
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

شركة الوطنية لإلجارة والتمويل ش.م.ك. )مقفلة( 

 وشركاتها التابعة
 

  البيانات المالية المجمعة
 

 2020ديسمبر  31



 

 

 
 

  

 

 

 

 
 
 

 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 نمساهميالإلى حضرات السادة 

 الشركة الوطنية لإلجارة والتمويل ش.م.ك. )مقفلة(
 

 البيانات المالية المجمعة  ق تقرير حول تدقي
 

 الرأي  
 يشار إليها)"الشركة األم"( وشركاتها التابعة ) للشركة الوطنية لإلجارة والتمويل ش.م.ك. )مقفلة(لقد دققنا البيانات المالية المجمعة 

والدخل الشامل   خلوبيانات الد 2020ديسمبر  31معا بـ"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في 

والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة، بما 

 .الهامةفي ذلك ملخص السياسات المحاسبية 
 

 المجمع احي المادية، عن المركز المالينوأن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع ال ،في رأينا

للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير  المجمعة وتدفقاتها النقديةالمجمع وعن أدائها المالي  2020ديسمبر  31للمجموعة كما في 

 .الكويتدولة في  لالستخدام المركزيمن قبل بنك الكويت المطبقة  الدولية للتقارير المالية
 

 لرأي  أساس ا
في في تقريرنا يل ن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصلية. إوفقاً لمعايير التدقيق الدو بأعمال التدقيقلقد قمنا 

للمجلس  الدوليللميثاق ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً . "المجمعة مالية"مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات ال قسم

ير لمعاي ميثاق المجلس الدولي( )لالستقالليةبما في ذلك المعايير الدولية يين )خالقيات المهنية للمحاسبين المهني لمعايير األالدول
ً للميثاق خالقية األخرى وف. وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األ(خالقيات المهنية للمحاسبيناأل للمجلس الدولي لمعايير  الدوليقا

 .رأيال م أساس يمكننا من إبداءي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديالت ة للمحاسبين. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيقاألخالقيات المهني
 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
ً للمعايير الدولية للتقارير المالية إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفق ا

ت الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء واوعن أد المطبقة في دولة الكويت 

 المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.
 

ستمرارية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ اال عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية

اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم  مع

 ي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقع
 

 للمجموعة. المالية المجمعة  البياناتف على عملية إعداد ران عن الحوكمة مسؤولية اإلشيتحمل المسؤولو
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين

 الشركة الوطنية لإلجارة والتمويل ش.م.ك. )مقفلة( )تتمة(
 

 المالية المجمعة )تتمة(  قيق البياناتتقرير حول تد
 

 ق البيانات المالية المجمعةقيمسؤوليات مراقب الحسابات عن تد
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش 

أنه ال  التضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إأو الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي ي

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

معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة 

 ين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة. دماالقتصادية للمستخ
 

ا بمكجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا 

 يلي: 
 

 عة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ جمتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الم

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

الغش قد  ن مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إ إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ

 يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية. 
 

 لغرض إبداء  سفهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن لي

   الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.
 

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

 اإلدارة. 
 

 سبي والقيام، استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا  االتوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المح

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

جب علينا أن يالمجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، 

ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة  ت الحسابات، اإلفصاحا ذ بعين االعتبار، في تقرير مراقبنأخ

الحسابات. على  لنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبعدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حص

لها على أساس مبدأ  مابلية في توقف المجموعة عن متابعة أعتتسبب األحداث أو الظروف المستق دالرغم من ذلك، ق

 االستمرارية.
 

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

 ت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل. البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامال
 

 أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي   لىالحصول ع

وتنفيذها للمجموعة  قحول البيانات المالية المجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقي

 عن رأي التدقيق.  فقطونتحمل المسؤولية 
 

صل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة  واإننا نت

 أعمال التدقيق.  بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 السادة المساهمين اتإلى حضر

 الشركة الوطنية لإلجارة والتمويل ش.م.ك. )مقفلة( )تتمة(
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

ارة ت المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إداالشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيان أنفي رأينا أيضاً 

م فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات ألالشركة ا

ة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها عواإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجم

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

ً لألصول المرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخال ات لقانون فاألساسي للشركة األم، وأنه قد أجري الجرد وفقا

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

ً على نشاط الشركة األم أو مركزها  2020ديسمبر  31في للشركة األم، خالل السنة المنتهية  على وجه قد يكون له تأثيراً ماديا

 المالي. 
 

والتعديالت الالحقة له   1968لسنة  32ألحكام القانون رقم  يةماد ين أيضاً أنه خالل تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفاتبن

في شأن هيئة   2010لسنة  7أو ألحكام القانون رقم  والئحته التنفيذيةفي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية 

ً على نشاط ه على وج 2020ديسمبر  31مات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في تعليلوا أسواق المال قد يكون له تأثيراً ماديا

 الشركة األم أو مركزها المالي. 
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 المجمع  بيان الدخل

  2020 ديسمبر 31المنتهية في  لسنةل

   2020  2019 

 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات 

    اإليرادات 

 1,185,074 1,689,743 4 إيرادات تمويل إسالمي

 84,097 77,162  إيرادات توزيعات أرباح 

 228 4,265  إيرادات وكالة  

 3,577,808 3,221,189  إيرادات تأجير 

 408,298 344,534  إيرادات عموالت 

 722,319 699,668  إيرادات تأجير تشغيلي 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  من  ققمح ربح غير (ةر)خسا

 53,929 (32,966)  األرباح او الخسائر 

 (370,436) (1,039,767) 10 خسائر غير محققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية 

     - 243,960 3  تابعةشركة  من بيعربح 

     - (10,000) 10 خسارة محققة من بيع عقارات استثمارية 

     - 1,223,081 8 سابقاً  التمويل اإلسالمي المشطوب مدينون بموجبالمن تحصيل  اإليرادات

 35,310 22,043  إيرادات أخرى  

 

 ──────── ──────── 
  6,442,912 5,696,627 

 

 ──────── ──────── 

    المصروفات 

 1,202,027 562,566  إدارية مصروفات 

 630,257 482,105  كلفة موظفينت

 1,340,432 1,168,237  تكاليف تمويل

 (428,981) (806,845) 8 رد خسائر االئتمان المتوقعة 

 43,505 100,944 9 موجودات أخرىانخفاض قيمة 

 327,458     - 10 تثماريمتعلق بعقار اس انونينزاع قمخصص ل

 98,326 98,930  مصروف عقود تأجير تشغيلي

 444,120 466,021 11 فات استهالكرومص

 393,553 370,737  التشغيلي  مصروف اإليجار

 

 ──────── ──────── 

  2,442,695 4,050,697 

 

 ──────── ──────── 

عضاء مجلس اومكافأة علمي والزكاة للتقدم ال كويتة الالربح قبل حصة مؤسس

 1,645,930 4,000,217   اإلدارة

 (14,797) (35,982)  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حصة 

 (17,942) (40,349)  زكاة 

     - (9,000) 15  اإلدارةمجلس  أعضاءمكافأة 

  

──────── ──────── 

 1,613,191 3,914,886  ربح السنة 

  

════════ ════════ 

    الخاص بـ: 

 1,611,360 3,912,624  مساهمي الشركة األم  

 1,831 2,262  الحصص غير المسيطرة  

  

──────── ──────── 

   3,914,886 1,613,191 

  

════════ ════════ 

  فلس   3.87  لس ف   9.40 5 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم 

  

════════ ════════ 

 



 لإلجارة والتمويل ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة الشركة الوطنية 
 

 
 

 لبيانات المالية المجمعة.جزًءا من هـذه ا تشـكل  20إلى  1فقة من مرلاحات ضاإن اإلي
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 المجمع بيان الدخل الشامل

  2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي  
    

 1,613,191 3,914,886  ربح السنة

  

──────── ──────── 

    شاملة أخرى:ر خسائ
    

    المجمع:   حقا الى بيان الدخلبنود لن يتم إعادة تصنيفها ال

اإليرادات الشاملة  غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل رة خسا

  األخرى
 

(95,631) 
 

(105,670) 

  

──────── ──────── 

 1,507,521 3,819,255  اجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

  

──────── ──────── 

     الخاص بـ:

 1,502,774 3,829,331  كة األم مساهمي الشر

 4,747 (10,076)  الحصص غير المسيطرة 

  

──────── ──────── 

 1,507,521 3,819,255  الشاملة للسنة   اإليراداتإجمالي 

  

════════ ════════ 

 





 

 فلة( وشركاتها التابعة ق.ك. )مالشركة الوطنية لإلجارة والتمويل ش.م
 

 

 

 ـكل جزًءا من هـذه البيانات المالية المجمعة.تش 20إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المجمع ةكيبيان التغيرات في حقوق المل

  2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

    بمساهمي الشركة األم  ةالخاص  

 
 رأس 
 المال

 احتياطي
 إجباري

 احتياطي
 ارياختي

التغيرات احتياطي 
 المتراكمة في 
 القيمة العادلة 

 أرباح مرحلة 
 

 جمالي إلا
 الفرعي 

 الحصص 
 المجمـوع غير المسيطرة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي نار كويتيدي دينار كويتي دينار كويتي 
         

 43,554,561 12,457 43,542,104 2,382,299 (1,068,791) 310,064 310,064 41,608,468  2020يناير  1كما في 

 3,914,886 2,262 3,912,624 3,912,624     -     -     -     - ح السنة  بر

 (95,631) (12,338) (83,293)     - (83,293)     -     -     - أخرى للسنة  ة شامل خسائر

 

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

 3,819,255 (10,076) 3,829,331 3,912,624 (83,293)     -     -     - للسنة  الشاملة  اإليرادات)الخسائر( اجمالي 

 المرحلةصافي الربح المحقق المحول إلى األرباح 

بالقيمة العادلة  المدرجة المالية  الموجوداتمن بيع 

     -     -     - 50,734 (50,734)     -     -     - اإليرادات الشاملة األخرى من خالل 

بسبب  غاء االعتراف بحصص غير مسيطرةلإ

     -     -     -     -     -     - (3السيطرة على شركة تابعة )إيضاح  اندفق
 

(2,445) 
 

(2,445) 

     -     -     - ( 799,592)     - 399,796 399,796     - الى االحتياطيات  استقطاع

 

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

 47,371,371 (64) 47,371,435 5,546,065 (1,202,818) 709,860 709,860 41,608,468  2020 ديسمبر 31كما في 

 

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

 43,295,293 7,710 43,287,583 2,212,589 (824,782) 145,654 145,654 41,608,468 (مدقق) 2019يناير  1الرصيد كما في 

 1,613,191 1,831 1,611,360 1,611,360     -     -     -     - ربح السنة 

 (105,670) 2,916 (108,586)     - (108,586)     -     -     -  شاملة أخرى للسنة إيرادات )خسائر(

 

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

 1,507,521 4,747 1,502,774 1,611,360 (108,586)     -     -     -   اإليرادات الشاملة للسنة )خسائر( اليإجم

 المرحلةصافي الربح المحقق المحول إلى األرباح 

لة  بالقيمة العادالمدرجة المالية  الموجوداتمن بيع 

     -     -     - 135,423 (135,423)     -     -     - اإليرادات الشاملة األخرىل من خال

     -     -     - (328,820)     - 164,410 164,410     -  إلى االحتياطيات استقطاع

 (1,248,253)     - (1,248,253) (1,248,253)     -     -     -     - (14)إيضاح  توزيعات أرباح

 

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

 43,554,561 12,457 43,542,104 2,382,299 (1,068,791) 310,064 310,064 41,608,468 2019مبر ديس 31كما في 

 

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 المجمع ت النقديةلتدفقابيان ا

   2020 ديسمبر 31في  المنتهيةللسنة 
  2020 2019 
 دينار كويتي ويتيدينار ك حاتإيضا 

    أنشطة التشغيل  

    اإلدارة مجلس    أعضاء ومكافأة    مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة   صة ربح السنة قبل ح 
 

4,000,217 
 

1,645,930 
 أعضاء ومكافأة  زكاة سسة الكويت للتقدم العلمي وال بل حصة مؤ ح السنة ق تعديالت لمطابقة رب 

    قدية: بصافي التدفقات الن   اإلدارة مجلس  
 (428,981) (806,845) 8 رد خسائر االئتمان المتوقعة  
 43,505 100,944 9 مخصص موجودات أخري    

     327,458     - 10 متعلق بعقار استثماري مخصص لنزاع قانوني
 444,120 466,021 11 هالك وف استمصر

