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حامد محمد العيبان
رئيس مجلس اإلدارة

طالل بدر البحر 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رامي خالد علي        
عضو مجلس إدارة

ليلى عبدالكريم االبراهيم
عضو مجلس إدارة

بدر جاسم الهاجري
عضو مجلس إدارة

عبد اهلل عبد الرزاق العصفور   
عضو مجلس إدارة

خالد بدر الطاحوس    
عضو مجلس إدارة

محمد ابراهيم الهديب   
عضو مجلس إدارة 



رئيس مجلس اإلدارة
رسالة
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،، حضرات السادة املساهمني الكرام 

الكرام، املساهمني  حضرات 
أن  القابضة،  لالستثمار  الكويتية  الدولية  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  واخواني،  يسرني 
املنتهية  املالية  السنة  عن  املالي  وأدائها  الشركة  نشاط  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  لكم  نقدم 

يف 31 ديسمبر 2019.

األداء املالي
2019، مقارنة بأرباح  3.5 مليون دينار كويتي يف  حققت الشركة، وهلل احلمد، ارباحا بلغت 
بلغ 35.4 مليون دينار كويتي يف 2018 )التى كان منها 32.8 مليون دينار نتيجة حكم قضائي 
الواحد  للسهم  فلسا   210 بلغت  بربحية  أي  حكومية(  جهات  طرف  الشركة  لصالح  نهائي 
مقارنة بـ 2.073 فلسا للسهم الواحد يف 2018. كذلك ارتفعت حقوق املساهمني من 44.3 

مليون دينار كويتي يف 2018 لتبلغ 47.4 مليون دينار كويتي يف 2019. 

الشركة أداء 
املخطط  االستراتيجية  تنفيذ  فى  باالستمرار   2019 املالية  السنة  خالل  الشركة  قامـت 
أداء احملفظـة  مراجعـة وحتسـني  وذلك من خالل  للدخل  املدرة  االصول  فى  باالستثمار  لها 
اسـتثمارات  عـدة  مـن  التخـارج  تـم  حيـث  االسـتراتيجية،  تلك  مـع  يتـواءم  مبـا  االسـتثمارية 
االستثمار  فى  بالتوسع  الشركة  قامـت  كمـا  كويتـي.  دينـار  مليـون   3.2 بلغت  اجماليـة  بقيمـة 
السوقية  قيمتها  ارتفاع  على  باحملافظة  تتميز  متنوعة  وعقارية  فندقية  مشاريع  بعدة 
أمـر  وهـو  كويتـي،  دينـار  مليون   8.7 بلغت  اجمالية  بقيمة  للدخـل  مـدرة  لكونها  باإلضافة 
معدالت  على حتقيق  الشركة  قدرة  ويعزز  املستقبلية  النقديـة  التدفقـات  شـأنه حتسـني  مـن 

املرجوة. النمو 

املستقبلية املشاريع 
ستواصل الشركة بعون اهلل .. االستمرار فى تنفيذ االستراجتية املوضوعة بالتوسع والتنوع 
مبا  االستثمارات  تلك  على  جيدة  عوائد  وحتقيق  خارجياً  او  محليا  سواء  استثماراتها  فى 
اصابت  التى  الصعبة  التحديات  ظل  فى  عليها  واحملافظة  املساهمني  حقوق  تعظيم  يحقق 
داعني   ،2020 العام  مستهل  فى  كورنا  وباء  بتفشي  فادح  بضرر  واحمللي   العاملي  االقتصاد 

اهلل عز جل ان يرفع عنا هذا الوباء ونسأله السالمة للجميع.

وأخيراً اتقدم بالشكر لكم وللسادة اعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة ولكل من ساهم 
ويساهم فى حتقيق جناح وازدهار الشركة.

واهلل ولي التوفيق،،

العيبـان محمـد  حامـد 
اإلدارة رئيـس مجلـس 



المالية
البيانات 
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المحتويات

 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
بيان المركز المالي 
بيان األرباح أو الخسائر 
 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 بيان التدفقات النقديه 
ايضاحات حول البيانات المالية 



تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
الى السادة المساهمين  المحترمين

الشركة الدولية الكويتية لالستثمار القابضة - ش.م.ك.ع
دولة الكويـت

تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

الرأي
لقد دققنا البيانات املالية للشركة الدولية الكويتية لالستثمار القابضة - ش.م.ك.ع. »الشركة«، والتي تتضمن بيان املركز 
املالي كما يف 31 ديسمبر 2019، وبيان األرباح أو اخلسائر وبيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر وبيان التغيرات 
يف حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات املالية، مبا يف ذلك ملخص 

السياسات احملاسبية الهامة.

برأينا، إن البيانات املالية املرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي املادية، املركز املالي للشركة كما يف 31 ديسمبر 
2019، وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية.

أساس ابداء الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤوليتنا وفقا لتلك املعايير قد مت شرحها ضمن بند مسؤوليات 
مراقبي احلسابات حول تدقيق البيانات املالية الوارد يف تقريرنا. كما أننا مستقلون عن الشركة وفقا ملتطلبات ميثاق األخالق 
واملتعلقة  األخالقية  املتطلبات  إلى  باإلضافة  احملاسبني،  أخالقية  ملعايير  الدولي  املجلس  عن  الصادر  املهنيني  للمحاسبني 
بتدقيقنا للبيانات املالية يف دولة الكويت، كما قمنا بااللتزام مبسؤولياتنا األخالقية األخرى مبا يتوافق مع تلك املتطلبات 

وامليثاق. أننا نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، كافية ومالئمة لتكون أساسا يف ابداء رأينا.

أنور القطــامــــــــــــــي وشـــــــــــــــــــركاه
مدققون ومستشارون

عمارة السوق الكبير - برج أ - الطابق التاسع
تلفون: 3900-9 2244 )965(+ 

فاكس: 8451 2243 )965(+
ص.ب 2986 صفاة - 13030 الكويت

gt@kw.gt.com

RSM البزيع وشركاهم
برج الراية 2 - الطابق 41 و 42

شارع عبدالعزيز حمد الصقر، شرق
ص.ب 2115 - الصفاة - 13022 دولة الكويت

ت  22961000 965       ف  22412761 965
www.rsm.global/kuwait



مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية
إن اإلدارة هي اجلهة املسؤولة عن إعداد وعرض تلك البيانات املالية بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية، وعن 
نظام الرقابة الداخلي الذي تراه مناسبا لتمكينها من إعداد البيانات املالية، بحيث ال تتضمن أية أخطاء مادية سواء كانت 

ناجتة عن االحتيال أو اخلطأ.

وإلعداد تلك البيانات املالية، تكون إدارة الشركة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على حتقيق االستمرارية واإلفصاح عند 
احلاجة عن األمور املتعلقة بتحقيق تلك االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية احملاسبي، ما لم يكن بنية اإلدارة تصفية 

الشركة أو إيقاف أنشطتها أو عدم توفر أية بدائل أخرى واقعية لتحقيق ذلك.

إن املسؤولني عن احلوكمة هم اجلهة املسؤولة عن مراقبة عملية التقرير املالي للشركة.

مسؤوليات مراقبي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
إن هدفنا هو احلصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية ككل، خالية من أخطاء مادية، سواء كانت ناجتة عن االحتيال 
أو اخلطأ، وإصدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأينا. إن التأكيدات املعقولة هي تأكيدات عالية املستوى، ولكنها ال تضمن 
بأن مهمة التدقيق املنفذة وفق متطلبات املعايير الدولية للتدقيق، سوف تقوم دائما بكشف األخطاء املادية يف حالة وجودها. 
إن االخطاء وسواء كانت منفردة أو مجتمعة والتي ميكن أن تنشأ من االحتيال أو اخلطأ تعتبر مادية عندما يكون من املتوقع 

أن تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدم واملتخذة بناء على ما ورد يف تلك البيانات املالية.



وكجزء من مهام التدقيق وفق املعايير الدولية للتدقيق، نقوم مبمارسة التقديرات املهنية واالحتفاظ مبستوى من الشك املهني 
طيلة أعمال التدقيق، كما أننا نقوم بالتالي:

وتنفيذ  وتصميم  أو اخلطأ،  االحتيال  ناجتة عن  كانت  املالية، سواء  البيانات  املادية يف  االخطاء  وتقييم مخاطر  حتديد   -
إجراءات التدقيق املالئمة التي تتجاوب مع تلك املخاطر، واحلصول على أدلة التدقيق الكافية واملالئمة لتوفر لنا أساسا 
الناجتة عن  الناجتة عن االحتيال تعتبر أعلى من تلك املخاطر  املادية  الفروقات  إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف 
اخلطأ، حيث أن االحتيال قد يشمل تواطؤ، أو تزوير، أو حذوفات مقصودة، أو عرض خاطئ أو جتاوز إلجراءات الرقابة 

الداخلية.
استيعاب إجراءات الرقابة الداخلية التي لها عالقة بالتدقيق لغرض تصميم إجراءات التدقيق املالئمة حسب الظروف،   -

ولكن ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
تقييم مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املطبقة واإليضاحات املتعلقة بها واملعدة من قبل   -

إدارة الشركة.
التي  التدقيق  االستنتاج حول مالءمة استخدام اإلدارة لألسس احملاسبية يف حتقيق مبدأ االستمرارية، وبناء على أدلة   -
حصلنا عليها، سوف نقرر فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ومرتبط بأحداث أو ظروف قد تشير إلى وجود شكوك 
جوهرية حول قدرة الشركة على حتقيق االستمرارية، وإذا ما توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإن علينا أن نلفت 
االنتباه لذلك ضمن تقرير مراقبي احلسابات إلى اإليضاحات املتعلقة بها ضمن البيانات املالية، أو يف حالة ما إذا كانت 
تلك اإليضاحات غير مالئمة، لتعديل رأينــا. إن استنتاجنا سوف يعتمد على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ 
تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإنه قد يكون هناك أحداث أو ظروف مستقبلية قد تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على حتقيق 

االستمرارية.
تقييم اإلطار العام للبيانات املالية من ناحية العرض والتنظيم والفحوى، مبا يف ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت تلك   -

البيانات املالية تعكس املعامالت واألحداث املتعلقة بها بشكل يحقق العرض الشامل بشكل عادل.

أننا نتواصل مع املسؤولني عن احلوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق املخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق 
الهامة مبا يف ذلك أية أوجه قصور جوهرية يف أنظمة الرقابة الداخلية التي لفتت أنتباهنا أثناء عملية التدقيق.

كما قمنا بتزويد املسؤولني عن احلوكمة مبا يفيد التزامنا مبتطلبات أخالقية املهنة املتعلقة باالستقاللية، وتزويدهم بكافة 
ارتباطاتنا واألمور األخرى التي قد تشير إلى وجود شكوك يف إستقالليتنا، أو حيثما وجدت، واحلماية منها.



التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات األخرى
2016، والئحته التنفيذية والتعديالت  1 لسنة  برأينا كذلك، أن البيانات املالية تتضمن ما نص عليه قانون الشركات رقم 
الالحقة عليهما وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وتعديالتهما الالحقة، وأننا قد حصلنا على املعلومات والتفسيرات 
وأن  املرعية،  وفقا لألصول  أجري  اجلرد  وأن  منتظمة،  الشركة متسك حسابات  وأن  مهمتنا،  ألداء  رأيناها ضرورية  التي 
البيانات املالية الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد يف دفاتر الشركة. ويف حدود املعلومات التي توافرت لدينا 
لم تقع خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019، مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، والئحته التنفيذية 
والتعديالت الالحقة عليهما أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وتعديالتهما الالحقة، على وجه قد يكون له تأثيراً 

مادياً على نشاط الشركة أو مركزها املالي.

أنور يوسف القطامي
زميل جمعية احملاسبني القانونيني يف بريطانيا

)مراقب مرخص رقم 50 فئة  أ(
جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم

الكويت
6 يوليو 2020

د. شعيب عبداهلل شعيب
)مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33(

RSM البزيع وشركاهم



الشركة الدولية الكويتية لالستثمار القابضة – ش.م.ك.عالتقرير السنوي 162019

املوجودات
املوجودات املتداولة:

نقد ونقد معادل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

أرصدة مدينة وموجودات أخرى
مجموع املوجودات املتداولة

املوجودات غير املتداولة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عقار قيد التطوير
عقار استثماري

مجموع املوجودات غير املتداولة
مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات املتداولة:

أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غير املتداولة:
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

مجموع املطلوبات غير املتداولة
مجموع املطلوبات

حقوق امللكية 
رأس املال

احتياطي إجباري
احتياطي اختياري

أسهم خزانة
احتياطي التغيرات التراكمية يف القيمة العادلة

أرباح مرحلة 
مجموع حقوق امللكية 

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

إن اإليضاحات املبينة على الصفحات 21 – 37  تشكل جزءاً من هـذه البيانات املالية.

2018

1,338,742 

23,839,013 

5,057,986 

30,235,741 

14,322,611 

1,252,062 

1,789,470 

17,364,143 

 47,599,884 

3,205,783 

3,205,783 

93,231 

93,231 

3,299,014 

1,146,255 

4,203,210 

4,203,210 

)13,399(

1,778,207 

32,983,387 

44,300,870 

47,599,884 

2019

413,519 
25,645,674 

551,482 
26,610,675 

20,377,339 
1,252,062 
1,789,470 

23,418,871 
50,029,546 

2,480,905 
2,480,905 

100,707 
100,707 

2,581,612 

1,719,383 
4,203,210 
4,203,210 

)13,399(
1,514,091 

35,821,439 
47,447,934 
50,029,546 

إيضاحات

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

حامد محمد العيبان
رئيس مجلس اإلدارة 

بيان المركز المالي
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(كما 31 ديسمبر 2019
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اإليرادات
إيرادات التأجير

إيرادات فوائد
       

املصروفات 
تكلفة التأجير

مصاريف عمومية وإدارية
مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

األرباح واخلسائر والبنود األخرى
صايف أرباح االستثمارات

التغير يف القيمة العادلة للعقار قيد التطوير
ربح استبعاد عقار استثماري

التغير يف القيمة العادلة للعقار االستثماري
مخصص مديونيات جلهات حكومية لم يعد له ضرورة

إيرادات أخرى
)خسائر( أرباح فروقات حتويل عملة أجنبية

ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة الزكاة
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

حصة الزكاة
ربح السنة

ربحية السهم
ربحية السهم األساسية واملخففة

إن اإليضاحات املبينة على الصفحات 21 – 37  تشكل جزءاً من هـذه البيانات املالية.

