيين اإلدارة  سجلالعليا م ارةموظفو اإلد يشمل

 : كما يليليا دارة العإلامالت المتعلقة بموظفي اة للمعيمة اإلجماليت القكان.  المجموعةأنشطة 
 

 2021   2020   

 كويتي    دينار ي دينار كويت 
   

 1,99367 852,288 ل ة األج ر قصيأخرى رواتب ومزايا  

 54,497 77,738   لموظفين  لنهاية الخدمة مكافأة 
 ───────── ───────── 

 930,026 816,490 
 ═════════ ═════════ 
 

إم  أوصى الشركدارجلس  بمبلغ م  مكافأة ألعضاءب  األم   ةة  اإلدارة  المنته  115,000  جلس  للسنة  كويتي  فيدينار  مبر  ديس  31  ية 

 وية. ة السنوميعممساهمين في الجمعية الاللموافقة لتوصية ا هخضع هذت ي(.تينار كويد 85,000 :2020) 2021
 

ضاء مجلس اإلدارة للسنة أع  مكافأةعلى    2021  وايم  9يخ  ارقدة بتععادية المنمومية العون في اجتماع الجمعية الوافق المساهم

   السابقة. 
 

 محتملة وبات التزامات ومطل 19
 

 مطلوبات محتملة 
 للمجموعةالعادي  سياق األعمال مة فيمقدكية بن تت محتملة تتعلق بكفاالوبا مطل لمجموعةا، كان على 2021برديسم 31 فيكما 

 (. كويتي دينار  200,000 :2020) دينار كويتي 200,000بمبلغ 
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 األدوات المالية إدارة مخاطر وسياسات  هدافأ 20
 

ة  ات إعاداقيتفا  ناتجة منمطلوبات الوال  لتأجيرات ابومطلو  ائنةصدة الداألرمن    مجموعةالاسية لدى  ية األسالمالتتكون المطلوبات  

ات المالية في طلوبن هذه المئيسي ممثل الغرض الرتيعمال.  الطبيعي لأل السياق    في  المجموعةأ من عمليات  والتي تنش  الشراء

رباح  األن خالل  لة مدة العا لقيمدرجة با الية المات المالموجود  للمجموعةة  تتضمن الموجودات األساسي.  المجموعةتمويل عمليات  

بالقيمةت المال وداوج ائر والمأو الخس   جل ددة األ والودائع مح   نوالمدينيملة األخرى  ات الشا دالعادلة من خالل اإليرا  ية المدرجة 

اوال في  المعادل  والنقد  لنقد  الطبيعي  من علسياق  مباشرة  تنتج  التي  لدى  ألعمال  في  وعة المجمملياتها.  استثمارات   اتأدو  أيضا 

 سندات. وال لكيةمال قحقو
 

 ومخاطرسهم( أسعار االاطر أسعار الفائدة ومخاطر خ ت األجنبية ومر العمالاط خ م )وتتضمنلمخاطر السوق  عةالمجموض تتعر

ومخ ما االئت اإلدن  تراقب  السيولة.  للشركة  اطر  العليا  وإاألم  ارة  المخاطر.  هذه  ادارة  إدارة  مجلس  المسؤولية    األم  لشركة يتولى 

مومرا  وضع  ة عنملا كال إدارة  إطار  ب  .جموعةالمخاطر  قبة  إدارة  مجلس  إ  يلكتشقام  تتولجنة  مخاطر  مسؤولية وضع  ل دارة  ى 

التقارير بصورة منتظمة حول أتتولى هذه اللجنة مسؤولي. وعةموالمج ى  المخاطر لد  سات إدارةومراقبة سيا    نشطتها إلىة رفع 

    مجلس اإلدارة. 
 

ود المناسبة  ضع الحدوو  ها وتحليل  المجموعةتواجهها  بغرض تحديد المخاطر التي    وعةملمج لاطر  مخ ة الويتم وضع سياسات إدار

مراقبة  ملل إلى  باإلضافة  وخاطر  عليالمخاطر  واالالسيطرة  ويتم  تزام  لها  الموضوعة.  إدارة  بالحدود  ونظم  سياسات  مراجعة 

بصورة   التغيرمنتظالمخاطر  تعكس  لكي  وأنشمة  السوق  ظروف  في  تة جموعلماطة  ات  معايير   لمجموعةادف  ه .  خالل  من 

واإجراءاو التدريب  لدلما ة  إلدارت  الحفاظتبعة  إلى  وب  يها  منضبطة  مراقبة  بيئة  يعي  على  اناءة  كافة  هم أدوارن  لموظفيفيها 

    والتزاماتهم.
 

  .ليييما ف جازين المخاطر والمبينة بإسات إدارة كل نوع ممراجعة واعتماد سيا األم ى مجلس إدارة الشركة يتول
 

 مخاطر السوق   20.1

ال  مخاطرإن   تقلب  مخاطر  هي  ا  العادلةة  مقيالسوق  التدفقات  ما ل أو  المستقبلية ألداة  نتيجةنقدية  ف  لية  أسعا التغيرات  .  السوق ر  ي 

ى خراأل   األسعار  جنبية ومخاطرومخاطر العمالت األ  ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدةق من  تتكون مخاطر السو

 . األسهمارات في الدين وفي ملودائع واالستثاالسوق ر طخاوات المالية المتأثرة بمسعار األسهم. وتتضمن األدأطر ا خ م لمث
 