 56,261 (1,055)  نهاية الخدمة للموظفين  مخصص مكافأة)رد( تحميل 
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او  من  محقق  غير (ربح) ةارخس

 (53,929) 32,966  الخسائر
     - (243,960) 3 ربح من بيع شركة تابعة 

 370,436 1,039,767 10 ة تقييم عقارات استثمارية عاد ن إ حققة مغير م   ة ر خسا 
     - 10,000 10 ع عقارات استثمارية  خسارة محققة من بي 

 4,194 16,929  ثاث ومعدات وسيارات ربح من بيع أ
ً  التمويل اإلسالمي المشطوب مدينون بموجبالمن تحصيل  اإليرادات      - (1,223,081) 7 سابقا

 1,340,432 1,168,237   مويل اليف ت ك ت 
 (84,097) (77,162)  باح إيرادات توزيعات أر 

  ──────── ──────── 
  4,482,978 3,665,329 

    التعديالت على رأس المال العامل: 
 (2,438,112) 5,941,234  مدينو تمويل إسالمي 

 (815,553) (812,858)  موجودات أخرى  
 1,819,312 (2,926,332)  مطلوبات أخرى  

    ──────── ──────── 
 2,230,976 6,685,022    العملياتدية الناتجة من نقلالتدفقات ا

 (67,136) (100,645)  ية الخدمة للموظفين مدفوعة  هان  مكافأة
  ──────── ──────── 

 2,163,840 6,584,377  تشغيلفي أنشطة ال ة  صافي التدفقات النقدية المستخدم 
  ──────── ──────── 

    أنشطة االستثمار  
  ة الشامل  يرادات إل ا بالقيمة العادلة من خالل مدرجة الية رداد موجودات م متحصالت من است 

   األخرى 
 

-     
 

349,889 
 (122,771) (35,695)  األخرى   ة الشامل   اإليرادات شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 (7,574,214) (883,460) 10 شراء عقارات استثمارية  
 (775,456) (558,386) 11 ارات شراء أثاث ومعدات وسي 

     - 650,000 10  ثماري  متحصالت من بيع عقار است 
     - 370,000 3 متحصالت مستلمة من بيع شركة تابعة  

 219,736 165,287  من بيع اثاث ومعدات وسيارات   متحصالت 
 84,097 77,162  ة إيرادات توزيعات أرباح مستلم 

  ──────── ──────── 
 (7,818,719) (215,092)  في أنشطة االستثمارة  ت النقدية المستخدم لتدفقا صافي ا 

  ──────── ──────── 
    أنشطة التمويل  

 (1,983,710) (5,115,105)  دائنو مرابحة ووكالة مدفوعة  
 6,645,000 1,192,000  متاحةمرابحة ووكالة مستحقة  

 (1,290,458) (1,168,237)  يل مدفوعة  تموتكاليف 
 (1,144,902)     -  وعة دف توزيعات أرباح م
 4,747 (12,521)  المسيطرة  ي الحصص غير صافي الحركة ف

  ──────── ──────── 
 2,225,930 (5,103,863)  الناتجة من أنشطة التمويل )المستخدمة في(  صافي التدفقات النقدية  

  ──────── ──────── 
 (3,424,202) 1,265,422    ل لنقد المعاد في النقد وا )النقص(  الزيادة  صافي  

 4,637,074 1,212,872  يناير   1ي  د المعادل ف النقد والنق 
  ──────── ──────── 

 1,212,872 2,478,294 6 ديسمبر   31النقد والنقد المعادل في  
  ════════ ════════ 
    

    نقدية  معامالت غير  
     - 470,000 9  مدينون من بيع عقار استثماري  

  ════════ ════════ 
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  حول الشركةمات معلو -1
 

لوطنية لإلجارة والتمويل ش.م.ك. )مقفلة( )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً ا تتكون المجموعة من الشركة

لة تم ة مساهمة كويتية مقفالشركة األم هي شرك .(3إيضاح )عنها في بعة مفصح إن تفاصيل الشركات التا بـ"المجموعة"(.

والتعديالت الالحقة  1960لعام  15لشركات التجارية رقم ا وفقاً ألحكام قانون 2006و ماي 13الكويت في ها في دولة تأسيس

 بة ألنشطة التمويل.كزي بالنسكويت المرله، وتخضع الشركة األم لرقابة هيئة أسواق المال كشركة استثمار ولرقابة بنك ال
 

 القيام ومرخص لها يةقديم خدمات االستشارات االستثمارية واإلداراإلسالمي وتفي التمويل  أساسية بصورة  عةجموالمتعمل 

 : باألنشطة التالية
 

في   ساهمةالمخالل  وذلك من ،االستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات االقتصادية .1

 طاعات. ي مختلف القه الشركات فاء أسهم أو سندات هذرتأسيس الشركات المتخصصة أو ش

 مستشار استثمار .2

 الدولية.  ةرفي عمليات التجاالتمويل  .3

 ركز سالمة للماستمرارية الى أصول السالمة المالية في منح القروض مع المحافظ عل عاةلغير مع مراتقديم القروض ل .4

 مركزي. ها بنك الكويت الد والحدود التي يضعالمالي للشركة طبقا للشروط والقواع

ط  ن هذا النشا على أن يكو التعامل والمتاجرة في سوق القطع األجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها .5

 ركة فقط.لحساب الش

، وحقوق الملكية تجاريةلوالرسومات ا ة والصناعيةريتجاال عالماتاع والوبراءات االختر صناعيةالتملك حقوق الملكية  .6

 . جهات األخرىلل وتأجيرهاتغاللها اسو ؤلفاتوالم بالبرامجالمتعلقة وية والفكرية باألد

، وال توسطةلمخاصة للمؤسسات الصغيرة وا، ولإلجارةوأن ترتب عمليات تمويل جماعي  باإلجارةتعبئة الموارد للتمويل  .7

 يجوز لها قبول الودائع. 

ا وب اإلجارة بمبأسل التمويل رئيسية ركزي بصفةلكويت المها بنك ااالستثمار التي يقر اوجهاستثمار أموالها في مختلف  .8

 ال يتضمن ذلك تمويل السلع االستهالكية.وتأجيرها و ير المنقولةالمنقولة وغيتطلبه ذلك من تملك األصول 

 . بورصة األوراق الماليةفي  سجلوسيط أوراق مالية غير م .9
 

 ار الشرعي لديها.  قبل المستش المعتمدة منإلسالمية الغراء، الشريعة اام مع أحكالمجموعة بكافة أنشطتها بما يتوافق  ومتق
 

ركة األم بتاريخ رة الشلس إدابل مجمن ق 2020ديسمبر  31انات المالية المجمعة للسنة المنتهية في بإصدار البيتم التصريح 

همين صالحية تعديل البيانات للمسا يةومية العمومية للمساهمين. لدى الجمعية العممعوتخضع لموافقة الج 2021 مارس 29

 المجمعة بعد إصدارها. ية مالال
 

من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  المجمعةلمالية البيانات ااعتماد  تم

 .2020يونيو  25السنوي الذي عقد في 
 

 .تشرق، الكوي، 26ل الكويتية، الدور ألعمااة ينإن عنوان مكتب الشركة األم المسجل هو برج مد
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 إلعداد س اأسا  2.1
 

 بيان االلتزام

ً لتعليمات بنك الكويت المركزي النات المالية د البياتم إعدا  في دولة الكويت. وتتطلب لمؤسسات الخدمات المالية مجمعة وفقا

ً وف يةللتسهيالت االئتمانهذه التعليمات قياس خسائر االئتمان المتوقعة  للتقارير  عيار الدوليم لخسائر االئتمان المتوقعة طبقاً للقا

؛ علىزي أو المخصصات المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، أيهما أركبنك الكويت الم يماتبتعلالتزاماً  9لمالية ا

الصادرة عن   المالية األخرىارير قلتل متطلبات المعايير الدوليةكافة على اإلفصاحات ذات الصلة؛ وتطبيق  الالحقوالتأثير 

ً بــ "بة الدولية ايير المحاسعمجلس م من قبل بنك الكويت المركزي المطبقة  ،ارير الماليةتقالمعايير الدولية لل)يشار إليها معا

  ي دولة الكويت"(. ف لالستخدام
  

 أساس اإلعداد 
القيمة العادلة  ية المدرجة باريخية، باستثناء الموجودات المالة التفكللتيتم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة على أساس مبدأ ا

ادات الشاملة األخرى، والعقارات يرجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإلسائر، والموالخ رباح أومن خالل األ

 االستثمارية.
 

 ئيسية وعملة العرض للشركة األم. الر لةمعلاأيضاً تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل 
 

 أساس التجميع  2.2
 

تم تجميع الشركات  .2020ديسمبر  31 تها التابعة كما فياوشرك للمجموعةت المالية البيانا معةلمجية اتتضمن البيانات المال

لتجميع حتى تاريخ تمر اسوي، التابعة بالكامل اعتبارا من تاريخ الحيازة الذي يمثل تاريخ حصول المجموعة على السيطرة

غيرة من مشاركتها في الشركة  عائدات مت لها حقوق في عة أو يكونوتنشأ السيطرة عندما تتعرض المجموة. توقف هذه السيطر

 مر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. تثالمس
 

 ط عندما يكون لدى المجموعة: على الشركة المستثمر فيها فق موعةالمج ريطتسوبصورة محددة، 
 

 لحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصــلة ا ثمر فيها )أي الحقوق الحالية التــي تمنحهــا القــدرةالمست الشركةعلى  سيطرةال

 الخاصة بالشركة المستثمر فيها(

 ثمر فيهاالمست كةشرتعرض أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الال 

 ئداتهاأثير على عافيها في الت تها على الشركة المستثمرالقدرة على استخدام سيطر 
 

عندما تحتفظ المجموعة ؤدي الى السيطرة، ولدعم هذا االفتراض، وت اغلبية حقوق التصويت هناك افتراض أنبشكل عام، 

لمعلومات تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة ا يها، فر ثمبأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المست

 كة المستثمر فيها بما في ذلك:ها على الشرم مدى سيطرتيقيوالظروف ذات الصلة عند ت
 

  اقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيهاتعالترتيب ال 

  الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى 

  لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملةت يصولتحقوق ا 
 

لى وجود إ ذا كانت المعلومات والظروف تشيرا في حالة إستثمر فيهمللى الشركة ا تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها ع

رة  طسيالتغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على 

يتم إدراج الموجودات ة. عباالشركة الت عة سيطرتها علىطرة عندما تفقد المجموى الشركة التابعة وتتوقف هذه السيعل

وفات للشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة ضمن البيانات المالية المجمعة من صروالمطلوبات واإليرادات والم

 شركة التابعة. تتوقف المجموعة عن السيطرة على الحتى  ةطرسيتاريخ حصول المجموعة على ال 
 

والحصص غير للمجموعة  مبمساهمي الشركة األ األخرىاإليرادات الشاملة  من بنود دسائر وكل بنتتعلق األرباح أو الخ

 يانات بالى المسيطرة حتى إن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة عل

تم استبعاد كافة الموجودات جموعة. ويملالمحاسبية لات اشى السياسات المحاسبية مع السياسالمالية للشركات التابعة لكي تتم

ين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما ب والمطلوبات فيما

 ، ةفقد السيطر لشركة تابعة، دونغير في حصة الملكية يتم المحاسبة عن الت عند التجميع.كامل لباة بين أعضاء المجموع

 حقوق ملكية.كمعاملة 
 

الموجودات ذات الصلة )بما في ذلك إلغاء االعتراف بقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تعمل على ف إذا

جة تاأو خسائر ن ق أي أرباحخرى لحقوق الملكية بينما يتم تحقود األنلبواالشهرة( والمطلوبات والحصص غير المسيطرة 

 ه وفقًا للقيمة العادلة.  ب ن الدخل المجمع. يتم تحقق أي استثمار محتفظفي بيا
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 واإلفصاحات التغيرات في السياسات المحاسبية     2.3
 

ناء سابقة باستثماثلة لتلك المستخدمة في السنة المعة مجلما إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية 

م تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي . ل2020يناير  1من ا تفسيرات الجديدة والمعدلة التي تسري اعتبارعايير والملتطبيق ا

 معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد. 
 

ى على المعايير الدولية رخاأل لتعديالتلم يكن لر. عقود التأجي 16 للتقارير المالية لدوليار ياتطبق المجموعة ألول مرة المع

أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية  2020يناير  1لى الفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ في ع للتقارير المالية التي تسري

 او المركز أو األداء المالي للمجموعة. 
 