2018

1,646,708 

27,976 

1,674,684 

)692,039(

)2,890,084(

-

)3,582,123(

2,907 

)21,966(

4,669,557 

216,745 

32,804,328 

-

7,459 

35,771,591 

)321,944(

)28,356(

35,421,291 

فلس
2,073

2019

1,614,308 

-

1,614,308 

)659,704(

)581,162(

)240,166(

)1,481,032(

3,510,561 

-

-

-

-

12,326 

)641(

3,655,522 

)36,555(

)33,539(

3,585,428 

فلس
210

إيضاحات

15

5

16

7

18

8

2 - ن

2 - س

17

بيان األرباح أو الخسائر 
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(للسنة املنتهية 31 ديسمبر 2019
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بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019

ربح السنة

الدخل الشامل األخر:
بند لن يعاد تصنيفه الحقًا إلى بيان األرباح أو اخلسائر: 

بالقيمة  امللكية(  املالية )أدوات  العادلة للموجودات  القيمة  التغير يف 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)اخلسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل اآلخر للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة

2018

35,421,291

286,798

286,798

35,708,089

2019

3,585,428 

)215,317(

)215,317(

3,370,111 

إيضاح

6

إن اإليضاحات املبينة على الصفحات 21 – 37  تشكل جزءاً من هـذه البيانات املالية.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019

الرصيد كما يف 1 يناير 2019
أسهم منحة مصدرة )إيضاح 10(

توزيعات أرباح )إيضاح 11(
ربح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر
احملول إلى األرباح املرحلة عن بيع 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر

ربح السنة
اخلسارة الشاملة األخرى للسنة 

مجموع )اخلسارة الشاملة( الدخل 
الشامل للسنة

الرصيد كما يف 31 ديسمبر 2019

الرصيد كما يف 1 يناير 2018
احملول إلى األرباح املرحلة عن بيع 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر

ربح السنة
الدخل الشامل االخر للسنة 
مجموع الدخل الشامل للسنة

احملول إلى االحتياطيات
الرصيد كما يف 31 ديسمبر 2018

رأس  املال

1,146,255 

 573,128 

-

-

-

-

-

-

1,719,383 

 1,146,255 

-

-

-

-

-

1,146,255 

احتياطي 
إختياري 

 4,203,210 

-

-

-

-

-

-

-

4,203,210 

626,051 

-

-

-

-

3,577,159 

4,203,210 

التغيرات 
التراكمية

يف القيمة 
العادلة  

1,778,207 

-

-

-

)48,799(

-

)215,317(

)215,317(

1,514,091 

1,669,415 

)178,006(

-

286,798 

286,798 

-

1,778,207 

احتياطي
إجباري 

 4,203,210 

-

-

-

-

-

-

-

4,203,210 

626,051 

-

-

-

-

3,577,159 

4,203,210 

أسهم
خزانة 

)13,399(

-

-

-

-

-

-

-

)13,399(

)13,399(

-

-

-

-

-

)13,399(

أرباح 
مرحلة

32,983,387 

)573,128(

)227,793(

4,746 

48,799 

3,585,428 

-

 3,585,428 

35,821,439 

4,538,408 

178,006 

35,421,291 

-

35,421,291 

)7,154,318(

32,983,387 

مجموع
حقوق
امللكية

44,300,870 

-

)227,793(

 4,746 

-

3,585,428 

)215,317(

 3,370,111 

47,447,934 

8,592,781 

-

35,421,291 

286,798 

35,708,089 

-

44,300,870 

إن اإليضاحات املبينة على الصفحات 21 – 37  تشكل جزءاً من هـذه البيانات املالية.
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة الزكاة

تسويات:
  صايف أرباح االستثمارات

  التغير يف القيمة العادلة للعقار قيد التطوير
  ربح استبعاد عقار استثماري

  التغير يف القيمة العادلة للعقار االستثماري
  إيرادات فوائد

  مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
  مخصص مديونيات جلهات حكومية لم يعد له ضرورة

  مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

التغير يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية
  أرصدة مدينة وموجودات أخرى
  أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى

  التدفقات النقدية املستخدمة يف العمليات
  مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  احملصل من بيع موجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

  املدفوع لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
  املدفوع لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  احملصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة *

  إيرادات فوائد مستلمة
صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  توزيعات أرباح مدفوعة ملساهمي الشركة

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

  صايف النقص يف نقد ونقد معادل
  نقد ونقد معادل يف بداية السنة
  نقد ونقد معادل يف نهاية السنة 

معامالت غير نقدية 
  إضافات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

  إضافات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  أرصدة مدينة وموجودات أخرى

  استبعاد عقار استثماري

2018

35,771,591 

)2,907(

21,966 

)4,669,557(

)216,745(

)27,976(

-

)32,804,328(

9,117 

)1,918,839(

)578,123(

1,407,842 

)1,089,120(

-

)1,089,120(

25,618 

-

)1,296,785(

803,333 

221,762 

27,976 

)218,096(

-

-

)1,307,216(

2,645,958 

1,338,742 

)8,270,005(

-

386,209 

3,214,239 

2019

3,655,522 

)3,510,561(
-
-
-
-

240,166 
-

8,052 
393,179 

)127,130(
)829,719(
)563,670(

)576(
)564,246(

1,553,311 
)1,440,038(
)5,974,277(

432,153 
5,260,920 

-
)167,931(

)193,046(
)193,046(

)925,223(
1,338,742 

413,519 

)588,961(
)727,921(

-
-

إيضاحات

 

16

7

18

8

5

4

6

3

4

6

8

إن اإليضاحات املبينة على الصفحات 21 – 37  تشكل جزءاً من هـذه البيانات املالية.

بيان التدفقات النقدية 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019

*  قامت الشركة خالل السنة بإستالم إيرادات توزيعات أرباح نقدية متعلقة بأسهم كانت مرهونة ضماناً لقضية كانت قائمة بني الشركة وجهات 
حكومية والتي مت احلكم فيها نهائياً لصالح الشركة خالل سنة 2018.

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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ايضاحات حول البيانات المالية
31 ديسمبر 2019

1 -  تأسيس ونشاط الشركة 

إن الشركة الدولية الكويتية لالستثمار القابضة - ش.م.ك.ع. )سابقاً: الشركة الدولية الكويتية لالستثمار - ش.م.ك.ع.( »الشركة« هي شركة 
مساهمة كويتية عامة مسجلة يف دولة الكويت. مت تأسيس الشركة مبوجب املرسوم األميري الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 1973، وعقد تأسيس 
شركة مساهمة كويتية موثق لدى وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - يف دولة الكويت حتت رقم 1008/حـ/ جلد 2 بتاريخ 13 

سبتمبر 1973، وتعديالته الالحقة وآخرها ما مت التاشير عليه بالسجل التجاري بتاريخ 22 مايو 2019.

إن أغراض الشركة كالتالي:
إدارة الشركات التابعة لها أو املشاركة يف إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.  .1

استثمار أموالها يف االجتار باألسهم والسندات واألوراق املالية األخرى.  .2

متلك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود املسموح بها وفقا للقانون.  .3

متويل أو أقراض الشركات التي متلك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير، ويف هذه احلالة يتعني أال تقل نسبة مشاركة الشركة يف   .4

رأس مال الشركة املقترضة عن 20%.
متلك حقوق امللكية الصناعية من براءات اختراع والعالمات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من احلقوق املعنوية   .5

واستغاللها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها سواء داخل الكويت أو خارجها.

ويكون للشركة مباشرة كل أو بعض هذه األغراض يف دولة الكويت أو يف خارجها بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة 
أو تشترك بأي وجه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على حتقيق أغراضها يف دولة الكويت أو يف 

اخلارج، ولها أن تنشيء أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو تلحقها بها.

إن الشركة مسجلة يف السجل التجاري حتت رقم 19662 بتاريخ 28 نوفمبر 1973.

إن العنوان البريدي املسجل للشركة هو : صندوق بريد رقم 22792، الصفاة 13088، دولة الكويت. 

متت املوافقة على إصدار البيانات املالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 6 يوليو 2020. إن البيانات املالية املرفقة خاضعة للمصادقة عليها 
من قبل اجلمعية العامة ملساهمي الشركة حيث لها صالحية تعديل هذه البيانات املالية بعد إصدارها.

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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ايضاحات حول البيانات المالية
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(31 ديسمبر 2019

2 -  السياسات المحاسبية الهامة

أ - أسس االعداد :
السياسات  وتتلخص  الدولية،  احملاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادرة  املاليـة  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  للشركة  املالية  البيانات  إعداد  مت 

احملاسبية الهامة فيما يلي:

التاريخية فيما عدا  التكلفة  الرئيسية للشركة، ويتم إعدادها على أساس مبدأ  العملة  الكويتي الذي ميثل  بالدينار  املالية  البيانات  يتم عرض 
العقار  اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  املوجودات  اخلسائر،  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  املوجودات 

االستثماري والعقار قيد التطوير والتى تدرج بقيمتها العادلة.

تستند التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبلغ املدفوع مقابل السلع واخلدمات. إن القيمة العادلة هي املبلغ املستلم عن بيع األصل أو 
املدفوع لسداد االلتزام يف معاملة عادية بني أطراف السوق كما يف تاريخ القياس.

إن إعداد البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية يتطلب من اإلدارة إجراء بعض اآلراء والتقديرات واالفتراضات يف عملية 
تطبيق السياسات احملاسبية للشركة. لقد مت اإلفصاح عن اآلراء والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة يف إيضاح رقم )2 - ص(.

املعايير اجلديدة واملعدلة املطبقة

املعايير والتعديالت اجلديدة الصادرة وجارية التأثير للسنة احلالية
إن السياسات احملاسبية املطبقة من قبل الشركة مماثلة لتلك املطبقة يف السنة السابقة باستثناء التغيرات الناجتة عن تطبيق بعض التعديالت 

للمعـايير الدولية للتقارير املالية كمـا يف 1 يناير 2019 املتعلقة بالشركة وبيانها كالتالي:

املعيار الدولي للتقارير املالية 16 - التأجير
يحل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )16( محل معيار احملاسبة الدولي رقم )17( التأجير، وتفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 
)4( حتديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد تأجير، و تفسير جلنة التفسيرات رقم )15( التأجير التشغيلي - حوافز التأجير، وتفسير جلنة 
التفسيرات رقم )27( تقييم جوهر املعامالت التي تتضمن شكاًل قانونياً لعقد تأجير. يحدد املعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح 

عن عقود التأجير ويتطلب من املستأجرين احملاسبة عن أغلب العقود وفقا لنموذج فردي ضمن بنود املركز املالي.

لم يطرأ تغيير جوهري على طريقة محاسبة املؤجرين وفقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم )16( مقارنًة مبعيار احملاسبة الدولي رقم )17(. 
سيواصل املؤجرين تصنيف كافة عقود التأجير إما كعقود تأجير تشغيلية أو متويلية باستخدام مبادئ مماثلة ملبادئ املعيار احملاسبة الدولي رقم 

)17(. وعليه، لم ينتج عن تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )16( أثر على عقود التأجير التي تكون فيها الشركة الطرف املؤجر.

اختارت الشركة استخدام األسلوب االنتقالي العملي املناسب الذي يسمح بتطبيق املعيار فقط على العقود التي مت حتديدها مسبقاً كعقود تأجير 
كما يف معيار احملاسبة الدولي رقم )17( وتفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية 4 يف تاريخ التطبيق املبدئي. 
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ايضاحات حول البيانات المالية
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(31 ديسمبر 2019

2 -  تابع / السياسات المحاسبية الهامة

األثر على محاسبة املستأجر

التأجير التشغيلي السابق
يغير املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )16( كيفية قيام الشركة باحملاسبة عن عقود التأجير املصنفة سابقاً كعقود تأجير تشغيلية وفقاً ملعيار 
احملاسبة الدولي رقم )17(، والتي كانت خارج بنود املركز املالي. عند تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )16(، على جميع عقود التأجير 

)باستثناء ما هو مذكور أدناه(، تقوم الشركة بــ:

اإلعتراف مبوجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير ضمن  بيان املركز املالي ، ويتم قياسهما مبدئياً بالقيمة احلالية ملدفوعات التأجير   .1

املستقبلية، و
اإلعتراف بإستهالك موجودات حق االستخدام والفوائد على مطلوبات التأجير يف بيان األرباح أو اخلسائر، و  .2

يتم جتزئة إجمالي مبلغ النقد املدفوع إلى أصل املبلغ )معروض ضمن األنشطة التمويلية( والفائدة )معروض ضمن األنشطة التشغيلية( يف   .3

بيان األرباح أو اخلسائر.

يتم االعتراف بحوافز التأجير )مثال فترة اإليجار مجانية( كجزء من قياس موجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير يف حني أنها مبوجب 
معيار احملاسبة الدولي رقم )17( تنتج عن االعتراف مبطلوبات حوافز التأجير ويتم إطفاؤها على أساس القسط الثابت وتخصم من مصروف 

اإليجار.

التأجير التمويلي السابق
يتمثل الفارق الرئيسي بني املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )16( ومعيار احملاسبة الدولي رقم )17( فيما يتعلق باملوجودات احملتفظ بها سابقاً 
مبوجب عقد التأجير متويلي يف قياس ضمانات القيمة املتبقية التي يقدمها املستأجر للمؤجر. ويتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )16( 
أن تعترف الشركة كجزء من مطلوبات التأجير املبلغ املتوقع دفعه مبوجب ضمان القيمة املتبقية فقط، عوضاً عن احلد األقصى للمبلغ املضمون 

وفقاً ملعيار احملاسبة الدولي رقم )17(. لم يكن لهذا التغيير تأثير مادياً على البيانات املالية الشركة.

األثر على محاسبة املؤجر
ال يغير املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )16( بشكل جوهري كيفية قيام املؤجر باحملاسبة عن عقود التأجير. يواصل املؤجر تصنيف عقود 
التأجير إما كعقود تأجير متويلية أو كعقود تأجير تشغيلية واحملاسبة عنهما بشكل مختلف. ومع ذلك، قام املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )16( 

بتغيير وزيادة اإلفصاحات املطلوبة، خاصًة فيما يتعلق بكيفية قيام املؤجر بإدارة املخاطر الناشئة عن حصته املتبقية يف املوجودات املستأجرة.

وفقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم )16(، يقوم املؤجر الوسيط باحملاسبة عن عقد التأجير الرئيسي و التأجير من الباطن كعقدين منفصلني. 
يتعني على املؤجر الوسيط تصنيف عقد التأجير من الباطن كعقد تأجير متويلي أو تشغيلي بالرجوع إلى موجودات حق االستخدام الناشئة عن 

عقد التأجير الرئيسي )وليس بالرجوع إلى املوجودات األساسية وفقاً ملعيار احملاسبة الدولي رقم )17((.

األثر املالي الناجت عن التطبيق املبدئي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم )16(
لم يكن لتطبيق هذا التعديل تأثير مادي على البيانات املالية للشركة.
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تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9(: مزايا الدفع مقدمًا مع التعويض السلبي
وفقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9(، ميكن قياس أداة الدين بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، شريطة 
أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة على املستحق من املبلغ األصلي القائم )معايير سداد املبالغ األصلية 
وفوائدها( واالحتفاظ باألداة ضمن منوذج األعمال املناسب لغرض التصنيف. توضح التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9( أن 
األصل املالي يجتاز اختبار معايير سداد املبالغ األصلية وفوائدها بغض النظر عن أي حدث أو ظرف يؤدي إلى اإلنهاء املبكر للعقد وبغض النظر 
عن أي طرف يدفع أو يتلقى تعويضات معقولة عن اإلنهاء املبكر للعقد. يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتسري اعتباراً من 1 يناير 2019. لم 

يكن لتطبيق تلك التعديالت تأثير مادي على البيانات املالية.

ب -  تصنيفات اجلزء املتداول وغير املتداول:
 تعرض الشركة املوجودات واملطلوبات يف بيان املركز املالي استناداً إلى تصنيف املتداول / غير املتداول.

 تعتبر املوجودات متداولة إذا:
كان من املتوقع حتققها أو تنوى الشركة بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العادية، أو  -

كانت محتفظ بها لغرض املتاجرة، أو  -
كان من املتوقع حتققها خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ بيان املركز املالي، أو  -

كانت نقد أو نقد معادل مالم يكن نقد محتجز أو يستخدم لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد تاريخ بيان املركز املالي.  -

تصنف الشركة كافة املوجودات األخرى كـموجودات غير متداولة.

تعتبر املطلوبات متداولة إذا:
كان من املتوقع تسويتها ضمن دورة التشغيل العادية، أو  -

كانت محتفظ بها بصورة رئيسية لغرض املتاجرة، أو  -
كان من املتوقع تسويتها خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ بيان املركز املالي، أو  -

ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد تاريخ بيان املركز املالي.  -

تصنف الشركة كافة املطلوبات األخرى كـمطلوبات غير متداولة.

 ج- األدوات املالية :
تقوم الشركة بتصنيف أدواتها املالية كموجودات مالية ومطلوبات مالية. يتم إدراج املوجودات املالية واملطلوبات املالية عندما تكون الشركة طرفا 

يف األحكام التعاقدية لتلك األدوات. 

يتم تصنيف األدوات املالية كمطلوبات أو حقوق ملكية طبقا ملضمون اإلتفاقية التعاقدية. إن العوائد والتوزيعات واألرباح واخلسائر التي تتعلق 
باألداة املالية املصنفة كمطلوبات تدرج كمصروف أو إيراد. إن التوزيعات على حاملي هذه األدوات املالية املصنفة كحقوق ملكية يتم قيدها مباشرة 
على حقوق امللكية. يتم إظهار األدوات املالية بالصايف عندما يكون للشركة حق قانوني ملزم لتسديد املوجودات واملطلوبات بالصايف وتنوي السداد 

إما بالصايف أو ببيع املوجودات وسداد املطلوبات يف آن واحد.
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تتضمــن املـوجودات واملطلوبات املاليـة املدرجـة يف بيان املركز املـالي نقد ونقد معادل، أرصدة مدينة وموجودات أخرى، املوجودات املالية بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر، املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وأرصدة دائنة ومطلوبات أخرى. 

املوجودات املالية :
تصنيف املوجودات املالية  -1

لتحديد فئة تصنيف وقياس املوجودات املالية، يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية تقييم كافة املوجودات املالية، باستثناء أدوات امللكية واملشتقات، 
استناداً إلى منوذج األعمال اخلاص بالشركة بإدارة موجودات الشركة و كذلك خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لتلك األدوات مجتمعني.

تقييم منوذج األعمال
النقدية  التدفقات  املالية لتحقيق أهدافها، وحتقيق  حتدد الشركة منوذج أعمالها وفق مستوى يعكس أفضل وسيلة إلدارة الشركة ملوجوداتها 
التعاقدية. وهذا سواء كان هدف الشركة الوحيد هو حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية من املوجودات أو حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية 
وكذلك التدفقات النقدية من بيع املوجودات معا. وإذا لم تنطبق أي من هاتني احلالتني )كأن يتم االحتفاظ باملوجودات املالية ألغراض املتاجرة(، 
فإن املوجودات املالية تصنف كجزء من منوذج أعمال البيع وتقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر. ال يتم تقييم منوذج أعمال الشركة 

لكل أداة على حدة، ولكن على مستوى أعلى من احملفظة ككل.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متثل فقط مدفوعات أصل املبلغ والفائدة - اختبار مدفوعات أصل املبلغ والفائدة فقط
عندما يتم حتديد منوذج االعمال لالحتفاظ باملوجودات لغرض حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية او حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية 
والبيع، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات املالية تتمثل يف مدفوعات ألصل املبلغ والفائدة فقط )»اختبار حتقق مدفوعات 
أصل املبلغ والفائدة فقط«(. ألغراض هذا االختبار، يُعرف »أصل املبلغ« بالقيمة العادلة للموجودات املالية عند االعتراف املبدئي، وقد يتغير على 
مدى عمر املوجودات املالية )على سبيل املثال، يف حالة أن ميثل مدفوعات ألصل املبلغ أو إطفاء القسط/اخلصم(. إن العناصر اجلوهرية للفائدة 

يف أي ترتيب إقراض أساسي تتمثل بصورة منوذجية يف مراعاة القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان. 

تقوم الشركة بإعادة التصنيف فقط يف حال حصول أي تغيير يف منوذج األعمال املستخدم إلدارة تلك املوجودات. وتتم إعادة التصنيف اعتباراً من 
بداية فترة التقرير الالحقة حلصول التغيير. ومن غير املتوقع تكرار مثل هذه التغييرات بدرجة كبيرة ولم حتدث خالل السنة.

االعتراف املبدئي
يتم االعتراف مبشتريات ومبيعات املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل. يتم االعتراف 
باملوجودات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف املعامالت لكافة املوجودات املالية غير املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

أو اخلسائر.
 

إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف باملوجودات املالية )كليا أو جزئيا( عندما تنتهي احلقوق التعاقدية يف استالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية، أو 
عندما حتول الشركة حقها يف استالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية، وذلك يف أحدى احلالتني التاليني: )أ( إذا مت حتويل جميع املخاطر 
والعوائد اخلاصة مبلكية املوجودات املالية من قبل الشركة ، أو )ب( عندما ال يتم حتويل جميع املخاطر والعوائد للموجودات املالية أو االحتفاظ 
بها، ولكن مت حتويل السيطرة على املوجودات املالية. عندما حتتفظ الشركة بالسيطرة، فيجب عليها االستمرار يف إدراج املوجودات املالية بحدود 

نسبة مشاركتها فيها.
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فئات قياس املوجودات املالية
تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها املالية عند اإلعتراف املبدئي ضمن التصنيفات التالية:

أدوات الدين بالتكلفة املطفأة.  -
أدوات الدين بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر، مع إعادة تصنيف األرباح أو اخلسائر عند إلغاء اإلعتراف إلى بيان األرباح أو   -

اخلسائر.
أدوات امللكية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر، مع عدم إعادة تصنيف األرباح أو اخلسائر عند إلغاء اإلعتراف.  -

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.  -

أدوات الدين بالتكلفة املطفأة
تقاس املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة إذا كانت تتوافق مع الشرطني التاليني:

االحتفاظ باألصل ضمن منوذج األعمال الذي يهدف إلى متلك األصل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية، و  -
الشروط التعاقدية للموجودات املالية تظهر تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تتضمن بشكل أساسي مدفوعات املبلغ األصلي والفوائد   -

املستحقة على املبلغ املتبقي.

أدوات الدين التي مت قياسها بالتكلفة املطفأة تقاس الحقاً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي املعدلة بخسائر انخفاض القيمة، إن 
وجدت. يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر فروقات عملة أجنبية واإلنخفاض يف القيمة يف بيان األرباح أو اخلسائر. يتم االعتراف 

باألرباح واخلسائر يف بيان األرباح أو اخلسائر عند إلغاء االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.

التكلفة املطفأة وطريقة العائد الفعلي
طريقة العائد الفعلي هي الطريقة الحتساب التكلفة املطفأة ألداة الدين وتخصيص إيرادات الفوائد على الفترة ذات الصلة. بشكل عام، فإن معدل 
العائد الفعلي هو السعر الذي يقوم بخصم التحصيالت النقدية املستقبلية املقدرة )مبا يف ذلك جميع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة التي 
تشكل جزءاً من سعر الفائدة الفعلي وتكاليف املعامالت واألقساط أو اخلصومات األخرى( باستثناء اخلسائر االئتمانية املتوقعة، من خالل العمر 
املتوقع ألداة الدين أو حيثما ينطبق، فترة أقصر، إلى القيمة الدفترية اإلجمالية ألداة الدين عند االعتراف املبدئي. بالنسبة للموجودات املالية 
التي مت شراؤها أو الناشئة عن ضعف ائتماني، يتم احتساب سعر الفائدة الفعلي املعدل ائتمانيا عن طريق خصم التدفقات النقدية املستقبلية 

املقدرة، مبا يف ذلك اخلسائر االئتمانية املتوقعة، لتصل إلى التكلفة املطفأة ألداة الدين عند االعتراف املبدئي.

التكلفة املطفأة للموجودات املالية هي قيمة املوجودات املالية عند االعتراف املبدئي مخصوماً منها املبالغ املستلمة من أصل املبلغ باإلضافة إلى 
اإلطفاء التراكمي باستخدام طريقة العائد الفعلي للفروقات بني املبلغ املبدئي ومبلغ االستحقاق، املعدلة مبخصص اخلسائر. إن القيمة الدفترية 

اإلجمالية للموجودات املالية هي التكلفة املطفأة للموجودات املالية قبل التعديل ملخصص اخلسائر.

إن النقد والنقد املعادل، األرصدة املدينة واملوجودات األخرى تصنف كأدوات دين بالتكلفة املطفأة.

نقد ونقد معادل:
يتمثل النقد والنقد املعادل يف النقد يف الصندوق ولدى البنوك والودائع حتت الطلب لدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة، 
والتي تستحق خالل فترة 3  شهور أو أقل من تاريخ اإليداع، والقابلة للتحويل إلى مبالغ محددة من النقد والتي تتعرض ملخاطر غير مادية من 

حيث التغيرات يف القيمة. 
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األرصدة املدينة واملوجودات األخرى:
متثل األرصدة املدينة واملوجودات األخرى املبالغ املستحقة من العمالء عن اخلدمات املنجزة ضمن النشاط االعتيادي، ويتم االعتراف بها مبدئيا 

بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا مخصص خسائر االئتمان املتوقعة.  

أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند التحقق املبدئي، يجوز للشركة أن تقرر تصنيف بعض من أدوات امللكية دون الرجوع يف ذلك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

عندما ال يحتفظ بها لغرض املتاجرة أو مقابل محتمل ناشئ عن دمج األعمال. يتحدد ذلك التصنيف لكل أداة على حدة.

االستثمارات يف أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر تقاس الحقاً بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بالتغيرات يف القيمة 
العادلة مبا يف ذلك اجلزء اخلاص بالعمالت األجنبية يف الدخل الشامل اآلخر ويتم عرضها يف التغيرات املتراكمة يف القيمة العادلة ضمن حقوق 
امللكية. يتم حتويل األرباح واخلسائر املتراكمة املعترف بها سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح املرحلة عند االستبعاد. إن األرباح واخلسائر 
الناجتة من أدوات امللكية ال يعاد تصنيفها إلى بيان األرباح أو اخلسائر. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح يف بيان األرباح أو اخلسائر عند ثبوت 
احلق يف تلك التوزيعات، إال عندما تستفيد الشركة من تلك احملصالت كاسترداد جزء من تكلفة األداة، ويف هذه احلالة تسجل تلك األرباح يف 
الدخل الشامل اآلخر. ال تخضع أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم انخفاض القيمة. وعند استبعادها، يعاد 

تبويب األرباح أو اخلسائر من التغيرات املتراكمة يف القيمة العادلة إلى األرباح املرحلة يف بيان التغيرات يف حقوق امللكية.

تصنف الشركة االستثمارات يف أدوات امللكية املسعرة وغير املسعرة ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يف 
بيان املركز املالي.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
يتم قياس املوجودات املالية التي ال تستويف شروط القياس بالتكلفة املطفأة أو من خالل الدخل الشامل األخر )كما هو موضح أعاله( بالقيمة 

العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر. على وجه التحديد:
يتم تصنيف االستثمارات يف أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر ما لم تقم الشركة بتصنيف االستثمار يف االدوات   -

امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل عند االعتراف املبدئي )كما هو موضح أعاله(.

يتم تصنيف أدوات الدين التي ال تستويف شروط التكلفة املطفأة أو شروط القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )كما هو موضح   -
أعاله( بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر. باإلضافة إلى ذلك، قد يتم تصنيف أدوات الدين املستوفية إما شروط التكلفة املطفأة 
أو شروط القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر عند االعتراف املبدئي إذا كان هذا 
التصنيف يلغي أو يقلل بشكل جوهري عدم تطابق يف القياس أو االعتراف )»عدم تطابق احملاسبي«( الذي قد ينشأ من قياس املوجودات 
أو املطلوبات أو االعتراف باالرباح واخلسائر عليهم على أسس مختلفة. لم تصنف الشركة أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل االرباح 

أو اخلسائر.

تسجل التغيرات يف القيمة العادلة، أرباح البيع و الناجتة من االستبعاد ، إيرادات الفوائد وتوزيعات األرباح يف بيان األرباح أو اخلسائر وفقاً 
لشروط العقد أو عندما يثبت احلق يف استالم مبلغ األرباح.