 ة  ألجنبير العمالت اأ( مخاط 

مإ االجنبن  العملة  هيخاطر  النق  ية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تقلب  المستقبلية  مخاطر  في  عرضللتدية  التغيرات    ار أسع  نتيجة 

تتكبد  الت  معال  صرف األجنبية  المجموعةاالجنبية.  العمالت  المعا يج تن  مخاطر  بة  المدرجة  الكويتيعمالت  الدينار  . ملة بخالف 

 للمجموعة ة  الت األجنبية بصورة رئيسية باألنشطة التشغيليمغيرات في أسعار صرف العر التاطلمخ   عةالمجمو  تعرضويتعلق  

    بية(.أجن ةعملبات فروالمصم إدراج اإليرادات أو )حيث يت
 

  جنبيةالعمالت األ  مخاطر  وعةالمجمالت األجنبية. وتدير  ملمخاطر الع  ضها تعرارة  دإلة  حالياً بمشتقات مالي  وعةالمجمال تستعين  

عار أسفي  كات الحالية والمتوقعةوالحر للمجموعةئمة إلدارة والتقييم المستمر للمراكز القا ن قبل اا إلى الحدود الموضوعة مستنادا

األجنلعمالا رف  ص وتضمن  ت  صافي    وعةالمجمبية.  على  مقب  للمخاطر  ضرتعالاإلبقاء  مستوى  التعامل وعند  طريق  عن  ل 

     ار الكويتي.الدينل ة مقاببصورة جوهريال تتقلب بعمالت 
 

خ اريفي ت  ديةقالن  ات طلوبيتعلق بالموجودات والمالت األجنبية فيما  لمخاطر أسعار العم  المجموعةرض  جدول التالي تعيعرض ال

 :  مجمعةلمالية الالبيانات ا
 صافي التعرض    

    2021 2020 

 دينار كويتي   ينار كويتي د    العملة  
      

 29,874,280 39,141,604     يمريكأوالر د

 4,259,133 5,622,316    يورو  
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 (األدوات المالية )تتمةإدارة مخاطر ياسات أهداف وس 20
 

 تتمة( )لسوق ا طر امخ 20.1
 

 )تتمة( ألجنبية مخاطر العمالت ا (أ
 

   لعمالت األجنبيةر صرف السعة لحساسيا
تأثير   التالي  الجدول  بصوالتغير  يعرض  في  ولمعق   رةالمحتمل  أعالأة  المبينة  الصرف  المتغيرات سعار  بكافة  االحتفاظ  مع  ه 

  ناه:أد ت النقدية موضحلة للموجودات والمطلوبا العاد ةقيمل في ات غيرانتيجة الت المجموعةبح . إن التأثير على راألخرى ثابتة
 

 

 غير في  الت
 2020 2021 صرف لأسعار ا 

 يتي  دينار كو ي ار كويتدين  العملة 

    
 1,493,714 6,161,606 %5 مريكي أ الردو

 212,957 780,851 %5 يورو  
 

 حساسية. الل ياد تحلعدإ فتراضات المستخدمة فير في الطرق واالتغي لم يحدث أي
 

 .  سعاكثير مكافئ مالى تأ  ل الدينار الكويتي سوف يؤديبمبينة أعاله مقا مالت الالعي من في سعر الصرف ألإن النقص المكافئ 
 

 أسعار الفائدة  اطر ( مخب 

األجل    موعةالمج تتعرض   قصيرة  الودائع  على  الفائدة  الطللمخاطر  تحت  يعب  والحسابات  التي  أو  تالمستحقة  ى  عل  سعيرها اد 

 . نتيجة7و  6ي  يتم اإلفصاح عنه في إيضاح  الفائدة الفعلي  وسط سعرمت  . إنعن اثني عشر شهراً ، لمدة ال تزيد  المدى القصير

    سعار فائدة السوق.ة نتيجة التقلبات في المستويات السائدة ألد لمخاطر أسعار الفائدرض محدولتع ةموعالمج  علذلك، تخض
 

   سهمطر أسعار األج( مخا

صـنيفها كمدرجـة بالقيمـة توعـة ويـتم المجم مـن قبـل بهـا االسـتثمارات المحـتفظ لمخاطر أسعار األسهم نتيجة   عةجموالم  ضتتعر

رض اسـتثمارات (. تتعـ10الل األربـاح أو الخسـائر )إيضـاح ة من خ لألخرى أو بالقيمة العادملة الشا دات ااخالل اإليردلة من  العا 

ات لالسـتثمارية تقبللمسـم التأكد من القيمة اعدحاالت نتيجة  السوقأسعار  طرلمخا  وعةمالمج ى ة لدالمدرج  م المدرجة وغيراألسه

لملكيـة الفرديـة ع ووضـع قيـود علـى ادوات حقـوق اتنويـ اللمـن خـ  مسـعار األسـهمخـاطر أ  المجموعةتدير    مالية.الوراق  األفي  

ذيــة منـتظم. وتقـوم اللجنـة التنفي اسعلـى أسـ ماأل ةللشـرك ليـا عاألسـهم إلـى اإلدارة الالتقـارير عـن محفظـة . ويـتم رفـع والمجمعـة

   ها.عليافقة وملكية والمحقوق المتخذة بشأن االستثمار في  ال  القرارات ة جميعبمراجع وعةالمجمالستثمارات 
 

يمـة قادلـة بالع وفقـا للقيمـة المدرجـةر مارات فـي األسـهم غيـالسـتثا، كـان التعـرض لمخـاطر  المجمعة  البيانات الماليةوفي تاريخ  

