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تقرير مراقب الحسابات المستقل
السادة المساهمين المحترمين
شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
دولة الكويت
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
الرأي المتحفظ
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشـركة المصـالح العقارية – ش.م.ك( .عامة) ("الشـركة األم") وشـركاتها التابعة ("المجموعة") ،والتي تتضـمن
بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديســمبر  ،2021والبيانات المجمعة لألرباح أو الخســائر واألرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر،
والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للســنة المنتهية في كلك التاري  ،واإليضــاحات حول البيانات المالية المجمعة ،بما في كلك ملخص
السياسات المحاسبـية الهامة.
برأينا ،وبإســــت ناة أية تا يرات محتملة نتيجة لألمور المبينة في فقرة "أســــر الرأم المتحف " من تقريرنا ،فإن البيانات المالية المجمعة ت هر
بصــــورة عـادلـة ،من جميع النواحي المـاديـة ،المركز المـالي المجمع للمجموعـة كمـا في  31ديســــمبر  ،2021وأدائهـا المـالي وتـدفقـاتهـا النقـديـة
المجمعة للسنة المنتهية في كلك التاري وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أساس الرأي المتحفظ
 )1تتضـمن البيانات المالية المجمعة كما في  31ديسـمبر  2021البيانات المالية للشـركات التابعة (جيمشـيا كراون ليمتد ("جيمشـيا") و (شـركة
المصـــــالح جل ليمتـد وشــــركـاتهـا التـابعـة) ،والتي تم ـل إجمـالي موجوداتهمـا ومبلوبـاتهمـا  %16.3و %19.8 :2020( %22.9
 )%28.1على التوالي من االجماليات المجمعة .كما تضــمنت البيانات المالية للشــركتين التابعتين للســنة المنتهية في  31ديســمبر 2021
على مصـاري بمبل  700,837دينار كويتي ( :2020إيرادات بمبل  1,097,402ديناركويتي ومصـاري بمبل  4,473,112دينار
كويتي) من إجمالي إيرادات ومصــاري المجموعة .تم إدراج األرصــدة والمبال الخاصــة بتلك الشــركتين التابعتين ضــمن البيانات المالية
المجمعة للمجموعة بناة على بيانات مالية معدة من قبل إدارة الشــركتين التابعتين .لم نتمكن من التحقم من صــحة األرصــدة والمعام ت
واإلفصـــاحات الواردة في البيانات المالية لتلك الشـــركتين التابعتين ن را لعدم تمكننا من الحصـــول على بياناتها المالية المدققة أومراجعة
إدارتها أومراقبي حساباتها  .وعليه ،فإنه ال يمكننا تحديد أم تعدي ت قد تكون ضرورية فيما يتعلم بهكا األمر على البيانات المالية المجمعة
المرفقة .إضـافة لكلك ،لم تقم اإلدارة بإجراة تقييم وإحتسـاب أم ارامات ناتجة عن اإلخفاق في سـداد أصـل قرض شـركة جيمشـيا كما هو
مبين في اإليضــاح رقم ( ) 11حول البيانات المالية المجمعة .وبالتالي ،لم نتمكن من تحديد ما إكا كان من الضــرورم إجراة تعدي ت فيما
يتعلم بهكه البنود على البيانات المالية المجمعة المرفقة.
 )2تتضـمن البيانات المالية المجمعة كما في  31ديسـمبر  2021المعلومات المالية للشـركات الزميلة (شـركة فينور إنترناشـيونال ش.م.م ).و
(كـافي كوموديتي ننـد فرايـت إنتيغريتورز د.م.ر.ر ).بمبل  3,554,819دينـاركويتي ( 4,760,598 – 2020دينـار كويتي) .بلغـت
حصـة المجموعة من نتائ أعمال هكه الشـركات الزميلة عن السـنة المنتهية في  31ديسـمبر  2021خسـارة بمبل  973,762دينار كويتي
( :2020ربح بمبل  612,800دينـار كويتي) .تم إدراج هـكه الشــــركـات الزميلـة ببريقـه حقوق الملكيـة في البيـانـات المـاليـة المجمعـة
للمجموعـة بنـاة على حســـــابـات اإلدارة المعـدة من قبـل إدارة هـكه الشــــركـات الزميلـة .لم نتمكن من التحقم من األرصـــــدة والمعـام ت
واإلفصـــاحات المدرجة في حســـابات اإلدارة لهكه الشـــركات الزميلة ألننا لم نتمكن من الحصـــول على المعلومات المالية لتلك الشـــركات
الزميلة أو مراجعة إدارتها أو مراقبي حســـاباتها .وبالتالي ،لم نتمكن من تحديد ما إكا كان من الضـــرورم إجراة تعدي ت فيما يتعلم بهكه
البنود على البيانات المالية المجمعة المرفقة.
لقد قمنا باعمال التدقيم وفقا للمعايير الدولية للتدقيم ،إن مسـووليتنا وفقا لتلك المعايير قد تم شـرحها ضـمن بند مسـووليات مراقب الحسـابات حول
تدقيم البيانات المالية المجمعة الوارد في تقريرنا .كما أننا مســتقلون عن المجموعة وفقا لمتبلبات مي اق األخ ق للمحاســبين المهنيين الصــادر
عن المجـــلر الدولي لمعاييـــر أخ قية المحاسبين ،كما قمنا باإللتزام بمسوولياتنــا األخ قية األخرى بما يتوافم مع تلك المتبلبات والمي اق .أننا
نعتقد بان أدلة التدقيم التي حصلنا عليها ،كافية وم ئمة لتكون أساسا في إبداة رأينا المتحف .

- 2التاكيد على أمر
نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم ( ) 27حول البيانات المالية المجمعة ،والكم يبين أن المجموعة تكبدت خسائر بمبل  3,002,768دينار
كويتي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  3,480,696 :2020( 2021دينار كويتي) ،كما بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة كما في كلك التاري
مبل  11,373,533دينار كويتي ( 8,659,061 :2020دينار كويتي) ،وتجاوزت المبلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبـل
 24,083,370دينار كويتي ( 20,337,324 :2020دينار كويتي) .إن تلك ال رو تشير إلى وجود شكوك جوهرية حول قدرة المجموعة
على تحقيم االستمرارية .إن هكا األمر ال يعد تحف ا إضافيا على رأينا المتحف .
أمور التدقيق الهامة
إن أمور التدقيم الهامة ،حسـب تقديراتنا المهنية ،هي تلك األمور التي كان لها األهمية الكبرى في تدقيم البيانات المالية المجمعة للسـنة الحالية.
ولقد تم اســتعراض تلك األمور ضــمن تقريرنا حول تدقيم البيانات المالية المجمعة ككل ،وفي التوصــل إلى رأينا المهني حولها ،وأننا ال نبدم
رأيا منفصـــ حول تلك األمور .باإلضـــافة إلى األمور المبينة في فقرة "أســـر الرأم المتحف " من تقريرنا ،فيما يلي تفاصـــيل أمور التدقيم
الرئيسية التي قمنا بتحديدها وكيفية معالجتنا لكل أمر من هكه األمور في إبار أعمال التدقيم:
اإلنخفاض في قيمة العقارات اإلست مارية
تتضمن موجودات المجموعة عقارات والتي تم تصنيفها كعقارات إست مارية بصافي قيمة دفترية بلغت  70,005,638دينار كويتي كما في 31
ديسمبر  60,669,577 :2020( 2021دينار كويتي) والتي تم ل جزةا هاما من إجمالي موجودات المجموعة .تتم المحاسبة عن العقارات
اإلست مارية بالتكلفة ناقصا االسته ك المتراكم وتقدير خسائر اإلنخفاض في القيمة.
إن تقدير خسائر اإلنخفاض في قيمة تلك العقارات تتضمن أراة وأحكام مهمة ،والتي تعتمد بشكل كبير على التقديرات ،لكلك قمنا باعتبار تقدير
خسائر اإلنخفاض في القيمة لتلك الموجوادات كامر هام .يتم تقييم تلك العقارات مرة واحدة على األقل سنويا من قبل مقيمين مرخص لهم في
التقييم .إن هكه التقييمات ،من ضمن تقييمات أخرى تتم على أسار االفتراضات ،م ل تقدير إيرادات التاجير ،أسعار الخصم ومعدالت اإلشغال،
ومعرفة افتراضات السوق والمعام ت التاريخية.
لغرض تقدير اإلنخفاض في القيمة الدفترية لتلك العقارات ،قام المقيمون باستخدام تقنيات تقييم كبريقة رسملة الدخل ومقارنة المبيعات ،أخكا
باالعتبار ببيعة واستخدام تلك العقارات .لقد قمنا بمراجعة تقارير التقييم من قبل المقيمين المرخص لهم على أسار العينات ،كما وأننا ركزنا
على مدى كفاية اإلفصاح عن تقييم تلك العقارات .ت ـهر تلـك اإلفـصاحات الـمتعلقة بـهكا الـبند فـي (إيـضاح  )9حـول البيانات المالية المجمعة.
معلومات أخرى متضمنة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2021
إن اإلدارة هي المســوولة عن هكه المعلومات األخرى .يتكون قســم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير الســنوم للمجموعة
البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحســابات حولها .لقد حصــلنا على تقرير مجلر إدارة الشــركة األم ،قبل تاري
لســنة  ،2021بخ
تقرير مراقب الحسابات ،ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوم بعد تاري تقرير مراقب الحسابات.
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغبي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أم نتيجة تدقيم حولها.
فيما يتعلم بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ،فإن مســووليتنا هي االب ع على المعلومات األخرى المبينة أع ه وتحديد ما إكا كانت اير متوافقة
بصـورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسـبما وصـل إليه علمنا أ ناة التدقيم أو وجود أم أخباة مادية بشـانها .وإكا ما توصـلنا إلى وجود
أم أخباة مادية في هكه المعلومات األخرى ،اســتنادا إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى والتي حصــلنا عليها قبل تاري تقرير
مراقب الحسابات ،فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا .لير لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلم بهكا الشان.
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية المجمعة
إن إدارة الشــركة األم هي الجهة المســوولة عن إعداد وعرض تلك البيانات المالية المجمعة بشــكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية،
وعن ن ام الرقابة الداخلية الكم تراه مناسـبا لتمكينها من إعداد البيانات المالية المجمعة ،بحيث ال تتضـمن أية أخباة مادية سـواة كانت ناتجــــــة
عن اإلحتيال أو الخبا.
وإلعداد تلك البيانات المالية المجمعة ،تكون إدارة المجموعة مسـوولة عن تقييم قدرة المجموعة على تحقيم اإلسـتمرارية واإلفصـاح عند الحاجة
عن األمور المتعلقة بتحقيم تلك اإلسـتمرارية وتببيم مبدأ اإلسـتمرارية المحاسـبي ،ما لم يكن بنية اإلدارة تصـفية المجموعة أو إيقا أنشـبتها
أو عدم توفر أية بدائل أخرى واقعية لتحقيم كلك.
إن المسوولين عن الحوكمة هم الجهة المسوولة عن مراقبة عملية التقرير المالي للشركة األم.

- 3مسؤوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هـدفنـا هو الحصــــول على تـاكيـدات معقولـة بـان البيـانـات المـاليـة المجمعـة ككـل ،خـاليـة من أخبـاة مـاديـة ،ســــواة كـانـت نـاتجـة عن اإلحتيـال أو
الخبا ،وإصــدار تقرير التدقيم الكم يحتوم على رأينا .إن التاكيدات المعقولة هي تاكيدات عالية المسـتوى ،ولكنها ال تضــمن بان مهمة التدقيم
المنفكة وفم متبلبات المعايير الدولية للتدقيم ،ســو تقوم دائما بكش ـ األخباة المادية في حالة وجودها .إن األخباة وســواة كانت منفردة أو
مجتمعة والتي يمكن أن تنشـا من اإلحتيال أو الخبا تعتبر مادية عندما يكون من المتوقع أن تو ر على القرارات اإلقتصـادية للمسـتخدم والمتخكة
بناة على ما ورد في تلك البيانات المالية المجمعة.
وكجزة من مهام التدقيم وفم المعايير الدولية للتدقيم ،نقوم بممارســــة التقديرات المهنية واإلحتفا بمســــتوى من الشــــك المهني بيلة أعمال
التدقيم ،كما أننا نقوم بالتالي:
•

تحديد وتقييم مخابر األخباة المادية في البيانات المالية المجمعة ،ســــواة كانت ناتجة عن اإلحتيال أو الخبا ،وتصــــميم وتنفيك إجراةات
التدقيم الم ئمة التي تتجاوب مع تلك المخابر ،والحصول على أدلة التدقيم الكافية والم ئمة لتوفر لنا أساسا إلبداة رأينا .إن مخابر عدم
إكتشا الفروقات المادية الناتجة عن اإلحتي ـــال تعتب ـــر أعلى من تلك المخابر الناتجة عن الخبا ،ح ـــيث إن اإلحتيال قد يشمل توابو ،أو
تزوير ،أو حكوفات مقصودة ،أو عرض خابئ أو تجاوز إلجراةات الرقابة الداخلية.

•

اســتيعاب إجراةات الرقابة الداخلية التي لها ع قة بالتدقيم لغرض تصــميم إجراةات التدقيم الم ئمة حســب ال رو  ،ولكن لير لغرض
ابداة الرأم حول فعالية إجراةات الرقابة الداخلية للمجموعة.

•

تقييم م ةمة الســياســات المحاســبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاســبية المببقة واإليضــاحات المتعلقة بها والمعـــــــدة من قبل إدارة
المجموعة.

•

االسـتنتاج حول مدى م ةمة اسـتخدام اإلدارة لمبدأ االسـتمرارية المحاسـبي ،وبناة على أدلة التدقيم التي حصـلنا عليها ،وتقدير ما إكا كان
هناك عدم تاكد مادم متعلم باحداث أو رو قد تشــير إلى وجود شــك جوهرم حول قدرة المجموعة على مزاولة أعمالها على أســار
مبدأ االسـتمرارية .وإكا ما توصـلنا إلى وجود عدم تاكد مادم ،فإن علينا أن نشـير ضـمن تقرير مراقب الحسـابات إلى اإليضـاحات المتعلقة
بكلك ضـــمن البيانات المالية المجمعة  ،أو تعديل رأينا في حالة ما إكا كانت تلك اإليضـــاحات اير م ئمة .إن اســـتنتاجاتنا تعتمد على أدلة
التدقيم التي حصلنا عليها حتى تاري تقرير مراقب الحسابات ،ومع كلك ،فإنه قد يكون هناك أحداث أو رو مستقبلية قد تودم إلى عدم
قدرة المجموعة على مزاولة أعمالها على أسار مبدأ االستمرارية.

•

تقييم اإلبـار العـام للبيـانـات المـاليـة المجمعـة من نـاحيـة العرض والتن يم والفحوى ،بمـا في كلـك اإليضـــــاحـات ،وفيمـا إكا كـانـت تلـك البيـانـات
المالية المجمعة تعكر المعام ت واألحداث المتعلقة بها بشكل يحقم العرض الشامل بشكل عادل.

•

الحصــول على أدلة تدقيم كافية وم ئمة فيما يتعلم بالمعلومات المالية للشــركات أو أنشــبة األعمال داخل المجموعة بغرض إبداة الرأم
حول البيانات ال مالية المجمعة .إننا مســوولون عن التوجيه ،واإلشــرا على عملية التدقيم وتنفيكها للمجموعة .كما أننا مســوولون بشــكل
منفرد فيما يتعلم برأم التدقيم.

لقـد قمنـا بـالعرض على المســــوولين عن الحوكمـة ،وضــــمن أمور أخرى ،خبـة وإبـار وتوقيـت التـدقيم واألمور الجوهريـة األخرى التي تم
ا كتشافها ،بما في كلك نقاب الضع الجوهرية في ن ام الرقابة الداخلية التي لفتت انتباهنا أ ناة عملية التدقيم.
كما قمنا بتزويد المســـوولين عن الحوكمة بما يفيد التزامنا بالمتبلبات األخ قية للمهنة المتعلقة باالســـتق لية ،وتزويدهم بكافة الع قات واألمور
األخرى التي من المحتمل بصـورة معقولة أن تو ر على اسـتق ليتنا باإلضافة إلى اإلجراةات المتخكة للحد من تلك المخابر والحماية منها ،متى
كان كلك مناسبا.
ومن بين األمور التي تم التواصــل بها مع المســوولين عن الحوكمة ،تلك األمور التي تم تحديدها من قبلنا على أن لها األهمية الكبرى في تدقيم
البيانات المالية المجمعة للسـنة الحالية وتم اعتبارها بكلك من أمور التدقيم الهامة ،ولقد قمنا باإلفصـاح عن تلك األمور ضـمن تقرير التدقيم ما لم
تكن القوانين أو التشــريعات المحلية تحد من اإلفصــاح عن أمر معين ،أو في حاالت نادرة جدا ،قررنا عدم اإلفص ـاح عنها ضــمن تقريرنا تجنبا
لنتائ عكسية قد تحدث نتيجة اإلفصاح عنها والتي قد تبغي على المصلحة العامة.

- 4التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات األخرى
برأينا ككلك ،أن الشركة األم تمسك حسابات منت مة ،وأن البيانات المالية المجمعة الواردة في تقرير مجلر اإلدارة للشركة األم متفقة مع ما هو
وارد في دفاتر الشركة األم .وأننا ،فيما عدا ما ورد في فقرة "أسر الرأم المتحف " أع ه ،قد حصلنا على المعلومات والتفسيرات التي رأيناها
ضرورية ألداة مهام التدقيم ،وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن ما نص عليه قانون الشركات رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيكية والتعدي ت
ال حقة عليهما وعقد التاسير والن ام األساسي للشركة األم والتعدي ت ال حقة عليهما ،وأن الجرد قد أجرم وفقا لألصول المرعية ،وفي حدود
المعلومات التي توافرت لدينا لم تقع خ ل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2021مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  1لسنة  2016والئحته
التنفيكية والتعدي ت ال حقة عليهما أو لعقد التاسير والن ام األساسي للشركة األم والتعدي ت ال حقة عليهما على وجه يو ر ماديا في نشاب
الشركة األم أو مركزها المالي المجمع فيما عدا االست مار في شركات زميلة حيث أنه لير من ضمن األنشبة الرئيسية للشركة األم.
وبرأينا ككلك ،لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية للقانون رقم  7لسنة  2010في شان هيئة أسواق المال وتن يم األوراق المالية والئحته
التنفيكية والتعدي ت ال حقة عليهما خ ل السـنة المنتهية في  31ديسـمبر  ،2021على وجه يو ر ماديا في المركز المالي للشـركة األم أو نتائ
أعمالها.

دولــة الكـويت
 30مارر 2022
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شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبال بالدينار الكويتي)
إيضاح

2021
4,713,486
()2,157,199
2,556,287

2020
5,561,437
()2,065,232
3,496,205

20
( – 5ب – 6 /أ)

()581,287
159,352
()973,762
()1,839,615
()341,701
()199,968
3,022
9,827
()1,794,923
()3,002,768

()786,049
()896,244
612,800
()54,753
()1,571,789
()2,078,726
3,665
15,407
()2,221,212
()3,480,696

إيرادات التشغيل
تكالي التشغيل
ربح التشغيل

19

مصاري عمومية وإدارية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
أرباح موجودات مالية
حصة من نتائ أعمال شركات زميلة
خسائر انخفاض في قيمة عقارات إست مارية
خسائر انخفاض في قيمة أراضي وعقارات محتف بها للتبوير
مخصص قضايا قانونية
إيرادات أخرى
إيرادات فوائد
تكالي تمويل
خسارة السنة

8
9
10
28
6

الخاص بـ:
مساهمي الشركة األم
الحصص اير المسيبرة
خسارة السنة
خسارة السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة
األم (فلس)

21

()2,714,472
()288,296
()3,002,768

()1,662,728
()1,817,968
()3,480,696

()11.52

()7.06

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )30تشكل جزةا من البيانات المالية المجمعة.
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شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبال بالدينار الكويتي)
إيضاح

2021

2020

خسارة السنة

()3,002,768

()3,480,696

(الخسارة الشاملة األخرى) الدخل الشامل اآلخر:
بنود يمكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلي بيان األرباح أو الخسائر المجمع
فروقات ترجمة عملة من العمليات األجنبية

()30,008

بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلي بيان األرباح أو الخسائر المجمع
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر للسنة
مجموع الخسارة الشاملة للسنة
الخاص بـ:
مساهمي الشركة األم
الحصص اير المسيبرة
مجموع الخسارة الشاملة للسنة

7

477,614
447,606
()2,555,162

48,511
180,937
()3,299,759

()2,510,672
()44,490
()2,555,162

()1,246,672
()2,053,087
()3,299,759

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )30تشكل جزةا من البيانات المالية المجمعة.
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132,426

شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبال بالدينار الكويتي)

الرصيد في  31ديسمبر 2019
خسارة السنة
الدخل الشامل اآلخر (الخسارة الشاملة األخرى) للسنة
مجموع الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) للسنة
الرصيد في  31ديسمبر 2020
خسارة السنة
الدخل الشامل اآلخر (الخسارة الشاملة األخرى) للسنة
مجموع الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) للسنة
الرصيد في  31ديسمبر 2021

رأر المال
23,565,439
23,565,439
23,565,439

احتيابى
اجبارم
4,198,721
4,198,721
4,198,721

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
احتيابي التغيرات
احتيابي ترجمة
التراكمية في القيمة
عم ت أجنبية
العادلة
474,389
¤
()264,653
- ¤
367,545
¤
48,511
367,545
¤
48,511
841,934
¤
()216,142
- ¤
)273,814
( ¤
477,614
)273,814
( ¤
477,614
568,120
¤
261,472

خسائر متراكمة
()6,996,333
()1,662,728
()1,662,728
()8,659,061
()2,714,472
()2,714,472
()11,373,533

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )30تشكل جزةا من البيانات المالية المجمعة.