تصنف الشركه االستثمارات يف أدوات امللكية وأدوات الدين املسعرة ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر يف بيان 
املركز املالي. 
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انخفاض قيمة املوجودات املالية  -2
تعترف الشركة مبخصص للخسائر االئتمانية املتوقعة جلميع أدوات الدين غير احملتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر.

تستند اخلسائر االئتمانية املتوقعة إلى الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وفقاً للعقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة 
الفائدة الفعلي األصلي على ذلك األصل. تشمل التدفقات النقدية املتوقعة التدفقات  استالمها، ويتم خصم العجز بنسبة تقريبية إلى معدل 

النقدية من بيع الضمانات احملتفظ بها أو التحسينات االئتمانية اآلخرى التي تعتبر جزءاً من الشروط التعاقدية.

إلى اخلسائر  استناداً  املتوقعة  االئتمانية  واحتسبت اخلسائر  للمعيار  املبسط  األسلوب  الشركة  اآلخرين، طبقت  واملدينيني  للمدينني  بالنسبة  
االئتمانية املتوقعة على مدى أعمار املوجودات املالية. وعليه، ال تقوم الشركة بتتبع التغيرات يف مخاطر االئتمان ولكن يتم اإلعتراف مبخصص 

اخلسائر استناداً إلى اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى أعمار املوجودات املالية يف تاريخ كل فترة تقرير.

والبيئة  للمدينني  احملددة  املستقبلية  بالعوامل  ومعدلة  االئتمان،  خلسائر  السابق  السجل  إلى  تستند  مخصصات  مصفوفة  الشركة  أنشأت 
االقتصادية. يتم تقسيم االنكشافات للمخاطر على أساس اخلصائص االئتمانية مثل درجة مخاطر االئتمان، املنطقة اجلغرافية، قطاع األعمال، 

حالة التعسر وعمر العالقة، أيهما ينطبق.
بالنسبة ألدوات الدين املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تطبق الشركة األسلوب املستقبلي حيث لم يعد االعتراف باخلسائر 
االئتمانية يعتمد على حتديد الشركة يف البداية حلدث خسائر االئتمان. وبدالً من ذلك، تأخذ الشركة يف االعتبار نطاق أكبر من املعلومات عند 
تقييم مخاطر االئتمان وقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة مبا يف ذلك األحداث املاضية، الظروف احلالية، التوقعات املعقولة واملمكن إثباتها والتي 

تؤثر على القدرة املتوقعة على حتصيل التدفقات النقدية املستقبلية ألداة الدين.

لتطبيق األسلوب املستقبلي، تطبق الشركة تقييم من ثالث مراحل لقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة كما يلي:
املرحلة األولى - األدوات املالية التي لم تتراجع قيمتها بصورة كبيرة بالنسبة جلودتها االئتمانية منذ االعتراف املبدئي أو املصنفة ذات   -

مخاطر ائتمانية منخفضة.
املرحلة الثانية )عدم انخفاض قيمة االئتمان( - األدوات املالية التي تراجعت قيمتها بصورة كبيرة من حيث جودتها االئتمانية منذ االعتراف   -

املبدئي ومخاطرها االئتمانية غير منخفضة.
املرحلة الثالثة )انخفاض قيمة االئتمان( - املوجودات املالية التي لها دليل موضوعي على انخفاض القيمة يف تاريخ البيانات املالية واحملدد   -

أن قيمتها قد انخفضت عندما يكون حلدث أو أكثر أثر سلبي على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة.

عند تقييم ما إذا كانت جودة االئتمان لألداة املالية قد تدهورت بشكل جوهري منذ االعتراف املبدئي، تقارن الشركة مخاطر التعثر على األداة 
املالية يف تاريخ التقرير مبخاطر التعثر على األداة املالية يف تاريخ اإلعتراف املبدئي. عند إجراء هذا التقييم ، تأخذ الشركة يف االعتبار املعلومات 
الكمية والنوعية املعقولة واملدعومة، مبا يف ذلك اخلبرة التاريخية واملعلومات التطلعية املتاحة دون تكلفة أو جهد مفرط. تشمل املعلومات التطلعية 
التي مت النظر فيها اإلمكانية املستقبلية للصناعات التي يعمل فيها مدينو الشركة، والتي مت احلصول عليها من تقارير اخلبراء االقتصاديني 
املصادر  النظر يف مختلف  إلى  باإلضافة   ، املماثلة  املنظمات  من  وغيرها  الصلة  ذات  الفكر  ومؤسسات  والهيئات احلكومية  املاليني  واحملللني 

اخلارجية للمعلومات االقتصادية الفعلية واملتوقعة املتعلقة بالعمليات األساسية للشركة.

يتم االعتراف بـ »اخلسائر االئتمانية املتوقعة لفترة 12 شهراً« للمرحلة األولى مع االعتراف بـ »اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى أعمار 
املالية خسائر  للموجودات  االئتمان  أعمار  مدى  على  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر  والثالثة. متثل  الثانية  للمرحلة  املالية«  للموجودات  االئتمان 
االئتمان املتوقعة الناجتة عن جميع أحداث التعثر احملتملة على مدى العمر املتوقع لألداة املالية. متثل اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى 
أعمار االئتمان للموجودات املالية ملدة 12 شهًرا جزءاً من اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى أعمار املوجودات املالية والتي من املتوقع أن تنتج 

عن أحداث تعثر على األدوات املالية ملدة 12 شهًرا بعد تاريخ التقرير املالي.
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يتحدد قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة عن طريق تقدير االحتمال املرجح خلسائر االئتمان على مدى العمر املتوقع لألداة املالية. يتم خصم 
خسائر االئتمان املتوقعة والتي مت قياسها بالتكلفة املطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات، وحتمل على بيان األرباح أو اخلسائر، أما 
بالنسبة ألدوات الدين املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر، يتم حتميل اخلسائر املتاحة لبيان األرباح أو اخلسائر، ويتم 

اإلعتراف به من خالل الدخل الشامل األخر.

املطلوبات املالية:
يتم االعتراف املبدئي جلميع املطلوبات املالية بالقيمة العادلة، ويف حالة القروض والسلفيات والدائنون تخصم تكاليف املعاملة املتعلقة بها بشكل 
مباشر. يتم قياس جميع املطلوبات املالية الحقاً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر أو بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.

املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر
يتم تصنيف املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أواخلسائرعندما تكون املطلوبات املالية:

مقابل محتمل للمستحوذ يف عملية دمج األعمال،  -1
2-  محتفظ بها لغرض املتاجرة أو

3-  مت تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل االرباح أواخلسائر.

يتم قياس املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أواخلسائر بالقيمة العادلة، مع االعتراف باألرباح أو اخلسائر الناشئة عن التغيرات 
يف القيمة العادلة يف االرباح أو اخلسائر إلى احلد الذي ال تكون فيه جزءاً من عالقة حتوط محددة.

ومع ذلك، بالنسبة للمطلوبات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر، يتم االعتراف مببلغ التغير يف القيمة العادلة للمطلوبات 
املالية اخلاص بالتغييرات يف مخاطر االئتمان لتلك املطلوبات يف الدخل الشامل اآلخر. يتم االعتراف باملبلغ املتبقي من التغير يف القيمة العادلة 
للمطلوبات يف االرباح أو اخلسائر. التغيرات يف القيمة العادلة اخلاصة باملخاطر االئتمان للمطلوبات املالية يعترف بها يف الدخل الشامل اآلخر 

وال يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى االرباح أو اخلسائر لكن يتم حتويلها إلى األرباح املرحلة عند استبعاد املطلوبات املالية.

املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة
يتم قياس املطلوبات املالية غير املدرجة بالقيمة العادلة على النحو املبني أعاله بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

-  أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى: 
ميثل أرصدة الدائنة ومطلوبات أخرى يف الدائنني التجاريني والدائنني اآلخرين. ميثل بند الدائنني التجاريني اإللتزام لسداد قيمة بضائع أو 
خدمات التي مت شراؤها ضمن النشاط االعتيادي. يتم إدراج الدائنني التجاريني مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة املطفأة بإستخدام 
طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تصنيف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كان السداد يستحق خالل سنة أو أقل )أو ضمن الدورة التشغيلية 

الطبيعية للنشاط أيهما أطول(، وبخالف ذلك، يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة. 

يتم إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية عندما يتم إلغاء أو انتهاء االلتزام مقابل املطلوبات. عندما يتم استبدال املطلوبات املالية احلالية بأخرى من 
نفس املقرض بشروط مختلفة جوهريا أو تعديل شروط املطلوبات املالية احلالية بشكل جوهري. يتم معاملة التبديل أو التغيير كإلغاء اعتراف 
ألصل االلتزام وإدراج التزام جديد، ويتم إدراج الفرق بني القيمة الدفترية ذات الصلة يف بيان األرباح أو اخلسائر. إذا لم يكن التعديل جوهرياً، 
يتم اإلعتراف بالفرق: )1( القيمة الدفترية للمطلوبات قبل التعديل؛ و )2( القيمة احلالية للتدفقات النقدية بعد التعديل يف االرباح أو اخلسائر 

كأرباح أو خسائر التعديل ضمن أرباح وخسائر آخرى.
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د- العقارات االستثمارية:
تتضمن العقارات االستثمارية العقارات القائمة والعقارات قيد اإلنشاء أو إعادة التطوير واحملتفظ بها لغرض إكتساب اإليجارات أو إرتفاع القيمة 
السوقية أو كالهما. تدرج العقارات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة والتي تشمل سعر الشراء وتكاليف العمليات املرتبطة بها. الحقا للتسجيل املبدئي، 
يتم إدراج العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة يف تاريخ نهاية الفترة املالية. يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر الناجتة من التغيرات يف القيمة العادلة 

للعقارات االستثمارية يف بيان األرباح أو اخلسائر يف الفترة التي حدث بها التغير.

يتم رسملة املصاريف الالحقة إلى القيمة الدفترية لألصل فقط عندما يكون من املتوقع تدفق املنافع االقتصادية املستقبلية الناجتة من املصاريف 
إلى الشركة. وأن التكلفة ميكن قياسها بصورة موثوقة. يتم تسجيل جميع تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى كمصاريف عند تكبدها. عند 

استبدال جزء من العقار االستثماري، يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء املستبدل.

يتم إلغاء االعتراف بالعقارات االستثمارية عند استبعادها )أي يف تاريخ انتقال السيطرة للمشتري( أو سحبها نهائيا من االستخدام وال يوجد أية 
منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستبعاد. ويتم احتساب األرباح أو اخلسائر الناجتة عـن استبعاد أو إنهـاء خدمـة العقار االستثماري يف 

بيان األرباح أو اخلسائر.

يتم التحويل إلى العقار االستثماري فقط عند حدوث تغير يف استخدام العقار يدل على نهاية شغل املالك له، أو بداية تأجيره تشغيليا لطرف 
آخر، أو إمتام البناء أو التطوير. ويتم التحويل من عقار استثماري فقط عند حدوث تغير يف االستخدام يدل عليه بداية شغل املالك له، أو بداية 
تطويره بغرض بيعه. يف حال حتول عقار مستخدم من قبل املالك إلى عقار استثماري، تقوم الشركة باحملاسبة عن ذلك العقار طبقا للسياسة 

احملاسبية املتبعة للممتلكات والعقارات واملعدات حتى تاريخ حتول وتغيير االستخدام.

هـ - العقارات قيد التطوير:
إن عقارات قيد التطوير مت تطويرها بهدف البيع يف املستقبل ضمن النشاط اإلعتيادي بتحويلها إلى مخزون عقارات بدال من االحتفاظ بها 
لغرض اكتساب اإليجارات أو ارتفاع القيمة السوقية. ويتم قياسها بالتكلفة أو صايف القيمة البيعية املمكن حتقيقها أيهما أقل.  تسجل العقارات 
املباعة وهي حتت التطوير بالتكلفة مضافاً إليها الربح / اخلسائر ناقصا املطالبات املرحلية. تشمل تكلفة العقارات حتت التطوير تكلفة األراضي 
وغيرها من النفقات التي يتم رسملتها عن األعمال الضرورية كجعل العقار جاهزا للبيع. تتمثل صايف القيمة البيعية يف سعر البيع التقديري 
التكاليف املتكبدة يف عملية بيع العقار. يعتبر العقار منجزا عند اكتمال جميع األعمال املتعلقة به مبا يف ذلك البنية التحتية ومرافق  ناقصاً 

املشروع بالكامل.

يتم إدراج العقارات قيد التطوير بالقيمة العادلة يف تاريخ نهاية الفترة املالية. يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر غير احملققة الناجتة من التغيرات 
يف القيمة العادلة للعقارات قيد التطوير يف بيان األرباح أو اخلسائر يف الفترة التي حدث بها التغير.

و -  انخفاض قيمة املوجودات غير املالية:
يف نهاية الفترة املالية، تقوم الشركة مبراجعة القيم الدفترية للموجودات لتحديد فيما إذا كان هناك دليل على إنخفاض يف قيمة تلك املوجودات. 
إذا كان يوجد دليـل على اإلنخفاض، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات إلحتساب خسائر اإلنخفاض يف القيمة، )إن وجدت(. إذا لم 
يكن من املمكن تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل منفرد، يجب على الشركة تقدير القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي 

إليها األصل.
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إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو القيمة املستخدمة، أيهما أعلى. يتم تقدير القيمة املستخدمة لألصل من 
خالل خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مقابل القيمة احلالية لها بتطبيق سعر اخلصم املناسب. يجب أن يعكس سعر اخلصم تقديرات 

السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املتعلقة باألصل.

إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد املقدرة لألصل )أو وحدة توليد النقد( أقل من القيمة الدفترية لألصل، فإنه يجب تخفيض القيمة الدفترية 
لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة القابلة لالسترداد. يجب اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض يف القيمة مباشرة يف بيان األرباح أو اخلسائر، 

إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصل معاد تقييمها ويف هذه احلالة يجب معاجلة خسارة إنخفاض قيمة األصل كإنخفاض إعادة تقييم.