  لهذه االستثمارات. سية ا ت الحستحليال 22إليضاح ن ا. يتضمكويتي( دينار 11,331,814: 2020) دينار كويتي 14,398,473
 

ال في "( أو في أسواق الم)"بورصة الكويت ت لألوراق الماليةسوق الكوياألسهم علنا إما في في   ةمجموعال  راتل استثما تم تداوي

  . ىرواق أخ ي أسدول الخليج او ف
 

تـراض د التحليـل إلـى اففترة. يستنلل عةالمجمولدى  الملكيةوق مؤشرات السعر على حق ل التالي تأثير زيادة/انخفاضدوج يلخص ال

وأن  ثابتةالمتغيرات األخرى  مع االحتفاظ بكافةعلى التوالي، % 5% و5للزيادة أو النقص بنسبة عرضت قد ت  سهماألمؤشرات    أن

 مع المؤشرات. شىتتما  جموعةالم ىكية لدالملأدوات حقوق 
 

2021 
 في   التغير%

 األسهم سعر 
 على   رثيالتأ

 النتائج

 على   رثيالتأ
 قوق الملكية ح

 ار كويتيدين تيدينار كوي  شرات السوق مؤ
    

    

 268,917 20,576 + 5 ة الكويتبورص

 160,610     -        + 5 تعاون الخليجي مجلس الأسواق دول  

 157,784     -        + 5 ى اق أخرأسو
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 ة(تماألدوات المالية )تإدارة مخاطر أهداف وسياسات  20
 

 )تتمة( لسوق مخاطر ا  20.1
 

 مة( )تت  همطر أسعار األسج( مخا

2020 
 ي  التغير ف%

 األسهم سعر 

 على   ر ثيالتأ
 قوق الملكية ح

 تي ينار كويد  ق لسوشرات امؤ
   

 217,495 + 5 بورصة الكويت

 125,792 + 5 جي مجلس التعاون الخلي  لدوق اأسو

 101,311 + 5 أسواق أخرى 
 

 مخاطر االئتمان  20.2

ا يؤدي  ية أو عقد مبرم مع عميل، ممأداة مال  ه بموجبتما لتزاوفاء با من ال  قابلطرف م  تمكن  ئتمان هي مخاطر عدماال  إن مخاطر

ذل  تها طش يجة أنن نتلمخاطر االئتما   جموعةم التعرض  مالية. ت  ةرخسا  إلى النقد لدى  التشغيلية بما في  البنوك واألدوات المالية  ك 

 األخرى. 
 

 ة من الموجودات المالية:ية لكل فئالدفتر ةيمالق هو جمعةية الملمالالبيانات ا  االئتمان في تاريخ  خاطرإن الحد األقصى للتعرض لم
 

 2021   2020   
 كويتي    دينار  يدينار كويت 
   

 14,134,989 4,055,185   لدالمعا  لنقدالنقد وا

 - 10,396,215 ع محددة األجل ودائ

 4,235,756 7,738,691 جودات أخرى  مدينون ومو

لة ل اإليرادات الشامادلة من خالبالقيمة العمدرجة  اليةاستثمارات في أدوات دين م

 3,461,948 4,620,292 رى خ ألا

 6,085,275 6,794,701 لمطفأة فة اة بالتكلمدرج  موجودات مالية
 

──────── ──────── 

 27,917,968 33,605,084 جوداتلمخاطر االئتمان على المو عرضالت
 

════════ ════════ 

 

 ل  ئع محددة األجوالودا  دلعاالنقد والنقد الم
مالية  ت  سا سؤفي م  مثلتن األطراف المقابلة ترا ألنظ  ة محدودة  اليالم  ت سا ؤسلدى البنوك والمصدة  ان على األرمخاطر االئتمإن  

السمعةحسن محد  ة  مناسبة  ائتمانية  تصنيفات  قبل  دة  ذات  تصنيفمن  عالمية.  وكاالت  المبالغ   ائتماني  إن  ذلك،  إلى  باإلضافة 

البنوللودائاألساسية   لدى  ذلك  ع  في  )بما  الالمحلية  حسابات  والحسابات  ك  تكوالجاريةتوفير  بنمن    مضمونة  ن(  الكويت  قبل  ك 

تي تسري اعتبارا من  ة الكويت والفي دول  ليةيتعلق بضمان الودائع لدى بنوك مح   فيما   2008لسنة    30م  قر  نانوللق  ا طبق  المركزي

 . 2008نوفمبر  3
 

ال  المجموعةتراعي   واأن  المعادنقد  األجل   للنقد  محددة  لمخاطرتلديها    والودائع  منخ   تعرض  اائتمان  مستنا فضة  إلى  ت  ال عددا 

 بلة.لمقا طراف اخارجية لأل انيةئتما
 

 رى جودات أخومو ن دينوم
 لقياس خسائر  للمجموعةر الملحوظة في ضوء الخبرة السابقة  تعث وفة مخصصات استنادا إلى معدالت البمصف  وعةالمجمستعين  ت

لألرصدة  االئت المتوقعة  ممان  والن  المدينة  األفراد  من  تتضمن  عمالء  كبير  التي  األعدد  من  وتفترض الصغدة  صرللغاية   يرة. 