8

المجموع الجزئي
20,977,563
¤
)1,662,728
( ¤
416,056
¤
)1,246,672
( ¤
19,730,891
¤
)2,714,472
( ¤
203,800
¤
)2,510,672
( ¤
17,220,219
¤

الحصص
اير المسيبرة
()728,677
()1,817,968
()235,119
()2,053,087
()2,781,764
()288,296
243,806
()44,490
()2,826,254

مجموع
حقوق الملكية
20,248,886
()3,480,696
180,937
()3,299,759
16,949,127
()3,002,768
447,606
()2,555,162
14,393,965

شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبال بالدينار الكويتي)
إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
خسارة السنة
التسويات:
اإلسته ك
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
أرباح موجودات مالية
حصة من نتائ أعمال شركات زميلة
خسائر انخفاض في قيمة عقارات إست مارية
خسائر انخفاض في قيمة أراضي وعقارات محتف بها للتبوير
مخصص قضايا قانونية
إيرادات فوائد
تكالي تمويل
مخصص مكافاة نهاية الخدمة

19 ،9
( – 5ب – 6 /أ)
8
9
10
28
6
14

التغيرات في الموجودات والمبلوبات التشغيلية:
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
مستحم من أبرا كات صلة
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
مستحم إلى أبرا كات صلة
التدفقات النقدية الناتجة من العمليات
مكافاة نهاية الخدمة المدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشبة التشغيلية

14

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
شراة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر
المدفوع إلضافات على عقارات إست مارية
توزيعات أرباح نقدية مستلمة من شركة زميلة
توزيعات أرباح نقدية مستلمة
إيرادات فوائد مستلمة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشبة االست مارية

4
9
8

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
تكالي تمويلية مدفوعة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشبة التمويلية
صافي (النقص) الزيادة في نقد ونقد معادل
تعدي ت ترجمة عم ت أجنبية
نقد ونقد معادل في بداية السنة
نقد ونقد معادل في نهاية السنة

3

2021
()3,002,768

()3,480,696

1,409,518
()159,352
973,762
1,839,615
341,701
199,968
()9,827
1,794,923
21,080
3,408,620
¤

1,416,125
896,244
()612,800
54,753
1,571,789
2,078,726
()15,407
2,221,212
26,350
4,156,296

()447,867
80,429
()252,501
()156,529
2,632,152
()52,885
2,579,267

()146,942
16,886
()1,078,982
()1,777
2,945,481
()2,967
2,942,514

()2,191,994
()115,194
45,913
9,827
()2,251,448

()167,201
75,711
15,407
()76,083

()1,794,923
()1,794,923
()1,467,104
124,543
2,710,638
1,368,077

()1,856,673
()1,856,673
1,009,758
()126,267
1,827,147
2,710,638

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )30تشكل جزةا من البيانات المالية المجمعة.
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2020

شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
 -1تاسير ونشاب الشركة األم
إن شركة المصالح العقارية ش.م.ك( .عامة) ("الشركة األم") هي شركة مساهمة كويتية عامة مسجلة في دولة الكويت ومدرجة في بورصة
الكويت .تم تاسير الشركة األم بموجب عقد تاسير رقم  19جلد  464 /المورخ في  25ديسمبر  1989ونخر ما تم التاشير عليه في
السجل التجارم رقم  40671بتاري  2ديسمبر  2021والكم تم بموجبه زيادة رأر مال الشركة األم المصرح به كما هو مبين في (إيضاح
.)15
إن االنشبة الرئيسية للشركة األم وفقا لعقد التاسير هي:
-

-

-

تملك وبيع وشراة وتبوير العقارات واألراضي لحساب الشركة األم داخل دولة الكويت وخارجها وككلك إدارة أم ك الغير وكل
كلك بما ال يخال األحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما ح رته من اإلنجاز في قسائم السكن الخاص على النحو الكم
نصت عليه هكه القوانين.
تملك وشراة وبيع أسهم وسندات الشركات العقاريّة لحساب الشركة األم فقب ،داخل دولة الكويت وخارجها.
إعداد الدراسات وتقديم االستشارات في المجاالت العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروب المبلوبة فيمن يزاول تقديم هكه
الخدمة.
تملك وإدارة الفنادق والنوادم الصحية ،والمرافم السياحية ،وإيجارها ،واستئجارها.
القيام باعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة األم وللغير بما في كلك أعمال الصيانة وتنفيك األعمال المدنية
والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكيي الهواة بما يكفل المحاف ة على المباني وس متها.
إدارة وتشغيل واست مار وإيجار واستئجار الفنادق والنوادم والموتي ت وبيوت الضيافة واالستراحات والمتنزهات والحدائم
والمعارض والمباعم والكافيتريات والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويجية والرياضية
والمح ت وكلك عن مختل الدرجات والمستويات شام جميع الخدمات األصلية والمساعدة والمرافم الملحقة بها وايرها من
الخدمات ال زمة لها.
تن يم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة األم العقارية وكلك حسب األن مة المعمول بها في الوزارة.
إقامة المزادات العقارية وكلك حسب األن مة المعمول بها في الوزارة.
تملك األسواق التجارية والمجمعات السكنية.
استغ ل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة األم عن بريم است مارها في محاف مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
المساهمة المباشرة لوضع البنية األساسية للمنابم والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بن ام البناة والتشغيل والتحويل ()BOT
وإدارة المرافم العقارية بن ام (.)BOT

إن العنوان المسجل للشركة األم هو ص.ب ،719 .الصفاة  ،13008دولة الكويت.
تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة من قبل مجلر إدارة الشركة األم بتاري  30مارر  .2022وهي خاضعة
للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم .إن الجمعية العامة السنوية للمساهمين لديها ص حية تعديل تلك البيانات المالية
المجمعة بعد إصدارها.
 -2السياسات المحاسبية الهامة:
أ -أسر اإلعداد:
تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلر معايير المحاسبة الدولية ،وتتلخص
السياسات المحاسبية الهامة فيما يلي:
يتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الكم يم ل العملة الرئيســـية للشـــركة األم ويتم إعدادها على أســـار مبدأ التكلفة
التاريخية فيما عدا الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخســــائر والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل
الشامل اآلخر والتي تدرج بقيمتها العادلة.
تسـتند التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبل المدفوع في مقابل السـلع والخدمات .إن القيمة العادلة هي المبل المسـتلم عن بيع
أصل أو المدفوع لسداد إلتزام في صفقة مرتبة بين أبرا السوق وكلك كما في تاري القيار.
إن إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتبلب من اإلدارة إجراة بعض اآلراة والتقديرات واالفتراضـات
في عملية تببيم السـياسـات المحاسـبية للمجموعة .لقد تم اإلفصـاح عن اآلراة والتقديرات واالفتراضـات المحاسـبية الهامة في إيضـاح رقم
( 2ت) .إن المصــادر الرئيســية للتقديرات اير الموكدة مما لة لتلك المببقة في إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة للســنة المنتهية
في  31ديسمبر  ،2020مع استمرار تا ير تفشي جائحة فيرور كوفيد  19على المجموعة وكلك وفقا لما هو مبين في (إيضاح .)30
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شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة
المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة وجارية التأثير للسنة الحالية:
إن السـياسـات المحاسـبية المسـتخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة مما لة لتلك المببقة في السـنة السـابقة باسـت ناة التغيرات الناتجة
عن تببيم بعض المعايير الجديدة والمعدلة للمعـايير الدولية للتقارير المالية كمـا في  1يناير  2021وبيانها كالتالي:
تعدي ت على المعيار الدولي للتقارير المالية " 16التاجير"  -امتيازات عقود اإليجار كات الصلة بـ COVID -19
أضافت امتيازات اإليجار المتعلقة بـ  ، COVID-19الصادرة في مايو  ، 2020الفقرات ( C20A ، 60A ، 46B ، 46Aوالفقرة
 . )C20Bيجب على المستاجر تببيم هكا التعديل لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يونيو  .2020يُسمح بالتببيم المبكر
إكا كانت البيانات المالية لم تم الموافقة على إصدارها كما في  28مايو .2020

كان من المقرر تببيم التعديل حتى  30يونيو  ،2021ولكن مع استمرار تا ير جائحة  Covid-19قام مجلر معايير المحاسبة الدولية
( )IASBبتاري  31مارر  2021بالموافقة على تمديد فترة تببيم التعدي ت العملية حتى تاري  30يونيو  .2022إن تلك التعدي ت
تسرم على فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1أبريل .2021
تنببم بعض التعدي ت والتفسيرات األخرى للمرة األولى في  2021ولكن لير لها أ ر على البيانات المالية للمجموعة .لم تقم المجموعة
بالتببيم المبكر ألم مع ايير أو تفســـيرات أو تعدي ت كانت قد صـــدرت ولكن لم يبدأ ســـريانها بعد .لم يكن لتببيم تلك التعدي ت تا ير
مادم على البيانات المالية المجمعة.
المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة وغير جارية التأثير:
كما في تاري الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمعة لم تقم المجموعة بتببيم المعايير والتعدي ت الجديدة الصادرة واير جارية
التا ير:
الرجوع إلى إبار المفاهيم  -تعدي ت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()3
في مايو  ،2020أصدر مجلر معايير المحاسبة الدولية تعدي ت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )3تجميع األعمال" -
إشارة إلى إبار المفاهيم .تهد التعدي ت إلى استبدال اإلشارة إلى إبار إعداد وعرض البيانات المالية الصادر في عام  ،1989باإلشارة
إلى اإلبار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في  29مارر  2018دون تغيير متبلباته بشكل كبير.
أضا مجلر المعايير أيضا است ناة لمبدأ االعترا بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )3لتجنب األرباح أو الخسائر المحتملة في
"اليوم ال اني" والتي تنشا عن االلتزامات والمبلوبات المحتملة التي ستكون ضمن نباق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37أو لجنة
تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ( ")21الرسوم والضرائب" ،إكا تم تكبدها بشكل منفصل.
في الوقت نفسه ،قرر المجلر توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )3للموجودات المحتملة التي لن
تتا ر باستبدال اإلشارة إلى إبار إعداد البيانات المالية وعرضها.
إن تلك التعدي ت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2022وتببم با ر مستقبلي.
تعدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" – )16الممتلكات والعقارات والمعدات :العوائد ما قبل قصد االستخدام"
في مايو  ،2020أصدر مجلر معايير المحاسبة الدولية تعدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" – )16الممتلكات والعقارات
والمعدات  -العوائد ما قبل قصد االستخدام" ،والكم يح ر على المنشآت الخصم من تكلفة أحد بنود الممتلكات والعقارات والمعدات ،أم
عائدات من بيع تلك البنود المنتجة أ ناة إيصالها إلى موقع التشغيل وجعلها جاهزة للتشغيل بالبريقة التي حددتها اإلدارة .وبدال من كلك،
تعتر المنشاة بعائدات بيع هكه البنود ،وتكالي تجهيزها في األرباح أو الخسائر.
إن هكا التعديل سارم المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2022ويجب تببيقه با ر رجعي على بنود الممتلكات
والعقارات والمعدات المتاحة ل ستخدام في أو بعد الفترة األولى المعروضة ،عندما تقوم المنشاة بتببيم التعديل ألول مرة .لير من المتوقع
أن يكون لهكا التعديل تا ير مادم على المجموعة.
تعدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" – )37العقود الم قلة بااللتزامات :تكالي إتمام العقد"
في مايو  ،2020أصدر مجلر معايير المحاسبة الدولية تعدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37لتحديد التكالي
المنشاة تضمينها عند تقييم ما إكا كان العقد م ق بااللتزامات أو متكبدا خسائر.

التي يجب على

تببم التعدي ت "بريقة التكلفة كات الصلة المباشرة" .تتضمن التكالي المرتببة مباشرة بعقد تقديم سلع أو خدمات ك من التكالي
اإلضافية وتوزيع التكالي المرتببة مباشرة بانشبة العقد .إن التكالي العامة واإلدارية ال تتعلم مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم
تحميلها صراحة على البر المقابل بموجب العقد.
إن التعدي ت سارية المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2022ستببم المجموعة هكه التعدي ت على العقود
التي لم ت ِ بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوم التي تببم فيها التعدي ت ألول مرة.
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شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية :2020 – 2018
فيما يلي ملخص للتعدي ت من دورة التحسينات السنوية :2020 – 2018
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" – )9الرسوم في اختبار ( )٪10إللغاة االعترا بالمبلوبات المالية"
يوضح هكا التعديل الرسوم التي تتضمنها المنشاة عند تقييم ما إكا كانت شروب االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختل اخت فا جوهريا
عن شروب االلتزام المالي األصلي .تشمل هكه الرسوم فقب تلك المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والمقرض ،بما في كلك الرسوم
الم دفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر .تقوم المنشاة بتببيم التعديل على المبلوبات المالية التي يتم تعديلها
أو تبادلها في أو بعد بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تببم فيها المنشاة التعديل بشكل أولي.
إن هكا التعديل سارم المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2022مع السماح بالتببيم المبكر .ستببم المجموعة هكه
التعدي ت على المبلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة التقرير السنوم التي تببم فيها المنشاة التعديل بشكل
أولي .لير من المتوقع أن يكون لتلك التعدي ت تا ير مادم على المجموعة.
تعدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية  -اإلفصاح عن السياسات المحاسبية
إن التعدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1تغير متبلبات اإلفصاح عن السياسات المحاسبية حيث تستبدل التعدي ت جميع حاالت
مص بلح "السياسات المحاسبية الجوهرية" بـ "معلومات السياسة المحاسبية الهامة" .تعتبر معلومات السياسة المحاسبية هامة إكا ،عند الن ر
إليها جنبا إلى جنب مع المعلومات األخرى المدرجة في البيانات المالية للمنشاة ،فمن المتوقع بشكل معقول أن تو ر على القرارات التي
يتخكها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية لألاراض العامة على أسار تلك البيانات المالية.
كما تم تعديل الفقرات المويدة في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1لتوضيح أن معلومات السياسة المحاسبية التي تتعلم بالمعام ت اير
المادية أو األحداث أو ال رو األخرى اير مهمة وال يلزم اإلفصاح عنها .قد تكون معلومات السياسة المحاسبية هامة بسبب ببيعة تلك
المعام ت أو األحداث أو ال رو األخرى ،حتى لو كانت المبال اير مادية .ومع كلك ،ليست كل معلومات السياسة المحاسبية المتعلقة
بالمعام ت المادية أو األحداث أو ال رو األخرى هامة في حد كاتها.
تسرم التعدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ، 2023مع السماح بالتببيم المبكر
ويتم تببيقها بشكل مستقبلي.
تعدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخباة  -تعري
المحاسبة
إن التعدي ت تستبدل تعري "التغيير في التقديرات المحاسبية" بتعري "التقديرات المحاسبية" .بموجب التعري
المحاسبية هي "المبال النقدية في البيانات المالية التي تخضع لعدم التاكد من القيار".

تقديرات

الجديد ،فإن التقديرات

لقد تم حك تعري "التغيير في التقديرات المحاسبية" .ومع كلك ،احتف المجلر بمفهوم التغييرات في التقديرات المحاسبية في المعيار
مع اإليضاحات التالية:
 ال يعتبر التغيير في التقدير المحاسبي النات عن معلومات جديدة أو تبورات جديدة تصحيحا لخبا. إن تا يرات التغيير في أحد المدخ ت أو أسلوب القيار المستخدم لتبوير التقدير المحاسبي هي تغييرات في التقديرات المحاسبية إكالم تكن ناتجة عن تصحيح أخباة فترات سابقة.
إن التعدي ت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2023للتغييرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في
التقديرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية تلك الفترة ،مع السماح بالتببيم المبكر.
التعدي ت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" – )1تصني المبلوبات كمتداولة أو اير متداولة"
أصدر مجلر معايير المحاسبة الدولية في يناير  ،2020تعدي ت على الفقرات من  69إلى  76من معيار المحاسبة الدولي رقم ()1
لتحديد متبلبات تصني المبلوبات على أنها متداولة أو اير متداولة .توضح التعدي ت:
• المقصود بالحم في تاجيل التسوية.
• أن حم التاجيل يجب أن يكون موجودا في نهاية الفترة المالية.
• أن هكا التصني ال يتا ر باحتمالية ممارسة المنشاة لحقها في التاجيل.
• أنه فقب إكا كانت المشتقات المتضمنة في االلتزام القابل للتحويل هي نفسها أداة الملكية ،فلن تو ر شروب االلتزام على تصنيفها.
إن تلك التعدي ت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2023ويجب تببيقها با ر رجعي .تقوم المجموعة حاليا
بتقييم تا ير التعدي ت على الممارسات الحالية وما إكا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتبلب إعادة تفاوض.
إن تلك التعدي ت ،التحسينات والمعايير ال يتوقع أن يكون لها تا ير مادم على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
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شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
ب -أسر التجميع:
تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم وللشركات التابعة (المشار إليها بالمجموعة):
نسبة الملكية الفعلية
أسماة الشركات التابعة الرئيسية المملوكة بشكل مباشر
شركة المصالح اللبنانية ش.م.ل( .مقفلة)
شركة صيفي كراون القابضة ش.م.ل( .مقفلة)
شركة صيفي كراون ش.م.ل.
شركة بيوت المصالح العقارية ك.م.م.
شركة برر المعرض العقارم الدائم ك.م.م.
شركة الحلول العقارية ش.م.ك( .مقفلة)
شركة المصالح جل ليمتد وشركاتها التابعة
شـــــركـة بوليغون للخـدمـات العقـاريـة ش.م.ك( .مقفلـة)
وشركاتها التابعة
شركة شوابئ العرب العقارية للتنمية المحدودة
شركة سكام لير العقارية ك.م.م.

2021

2020

بلد التاسير
لبنان
لبنان
لبنان
الكويت
الكويت
الكويت
اإلمارات العربية
المتحدة

األنشبة الرئيسية
أنشبة عقارية
أنشبة عقارية
أنشبة عقارية
أنشبة عقارية
أنشبة عقارية
أنشبة عقارية

%100
%100
%75
%100
%100
%70

%100
%100
%75
%100
%100
%70

أنشبة عقارية

%100

%100

الكويت
السودان
الكويت

أنشبة عقارية
أنشبة عقارية
أنشبة عقارية

%100
%73.48
%100

%100
%73.48
%100

نسبة الملكية الفعلية
أسماة الشركات التابعة المملوكة بشكل اير مباشر
المملوكة من قبل شركة المصالح جلف ليمتد
شركة سدرا المتحدة
المملوكـة من قبـل شـــــركـة بوليغون للخـدمـات العقـاريـة
ش.م.ك( .مقفلة)
شركة مرام بى في الهولندية وشركتها التابعة
جيمشيا كراون ليمتد

بلد التاسير

األنشبة الرئيسية

2021

2020

اإلمارات العربية
المتحدة

أنشبة عقارية

%64.05

%64.05

هولندا
مالتا

أنشبة عقارية
أنشبة عقارية

%100
%57.5

%100
%57.5

إن الشركات التابعة هي الشركات التي تسيبر عليها الشركة األم .وتوجد السيبرة عندما تكون الشركة األم:
• كات سلبة على الشركة المست مر فيها.
• قابلة للتعرض للخسارة ،أو لديها حقوق عن عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المست مر فيها.
• لديها القدرة على إستخدام سلبتها في التا ير على عوائد الشركة المست مر فيها.
تقوم الشركة األم بإعادة تقييم مدى سيبرتها على الشركة المست مر فيها إكا أشارت الحقائم وال رو
أك ر من عناصر السيبرة ال ة المبينة أع ه.