القابلة  املعدلة  التقديرية  القيمة  إلى  النقد(  توليد  وحدة  )أو  الدفترية لألصل  القيمة  تزداد  القيمة الحقا،  اإلنخفاض يف  عند عكس خسارة 
لالسترداد. يجب أن ال يزيد املبلغ الدفتري بسبب عكس خسارة إنخفاض القيمة عن املبلغ الدفتري الذي كان سيحدد لو أنه لم يتم اإلعتراف بأية 
خسارة من إنخفاض قيمة األصل )أو وحدة توليد النقد( خالل السنوات السابقة. يجب اإلعتراف بعكس خسارة اإلنخفاض يف القيمة مباشرة 
يف بيان األرباح أو اخلسائر إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصل معاد تقييمها ويف هذه احلالة يجب معاجلة عكس خسائر اإلنخفاض يف القيمة 

كزيادة يف إعادة التقييم.
 

ز - مخصص مكافأة نهاية اخلدمة:
يتم إحتساب مخصص ملكافأة نهاية اخلدمة للموظفني طبقا لقانون العمل الكويتي يف القطاع األهلي وعقود املوظفني. إن هذا اإللتزام غير املمول 

ميثل املبلغ املستحق لكـل موظف، فيما لو مت إنهاء خدماته يف نهاية الفترة املالية، والذي يقارب القيمة احلالية لهذا اإللتزام النهائي. 

ح -  توزيعات األرباح للمساهمني:
تقوم الشركة باالعتراف بتوزيعات األرباح النقدية وغير النقدية ملساهمي الشركة كمطلوبات عند إقرار تلك التوزيعات نهائيا، وعندما ال يعود 
قرار تلك التوزيعات خاضعا الرادة الشركة . يتم إقرار تلك التوزيعات عند املوافقة عليها من قبل اجلمعية العمومية السنوية ملساهمي الشركة ، 

حيث يتم االعتراف بقيمة تلك التوزيعات بحقوق امللكية.

يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إدراج نتيجة إعادة القياس بالقيمة العادلة مباشرة ضمن 
حقوق امللكية. عند القيام بتلك التوزيعات غير النقدية، فان الفرق بني القيمة الدفترية لذلك االلتزام والقيمة الدفترية للموجودات املوزعة يتم 

إدراجها يف بيان األرباح أو اخلسائر.

يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح التي مت إقرارها بعد تاريخ البيانات املالية كأحداث الحقة لتاريخ بيان املركز املالي.

ط - رأس املال:
تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. إن التكاليف اإلضافية املرتبطة مباشرة بإصدار أسهم جديدة يتم عرضها ضمن حقوق امللكية مخصومة 

من املبالغ احملصلة.
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ي - أسهم اخلزانة:
تتمثل أسهم اخلزانة يف أسهم الشركة اخلاصة التي مت إصدارها ثم إعادة شراؤها الحقا من قبل الشركة ولم يتم إعادة إصـدارها أو إلغائها بعد. 
وتتم احملاسبة عن أسهم اخلزانة بإستخدام طريقة التكلفة. وفقا لطريقة التكلفة، يتم إدراج متوسط تكلفة األسهم املعاد شراؤها كحساب معاكس 
ضمن حقوق امللكية. عند إعادة إصدار هذه األسهم يتم إدراج األرباح يف حساب منفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوق املساهمني« احتياطي 
أسهم اخلزانة«، ويتم حتميل أي خسائر محققة على احلساب نفسه يف حدود الرصيد الدائن لذلك احلساب، ويتم حتميل اخلسائر اإلضافية 

على األرباح املرحلة ثم االحتياطيات ثم عالوة اإلصدار على التوالي.

تستخدم األرباح احملققة الحقا عن بيع أسهم اخلزانة ملقابلة اخلسائر املسجلة سابقا يف عالوة اإلصدار ثم االحتياطيات ثم األرباح املرحلة ثم 
احتياطي أسهم اخلزانة على التوالي. ال يتم دفع أي توزيعات نقدية عن أسهم اخلزانة. إن إصدار أسهم املنحة يؤدي إلى زيادة عدد أسهم اخلزانة 

بشكل نسبي وتخفيض متوسط تكلفة السهم دون أن يؤثر على إجمالي تكلفة أسهم اخلزانة.

ك - حتقق اإليراد:
يتم اإلعتراف بإيرادات العقود املبرمة مع العمالء عند نقل سيطرة البضائع أو اخلدمات إلى العميل مببلغ يعكس املقابل الذي تتوقع الشركة 
استحقاقه مقابل تلك البضائع أو اخلدمات. استنتجت الشركة بشكل عام أنها الطرف الرئيسي يف ترتيبات عقود إيراداتها ، ألنها تسيطر عادة 

على البضائع أو اخلدمات قبل نقل السيطرة إلى العميل.

تطبق الشركة منوذًجا من خمس خطوات على النحو التالي حلساب اإليرادات الناجتة عن العقود:
اخلطوة األولى: حتديد العقد مع العميل - يُعّرف العقد بأنه اتفاق بني طرفني أو أكثر ينشئ حقوقاً والتزامات واجبة النفاذ ويحدد املعايير   -

اخلاصة بكل عقد يجب الوفاء به.
اخلطوة الثانية: حتديد التزامات األداء يف العقد - التزام األداء هو وعد يف العقد مع العميل لبيع البضائع أو تأدية اخلدمات إلى العميل.  -
اخلطوة الثالثة: حتديد سعر املعاملة - سعر املعاملة هو املقابل الذي تتوقع الشركة إستحقاقه لبيع البضائع أو تأدية اخلدمات إلى العميل   -

املتفق عليها، باستثناء املبالغ احملصلة نيابة عن أطراف خارج التعاقد.
اخلطوة الرابعة: توزيع سعر املعاملة على التزامات األداء يف العقد - بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، ستقوم الشركة   -
بتخصيص سعر املعاملة لكل التزام أداء يف حدود املبلغ الذي ميثل مبلغ املقابل الذي تتوقع الشركة استحقاقه نظير تلبية ذلك االلتزام باألداء.

اخلطوة اخلامسة : االعتراف باإليراد عندما )أو كما( تفي الشركة بالتزام األداء.  -

تقوم الشركه مبمارسة بعض األراء، مع األخذ يف اإلعتبار كافة احلقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة من خطوات النموذج على 
العقود مع عمالئها.

تعترف الشركة باإليرادات إما يف وقت محدد أو على مدى فترة من الوقت، عندما )أو كلما( تقوم الشركة بتلبية التزامات األداء عن طريق بيع 
البضاعة أو تأديه اخلدمات املتفق عليها لعمالئها. وتقوم الشركة بنقل السيطرة على البضاعة أو اخلدمات على مدى فترة من الوقت )وليس يف 

وقت محدد( وذلك عند استيفاء أي من املعايير التالية :

أن يتلقى العميل املنافع التي تقدمها أداء الشركة ويستهلكها يف الوقت نفسه حاملا قامت الشركة باألداء، أو   -
أداء الشركة ينشئ أو يحسن األصل )على سبيل املثال، األعمال قيد التنفيذ( الذي يسيطر عليه العميل عند تشييد األصل أو حتسينه، أو  -

أداء الشركة ال ينشئ أي أصل له استخدام بديل للشركة ، وللشركة حق واجب النفاذ يف الدفعات مقابل األداء املكتمل حتى تاريخه.  -
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تنقل السيطرة يف وقت محدد إذا لم تتحقق أي من املعايير الالزمة لنقل البضاعة أو اخلدمة على مدى فترة من الوقت. تأخذ الشركة العوامل 
التالية يف االعتبار سواء مت حتويل السيطرة أم لم يتم:

أن يكون للشركة حق حالي يف الدفعات مقابل األصل.  -
أن يكون للعميل حق قانوني يف األصل.  -

أن تقوم الشركة بتحويل احليازة املادية لألصل.  -
أن ميتلك العميل املخاطر واملنافع املهمة مللكية األصل.  -

أن يقبل العميل األصل.  -

تعترف الشركة مبطلوبات العقود للمقابل املستلم واملتعلقة بالتزامات األداء التي لم يتم تلبيتها، وتدرج هذه املبالغ مثل املطلوبات األخرى يف بيان 
املركز املالي. وباملثل، إذا قامت الشركة بتلبية التزامات األداء قبل استالم املقابل، فإنها تعترف إما مبوجودات العقد أو مدينني يف بيان املركز 

املالي وفقاً ملا إذا كانت هناك معايير غير مرور الوقت قبل استحقاق املقابل.

يتم رسملة التكاليف اإلضافية للحصول على العقد مع العميل عند تكبدها حيث تتوقع الشركة استرداد هذه التكاليف، وال يتم تكبد تلك التكاليف 
إذا لم يتم احلصول على العقد. يتم تسجيل عموالت املبيعات املتكبدة من قبل الشركة كمصروف إذا كانت فترة إطفاء تلك التكاليف أقل من سنة.

إن مصادر إيرادات الشركة من األنشطة التالية:
أ ( اإليجارات

يتم حتقق إيرادات اإليجارات، عند اكتسابها، على أساس نسبي زمني.

ل - املخصصات:
يتم اإلعتراف باملخصص فقط عندما يكون على الشركة إلتزام قانوني حالي أو محتمل، نتيجة حلدث سابق يكون من املرجح معه أن يتطلب ذلك 
تدفقا صادرا للموارد اإلقتصادية لتسوية اإللتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موثـوق ملبلغ اإللتزام.  ويتم مراجعة املخصصات يف نهاية كل فترة 
تقرير وتعديلها إلظهار أفضل تقدير حالي . وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود ماديا، فيجب أن يكون املبلغ املعترف به كمخصص هو 

القيمة احلالية للمصاريف املتوقعة لتسوية اإللتزام. ال يتم إدراج املخصصات للخسائر التشغيلية املستقبلية.

م - عقود اإليجار:
تصنف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية إذا إحتفظ املؤجر بجزء جوهري من املخاطر والعوائد املتعلقة بامللكية. جميع عقود اإليجار 
األخرى تصنف كعقود إيجار متويلية .إن حتديد ما إذا كان ترتيب معني هو ترتيب تأجيري أو ترتيب يتضمن إيجار يستند إلى مضمون هذا 
الترتيب ، ويتطلب تقييم ما إذا كان تنفيذ هذا الترتيب يعتمد على إستخدام أصل معني أو موجودات محددة، أو أن الترتيب ينقل أو مينح احلق 

يف إستخدام األصل.

عقد اإليجار التشغيلي

الشركة كمؤجر
يتم اإلعتراف بإيرادات اإليجارات من عقد اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.  إن التكاليف املباشرة األولية 
املتكبدة عند التفاوض وإجراء الترتيبات لعقد اإليجار التشغيلي يتم إضافتها على القيمة الدفترية لألصل املؤجر ويتم اإلعتراف بها على أساس 

القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
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الشركة كمستأجر
إن دفعات اإليجار املستحقة حتت عقد إيجار تشغيلي يتم إدراجها يف بيان األرباح أو اخلسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد 
اإليجار. إن العوائد املستلمة واملستحقة كحافز للدخول يف عقد اإليجار التشغيلي يتم توزيعها على أساس القسط الثابت على مدى مدة فترة 

اإليجار.
1( موجودات حق اإلستخدام

متاحتاً  العقد  محل  املوجودات  به  تصبح  الذي  التاريخ  )أي  التأجير  عقد  بداية  تاريخ  يف  االستخدام  حق  مبوجودات  الشركة  تعترف 
لالستخدام(. وتقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة املعدلة ألي عمليات إعادة 
قياس ملطلوبات عقد التأجير. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام قيمة مطلوبات عقد التأجيراملعترف بها والتكاليف املباشرة املبدئية 
املتكبدة ودفعات عقد التأجير املسددة يف أو قبل تاريخ بداية عقد التأجير ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة. إذا لم تتأكد الشركة بصورة 
معقولة من حصولها على ملكية املوجودات املستأجرة يف نهاية مدة عقد التأجير، يتم إستهالك موجودات حق االستخدام املعترف بها 
على أساس القسط الثابت خالل العمر اإلنتاجي املقدر للموجودات أو مدة عقد اإليجار، أيهما أقرب. تتعرض موجودات حق االستخدام 

لالنخفاض يف القيمة.
2( مطلوبات عقد التأجير

تعترف الشركة يف تاريخ بداية عقد التأجير مبطلوبات عقد التأجير ويتم قياسها بالقيمة احلالية لدفعات عقد التأجير املقرر سدادها 
التأجير  أي حوافز  ناقصاً  ثابتة يف جوهرها(  دفعات  )تشمل  الثابتة  الدفعات  التأجير  دفعات عقد  وتتضمن  التأجير.  فترة عقد  خالل 
مستحقة ودفعات عقد التأجير املتغيرة تعتمد على مؤشر أو سعر وكذلك املبالغ املتوقع دفعها مبوجب ضمانات القيمة املتبقية. كما تشتمل 
دفعات عقد التأجير على سعر ممارسة خيار الشراء إذا كانت الشركة متأكدة من ممارسة هذا اخليار بصورة معقولة ودفعات الغرامات 
إلنهاء عقد التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة الشركة خيار إنهاء عقد التأجير. يتم االعتراف بدفعات عقد التأجير املتغيرة 

والتي ال تعتمد على مؤشر أو سعر كمصروف يف الفترة التي تقع فيه األحداث أو الظروف التي تستدعي سداد الدفعات.  

عند إحتساب القيمة احلالية لدفعات عقد التأجير، تستخدم الشركة سعر االقتراض اإلضايف يف تاريخ بداية عقد التأجير، إذا كان سعر 
الفائدة املتضمن يف عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية عقد التأجير، يتم زيادة قيمة مطلوبات عقد التأجير 
لتعكس منو الربح، بينما يتم تخفيضها مقابل دفعات عقد اإليجار املسددة. إضافة الى ذلك، يعاد قياس القيمة الدفترية ملطلوبات عقد 
التأجير، إذا طرأ تعديل أو تغيير يف مدة عقد التأجير أو تغيير يف مضمون دفعات عقد التأجير الثابتة أو تغيير يف التقييم الذي يتم إجراؤه 

لتحديد ما إذا كان سيتم شراء املوجودات محل العقد.

3( عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير املوجودات منخفضة القيمة
تطبق الشركة إعفاء االعتراف اخلاص بعقود التأجير قصيرة األجل على لعقود تأجير ممتلكاتها ومعداتها )أي عقود التأجير التي تبلغ 
مدتها 12 شهراً أو أقل من تاريخ بداية العقد وال حتتوي على خيار شراء(. كما تطبق أيضاً إعفاء االعتراف اخلاصة بعقود تأجير موجوداتها 
ذات القيمة املنخفضة على عقود تأجير املعدات املكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم االعتراف بدفعات عقد التأجير على عقود التأجير 

قصيرة األجل وعقود تأجير املوجودات ذات القيمة منخفضة كمصروف على أساس طريقة القسط الثابت خالل مدة التأجير.