الا االزدي  وعةالمجم مخاط  ملحوظد  االفي  الماليئتمان لألصر  تسجل  ل  المبدئي عندما  االعتراف  فترة ال  منذ  التعاقدية  مدفوعات 

   ك.  مؤيدة تؤيد خالف ذلو معلومات مقبولة   للمجموعةلم يتوفر اً ما يوم 365تأخر في السداد تزيد عن 
 

ال تحتفظ انونية.  ت استرداد قراءاتعرض إلجن تأ  دون  ةة واحدسنن  م  أكثرلمدة    أخرها لة تحا  يف  شطب المدينينعام، يتم  بشكل  

    ين.بأي ضمان كمتأم المجموعة
 

 . جوهرياً ليس  عةجمالبيانات المالية المعة في تاريخ المتوقنتيجة لذلك، فإن تأثير تطبيق نموذج خسائر االئتمان 
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 (ية )تتمةالمال ت ادواألدارة مخاطر إياسات أهداف وس 20
 

 )تتمة(  تمان ئ االر ط مخا 20.2
 

 درجة بالتكلفة المطفأة المالمالية  والموجودات مالية  الالدين  أدوات  ت في مارااالستث
ي ر الدولالمعيا   متطلباتل  فأةة المطوالتكلف  ملة األخرىلشا ادلة من خالل اإليرادات العمة االمدرجة بالقي  المالية  أدوات الدين  تخضع

االئتمئخسا   احتسابب  رةاإلداقامت    . 9  المالية  لتقاريرل ار  إلاست  لمتوقعة ان  ثالثة    طريقة  ىناداً  من  خسائر  اس  لقي  مراحلمكونة 

إذا    لخسارةا  )أي حجم  ررة عند التعثسا الخ   عدلوم  احتمالية التعثر  في  ثلة يتمقياس خسائر االئتمان المتوقع  إن  .متوقعةاالئتمان ال

  دينار كويتي  127ة بمبلغ  توقعتمان المخسائر االئ  رد  سجيلبتارة  دإلمت اقا   ،. وبالتاليد التعثرعن  التعرض  وقيمة   ( رعثتكان هناك  

 . بذلك التاريخ ( للسنة المنتهية دينار كويتي 23,377 :2020)
 

 موجودات المالية ركز الت 20.3

 : 2020و 2021ة ة لسنيافغرية وفقا للمنطقة الج جودات المالالتالي توزيع المو رض الجدوليع
 

 مجموع  ال   خليج لدول ا دولي دولة الكويت  

 دينار كويتي  تي ويدينار ك يتي دينار كو كويتي دينار  2021
     

 4,055,185 1,062,178 837,298 2,155,709 والنقد المعادل النقد 

 10,396,215 4,198,394     -                    6,197,821 ودائع محددة األجل 

 7,738,691 75,227 1,945,901 5,717,563 دات أخرى  موجوون ومدين

مدرجة بالقيمة  مالية أدوات دين يف راتا ثماست

 4,620,292 4,620,292     -                        -                      رىملة األخ يرادات الشا العادلة من خالل اإل

 6,794,701     -                        -                    6,794,701 لفة المطفأة بالتكمدرجة  موجودات مالية
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 33,605,084 9,956,091 2,783,199 20,865,794 جوداتولملمخاطر االئتمان على ا التعرض 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 مجموع  ال دول الخليج   ي دول دولة الكويت  

 دينار كويتي   تي  وير كدينا يتي  ينار كود ي  كويتدينار   2020
     

 14,134,989 2,528,798 5,073,776 6,532,415 والنقد المعادل النقد 

 4,235,756 492,719 250,656 3,492,381 دات أخرى  ون وموجومدين

مدرجة بالقيمة  مالية أدوات دين يف راتا ثماست

 3,461,948 3,461,948     -     -   رىملة األخ الشا يرادات ادلة من خالل اإلالع

 6,085,275     -     - 6,085,275 بالتكلفة المطفأة مدرجة أخرى  موجودات مالية
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 27,917,968 6,483,465 5,324,432 16,110,071 جوداتولملمخاطر االئتمان على ا التعرض 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 السيولة اطر خم 20.4

ال  رفتُع بأ مخاطر  مواجهة  سيولة  تكمن في  التي  المخاطر  في    المجموعةنها  بالملصعوبة  المرتبطة  بااللتزامات  لوبات طالوفاء 

 ر.ي آخ م النقد أو أصل مالتقديوالتي يتم تسويتها من خالل  يةالمال
 

توقيت التدفقات   يفلتوافق  نتيجة عدم اند استحقاقه  ها عتاء بالتزاما الوفمن    المجموعة مكن  تت  ل االا تملسيولة من اح ا مخاطر اتنش

الظر في  الالنقدية  اوف  وظروف  فيطبيعية  السيناريوهات  هذه  تحدث  قد  تواحالة    لضغط.  لمراكز   فرعدم  المطلوب  التمويل 

ادر التمويل ع مصيرتيبات لتنورة تاطر، اتخذت اإلداخ لمهذه ا  من بولة. وللحد  بشروط مق  لمجموعةادى  ودات غير السائلة للموج ا

ق الى  الوإضافة  بتطباعدة  قامت  كما  لها،  األساسية  سياس دائع  مع  الم  إلدارةة  يق  االعتبارأوجودات  في  السيولة  وخذ  قبة مرا، 

طر مخا   رةإلداط الطوارئ  طوخ خلية  ا لدات الرقابة اطوير عمليبت   موعةالمج لة باستمرار. قامت  لسيوت النقدية المستقبلية واقا التدف

تقييمويتض  السيولة. ذلك  ا  من  االتدفقات  المسلنقدية  عالية  ضمانات  وتوافر  والتيلمتوقعة  استخ   توى  تمويل  يمكن  لتأمين  دامها 