بانه هناك تغييرات على واحد أو

عند تملك المجموعة لنسبة أقل من أالبية حقوق التصويت بالشركة المست مر فيها ،فانه يكون لديها السلبة على الشركة المست مر فيها
عندما تكون حقوق التصويت لها كافية العبائها القدرة العملية على توجيه األنشبة كات الصلة للشركة المست مر فيها من جانبها .تاخك
الشركة جميع الحقائم وال رو كات الصلة بعين االعتبار في تقييم مدى كفاية حقوق التصويت في الشركة المست مر فيها إلعباة السلبة
عليها ،بما في كلك:
• حقوق تصويت المجموعة نسبة الى مدى توزيع حقوق التصويت الخاصة باآلخرين.
• حقوق التصويت المحتملة التي تحتف بها المجموعة ،وأصحاب األصوات األخرى أو األبرا األخرى.
• الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.
• أية حقائم و رو إضافيــة تشير إلى مدى القدرة المالية للمجموعة على توجيه األنشبة كات الصلة عند إتخاك القرارات ،بما في
كلك أنماب التصويت في االجتماعــات السابقـة للمساهمين.
تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركات التابعة من تاري بدة السيبرة الفعلية وحتى تاري زوال السيبرة الفعلية .
تحديدا ،يتم ادراج اإليرادات والمصاري للشركة التابعة التي تم شراوها أو استبعادها خ ل السنة ضمن بيان األرباح أو الخسائر والدخل
الشامل اآلخر المجمع من تاري حصول الشركة االم على السيبرة وحتى تاري زوال سيبرة الشركة األم على الشركة التابعة .عند
التجميع ،يتم إستبعاد جميع األرصدة والمعام ت المتبادلة بين الشركات بالكامل ،بما فيها األرباح المتبادلة والخسائر واألرباح اير
المحققة  .يتم إعداد البيانات المالية المجمعة بإستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعام ت المتما لة ولألحداث األخرى التي تتم في رو
متشابهة.
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يتم يتم إ هار الحصص اير المسيبرة من صافي موجودات الشركات التابعة المجمعة في بند مستقل من حقوق ملكية المجموعة .األرباح
أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بمساهمي الشركة األم والحصص اير المسيبرة حتى إن نت عن كلك قيد
عجز في رصيد الحصص اير المسيبرة.
يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة مع عدم التغير في السيبرة كمعاملة ضمن حقوق الملكية .يتم تعديل المبال الدفترية
لحصص ملكية المجموعة والحصص اير المسيبرة لتعكر التغيرات للحصص المتعلقة بها في الشركات التابعة .إن أية فروقات بين
الرصيد المعدل للحصص اير المسيبرة والقيمة العادلة للمبل المدفوع أو المحصل يتم اإلعترا بها مباشرة في حقوق المـلكية الخاصة
بم ك الشركة األم .إكا فقدت المجموعة السيبرة على شركة تابعة ،فإنها تقوم باآلتي:
-

إستبعاد الموجودات (بما في كلك الشهرة) والمبلوبات للشركة التابعة.
إستبعاد القيمة الدفترية للحصص اير المسيبرة.
إستبعاد فروق تحويل العم ت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.
إدراج القيمة العادلة للمقابل المستلم.
إدراج القيمة العادلة ألم است مار محتف به.
إدراج أم فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر.
إعادة تصني حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقا في الدخــل الشامــل اآلخــر المجمع إلى األرباح أو الخسائــر أو األرباح
المرحلة ببقا لما يلزم لهكه البنود.

ج -تصنيفات الجزة المتداول واير المتداول:
تعرض المجموعة الموجودات والمبلوبات في بيان المركز المالي المجمع استنادا إلى تصني

المتداول  /اير المتداول.

تعتبر الموجودات متداولة إكا:
-

كانت من المتوقع تحققها أو تنوى المجموعة بيعها أو استه كها خ ل دورة التشغيل العادية ،أو
كانت محتف بها لغرض المتاجرة ،أو
كانت من المتوقع تحققها خ ل ا ني عشر شهرا بعد تاري بيان المركز المالي ،أو
كانت نقد أو نقد معادل مالم يكن نقد محتجز أو يستخدم لتسوية التزام لفترة ا ني عشر شهرا على األقل بعد تاري بيان المركز المالي.

تصن

المجموعة كافة الموجودات األخرى كـموجودات اير متداولة.

تعتبر المبلوبات متداولة إكا:
-

كان من المتوقع تسويتها ضمن دورة التشغيل العادية ،أو
محتف بها بصورة رئيسية لغرض المتاجرة ،أو
كان من المتوقع تسويتها خ ل ا ني عشر شهرا بعد تاري بيان المركز المالي ،أو
ال يوجد حم اير مشروب لتاجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن ا ني عشر شهرا بعد تاري بيان المركز المالي.

تصن

المجموعة كافة مبلوباتها األخرى كـمبلوبات اير متداولة.

د -األدوات المالية:
تقوم المجموعـة بتصــــني أدواتهـا المـاليـة كموجودات مـاليـة ومبلوبـات مـاليـة .يتم إدراج الموجودات المـاليـة والمبلوبـات المـاليـة عنـدمـا
تكون المجموعة برفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات.
يتم تصـــني األدوات المالية كمبلوبات أو حقوق ملكية ببقا لمضـــمون االتفاقية التعاقدية .إن الفوائد والتوزيعات واألرباح والخســـائر
التي تتعلم باألداة المالية المصــــنفة كمبلوبات تدرج كمصــــرو أو إيراد .إن التوزيعات على حاملي هكه األدوات المالية المصــــنفة
كحقوق ملكية يتم قيدها مباشـرة على حقوق الملكية .يتم إ هار األدوات المالية بالصـافي عندما يكون للمجموعة حم قانوني ملزم لتسـديد
الموجودات والمبلوبات بالصافي وتنوم السداد إما بالصافي أو ببيع الموجودات وسداد المبلوبات في نن واحد.
تتضـمن الموجودات والمبلوبات الماليــــــة المدرجة في بيان المركز المالي المجمع نقد ونقد المعادل ،مدينون ،مسـتحم من /إلى أبرا
كات صلة ،موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر ،موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر،
قرض ألجل ،دائنون ،توزيعات أرباح مستحقة ،والتزام تاجير تمويلي.
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الموجودات المالية
تصنيف الموجودات المالية
لتحـديد فئة تصــــني وقيار الموجودات المالية ،يتبلب المعيار الدولي للتقارير المالية تقييم كافة الموجودات المالية ،باســــت ناة أدوات
الملكية والمشــــتقات ،اســــتنادا إلى نموكج األعمال الخاص بالمجموعة بإدارة موجودات المجموعة وككلك خصــــائص التدفقات النقدية
التعاقدية لتلك األدوات مجتمعين.
تقييم نموذج األعمال
تحدد المجموعة نموكج أعمالها وفم مسـتوى يعكر أفضـل وسـيلة إلدارة المجموعة لموجوداتها المالية لتحقيم أهدافها ،وتحقيم التدفقات
النقدية التعاقدية .وهكا ســـواة كان هد المجموعة الوحيد هو تحصـــيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصـــيل التدفقات
النقـديـة التعـاقـديـة وكـكلـك التـدفقـات النقـديـة من بيع الموجودات معـا .وإكا لم تنببم أم من هـاتين الحـالتين (كـان يتم االحتفـا بـالموجودات
المـاليـة ألاراض المتـاجرة) ،فـإن الموجودات المـاليـة تصــــن كجزة من نموكج أعمـال البيع وتقـار بـالقيمـة العـادلـة من خ ل األربـاح أو
الخسائر .ال يتم تقييم نموكج أعمال المجموعة لكل أداة على حدة ،ولكن على مستوى أعلى من المحف ة ككل.
تقييم ما إكا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تم ل فقب مدفوعات أصل المبل والفائدة – اختبار مدفوعات أصل المبل والفائدة فقب
عندما يتم تحديد نموكج االعمال ل حتفا بالموجودات لغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية او تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
والبيع ،تقوم المجموعة بتقييم ما إكا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تتم ل في مدفوعات ألصل المبل والفائدة فقب ("اختبار تحقم
مدفوعات أصل المبل والفائدة فقب") .ألاراض هكا االختبار ،يُعر "أصل المبل " بالقيمة العادلة للموجودات المالية عند االعترا
المبدئي ،وقد يتغير على مد ى عمر الموجودات المالية (على سبيل الم ال ،في حالة أن يم ل مدفوعات ألصل المبل أو إبفاة
القسب/الخصم) .إن العناصر الجوهرية للفائدة في أم ترتيب إقراض أساسي تتم ل بصورة نموكجية في مراعاة القيمة الزمنية للنقود
ومخابر االئتمان.
تقوم المجموعة بإعادة التصني فقب في حال حصول أم تغيير في نموكج األعمال المستخدم إلدارة تلك الموجودات .وتتم إعادة التصني
اعتبارا من بداية فترة التقرير ال حقة لحصول التغيير .ومن اير المتوقع تكرار م ل هكه التغييرات بدرجة كبيرة ولم تحدث خ ل السنة.
االعتراف المبدئي
يتم االعترا بمشتريات ومبيعات الموجودات المالية في تاري المتاجرة ،وهو التاري الكم تلتزم فيه المجموعة بشراة أو بيع األصل.
يتم االعترا بالموجودات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضا إليها تكالي المعام ت لكافة الموجودات المالية اير المدرجة بالقيمة
العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر.
إلغاء االعتراف
يتم إلغاة االعترا بالموجودات المالية (كليا أو جزئيا) عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في است م التدفقات النقدية من الموجودات المالية،
أو عندما تحول المجموعة حقها في است م التدفقات النقدية من الموجودات المالية ،وكلك في إحدى الحالتين التاليين( :أ) إكا تم تحويل
جميع المخابر والعوائد الخاصة بملكية الموجودات المالية من قبل المجموعة ،أو (ب) عندما ال يتم تحويل جميع المخابر والعوائد
للموجودات المالية أو االحتفا بها ،ولكن تم تحويل السيبرة على الموجودات المالية .عندما تحتف المجموعة بالسيبرة ،فيجب عليها
االستمرار في إدراج الموجودات المالية بحدود نسبة مشاركتها فيها.
فئات قياس الموجودات المالية
تقوم المجموعة بتصني موجوداتها المالية عند اإلعترا
• أدوات الدين بالتكلفة المبفاة.
• أدوات الدين بالقيمة العادلة من الدخل الشــامل اآلخر ،مع إعادة تصــني األرباح أو الخســائر عند إلغاة اإلعترا إلى بيان األرباح
أو الخسائر المجمع.
• أدوات الملكية بالقيمة العادلة من الدخل الشـــامل اآلخر ،مع عدم إعادة تصـــني األرباح أو الخســـائر عند إلغاة اإلعترا إلى بيان
األرباح أو الخسائر المجمع.
• أدوات مالية بالقيمة العادلة من األرباح أو الخسائر.
المبدئي ضمن التصنيفات التالية:

أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
تقار الموجودات المالية بالتكلفة المبفاة إكا كانت تتوافم مع الشربين التاليين:
 االحتفا باألصل ضمن نموكج األعمال الكم يهد إلى تملك األصل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية ،و الشــروب التعاقدية للموجودات المالية ت هر تواري محددة للتدفقات النقدية والتي تتضــمن بشــكل أســاســي مدفوعات المبل األصـليوالفوائد المستحقة على المبل المتبقي.
أدوات الدين التي تم قياسها بالتكلفة المبفاة تقار الحقا بالتكلفة المبفاة باستخدام بريقة العائد الفعلي المعدلة بخسائر انخفاض القيمة ،إن
وجدت .يتم اإلعترا بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر فروقات عملة أجنبية واإلنخفاض في القيمة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
يتم االعترا باألرباح والخسائر في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عند إلغاة االعترا باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
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التكلفة المبفاة وبريقة العائد الفعلي
بريقة العائد الفعلي هي البريقة الحتساب التكلفة المبفاة ألداة الدين وتخصيص إيرادات الفوائد على الفترة كات الصلة .بشكل عام ،فإن
معدل العائد الفعلي هو السعر الكم يقوم بخصم التحصي ت النقدية المستقبلية المقدرة (بما في كلك جميع الرسوم والنقاب المدفوعة أو
المستلمة التي تشكل جزةا من سعر الفائدة الفعلي وتكالي المعام ت واألقساب أو الخصومات األخرى) باست ناة الخسائر االئتمانية
المتوقعة ،من خ ل العمر المتوقع ألداة الدين أو حي ما ينببم ،فترة أقصر ،إلى القيمة الدفترية اإلجمالية ألداة الدين عند االعترا
المبدئي .بالنسبة للموجودات المالية التي تم شراوها أو الناشئة عن ضع ائتماني ،يتم احتساب سعر الفائدة الفعلي المعدل ائتمانيا عن
بريم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ،بما في كلك الخسائر االئتمانية المتوقعة ،لتصل إلى التكلفة المبفاة ألداة الدين عند
االعترا المبدئي.
التكلفة المبفاة للموجودات المالية هي قيمة الموجودات المالية عند االعترا المبدئي مخصوما منها المبال المستلمة من أصل المبل
باإلضافة إلى اإلبفاة التراكمي باستخدام بريقة العائد الفعلي للفروقات بين المبل المبدئي ومبل االستحقاق ،المعدلة بمخصص الخسائر.
إن القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية هي التكلفة المبفاة للموجودات المالية قبل التعديل لمخصص الخسائر.
إن النقد والنقد المعادل ،المدينون والمستحم من أبرا

كات صلة تصن

كادوات دين بالتكلفة المبفاة.

•

النقد والنقد المعادل:
يتم ل النقد والنقد المعادل في النقد في الصندوق ولدى البنوك ونقد لدى محاف است مارية والودائع البنكية قصيرة األجل عالية السيولة
والتي تستحم خ ل فترة  3شهور أو أقل من تاري اإليداع والقابلة للتحويل إلى مبال محددة من النقد والتي تتعرض لمخابر اير مادية
من حيث التغيرات في القيمة.

•

مدينون تجاريون
يم ل المدينون المبال المستحقة من العم ة عن بيع بضائع ،تاجير وحدات أو خدمات منجزة ضمن النشاب االعتيادم ،ويتم االعترا
مبدئيا بالمدينين بالقيمة العادلة وتقار فيما بعد بالتكلفة المبفاة باستخدام بريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا مخصص االنخفاض في القيمة.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم قيار الموجودات المالية التي ال تستوفي شروب القيار بالتكلفة المبفاة أو من خ ل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خ ل
االرباح أو الخسائر .على وجه التحديد:
• يتم تصـني االسـت مارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خ ل االرباح أو الخسـائر ما لم تقم المجموعة بتصـني
االدوات الملكية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل عند االعترا المبدئي.

االسـت مار في

• يتم تصــني أدوات الدين التي ال تســتوفي شــروب التكلفة المبفاة أو شــروب القيمة العادلة من خ ل الدخل الشــامل اآلخر بالقيمة
العادلة من خ ل ا الرباح أو الخسائر .باإلضافة إلى كلك ،قد يتم تصني أدوات الدين المستوفية إما شروب التكلفة المبفاة أو شروب
القيمة العادلة من خ ل الدخل الشــــامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خ ل االرباح أو الخســــائر عند االعترا المبدئي إكا كان هكا
التصـــني يلغي أو يقلل بشـــكل جوهر م عدم تبابم في القيار أو االعترا ("عدم تبابم المحاســـبي") الكم قد ينشـــا من قيار
الموجودات أو المبلوبات أو االعترا باالرباح والخســائر عليهم على أســر مختلفة .لم تصــن المجموعة أم أدوات دين بالقيمة
العادلة من خ ل االرباح أو الخسائر.
تسجل التغيرات في القيمة العادلة ،أرباح البيع والناتجة من االستبعاد ،إيرادات الفوائد وتوزيعات األرباح في بيان األرباح أو الخسائر
المجمع وفقا لشروب العقد أو عندما ي بت الحم في است م مبل األرباح.
أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند التحقم المبدئي ،يجوز للمجموعة أن تقرر تصـــني بعض من أدوات الملكية دون الرجوع في كلك بالقيمة العادلة من خ ل الدخل
الشامل اآلخر عندما ال يحتف بها لغرض المتاجرة أو مقابل محتمل ناشئ عن دم األعمال .يتحدد كلك التصني لكل أداة على حدة.
االســـت مارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشـــامل األخر تقار الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعترا بالتغيرات في
القيمة العادلة بما في كلك الجزة الخاص بالعم ت األجنبية في الدخل الشــــامل اآلخر ويتم عرضــــها في التغيرات المتراكمة في القيمة
العادلة ضـمن حقوق الملكية .يتم تحويل األرباح والخسـائر المتراكمة المعتر بها سـابقا في الدخل الشـامل اآلخر إلى األرباح المرحلة
عند االســتبعاد .إن األرباح والخســائر الناتجة من أدوات الملكية ال يعاد تصــنيفها إلى بيان األرباح أو الخســائر المجمع .يتم االعترا
بتوزيعـات األربـاح في بيـان األربـاح أو الخســـــائر المجمع ع نـد بوت الحم في تلـك التوزيعـات ،إال عنـدمـا تســــتفيـد المجموعـة من تلـك
المحصــ ت كاســترداد جزة من تكلفة األداة ،وفي هكه الحالة تســجل تلك األرباح في الدخل الشــامل اآلخر .ال تخضــع أدوات الملكية
بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشـــامل اآلخر لتقييم انخفاض القيمة .وعند اســـتبعادها ،يعاد تبويب األرباح أو الخســـائر من التغيرات
المتراكمة في القيمة العادلة إلى األرباح المرحلة في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع.
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انخفاض قيمة الموجودات المالية
تعتر المجموعة بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات الدين اير المحتف بها بالقيمة العادلة من خ ل االرباح أو
الخسائر.
تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا للعقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة
است مها ،ويتم خصم العجز بنسبة تقريبية إلى معدل الفائدة الفعلي األصلي على كلك األصل .تشمل التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات
النقدية من بيع الضمانات المحتف بها أو التحسينات االئتمانية اآلخرى التي تعتبر جزةا من الشروب التعاقدية.
بالنسبة للمدينين التجاريين والمدينيين اآلخرين ،ببقت المجموعة األسلوب المبسب للمعيار واحتسبت الخسائر االئتمانية المتوقعة استنادا
إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالية .وعليه ،ال تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في مخابر االئتمان ،ولكن
يتم اإلعترا بمخصص الخسائر استنادا إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالية في تاري كل فترة تقرير.
أنشات المجموعة مصفوفة مخصصات تستند إلى السجل السابم لخسائر االئتمان ،ومعدلة بالعوامل المستقبلية المحددة للمدينين والبيئة
االقتصادية .يتم تقسيم االنكشافات للمخابر على أسار الخصائص االئتمانية م ل درجة مخابر االئتمان ،المنبقة الجغرافية ،قباع
األعمال ،حالة التعسر وعمر الع قة.
بالنسبة ألرصدة األبرا كات الصلة ،تببم المجموعة األسلوب المستقبلي حيث لم يعد االعترا بالخسائر االئتمانية يعتمد على تحديد
المجموعة في البداية لحدث خسائر االئتمان .وبدال من كلك ،تاخك المجموعة في االعتبار نباق أكبر من المعلومات عند تقييم مخابر
االئتمان وقيار الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في كلك األحداث الماضية ،ال رو الحالية ،التوقعات المعقولة والممكن إ باتها والتي
تو ر على القدرة المتوقعة على تحصيل التدفقات النقدية المستقبلية ألداة الدين.
لتببيم األسلوب المستقبلي ،تببم المجموعة تقييم من ث مراحل لقيار الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي:
• المرحلة األولى – األدوات المالية التي لم تتراجع قيمتها بصـورة كبيرة بالنسـبة لجودتها االئتمانية منك االعترا
كات مخابر ائتمانية منخفضة.
• المرحلة ال انية (عدم انخفاض قيمة االئتمان) – األدوات المالية التي تراجعت قيمتها بصـــورة كبيرة من حيث جودتها االئتمانية منك
االعترا المبدئي ومخابرها االئتمانية اير منخفضة.
• المرحلـة ال ـال ـة (انخفـاض قيمـة االئتمـان) – الموجودات المـاليـة التي لهـا دليـل موضــــوعي على انخفـاض القيمـة في تـاري البيـانـات
المالية والمحدد أن قيمتها قد انخفضت عندما يكون لحدث أو أك ر أ ر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
المبدئي أو المصنفة