ن -  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي:
يتم إحتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع %1 من ربح الشركة قبل خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة الزكاة وبعد 

استبعاد احملول إلى االحتياطي اإلجباري.
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س -  حصة الزكاة:
يتم احتساب الزكاة بواقع %1 من ربح الشركة قبل خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة الزكاة وبعد استبعاد توزيعات األرباح 
والقواعد   2007 58 لسنة  رقم  الوزاري  والقرار   2006 46 لسنة  رقم  للقانون  الكويتية، وذلك طبقا  املساهمة  الشركات  املستلمة من  النقدية 

التنفيذية املنفذة له.

ع -  العمالت األجنبية:
تقيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا ألسعارالصرف السائدة بتاريخ هذه املعامالت.  ويتم إعادة حتويل املوجـودات 
واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية الفترة املالية إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ. أما البنود 
غيرالنقدية بالعمالت األجنبية املدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة حتويلها وفقا ألسعار الصرف السائدة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة . إن 

البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية املدرجة على أساس التكلفة التاريخية ال يعاد حتويلها .

تدرج فروق التحويل الناجتة من تسويات البنود النقدية ومن إعادة حتويل البنود النقدية يف بيان األرباح أو اخلسائر للفترة . أما فروق التحويل 
الناجتة من البنود غير النقدية كاألدوات املالية واملصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر فتدرج ضمن أرباح أو 
خسائر التغير يف القيمة العادلة.  إن فروق التحويل الناجتة من البنود غير النقدية كأدوات امللكية املصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخريتم إدراجها ضمن »التغيرات التراكمية يف القيمة العادلة« يف الدخل الشامل اآلخر، بينما يتم إدراج فروق التحويل 

الناجتة من البنود النقدية كأدوات الدين املالية واملصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يف بيان األرباح أو اخلسائر.

ف - األحداث احملتملة:
ال يتم إدراج املطلوبات احملتملة ضمن البيانات املالية اال عندما يكون إستخدام موارد اقتصادية لسداد إلتزام قانوني حالي أومتوقع نتيجة أحداث 
سابقة مرجحا مع إمكانية تقدير املبلغ املتوقع سداده بصورة كبيرة. وبخالف ذلك ، يتم اإلفصاح عن املطلوبات احملتملة ما لم يكن احتمال حتقيق 

خسائر اقتصاديـة مستبعـداً.

ال يتم إدراج املوجودات احملتملة ضمن البيانات املالية بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون حتقيق منافع اقتصادية نتيجة أحداث سابقة مرجحاً.  

ص - اآلراء والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة:
إن الشركة تقوم ببعض اآلراء والتقديرات واالفتراضات تتعلق بأسباب مستقبلية. إن إعداد البيانات املالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية 
يتطلب من اإلدارة إبداء الرأي والقيام بتقديرات وافتراضات تؤثر على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات واإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات 

احملتملة بتاريخ البيانات املالية واملبالغ املدرجة لإليرادات واملصاريف خالل السنة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

أ - اآلراء :
من خالل عملية تطبيق السياسات احملاسبية للشركة واملبينة يف إيضاح رقم 2، قامت اإلدارة بإبداء اآلراء التالية التي لها أثر جوهري على املبالغ 

املدرجة ضمن البيانات املالية.

حتقق اإليرادات  -1
يتم حتقق اإليرادات عندما يكون هناك منافع اقتصادية محتملة للشركة، وميكن قياس اإليرادات بصورة موثوق بها. إن حتديد ما إذا كان 
تلبية معايير االعتراف باإليراد وفقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم )15( وسياسة حتقق اإليراد املبينة يف إيضاح رقم )2 - ك( يتطلب 

أراء هامة.
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تصنيف األراضي  -2
عند إقتناء األراضي ، تصنف الشركة األراضي إلى إحدى التصنيفات التالية بناء علي أغراض اإلدارة يف إستخدام هذه األراضي:

1- عقارات قيد التطوير :
عندما يكون غرض الشركة يف تطوير األراضي بهدف بيعها يف املستقبل ، فإن كال من األراضي وتكاليف اإلنشاءات يتم تصنيفها كعقارات 

قيد التطوير .
2- عقارات استثمارية :

عندما يكون غــرض الشركة تأجير األراضي أو االحتفاظ بها بهدف زيادة قيمتها الرأسمالية ، أو أن الهدف لم يتم حتديده بعد ، فإن 
األراضي يتم تصنيفها كعقارات استثمارية .

تصنيف املوجودات املالية  -3

عند اقتناء األصل املالي، تقرر الشركة ما إذا كان سيتم تصنيفه »بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر« أو »بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر« أو »بالتكلفة املطفأة«. يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9( تقييم كافة املوجودات املالية، باستثناء أدوات امللكية 
واملشتقات، استناداً إلى منوذج أعمال الشركة إلدارة املوجودات ذات خصائص التدفقات النقدية لألداة. تتبع الشركة إرشادات املعيار الدولي 

للتقارير املالية رقم )9( حول تصنيف موجوداتها املالية كما هو مبني يف إيضاح رقم )2 - جـ(.

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة  -4
إن حتديد قابلية االسترداد للمبلغ املستحق من العمالء والعوامل احملددة الحتساب االنخفاض يف قيمة املدينني تتضمن آراء هامة.

عقود التأجير  -5
تشمل األراء الهامة املطلوبة لتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )16( ، من بني أمور أخرى ، ما يلي:

حتديد ما إذا كان العقد )أو جزء من العقد( يتضمن عقد تأجير  -
حتديد ما إذا كان من املؤكد بشل معقول أن خيار التمديد أو اإلنهاء سيُمارس  -

تصنيف اتفاقيات التأجير )عندما تكون املنشأة مؤجراً(  -
حتديد ما إذا كانت املدفوعات املتغيرة ثابتة يف جوهرها  -

حتديد ما إذا كانت هناك عقود تأجير متعددة يف الترتيب  -
حتديد أسعار البيع للعناصر املؤجرة وغير املؤجرة  -

ب - التقديرات واالفتراضات:
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بأسباب مستقبلية واملصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير املؤكدة يف نهاية فترة التقرير والتي لها مخاطر 

جوهرية يف حدوث تعديالت مادية للقيم الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية الالحقة هي على الشكل التالي : 

القيمة العادلة للموجودات املالية غير املسعرة  -1
املدرجة( عن طريق  املالية غير  األوراق  )أو  التي ال متارس نشاطها يف سوق نشط  املالية  للموجودات  العادلة  القيمة  بإحتساب  الشركة  تقوم 
إستخدام أسس التقييم. تتضمن أسس التقييم إستخدام عمليات جتارية بحتة حديثة، والرجوع ألدوات مالية أخرى مشابهة، واالعتماد على 
حتليل للتدفقات النقدية املخصومة، وإستخدام مناذج تسعير اخليارات التي تعكس ظروف املصدر احملددة .إن هذا التقييم يتطلب من الشركة 

عمل تقديرات عن التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ومعدالت اخلصم والتي هي عرضة ألن تكون غير مؤكدة .
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مخصص خسائر االئتمان املتوقعة  -2
إن عملية حتديد مخصص خسائر االئتمان املتوقعة تتطلب تقديرات. إن مخصص خسائر االئتمان املتوقعة يستند إلى أسلوب اخلسائر االئتمانية 
املقدرة مستقباًل. يتم شطب الديون املعدومة عندما يتم حتديدها. إن معايير حتديد مبلغ املخصص أو املبلغ املراد شطبه يتضمن حتاليل تقادم 

وتقييمات فنية وأحداث الحقة. إن قيد املخصصات وتخفيض الذمم املدينة يخضع ملـوافقة اإلدارة .

عقود التأجير  -3
إن العناصر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد يف تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )16( تتضمن ما يلي:

تقدير مدة عقد التأجير  -
حتديد سعر اخلصم املناسب ملدفوعات التأجير   -

تقييم ما إذا كان موجودات حق االستخدام قد انخفضت قيمته.  -

تقييم العقارات االستثمارية  والعقارات قيد التطوير  -4
تقوم الشركة بقيد عقاراتها االستثمارية والعقارات قيد التطوير بالقيمة العادلة حيث يتم اإلعتراف بالتغيرات فـى القيمة العادلة فى بيان األرباح 
أواخلسائر. يتم حتديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل مقيمني عقار مستقلني عن طريق استخدام اساليب التقييم املتعارف عليها 
ومبادئ املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )13(.  يتم حتديد القيمة العادلة للعقارات قيد التطوير بناء على تقديرات تتم من قبل مقيم عقاري 

مستقل، باستثناء عندما ال ميكن حتديد القيمة العادلة بصورة موثوقة.

حيث يتم إستخدام ثالث طرق أساسية لتحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية:

طريقة التدفقات النقدية املخصومة، والتي يتم فيها استخدام املبالغ املتوالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة لألصل إستنادا إلى   .1
العقود و الشروط االيجارية القائمة وخصمها للقيمة احلالية باستخدام معدل خصم يعكس املخاطر املتعلقة بهذا األصل.

رسملة الدخل: والتي يتم بها تقدير قيمة العقار إستنادا إلى الدخل الناجت منه، حيث يتم إحتساب هذه القيمة على أساس صايف الدخل   .2

التشغيلي للعقار مقسوما على معدل العائد املتوقع من العقار طبقا ملعطيات السوق، والذي يعرف مبعدل الرسملة.
حتاليل املقارنة، والتي تعتمد على تقديرات تتم من قبل مقيم عقاري مستقل عن طريق الرجوع إلى صفقات فعلية حديثة متت بني أطراف   .3

أخرى لعقارات مشابهة من حيث املوقع واحلالة مع االستناد إلى معارف وخبرات ذلك املقيم العقاري املستقل.

انخفاض قيمة املوجودات غير املالية   -5
إن االنخفاض يف القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( القيمة القابلة لإلسترداد. والذي ميثل القيمة 
العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة املستخدمة، أيهما أعلى. إن حساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع يتم بناء على البيانات املتاحة من 
معامالت البيع فى معامالت جتارية بحتة من أصول مماثلة أو أسعار السوق املتاحة ناقصاً التكاليف اإلضافية الالزمة إلستبعاد األصل . يتم 
تقدير القيمة املستخدمة بناء على منوذج خصم التدفقات النقدية . تنشأ تلك التدفقات النقدية من املوازنة املالية للخمس سنوات املقبلة ، والتي 
ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم الشركة بها بعد، أو أي استثمارات جوهرية والتي من شأنها تعزيز أداء األصل )أو وحدة توليد 
النقد( يف املستقبل. إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر العوامل حساسية ملعدل اخلـصم املستخدم مـن خـالل عملية خصم التدفقات النقدية 

وكذلك التدفقات النقدية املستقبلية ومعدل النمو املستخدم ألغراض اإلستقراء.
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ايضاحات حول البيانات المالية
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(31 ديسمبر 2019

نقد يف الصندوق ولدى البنوك
نقد لدى محفظة استثمارية

2018

1,266,473

72,269

1,338,742

2019

296,908 

116,611 

413,519 

3 -  نقد ونقد معادل 

4 -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

أوراق مالية مسعرة
محفظة استثمارية

أوراق مالية غير مسعرة

إن احلركة خالل السنة هي كما يلي:

 الرصيد يف بداية السنة
 إضافات *

 إستبعادات **
 التغير يف القيمة العادلة )إيضاح 16(

 الرصيد يف نهاية السنة

*  إن إضافات خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019، مببلغ 588,961 دينار كويتي تتمثل يف القيمة العادلة ألسهم مقتناة عن طريق عملية 
تبادلية مع طرف ذي صلة بأسهم مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر بقيمة دفترية 519,625 دينار كويتي، وعليه مت تسجيل 

ربح تبادل مببلغ 69,336 دينار كويتي يف بيان األرباح أو اخلسائر للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019.

**  إن استبعادات خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019، تضمنت مبلغ 706,000 دينار كويتي يتعلق بعملية تبادلية، حيث قامت الشركة 
بإستبدال تلك األسهم مع أسهم مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بلغت قيمتها العادلة 727,921 دينار كويتي )إيضاح 6(، 

وعليه مت تسجيل ربح تبادل مببلغ 21,921 دينار كويتي يف بيان األرباح أو اخلسائر للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019.

2018

13,327,915

706,000

9,805,098

23,839,013

2018

16,264,062 

8,270,005 

-

)695,054(

23,839,013 

2019

21,419,829 

-

4,225,845 

25,645,674 

2019

23,839,013 

2,028,999 

)2,759,320(

 2,536,982 

25,645,674 
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ايضاحات حول البيانات المالية
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(31 ديسمبر 2019

ذمم مستأجرين )أ(
ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

مدينون آخرون
توزيعات أرباح نقدية مستحقة )ب(

موظفون مدينون
مصاريف مدفوعة مقدما*

تأمينات مستردة
غطاء خطاب ضمان

أخرى

2018

210,306

-

210,306

23,014

4,398,214

4,128

421,542

300

-

482

5,057,986

املجموع
300,006

210,306

91 - 180 يوم

2,400 

36,766

181 - 365 يوم

3,060

51,927

منخفضة القيمة
240,166

-

2019

300,006 

)240,166(

59,840 

 1,925 

-

12,939 

424,635 

 300 

47,250 

4,593 

551,482 

أقل من 90 يوم
54,380 

121,613 

2019

2018

5 -  أرصدة مدينة وموجودات أخرى 

ذمم مستأجرين: )أ ( 
إن أرصدة ذمم املستأجرين ال حتمل فائدة، ويتم تسويتها عادة خالل 90 يوم. إن حتليل أعمار أرصدة ذمم املستأجرين هي كما يلي :

كما يف 31 ديسمبر 2019، بلغت أرصدة ذمم املستاجرين التي تأخر سدادها 5,460 دينار كويتي )2018: 88,693 دينار كويتي(. إن هذه األرصدة 
متعلقة بصورة رئيسية بأطراف ذات صلة الذين ليس لهم سابقة يف عدم السداد.

)ب ( قامت الشركة خالل السنة باستالم إيرادات توزيعات أرباح متعلقة بأسهم كانت مرهونة ضماناً لقضية كانت قائمة بني الشركة وجهات 
حكومية والتي مت احلكم فيها نهائياً لصالح الشركة خالل سنة 2018.