  جة. إضافي عند الحا 
 

الموجودا  المجموعةتحتفظ   من  البمحفظة  يسهل  ت  التي  أومن    ها سويقتمتنوعة  تسييالمفترض  يمكن  حالة   لة بسهو  ا لهنه  في 

 نقدية. ت الا فاجئ للتدفقالم نقطاعاال
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 األدوات المالية )تتمة(مخاطر إدارة ت هداف وسياساأ 20
 

 )تتمة(مخاطر السيولة  20.4

است قائمة  التالي  الجدول  ايلخص  للموج حقاق  المخصومة  غير  النقدية  الماليوا  ودات لتدفقات  في    موعةللمج ة  لمطلوبات    31كما 

   ديسمبر:
 

   لالخ 
 ر   هش أ 3

   أشهر 3
 ة واحدةسن ىإل

ة  سنمن   رأكث
 المجموع   واحدة

 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي  دينار ويتي دينار ك  2021
     

 2,660,866    -                  391,410 2,269,456 أخرى فات مستحقة مصرودائنون و

 425,630 425,630     -                     -                    مطلوبات تأجير

 2,882,268    -                      -                  2,882,268 لشراءا  عادةإقيات  اتفا 

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 

5,151,724 391,410 425,630 5,968,764 

 

════════ ════════ ════════ ════════ 

2020      
     

 1,670,186    -                  546,675 1,123,511 أخرى حقة مصروفات مستدائنون و

 366,063 366,063    -                   -                  طلوبات تأجيرم

 350,435     -     - 350,435 اءلشراعادة  قيات إاتفا 

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 

1,473,946 546,675 366,063 2,386,684 

 

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

   ت مطلوباوالاق الموجودات تحليل استحق 21
 

الت  الجدول  الميعرض  تحليل  والمالي  المتوقوجودات  للوقت  وفقا  الطلوبات  الموج ت  او  ا هستردادع  تصنيف  تم    وداتسويتها. 

 : تجا نتملتعاقدية للاات ظر الى االستحقاقدون الن  اً شهر  12د خالل و السداأالستحقاق و/ل وفقاً  والمطلوبات للمتاجرة
 

 2021 

 موع  مجلا   ا  شهر  12بعد    ا  شهر  12  خالل 

 ويتي دينار ك تي دينار كوي تي دينار كوي 

    الموجودات  

 4,055,185       -                4,055,185 عادل  لماوالنقد  نقدال

 10,396,215       -                10,396,215 ودائع محددة األجل 

 7,738,691       -                7,738,691 خرى  ات أددينون وموجوم

 1,056,181 1,056,181        -                شركة زميلة ر في استثما 

 48,462,566       -                48,462,566 الخسائر خالل األرباح او  العادلة من بالقيمة مدرجة موجودات مالية

يرادات الشاملة  لعادلة من خالل اإلمة ايقالمدرجة ب اليةموجودات م

 33,243,430 33,243,430        -                األخرى  

 6,794,701 6,794,701        -                لفة المطفأة  تكلرجة با موجودات مالية مد

 160,840 160,840        -                  دامموجودات حق االستخ 

 380,221 380,221        -                عدات ت وم تلكا مم
  ────────  ────────  ──────── 

 112,288,030 41,635,373 70,652,657 اجمالي الموجودات  
  ═════════  ═════════  ═════════ 

    طلوبات الم

 2,660,866       -                2,660,866 خرى نون ومطلوبات أئدا

 397,113 397,113        -                تأجير  ت اللوبا مط

 2,877,400       -                2,877,400 راء إعادة الشاتفاقيات 

 1,920,719 1,920,719        -                ن ظفيمولة لدمخ أة نهاية المكاف
  ────────  ────────  ──────── 

 7,856,098 2,317,832 5,538,266 طلوبات  اجمالي الم

  ═════════  ═════════  ═════════ 
 104,431,932 39,317,541 65,114,391 الصافي 

  ═════════  ═════════  ═════════ 
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 تتمة( )والمطلوبات  وجودات اق المقتحسحليل ات 21
 
 2020 

 المجموع     ًا هرش 12 بعد   اً شهر  12ل خال 

 ر كويتي  دينا كويتي  دينار   ي  دينار كويت 

    دات  موجولا

 14,134,989      -                14,134,989 النقد والنقد المعادل  

 4,235,756      -                4,235,756 جودات أخرى  ومومدينون 

 853,794      -                  853,794 ركة زميلة ش يثمار فاست

 38,207,662      -                 38,207,662 او الخسائر  رباحن خالل األم ادلةلعدرجة بالقيمة اات مالية مجودمو

شاملة  ال موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات

 األخرى  
 

                -      
 

26,285,080 
 

26,285,080 

 6,085,275 6,085,275      -                 ة فأ التكلفة المطة برج دم أخرى موجودات مالية

 338,541 338,541      -                 مستخداق االموجودات ح 

 225,677 225,677      -                 ممتلكات ومعدات 
  ────────  ────────  ──────── 
 90,366,774 32,934,573 57,432,201 لي الموجودات جما إ

  ═════════  ═════════  ═════════ 

    ت ا المطلوب

 1,670,186      -                 1,670,186 ات أخرى وبنون ومطلئدا

 352,262 352,262      -             ر مطلوبات تأجي

 349,195      -                 349,195 راء اتفاقيات إعادة ش

 1,641,042 1,641,042      -                 ة للموظفين مكافأة نهاية الخدم
  ────────  ────────  ──────── 
 4,012,685 1,993,304 2,019,381 المطلوبات جمالي إ