عند تقييم ما إكا كانت جودة االئتمان لألداة المالية قد تدهورت بشكل جوهرم منك االعترا المبدئي ،تقارن المجموعة مخابر التع ر
على األداة المالية في تاري التقرير بمخابر التع ر على األداة المالية في تاري اإلعترا المبدئي .عند إجراة هكا التقييم ،تاخك المجموعة
في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والمدعومة ،بما في كلك الخبرة التاريخية والمعلومات التبلعية المتاحة دون تكلفة أو
جهد مفرب .تشمل المعلومات التبلعية التي تم الن ر فيها اإلمكانية المستقبلية للصناعات التي يعمل فيها مدينو المجموعة ،والتي تم
الحصول عليها من تقارير الخبراة االقتصاديين والمحللين الماليين ،باإلضافة إلى الن ر في مختل المصادر الخارجية للمعلومات
االقتصادية الفعلية والمتوقعة المتعلقة بالعمليات األساسية للمجموعة.
يتم االعترا بـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة  12شهرا" للمرحلة األولي مع االعترا بـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
أعمار االئتمان للموجودات المالية" للمرحلة ال انية وال ال ة .تم ل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار االئتمان للموجودات المالية
خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التع ر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية .تم ل الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى أعمار االئتمان للموجودات المالية لمدة  12شهرا جزةا من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالية
والتي من المتوقع أن تنت عن أحداث تع ر على األدوات المالية لمدة  12شهرا بعد تاري التقرير المالي.
يتحدد قيار الخسائر االئتمانية المتوقعة عن بريم تقدير االحتمال المرجح لخسائر االئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة المالية .يتم
خصم خسائر االئتمان المتوقعة والتي تم قياسها بالتكلفة المبفاة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات ،وتحمل على بيان األرباح أو
الخسائر المجمع.
تعتبر المجموعة األصل المالي متع را عندما تتاخر المدفوعات التعاقدية لـ  365يوما .ومع كلك ،وفي بعض الحاالت ،يمكن للمجموعة
أن تعتبر األصل المالي متع را عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أن المجموعة قد ال تتلقى كامل المبال التعاقدية المستحقة.
يتم شبب األصل المالي عندما ال يتوقع استرداد التدفقات النقدية التعاقدية.
المطلوبات المالية
يتم االعترا المبدئي لجميع المبلوبات المالية بالقيمة العادلة ،وفي حالة القروض والسلفيات والدائنون تخصم تكالي المعاملة المتعلقة
بها بشكل مباشر .يتم قيار جميع المبلوبات المالية الحقا بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر أو بالتكلفة المبفاة باستخدام بريقة
سعر الفائدة الفعلي.
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المبلوبات المالية بالتكلفة المبفاة
يتم قيار المبلوبات المالية اير المدرجة بالقيمة العادلة على النحو المبين أع ه بالتكلفة المبفاة باستخدام بريقة الفائدة الفعلية.
• الدائنون
يتم ل رصيد الدائنين في الدائنين التجاريين والدائنين اآلخرين .يم ل بند الدائنين التجاريين االلتزام لسداد قيمة بضائع أو خدمات تم
شراوها ضمن النشاب االعتيادم .يتم إدراج الدائنين التجاريين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقار الحقا بالتكلفة المبفاة باستخدام بريقة معدل
الفائدة الفعلي .يتم تصني الدائنون كمبلوبات متداولة إكا كان السداد يستحم خ ل سنة أو أقل (أو ضمن الدورة التشغيلية الببيعية للنشاب
كلك ،يتم تصنيفها كمبلوبات اير متداولة.
أيهما أبول) ،وبخ
• االقتراض
يتم إدراج القروض مبدئيا بصافي القيمة العادلة بعد خصم التكالي المتكبدة .والحقا يتم إدراج القروض بالتكلفة المبفاة ،ويتم احتساب
الفروقات بين المبل المحصل (بالصافي بعد خصم تكلفة العملية) والقيمة المستردة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع خ ل فترة
االقتراض باستخدام بريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم احتساب تكلفة منح القروض ضمن تكالي عمليات القروض إلى الحد الكم يحتمل على أساسه سحب كل أو بعض هكه التسهي ت
في هكه الحالة ،يتم تاجيل هكه المصاري حتى يتم سحب القروض .عندما ال يوجد أم دليل على أن بعض أو كل القروض سيتم سحبها،
فإن هكه المصاري يتم رسملتها كمدفوعات مقدمة لخدمات السيولة ويتم إبفائها على فترة القروض المتعلقة بها.
يتم إلغاة االعترا بالمبلوبات المالية عندما يتم إلغاة أو انتهاة االلتزام مقابل المبلوبات .عندما يتم استبدال المبلوبات المالية الحالية
باخرى من نفر المقرض بشروب مختلفة جوهريا أو تعديل شروب المبلوبات المالية الحالية بشكل جوهرم .يتم معاملة التبديل أو التغيير
كإلغاة اعترا ألصل االلتزام وإدراج التزام جديد ،ويتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية كات الصلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
إكا لم يكن التعديل جوهريا ،يتم اإلعترا بالفرق )1( :القيمة الدفترية للمبلوبات قبل التعديل؛ و ( )2القيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد
التعديل في االرباح أو الخسائر كارباح أو خسائر التعديل ضمن أرباح وخسائر أخرى.
مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية:
يتم مقاصة الموجودات والمبلوبات المالية ويتم ادراج صافي المبل في بيان المركز المالي المجمع فقب إكا كان هناك حم قانوني واجب
النفاك حاليا لمقاصة المبال المعتر بها وهناك نية للتسوية على أسار الصافي أو لتحقيم الموجودات وتسوية المبلوبات في وقت واحد.
هـ  -العقارات االست مارية:
تتضمن العقارات االست مارية العقارات القائمة والعقارات قيد اإلنشاة أو إعادة التبوير والمحتف بها لغرض اكتساب اإليجارات أو
ارتفاع القيمة السوقية أو ك هما .تدرج العقارات االست مارية مبدئيا بالتكلفة والتي تتضمن سعر الشراة وتكالي العمليات المرتببة بها
مخصوما منها االسته ك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة .ال يتم استه ك األراضي المقامة عليها العقارات االست مارية .ويتم
احتساب االسته ك ببريقة القسب ال ابت على مدى األعمار اإلنتاجية للمباني والمقدرة بـ  20إلى  35سنة.
يتم رسملة المصاري ال حقة إلى القيمة الدفترية لألصل فقب عندما يكون من المتوقع تدفم المنافع االقتصادية المستقبلية الناتجة من
المصاري إلى المجموعة .وأن التكلفة يمكن قياسها بصورة مو وقة .يتم تسجيل جميع تكالي اإلص حات والصيانة األخرى كمصاري
عند تكبدها .عند استبدال جزة من العقار االست مارم ،يتم إلغاة االعترا بالقيمة الدفترية للجزة المستبدل.
يتم إلغاة االعترا بالعقارات االست مارية عند استبعادها أو سحبها نهائيا من االستخدام وال يوجد أية منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة
من االستبعاد .ويتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عـن استبعاد أو إنهـاة خدمـة العقار االست مارم في بيان األرباح أو الخسائر
المجمع.
يتم التحويل إلى العقار اإلست مارم فقب عند حدوث تغير في إستخدام العقار يدل على نهاية شغل المالك له ،أو بداية تاجيره تشغيليا لبر
نخر ،أو إتمام البناة أو التبوير .ويتم التحويل من عقار إست مارم فقب عند حدوث تغير في اإلستخدام يدل عليه بداية شغل المالك له ،أو
بداية تبويره بغرض بيعه .في حال تحول عقار مستخدم من قبل المالك إلى عقار إست مارم ،تقوم المجموعة بالمحاسبة عن كلك العقار
ببقا للسياسة المحاسبية المتبعة للممتلكات والعقارات والمعدات حتى تاري تحول وتغيير اإلستخدام.
و -أراضي وعقارات محتف بها للتبوير
إن األراضي والعقارات المحتف بها للتبوير تم تبويرها بهد البيع في المستقبل ضمن النشاب اإلعتيادم بتحويلها إلى مخزون عقارات
بدال من االحتفا بها لغرض اكتساب اإليجارات أو ارتفاع القيمة السوقية .ويتم قياسها بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها
أيهما أقل .تسجل العقارات المباعة وهي تحت التبوير بالتكلفة مضافا إليها الربح /الخسائر ناقصا المبالبات المرحلية .تشمل تكلفة
العقارات تحت التبوير تكلفة األراضي وايرها من النفقات التي يتم رسملتها عن األعمال الضرورية كجعل العقار جاهزا للبيع .تتم ل
صافي القيمة البيعية في سعر البيع التقديرم ناقصا التكالي المتكبدة في عملية بيع العقار .يعتبر العقار منجزا عند اكتمال جميع األعمال
المتعلقة به بما في كلك البنية التحتية ومرافم المشروع بالكامل.
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ز -ممتلكات ومعدات:
تتضــمن التكلفة المبدئية للممتلكات والمعدات ســعر الشــراة وأم تكالي مباشــرة مرتببة بإيصــال تلك الموجودات إلى موقع التشــغيل
وجعلها جاهزة للتشـغيل .يتم عادة إدراج المصـاري المتكبدة بعد تشـغيل الممتلكات والمعدات ،م ل اإلصـ حات والصـيانة والفحص في
بيان األرباح أو الخسـائر المجمع في الفترة التي يتم تكبد هكه المصـاري فيها .في الحاالت التي ي هر فيها بوضـوح أن المصـاري قد
أدت إلى زيادة في المنافع اإلقتصـادية المسـتقبلية المتوقع الحصول عليها من إستخدام إحدى الممتلكات والمعدات إلى حد أعلى من معيار
األداة المحدد أساسا ،فإنه يتم رسملة هكه المصاري كتكلفة إضافية على الممتلكات والمعدات.
ت هر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االسته ك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة .عند بيع أو إنهاة خدمة الموجودات ،يتم
إستبعاد تكلفتها واسته كها المتراكم من الحسابات ويدرج أم ربح أو خسارة ناتجة عن إستبعادها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو تغيرات ال رو إلى أن القيمة
الدفترية قد ال تكون قابلة ل سترداد .في حالة وجود م ل هكه الموشرات وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة ل سترداد المقدرة،
يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة ل سترداد والتي تم ل القيمة العادلة ناقصا تكالي البيع أو القيمة المستخدمة ،أيهما أعلى.
يتم إحتساب اإلسته ك ببريقة القسب ال ابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لبنود الممتلكات والمعدات كما يلي:
أ اث وتركيبات
أدوات ومعدات
سيارات
ديكورات

معدل اإلسته ك
5–3
5–3
5–3
5–3

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وبريقة اإلسته ك دوريا للتاكد من أن بريقة وفترة اإلسته ك تتفقان مع نمب المنافع اإلقتصادية المتوقعة
من بنود الممتلكات والمعدات.
يتم إلغاة االعترا
الموجودات.

ببنود الممتلكات والمعدات عند إسـتبعادها أو عند إنتفاة وجود منفعة إقتصـادية متوقعة من االسـتعمال المسـتمر لتلك

ح -إنخفاض قيمة الموجودات اير المالية:
في نهـايـة الفترة المـاليـة ،تقوم المجموعـة بمراجعـة القيم الـدفتريـة للموجودات لتحـديـد فيمـا إكا كـان هنـاك دليـل على إنخفـاض في قيمـة تلـك
الموجودات .إكا كان يوجد دليــــل على اإلنخفاض ،يتم تقدير القيمة القابلة ل سترداد للموجودات إلحتساب خسائر اإلنخفاض في القيمة،
(إن وجدت) .إكا لم يكن من الممكن تقدير القيمة القابلة ل ســـترداد ألصـــل منفرد ،يجب على المجموعة تقدير القيمة القابلة ل ســـترداد
لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.
إن القيمة القابلة ل سـترداد هي القيمة العادلة ناقصـا تكالي البيع أو القيمة المسـتخدمة ،أيهما أعلى .يتم تقدير القيمة المسـتخدمة لألصـل
من خ ل خصـم التدفقات النقدية المسـتقبلية المتوقعة مقابل القيمة الحالية لها بتببيم سـعر الخصـم المناسـب .يجب أن يعكر سـعر الخصـم
تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخابر المتعلقة باألصل.
إكا كانت القيمة القابلة ل سـترداد المقدرة لألصـل (أو وحدة توليد النقد) أقل من القيمة الدفترية لألصل ،فإنه يجب تخفيض القيمة الدفترية
لألصــل (أو وحدة توليد النقد) إلى القيمة القابلة ل ســترداد .يجب اإلعترا بخســارة اإلنخفاض في القيمة مباشــرة في بيان األرباح أو
الخسـائر المجمع ،إال إكا كانت القيمة الدفترية لألصـل معاد تقييمها وفي هكه الحالة يجب معالجة خسـارة إنخفاض قيمة األصـل كإنخفاض
إعادة تقييم.
عند عكر خســــارة اإلنخفاض في القيمة الحقا ،تزداد القيمة الدفترية لألصــــل (أو وحدة توليد النقد) إلى القيمة التقديرية المعدلة القابلة
ل ســــترداد .يجب أال يزيد المبل الدفترم بســــبب عكر خســــارة إنخفاض القيمة عن المبل الدفترم الكم كان ســــيحدد لو أنه لم يتم
اإلعترا باية خسـارة من إنخفاض قيمة األصـل (أو وحدة توليد النقد) خ ل السـنوات السـابقة .يجب اإلعترا بعكر خسارة اإلنخفاض
في القيمة مباشــرة في بيان األرباح أو الخســائر المجمع إال إكا كانت القيمة الدفترية لألصــل معاد تقييمها وفي هكه الحالة يجب معالجة
عكر خسائر اإلنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
ب -مخصص مكافاة نهاية الخدمة:
يتم إحتســاب مخصــص لمكافاة نهاية الخدمة للمو فين ببقا لقانون العمل الكويتي في القباع األهلي وعقود المو فين وقوانين العمل
المعمول بها في الدول التي تزاول الشركات التابعة نشابها بها .إن هكا اإللتزام اير الممول يم ل المبل المستحم لكـــــل مو  ،فيما
لو تم إنهاة خدماته في نهاية الفترة المالية ،والكم يقارب القيمة الحالية لهكا اإللتزام النهائي.
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م -توزيعات األرباح للمساهمين:
تقوم المجموعة باالعترا بتوزيعات األرباح النقدية واير النقدية لمســاهمي الشــركة األم كمبلوبات عند إقرار تلك التوزيعات نهائيا،
وعندما ال يعود قرار تلك التوزيعات خاضـــعا الرادة المجموعة .يتم إقرار تلك التوزيعات عند الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية
السنوية لمساهمي الشركة األم ،حيث يتم االعترا بقيمة تلك التوزيعات بحقوق الملكية.
يتم قيـار التوزيعـات اير النقـدية بالقيمـة العادلة للموجودات التي ســــيتم توزيعها مع إدراج نتيجة إعادة القيار بالقيمة العادلة مباشــــرة
ضــــمن حقوق الملكيـة .عنـد القيـام بتلـك التوزيعـات اير النقـدية ،فان الفرق بين القيمـة الدفترية لكلك االلتزام والقيمـة الدفترية للموجودات
الموزعة يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
يتم االفصـــــاح عن توزيعـات االربـاح التي تم إقرارهـا بعـد تـاري البيـانـات المـاليـة المجمعـة كـاحـداث الحقـة لتـاري بيـان المركز المـالي
المجمع.
ك -رأر المال:
تصـن األسـهم العادية كحقوق ملكية ،إن التكالي
مخصومة من المبال المحصلة.

اإلضـافية المرتببة مباشـرة بإصـدار أسـهم جديدة يتم عرضـها ضـمن حقوق الملكية

ل -إيرادات العقود المبرمة مع العم ة:
يتم اإلعترا بإيرادات العقود المبرمة مع العم ة عند نقل ســــيبرة البضــــائع أو الخدمات إلى العميل بمبل يعكر المقابل الكم تتوقع
المجموعة اسـتحقاقه مقابل تلك البضـائع أو الخدمات .اسـتنتجت المجموعة بشـكل عام أنها البر الرئيسـي في ترتيبات عقود إيراداتها،
ألنها تسيبر عادة على البضائع أو الخدمات قبل نقل السيبرة إلى العميل.
تببم المجموعة نموكجا من خمر خبوات على النحو التالي لحساب اإليرادات الناتجة عن العقود:
ُعر العقـد بـانـه اتفـاق بين برفين أو أك ر ينشــــئ حقوقـا والتزامـات واجبـة النفـاك ويحـدد
 الخبوة األولى :تحـديـد العقـد مع العميـل  -ي ّالمعايير الخاصة بكل عقد يجب الوفاة به.
 الخبوة ال ـانيـة :تحـديـد االلتزامـات التعـاقـديـة في العقـد  -إن االلتزام التعـاقـدم هو وعـد في العقـد مع العميـل لبيع البضـــــائع أو تـاديـةالخدمات إلى العميل.
 الخبوة ال ال ة :تحديد سـعر المعاملة  -سـعر المعاملة هو المقابل الكم تتوقع المجموعة إسـتحقاقه لبيع البضـائع أو تادية الخدمات إلىالعميل المتفم عليها ،باست ناة المبال المحصلة نيابة عن أبرا خارج التعاقد.
 الخبوة الرابعة :توزيع سـعر المعاملة على االلتزامات التعاقدية في العقد – بالنسـبة للعقد الكم يحتوم على أك ر من التزام تعاقدم،سـتقوم المجموعة بتخصـيص سـعر المعاملة لكل التزام تعاقدم في حدود المبل الكم يم ل مبل المقابل الكم تتوقع
المجموعة استحقاقه ن ير تلبية كلك االلتزام التعاقدم.
 الخبوة الخامسة :االعترا باإليراد عندما (أو كما) تفي المجموعة بااللتزامات التعاقدية.تقوم المجموعة بممارســـة بعض األراة ،مع األخك في اإلعتبار كافة الحقائم وال رو
النموكج على العقود مع عم ئها.