 بل المجموعةت الجديدة والتعديالت المطبقة من ق سيرافلتواالمعايير 

المجمعة  البيانات الماليةليس لها تأثير على  اإال أنه 2020 سنة ألول مرة في خرىت والتفسيرات األمن التعديال تسري العديد

 للمجموعة.
 

 : تعريف األعمال 3 تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية
متكاملة من  عمال مجموعةاعتبار األ أنه لكي يتمعمال" األ مج"د 3رير المالية الدولي للتقالمعيار ا لىعت يالتوضح التعد

ي ترتبط بصورة جوهرية نه ينبغي أن تتضمن، كحد أدنى، المدخالت واإلجراءات الجوهرية التاألنشطة والموجودات فإ

ن ضمي تدون حقق ألعمال أن تتمن الممكن ل يار أنهمعال ضحأو  المخرجات. عالوة على ذلك، فقد إلىبالقدرة على الوصول 

أي تأثير على البيانات المالية  هذه التعديالتلم يكن لالمخرجات.  إلىلوصول رورية لواإلجراءات الض كافة المدخالت

 .المجمعة للمجموعة
 

 من إصالح معدل اإليبور( 1الت الربح )المرحلة تطبيق اإلصالح المعياري لمعد

ومعيار  9يار الدولي للتقارير المالية التعديالت على المع –بح بتطبيق اإلصالح المعياري لمعدالت الرة عمومجقامت ال

. 2020ناير ي 1من إصالح معدل اإليبور( اعتباراً من  1)المرحلة  7للتقارير المالية والمعيار الدولي  39المحاسبة الدولي 

 لمتأثرة مباشرةً التحوط ا عفاءات التي تسري على كافة عالقاتن اإلم داً من إصالح معدل اإليبور عد 1تتضمن المرحلة 

أو  حاالت من عدم التيقن حول توقيتإلى  باإلصالح المعياري لمعدالت الربح. تتأثر عالقة التحوط إذا كان اإلصالح يؤدي

 ل سعر الفائدة الحالي بسعر استبدا ة قبلرفتالأداة التحوط خالل أو  ة على المعيار للبند المتحوط لهمبلغ التدفقات النقدية القائم

عدم تيقن حول ما إذا كانت المعاملة المتوقعة مرجحة بدرجة كبيرة وما إلى   من المخاطر. قد يؤدي هذافائدة بديل خالي تقريباً 

ور اإليب دلمعمن إصالح  1إذا كان من المتوقع بأثر مستقبلي أن تكون عالقة التحوط فعالة بدرجة كبيرة. تقدم المرحلة 

اتجة عن إصالح معدل اإليبور. ت التحوط بحاالت عدم التيقن النتفترض انعدام تأثر عالقاإعفاءات تتطلب من المجموعة أن 

ويتضمن هذا افتراض عدم وقوع أي تغيير على التدفقات النقدية المتحوط لها نتيجة إصالح معدل اإليبور. كما تسمح 

أثير لهذه التعديالت تمستقبلي. لم يكن أو  جعيوط نتيجة النعدام الفعالية بأثر رالتح تقاالاإلعفاءات للمجموعة بعدم وقف ع

 البيانات المالية المجمعة للمجموعة. مادي على 
 

 : تعريف المعلومات الجوهرية8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

عدم  أو  ن حذفهاهرية في حالة إذا كات جولوماوفحواه كالتالي: "تعتبر المع وهريةجالت تقدم التعديالت تعريفاً جديداً للمعلوما

إخفائها من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات أو  اصحة التعبير عنه

 قامت بإعدادها".  نشأة المحددة التيات مالية عن الممعلوم دميقتلك البيانات المالية بما إلى   المالية ذات الغرض العام استنادا
 

حجم المعلومات سواء أكانت معروضة أو  كونها جوهرية يتوقف على طبيعةيالت أن اتصاف المعلومات بالتعدتوضح 

مراً أت مافي سياق البيانات المالية. ويعتبر عدم صحة التعبير عن المعلو أخرىمجتمعة مع معلومات أو  بصورة منفردة

ً إذا كان من المتوقع أن يؤ لرئيسيون. لم يكن لهذه  رارات التي يتخذها المستخدمون الى القثر بصورة معقولة عجوهريا

 التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة.
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 )تتمة( واإلفصاحات سبيةامحالالتغيرات في السياسات      2.3
 

   2018مارس  29ادر في قارير المالية الصيمي للتالمفاه طاراإل

المتطلبات الواردة في أي معيار. إن أو  المفاهيم الواردة به المفاهيمال يتجاوز أي من أو  ال يمثل معياراً  المفاهيمي طارإن اإل

إعداد هذه القائمين بر ومساعدة الدولية في وضع المعايياسبة حلما المفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير طارالغرض من اإل

على استيعاب وتفسير  طرافاأل ايير على وضع سياسات محاسبية مماثلة حينما ال يوجد معيار مطبق وكذلك مساعدة كافةالمع

 المعايير. 
 

االعتراف بالموجودات  عاييرمك ذلالمفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة ويقدم تعريفات حديثة وك طاريتضمن اإل

 الهامة.  فاهيمويوضح أيضاً بعض الموالمطلوبات 
 

 لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
 

 ملخص السياسات المحاسبية للمعامالت واألحداث الجديدة
 

 منح حكومية 

عندما . م بكافة الشروط المرفقةم المنحة وسيتم االلتزاسيتم استالبأنه  ولعقيتم االعتراف بالمنح الحكومية عندما يوجد تأكيد م

ات على أساس منتظم على مدار الفترات التي يتم خاللها تحميل التكاليف إيرادك تتعلق المنحة ببند المصروفات، يتم تسجيلها

ات إيرادتسجيلها كما، يتم بأصل  حةمنذات الصلة، التي تم تخصيص تلك المنحة لتعويضها، كمصروفات. وعندما تتعلق ال

 إلنتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة. ى مدار العمر ا متساوية علبمبالغ 
 

في بيان  هماإدراجعندما تقوم المجموعة باستالم منح لموجودات غير نقدية، يتم تسجيل األصل والمنحة بالقيم االسمية ويتم 

نوية اط سصل ذي الصلة على أقسنمط استهالك مزايا األإلى  ستناداً صل، الألع على مدار العمر اإلنتاجي المتوق الدخل المجمع

 متساوية. 
 

 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد     2.4
 

البيانات المالية المجمعة  إصداروالتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ الجديدة والمعدلة فيما يلي المعايير 

 المفعول.  ح ساريةالمعايير متى أمكن ذلك عندما تصب ق هذهيطبت للمجموعة. تنوي المجموعة
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –المفاهيمي  طاراإلإلى  يةمرجع إشارة

إشارة  – عمالدمج األ 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 
إعداد وعرض البيانات  إطارإلى  شارة المرجعيةستبدال اإلالتعديالت هو ا . والغرض من هذهالمفاهيمي طار اإلإلى  ةيجعمر

دون أن يطرأ  2018الصادر في مارس  المفاهيمي للتقارير المالية طاراإلإلى  مرجعية بإشارة 1989الصادر في سنة  المالية

 .بهة أي تغيير ملحوظ في المتطلبات المتعلق
 

لتجنب  3بالمعيار الدولي للتقارير المالية الواردة  عترافية استثناًء من مبادئ االكما أضاف مجلس معايير المحاسبة الدول

الخسائر المحتملة خالل "اليوم الثاني للتطبيق" والناتجة عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي تندرج أو  إصدار األرباح

الضرائب، في حالة   21الية يير الدولية للتقارير المتفسير لجنة تفسيرات المعاأو  37ي الدول بةاسضمن نطاق معيار المح

 تكبدها بصورة منفصلة. 
 

الدولي للتقارير المالية  وفي نفس الوقت، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية توضيح اإلرشادات الحالية الواردة ضمن المعيار 

 الية.البيانات المإعداد وعرض  إطارإلى  عيةلن تتأثر باستبدال اإلشارة المرج والتي لةتمالمتعلقة بالموجودات المح 3
 

 وتنطبق بأثر مستقبلي. 2022يناير  1بعد أو  السنوية التي تبدأ في المجمعة تسري التعديالت على فترات البيانات المالية
 

 المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة. ليس من 
 

 16ار المحاسبة الدولي ديالت على معيتع –خدام المقصود ل االستصالت قبتحلمعدات: الموات نشآت والمتلكامملا

ات والمنشآت لكالممت 16الدولي  ةتعديالت على معيار المحاسب 2020لية في مايو در مجلس معايير المحاسبة الدوأص

كات لممتلنود ايع بخصم أي متحصالت من بت من منشآال عن، والتي تمستخدام المقصودالمتحصالت قبل اال - تادعلموا

لة الوصول بذلك األصل إلى الموقع والمنشآت والمعدات وذلك في حات ي بند من بنود الممتلكاأات من تكلفة والمنشآت والمعد

المتحصالت من  ةأشنملادة من قبل اإلدارة. بدالً من ذلك، تسجل المقصو ةقيطراهزا للتشغيل بالالضرورية ألن يكون جوالحالة 

 الخسائر. ن األرباح أوماج تلك البنود ضكاليف إنتالبنود وتبيع مثل هذه 
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 )تتمة( معايير صادرة ولكن لم تسر بعد     2.4
 

 )تتمة(16ار المحاسبة الدولي ديالت على معيتع –صالت قبل االستخدام المقصود تحلمعدات: الموات نشآالممتلكات والم

ثر رجعي وال بد من تطبيقه بأ 2022ناير ي 1دأ في أو بعد التي تب السنوية لمجمعةالبيانات المالية اترات فى عل يسري التعديل

بتطبيق  ةنشأملاام روضة في حالة قياية أقرب فترة معبدد بع والمعدات المتاحة لالستخدام في أو متلكات والمنشآت ملا نودعلى ب

  ول مرة.التعديل أل
 

 ديالت تأثير مادي على المجموعة. للتع نكوي المتوقع أنليس من 
 

اف %" في حالة إلغاء االعتر10الرسوم ضمن اختبار "نسبة  –األدوات المالية  9 المالية يرللتقار دوليلا المعيار

 بالمطلوبات المالية

يير عادر مجلس مأص ،ةالمالي ريرلدولية للتقاداد المعايير امن عملية إع 2020-2018نات السنوية للسنوات التحسي كجزء من

. يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة 9مالية ير القارللتلدولي اعيار على الم الً ولي تعدياسبة الدحمال

اللتزام  هرية عن شروط اأو المعدل بصورة جو ف شروط االلتزام المالي الجديدقييم الذي تجريه حول مدى اختالضمن الت

قرض مشتملةً على الرسوم  والم ترضلمقبين ا اة فيمالمستلمو أ ددةالمس مبالغال كلفقط ت ومرسذه اله ملشت ألصلي.الي الما

التعديل على المطلوبات المالية المعدلة أو  شأةالمنتطبق رض نيابةً عن األخر. المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المق

  ة.ريل ألول مدعالت طبيقبتة وم فيها المنشأتق لتيالسنوية امعة مجال يةالمال اتانيدلة في أو بعد فترة البالمتبا
 

يجب مع السماح بالتطبيق المبكر.  2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد معة البيانات المالية المج اتيسري التعديل لفتر

معة جمالمالية الات يانالبعد بدء فترة أو بفي  ةلالمطلوبات المالية المعدلة او المتباد ىعلى المجموعة تطبيق التعديالت عل

 ها المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة. يف دأالسنوية التي تب
 

 .على المجموعة  تأثير جوهريكون للتعديالت المتوقع أن يغير من 
 

 (2اإلصالح المعياري لمعدالت الربح )المرحلة 

ألسعار معياري صالح الانية من اإلالمرحلة الث 2020 طسأغس  27بة الدولية )أو المجلس( في ايير المحاسنشر مجلس مع

  7لتقارير المالية يار الدولي لوالمع 39محاسبة الدولي ومعيار ال 9ية للتقارير المالي ولالد المعيارالتعديالت على  -الفائدة 

تطرح المرحلة   .ل اإليبور(معد حصالإ ن م 2)المرحلة  16قارير المالية الدولي للت والمعيار 4 والمعيار الدولي للتقارير المالية 

ائدة ر الفدال معدل اإليبور )سعنشأ عن استبمحاسبية التي تالت ءات مؤقتة لمعالجة المشكالإعفار إصالح معدل اإليبو من 2

 بمعدل ربح بديل خالي تقريباً من المخاطر.  (نوكبين الب
 

ً ربح بديل خالي ت لدمعب( وكيظل تأثير استبدال معدل اإليبور )سعر الفائدة بين البن على منتجات وخدمات   من المخاطرقريبا