  ═════════  ═════════  ═════════ 
 86,354,089 30,941,269 55,412,820 الصافي 

  ═════════  ═════════  ═════════ 
 

 القيمة العادلة   قياس 22
 

 دلة العال الهرمي للقيمة الجدو

ول ضـمن الجـد البيانـات الماليـة المجمعـة نها فـيع حاإلفصا متها العادلة أو تم قياس قيالمطلوبات التي يت ولموجودافة اا ف كتصن

 :قياس القيمة العادلة ككلمن المدخالت والذي يمثل أهمية ل قل مستوىأ  استناداً إلىلي، ما يك المبينالهرمي للقيمة العادلة، و
 

  ماثلة أو المطلوبات الملموجودات األسواق النشطة ل في لمعدلة(ير اغة )ر المعلنسعا األ: 1المستوى 

 شر أو  بشكل مبا ا  عادلة ملحوظً ة المالقيس  ة لقيا لمدخالت والذي يمثل أهميمن اأساليب تقييم يكون بها أقل مستوى    : 2ستوى  لما

 غير مباشر.

  وًظا. لقيمة العادلة ملح س اية لقيا أهم ليمثت والذي دخالأقل مستوى من الماليب تقييم ال يكون بها : أس3المستوى 
 

 زام. لمرتبطة باألصل أو االلت مل اطلب إصدار األحكام مع مراعاة العوايتحددة لمادخالت تقييم أهمية الم إن
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 )تتمة( القيمة العادلة  س اقي 22
 

 ت المالية األدوا 22.1

 : ةموعللمج ية لمالاات للموجود  ادلةلقياس القيمة العل التالي الجدول الهرمي الجدو ضحيو
 

 بواسطة العادلة  قياس القيمة 

 

  يعلنة فأسعار م
 طة سواق نشأ

مدخالت جوهرية 
 ملحوظة

هرية مدخالت جو 
  غير ملحوظة 

 اإلجمالي 3لمستوى ا 2ى توالمس 1المستوى  
 دينار كويتي ويتيار كيند ينار كويتيد ينار كويتيد   2021

     :ادلةالع بالقيمة مقاسةات  موجود

ل دلة من خالدرجة بالقيمة العا ة مات ماليوجودم

     خسائر األرباح أو ال

 411,522      -                      -                 411,522 أسهم مسعرة   -

 45,397,676  45,397,676      -                 يق غير مسعرةصناد  -

 2,653,368 2,653,368      -                      -                 عرة  أسهم غير مس  -

خالل  من مالية مدرجة بالقيمة العادلة  اتموجود

     لشاملة األخرى اإليرادات ا

 17,809,796      -                      -                 17,809,796 سعرة  م أسهم  -

 4,620,292      -                      -                 4,620,292 مسعرة   ماليةين دأوراق  -

 10,813,342 10,813,342      -                      -                   عرةسهم غير مسأ -

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

 22,841,610 45,397,676 13,466,710 81,705,996 

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

 بواسطة العادلة  يمة ققياس ال 

 

  ي علنة فأسعار م 
 طة سواق نشأ

مدخالت جوهرية  
 ملحوظة 

هرية  مدخالت جو
  غير ملحوظة 

 اإلجمالي  3لمستوى ا 2ى المستو 1المستوى  
 دينار كويتي  ار كويتي يند ينار كويتي د نار كويتي يد   2020

     :بالقيمة العادلة اسةمقموجودات  

ل لة من خالدلعا اجة بالقيمة درم ةموجودات مالي

     خسائر األرباح أو ال

 38,207,662       3,051,164 35,156,498      - يق غير مسعرةصناد  -

العادل  موجودات  بالقيمة  مدرجة  خالل    من  ةمالية 

     لشاملة األخرى اإليرادات ا

 14,542,483      -      - 14,542,483 سعرة  م أسهم  -

 3,461,948      -      - 3,461,948 مسعرة   ليةما ن يأوراق د -

 8,280,649 8,280,649      -      -   عرةسهم غير مسأ -

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

 18,004,431 35,156,498 11,331,813 64,492,742 

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

 لة. يمة العادلقلمستويات الجدول الهرمي  يالت بينتحو يجراء أيتم إلم  ،2020أو  2021نة خالل س
 

 : لة تقريبا دعا لامتها التالية تعادل قيلمطلوبات المالية واوجودات للمة القيمة العادلانتهت اإلدارة إلى أن 
 

 معادل  النقد النقد وال 

  ودات أخرى  مدينون وموج 

 ة بالتكلفة المطفأ  رى مدرجةمالية أخ   وجوداتم 

 راء الش ةفاقيات إعادات 

 ات مستحقة أخرىصروفوم دائنون 
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 )تتمة( العادلة   القيمة اس قي 22
 

 تمة( )ت وات المالية األد 22.1
 

 ضات يم واالفترا قي طرق الت

 عادلة: ال ةالقيمير لتالية لتقدا استخدمت الطرق واالفتراضات
 

 ين ماليةوأوراق د جةرمد االستثمار في أسهم
ثلة بدون  المعلنة في سوق نشط للموجودات المما   إلى أسعار السوقلمالية  ين االد  وأوراقعلنا  ولة  ام المتدألسهلة لتند القيمة العادتس

 دول الهرمي.لج ا من  1 توى ات ضمن المسارثمة لهذه االستلقيمة العادلا ةالمجموعاء أي تعديالت. تصنف إجر 
 