كات الصـــلة عند تببيم كل خبوة من خبوات

تعتر المجموعـة بـاإليرادات إمـا في وقـت محـدد أو على مـدى فترة من الوقـت ،عنـدمـا (أو كلمـا) تقوم المجموعـة بتلبيـة التزامـات األداة
عن بريم بيع البضـاعة أو تاديه الخدمات المتفم عليها لعم ئها .وتقوم المجموعة بنقل السـيبرة على البضـاعة أو الخدمات على مدى
فترة من الوقت (ولير في وقت محدد) وكلك عند استيفاة أم من المعايير التالية:
 أن يتلقى العميل المنافع التي تقدمها أداة المجموعة ويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت المجموعة باألداة ،أو أداة المجموعة ينشئ أو يحسن األصل (على سبيل الم ال ،األعمال قيد التنفيك) الكم يسيبر عليه العميل عند تشييد األصل أو تحسينه،أو
 أداة المجموعة ال ينشئ أم أصل له استخدام بديل للمجموعة ،وللمجموعة حم واجب النفاك في الدفعات مقابل األداة المكتمل حتىتاريخه.
تنقل السـيبرة في وقت محدد إكا لم تتحقم أم من المعا يير ال زمة لنقل البضـاعة أو الخدمة على مدى فترة من الوقت .تاخك المجموعة
العوامل التالية في االعتبار سواة تم تحويل السيبرة أم لم يتم:
 أن يكون للمجموعة حم حالي في الدفعات مقابل األصل. أن يكون للعميل حم قانوني في األصل. أن تقوم المجموعة بتحويل الحيازة المادية لألصل. أن يمتلك العميل المخابر والمنافع المهمة لملكية األصل. -أن يقبل العميل األصل.
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يتم رسـملة التكالي اإلضـافية للحصـول على العقد مع العميل عند تكبدها حيث تتوقع المجموعة اسـترداد هكه التكالي  ،وال يتم تكبد تلك
التكالي إكا لم يتم الحصــول على العقد .يتم تســجيل عموالت المبيعات المتكبدة من قبل المجموعة كمصــرو إكا كانت فترة إبفاة تلك
التكالي أقل من سنة.
إن مصادر إيرادات المجموعة من األنشبة التالية:
إيرادات اإليجارات
يتم تحقم إيرادات اإليجارات عند اكتسابها ،على أسار نسبي زمني.
بيع عقارات محتفظ بها للتطوير
تتحقم اإليرادات عند تحويل السـيبرة على العقار إلى العميل .إن العقارات بصـفة عامة لير لها اسـتخدام بديل للمجموعة بسـبب القيود
التعاقدية .ومع كلك ،ال ينشـــا الحم الملزم بالدفع حتى يتم تحويل ســـند الملكية القانونية للعقار إلى العميل .لكلك ،يتحقم اإليراد في وقت
محدد عند تحويل ملكيته إلى العميل ويقار بسعر المعاملة المتفم عليها بموجب العقد.
إيرادات الفوائد
تحتسب إيرادات الفوائد ،على أسار نسبي زمني وكلك باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية.
اإليرادات األخرى
يتم تحقم اإليرادات األخرى على أسار مبدأ االستحقاق.
م -المخصصات:
يتم اإلعترا بالمخصـص فقب عندما يكون على المجموعة اإللتزام قانوني حالي أو محتمل ،نتيجة لحدث سـابم يكون من المرجح معه
أن يتبلـب كلـك تـدفقـا صـــــادرا للموارد اإلقتصـــــاديـة لتســــويـة اإللتزام ،مع إمكـانيـة إجراة تقـدير مو وق لمبل اإللتزام .ويتم مراجعـة
المخصــصــات في نهاية كل ســنة مالية وتعديلها إل هار أفضــل تقدير حالي .وعندما يكون تا ير القيمة الزمنية للنقود ماديا ،فيجب أن
يكون المبل المعتر به كمخصص هو القيمة الحالية للمصاري المتوقعة لتسوية اإللتزام.
االلتزامات المحتملة المعترف بها في اندماج األعمال
تقار المبلوبات المحتملة المســـتحوك عليها في دم األعمال عند االعترا المبدئي بالقيمة العادلة كما في تاري االســـتحواك .في نهاية
كل فترة مالية الحقة ،يتم قيار المبلوبات المحتملة بالمبل الكم ســـيتم االعترا به وفقا لمعيار المحاســـبة الدولي رقم ( )37أو المبل
المعتر به عند االعترا المبدئي ناقصـــا المبل المتراكم لايرادات المعتر بها وفقا لســـياســـات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
( ،)15أيهما أعلى.
العقود المثقلة باإللتزامات
إن العقـد الم قـل بـاإللتزامـات هو عقـد تتجـاوز فيـه التكـالي التي ال يمكن تجنبهـا (أم التكـالي التي ال يمكن للمجموعـة تجنبهـا بســــبـب
امت كها العقد) للوفاة بااللتزامات بموجب العقد ،المنافع االقتصـــادية المتوقع إســـت مها بموجبه .وتعكر التكالي التي ال يمكن تجنبها
بموجب العقد أقل صــافي تكلفة للتخارج من العقد ،وهي إما تكلفة الوفاة بالعقد وأم تعويض أو ارامات الناشــئة عن الفشــل في الوفاة
به ،أيهما أقل.
إكا كان لدى المجموعة عقد م قل باإللتزامات ،يتم االعترا بااللتزام الحالي بموجب العقد وقياسه على إنه مخصص .لكن قبل إحتساب
مخصـص منفصـل لعقد م قل باإللتزامات ،تعتر المجموعة بخسـارة انخفاض القيمة التي قد تكون وجدت في قيمة الموجودات الخاصـة
بالعقد.
ال يتم إدراج المخصصات للخسائر التشغيلية المستقبلية.
ن -تكالي االقتراض
إن تكالي االقتراض تشـمل الفوائد والتكالي األخرى التي تكبدتها المنشـاة فيما يتعلم باقتراض األموال .إن تكالي االقتراض المتعلقة
مباشــرة بتملك أو إنشــاة أو إنتاج الموجودات المســتوفاة لشــروب رســملة تكالي االقتراض ،وهي الموجودات التي تتبلب وقتا زمنيا
بوي لتصـبح جاهزة ل سـتخدام أو البيع ،يتم إضـافتها لتكلفة تلك الموجودات حتى تصـبح جاهزة بشـكل جوهرم ل سـتخدام أو البيع .إن
إيرادات االسـت مارات المحصـلة من االسـت مار الموقت لقروض محددة والمسـت مرة خ ل فترة عدم اسـتغ لها للصـر يتم خصـمها من
تكالي التمويل القابلة ل سترداد.
يتم إدراج كافة تكالي

اإلقتراض األخرى في بيان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
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ر -عقود اإليجار:
المجموعة كموجر
تصــن عقود التاجير على أنها عقود تاجير تشــغيلية إكا احتف الموجر بجزة جوهرم من المخابر والعوائد المتعلقة بالملكية .تصــن
جميع عقود التاجير األخرى كعقود تاجير تمويلية .إن تحديد ما إكا كان ترتيب معين هو ترتيب تاجيرم أو ترتيب يتضـمن تاجير يسـتند
إلى مضــــمون هكا الترتيب ،ويتبلب تقييم ما إكا كان تنفيك هكا الترتيب يعتمد على اســــتخدام أصــــل معين أو موجودات محددة ،أو أن
الترتيب ينقل أو يمنح الحم في استخدام األصل.
عقد اإليجار التشغيلي
يتم االعترا بإيرادات اإليجارات من عقد اإليجار التشغيلي على أسار القسب ال ابت على مدى مدة عقد اإليجار .إن التكالي المباشرة
األولية المتكبدة عند التفاوض وإجراة الترتيبات لعقد اإليجار التشـغيلي يتم إضـافتها على القيمة الدفترية لألصـل الموجر ويتم االعترا
بها على أسار القسب ال ابت على مدى فترة عقد اإليجار.
المجموعة كمستاجر
تقوم المجموعة بتقييم ما إكا كان العقد تاجير أو يتضمن تاجير ،في تاري بداية العقد.
عقود التأجير قصيرة األجل
تببم المجموعة إعفاة االعترا الخاص بعقود التاجير قصـــيرة األجل (أم عقود التاجير التي تبل مدتها  12شـــهرا أو أقل من تاري
بداية العقد وال تحتوم على خيار شــراة .يتم االعترا بدفعات عقد التاجير على عقود التاجير قصــيرة األجل كمصــرو على أســار
بريقة القسب ال ابت خ ل مدة التاجير.
ع -حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي:
يتم احتســاب حصــة موســســة الكويت للتقدم العلمي بواقع  %1من ربح الشــركة األم قبل خصــم حصــة موســســة الكويت للتقدم العلمي
وضــريبة دعم العمالة الوبنية وحصــة الزكاة ومكافاة أعضــاة مجلر االدارة وبعد إســتبعاد حصــة الشــركة األم من أرباح الشــركات
المساهمة التابعة الكويتية والزميلة والمحول إلى اإلحتيابي اإلجبارم وأم خسائر متراكمة .لم يتم احتساب حصة موسسة الكويت للتقدم
العلمي للسـنة المنتهية في  31ديسـمبر  2021و 31ديسـمبر  2020لعدم وجود ربح يخضـع الحتسـاب حصـة موسـسـة الكويت للتقدم
العلمي على أساسه.
 حصة الزكاة:يتم احتسـاب حصـة الزكاة بواقع  %1من الربح الخاص بمسـاهمي الشـركة األم قبل خصـم حصـة موسـسـة الكويت للتقدم العلمي وحصـة
الزكاة وبعد اسـتبعاد حصـة الشـركة األم في أرباح الشـركات المسـاهمة الكويتية الزميلة والتابعة الخاضـعة لنفر القانون وككلك حصـة
الزكاة المدفوعة من الشـــركات المســـاهمة الكويتية التابعة الخاضـــعة لنفر القانون وتوزيعات األرباح النقدية المســـتلمة من الشـــركات
المسـاهمة الكويتية الخاضـعة لنفر القانون ببقا للقانون رقم  46لسـنة  2006والقرار الوزارم رقم  58لسـنة  2007والقواعد التنفيكية
المنفكة له .لم يتم احتسـاب حصـة الزكاة للسـنة المنتهية في  31ديسـمبر  2021و 31ديسـمبر  2020لعدم وجود ربح يخضـع الحتسـاب
حصة الزكاة على أساسه.
ص -ضريبة دعم العمالة الوبنية:
يتم احتسـاب ضـريبة دعم العمالة الوبنية بواقع  %2.5من الربح الخاص بمسـاهمي الشـركة األم قبل خصـم حصة موسسة الكويت للتقدم
العلمي وضريبة دعم العمالة الوبنية وحصة الزكاة ومكافاة أعضاة مجلر االدارة و بعد استبعاد حصة الشركة األم في أرباح الشركات
الزميلة والشـركات التابعة المدرجة في بورصـة الكويت وككلك حصـتها في ضـريبة دعم العمالة الوبنية المدفوعة من الشـركات التابعة
المدرجة في بورصــة الكويت وتوزيعات األرباح النقدية المســتلمة من الشــركات المدرجة في بورصــة الكويت ،وكلك ببقا للقانون رقم
 19لســنة  2000والقرار الوزارم رقم  24لســنة  2006والقواعد التنفيكية المنفكة له .لم يتم احتســاب حصــة ضــريبة دعم العمالة
الوبنية للســنة المنتهية في  31ديســمبر  2021و 31ديســمبر  2020لعدم وجود ربح يخضــع الحتســاب حصــة ضــريبة دعم العمالة
الوبنية على أساسه.
ق -العم ت األجنبية:
تقيد المعام ت التي تتم بالعم ت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا ألســـعار الصـــر الســـائدة بتاري هكه المعام ت .ويتم إعادة تحويل
الموجودات والمبلوبات النقدية بالعم ت األجنبية بتاري نهاية الفترة المالية إلى الدينار الكويتي وفقا ألســـعار الصـــر الســـائدة بكلك
التاري  .أما البنود اير النقدية بالعم ت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا ألســـعار الصـــر الســـائدة في تاري
تحديد قيمتها العادلة .إن البنود اير النقدية بالعم ت األجنبية المدرجة على أسار التكلفة التاريخية ال يعاد تحويلها.
تدرج فروق التحويل الناتجة من تســويات البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخســائر المجمع للفترة .أما
فروق التحويل الناتجة من البنود اير النقدية كاألدوات المالية والمصـنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسـائر
فتدرج ضـمن أرباح أو خسـائر التغير في القيمة العادلة .إن فروق التحويل الناتجة من البنود اير النقدية كادوات الملكية المصـنفة بالقيمة
العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر يتم إدراجها ضمن "التغيرات التراكمية في القيمة العادلة" في الدخل الشامل اآلخر.
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يتم تحويل الموجودات والمبلوبات للشـــركات التابعة األجنبية إلى الدينار الكويتي وفقا ألســـعار الصـــر الســـائدة بتاري نهاية الفترة
المالية .يتم تحويل نتائ األعمال لتلك الشــركات إلى الدينار الكويتي وفقا ألســعار صــر مســاوية تقريبا ألســعار الصــر الســائدة في
تاري هكه المعام ت ،ويتم إدراج فروق التقييم الناتجة من التحويل مباشـــرة ضـــمن الدخل الشـــامل اآلخر .ويتم إدراج هكه الفروق في
بيان األرباح أو الخسائر المجمع خ ل الفترة التي تم استبعاد العمليات األجنبية فيها.
ر -األحداث المحتملة:
ال يتم إدراج المبلوبات المحتملة ضــمن البيانات المالية المجمعة اال عندما يكون إســتخدام موارد إقتصــادية لســداد إلتزام قانوني حالي
كلك ،يتم اإلفصـاح عن المبلوبات
أومتوقع نتيجة أحداث سـابقة مرجحا مع إمكانية تقدير المبل المتوقع سـداده بصـورة كبيرة .وبخ
المحتملة ما لم يكن احتمال تحقيم خسائر إقتصاديـة مستبعـدا.
ال يتم إدراج الموجودات المحتملة ضــمن البيانات المالية المجمعة ،بل يتم اإلفصــاح عنها عندما يكون تحقيم منافع إقتصــادية نتيجة
أحداث سابقة مرجحا.
ش -معلومات القباع:
إن القباع هـــو جزة منفصل مـــن المجموعة يعمل في أنشبة األعمال التي ينت عنها اكتساب إيرادات أو تكبد مصاري  .يتم اإلفصاح
عن القباعات التشـغيلية على أسـار التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل متخك القرار التشـغيلي الرئيسـي وهو الشـخص المسـوول
عن توزيع الموارد وتقييم األداة واتخاك القرارات اإلستراتيجية حول القباعات التشغيلية.
ت -اآلراة والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة:
إن المجموعة تقوم ببعض اآلراة والتقديرات واالفتراضــات تتعلم باســباب مســتقبلية .إن إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير
الدولية للتقارير المالية يتبلب من اإلدارة إبداة الرأم والقيام بتقديرات وافتراضات تو ر على المبال المدرجة للموجودات والمبلوبات
واإلفصـاح عن الموجودات والمبلوبات المحتملة بتاري البيانات المالية المجمعة والمبال المدرجة لايرادات والمصـاري خ ل السـنة
قد تختل النتائـ الفعليـة عن تلـك التقديرات.
أ -اآلراء:
من خ ل عملية تببيم السياسات المحاسبية للمجموعة والمبينة في إيضاح رقم ( ،)2قامت اإلدارة بإبداة اآلراة التالية التي لها
أ ر جوهرم على المبال المدرجة ضمن البيانات المالية المجمعة.
-

تحقم االيرادات:
يتم تحقم اإليرادات عندما يكون هناك منافع اقتصـــادية محتملة للمجموعة ،ويمكن قيار اإليرادات بصـــورة مو وق بها .إن
تحديد ما إكا كان تلبية معايير االعترا باإليراد وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15وسـياسـة تحقم اإليراد المبينة
في إيضاح رقم ( - 2ل) يتبلب أراة هامة.

-

مخصص اإلنخفاض في القيمة
إن تحديد قابلية االسترداد للمبل المستحم من العم ة والعوامل المحددة إلحتساب اإلنخفاض في قيمة المدينين تتضمن نراة
هامة.

-

تصني الموجودات المالية:
عند اقتناة األصل المالي ،تقرر المجموعة ما إكا كان سيتم تصنيفه "بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر" أو “بالقيمة
العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر" أو "بالتكلفة المبفاة" .يتبلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9تقييم كافة
الموجودات المالية ،باست ناة أدوات الملكية والمشتقات ،استنادا إلى نموكج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات كات خصائص
التدفقات النقدية لألداة .تتبع المجموعة إرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9حول تصني موجوداتها المالية كما
هو مبين في إيضاح رقم ( -2د).

-

تحقم السيبرة:
تراعي االدارة عند تحديد وجود السيبرة على الشركة المست مر فيها ما إكا كان لديها سيبرة واقعية على تلك الشركة ،وكلك
إكا ما كانت تملك أقل من  % 50من حقوق التصويت بها .إن تحديد االنشبة المعنية الخاصة بالشركة المست مر فيها ومدى
إمكانية قيام المجموعة باستغ ل سلبتها للتا ير على العوائد المتغيرة للشركة المست مر فيها يتبلب نراة هامة.

-

الحصص اير المسيبرة بنسب مادية:
تعتبر إدارة الشركة األم أن أم حصص اير مسيبرة بنسبة  %5أو أك ر من حقوق ملكية الشركة التابعة كات الصلة كحصص
مادية .تم عرض اإلفصاحات المتعلقة بتلك الحصص اير المسيبرة في االيضاح رقم (.)18
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-

-

تصني األراضي:
عند اقتناة األراضي ،تصن
األراضي:

المجموعة األراضي إلى إحدى التصنيفات التالية بناة على أاراض اإلدارة في استخدام هكه

•

عقارات قيد التبوير
عندما يكون ارض المجموعة في تبوير األراضي بهد
يتم تصنيفها كعقارات قيد التبوير.

بيعها في المستقبل ،فإن ك من األراضي وتكالي

•

أعمال تحت التنفيك
عندما يكون ارض المجموعة تبوير األراضي بهد
وتكالي اإلنشاةات يتم تصنيفها كاعمال تحت التنفيك.

تاجيرها أو استخدامها في المستقبل ،فإن ك من األراضي

•

عقارات محتف بها بغرض المتاجرة
عندما يكون ارض المجموعة بيع األراضي خ ل النشاب االعتيادم للمجموعة ،فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات
محتف بها لغرض المتاجرة.

•

عقارات است مارية
عندما يكون اــرض المجموعة تاجير األراضي أو االحتفا بها بهد
تحديده بعد ،فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات است مارية.

اإلنشاةات

زيادة قيمتها الرأسمالية ،أو أن الهد

لم يتم

عقود التاجير
تشمل اآلراة الهامة المبلوبة لتببيم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ،)16من بين أمور أخرى ،ما يلي:
• تحديد ما إكا كان العقد (أو جزة من العقد) يتضمن عقد تاجير،
• تحديد ما إكا كان من الموكد بشكل معقول أن خيار التمديد أو اإلنهاة سيُمارر،
• تصني اتفاقيات التاجير (عندما تكون المنشاة موجرا)،
• تحديد ما إكا كانت المدفوعات المتغيرة ابتة في جوهرها،
• تحديد ما إكا كانت هناك عقود تاجير متعددة في الترتيب،
• تحديد أسعار البيع للعناصر الموجرة واير الموجرة.

ب -التقديرات واالفتراضات:
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلم باسباب مستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات اير الموكدة في نهاية فترة التقرير
والتي لها مخابر جوهرية في حدوث تعدي ت مادية للقيم الدفترية للموجودات والمبلوبات خ ل السنة ال حقة هي على الشكل
التالي:
-

مخصص اإلنخفاض في قيمة المدينين
إن عملية تحديد مخصص اإلنخفاض في قيمة المدينين تتبلب تقديرات .إن مخصص اإلنخفاض في القيمة يستند إلى أسلوب
الخسائر االئتمانية المقدرة مستقب كما هو مبين في إيضاح رقم ( - 2د) .يتم شبب الديون المعدومة عندما يتم تحديدها .إن
معايير تحديد مبل المخصص أو المبل المراد شببه يتضمن تحاليل تقادم وتقييمات فنية وأحداث الحقة .إن قيد المخصصات
وتخفيض الكمم المدينة يخضع لمـوافقة اإلدارة.

-

القيمة العادلة للموجودات المالية اير المسعرة:
تقوم المجموعة باحتساب القيمة العادلة للموجودات المالية التي ال تمارر نشابها في سوق نشب (أو األوراق المالية اير
المدرجة) عن بريم استخدام أسر التقييم .تتضمن أسر التقييم استخدام عمليات تجارية بحتة حدي ة ،والرجوع ألدوات مالية
أخرى مشابهة ،واالعتماد على تحليل للتدفقات النقدية المخصومة ،واستخدام نماكج تسعير الخيارات التي تعكر رو
المصدر المحددة .إن هكا التقييم يتبلب من المجموعة عمل تقديرات عن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدالت الخصم
والتي هي عرضة ألن تكون اير موكدة.

-

األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة ل سته ك:
تراجع المجموعة تقديراتها لألعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة ل سته ك في تاري كل بيانات مالية استنادا إلى االستخدام
المتوقع للموجودات .يتعلم عدم التاكد من هكه التقديرات بصورة أساسية بالتقادم والتغيرات في العمليات.
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-

إنخفاض قيمة الموجودات اير المالية:
إن اإلنخفاض في القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد) القيمـــة القابلة لاسترداد .والكم
يم ل القيمة العادلة ناقصا تكالي البيع أو القيمة المستخدمة ،أيهما أعلى .إن حساب القيمة العادلة ناقصا تكالي البيع يتم بناة
على البيانات المتاحة من معام ت البيع فى معام ت تجارية بحتة من أصول مما لة أو أسعار السوق المتاحة ناقصا التكالي
اإلضافية ال زمة إلستبعاد األصل .يتم تقدير القيمة المستخدمة بناة على نموكج خصم التدفقات النقدية .تنشا تلك التدفقات
النقدية من الموازنة المالية للخمر سنوات المقبلة ،والتي ال تتضمن أنشبة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم المجموعة بها بعد ،أو
أم إست مارات جوهرية والتي من شانها تعزيز أداة األصل (أو وحدة توليد النقد) في المستقبل .إن القيمة القابلة ل سترداد هي
أك ر العوامل حساسية لمعدل الخـصم المستخدم مـن خـ ل عملية خصم التدفقات النقدية وككلك التدفقات النقدية المستقبلية
ومعدل النمو المستخدم ألاراض االستقراة.

-

عقود التاجير:
إن العناصر الرئيسية لتقديرات عدم التاكد في تببيم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16تتضمن ما يلي:
• تقدير مدة عقد التاجير.
• تحديد سعر الخصم المناسب لمدفوعات التاجير.
• تقييم ما إكا كان موجودات حم االستخدام قد انخفضت قيمته.