بعد متد لما والتي ت معدل اإليبور مثل الليبورإلى  بشكل ما عقود تستند موعةمجاللدى  .يةيسوعة من جوانب التركيز الرئالمجم

ً لحاة حيث من المحتمل حينها أن يتم وقف نشر معدالت اإليبور. والمجموع 2021السنة المالية  ال انتق بصدد تقييم تأثير يا

التي تطرأ على منتجاتها  تغيراتجعة الطريق مران ع 2021لربح الجديدة بعد عام معدالت اتطبيق أنظمة إلى  المجموعة

وستواصل االستعانة بأصحاب المصالح الداخليين والخارجيين لدعم عملية  لديها لية رفع التقارير وأنظمتها وكذلك عموخدماتها 

 االنتقال.من  الناتجة طرمخاال فل منظم وتخفيكشب لقانتاال
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 مة  الها حاسبيةملخص السياسات الم     2.5
 

 :قهابيالتي تم تطفيما يلي السياسات المحاسبية الجوهرية 
 

 اإليرادات االعتراف ب

ء من  اد ان تستوفي المجموعة التزامات األفور( او ) في فترة زمنية معينة او بمرور الوقت عندما باإليراداتيتم االعتراف 

  أو  لمس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستء. يتم قياا الى العمالعلى البضاعة او الخدمات الملتزم به خالل انتقال السيطرة

  :تباإليراداالوفاء بمعايير االعتراف المحددة االتية قبل االعتراف المستحق اخذا في االعتبار 
 

  إلى  اداً استن اثابت ادوري انسبي زمني بحيث تدر عائد على أساس توزيع والوكالة يإيرادات التمويل اإلسالمب االعترافيتم

 صيد القائم. في الرصا
 

  .تتم المحاسبة عن إيرادات التأجير الناتجة من العقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة االيجار 
 

 تحصيل و إدارة أتعابإلدارة والعموالت مات. تمثل أتعاب ااء الخددابها عند أالعموالت عند اكتس بإيرادات فراعتيتم اال

 إيرادات اإليجارات نيابة عن المؤجرين.
 

 إيرادات عقود التأجير التشغيلي من السيارات على أساس القسط الثابت وفقاً التفاقية عقود التأجير.يتم االعتراف ب 
 

 باح.دفعات األرم لحق في استالاندما يثبت إيرادات توزيعات األرباح عب فراعتيتم اال 
 

 لمشتري حتى تاريخ ايكون استثمار وبيع العقارات االستثمارية عند إتمام البيع وتوقيع العقود  مناألرباح يتم االعتراف ب

 للتبعية  ألرصدة المستحقة للمجموعةا ضعخت والإلظهار االلتزام بالدفع مقابل العقار  كافيًاالمجمعة البيانات المالية 

 بيع في جوهرها معاملةفي معاملة  إلى المشتري ة للملكيةادتحويل المخاطر والمزايا المعتتقوم المجموعة بولية ستقبمال

 لها سيطرة جوهرية مستمرة على العقار.وال يكون 
 

 عقود التأجير

 ر تشغيلي.كعقود تأجي  لملكية األصخاطر والمزايا األخرى لة المفكاة يتم تصنيف عقود التأجير التي ال تنقل إلى المجموع
 

 مجموعة كمستأجرال
 فوعات عقود التأجير كمصروفات في بيان الدخل المجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير.مدال يتم إدراج 

 

 المجموعة كمؤجر –التزامات عقود التأجير التشغيلي 
تحتفظ بكافة  ة إلى أنهاتوصلت المجموعالطبيعي. و لياق األعمالبعض السيارات في س رية د تجاوعقة أبرمت المجموع

 والمزايا الهامة لملكية هذه السيارات وبالتالي تم المحاسبة عنها كعقود تأجير تشغيلي. طرالمخا
 

 التمويل تكاليف

فترة التي  لروفات في اليف التمويل األخرى كمصة تكافكال التمويل تتعلق مباشرة بدائني المرابحة والوكالة. تسج  تكاليفإن 

التسهيالت اإلسالمية والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق  تكلفةن لها. تتكون تكاليف االقتراض متم تكبدها خالي

 باقتراض األموال.
 

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

ً للحساب % من ربح السنة وفق1بة ي بنسمعلالتحتسب المجموعة حصة مؤسسة الكويت للتقدم  داً إلى قرار  لمعدل استنااا

والخسائر المتراكمة  االجباريإلى االحتياطي  عاالستقطاينص على أنه يجب استبعاد ي أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الذ

   عند تحديد حصة المؤسسة. السنةالمرحلة من ربح 
 

 الزكاة

ً لمتطلبات ربح امن % 1يتم احتساب مخصص الزكاة بنسبة  على بيان  يتم تحميلهاو 2006لسنة  46نون رقم القالسنة وفقا

 الدخل المجمع.
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 مة  الها حاسبيةملخص السياسات الم     2.5
 

 ات المالية ودالموج

 االعتراف المبدئي والقياس 
يتم تسجيل كافة مشتريات ومبيعات داة. لألة يتم االعتراف باألصل المالي عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدي

م أو تسليم تالتاريخ التسوية، أي تاريخ قيام المجموعة باسلمحاسبة في سطة طريقة ااالعتيادية بوالموجودات المالية بالطريقة ا

أو ضمن  جمعلما  الموجودات. يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية في بيان الدخل

 ً ات بالطريقة االعتيادية هي ت أو المبيعإن المشتريااة ذات الصلة.  للسياسة المطبقة على األداإليرادات الشاملة األخرى طبقا

الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يحدد وفقا للوائح أو لألعراف السائدة   اتمشتريات أو مبيع

 في االسواق. 
 

ضافة تكاليف المعاملة إلى تكلفة كافة األدوات المالية باستثناء قا للقيمة العادلة. ويتم ا فواس كافة الموجودات المالية مبدئيا قي يتم

لمعاملة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. وتدرج تكاليف ا كموجودات ماليةالموجودات المالية المصنفة 

 . المجمع  الخسائر ضمن بيان الدخلعادلة من خالل األرباح أو لامدرجة بالقيمة كموجودات مالية ة لمصنفاة ليوجودات الماللم
 

 تصنيف الموجودات المالية

الملكية، ، تحدد المجموعة فئة تصنيف وقياس الموجودات المالية، باستثناء أدوات حقوق 9طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 دية التعاقدية لألدوات. ودات وخصائص التدفقات النقجول المنشأة المستخدم في إدارة المأعما جوذنمتنادًا إلى اس
 

 تقييم نموذج األعمال

تحدد المجموعة نموذج أعمالها بالمستوى الذي يعبر بشكل أفضل عن كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية لتحقيق هدفها 

على للمحافظ ما يتم تقييمه عند مستوى أنإوعة على أساس كل أداة على حدة، والمجم العمييم نموذج أوال يتم تق من األعمال.

 مجتمعة ويستند إلى عوامل ملحوظة مثل:
 

  طريقة تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا النموذج ورفع تقارير عنها لموظفي اإلدارة

 المنشأة؛العليا ب

 ج األعمال( وباألخص كيفية الية المحتفظ بها ضمن نموذلمى أداء نموذج األعمال )والموجودات اعل  رؤثت اطر التيمخال

 إدارة تلك المخاطر؛ 

   طريقة مكافأة مديري األعمال )على سبيل المثال، ما إذا كانت المكافأة تستند إلى القيمة العادلة لهذه الموجودات المدارة أو

 صلة(. المح ة يدققدية التعالتدفقات النإلى ا
 

 يعتبر من الجوانب المهمة للتقييم الذي تجريه المجموعة.  للمبيعات وقيمتها وتوقيتهاع كما أن معدل التكرار المتوق
 

  يستند تقييم نموذج العمل إلى سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون أخذ سيناريو "أسوأ األحوال" أو "حالة الضغط" في عين 

صلية للمجموعة، لن تغير ريقة تختلف عن التوقعات األبطقات النقدية بعد االعتراف المبدئي لتدفا قيقفي حالة تحاالعتبار. 

المجموعة تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال، وفي المقابل ستقوم بإدراج هذه المعلومات 

 الفترات الالحقة. في  ارً خؤالمشتراة ممستحدثة أو عند تقييم الموجودات المالية ال
 

 المبلغ والفائدة فقط  أصلات وعمدفاختبار 

عمال االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  ا استهدف نموذج األإذ

فقط الفائدة و مدفوعات أصل المبلغاختبار  يفتوتسلية ألدوات المات النقدية لوالبيع، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقا

 مبلغ والفائدة فقط"(.مدفوعات أصل التبار )"اخ
 

ألغراض هذا االختبار، يُعرف "أصل المبلغ" بالقيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي وقد يتغير على مدى عمر 

 صم(.الخ /و إطفاء القسط صل المبلغ أيتم سداد أ األصل المالي )كأن
 

مثل في مراعاة القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان، إقراض أساسي تتفي أي ترتيب  أهمية للفائدةر إن العناصر األكث

طبيق المجموعة بتمدفوعات أصل المبلغ والفائدة، تقوم بخالف مخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح. والختبار 

 هذا األصل. فائدة عن وفترة تحقق معدل البها األصل المالي  رجلمدالعملة ا ة مثلللصا وتراعي العوامل ذات أحكام،
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 الهامة )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية     2.5
 

 الموجودات المالية )تتمة(

 )تتمة( تصنيف الموجودات المالية

 قياس  الفئات 

 لية:فقا للفئات التاو 9رير المالية اعيار الدولي للتقبالم يدئمببتصنيف الموجودات المالية عند االعتراف ال تقوم المجموعة
 

 المطفأة لفةالتك 

   القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

  يمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرلقا 
 

 التكلفة المطفأة

لعادلة  ة اقيمللال يتم تصنيفها وفقًا ط اآلتية وورلشا توفيأة عندما تستكلفة المطفتقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية بال

 الخسائر: من خالل األرباح أو
 

  أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصل من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 

  ئدةفادفوعات ألصل المبلغ والتتمثل في م يةقدات ندة إلى تدفقتواريخ محد أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في 

 ط على أصل المبلغ القائم. فق
 

إن الموجودات المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة يتم الحقًا قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي المعدل 

يمة القاض خفيل العمالت األجنبية وانتحو خسائر ح/بات الفوائد، وأرادوتسجل إيراإن وجدت.  ،مقابل خسائر انخفاض القيمة

 االعتراف في بيان الدخل المجمع. إلغاءكما تسجل أي أرباح أو خسائر ناتجة عن   في بيان الدخل المجمع.
 

 القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
 ى األخر ةملشات ال ل اإليراداعادلة من خالأدوات حقوق الملكية المسجلة بالقيمة ال

ارات في األسهم على نحو غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق تصنيف بعض االستثم لمجموعةر اختات عند االعتراف المبدئي، قد

سبة ملكية وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقا لمعيار المحا

يف على أساس كل أداة . يتم تحديد مثل هذا التصنجرةمتاالالعرض وال يتم االحتفاظ بها لغرض  ة:ليالمااألدوات  32الدولي 

 على حدة. 
 

يتم الحقا قياس أدوات حقوق الملكية المدرجة وفقًا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وفقًا للقيمة العادلة. يتم 

يتم خرى. ضمن اإليرادات الشاملة األ بيةجناألذلك أرباح وخسائر تحويل العمالت  يف مالة بلقيمة العادتغيرات في اإدراج ال

من هذه المجموعة تسجيل توزيعات األرباح في بيان الدخل المجمع عندما يثبت الحق في استالم الدفعات باستثناء أن تستفيد 

وال   رى.ألخا اإليرادات الشاملة ه األرباح ضمنذهل جية تسي هذه الحال ة حيث يتم فالمتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األدا

كية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى لتقييم االنخفاض في القيمة. وعند  تخضع أدوات حقوق المل

لة في بيان التغيرات حرلما رباحدلة إلى األالقيمة العااالعتراف، يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة من احتياطي  إلغاء

 جمع.المية لكمفي حقوق ال
 

 أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.  ليس لدى المجموعة أي
 

 القيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 
ة خسائر عند شرائها بصورة رئيسيو الأ حاباألرلة من خالل لقيمة العاد الموجودات المالية كمدرجة بابتصنيف  تقوم المجموعة

خالل أنشطة المتاجرة أو عندما تشكل جزءاً من محفظة أدوات مالية مدارة، في حالة  حقيق أرباح قصيرة األجل منض تلغر

 توافر دليل على وجود نمط حديث لتحقق األرباح قصيرة األجل. 
 