 لمدرجةألسهم غير اااالستثمارات في 
عامالت في هذه االستثمارات  إن المعرة في سوق نشط.  ر مسغيأسهم  اصة لها  مة خ هكات مسا شري  ات فاستثمار  المجموعةلدى  

ب تحدث  تستخدم  ال  تعتم  المجموعة انتظام.  تقييم  عآلية  السوق  د  المراكزه  ألغلبلى  مقارنة امع  شركات   جموعة المدد  تح .  ذه  ة 

والال  ( استنادا إلىأقران) رنة محددة. يتم  قا متاجرة لكل شركة مب للساعف منا ب مضتحتسواالستراتيجية و  حجم، والرفعقطاع، 

مضاعف ال  خصم  ضعف  منها  اعتبارات  لعدة  الحجم    سيولةالمتاجرة  المقارنبين  وفروق  المعلومات  بة  الشركات  على  ناء 

مة القيتثمر فيها لقياس  للشركة المسات الصلة  ح ذضاعف المخصوم على قياس األربا لما  يطبق  . بكل شركة  صةخا الوالظروف  

    .  3ات ضمن المستوى ة العادلة لهذه االستثماريمالق المجموعةتصنف كما  لعادلة.ا
 

 تركة غير المدرجة  الصناديق المش
  ي يمكن أن التال يتم تسعيرها في سوق نشط و  تيلاخاصة  لم اسهاديق األ صنك  ، بما في ذلةناديق المدارالصفي    المجموعةمر  تستث

أساليب التقييم والمدخالت سهمهم. وتراعي اإلدارة  أ  يعار المساهمين عن بع كبا ات امتنفتر   مثل  على االستردادات  تخضع لقيود

كج المستخدمة   الصناديق  تقييم هذه  المهام  في  من  االستثمار،  المزء  قبل  بها  أنها  ضمولنوطة  يمكن    ة. بسومنا   ة قولمعان  بالتالي، 

الموجودقيماستخدام صافي   المستثمر  صناديق  لات  ة  المدخ كأح   فيهاالشركة  فالد  العت  قيمتها  قياس  قيمتها اد ي  قياس  وعند  لة. 

الموجوداتالع قيمة  صافي  تعديل  يتم  الضرل  ادلة،  حسب  الصناديق،  الهذه  لتعكس  وااللتقيوورة،  االستردادات  على  ت ما زاد 

المحددة  ن  م  غيرها وية  بلالمستق االشرك  لصندوقالعوامل  فة  المستثمر  ومدير  قيا يها  اللصندوق. وعند  تتم ا،  أيض  ةالعادل  قيمةس 

ة قدير صافي قيمتوى التعديالت الالزمة لتمستثمر فيها. واستنادا إلى طبيعة ومسفي أسهم صندوق الشركة ال  تمعامالأي    مراعاة

أو    2ستوى  من الملصناديق ضيف هذه ابتصن  المجموعةيها، تقوم  ف  رملمستثاكة  شرالصندوق  ي  ف  لموجودات ومستوى المتاجرةا

 . 3ى المستو
 

 3العادلة ضمن المستوى يمة قالمطابقة 

بدايـة ونهايـة  ينوالتـي تحـدث بـ 3ن المسـتوى في القيمة العادلة للبنود المصنفة ضـملتالي مطابقة كافة الحركات  ضح الجدول ايو

 :معةلمالية المج ا  البياناتفترة  
 2021 2020  

 ار كويتي دين دينار كويتي  

   

     أو الخسائر األرباح خالل من العادلة قيمةبال ةمدرج  مسعرة أسهم غير

 -     3,051,164  السنةية بدا في

 3,062,666 -     )المبيعات( المشتريات وصافي  

 (11,502) )397,797(  في القيمة العادلة ر  التغي
 ──────── ──────── 

 3,051,164 2,653,368  السنةفي نهاية 
 ════════ ════════ 

     األخرىالشاملة  اإليراداتمن خالل  لعادلةمة ايبالق ةمدرج  سعرةأسهم غير م

 7,628,310 8,280,649  السنةية بدا في

 1,179,690 2,423,633 المشترياتصافي  

 (527,351) 109,060  في القيمة العادلة ر  التغي
 ──────── ──────── 

 8,280,649 10,813,342 ةالسنفي نهاية 
 ════════ ════════ 

 

 

 

 

 

 



 التابعة  وشركتهاة( دولي ش.م.ك. )مقفلال ارستثمرة لالة وفكشر
 

 عةانات المالية المجمالبي احات حول إيض

    2021 ديسمبر 31
 

 

36 
 

 

 

 )تتمة( العادلة   لقيمة ا اس يق 22
 

 تمة( )ت وات المالية األد 22.1
 

 قييم:  حوظة للتالمدخالت الجوهرية غير المل  يلتفاص

التالي المدخ  للب  القيمة  اتخدمة لقياسالمستلملحوظة  لجوهرية غير االت ايعرض الجدول    3ضمن المستوى  ة  د المصنفنوالعادلة 

 ديسمبر:   31الكمية كما في  يةسا الحس نب تحليلى جا ل، إالعادلة قيمةلهرمي لقياس الا لمن الجدو
 

 ساسية المدخالت للقيمة العادلة  ح لنطاق  ا يم الجوهرية غير الملحوظة  قي مدخالت الت 

   