 -3نقد ونقد معادل
نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك
ودائع بنكية قصيرة األجل
نقد لدى محاف است مارية

2021

2020

1,914
1,321,455
44,708
1,368,077

5,128
1,693,744
1,011,509
257
2,710,638

بل معدل الفائدة الفعلي على الودائع ألجل  %1.1سنويا كما في  31ديسمبر  ،2020استحقت هكه الودائع تعاقديا بمعدل  90يوم.
يتضمن بند نقد لدى البنوك مبال محتجزة بقيمة  114,826دينار كويتي ( 114,826 :2020دينار كويتي) مقابل خبابات ضمان
صادرة للمجموعة (إيضاح .)29
 -4موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر
2021
محتفظ بها لغرض المتاجرة
أسهم ملكية في محف ة إست مارية

2,314,615
2,314,615

2020
-

تم تصني قيار القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر ضمن المستوى األول ضمن الجدول الهرمي
للقيمة العادلة بناة على المدخ ت ونليات التقييم المستخدمة والتي تتوافم مع مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية  .13لم يتم إجراة أم
تحوي ت بين المستويات خ ل السنة (إيضاح .)23
إن الحركة خ ل السنة هي كما يلي:
2021
2,191,994
113,439
9,182
2,314,615

الرصيد في بداية السنة
إضافات
صافي التغير في محف ة إست مارية
تعديل ترجمة العم ت األجنبية
الرصيد في نهاية السنة
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2020
-

شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
 -5مدينون وأرصدة مدينة أخرى
2021
686,074
596,135
1,282,209
()739,670
542,539
48,988
380,000
30,959
37,031
58,909
58,854
1,157,280

مدينون مستاجرون (أ)
مدينون تجاريون (أ)
إجمالي المدينون
مخصص خسائر إئتمانية متوقعة (ب)
مدفوعات مقدمة للمقاولين
دفعة مقدمة لاستحواك على إست مار (ج) – (إيضاح )6
مصاري مدفوعة مقدما
مو فون مدينون
تامينات مستردة
أرصدة مدينة أخرى

2020
601,566
514,928
1,116,494
()739,670
376,824
75,077
30,110
30,841
12,890
183,671
709,413

(أ) مدينون مستأجرون ومدينون تجاريون:
إن أرصدة مدينين مستاجرين ومدينين تجاريين ال تحمل فائدة ،ويتم تسويتها عادة خ ل  30يوم.
بالنســبة للمدينون المســتاجرون والمدينون التجاريون ،تببم المجموعة األســلوب المبســب للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
إلحتســـاب الخســـائر االئتمانية المتوقعة حيث إن هكه البنود ال تحتوم على عنصـــر تمويل جوهرم .عند قيار الخســـائر االئتمانية
المتوقعة ،تم تقييم المدينون المسـتاجرون والمدينون التجاريون على أسـار مجمع وتجميعها على أسـار خصـائص مخابر االئتمان
المشتركة وتواري االستحقاق.
تســتند معدالت الخســائر المتوقعة إلى نموكج تقادم العم ة على مدى  1إلى  2ســنوات والخســائر االئتمانية التاريخية المقابلة لتلك
الفترة .يتم تعديل المعدالت التاريخية لتعكر العوامل االقتصــادية الكلية الحالية والمســتقبلية التي تو ر على قدرة العميل على ســداد
المبل المسـتحم .ولكن ن را لقصـر فترة التعرض لمخابر االئتمان ،فإن أ ر العوامل االقتصـادية الكلية هكه ال يعتبر جوهريا خ ل
فترة البيانات المالية المجمعة.
لم يبرأ أم تغيير على أساليب التقدير أو اإلفتراضات المهمة خ ل السنة الحالية.
يتم شـــبب المدينين المســـتاجرين والمدينين التجاريين عندما ال يتوقع إســـتردادها .كما أن عدم الســـداد خ ل  365يوما من تاري
الفاتورة وعدم دخول المجموعة في إتفاقيات ســداد بديلة يعتبر موشــر على عدم توقع إســترداد تلك المبال  ،ومن م فإنه يتم إعتباره
إئتمان قد إنخفضت قيمته.
تتعلم عقود اإليجار التشـغيلي ،التي تكون فيها المجموعة هي الموجر ،بعقارات إسـت مارية مملوكة من قبل المجموعة بشـروب إيجار
ســنوية ،مع خيار التمديد لمدد مما لة .تتضــمن جميع عقود التاجير التشــغيلي على بنود مراجعة الســوق في حالة ماقام المســتاجر
بممارسة خيار التجديد .ال يملك المستاجر خيارا لشراة العقار عند إنتهاة فترة التاجير.
ال تم ل القيمة المتبقية ايرالمضــمونة خبر هام على المجموعة ،حيث إنها تتعلم بعقارات متواجدة في مواقع تتميز بزيادة ابتة في
القيمة على مدار السنوات السابقة .لم تحدد المجموعة أم موشرات على أن هكا الوضع سو يتغير.
يوضح الجدول التالي تفاصيل المخابر المتعلقة ببند المدينين المستاجرين والمدينين التجاريين.
متأخرة السداد
أكثر من 365
يوما
 365-31يوما
%58
%54
1,168,639
113,570
678,709
60,961

2021
معدل خسائر االئتمان المتوقعة
إجمالي القيمة الدفترية
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االئتمان

اإلجمالي
1,282,209
739,670

متاخرة السداد
365-31
يوما
%33
182,754
60,961

2020
معدل خسائر االئتمان المتوقعة
إجمالي القيمة الدفترية
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االئتمان
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أك ر من  365يوما
%73
933,740
678,709

اإلجمالي
1,116,494
739,670

شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
(ب) إن الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هي كما يلي:
2021
739,670
739,670

الرصيد في بداية السنة
المحمل خ ل السنة
تعديل ترجمة العم ت األجنبية
الرصيد في نهاية السنة

(ج) خ ل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2021قامت المجموعة بالدخول في معاملة مـع بر
على است مار وقد تم سداد دفعة مقدمة بمبل  380,000ديناركويتي.

2020
632,386
105,455
1,829
739,670

كم صلة (مساهم رئيسي) لاستحواك

(د) ال تتضمن الفئات األخرى من المدينين واألرصدة المدينة األخرى أم موجودات يوجد إنخفاض دائم في قيمتها .إن الحد األقصى للتعرض
لخبـــر اإلئتمان كما فــي تاري البيانات المالية المجمعة هو القيمة العادلة لكل فئة من فئات أرصدة المدينين المشار إليها أع ه ،كما ال
تحتفـــ المجموعة بام رهن كضمان ألرصدة المدينون واألرصدة المدينة األخرى.
 -6اإلفصاحات المتعلقة باألبرا كات الصلة
قامت المجموعة بمعام ت متنوعة مع أبرا كات صلة كالمساهمين ،أفراد اإلدارة العليا وبعض األبرا كات الصلة األخرى .إن
األسعار وشروب الدفع المتعلقة بهكه المعام ت يتم الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعة .إن األرصدة والمعام ت الهامة التي تمت
مع أبرا كات صلة هي كما يلي:
األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع:

مستحم من أبرا كات صلة
ناقصا :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة (أ)
دفعة مقدمة لاستحواك على
است مار (إيضاح )5
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل
الدخل الشامل اآلخر
عقارات است مارية (إيضاح )9
مستحم إلى أبرا كات صلة
محجوز ضمان مستحم
مستحم إلى مقاولين
التزام تاجير تمويلي (إيضاح )13
توزيعات أرباح مستحقة

شركة زميلة
438,357
()223,067
215,290

أطراف ذات صلة
أخرى
3,394,975
()1,380,186
2,014,789

380,000

-

-

520,366
786,077
175,182

-

12,500,000
8,513,736
52,000,000
-

المساهمين
896,827
()263,478
633,349

2021
4,730,159
()1,866,731
2,863,428
380,000
520,366
12,500,000
9,299,813
52,000,000
175,182

2020
4,593,076
()1,866,731
2,726,345
253,774
2,706,342
2,832,177
8,270
46,250,000
175,182

إن األرصدة المستحقة من  /إلى أبرا كات صلة ال تحمل فائدة وتستحم عند البلب .بإست ناة إلتزام التاجير التمويلي والكم يحمل فائدة
بواقع  %2.25سنويا فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزم ويستحم سداد أصل المبل خ ل مدة العقد والكم سينتهي
في  28نوفمبر ( – 2023إيضاح .)13
(أ) إن الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هي كما يلي:
2021
1,866,731
1,866,731

الرصيد في بداية السنة
المحمل خ ل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2020
1,075,942
790,789
1,866,731

المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع:
مصاري عمومية وإدارية
تكالي تمويل

أطراف ذات صلة أخرى
41,250
1,794,923
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2021
41,250
1,794,923

2020
71,420
2,221,212

شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
مزايا اإلدارة العليا:
مزايا قصيرة األجل
إجازات
مكافاة نهاية الخدمة
 -7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر
مسعرة:
أسهم ملكية
غير مسعرة:
أسهم ملكية
صناديم
إن الحركة خ ل السنة هي كما يلي:
الرصيد في بداية السنة
التغيرات في القيمة العادلة
الرصيد في نهاية السنة

2021
81,250
2,019
6,016
89,285

2020
60,000
5,000
65,000

2021

2020

520,366

253,774

967,178
3
1,487,547

756,156
3
1,009,933

2021
1,009,933
477,614
1,487,547

2020
961,422
48,511
1,009,933

يتم اإلحتفا باسهم الملكية من قبل المجموعة ألاراض إستراتيجية متوسبة إلى بويلة األجل .بناة على كلك ،فقد إختارت إدارة
المجموعة تصني است ماراتها في أدوات حقوق الملكية ضمن بند موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر وكلك
إلعتقادها بان االعترا بالتقلبات قصيرة األجل في القيمة العادلة لهكه االست مارات في األرباح أو الخسائر لن يكون متماشيا مع
إستراتيجية المجموعة والمتم لة في االحتفا بهكه االست مارات ألاراض بويلة األجل والتحقم من إمكانات أدائها المتوقع على المدى
البويل.
تم تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر وفقا ألسر التقييم المبينة في (إيضاح .(23
 -8إست مار في شركات زميلة
تم ل إست مارات المجموعة في الشركات الزميلة مما يلي:
إسـم الشركـة الزميلـة
شركة فينور إنترناشيونال
ش.م.م.
كافي كوموديتي نند فرايت
إنتيغريتورز د.م.ر.ر.
شركة ترانر جلوب للنقل –
ش.م.م.
شركة األن مة المتعددة للبناة
والهندسة – ش.م.م.

بلد التاسير

األنشبة الرئيسية

المبلغ

نسبة الملكية
2020
2021

2020

2021

مصر

تجارة الحبوب

%22

%22

3,389,949

3,920,879

دبي

تجارة الحبوب

%22

%22

164,870

839,719

مصر

الخدمات اللوجستية

%20

%20

1

1

مصر

اإلنشاةات

%20

%20

1
3,554,821

1
4,760,600

إن الحركة خ ل السنة هي كما يلي:

2021
4,760,600
()973,762
()217,512
()14,505
3,554,821

الرصيد في بداية السنة
حصة المجموعة من نتائ أعمال شركات زميلة
توزيعات أرباح نقدية من الشركات الزميلة
تعدي ت ترجمة عم ت أجنبية
الرصيد في نهاية السنة

2020
4,231,528
¤
612,800
¤
()151,995
68,267
4,760,600

لم يتم إدراج الجزة اير المحصل من التوزيعات النقدية والبال  217,512دينار كويتي كما في  31ديسمبر 76,284 :2020( 2021
دينار كويتي) ضمن بيان التدفقات النقدية المجمع كونها معاملة اير نقدية.
تم احتساب حصة المجموعة من نتائ أعمال الشركات الزميلة بناة على بيانات مالية معدة من قبل إدارة هكه الشركات.
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إن ملخص البيانات المالية للشركات الزميلة المادية هي كما يلي:
كافي كوموديتي آند فرايت إنتيغريتورز
د.م.س.س.
2020
2021

شركة فينوس إنترناشيونال ش.م.م.
2020
2021
الموجودات:
نقد ونقد معادل
موجودات متداولة أخرى
إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات اير المتداولة
إجمالي الموجودات

368,474
11,687,671
12,056,145
4,073,516
16,129,661

1,565,707
8,650,300
10,216,007
4,249,266
14,465,273

1,057,799
20,380,563
21,438,362
88,778
21,527,140

3,036,949
17,851,996
20,888,945
90,685
20,979,630

المجموع
2021
1,426,273
32,068,234
33,494,507
4,162,294
37,656,801

2020
4,602,656
26,502,296
31,104,952
4,339,951
35,444,903

المطلوبات:
مبلوبات متداولة
مبلوبات اير متداولة
إجمالي المطلوبات

6,165,413
6,165,413

2,087,708
2,087,708

20,777,730
20,777,730

17,143,624
19,103
17,162,727

26,943,143
26,943,143

19,231,332
19,103
19,250,435

صافي الموجودات
نسبة الملكية
الحصة في صافي موجودات الشركات الزميلة
الشهرة المتعلقة باالست مار في شركة زميلة
القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة

9,964,248
%22
2,192,132
1,197,817
3,389,949

12,377,565
%22
2,723,062
1,197,817
3,920,879

749,410
%22
164,870
164,870

3,816,903
%22
839,719
839,719

10,713,658

16,194,468

2,357,002
1,197,817
3,554,819

3,562,781
1,197,817
4,760,598

ملخص بيان األرباح أو الخسائر:
كافي كوموديتي آند فرايت إنتيغريتورز
د.م.س.س.
2020
2021

شركة فينوس إنترناشيونال ش.م.م.
2020
2021
اإليرادات
المصروفات
صافي (خسارة) ربح السنة
نسبة الملكية
الحصة من نتائ أعمال الشركة الزميلة
توزيعات أرباح نقدية من الشركات الزميلة

6,192,210
()7,567,573
()1,375,363
%22
()302,580
217,512

4,451,071
()3,363,280
1,087,791
%22
239,314
151,995

20,277,417
()23,328,243
()3,050,826
%22
()671,182
-
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83,155,219
()81,457,556
1,697,663
%22
373,486
-

المجموع
2021

2020

26,469,627
()30,895,816
()4,426,189

87,606,290
()84,820,836
2,785,454

()973,762
217,512

612,800
151,995

شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
 -9عقارات است مارية
أراضي
التكلفة:
في  1يناير 2020
إضافات (أ)
خسائر إنخفاض في القيمة
تعدي ت ترجمة عملة أجنبية
الرصيد في  31ديسمبر 2020
إضافات
خسائر إنخفاض في القيمة
تعدي ت ترجمة عملة أجنبية
الرصيد في  31ديسمبر 2021

31,205,304
8,000
31,213,304
12,500,000
()30,000
43,683,304

مباني
44,944,885
167,201
()54,753
45,057,333
115,194
()1,839,615
43,332,912

76,150,189
167,201
()54,753
8,000
76,270,637
12,615,194
()1,839,615
()30,000
87,016,216

-

14,184,935
1,416,125
15,601,060
1,409,518
17,010,578

14,184,935
1,416,125
15,601,060
1,409,518
17,010,578

43,683,304
31,213,304

26,322,334
29,456,273

70,005,638
60,669,577

اإلسته ك المتراكم:
في  1يناير 2020
اإلسته ك المحمل على السنة (إيضاح )19
الرصيد في  31ديسمبر 2020
اإلسته ك المحمل على السنة (إيضاح )19
الرصيد في  31ديسمبر 2021
صافي القيمة الدفترية:
الرصيد في  31ديسمبر 2021
الرصيد في  31ديسمبر 2020

اإلجمالي

(أ) خ ل السـنة المنتهية  31ديسـمبر  ،2021قامت المجموعة بشـراة عقار اسـت مارم من بر كم صـلة  -نادم الكورنيش البحرم
ش.م.ك.م - .بمبل  12,500,000دينار كويتي ،تم تحديد سـعر الشـراة باإلسـتناد إلى تقرير تقييم من مقيم مسـتقل والكم اسـتند على
أسـعار السـوق المقارنة .يتم ل العقار االسـت مارم في قبعة أرض في منبقة أبو حليفة بدولة الكويت تشـتمل على ة مباني مقامة
عليها لغرض تبويرها .تمت الموافقة على هكه المعاملة من قبل مجلر إدارة الشـــركة األم المنعقد في  16أاســـبر ،2021ومن
قبل الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للشركة األم المنعقدة في  9سبتمبر ( 2021إيضاح .)6
سيتم تحويل ملكية العقارعند تسوية الدفعة النهائية.
بناةا على شروب االتفاقية ،يتم تسوية إجمالي من الشراة والبال  12,500,000دينار كويتي على النحو التالي:
 )1تحويـل التزام عقـد اإليجـار التمويلي قـدره  5,750,000دينـار كويتي من نـادم الكورنيش البحرم ش.م.ك.م .مع الحم في
شــراة العقار في نهاية مدة اإليجار بمبل إجمالي  5,750,000دينار كويتي .إكا اختارت المجموعة شــراة العقارات  ،يجب
دفع المبل األسـاسـي لعقد اإليجار التمويلي بالكامل خ ل فترة اإليجار الكم ينتهي في  28نوفمبر  .2023يحمل عقد اإليجار
التمويلي معدل فائدة يبل  ٪2.25سـنويا على معدل سـعر الخصـم لدى بنك الكويت المركزم ويُدفع على أقسـاب نصـ سـنوية
(إيضاح .)13
 )2ســند أكني مســتحم الدفع مصــرح به من قبل وزارة العدل بتاري  20ســبتمبر  2021بمبل  6,750,000دينار كويتي يتم
تسويته خ ل سنة واحدة من تاري توقيع عقد البيع في  30أاسبر .2021
ال تنعكر هكه المعاملة في بيان التدفقات النقدية المجمع لكونها معاملة اير نقدية.
(ب) تم إدراج اإلسته ك المحمل على السنة ضمن بند تكالي

إيجارات في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

بلغت القيمة العادلة للعقارات االســـت مارية مبل  105,788,500دينار كويتي كما في  31ديســـمبر 90,046,000 :2020( 2021
دينار كويتي) ،والتي تم تقييمها من قبل مقيمين مستقلين باستخدام أسر وأساليب التقييم المتعار عليها.
ألاراض تقدير القيمة العادلة للعقارات االسـت مارية ،قامت المجموعة إسـتنادا إلى التقييم من المقيمين باسـتخدام أسـر التقييم الموضـحة من
البيان التالي ،مع األخك في االعتبار ببيعة واستخدام العقارات االست مارية:
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شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
2021
فئة العقار
االستثماري
أرض فضاء

أساس التقييم
طريقة مقارنة المبيعات

المدخالت غير
المتاحة الجوهرية
السعر لكل متر مربع

المستوى الثاني
23,588,500

مجمعات سكنية

طريقة رسملة الدخل

مباني سكنية

مجمعات تجارية
االجمالي

المستوى الثالث
-

المجموع
23,588,500

معدالت إرتفاع اإليجار
باإلضافة إلى معدالت
اإلشغال

-

37,642,000

37,642,000

طريقة مقارنة المبيعات

السعر لكل متر مربع

29,847,000

-

29,847,000

طريقة رسملة الدخل

معدالت إرتفاع اإليجار
باإلضافة إلى معدالت
اإلشغال

53,435,500

14,711,000
52,353,000

14,711,000
105,788,500

2020
فئة العقار
االست مارم
أرض فضاة

أسار التقييم
بريقة مقارنة المبيعات

المدخ ت اير
المتاحة الجوهرية
السعر لكل متر مربع

المستوى ال اني
12,150,000

مجمعات سكنية

بريقة رسملة الدخل

مباني سكنية
مجمعات تجارية

المستوى ال الث
-

المجموع
12,150,000

معدالت إرتفاع اإليجار
باإلضافة إلى معدالت
اإلشغال

-

35,824,000

35,824,000

بريقة مقارنة المبيعات

السعر لكل متر مربع

27,860,000

-

27,860,000

بريقة رسملة الدخل

معدالت إرتفاع اإليجار
باإلضافة إلى معدالت
اإلشغال

االجمالي

40,010,000

14,212,000
50,036,000

14,212,000
90,046,000

ال توجد أم تحوي ت بين تلك المستويات خ ل السنة.
 -10أراضي وعقارات محتف بها للتبوير

2021
17,378,774
()341,701
()1,362,598
15,674,475

الرصيد في بداية السنة
خسائر إنخفاض في القيمة
تعدي ت ترجمة عم ت أجنبية
الرصيد في نهاية السنة