يف األصل المالي  تصنء بغام على نحو غير قابل لإلللقياإلى ا ئيبدد االعتراف المنع المجموعة إضافة إلى ما سبق، قد تلجأ

في متطلبات القياس وفقا للتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى كأصل مالي مدرج الذي يستو

ملحوظة من أي فروق محاسبية قد  رةصوحد بيستبعد أو يمن شأنه أن بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان ذلك 

  أ.تنش
 

ً وفقا للقيمة العادلة مع بالنسبة للموجودات المالية ال مصنفة وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، يتم قياسها الحقا

رادات الفوائد إي يلسج. يتم تالمجمع لن بيان الدخإدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضم

 العقد أو عندما يثبت الحق في استالم المدفوعات. طبقا لشروط  المجمع الدخل ياني بف وتوزيعات األرباح
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 الهامة )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية     2.5
 

 الموجودات المالية )تتمة(

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

م تسجيل بالتكلفة المطفأة. ولم يت اسةلمقا متوقعة للموجودات الماليةال ئتماناالر ئر مقابل خسائساخ موعة مخصصتسجل المج

خسائر انخفاض القيمة ألدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االيرادات 

 ات مالية مجمعة. نابيل يخ كوقعة في تارئتمان المتالشاملة االخرى. ويتم تحديث قيمة خسائر اال
 

التي ال تتضمن بصفة عامة بند تمويل  للموجودات الماليةعمر األداة الئتمان المتوقعة على مدى ر اسائخ تسجل المجموعة

ة رة التاريخيجوهري. تقدر خسائر االئتمان المتوقعة لهذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة المخصصات بناء على الخب

قتصادية العامة وتقييم توجهات علق بالمدينين والظروف االتت املعوالمجموعة بعد تعديلها بما يعكس  ىدل انئتمبخسائر اال

وفق ما هو مالئم. ان  –الظروف الحالية والمتوقعة في تاريخ البيانات المالية المجمعة بما في ذلك القيمة الزمنية لألموال 

ى أحداث التعثر المحتملة عل افةن كم خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة لمثت داةمدى عمر األ لمتوقعة علىخسائر االئتمان ا

 . للموجودات الماليةمدى العمر المتوقع 
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة واالعتراف بها
في حالة   رئسالخجم التعثر )أي حلناتجة عن اإن قياس خسائر االئتمان المتوقعة هي عملية قياس احتماالت التعثر والخسائر ا

الت التعثر والخسائر الناتجة من التعثر إلى البيانات التاريخية المعدلة التعثر. يستند تقييم احتماند ر عاطالتعثر( واالنكشاف للمخ

  ذلك  الية، فيمثلموجودات المبالمعلومات المستقبلية وفقا للموضح اعاله. فيما يتعلق باالنكشاف للمخاطر عند التعثر بالنسبة لل

لنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمانات المالية، انات المالية المجمعة، وبالبيخ اريالقيمة الدفترية للموجودات في تا لجمم

 يتضمن االنكشاف للمخاطر المبلغ المسحوب كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة. 
 

قة إلى المجموعة  ستحالمة افة التدفقات النقدية التعاقديك نيب رقبالفن المتوقعة ائر االئتمابالنسبة للموجودات المالية، تقدر خس

 قد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. بموجب الع
 

كلفة المطفأة مع تلباة مدرجالمالية ال ع الموجوداتتسجل المجموعة خسائر انخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع بالنسبة لجمي

 لخسائر. فترية من خالل حساب مخصص االدها متتعديل مقابل لقي
 

 مخصصات خسائر االئتمان وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي 
يت عن بنك الكويتم مطالبة المجموعة باحتساب مخصصات خسائر االئتمان للتسهيالت االئتمانية وفقا للتعليمات الصادرة 

تمانية كمتأخرة السداد عندما يتم تصنيف التسهيالت االئ ات.خصصلمالتسهيالت االئتمانية واحتساب ا فيصنت بشأنالمركزي 

ال يتم استالم دفعة ما في تاريخ سدادها المحدد بموجب العقد أو في حالة زيادة التسهيل االئتماني عن الحدود المعتمدة. يتم 

يد األساسي متأخر السداد لمدة تز لغمباليمة عندما يكون مبلغ الربح أو قلا فضومنخأخر السداد ئتماني كمتتصنيف التسهيل اال

يوم وكذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية للتسهيل عن قيمته التقديرية الممكن استردادها. يتم إدارة ورقابة القروض  90عن 

 هاكتسهيالت غير منتظمة ويتم تصنيف ةمقيالفضة السداد ومنخروض متأخرة متأخرة السداد ولكن غير منخفضة القيمة، والق

 لتحديد المخصصات:  ربعة فئات تستخدم بعد ذلك ى أإل
 

 المخصصات المحددة  المعايير الفئة 
   

 - يوم  90غير منتظمة لمدة تصل الى   قيد المراقبة 

 %20 يوم  180-91غير منتظمة لمدة تتراوح بين  دون المستوى

 %50 يوم  365-181لمدة تتراوح بين  ة ظم نت غير م   تحصيلها مشكوك في

 %100 يوم   365ن  غير منتظمة لمدة تزيد ع  مة  دومع
 

قد تقوم المجموعة أيضاً بإدراج التسهيل االئتماني ضمن إحدى الفئات المذكورة أعاله استناداً إلى أحكام اإلدارة بشأن الظروف  

 . اصة بالعميلالمالية الخالمالية و/أو الظروف غير 
 

% 0.5عامة للتسهيالت النقدية ونسبة % كحد أدنى من المخصصات ال1ة نسبب المخصصات المحددة، يتم احتساإلى  ةافإض

للتسهيالت غير النقدية وذلك لكافة التسهيالت االئتمانية القائمة )بالصافي بعد بعض فئات الضمانات المحددة( والتي ال تخضع  

 ددة.مخصصات المحالحتساب ال
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 الهامة )تتمة(  سات المحاسبيةلسيااص لخم     2.5
 

 ات المالية )تتمة(جودلموا
 

 االعتراف بالموجودات المالية  إلغاء

االعتراف باألصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للحصول على التدفقات النقدية من األصل   إلغاءعلى  المجموعةتعمل 

يا تحويل كافة المخاطر والمزاها اللخ النقدية التعاقدية في معاملة يتم تقادفالت حقوق استالمقوم بتحويل المالي، أو عندما ت

الهامة لملكية األصل المالي، أو عندما ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لملكية األصل وال 

 تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي. 
 

تلفة إلى حد كبير. ت النقدية لألصل المعدل مخفقالتدا قوم المجموعة بتقييم ما إذا كانتت ي،الصل المشروط األ الة تعديلح في

في حالة اختالف التدفقات النقدية بصورة جوهرية، تعتبر الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي منتهية. 

  لة.ادوتسجيل أصل مالي جديد بالقيمة الع ليص ي األاألصل المالاالعتراف ب إلغاءوفي هذه الحالة، يتم 
 

المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه  االعتراف باألصل إلغاءيتم 

 ذلك( عندما:
 

 تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو    (أ

ة بالكامل دون تزاماً بدفع التدفقات النقديالل حمتدفقات النقدية من األصل أو تتم التالاسالحق في  تحويلوعة بالمجم تقوم   (ب

وإما )أ( أن تقوم المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمزايا تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع"؛ 

رة يطلسا مزايا الهامة لألصل، ولكنها فقدتالو راطلمخفاظ بكافة ايل أو االحتالهامة لألصل أو )ب( أال تقوم الشركة بتحو

 على األصل.  
 

 دئي واالعتراف القياس المب
يتم تسجيل كافة المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة وبالصافي بعد تكاليف المعاملة المتعلقة بها مباشرةً في حالة القروض  

 والسلف والدائنين.
 

 ى. خرألا والمطلوباتوالوكالة ني المرابحة ائدة وعة للمجمالمالي مطلوباتن التتضم
 

 القياس الالحق
، باستثناء معاملة األرباح او 39محاسبة عن المطلوبات المالية دون تغيير الى حد كبير وفقا لمعيار المحاسبة الدولي تستمر ال

نفة كمدرجة بالقيمة العادلة من  مصال اتلوبيتعلق بالمطمنشأة فيما الخسائر الناتجة من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها ال

ذه الحركات في اإليرادات الشاملة األخرى دون إعادة تصنيفها الحقا إلى األرباح أو رباح او الخسائر. يتم عرض هاألل الخ

 الخسائر. 
 

 يستند القياس الالحق للمطلوبات المالية إلى تصنيفها كما يلي:
 

 ة  لوكالبحة واالمرا ودائن
المرابحة والوكالة الدائنة بالتكلفة  اتفاقية وكالة، وتدرج ارصدة ب وجبملوكالة الدائنة تمويل مستلم ابحة وامرالتمثل ارصدة 

. تسجل تكلفة المرابحة والوكالة كمصروف  المرحلة المستحقةالمطفأة التي تمثل مجمل المبلغ المستحق بالصافي بعد األرباح 

 ربح والرصيد القائم. لا دلبار معذا في االعتعلى أساس نسبي زمني اخ
 

 مطلوبات أخرى 
خدمات تم تسلمها، سواء صدرت بها فواتير من قبل المورد أو بضاعة أو فع في المستقبل لقاء عن مبالغ ستد المطلوبات يدم قتي

 لم تصدر. 
 

 االعتراف  إلغاء

 استحقاقه. أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية تبالوبالمط زام المرتبطاالعتراف بالتزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلت إلغاءيتم 
 

ي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي  استبدال التزام مالي حالد عن

فرق في  لا رجد، ويدبالتزام جدياعتراف بااللتزام األصلي واعتراف  كإلغاءبشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل 

 دخل المجمع.اليان مة الدفترية ذات الصلة في بالقي
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 الهامة )تتمة(  خص السياسات المحاسبيةمل     2.5
 

 مقاصة األدوات المالية

إذا كان   تتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع إذا، وفقط

ي أو تحقيق الموجودات وتسوية ة السداد على أساس الصافني وجدوت المدرجةي حالي نافذ لمقاصة المبالغ ننوقااك حق هن

   المطلوبات في آن واحد.
  

 قياس القيمة العادلة

في  ناركيمشالتظمة بين تعرف القيمة العادلة بأنها المبلغ المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معامالت من

عاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت عادلة على افتراض حدوث ماليمة ق في تاريخ القياس. يستند قياس القالسو

 التالية: 
 

  البيع أو النقل في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 

  ملتزااال وأفي حالة عدم وجود سوق رئيسي، في السوق األكثر مالئمة لألصل البيع أو النقل . 
 

 ألكثر مالئمة.السوق ا أو ة إلى السوق الرئيسيمكانية وصول المجموعإيجب وجود 
 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام افتراضات من الممكن للمشاركين في السوق استخدامها عند تسعير األصل 

ة  القيمة العادل . يراعي قياس االقتصادية المثلىم لحتهصمق قيحتأو االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون ل

لمالية قدرة المشاركين في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل بأعلى وأفضل  ات غير اودللموج

  ستخدم ت. له ىمشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستو إلىله، أو من خالل بيعه  ىمستو

لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت المعروضة   ات كافيةانالظروف وتتاح لها بي ساليب تقييم تتناسب معالمجموعة أ

 المالئمة إلى الحد األقصى وتقليل استخدام المدخالت غير المعروضة. 
 

جدول  ال ضمنالمجمعة ت المالية في البيانا اعنه احصفإلتصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو ا

 أقل مستوي من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل:  إلىكما يلي، استناداً  والمبين العادلة،ة الهرمي للقيم
 

  ة؛للمماثات با: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلو1المستوى 

  ت والذي يمثل تأثير جوهري على قياس القيمة  ن المدخالم ىظة يكون بها أقل مستو: أساليب تقييم ملحو2المستوى

 العادلة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

  من المدخالت والذي يمثل تأثير جوهري على قياس  ى: أساليب تقييم غير ملحوظة ال يكون بها أقل مستو3المستوى

   ادلة.عالة القيم
 

كانت  إذامتكرر، تحدد المجموعة ما جمعة على أساس المالية لمالمدرجة في البيانات ابالنسبة للموجودات والمطلوبات 

إلى أقل مستوي من المدخالت ذو  )استناداً التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف 

 . مجمعة مالية بياناتنهاية كل فترة لة ككل( في دعااللقيمة التأثير الهام على ا 
 

 .(19)إيضاح فيالمالية وتفاصيل إضافية حول كيفية قياسها  للموجوداتلعادلة تحليل القيمة اض تم عر
 

 عقارات استثمارية

ً بالتكلفة بما فيها تكاليف المعاملة. تتضمن القيمة الراتقاس العقا بدال جزء من العقار تسا فةتكل دفتريةت االستثمارية مبدئيا

اليومية للعقار   دماتتكاليف الخ ويستثنى من ذلك االعترافوفاء بمعايير وقت تكبد التكلفة فيما لو تم ال االستثماري الحالي

  ن ل مقاأليتم إعادة قياس العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة على أساس فردي استناداً إلى   ئياالستثماري. الحقاً للتسجيل المبد

ق الذي يقع تقلين ومسجلين لديهم خبرة متعلقة بالسوا من مقيمي عقار مسم الحصول عليهالسوق التي ت ةتقييمين بناًء على قيم

. تدرج التغيرات في القيمة العادلة للعقارات المالية المجمعةت البيانايعكس التقييم ظروف السوق في تاريخ  فيه العقار.