)ج (  تتعلق عقود اإليجار التشغيلي، التي تكون فيها الشركة هي املؤجر، بعقار استثماري مملوك من قبل الشركة بشروط إيجار. تتضمن جميع 
عقود التأجير التشغيلي على بنود مراجعة السوق يف حالة ماقام املستأجر مبمارسة خيار التجديد. ال ميلك املستأجر خياًرا لشراء العقار عند 

إنتهاء فترة التأجير.

)د ( ال تتضمن الفئات األخرى من األرصدة املدينة واملوجودات األخرى أي موجودات يوجد انخفاض دائم يف قيمتها . إن احلد األقصى للتعرض 
خلطـــر االئتمــان كما فــي تاريخ البيانات املالية هو القيمة العادلة لكل فئة من فئات أرصدة املدينني املشار  إليها  أعاله ، كما ال حتتفظ 

الشركة بأي رهن كضمان ألرصدة املدينني واملوجودات األخرى.

* تتضمن املصاريف املدفوعة مقدما مبلغ 393,748 دينار كويتي، يتمثل يف إيجار مدفوع مقدما حتى 22 أكتوبر 2020 لعقار استثماري )أيضاح 
.)15

تأخر سدادها 
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ايضاحات حول البيانات المالية
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(31 ديسمبر 2019

مسعرة:
  أسهم ملكية

  صناديق ومحافظ استثمارية

غير مسعرة:
  أسهم ملكية 

الرصيد يف بداية السنة
معاد تصنيفه نتيجة تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9(

إضافات )أ( و )ب(
إستبعادات 

التغير يف القيمة العادلة    
الرصيد يف نهاية السنة 

2018

4,408,635

3,500,733

7,909,368

6,413,243

14,322,611

2018

-

13,580,384 

1,296,785 

)841,356(

286,798 

14,322,611 

2019

4,252,610 

3,406,007 

7,658,617 

12,718,722 

20,377,339 

2019

14,322,611 

-

6,702,198 

)432,153(

)215,317(

20,377,339 

6 -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

تتضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمار يف محفظة استثمارية بلغت قيمتها العادلة 3,394,894 دينار 
كويتي كما يف 31 ديسمبر 2019 )31 ديسمبر 2018 – 3,376,693 دينار كويتي( مدارة من قبل طرف ذي صلة.

تضمنت اإلضافات مبلغ 727,921 دينار كويتي يتعلق بعملية تبادلية كما هو مبني يف أيضاح رقم 4. )أ( 

)ب( تضمنت اإلضافات خالل السنة مبلغ 950,243 ديناركويتي مت دفعة إلقتناء حصص ملكية يف شركة Yotel UK Holding Limited، املؤسسه 
يف اململكة املتحدة وويلز. قامت إدارة الشركة باحملاسبة عن عملية اإلقتناء كإقتناء أصل، حيث أن املنشأة لم تتوافق مع تعريف األعمال طبقاً 
للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم )3( »دمج األعمال«.  قدرت إدارة الشركة أن القيمة العادلة لالستثمار كما يف تاريخ اإلقتناء تقارب قيمته 

العادلة كما يف تاريخ بيان املركز املالي.

 إن احلركة خالل السنة هي كما يلي:
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ايضاحات حول البيانات المالية
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(31 ديسمبر 2019

الرصيد يف بداية السنة
التغير يف القيمة العادلة
الرصيد يف نهاية السنة

2018

1,274,028 

)21,966(

1,252,062 

2019

1,252,062 

-

1,252,062 

7 -  عقارات قيد التطوير 

ميثل البند حصة ملكية بنسبة %10.983 يف حق إنتفاع أرض تقع يف منطقة الضباعية مستأجرة من وزارة املالية فـي دولة الكويت. إن حق االنتفاع 
مملوك بالتشارك بني الشركة ومستثمرين آخرين من خالل إتفاقية محفظة عقارية، وجاري تطوير العقار من قبل أحد املستثمرين اآلخرين وهي 

شركة متخصصة يف مجال االستثمارات العقارية.

إن احلركة خالل السنة هي كما يلي:

مت التوصل إلى القيمة العادلة للعقار قيد التطوير من قبل مقيمني مستقلني من ذوي اخلبرة والكفاءة املهنية باستخدام أسس وأساليب التقييم 
املتعارف عليها.

ألغراض تقدير القيمة العادلة للعقار قيد التطوير، قام املقيمني باستخدام أسس التقييم املوضحة يف البيان التالي، مع األخذ يف االعتبار طبيعة 
وإستخدام العقار قيد التطوير:

فئة العقار قيد التطوير
أراضي

فئة العقار قيد التطوير
أراضي

أساس التقييم
طريقة أسعار السوق املقارنة

أساس التقييم
طريقة أسعار السوق املقارنة

املستوى الثاني
1,252,062 

املستوى الثاني
1,252,062 

2019

2018
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ايضاحات حول البيانات المالية
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(31 ديسمبر 2019

يف 31 ديسمبر 2017
إستبعادات

التغير يف القيمة العادلة
يف 31 ديسمبر 2018

التغير يف القيمة العادلة
يف 31 ديسمبر 2019

مجمع جتارية

4,786,964 

)3,214,239(

216,745 

1,789,470 

-

1,789,470 

8 -  عقار استثماري

ميثل العقار االستثماري حصة يف عقار بنسبة %64.2 يقع يف إمارة دبي - اإلمارات العربية املتحدة، مت شراء العقار مبوجب اتفاقية بيع وشراء 
مبرمه مع طرف ذي صلة بتاريخ 28 أكتوبر 2015، مببلغ 5,898,755 دوالر أمريكـي )املعادل 1,791,240 دينــار كويتــي(، والتي نصـــــت بنودها 
على أن يستـمر تسـجيل العقــار بإسم البائع مع احــتفاظ الطرفيــن بأحقية شراء وبيع العقــــار )call and put option(، والذي مت جتديده حتى 
تاريخ 31 ديسمبر 2020 مببلغ يساوي قيمة العقار الدفترية كما يف 31 ديسمبر 2019. إن العقار مدار من قبل البائع مقابل عائد سنوي بنسبة 

%7 من سعر شراء العقار، يدفع للشركة كل ثالثة أشهر. 

مصروفات مستحقة
مستحق إلى أطراف ذات صلة )إيضاح 18(

املستحق إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
حصة الزكاة املستحقة

دائنون آخرون

2018

9,000

1,503,648

1,150,565

186,387

356,183

3,205,783

2019

43,188

753,997

1,187,120

189,378

307,222

2,480,905

9 -  أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى 
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ايضاحات حول البيانات المالية
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(31 ديسمبر 2019

مبوجب مذكرة رقم 3/25 صادرة من إدارة الشركات املساهمة بتاريخ 22 مايو 2019، استناداً لقرار اجلمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة 
املنعقدة بتاريخ 6 أكتوبر 2016 وقرار مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ 29 أبريل 2019، مت املوافقة على زيادة رأس املال الشركة املصدر واملدفوع 
من مبلغ 1,146,255 دينار كويتي )ميثل 11,462,550 سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد( إلى 1,719,383 دينار كويتي )ميثل 17,193,830 
سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد(، عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية للمساهمني احلاليني املسجلني يف دفاتر الشركة. وعليه، مت تعديل 

املادة )6( من عقد التأسيس واملادة )5( من النظام األساسي ليصبحا على النحو التالي:

النص قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة املصرح به مببلغ 2,146,255 دينار كويتي )إثنان مليون ومائة وستة وأربعون ألف ومائتان وخمسة وخمسون دينار كويتي(، 
ورأس املال املصدر واملدفوع مببلغ 1,146,255 دينار كويتي )مليون ومائة وستة وأربعون ألف ومائتان وخمسة وخمسون دينار كويتي(، قيمة كل 

سهم 100 فلس وجميع األسهم نقدية.  

النص بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة املصرح به مبلغ 2,146,255 دينار كويتي )إثنان مليون ومائة وستة وأربعون ألف ومائتان وخمسة وخمسون دينار كويتي(، موزع 
على 21,462,550 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع األسهم نقدية، وحدد ورأس املال املصــدر واملدفــوع مببلـغ 1,719,383 دينــار كويتــي )مليون 
وسبعمائة وتسعة عشر ألف وثالثمائة وثالثة وثمانون دينار كويتي(، موزع على 17,193,830 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع األسهم نقدية. 

مت تسجيل هذا التعديل يف السجل التجاري للشركة لدى وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 22 مايو 2019 .

رأس املال املصرح به
أسهم منحة مصدرة

رأس املال غير املدفوع
رأس املال املدفوع

2018

2,146,255 

-

)1,000,000(

1,146,255 

2019

2,146,255 

573,128 

)1,000,000(

1,719,383 

10 -  رأس المال 

يتكون رأس مال الشركة املصرح به من 21,462,550 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد )2018 – 21,462,550 سهم بقيمة اسمية 
100 فلس للسهم الواحد(، وجميع األسهم نقدية. يتمثل رأس مال الشركة كما يلي:

11 -  توزيعات األرباح 

أوصى مجلس اإلدارة بجلسته املنعقدة بتاريخ 6 يوليو 2020، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلس للسهم ومنح مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 
مبلغ 40,000 دينار كويتي عن السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019. إن هذه التوصيات خاضعة للموافقة عليها من قبل اجلمعية العامة السنوية 

ملساهمي الشركة.

أوصى مجلس اإلدارة بجلسته املنعقدة بتاريخ 6 يوليو 2020، بإصدار أسهم منحة  بنسبة %50 من رأس املال املصــدر واملدفــوع. إن هذه التوصية 
خاضعة للموافقة عليها من قبل اجلمعية العامة العادية السنوية ملساهمي الشركة.

وافقت اجلمعية العامة العادية ملساهمي الشركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 23 أبريل 2019، على البيانات املالية للشركة للسنة املنتهية يف 
31 ديسمبر 2018، كما أقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة %20 من القيمة االسمية لألسهم القائمة كما يف تاريخ إقرار التوزيع )بواقع 20 فلس 

للسـهم الواحد(، أي ما يعادل مبلغ 227,793 دينار كويتي، ومنح مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة مبلغ 80,000 دينار كويتي عن السنة املنتهية يف 
31 ديسمبر 2018 )إيضاح 18(.
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عدد األسهم
التكلفة

النسبة إلى األسهم املصدرة )%(

2018

71,533

13,399

0.62%

2019

107,298

13,399

0.62%

14 -  أسهم خزانة 

12 -  احتياطي إجباري 

13 -  احتياطي اختياري 

15 -  إيرادات التأجير 

وفقا ملتطلبات قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة، يتم حتويل %10 من ربح السنة اخلاص مبساهمي الشركة قبل احتساب 
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطـي اإلجباري، ويجوز للشركة إيقاف هذا التحويل عندما 
يزيد رصيد االحتياطي عن %50 من رأس املال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال يف احلاالت التي نص عليها القانون والنظام األساسي 
للشركة. مت إيقاف التحويل إلى االحتياطي اإلجباري من قبل الشركة نظراً لتجاوز رصيد االحتياطي اإلجباري لنسبة %50 من رأس مال الشركة. 
مبوجب قرار مجلس اإلدارة بجلسته املنعقدة بتاريخ 6 يوليو 2020، مت إيقاف التحويل إلى االحتياطي اإلجباري. إن هذا القرار خاضع ملوافقة 

اجلمعية العامة العادية ملساهمي الشركة عند انعقادها.

وفقا ملتطلبات النظام األساسي للشركة، يتم حتويل %10 من ربح السنة اخلاص مبساهمي الشركة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االختياري، ويجوز إيقاف هذا التحويل بقرار من اجلمعية العمومية للمساهمني بناءا على 
اقتراح مجلس اإلدارة. مبوجب قرار مجلس اإلدارة بجلسته املنعقدة بتاريخ 6 يوليو 2020، مت إيقاف التحويل إلى االحتياطي االختياري. إن هذا 

القرار خاضع ملوافقة اجلمعية العامة العادية ملساهمي الشركة عند انعقادها.

تتضمن إيرادات اإليجارات مبلغ 1,488,942 دينار كويتي )2018 – 1,458,234 دينار كويتي( نشأ من إدارة عقار استثماري مقام على أرض 
مستأجرة بناء على اتفاقية مع وزارة املالية - إدارة عقود أمالك الدولة يف دولة الكويت، مقابل مبلغ سنوي ثابت يستحق للوزارة. انتهت صالحية 
هذه االتفاقية فـي 22 أكتوبر 2010، وقد قامت الشركة بدفع اإليجارات مقدما مقابل استغالل العقار االستثماري حتى تـاريخ 22 أكتوبر 2020 

)ايضاح 5(، طبقا لالتفاقية املوقعة آنذاك مع وزارة املالية - إدارة عقود أمالك الدولة. استمرت الشركة يف إدارة العقار حلني جتديد العقد.
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املالية  للموجودات  العادلة  القيمة  التغيرات يف  من  غير محققة  )خسائر(  أرباح 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر )إيضاح 4(

أرباح محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
إيرادات توزيعات أرباح 

ربح السنة

األسهم القائمة:
املتوسط املرجح لعدد األسهم املصدرة )سهم(

أسهم منحة
املتوسط املرجح لعدد أسهم اخلزانة )سهم(

املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة
ربحية السهم األساسية واملخففة )فلس(

2018

)695,054(

25,618 

672,343 

2,907 

2018

35,421,291

11,462,550 

5,731,280 

)107,298(

17,086,532 

2,073

2019

2,536,982 

110,873 

862,706 

3,510,561 

2019

3,585,428 

11,462,550 

5,731,280 

)107,298(

17,086,532 

210

16 -  صافي أرباح االستثمارات 

17 -  ربحية السهم األساسية والمخففة 

ليس هناك أسهم مالية بيع مخففة متوقع إصدارها. إن املعلومات الضرورية الحتساب ربحية السهم األساسية بناء على املتوسط املرجح لعدد 
األسهم القائمة خالل السنة بعد خصم أسهم اخلزانة هي كما يلي :

بلغت ربحية السهم األساسية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018، 3,110 فلس قبل إعادة احتسابها بتأثير إصدار أسهم املنحة.
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18 -  1إلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات صلة 

قامت الشركة بالدخول يف معامالت متنوعة مع أطراف ذات صلة كاملساهمني وبعض األطراف ذات الصلة األخرى. إن األسعار وشروط الدفع 
املتعلقة بهذه املعامالت يتم املوافقة عليها من قبل إدارة الشركة. إن األرصدة واملعامالت الهامة التي متت مع أطراف ذات صلة هي كما يلي:  

19 -   المطالبات القضائية

توجد لدى الشركة مطالبات قضائية تتمثل يف قضايا مرفوعة من الشركة ضد الغير ومن الغير ضد الشركة، والذي ليس باإلمكان تقدير النتائج 
التي سوف تترتب عليها إلى أن يتم البت فيها من قبل القضاء، ويف رأي إدارة الشركة و املستشار القانوني فإنه لن يكون لهذه املطالبات القضائية 
تأثير سلبي مادي على البيانات املالية للشركة. وعليه، لم تقم إدارة الشركة بقيد مخصصات إضافية عن هذه القضايا نظرا لوجود مخصصات 

كافية عنها كما يف تاريخ البيانات املالية.