2020
17,424,051
()1,571,789
1,526,512
17,378,774

كما في  31ديســـمبر  ،2021تضـــمنت األراضـــي والعقارات المحتف بها للتبوير بعض العقارات بقيمة دفترية بلغت 15,091,875
دينار كويتي ( 16,795,035 :2020دينار كويتي) والمرهونة كضــــمان مقابل قرض ألجل .إن تلك العقارات مملوكة لشــــركة تابعة
(شركة جيمشيا كراون ليمتد) المملوكة بنسبة  %57.5للشركة األم (إيضاح .)11
قامت إدارة المجموعة عن بري م شـــركات تابعة ("الشـــركات التابعة") بتعيين مقيم مســـتقل إلجراة إختبار إنخفاض القيمة لألراضـــى
والعقارات المحتف بها للتبوير تم إجراة التقييمات إسـتنادا إلى بريقة مقارنة المبيعات ،وعليه ،إعترفت المجموعة بخسـائر إنخفاض في
القيمة بمبل  341,701دينار كويتي ( 1,571,789 :2020دينار كويتي) في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
 -11قرض ألجل
ي م ل القرض ألجل تســهي ت إئتمانية بالعملة األجنبية ممنوحة لشــركة تابعة للمجموعة (شــركة جيمشــيا كراون ليمتد) والمملوكة بنســبة
 %57.5للشـــركة األم بقيمة إجمالية بلغت  14,047,317دينار كويتي كما في  31ديســـمبر  15,285,205 :2020( 2021دينار
كويتي) مقابل رهن أراضــي وعقارات محتف بها للتبوير بمبل  15,091,875دينار كويتي ( 16,795,035 :2020دينار كويتي)
(إيضاح .)10
يحمل القرض ألجل فائدة تبل  3أو  6أشهر يوريبور  %2+سنويا ( 3 :2020أو  6أشهر يوريبور  %2+سنويا) .إن القرض والفوائد
المترتبة عليه والجزاةات المتعلقة به مضـمونة من قبل مسـاهمي الشـركة التابعة .خ ل السـنة المنتهية في  31ديسـمبر  ،2015لم تتمكن
المجموعة من إعادة جدولة القرض الكم يعتبر متع ر الســـداد اعتبارا من  1يوليو  ،2015وتتناقش إدارة الشـــركة األم مع بر الث
بشان عرض بيع للعقارات المرهونة لموافقة الدائن الكم له الحم في فك رهن األرض.
إن الحركة على قرض ألجل خ ل السنة تتم ل في تعدي ت ترجمة عم ت أجنبية.
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شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
 -12دائنون وأرصدة دائنة أخرى

2021
25,590
19,639
2,628,033
2,834,953
43,753
187,559
587,026
1,932,906
3,006
1,350
643
8,264,458

دائنون تجاريون
مستحم إلى مقاولين
مصاري مستحقة
محجوز ضمان مستحم
إجازات المو فين المستحقة
اإليجارات المقبوضة مقدما
ودائع مستردة
مخصص قضايا قانونية (إيضاح )28
مستحم لضريبة دعم العمالة الوبنية
مستحم للزكاة
أرصدة دائنة أخرى

2020
34,077
61,366
2,790,577
2,832,177
43,112
194,827
549,922
1,736,263
3,006
1,350
70,314
8,316,991

 -13التزام تاجير تمويلي
خ ل السـنة المنتهية  31ديسـمبر  ،2021قامت المجموعة بشـراة عقار اسـت مارم من بر كم صـلة ،ونتيجة لهكه المعاملة  ،إلتزمت
المجموعة بعقد إيجار تمويلي مســــتحم الدفع بمبل  5,750,000دينار كويتي المرتبب بالعقار االســــت مارم (إيضــــاح  .)9يحمل عقد
اإليجار التمويلي المسـتحم معدل فائدة يبل  ٪2.25سـنويا فوق معدل سـعر الخصـم لدى بنك الكويت المركزم ،تدفع على أقسـاب نصـ
سنوية ويستحم السداد حتى  28نوفمبر ( 2023إيضاح .)9
خ ل الســـنة المنتهية في  31ديســـمبر  ،2018باعت المجموعة عقارات اســـت مارية بصـــافي قيمة دفترية بلغت  50,515,858دينار
كويتي إلى مجموعة األوراق المالية ش.م.ك.م( .بر كم صــلة) مقابل ســداد القرض المســتحم إلى بنك محلي بمبل 49,250,000
دينار كويتي .قامت إحدى الشــركات التابعة للمجموعة بإبرام اتفاقية تاجير تمويلي مع مجموعة األوراق المالية ش.م.ك.م .الســت مار هكه
العقارات مع حم الشـراة بمبل  49,250,000دينار كويتي .يحمل إلتزام التاجير التمويلي معدل فائدة فعلي بواقع  %2.25سـنويا فوق
سـعر الخصـم المعلن من قبل بنك الكويت المركزم وتسـتحم السـداد مرتين سـنويا  .وفي حالة رابة الشـركة التابعة بشـراة تلك العقارات
االســت مارية فإنها تلتزم بســداد أصــل إلتزام التاجير التمويلي خ ل مدة العقد والكم ســو ينتهي في  28نوفمبر ( 2023إيضــاح .)6
قامت المجموعة بسداد مبل  3مليون دينار كويتي خ ل السنوات السابقة من إجمالي المديونية.
 -14مخصص مكافاة نهاية الخدمة
2021
296,051
21,080
()52,885
264,246

الرصيد في بداية السنة
المحمل خ ل السنة
المدفوع خ ل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2020
272,668
26,350
()2,967
296,051

 -15رأر المال
يتكون رأر المال المصـرح به من  400,000,000سـهم بقيمة اسـمية  100فلر للسـهم الواحد ،وجميع األسـهم نقدية .تم بيان رأر مال
الشركة كما يلي:
تم تحديد رأر المال المدفوع بمبل  23,565,439دينار كويتي موزعة على  235,654,390سـ ـهم بقيمة إســـمية  100فلر للســـهم
الواحد وجميع األسهم نقدية.
2021
40,000,000
16,434,561
23,565,439

رأر المال المصرح به
رأر المال اير المدفوع
رأر المال المدفوع

2020
23,565,439
23,565,439

كما في  15نوفمبر  ،2020تم إنعقاد جمعية عمومية اير عادية لمســــاهمي الشــــركة األم والتي تم من خ لها الموافقة على زيادة رأر
المال المصـرح به ليصـبح  40,000,000دينار كويتي مقسـما على  400,000,000سـهم بقيمة إسـمية  100فلر للسـهم .تم التاشـير
على كلك لدى الجهات الرسمية في تاري  2ديسمبر .2021
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 -16إحتيابي إجبارم
وفقا لمتبلبات قانون الشركات والن ام األساسي للشركة األم ،يتم تحويل نسبة ال تقل عن  %10من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة
األم قبل حصـة موسـسـة الكويت للتقدم العلمي وضـريبة دعم العمالة الوبنية وحصـة الزكاة ومكافاة أعضـاة مجلر اإلدارة إلى االحتيابي
اإلجبارم .ويجوز للشــركة األم إيقا هكا التحويل عندما يتجاوز رصــيد االحتيابي اإلجبارم  %50من رأر المال .إن هكا االحتيابي
اير قابل للتوزيع إال في الحاالت المنصـــوص عليها في القانون والن ام األســـاســـي للشـــركة األم .لم يتم التحويل لحســـاب االحتيابي
االجبارم ن را لوجود صافي خسارة خ ل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2021
 -17إحتيابي إختيارم
وفقا لمتبلبات الن ام األسـاسـي للشـركة األم يتم تحويل نسـبة ال تزيد عن  %10من صـافي ربح السـنة قبل حصـة موسـسـة الكويت للتقدم
العلمي وضــــريبة دعم العمالة الوبنية وحصــــة الزكاة إلى حســــاب اإلحتيابي اإلختيارم ويجوز إيقا هكا التحويل بقرار من الجمعية
العامة لمسـاهمي الشـركة األم بناة على إقتراح مجلر اإلدارة .لم يتم التحويل لحسـاب االحتيابي االختيارم ن را لوجود صـافي خسـارة
خ ل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2021
 -18الشركات التابعة كات الحصص اير المسيبرة بنسب مادية للمجموعة
نسبة ملكية الشركة األم
بشكل مباشر واير مباشر
إسم الشركة التابعة
شركة شوابئ العرب
للتنمية المحدودة
شركة صيفي كراون
ش.م.ل.
شركة سدرا المتحدة
جيمشيا كراون ليمتد

بلد التاسير

األنشبة
الرئيسية

2021
¤

2020

نسبة ملكية الحصص
اير المسيبرة
2021

2020

السودان

أنشبة عقارية

%¤73.48

73.48%

%26.52

%26.52

لبنان
اإلمارات العربية
المتحدة
مالتا

أنشبة عقارية

¤ %75

75%

%25

%25

أنشبة عقارية
أنشبة عقارية

%¤64.05
%
¤ 57.5

%64.05
%57.5

%35.95
%42.5

%35.95
%42.5
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شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
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ملخص المعلومات المالية للشركة التابعة كات الحصص اير المسيبرة بنسب مادية للمجموعة:
أ) ملخص بيان المركز المالي:
شركة شواطئ العرب للتنمية المحدودة
2020
2021

شركة صيفي كراون ش.م.ل.
2020
2021

شركة سدرا المتحدة
2020
2021

جيمشيا كراون ليمتد
2020
2021

الموجودات المتداولة
الموجودات اير المتداولة
مجموع الموجودات

3,984
12,120,000
12,123,984

3,994
12,150,000
12,153,994

542,171
280
542,451

567,354
353
567,707

383,914
582,599
966,513

384,664
583,739
968,403

26,560
15,091,875
15,118,435

42,936
16,795,035
16,837,971

المبلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات

866,913
866,913

866,571
866,571

4,201,163
4,201,163

4,227,304
4,227,304

6,397,075
6,397,075

5,988,151
5,988,151

21,936,973
21,936,973

23,917,875
23,917,875

صافي الموجودات (المطلوبات)

11,257,071

11,287,423

()3,658,712

()3,659,597

()5,430,562

()5,019,748

()6,818,538

()7,079,904

%26.52

%26.52

%25

%35.95

%35.95

%42.5

%42.5

()914,899

()1,952,070

()1,804,399

()2,896,106

()3,007,118

نسبة ملكية الحصص اير المسيبرة
صــافي الموجودات (المبلوبات) الخاصــة بالحصــص
2,985,375
اير المسيبرة

2,993,425

%25
()914,678

ب) ملخص بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر:

اإليرادات
المصروفات
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

شركة شواطئ العرب للتنمية المحدودة
2020
2021
()3,097
()2,487
()3,097
()2,487

نسبة ملكية الحصص اير المسيبرة

%26.52

%26.52

صافي الخسارة الخاصة بالحصص اير المسيبرة

()660

()821

شركة صيفي كراون ش.م.ل.
2020
2021
()60,001
()17,264
()60,001
()17,264
%25
()4,312
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شركة سدرا المتحدة
2020
2021
3,252
()3,041,381
()420,882
()3,038,129
()420,882

جيمشيا كراون ليمتد
2020
2021
43,723
()1,671,634
()354,552
()1,671,634
()310,829

%25

% 35.95

%35.95

%42.5

%42.5

()14,996

()151,290

()1,092,086

()132,022

()710,010
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التشغيل

 -19تكالي

رواتب وأجور وملحقاتها
إسته ك (إيضاح )9
أخرى

 -20مصاري

2021
171,803
1,409,518
575,878
2,157,199

2020
136,814
1,416,125
512,293
2,065,232

2021
294,524
286,763
581,287

2020
298,818
487,231
786,049

عمومية وإدارية

رواتب وأجور وملحقاتها
أخرى

 -21خسارة السهم األساسية والمخففة
إن المعلومات الضـرورية الحتسـاب خسـارة السـهم األسـاسـية والمخففة بناةا على المتوسـب المرجح لعدد األسـهم القائمة خ ل السـنة هي كما
يلي:
2020
2021
()1,662,728
()2,714,472
خسارة السنة الخاصة بمساهمي الشركة األم
عدد األسهم القائمة:
المتوسب المرجح لعدد األسهم القائمة (سهم)

235,654,390

235,654,390

خسارة السهم األساسية والمخففة (فلر)

()11.52

()7.06
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 -22معلومات القباعات
قررت اإلدارة أن القباعات التشغيلية تستند إلى المعلومات التي تمت مراجعتها من قبل مجلر اإلدارة بغرض توزيع الموارد وتقييم األداة.
تمارر المجموعة أنشبتها في العمليات العقارية والتي تشتمل على تجارة وتبوير وتاجير وإدارة العقارات وتاجير العقارات االست مارية.
يعرض الجدول التالي معلومات خاصة بالموجودات والمبلوبات واإليرادات والمصروفات:
العمليات العقارية

2021
أخرى

اإلجمالي

العمليات العقارية

2020
أخرى

اإلجمالي

إيرادات التشغيل
تكالي التشغيل
ربح التشغيل

4,713,486
()2,157,199
2,556,287

-

4,713,486
()2,157,199
2,556,287

5,561,437
()2,065,232
3,496,205

-

5,561,437
()2,065,232
3,496,205

مصاري عمومية وإدارية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
أرباح موجودات مالية
حصة من نتائ أعمال شركات زميلة
خسائر انخفاض في قيمة عقارات إست مارية
خسائر انخفاض في قيمة أراضي وعقارات محتف بها للتبوير
إيرادات أخرى
إيرادات فوائد
تكالي تمويل
نتائج القطاع
مخصصات اير موزعة
صافي (خسارة) ربح السنة

()581,287
()1,839,615
()341,701
3,022
9,827
()1,794,923
()1,988,390
()199,968
()2,188,358

159,352
()973,762
()814,410
()814,410

()581,287
159,352
()973,762
()1,839,615
()341,701
3,022
9,827
()1,794,923
()2,802,800
()199,968
()3,002,768

()786,049
()896,244
()54,753
()1,571,789
3,665¤
15,407¤
()2,221,212
()2,014,770
()2,014,770

612,800
612,800
612,800

()786,049
()896,244
612,800
()54,753
()1,571,789
3,665
15,407
()2,221,212
()1,401,970
()2,078,726
()3,480,696

مجموع الموجودات
مجموع المبلوبات

العمليات العقارية
94,890,160
84,051,016

2021
أخرى
3,554,821
-

اإلجمالي
98,444,981
84,051,016

العمليات العقارية
85,218,298
73,029,771

2020
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أخرى
4,760,600
-

اإلجمالي
89,978,898
73,029,771
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 -23قيار القيمة العادلة
تقوم المجموعـة بقيـار الموجودات المـاليـة بـالقيمـة العـادلـة كـالموجودات المـاليـة بـالقيمـة العـادلـة من خ ل األربـاح والخســـــائر والموجودات
المالية من خ ل الدخل الشامل اآلخر في تاري نهاية الفترة المالية.
تم ل القيمة العادلة المبل الممكن إسـت مه من بيع األصـل أو الممكن دفعه لسـداد اإللتزام من خ ل عملية تجارية بحتة بين أبرا
كما في تاري القيار .يعتمد قيار القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد االلتزام بإحدى البرق التالية:

السـوق

• من خ ل السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام.
• من خ ل أك ر األسواق ربحية لألصل أو اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئيسي.
يتم تصـني جميع الموجودات والمبلوبات التي يتم قياسـها أو اإلفصـاح عنها بالقيمة العادلة في البيانات المالية المجمعة من خ ل مسـتوى
قيار متسلسل إستنادا إلى أقل مستوى مدخ ت جوهرم نسبة إلى قيار القيمة العادلة ككل كما يلي:
• المستوى األول :ويشمل أسعار السوق النشب المعلنة (اير المعدلة) للموجودات والمبلوبات المما لة.
• المسـتوى ال اني :ويشـمل أسـر التقييم والتي يكون فيها أقل مسـتوى مدخ ت جوهرم نسـبة إلى قيار القيمة العادلة متاحا إما بشـكل
مباشر أو اير مباشر.
• المستوى ال الث :ويشمل أسر التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخ ت جوهرم نسبة إلى قيار القيمة العادلة اير متاح.
يبين الجدول التالي تحليل البنود المسجلة بالقيمة العادلة ببقا لمستوى القيار المتسلسل للقيمة العادلة:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر

المستوى األول
2,314,615
520,366
2,834,981

2021
المستوى الثالث
967,181
967,181

المجموع
2,314,615
1,487,547
3,802,162

المستوى األول
253,774

2020
المستوى ال الث
756,159

المجموع
1,009,933

تم اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات األست مارية كما هو موضح في (إيضاح .)9
تتم ل حركة الموجودات المالية والموجودات اير المالية المصـنفة ضـمن المسـتوم ال الث من الجدول الهرمي للقيمة العادلة في التغير في
القيمة العادلة فقب للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2021و 31ديسمبر .2020
قدرت اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات والمبلوبات المالية األخرى تقارب إلى حد كبير قيمتها الدفترية بســـبب االســـتحقاقات قصـــيرة
األجل لتلك الموجودات والمبلوبات.
 -24إدارة المخابر المالية
تستخدم المجموعة ضمن نشابها االعتيادم بعض األدوات المالية األولية م ل النقد والنقد المعادل ،مدينون ،مستحم من /إلى أبرا كات
صـلة ،موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسـائر ،موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشـامل اآلخر ،قرض
ألجل ،دائنون والتزام تاجير تمويلي .ونتيجة لكلك فإنها تتعرض للمخابر المشــار إليها أدناه .ال تســخدم المجموعة حاليا مشــتقات األدوات
المالية إلدارة هكه المخابر التي تتعرض لها.
مخاطر سعر الفائدة
تتعرض األدوات الماليـــة لمخابـــر التغيرات فـــي القيمـــة نتيجـــة التغيرات في معدالت سعر الفائدة لموجوداتها ومبلوباتها المالية كات
الفائدة المتغيرة .إن أسـعار الفائدة الفعلية والفترات التي يتم خ لها إعادة تسـعير أو إسـتحقاق الموجودات والمبلوبات المالية يشـار إليها في
اإليضاحات المتعلقة بها.
يبين الجدول التالي أ ر حسـاسـية التغير المعقول المحتمل في أسـعار الفائدة مع بات المتغيرات األخرى على خسـارة المجموعة من خ ل
أ ر تغيير معدل فائدة اإلقتراض.
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قرض ألجل
التزام تأجير تمويلي

الزيادة (النقص) في
معدل الفائدة
% 0.5 +
% 0.5 +

وديعة بنكية قصيرة األجل
قرض ألجل
التزام تاجير تمويلي

الزيادة (النقص) في
معدل الفائدة
% 0.5 +
% 0.5 +
% 0.5 +

2021
األرصدة كما في
 31ديسمبر
14,047,317
52,000,000
2020
األرصدة كما في
 31ديسمبر
1,011,509
15,285,205
46,250,000

األثر على بيان األرباح
أو الخسائر المجمع
70,237 +
260,000 +
األ ر على بيان األرباح
أو الخسائر المجمع
5,058 +
76,426 +
231,250 +

مخاطر االئتمان:
إن خبر االئتمان هو خبر احتمال عدم قدرة أحـد أبرا األداة المالية على الوفاة بالتزاماته التعاقدية مسببا خسارة مالية للبر اآلخر.
إن الموجودات المالية التي قد تعرض المجموعة لمخابر االئتمان تتم ل أساسا في النقد والنقد المعادل ،المدينين والمستحم من أبرا
كات صلة .كما يتم إ بات رصيد المدينين بالصافي بعد خصم مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.
نقد لدى البنوك والودائع ألجل
إن النقد لدى البنوك والودائع ألجل الخاصة بالمجموعة والتي تقار بالتكلفة المبفاة تعتبر منخفضة المخابر ،ويحتسب مخصص الخسائر
على أسار الخسائر المتوقعة لفترة  12شهرا .كما أن النقد والودائع البنكية قصيرة األجل للمجموعة مودعة لدى موسسات مالية كات سمعة
ائتمانية جيدة دون تاري سابم للتعسر .واستنادا إلى تقييم اإلدارة ،فإن أ ر خسائر االئتمان المتوقعة نتيجة تلك الموجودات المالية اير
جوهرم للمجموعة حيث أن مخابر التعسر لم تزداد بشكل كبير منك التحقم أو االعترا المبدئي.
المدينون التجاريون
إن تعرض المجموعة لمخابر االئتمان يتا ر بشـكل رئيسـي بالخصـائص الفردية لكل عميل .إن الببيعة التركيبية لقاعدة عم ة المجموعة،
بما في كلك مخابر التخل عن السداد المتعلقة بالصناعة والدولة ،والتي يعمل فيها العم ة ،لها تا ير أقل على مخابر االئتمان.
تتم إدارة مخابر االئتمان للعم ة من قبل كل وحدة عمل تخضـــع لســـياســـة المجموعة وإجراةاتها وضـــواببها المتعلقة بإدارة مخابر
االئتمان للعم ة .تتم مراقبة الكمم المدينة للعم ة بشكل منت م.
إن الحد األعلى لتعرض المجموعة لمخابر االئتمان النات عن عدم سداد البر
والمستحم من أبرا كات صلة.