 .عمجمال  خلاالستثمارية في بيان الد
 

ستخدام  ائمة من االندما يتم سحب العقار االستثماري بصفة دعندما يتم بيعها أو ع الستثماريةالعقارات اإلغاء االعتراف بيتم 

في  ان أي أرباح أو خسائر من استبعاد أو بيع العقار االستثماري يتم تسجيلهإ يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من بيعه.وال 

 في سنة االستبعاد أو البيع.مع مجلا  بيان الدخل
 

 استثماريويل من عقار النسبة للتحالستخدام. بتثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االعقارات االس أو من ت إلىتحويالتتم ال

مال. إذا  الستعاي ف بالنسبة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة في تاريخ التغيير المقدرةن التكلفة إ فك إلى عقار يشغله المال

ً  مجموعةلمار، تقوم االمالك عقاراً لالستثأصبح العقار الذي يشغله   منصوص عليها للسياسة ال بالمحاسبة عن هذا العقار وفقا

 ستخدام. االوالمعدات حتى تاريخ التغيير في  للممتلكات
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 الهامة )تتمة(  اسبيةمحالسياسات الملخص      2.5
 

 سياراتو أثاث ومعدات

يحتسب االستهالك  ر االنخفاض في القيمة.تهالك المتراكم وخسائناقصا االسبالتكلفة  والسيارات والمعدات األثاثج رادإ يتم

 يلي: ماريدية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة كالقيمة التخدات ناقصاً باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الموجو
 

 سنوات  

 4-3  أجهزة كمبيوتر

 5       تركيبات وموجودات أخرىث وأثا

 5  راتسيا
 

لتغيرات لغرض تحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو ا والسيارات والمعدات لألثاث فترية ديتم مراجعة القيمة ال

مسجلة  دفتريةال لقيمةات انذا ما ظهرت مثل تلك المؤشرات وإذا كفإ قد ال يمكن استردادها. دفتريةأن القيمة الالظروف إلى في 

 فض الموجودات إلى قيمها الممكن استردادها. دها، تخالمقدرة والممكن استردا بأكثر من مبالغها
 

 .مجمعة يةمال بياناتفي تاريخ كل  متى كان ذلك مالئًماوتعديلها  للموجوداتة واألعمار اإلنتاجي دفتريةتتم مراجعة القيم ال
 

 ليةالما انخفاض قيمة الموجودات غير

  خفض قيمته.كان هناك أي مؤشر على أن أصال ما قد تن لتحديد ما إذا مجمعة مالية اتانبيتجري المجموعة تقييما بتاريخ كل 

ض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن فافإذا ما توفر مثل هذا المؤشر أو عند إجراء اختبار انخ

صاً التكاليف حتى البيع أو  لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناق كن استرداده لألصل هو القيمة العادلةمملا لغإن المب استرداده لألصل.

جاً لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن نتيتم تحديده لكل أصل فردي ما لم يكن األصل ميهما أعلى واالستخدام أقيمته أثناء 

ة لغ الممكن استرداده كجزء من وحددات األخرى ويتم عندئذ تقييم المبلموجواة وعتلك التي يتم إنتاجها من الموجودات أو مجم

غ الممكن استرداده، بلألصل ما )أو وحدة إنتاج النقد( عن الم دفتريةالقيمة العندما تزيد  إنتاج األصل التي ينتمي إليها األصل.

اء االستخدام، عند تقييم القيمة أثن استردادها. لممكناه متيعتبر األصل )أو وحدة إنتاج النقد( قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قي

ة  يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمني ام معدل خصمالية باستخدنقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمته الحلتدفقات التخصم ا

ً قصناعند تحديد القيمة العادلة  ألصل )أو وحدة إنتاج النقد(.المرتبطة بالألموال والمخاطر  ، يتم استخدام  كاليف حتى البيع التا

 متاحة. العادلة ال ت المحاسبية يتم تأييدها بمؤشرات القيمةإن هذه العمليا ذج تقييم مناسب.نمو
 

تحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقاً  ل ة مجمعةمالي بياناتيتم إجراء تقييم بتاريخ كل 

ده هو المبلغ الممكن استرداده لألصل  استردا مؤشر، فإن المبلغ الممكنفإذا ما توفر مثل هذا ال انخفضت. أو قد دةجولم تعد مو

 لألصل إلى قيمته الممكن استردادها. دفتريةالقيمة ال دةفي هذه الحالة يتم زيا .القيمة في فاضخسارة انخأخر ل أن تم تسجي منذ

يل خسارة انخفاض تم تسجبعد االستهالك، إذا لم ي  التي تم تحديدها بالصافي دفتريةالقيمة لا وزإن مبلغ الزيادة ال يمكن أن يتجا

، يتم تعديل االستهالك المحمل في الرد بعد هذا  .المجمع في بيان الدخل الرديسجل هذا  في القيمة لألصل في السنوات السابقة.

ً  ل،صالمعدلة لأل  دفتريةالسنوات المستقبلية لتوزيع القيمة ال  اإلنتاجيالعمر  ى مدىة تخريدية، بشكل منتظم علأي قيم ناقصا

 .المتبقي
 

إنتاج النقد( التي  نقد )أو مجموعة من وحدات للاستردادها لكل وحدة إنتاج  الممكنيتحدد انخفاض قيمة الشهرة بتقييم القيمة 

ة  يتم تسجيل خسار دفتريةال اهقل من قيمتأ قدلنها لوحدة إنتاج ااسترداد الممكنعندما تكون القيمة  تتوزع عليها الشهرة.

 مستقبلية. ةائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة في فترخس رد. ال يمكن انخفاض القيمة
 

 مخصصات

التزام حالي )قانوني أو استداللي( ناتج عن حدث وقع في الماضي وأن تكون  تسجل المخصصات عندما يكون على المجموعة

 .هن تقدير قيمته بشكل موثوق بة ويمكمحتمل امتزتكاليف تسوية االل
 

 ين مكافأة نهاية الخدمة للموظف

يستند عادةً إلى الراتب المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بموجب قانون العمل الكويتي. إن استحقاق هذه المكافأة  تقدم

ى مدى  تسجيلها كمصروفات مستحقة علت يتم مكافآلا ذهاألخير للموظفين وطول مدة خدمة الموظفين. إن التكاليف المتوقعة له

 فترة الخدمة. 
 

نسبة من بدفع اشتراكات إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية محتسبة كأيضا وعة بالنسبة للموظفين الكويتيين تقوم المجم

 قها. ستحقااد عنالتي تسجل كمصروفات  االشتراكاتمحددة بهذه  المجموعةرواتب الموظفين. إن التزامات 
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 الهامة )تتمة(  محاسبيةملخص السياسات ال     2.5
 

 األجنبية  العمالت

 المعامالت واألرصدة
 تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئياً وفقاً ألسعار الصرف السائدة للعملة الرئيسية بتاريخ هذه المعامالت.

 

كما في  السائدة فقاً ألسعار الصرف ية ورئيسعمالت األجنبية إلى العملة الة باليقدلنيتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات او

 تاريخ المركز المالي. ويتم إدراج كافة الفروق في بيان الدخل المجمع.
 

خ  ي ارتوالتاريخية باستخدام أسعار الصرف كما في يتم تحويل البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية التي تقاس من حيث التكلفة 

ً للقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف في  ي تقاس نبية التقدية بالعمالت األجالن غير عامالت المبدئية. تحول البنودالم وفقا

األرباح أو ب لالعتراف وفقاً  تاريخ تحديد القيمة العادلة. تعامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة تحويل البنود غير النقدية

ية من البنود التي يتم إدراج األرباح أو جنبأن فروق تحويل العمالت األ أيمن التغير في القيمة العادلة للبند )تجة الناالخسائر 

 المجمع، على التوالي(.  الشامل بيان الدخلتدرج أيًضا في  بيان الدخل الشامل المجمعالخسائر من قيمتها العادلة في 
 

  المحتملة لموجوداتوا المطلوبات

لموارد  الصادر ل  احتمال التدفقعنها ما لم يكن مالية المجمعة ولكن يتم اإلفصاح في البيانات ال المحتملةإدراج المطلوبات يتم ال 

 منافع اقتصادية مستبعداً. التي تشتمل على
 

منافع وارد للق الالتدفعنها عندما يكون  ضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم اإلفصاح المحتملةال يتم إدراج الموجودات 

 .مرجحاقتصادية اال
 

 حاسبية الهامة  الم والتقديرات واالفتراضات حكاماأل 2.6
  

المسجلة  ديرات وافتراضات تؤثر على المبالغة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقإن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموع

ومع ذلك فإن  .واإلفصاح عن المطلوبات المحتملةلمرفقة ات اواإلفصاحلإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات 

 للموجودات أو ية راء تعديل مادي على القيمة الدفترنتائج تتطلب إج إلىراضات والتقديرات قد يؤدي عدم التأكد من االفت

حكام األاتخاذ ب رةاإلداتطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت  إطارفي فترات مستقبلية. في  ةالمتأثر تالمطلوبا

لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ البيانات المالية  خرىيسية األتعلق بالمصادر المستقبلية والرئتالتالية التي فتراضات االو

تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة إجراء  تتسبب فيهرية وج المجمعة، والتي تمثل مخاطر

 ة. تاليالمالية ال
 

المجموعة  سيطرة خارج نطاقالناتجة ظروف للالتطورات المستقبلية نتيجة  حول الحاليةقد تتغير الظروف واالفتراضات 

ية على المبالغ المسجلة في  جوهرالتي لها التأثير األكثر  بنودي ال. فيما يلوعند حدوثها وتنعكس على االفتراضات في حالة

   ذات الصلة.التقديرات /فيما يتعلق باألحكام أو تقديرات إدارية جوهرية مجمعة أدناه/و حكاممع أالبيانات المالية المجمعة 
 

 األحكام 

ة على المبالغ  لتي لها التأثير األكثر جوهريا لتالية عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام ا

 يانات المالية المجمعة:المدرجة في الب
 

  ستمراريةاال مبدأ
أن   ناعةوهي على قلى أساس مبدأ االستمرارية ة المجموعة على مواصلة أعمالها عتقييم قدر المجموعة أجرت إدارة

  بوجود  ليست على علم اإلدارة فإنذلك،  إلىستقبل القريب. باإلضافة ي الملها فاعمأ لديها الموارد الالزمة لمواصلة  مجموعةال

مرارية. ة أعمالها على أساس مبدأ االستصلواير شكا جوهريا حول قدرة المجموعة على مد تث عدم تأكد مادي ق لعوامأي 

  وبالتالي، فقد تم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس مبدأ االستمرارية. 
 