:  2020) % 75-%25 تسويق ال لضعفالخصم 

25 %-40 )% 
الزياد ل  دمع  في%(  10:  2020)%  10  بنسبة)النقص(  ة  إن 

يؤدي  سوف  االق  ()زيادةنقص    إلى  الخصم    بلغ بم  ةلعادليمة 

 (  ينار كويتيد 122,201: 2020)دينار كويتي  90,015
 

الخصم   توصلت  التسوي  فلضعإن  التي  المبالغ  يمثل  المشاركينإ  وعةالمجمق  أن  السوق    لى  بمراعاتها عسفي  يقومون  ند  وف 

 .ثماراتستتسعير اال
 

 للماإدارة رأس ا        23
 

لدعم األعمال التي تقوم ة  ان المحافظة على معدالت رأس المال الجيدضم  ومال هس الة رأرمن إدا  ئيسيالر  المجموعةإن هدف  

 على قيمة يحصل عليها المساهم. وتحقيق أبها 
 

ة على هيكل فظمحا لل  .روف االقتصاديةالظفي  ت  رافي ضوء التغيلمال وإجراء تعديالت عليه  ال رأس  بإدارة هيك  المجموعةتقوم  

ا ت  تعديله، أو    لمالرأس  العة  ج بمرا  ة عوالمجمقوم  قد  إلى  األرباح  توزيعات  جديدة. مسمدفوعات  أسهم  إصدار  أو  يتم    اهمين  لم 

أو  إ األهداف  على  تغييرات  أي  اإلجراءات  السيا جراء  أو  السنت سات  المنتهيتيخالل  ر  سمبدي  31و  2021ديسمبر    31في  ن  ين 

ويقدر    االحتياطي االجباري(ء  باستثنا )  األخرى  لملكيةوق اقح ياطيات  حتا  افة وكنود رأس المال  ب  . يتكون رأس المال من 2020

     كويتي(.دينار  74,398,465 :2020)  2021ر ديسمب 31دينار كويتي كما في   90,659,169 ذلك بمبلغ
 

  19-كوفيد يرتأث 24
 

 ةير ألنشطة التجا يل اطتع  في  تسبب  ما م  عالم،الوى  لى مستعمناطق جغرافية  عدة  ر  عب "(19-انتشر وباء فيروس كورونا )"كوفيد

  أن توقع  من المو .  ياالقتصادع  قن حول الوضيت  ت عدممؤقتًا، فقد ظهرت حاال  طيلتعالمن المتوقع أن يكون    بينما والقتصادية.  او

 .اعدص تي العلى االقتصاد ف19-كوفيد وقعة لتفشيمتالحالية وال تأثيراتستمر الت
 

جهة التأثيرات والمعدة تدابير دعم في جميع أنحاء العالم  ذفينت عن حد سواء على ةوليالدلية ومح الدية قوالن ةليمالاأعلنت السلطات 

  في   ء العالمحا في جميع أنممتدة    اتاستثمار  تمتلك  تثماريةاسكة  شر  لتمث  مألا  الشركة  نإذلك، ف  ضافة إلىاإلب.  حتملةالسلبية الم

اا  في  را نتشاال  واسع و ق  والمسب  ل غيريلتعطا  بسبب  .الصناديقو  سهمألتلف امخ  ونقص   العالم،ة في جميع أنحاء  يار ج ت للعمليات 

جائحة   بصورة سلبية نتيجةكات  الشر  مند  العدي  ثرتتأ فقد    العالم،ء  ي جميع أنحا ف ة  لمتخذهالك والتدابير الوقائية استالالطلب وا

 .  19-كوفيد
 

بمالمجم  تقوم كث  راقبةوعة  قا و،  بالوضع عن  أعماستالطيط  خالتيل  عبتف  متقد  وهلمرارية  المممارسا  إدارة  األخرى  ر  طا خات 

 .المالي ها ها وأدائلى استثماراتيؤثر ع دوالذي ق 19-تفشي فيروس كوفيدال المحتمل بسبب ألعمإلدارة تعطل ا
 

أوج  الإن  التي  يت ه عدم  فيتقلب ال و  19-كوفيدجائحة  فيها    تتسببقن  السوق  النفط  سعارأ  ات  ة جموعالم  ألزمت  مالعال  حول  وأداء 

 :ليا يمكفتراضات المستخدمة الات واري قدتال تحديثب
 

 ات الزميلةفي الشرك ثمارستالا قيمة انخفاض  

 ر المسعرة غيوالصناديق  األسهم تقييم 

 فأةة األخرى وبالتكلفة المطرادات الشاملخالل اإلي  دلة منا لقيمة العالمدرجة با  دينال دواتأل وقعةتمال ئتمانالر اخسائ . 

 ريةستمرااال أمبد افتراض . 
 

للموجودات    سجلةالمحديد المبالغ  ت  عندادية الحالية  االقتص  عا ضواألفي  قلبات  ة للتتملالمح التأثيرات    عتبارها في اعة  المجمو  تأخذ

  قاألسوا  زالال ت،  . ومع ذلكظةملحوالات  لوممعاللى  اًء عبن  إلدارةاأجرته    ل تقييمفضأ  مثل هذه ة، وتللمجموع  لماليةا  مالية وغيرال

ومت تزقلبة  لوجودات  ملل  تريةالدف  قيمال  لاال  الت  زيادة  يرأثت  ليزا  وال   ق. اسواألفي    تقلباتلحساسة  االقتصادية   في  يقنعدم   البيئة 

   .على أساس منتظم الصلةوالتأثير ذي  ييم مركزها في تق عةالمجمو رتستم سوف وبالتالي رياً تقدي

 

 