المقابل هو القيمة الدفترية للنقد والنقد المعادل ،المدينين

مخاطر العمالت األجنبية:
إن مخابر العم ت األجنبية هي مخابر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة لتقلبات أسعار صر
العم ت األجنبية .تتعرض المجموعة لمخابر العملة األجنبية والناتجة عن المعام ت التي تتم بعم ت اير الدينار الكويتي .ويمكن
للمجموعة تخفيض خبر تعرضها لتقلبات أسعار صر العم ت األجنبية من خ ل استخدامها لمشتقات األدوات المالية .وتحرص
المجموعة على إبقاة صافي التعرض لمخابر العملة األجنبية في مستوى معقول ،وكلك من خ ل التعامل بعم ت ال تتقلب بشكل جوهرم
مقابل الدينار الكويتي.
ي هر البيان التالي حساسية التغيرات المحتملة والمعقولة في أسعار صر
الكويتي:

العم ت األجنبية المستخدمة من قبل المجموعة مقابل الدينار
2021
الزيادة (النقص(
مقابل الدينار الكويتي
%5 ±
%5 ±
%5 ±
%5 ±

ليرة لبناني
دوالر أمريكي
يورو
درهم إماراتي
االجمالي
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األثر على بيان األرباح
أو الخسائر والدخل الشامل
اآلخر المجمع
11,888 ±
741,227 ±
307,572 ±
19,441 ±
1,080,128 ±
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2020
األ ر على بيان األرباح
أو الخسائر والدخل الشامل
اآلخر المجمع
13,428 ±
638,017 ±
336,395 ±
17,256 ±
1,005,096 ±

الزيادة (النقص(
مقابل الدينار الكويتي
%5 ±
%5 ±
%5 ±
%5 ±

ليرة لبناني
دوالر أمريكي
يورو
درهم إماراتي
االجمالي

مخاطر السيولة:
تنت مخـابر الســــيولـة عن عـدم مقـدرة المجموعـة على توفير األموال ال زمـة لســـــداد التزامـاتهـا المتعلقـة بـاألدوات المـاليـة .وإلدارة هـكه
المخابر تقوم المجموعة بتقييم المقدرة المالية لعم ئها بشـكل دورم ،وتسـت مر في الودائع البنكية أو اإلسـت مارات األخرى القابلة للتسـييل
الســريع مع تخبيب وإدارة التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة من خ ل اإلحتفا باحتيابيات نقدية مناســبة وخبوب إئتمان بنكية ســارية
ومتاحة ومقابلة استحقاقات الموجودات والمبلوبات المالية.
جدول االستحقاق الخاص بالمطلوبات المالية:
2021
قرض ألجل
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
مستحق إلى أطراف ذات صلة
توزيعات أرباح مستحقة
التزام تأجير تمويلي

خالل  3أشهر
14,047,317
7,613,397
175,182
21,835,896

 6 – 3شهور
63,392
63,392

قرض ألجل
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
مستحم إلى أبرا كات صلة
توزيعات أرباح مستحقة
التزام تاجير تمويلي

خ ل  3أشهر
15,285,205
7,592,277
175,182
23,052,664

 6 – 3شهور
104,478
104,478

 12 – 6شهر
587,669
9,299,813
9,887,482

أكثر من 12
شهر
52,000,000
52,000,000

المجموع
14,047,317
8,264,458
9,299,813
175,182
52,000,000
83,786,770

2020
 12 – 6شهر
620,236
2,706,342
3,326,578

أك ر من 12
شهر
46,250,000
46,250,000

المجموع
15,285,205
8,316,991
2,706,342
175,182
46,250,000
72,733,720

مخاطر أسعار أدوات الملكية:
إن مخابر أسعار أدوات الملكية هي مخابر إنخفاض القيمة العادلة ألدوات الملكية كنتيجة لتغيرات مستوى موشرات أدوات الملكية وقيمة
األسهم بشكل منفرد .إن التعرض لمخابر أسعار أدوات الملكية ينشا من است مارات المجموعة في أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية
بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر .الدارة هكه المخابر ،تقوم
المجموعة بتنويع القباعات المست مر فيها بمحف تها اإلست مارية.
يوضح البيان التالي حساسية التغير المعقول في موشرات الملكية كنتيجة لتغييرات في القيمة العادلة ألدوات الملكية التي يوجد لدى المجموعة
تعرض مو ر لها كما في تاري البيانات المالية المجمعة:
2021

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الزيادة (النقص(
مقابل الدينار الكويتي
%5 +
%5 +
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األثر على
بيان األرباح
أو الخسائر المجمع
115,731
-

األثر على
بيان األرباح
أو الخسائر والدخل
الشامل اآلخر المجمع
74,377 +

شركة المصالح العقارية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
2020
الزيادة (النقص(
مقابل الدينار الكويتي
%5 +

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر

األ ر على بيان األرباح
أو الخسائر والدخل الشامل
اآلخر المجمع
50,497 +

 -25إدارة مخابر الموارد المالية
إن هد المجموعة عند إدارة مواردها المالية هو المحاف ة على قدرتها على اإلستمرار ،وكلك لتوفير عوائد لحاملي حصص رأر المال
ومنافـع للمستخدمين الخارجيين ،وككلك للمحاف ة على هيكل م الي للموارد المالية لتخفيض أعباة خدمة تلك الموارد المالية .وللمحاف ة على
أو لتعديل الهيكل الم الي للموارد المالية يمكن للمجموعة تن يم مبال التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين ،تخفيض رأر المال المدفوع،
إصدار أسهم جديدة ،بيع موجودات لتخفيض الديون ،سداد قروض أو الحصول على تسهي ت بنكية.
بالمقــارنة بالشركات األخرى في نفر المجال ،تقوم المجموعــة بمراقبة رأر المال بناة على نسبــة الدين إلى الموارد المالية ،يتم إحتساب
هـكه النسبة باحتساب صافي الديون مقسوما على إجمالي الموارد المالية ،يتم إحتساب صافي الديون كإجمالي اإلقتراض ناقصا النقد والنقد
المعادل .ويتم إحتساب إجمالي الموارد المالية كحقوق الملكية والتي ت هر في بيان المركز المالي المجمع مضافا اليها صافي الديون.
لغرض إدارة مخابر الموارد المالية يتكون إجمالي الموارد المالية مما يلي:
2021
14,047,317
52,000,000
()1,368,077
64,679,240
14,393,965
79,073,205
%82

قرض ألجل
التزام تاجير تمويلي
يخصم :نقد ونقد معادل
صافي الديون
مجموع حقوق الملكية
إجمالي الموارد المالية
نسبة الدين إلى الموارد المالية

2020
15,285,205
46,250,000
()2,710,638
58,824,567
16,949,127
75,773,694
%78

 -26الجمعية العامة
تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020من قبل مساهمي الشركة األم في اجتماع
الجمعية العامة العادية المنعقد في تاري  10مايو  .2021ولم تعلن الشركة األم عن أم توزيعات أرباح للسنة المنتهية في كلك التاري .
 -27مبدأ اإلستمرارية
تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا لمبدأ االستمرارية ،والكم يفترض قدرة المجموعة على تحقيم موجوداتها وسداد التزاماتها من خ ل
نشابها اإلعتيادم ،وال تتضمن البيانات المالية المجمعة أية تعدي ت قد تنت عن عدم التاكد من إستمرارية المجموعة.
كما في  31ديسمبر  ،2021تكبدت المجموعة خسائر بمبل  3,002,768دينار كويتي ( 3,480,696 :2020دينار كويتي) ،كما بلغت
الخسائر المتراكمة للمجموعة مبل  11,373,533دينار كويتي ( 8,659,061 :2020دينار كويتي) ،وتجاوزت المبلوبات المتداولة
للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبـل  24,083,370دينار كويتي ( 20,337,324 :2020دينار كويتي) إضافة إلى أن نسبة الدين إلى
إجمالي الموارد المالية قد بلغت  .)%78 :2020( %82كما لم تتمكن المجموعة حتى تاري اعتماد البيانات المالية المجمعة من إعادة
جدولة تسهي تها اإلئتمانية المضمونة برهن أراضي وعقارات محتف بها للتبوير (إيضاح .)11
إن استمرارية المجموعة تعتمد على قدرتها على تحقيم أرباح وتعزيز تدفقاتها النقدية في المستقبل وإعادة هيكلة وتجديد تسهي تها االئتمانية،
إضافة إلى الدعم والتمويل من قبل المساهمين الرئيسيين.
وترى إدارة المجموعة أنه على الرام من الشكوك الجوهرية حول قدرة المجموعة على مواجهة هكه العوامل السابم ككرها ،والكم قد ينت
عنه عدم قدرة المجموعة على تحقيم موجوداتها وسداد التزاماتها من خ ل نشابها االعتيادم ،فإن إدارة المجموعة تقوم بدراسة العديد من
االستراتيجيات لتحسين األداة التشغيلي والمركز المالي وكفاية الموارد المالية للمجموعة ،ولديها اعتقاد راس بان المجموعة قادرة على
مواصلة أعمالها كمنشاة مستمرة .تلقت المجموعة كتاب دعم من الشركة األم النهائية (شركة المصالح اإلست مارية ش.م.ك( .مقفلة) موكدة
على مواصلة دعمها لعمليات المجموعة الجارية.
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 -28دعاوى قضائية
أ) خ ل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2010أبرمت الشركة األم عقودا إلنشاة عقارات مع الشركة الكويتية لبناة المعامل والمقاوالت
ش.م.ك.ع"( .المساهم الرئيسي") والتي قامت الشركة األم بموجبها بقيد محجوز ضمان مستحم للمساهم بمبل  1,614,063دينار
كويتي كما في  31ديسمبر  .2020قام المساهم الرئيسي في  3ديسمبر  2017برفع دعوى قضائية ضد الشركة األم باالعتراض على
الرصيد المستحم من محجوز الضمان والمبالبة بقيمة األوامر التغييرية .أصدرت المحكمة االبتدائية بتاري  26مارر  2019حكما
ضد الشركة األم بإلزامها بمبل  1,849,621دينار كويتي ،وعليه ،قامت الشركة األم والمساهم الرئيسي بالبعن باالستئنا على
الحكم سال الككر بموجب االستئنافين أرقام ( – 2019/3103 ،3097ر ت  .)1/تم تحديد جلسة في  15ديسمبر  2019لم ول
الخصوم أمام لجنة الخبراة المنتدبة وتحديد جلسة في  7يونيو  2020لن ر موضوع االستئنا حتى يرد تقرير لجنة الخبراة ،التي تم
تاجيلها لجلسة  3إبريل .2022
بناةا على الحكم الصادر من المحكمة االبتدائية بتاري  26مارر  ،2019قامت الشركة األم بتكوين مخصص لمواجهة اإللتزامات
المحتملة عن تلك الدعوى القضائية بمبل  235,558دينار كويتي كما في  31ديسمبر  2020والكم تم إدراجه في بيان األرباح أو
الخسائر المجمع في السنوات السابقة.
ب) خ ل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020قامت إحدى الشركات التابعة (“شركة سدرا المتحدة”) (“الشركة التابعة”) والكائنة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة بقيد مخصصات دعاوى قضائية بمبل  22,396,033درهم إماراتي ،أم ما يعادل 1,843,168
دينار كويتي بناةا على األحكام الصادرة من محاكم دبي وبيانها كالتالي:
 )1في  24أكتوبر  ،2018قضت محكمة دبي اإلبتدائية في القضية رقم  ،2017/586بإلزام الشركة التابعة بسداد مبل وقدره
 15,716,382درهم إماراتي باإلضافة إلى الفوائد المستحقة والتي بلغت  %9من أصل المبل المبلوب سداده ،أم ما يعادل
 1,740,324دينار كويتي .وعليه ،قامت الشركة التابعة بتكوين مخصص إضافي لمواجهة اإللتزامات المحتملة الناتجة عن تلك
الدعوى القضائية بمبل  522,210دينار كويتي خ ل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
 )2القضية رقم  ،2016/283والتي صدر بها حكم بإلزام الشركة التابعة بسداد مبل وقدره  11,151,174درهم إماراتي باإلضافة
إلى الفوائد المستحقة والتي بلغت  %9من أصل المبل المبلوب سداده ،أم ما يعادل  1,320,958دينار كويتي .وعليه ،قامت
الشركة التابعة بتكوين مخصص لمواجهة اإللتزامات المحتملة لتلك الدعوى القضائية بمبل  1,320,958دينار كويتي كما في
 31ديسمبر .2020
قامت شركة سدرا المتحدة خ ل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020بسداد جزة من مخصص القضايا القانونية بمبل
 342,463دينار كويتي.
خ ل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2021قامت الشركة التابعة بزيادة مخصص القضايا القانونية بمبل  199,968دينار
كويتي والتي تم ل مبل الفوائد المستحقة عن األحكام سابقة الككر.
 -29إلتزامات محتملة
يوجد على المجموعة كما في  31ديسمبر إلتزامات محتملة هي كما يلي:
2021
114,199

خبابات ضمـان

2020
114,199

تم الحصول على خبابات الضمان من بنوك محلية مقابل اباة نقدم محتجز لدى تلك البنوك بمبل  114,826دينار كويتي (:2020
 114,826دينار كويتي) (إيضاح .)3
 -30أ ر فيرور كورونا المستجد (كوفيد  )19على البيانات المالية المجمعة
أدى تفشي فيرور كورونا (" )"COVID - 19عبر منابم جغرافية مختلفة على مستوى العالم منك نهايات عام  2019حتى اآلن إلى
تعبيل األعمال واألنشبة االقتصادية ،حيث أعلنت من مة الصحة العالمية أنه وباة عالمي ،كما أعلنت السلبات المالية والنقدية في جميع
أنحاة العالم ،بما في كلك دولة الكويت ،عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاة العالم لمواجهة اآل ار السلبية المحتملة .اتخكت إدارة المجموعة
العديد من اإلجراةات إلدارة المخابر المتعلقة بالوباة ،بما في كلك تحديد القباعات األك ر ضعفا التي تا رت في المقام األول ووضع تدابير
إضافية لضمان مستوى عا ٍل من إدارة تلك المخابر .تبلبت حاالت عدم التيقن الناجمة عن وباة (" )"COVID - 19من المجموعة أن
تاخك في االعتبار تا ير التقلبات العالمية في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية التي تم أخكها في االعتبار وكلك الدارة مخابر االئتمان
والسيولة وتحديد أ ر تداعيات وباة (" )"COVID - 19على قيار القيمة العادلة ل دوات المالية واير المالية وقيد تلك اآل ار في البيانات
المالية المجمعة منك بداية تفشي الوباة وحتى تاري البيانات المالية المجمعة المرفقة.
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كما أجرت المجموعة تقييما حول قدرتها على االستمرار كمنشاة مستمرة في ل ال رو االقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة
حول المخابر وحاالت عدم التاكد المستقبلية وكلك العداد التوقعات التي تتناول األداة المستقبلي للمجموعة ورأر المال والسيولة .رام
األ ر المتفاقم لوباة (" ،)"COVID - 19إال أنه في الوقت الراهن ،تشير التوقعات إلى أن المجموعة لديها موارد كافية ل ستمرار في
مزاولة عملياتها التشغيلية فض عن أن موقفها المتعلم باالستمرارية لم يتا ر إلى حد كبير ولم يتغير بشكل مادم منك  31ديسمبر .2020
ونتيجة لكلك ،فقد أعدت هكه المعلومات المالية المرحلية المجمعة بما يتوافم مع أسار مبدأ االستمرارية.
وقد خ لصت إدارة المجموعة إلى عدم الحاجة إلى إجراة تعدي ت مادية على المبلوبات والموجودات األخرى للمجموعة كما في تاري
البيانات المالية المجمعة المرفقة ،وستحتاج إدارة المجموعة إلى الن ر بعناية في متبلبات القيار واالعترا بخسائر االنخفاض في قيمة
موجودات المجموعة مستقب  ،كلك ألنه ال يزال مدى ومدة األ ر االقتصادم لهكه األحداث اير موكد ،حيث أنه يعتمد على التبورات
المستقبلية التي ال يمكن التنبو بها بدقة في هكا الوقت ،م ل معدل انتقال الفيرور ومدى فعالية إجراةات االحتواة االحترازية المتخكة ،وككلك
مدى سرعة انتشار وفعالية اللقاحات المعتمدة من الجهات الحكومية على مستوى العالم .ون را لعدم التيقن المستمر المتعلم باأل ر
االقتصادم ،ال يمكن إجراة تقدير مو وق لكلك التا ير في الوقت الحالي ،ولكن قد يو ر على المعلومات المالية في الفترات المالية المستقبلية،
وقد يختل حجم ومقدار كلك التا ير وفقا للمدى والفترة التي من المتوقع أن تنتهي هكه األحداث ون ارها.
إدارة مخاطر االئتمان
ببقت المجموعة إفتراضات إضافية تقديرية على النماكج القائمة للخسائر االئتمانية المتوقعة من خ ل تببيم السيناريوهات المرجحة
باالحتماالت على عوامل االقتصاد الكلي كات الصلة المتعلقة بالمناخ االقتصادم للسوق الكم تزاول فيه أنشبتها.
قياس القيم العادلة لألدوات المالية
أخكت المجموعة في اإلعتبار اآل ار المحتملة لتقلبات السوق الحالية وكلك عند تحديد المبال المفصح عنها للموجودات المالية المسعرة
والغير مسعرة للمجموعة ،حيث إن هكا يم ل أفضل تقييم لادارة على أسار المعلومات المتاحة التي يمكن م ح تها كما في تاري البيانات
المالية المجمعة .بالن ر إلى تا ير وباة (كوفيد  ،) 19قامت المجموعة بتقييم ما إكا كانت القيم العادلة للموجودات المالية تم ل السعر الكم
يمكن تحقيقه للمعام ت بين المشاركين في السوق في السيناريو الحالي .خلصت المجموعة إلى أنه ال يوجد تا ير مادم مترتب على وباة
فيرور كورونا (كوفيد .)19
قياس القيم العادلة لألدوات غير المالية
كما في تاري البيانات المالية المجمعة ،قامت المجموعة بتحديد تا ير تفشي وباة (" )"Covid - 19على القيمة الدفترية لموجوداتها اير
المالية كما في  31ديسمبر  2021والنات من التا ير على التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن هكه الموجودات اير المالية أو توقعات
المشاركين في السوق للسعر اعتمادا على المنه المستخدم في تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات كما في  31ديسمبر  .2021تدرك
المجموعة أن بعض المنابم الجغرافية والقباعات التي توجد فيها هكه الموجودات قد تا رت سلبا ،ومع استمرار الوضع في التبور
واالنتشار ،تراقب المجموعة باستمرار توقعات السوق وتستخدم االفتراضات كات الصلة لتعكر قيمة هكه الموجودات اير المالية بشكل
مناسب في البيانات المالية.
وبالتالي ،قامت المجموعة باإلعترا بمبل  1,839,615دينار كويتي كخسائر إنخفاض في القيمة العادلة للعقارات االست مارية (إيضاح
 ،)9ومبل  341,701دينار كويتي كخسائر إنخفاض في األراضي والعقارات المحتف بها للتبوير (إيضاح .)10
إدارة مخاطر السيولة:
إستجابة لتفشي وباة (" ،)" Covid - 19تقوم المجموعة بتقييم السيولة بعناية واتخاك اإلجراةات والتدابير المناسبة .ستواصل المجموعة
تقييم مركز السيولة لديها وكلك من خ ل مراقبة تدفقاتها النقدية وتوقعاتها بعناية.
مبدأ االستمرارية
أجرت المجموعة تقييما حول قدرتها على االستمرار كمنشاة مستمرة في ل ال رو االقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة حول
مخابر وحاالت عدم التاكد المستقبلية .تم تقييم التوقعات التي تتناول األداة المستقبلي للمجموعة والسيولة ،وعلى الرام من األ ر المتفاقم
لوباة فيرور كورونا (" ،)" Covid - 19إال أنه في الوقت الراهن ،تشير التوقعات إلى أن المجموعة لديها موارد كافية ل ستمرار في
مزاولة عملياتها التشغيلية فض على أن موقفها المتعلم باالستمرارية لم يتا ر إلى حد كبير حتى تاري اعداد البيانات المالية المجمعة،
ونتيجة لكلك ،فقد أعدت هكه البيانات المالية المجمعة بما يتوافم مع أسار مبدأ االستمرارية.
من المتوقع أن تستمر اآل ار الحالية والمتوقعة لتفشي تا ير وباة (" )"Covid - 19على االقتصاد العالمي واألسواق المالية في التبور
واالنتشار ،كما ال يزال حجم ومدة هكه التبورات اير موكد في هكه المرحلة ولكن يمكن أن يو ر سلبا على األداة المالي للمجموعة
والتدفقات النقدية والمركز المالي في المستقبل .ستواصل المجموعة مراقبة توقعات السوق وتحديث االفتراضات والتوقعات الخاصة به
حيث قد يكون لكلك تا ير كبير على البيانات المالية المجمعة في المستقبل.
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