 المالية   دواتلعادلة لألمة االقي
سوق األصلي  الدفوع لنقل التزام في معاملة منتظمة في الم أو المالية تمثل السعر المستلم لبيع أصل دواتلألإن القيمة العادلة 

كان السعر إذا  عما النظر بغضئمة( في تاريخ القياس وفقا لظروف السوق الحالية )أي سعر البيع( كثر مالو السوق األأ)

لموجودات المالية  لة لفي حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العاد .أخريم تقي بوأسلمقدرا باستخدام أو بصورة مباشرة  لحوظام

تقييم  أساليبالعديد من مع من األسواق النشطة، فيتم تحديدها باستخدام سجلة في بيان المركز المالي المجالم والمطلوبات المالية

في لكن و ،كان ذلك ممكنًامتى ألسواق الملحوظة هذه النماذج من ا إلى المدخالت تحققج التقييم. تتتضمن استخدام نماذ التي

والتقديرات اعتبارات السيولة ومدخالت  امحكديد القيمة العادلة. تتضمن األتقديرات لتحدم إمكانية ذلك، يجب استخدام لة ع حا

يل، والترابط المقابلة(، وتعديالت قيمة التمو طرافقة بالمجموعة واألالمتعلقة بالبنود مثل مخاطر االئتمان )المتعلالنماذج 

  . 19 إيضاح إلىالرجوع  عادلة، يرجىالتفاصيل حول تحديد القيمة المن  لالطالع على المزيد .والتقلب
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 )تتمة( المحاسبية الهامة  والتقديرات واالفتراضات ألحكاما 2.6
  

 )تتمة(األحكام 

 المجموعة كمستأجر  - نهاءالتي تتضمن خيارات التجديد واإل التأجير عقودتحديد مدة 
ة عقد جانب أي فترات تتضمن خيار مد فتر إلىمدة غير قابلة لإللغاء لعقد التأجير  فهاعقد التأجير بوصتحدد المجموعة مدة 

، أو أي فترات يشملها خيار إنهاء عقد التأجير في حالة التأكد بصورة معقولة ممارسته بشكل معقولالتأجير في حالة التأكد من 

 من عدم ممارسته.
 

ييم ما إذا كان من أحكام في تقة وتطبق المجموع. نهاءالتمديد واإل ياراتخ عةالخاصة بالمجمو تأجيرالعديد من عقود التتضمن 

تجديد أو إنهاء عقد التأجير. أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزاً  مؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار ال

ناك حدث ان هيم مدة عقد التأجير إذا كلمجموعة تقييد ااية التأجير، تعتجديد أو اإلنهاء. بعد تاريخ بداقتصادياً لممارسة خيار ال

ممارسة أو عدم ممارسة خيار   يقع ضمن نطاق سيطرة المجموعة ويؤثر على قدرتها على أو تغير جوهري في الظروف

 المستأجر(. تأجرة أو التخصيص الجوهري لألصلالتجديد أو اإلنهاء )مثل إجراء تحسينات كبيرة على العقارات المس
 

 ث ثالة أقصر غير قابلة لإللغاء )أي من ذات فترر في حالة عقود التأجير يلتأجعقد االمجموعة فترة التجديد كجزء من رجت أد

عقد التأجير فقط مدة زء من كج اإلنهاء ا خياراتهلشمالفترات التي ت إدراجه يتم ذلك، فإن عالوة على(. نواتس خمس إلى

 ة.لمعقوورة بص اعدم ممارستهعندما يكون من المؤكد 
 

 ؤجرالمجموعة كم – غيليتأجير التشالتزامات عقود ال
محفظة لالتجارية  يالتشغيل تأجيروعقود الرية لمحفظة العقارات االستثمارية ت تجاعقاراتأجير ة عقود موعأبرمت المج

المخاطر والمزايا الهامة  كافةأنها تحتفظ ب ىلإ الترتيبات أحكامو شروط تقييم إلىالمجموعة استنادًا  انتهت. السيارات أسطول

 .يليتشغ أجيرعقود كعقود تاسبة عن الوبالتالي تم المح طولواألس قاراتلكية هذه العلم
 

 تصنيف الموجودات المالية 
 على تقييم نموذج األعمال الذي يتم ضمنه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا مالية بناءً لاتحدد المجموعة تصنيف الموجودات 

 قائم. المبلغ ال أصل المبلغ والفائدة فقط على أصلمدفوعات ل مثوط التعاقدية لألصل المالي تالشركانت 
 

 تصنيف العقارات
ضمن بيع ة الإعادغرض العقار المحتفظ به ل يتم تصنيف. ةرااإلد ياوان إلىظروف معينة و إلىد ستنإن تحديد تصنيف العقار ي

أو  تأجير إيراداتلمحتفظ به لتحقيق يتم تصنيف العقار ا. مخزونك هذا رض البيعلغه يتم تطويرالذي أو  عمال العادياأل ياقس

لتقديم أو  دام في اإلنتاجختسغرض االيتم تصنيف العقار المحتفظ به لكعقار استثماري.  أو كليهما الرأسمالية ةقيماللزيادة 

 معدات. ممتلكات وارية ضمن إد ألغراضأو  ماتالخدأو  البضاعة
 

 واالفتراضات تراالتقدي

 البياناتالرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ ة والمستقبلي لمصادرة التي تتعلق بافيما يلي االفتراضات الرئيسي

ات والمطلوبات لقيمة الدفترية للموجودإجراء تعديل مادي على اتتسبب في جوهرية  رطامخب ترتبطوالتي المجمعة المالية 

عداد البيانات المالية المجمعة.  المؤشرات المتاحة عند إ إلىموعة تستند تقديرات وافتراضات المج. ة الالحقةليماخالل السنة ال

 روفقد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو الظ ةيلظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلا مع ذلك فإنو

 االفتراضات عند حدوثها. رات فيلتغيخارج نطاق سيطرة المجموعة. تنعكس هذه ا الناتجة
 

 يمة الموجودات المالية  انخفاض ق
بالتكلفة المطفأة.  ة المرتبطة بأدوات الدين المالية المدرجةأساس مستقبلي بتقييم خسائر االئتمان المتوقعجموعة على تقوم الم

وبالتالي، ال تقوم  االئتمان المتوقعة. سائرمبسطة الحتساب خالطريقة التقوم المجموعة بتطبيق  ،ينخرن اآللمدينيلبالنسبة 

خسائر االئتمان المتوقعة على  إلىائر استنادا ل مخصص خستسجاالئتمان وبدال من ذلك  رات في مخاطرلمجموعة بتتبع التغيا

تها خبر إلىامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات تستند المالية في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة. ق ةامدى عمر األد

قد تختلف النتائج الفعلية  بالمدينين والبيئة االقتصادية. العوامل المستقبلية المتعلقة ابلمقة بخسائر االئتمان ويتم تعديلها سابقال

 عن هذه التقديرات. 
 

 ي راعقار استثمتقييم 
يرات في أي تغ حدوث إن .ريةاالستثما لتحديد قيمة عقاراتها قالمقارنة بالسو طريقة نمضتتتقييم  أساليبتستخدم المجموعة 

 االستثماري. مة الدفترية للعقار ؤثر على القيياضات المستخدمة قد التقديرات واالفتر
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 ( تتمة)المحاسبية الهامة  والتقديرات واالفتراضات األحكام 2.6
 

 (تتمة) واالفتراضات تالتقديرا

 كزيالمر طبقا لتعليمات بنك الكويت –التمويل  وخسائر انخفاض قيمة مدين
 األرباحض القيمة في بيان يجب تسجيل خسائر انخفا كانإذا  صورة منتظمة لتحديد ماب المجموعة بمراجعة مديني التمويلتقوم 

وتوقيت التدفقات النقدية   قيمة عند تقييمجوهرية  أحكامإصدار  اإلدارة. وبصفة خاصة، يتعين على المجمع الخسائرأو 

 وبة.  صات المطلمخصلاالمستقبلية عند تحديد مستوى 
 

 وعدم التأكد.  حكاموتة من األل تتضمن درجات متفاافتراضات حول عدة عوام إلى ضرورةالهذه التقديرات بتستند 
 

 تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة 
 واحدة مما يلي: إلىيستند تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة عادةً 

 

 أو ة؛متكافئوط تجارية بشر قمعامالت حديثة في السو 

   أو كبير؛حد  إلىخرى مماثلة حالية ألداة أالالقيمة العادلة 

 أو  ربحية؛ال مضاعف 

  التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة؛ أو 

  .نماذج تقييم أخرى 
 

استثمارات  ةعد توجدرات هامة. تقديوضع ير مسعرة لالستثمارات في أسهم غ خصم لايتطلب تحديد التدفقات النقدية وعوامل 

 لتكلفة ناقًصا انخفاض القيمة. يتم إدراج هذه االستثمارات با لذلك،نتيجة و. منه هذا التقدير بشكل موثوقث ال يمكن تحديد حي
 

   مجموعةت حول المعلوما 3
 

 :يلي ما ةعتتضمن البيانات المالية المجمعة للمجمو
 

 األنشطة الرئيسية %لملكية  حصة ا بلد التأسيس التابعة  اسم الشركة 

 
 

2020 2019  

 
 

   

 عقارات %99 - الكويت 1ارية )ذ.م.م.( شركة بروج العالمية العق 

 تسويق %99 %99 الكويت العالمية للتسويق )ذ.م.م.(  بروج شركة ال 

 قابضة  %94.87 %94.87 الكويت شركة النور الدولية القابضة )ش.م.ك( 
 
طرف  إلى ذ.م.م. ارية بروج العالمية العق في شركة  %99 نسبةحصة ملكيتها ب ت الشركة األمباع ،2020بر ديسم 15في  1

في بيان   سجلدينار كويتي م 243,960 دينار كويتي نتج عنه ربح بمبلغ 370,000 نقدي قدرهمقابل لقاء ة عالق غير ذي

المتداولة  ضمن الموجودات  نوآخرن ومدين في هلمقابل وتم إدراجلم يتم استالم ا ،2020 سمبردي 31ل المجمع. كما في الدخ

فقد تم نقل  ،عقدالبموجب المشتري  إلى زاياعلى الرغم من نقل المخاطر والمو ذلك. عالوة على جمعفي بيان المركز المالي الم

 سنة نهاية الل الحقًاالملكية القانونية لألسهم 
 

ك القيمة العادلة للحصة غير  ستبعدة وكذللمطلوبات المحددة المبالغ الموجودات واالي المقابل المستلم ومالت دولجليلخص ا

 المسيطرة في تاريخ االستبعاد.
 

 دينار كويتي 

 370,000 المقابل من بيع شركة تابعة

 (126,040) شركة تابعةدات موجوا: صافي ناقصً 
 ─────── 

 243,960 عةباربح من بيع شركة ت
 ═══════ 
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 تمويل إسالمي داتراإي 4
 2020 2019 
 نار كويتيدي  دينار كويتي 
   

 1,025,992 1,516,981 تورق

 146,109 155,789  مساومة 

 12,973 16,973 إجارة
 ─────── ─────── 

 1,689,743 1,185,074 
 ═══════ ═══════ 

 

 ةمخففوالية ربحية السهم األساس 5
 

 المرجح ساهمي الشركة األم على المتوسط بح السنة الخاص بمر قسمةالمخففة عن طريق األساسية والسهم  بحيةتحتسب ر

 ة كما يلي:قائمة خالل السنلعدد األسهم ال
 

 2020  2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

 1,611,360 3,912,624 ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم )دينار كويتي(
 ═══════ ═══════ 

 416,084,680 416,084,680 لمتوسط المرجح لألسهما 
 ═══════ ═══════ 

  فلس   3.87   فلس   9.40 (فلس )  ساهمي الشركة األم ة والمخففة الخاصة بم ربحية السهم األساسي   
 ═══════ ═══════ 
 

  .متماثلةهم األساسية والمخففة ية السحبر إنأدوات مخففة قائمة، ف لعدم وجود اً نظر
 

  النقد والنقد المعادل 6
 2020  2019 

 دينار كويتي دينار كويتي  
   

 22,062 250  النقد في الصندوق 

 1,190,810 1,227,958  أرصدة لدى البنوك

     - 1,250,086 *  ودائع قصيرة األجل 
 ─────── ─────── 

 2,478,294 1,212,872 

 

═══════ ═══════ 
 

 حسابات جارية ال تحمل فائدة لدى بنوك تجاريةومحلية ية ادخار لدى بنوك إسالمك حسابات لبنولدى ااألرصدة  نضمتت

 إلى% 0.31: 2019) %0.48 إلى% 0.31 ا بينيتراوح م حسابات االدخار معدل ربح فعلي تدر. محلية مؤسسات ماليةو

 ( سنويا. 0.48%
 

: ال 2019) %1.25 بنسبةعلي فائدة فنار الكويتي وتحمل معدل الديب جهادرا، وإمحليبنك  لدىع قصيرة األجل ودائ عيداتم إ *

 من تاريخ اإليداع واحد شهرشيء( سنويًا وتستحق خالل 
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 أسهماستثمارات في   7
 2020  2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   األرباح أو الخسائر لخال من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

 908,329 411,633 أسهم مسعرة

 

═══════ ═══════ 

   مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  موجودات مالية 

 11,145,568 15,077,032 أسهم مسعرة

 2,896,425 2,629,910 أسهم غير مسعرة
 ─────── ─────── 

 17,706,942 14,041,993 

 