األرصدة املتضمنة يف بيان املركز املالي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
اخلسائر

عقار استثماري
أرصدة مدينة وموجودات أخرى

أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى )إيضاح 9(
الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات 

الشامل اآلخر

أطراف ذات صلة أخرى

-

 1,789,470

 240,166

)85,161(

 950,243

أطراف ذات صلة أخرى

-

 125,365 

-

-

)80,000(

-

 2019

 15,076,034  

 1,789,470

 240,166

)753,997(

 4,345,137

 2019

 8,267,007

 125,365

)145,000(

)282,859(

)80,000(

-

مساهمني

 15,076,034

-

-

)668,836(

3,394,894

مساهمني

8,267,007

-

)145,000(

)282,859(

-

-

2018

6,809,027

1,789,470

1,414,823

)1,503,648(

 

3,376,693

2018

)74,357(

188,474 

)145,000(

)2,662,365(

-

4,669,557 

املجموع

املجموع املعامالت املتضمنة يف بيان األرباح أو اخلسائر: 

صايف أرباح )خسائر( استثمارات
إيرادات التأجير

تكلفة التأجير
أتعاب مهنية 

مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 11(
ربح استبعاد عقار استثماري
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20 -  إدارة المخاطر المالية

تستخدم الشركة ضمن نشاطها االعتيادي بعض األدوات املالية األولية مثل نقد ونقد معادل، أرصدة مدينة وموجودات أخرى، املوجودات املالية 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر، املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وأرصدة دائنة ومطلوبات أخرى، 
ونتيجة لذلك، فإنها تتعرض للمخاطر املشار إليها أدناه. ال تستخدم الشركة حاليا مشتقات األدوات املالية إلدارة هذه املخاطر التي تتعرض لها.

مخاطر سعر الفائدة :
تتعرض األدوات املالية ملخاطر التغيرات يف القيمة نتيجة التغيرات يف معدالت سعر الفائدة ملوجوداتها ومطلوباتها املالية ذات الفائدة املتغيرة. ال 

تتعرض الشركة حاليا بشكل جوهرة لهذة املخاطر.

مخاطر االئتمان :
إن خطر االئتمان هو خطر احتمال عدم قدرة أحـد أطراف األداة املالية على الوفاء بالتزاماته مسببا خسارة مالية للطرف اآلخر. إن املوجودات 
املالية التي قد تعرض الشركة ملخاطر االئتمان تتمثل أساسا يف نقد لدى البنوك، واملدينني. كما يتم إثبات رصيد املدينني بالصايف بعد خصم 

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة. إن خطر االئتمان فيما يتعلق باملدينني محدود نتيجة للعدد الكبير للعمالء وتوزعهم على صناعات مختلفة.

مخاطر العملة األجنبية :
إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت 
األجنبية. تتعرض الشركة ملخاطر العملة األجنبية والناجتة عن املعامالت التي تتم بعمـالت غير الدينار الكويتي. و ميكن للشركة تخفيض خطر 
تعرضها لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية من خـالل استخدامها ملشتقات األدوات املالية. وحترص الشركة على إبقاء صايف التعرض 

ملخاطر العملة األجنبية يف مستوى معقول، وذلك من خالل التعامل بعمالت ال تتقلب بشكل جوهري مقابل الدينار الكويتي. 

يظهر البيان التالي حساسية التغيرات احملتملة واملعقولة يف أسعار صرف العمالت األجنبية املستخدمة من قبل الشركة مقابل الدينار الكويتي :

األثر على بيان األرباح
أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر

196,132 ±

-

-

9,238 ±

159,702 ±

122,120 ±

األثر على بيان األرباح      
أو اخلسائر

213,296 ±

22,631 ±

25,846 ±

-

-

46 ±

الزيادة )النقص(
مقابل الدينار  الكويتي

%5 ±

%5 ±

%5 ±

%5 ±

%5 ±

%5 ±

دوالر أمريكي
دينار بحريني

دينار أردني
جنيه استرليني

يورو
درهم إماراتي

دوالر أمريكي
دينار بحريني

دينار أردني
جنيه استرليني
درهم إماراتي

األثر على بيان األرباح
أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر

132,553 ±

-

-

17,088 ±

25,000 ±

األثر على بيان األرباح      
أو اخلسائر

525,518 ±

17,929 ±

29,278 ±

-

-

الزيادة )النقص(
مقابل الدينار  الكويتي

5% ±

5% ±

5% ±

5% ±

5% ±

2019

2018
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خالل
شهر واحد 

413,519

-
-

-
-
-

413,519

-
-
-

1,338,742

-

-

-

-

-

1,338,742

-

-

-

3 إلى 12 شهرًا 

-

25,645,674
551,482

-
-
-

26,197,156

2,480,905
-

2,480,905

-

23,839,013

5,057,986

-

-

-

28,896,999

3,205,783

-

3,205,783

1 إلى 5 سنوات 

-

-
-

20,377,339
1,252,062
1,789,470

23,418,871

-
100,707
100,707

-

-

-

14,322,611

1,252,062

1,789,470

17,364,143

-

93,231

93,231

1 إلى 3 أشهر 

-

-
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

املجموع 

413,519

25,645,674
551,482

20,377,339
1,252,062
1,789,470

50,029,546

2,480,905
100,707

2,581,612

1,338,742

23,839,013

5,057,986

14,322,611

1,252,062

1,789,470

47,599,884

3,205,783

93,231

3,299,014

2019

املوجودات:
نقد ونقد معادل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو اخلسائر

أرصدة مدينة وموجودات أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
عقار قيد التطوير

عقار استثماري
مجموع املوجودات

املطلوبات :
أرصدة دائنة ومطلوبات اخرى
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

مجموع املطلوبات 
 
 

2018
املوجودات:

نقد ونقد معادل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

األرباح أو اخلسائر
أرصدة مدينة وموجودات أخرى

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

عقار قيد التطوير
عقار استثماري

مجموع املوجودات

املطلوبات :
أرصدة دائنة ومطلوبات اخرى
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

مجموع املطلوبات 

20 -  تابع / إدارة المخاطر المالية

مخاطر السيولة:
تنتج مخاطر السيولة عن عـدم مقدرة الشركة على توفير األموال الالزمة لسداد التزاماتها املتعلقـة باألدوات املالية. وإلدارة هذه املخاطر تقوم 
الشركة بتقييم املقـدرة الـمالية لعـمالئها بشكـل دوري، وتستثمر فـي االستثمارات األخـرى القـابلة للتسييل السريع، مع تخطيط وإدارة التدفقات 

النقدية املتوقعة للشركة من خالل اإلحتفاظ باحتياطيات نقدية مناسبة ومقابلة استحقاقات املوجودات واملطلوبات املالية.

إن استحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 ديسمبر كما يلي:
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20 -  تابع / إدارة المخاطر المالية

مخاطر أسعار أدوات امللكية: 
إن مخاطر أسعار أدوات امللكية هي مخاطر إنخفاض القيمة العادلة ألدوات امللكية كنتيجة لتغيرات مستوى مؤشرات أدوات امللكية وقيمة األسهم 
بشكل منفرد. إن التعرض ملخاطر أسعار أدوات امللكية ينشأ من استثمارات الشركة يف أدوات امللكية املصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو اخلسائر وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إلدارة هذه املخاطر، تقوم الشركة بتنويع القطاعات 

املستثمر فيها مبحفظتها االستثمارية.

يوضح البيان التالي حساسية التغير املعقول يف مؤشرات امللكية كنتيجة لتغييرات يف القيمة العادلة ألدوات امللكية  التي يوجد لدى الشركة تعرض 
مؤثر لها كما يف تاريخ البيانات املالية.

بورصة الكويت 
بورصة البحرين

بورصة األردن
بورصة دبي

بورصة الكويت 
بورصة البحرين

بورصة األردن

األثر على بيان األرباح أو 
اخلسائر والدخل الشامل اآلخر

212,631 ±

-

-

-

األثر على بيان األرباح أو اخلسائر 
والدخل الشامل اآلخر

220,431 ±

-

-

األثر على بيان األرباح
 أو اخلسائر

1,019,451 ±

25,648 ±

25,846 ±

47 ±

األثر على بيان األرباح
 أو اخلسائر

616,431 ±

20,686 ±

29,278 ±

التغير يف سعر 
أدوات امللكية

5% +

5% +

5% +

5% +

التغير يف سعر 
أدوات امللكية

 %5 ±

 %5 ±

 %5 ±

2019

2018
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21 -  قياس القيمة العادلة

تقوم الشركة بقياس املوجودات املالية واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر، واملوجودات غير املالية كالعقار قيد التطوير والعقار االستثماري بالقيمة العادلة يف تاريخ نهاية الفترة املالية.

متثل القيمة العادلة املبلغ املمكن إستالمه من بيع األصل أو املمكن دفعه لسداد اإللتزام من خالل عملية جتارية بحتة بني أطراف السوق كما يف 
تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إمتام عملية بيع األصل أو سداد االلتزام بإحدى الطرق التالية:

- من خالل السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام.
- من خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو اإللتزام يف حال عدم وجود سوق رئيسي.

يتم تصنيف جميع املوجودات واملطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة يف البيانات املالية من خالل مستوى قياس متسلسل 
إستنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي:

- املستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشط املعلنة )غير املعدلة( للموجودات واملطلوبات املتماثلة.
- املستوى الثاني: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بشكل مباشر 

أو غير مباشر.
- املستوى الثالث: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح.

يبني اجلدول التالي حتليل البنود املسجلة بالقيمة العادلة طبقا ملستوى القياس املتسلسل للقيمة العادلة:

مت اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقار قيد التطوير يف إيضاح رقم )7(.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو اخلسائر

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو اخلسائر

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر

املستوى الثاني 

16,175

3,406,007

3,422,182

املستوى الثاني 

24,782

3,500,733

3,525,515

املجموع 

25,645,674

20,377,339

46,023,013

املجموع 

23,839,013

14,322,611

38,161,624

املستوى األول 

13,327,915

4,408,635

17,736,550

املستوى األول 

13,327,915

4,408,635

17,736,550

املستوى الثالث 

4,209,670

12,718,722

16,928,392

املستوى الثالث 

10,486,316

6,413,243

16,899,559

2019

2018
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كما يف 31 ديسمبر، فإن القيمة العادلة لألدوات املالية تقارب قيمتها الدفترية. لقد قدرت إدارة الشركة أن القيمة العادلة ملوجوداتها ومطلوباتها 
املالية تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير نظرا لقصر فترة إستحقاق هذه األدوات املالية.

بالنسبة للموجودات واملطلوبات التي يتم اإلعتراف بها يف البيانات املالية على أساس دوري، حتدد الشركة ما إذا كانت هناك حتويالت قد متت 
لهم بني مستويات القياس املتسلسل وذلك عن طريق إعادة تقدير أساس التصنيف إستنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس 

القيمة العادلة ككل يف نهاية كل فترة مالية.

21 -  تابع / قياس القيمة العادلة

يوضح اجلدول التالي مطابقة األرصدة االفتتاحية واخلتامية للموجودات ضمن املستوى الثالث واملسجلة بالقيمة العادلة:

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو اخلسائر
موجودات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو اخلسائر
موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

استبعادات 

)706,000(

-

استبعادات 

-

)613,268(

إضافات 

-

6,692,360

إضافات 

8,270,005

1,269,669

محول
إلى املستوى

الثاني / الثالث

)24,782(

2,938,980 

يف 31 ديسمبر 
2019

4,209,670

12,718,722

يف 31 ديسمبر 
2018

10,486,316

6,413,243

يف 1 يناير
 2019

10,486,316

6,413,243

يف 1 يناير
 2018

2,715,749

2,562,393

التغير يف القيمة 
العادلة

)5,570,646(

)386,881(

اخلسارة املسجلة( 
الربح املسجل يف 

بيان األرباح أو 
اخلسائر أو الدخل 

الشامل اآلخر

)474,656(

255,469 
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22 -  ادارة مخاطر الموارد المالية

إن هدف الشركة عند إدارة مواردها املالية هو احملافظة على قدرتها على االستمرار، وذلك لتوفير عوائد حلاملي األسهم ومنافـع للمستخدمني 
اخلارجيني، وكذلك للمحافظة على هيكل مثالي للموارد املالية لتخفيض أعباء خدمة راس املال. 

وللمحافظة على أو لتعديل الهيكل املثالي للموارد املالية ميكن للشركة تنظيم مبالغ التوزيعات النقدية املدفوعة للمساهمني، تخفيض رأس املال 
املدفوع، إصدار أسهم جديدة ، بيع بعض املوجودات لتخفيض الديون، سداد قروض أو احلصول على قروض جديدة .

23 -  أحداث الحقة

الحقا لتاريخ البيانات املالية، نتيجة لألحداث اجلوهرية املترتبة على ظهور وانتشار فيروس كورونا املستجد، إن تللك االحداث قد أثرت على 
املناخ االقتصادي العاملي والذي بالتبعية ميكن أن يعرض الشركة ألخطار مختلفة متضمنة انخفاض اإليرادات ومنو االعمال، تقلبات أسعار صرف 

العمالت األجنبية، ارتفاع خسائر االئتمان املتوقعة واالنخفاض يف قيمة املوجودات نظراً لوجود توقع بتباطؤ القطاعات التشغيلية.
 

هذه االحداث لم يكن لها تأثير على البيانات املالية للشركة كما يف 31 ديسمبر 2019، ولكنها قد تؤثر على البيانات املالية يف الفترات املالية 
املستقبلية. ويف الوقت احلالي من الصعب حتديد مقدار هذا التأثير لعدم وضوح املدى املتوقع والفترة الزمنية التي ستمضي قبل السيطرة على 

هذا الوباء.