═══════ ═══════ 
 

 899,388: 2019دينار كويتي ) 406,529خسائر بمبلغ خالل األرباح أو ال من بالقيمة العادلةة مدرجإن الموجودات المالية ال

دينار  17,122,090من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بمبلغ  ةالمالية المدرجة بالقيمة العادل توالموجودا( دينار كويتي

 (.15يضاح اف ذات عالقة )إطرأات لدى شرك محتفظ بهادينار كويتي(  13,321,055: 2019تي )كوي
 

دينار كويتي  1,622,541بمبلغ  الشاملة األخرىخالل اإليرادات  موجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة منالتم تقديم 

 (. 13المجموعة )إيضاح  إلىووكالة ممنوحة ة مرابح ئنيدا مقابل تسهيالت كضمان( دينار كويتي 1,683,300: 2019)
 

كتسوية عينية  ملة األخرىااإليرادات الش قيمة العادلة من خالل بالمدرجة وجودات مالية تلمت المجموعة ماس نة،السخالل 

 .(8طبها سابقًا )إيضاح التي تم شالوكالة  مدينيل
 

 دينيمكتسوية عينية ل أو الخسائرباح راألالعادلة من خالل  بالقيمة ةجدرم استلمت المجموعة موجودات مالية السنة، خالل 

 (.8الكامل في السنوات السابقة )إيضاح ب مخصصاتتسجيل مقابلها التي تم لوكالة ا
 

 .19إيضاح في أساس التقييم المبين  إلىيتم تقييم االستثمارات في األسهم استنادا 
 

 ل إسالميتمويمدينو  8
 

 اإلجمالي كالةو  إجارة ةماومس  تورق 2020

 يتيدينار كو  يكويت   ار دين  دينار كويتي دينار كويتي كويتيار  دين  

      
 13,551,097 - 124,006 1,601,741 11,825,350 نو دين الم   إجمالي 

 (1,740,796) - (3,900) (183,653) (1,553,243) إيرادات مؤجلة ناقصاً: 

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

 10,272,107 1,418,088 120,106 - 11,810,301 
 

      

 (3,060,261) - (815) (10,575) (3,048,871) خصص عامم   صاً: ناق 

 (513,624) - (35,039) (16,091) (462,494) ناقصاً: مخصص محدد

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

 6,760,742 1,391,422 84,252 - 8,236,416 

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

 ياإلجمال  وكالة ةارإج  ةمساوم  تورق 2019

 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار   دينار كويتي
      

 23,803,809 1,755,557 319,353 2,193,366 19,535,533 نو المدين   إجمالي 

 (1,539,807) - (20,833) (307,157) (1,211,817) إيرادات مؤجلة ناقصاً: 

 

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

18,323,716 1,886,209 298,520 1,755,557 22,264,002 
 

      
 (3,105,589) - (1,623) (18,011) (3,085,955) ناقصاً: مخصص عام

 (7,010,689) (1,755,556) (130,442) (64,119) (5,060,572) : مخصص محددناقصاً 
 

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

 

10,177,189 1,804,079 166,455 1 12,147,724 
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( ل إسالميتمويمدينو  8
 

 (.15ح يضا)إ ى أطراف ذات عالقةلد محتفظ بها( دينار كويتي 2,730,000: 2019دينار كويتي ) 496,690مديني التمويل اإلسالمي بمبلغ إن 
 

ً  7.5بنسبة  يقدر اإلسالميبمديني التمويل  اصالخ بحالرإن متوسط معدل   (.% سنوياً 7.6: 2019) % سنويا
 

 اسابقً ا التي تم شطبهالوكالة  مدينيل نيةر كويتي كتسوية عيدينا 1,223,081 بقيمة عادلة قدرها الشاملة األخرىاإليرادات بالقيمة العادلة من خالل مدرجة ، استلمت المجموعة موجودات مالية ةخالل السن

 المجمع.في بيان الدخل الشامل  دينار كويتي  1,223,081 غبمبلتحقيق ربح  إلىدى ( مما أ7ضاح )إي
 

مي )إيضاح سالإلا يللتموا لمدينيبالكامل  اسابقً  سبةالمحتية للمخصصات ه موجودات مالية كتسوية عينمقابلي استلمت المجموعة المخصص الذ رددينار كويتي  806,845بمبلغ خالل السنة  رديمثل ال

  .متطلبات مخصصات بنك الكويت المركزي إلىاستنادًا سالمي اإلتمويل ال مدينيلة الئتمان المتوقعخسائر اء من تقييم المجموعة لاألخرى كجز السترداداتوا( 7
 

لمعيار الدولي  ل وفقًار االئتمان المتوقعة من خسائة قيمصات أعلى حيث أن هذه المخصي مركزمتطلبات مخصصات بنك الكويت ال ىإل استنادًا اإلسالميالتمويل مديني ل ئتمانالعة خسائر اسجلت المجمو

 .2020ديسمبر  31في  9للتقارير المالية 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص مديني التمويل اإلسالمي:
 

 

 الياإلجم محددة عامة

 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 

 دينار كويتي ر كويتيدينا  دينار كويتي تيكوي   دينار  دينار كويتي دينار كويتي
       

 10,994,400 10,116,278 7,933,174 7,010,689 3,061,226 3,105,589 كما في بداية السنة 

 (428,981) (806,845) (473,344) (761,517) 44,363 (45,328) المخصص خالل السنة  تحميل  )رد( 

 (449,141) (5,735,548) (449,141) (5,735,548) - - ل السنةخال ب  ط ش ال 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 10,116,278 3,573,885 7,010,689 513,624 3,105,589 3,060,261 كما في نهاية السنة 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 موجودات أخرى 9
 2020 2019 

 تيدينار كوي ر كويتينا دي  
   

 941,920 278,380 ومدفوعات مقدماً دفعات مقدما 

 197,885 576,226 مدينون آخرون

 646,952 - دماإيجار مستلم مق

 695,429 1,109,990 إيرادات مستحقة

 970,276 970,276  نزاع قانونيمحل أرصدة مدينة 

 - 470,000 (10إيضاح ماري )ار استثبيع عقن م ةمدينأرصدة 

 545,080 545,080 ري محل نزاعماراء عقار استثلش ادفعة مقدمً 

 - 52,114  سياراتتأجير أرصدة مدينة من 
 ─────── ─────── 
 4,002,066 3,997,542 

 (677,755) (762,764) إيرادات مستحقة ناقصاً: مخصص

 (970,276) (970,276)  نزاع قانونيحل م ينةصاً: مخصص أرصدة مدناق

 (490,572) (490,572) استثماري محل نزاعشراء عقار ل امً دقدفعة م ناقصاً: مخصص

 - (15,935)  سياراتتأجير أرصدة مدينة من ناقصاً: 

 

─────── ─────── 

 1,762,519 1,858,939 

 

═══════ ═══════ 
 

 :جودات األخرىلموص ا فيما يلي الحركات في مخص
 

 2020 2019 
 ار كويتيين د  تيدينار كوي  
 

  

 2,095,098 2,138,603 السنةفي بداية  

 43,505 100,944 ل السنةالمحمل خال 
 ───────── ───────── 

 2,138,603 2,239,547 في نهاية السنة

 ═════════ ═════════ 
 

 عقارات استثمارية  10
 2020 

 لمجموعا ير ات قيد التطوارعق عقارات مطورة  

 دينار كويتي كويتير  دينا  دينار كويتي 
    

 45,318,781 4,521,529 40,797,252  السنة  كما في بداية  

 883,460 791,414 92,046 إضافات 

 (1,130,000) - (1,130,000) مستعبدات *

 - (1,700,000) 1,700,000 عقارات قيد التطوير  من ل ي حو ت ال 

 (1,039,767) (66,412) (973,355)  ية ييم عقارات استثمار محققة من إعادة تقر  غي   خسائر 
 ───────── ───────── ───────── 

 44,032,474 3,546,531 40,485,943  كما في نهاية السنة   
 

═════════ ═════════ ═════════ 
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 (تتمة) عقارات استثمارية  10
 2019 

 المجموع قيد التطوير  اتارقع رات مطورة عقا 

 ويتيك  ار دين  دينار كويتي ر كويتيدينا  
    

 38,442,461 1,800,000 36,642,461    كما في بداية السنة 

 7,574,214 2,109,131 5,465,083 إضافات 

     - 1,100,000 (1,100,000) عقارات قيد التطوير  إلى ل  ي حو ت ال 

 (370,436) (487,602) 117,166  ية عقارات استثمار يم  تقيقة من إعادة  غير محق  أرباح )خسائر( 

 (327,458)     - (327,458) **  قانونياع  نز ص  مخص 
 ───────── ───────── ───────── 

 45,318,781 4,521,529 40,797,252  كما في نهاية السنة 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

ا نتج عنه ممي كويتدينار  1,120,000 قدره لقاء مقابل نقدية عالق ذيير ف غاستثماري لطرقامت المجموعة ببيع عقار * 

 استلمت المجموعة مبلغ  السنة،. خالل جمعدينار كويتي مسجلة في بيان الدخل الشامل الم 10,000 بمبلغخسارة محققة 

( من 9نار كويتي )إيضاح يد 470,000 وقدره بعد لغ المتبقيدينار كويتي فقط من المقابل ولم يتم استالم المب 650,000

 .المشتري
 

تحليل الحساسية للتغيرات في سوق   أن  على  ستثماريةالتقييمات الخارجية للعقارات اال أكدت ،2020ر ديسمب 31في كما 

 19-كوفيد جائحة سوق العقارات المحلي فيما يتعلق باألزمة المالية بسببلالتداعيات والعواقب المتوقعة  بمراعاةام قالعقارات 

هذه ليس مؤشًرا  ائحةج، خالل فترة الإن وجد العقارات،اول تدن ي. إالمحلي والعالماالقتصادية على المستوى  لتأثيراتوا

 .مثاليًا على سعر السوق للعقارات
 

 غ بمبل لت مخصص، وبناًء عليه سجالبحرين دولة في يقعة تتعلق بعقار ضائي، رفعت المجموعة دعوى قخالل السنة السابقة **

 جمع. الم المالي المركز بيانفي  كويتي دينار 327,458
 

مؤسسة مالية ل كضماندينار كويتي(  42,145,000 :2019دينار كويتي ) 37,589,000 عقارات استثمارية بمبلغالم ديتقتم 

 (.13)إيضاح  مرابحة ووكالة دائنيإسالمية مقابل 
 

صصين في تخم قلينييم عقاري مهنيين مستخبراء تق أجراهمان بين تقييمي منقل التقييم األ إلىالقيمة العادلة استنادا تم تحديد 

 .2020ديسمبر  31كما في  اتتقييم هذا النوع من العقار
 

 استخدم المقيمان الطرق التالية: 
 

 راقعللبافتراض السعة الكاملة   اإليراداترسملة إيرادات تأجير باستخدام طريقة  حققتم تقييم العقارات المطورة التي ت. 

  معامالت مماثلة. تستند طريقة  إلىادا ير القيمة العادلة للعقار استنتقد هاقا لبالسوق والتي يتم وفتم استخدام طريقة المقارنة

عن تكلفة شراء عقار  يدما يزلعقار مقابل ا والذي بموجبه ال يسدد المشتري المرتقب االستبدالمبدأ  إلىالمقارنة بالسوق 

 بديل مماثل.
 

 في عمليات التقييم:ة المستخدمة هاماالفتراضات ال ليا يفيم
 

 2020 2019 
   

 13.5 12 (مربع( )دينار كويتي الر  مت ل متوسط اإليجار الشهري )ل 

 %9.51 8.65 معدل الرسملة 

 %100 %100 معدل اإلشغال
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 (تتمة) عقارات استثمارية  10
 

 تحليل الحساسية
 قارات االستثمارية.يم العقيت هاإليتي يستند جوهرية ال االفتراضات األكثرقييم للتغيرات في ت ال  يةيعرض الجدول التالي حساس

 

 

 يالتغيرات ف 
 2019 2020 يمفتراضات التقيا 

 دينار كويتي دينار كويتي  
    

 1,975,500 2,019,550 %5 -/+ متوسط اإليجار 

 1,881,429 1,923,381 %5 -/+ معدل الرسملة 

 (1,975,500) (2,019,550) %5 - لغا ش إلمعدل ا 
 

 ديسمبر: 31ثمارية كما في رات االستة العادلة لفئات العقاي للقيمرماله  إفصاحات الجدول فيما يلي
 

  قياس القيمة العادلة بواسطة 

المدخالت الجوهرية  
 الملحوظة

 (2)المستوى  

المدخالت الجوهرية 
 غير الملحوظة

 المجموع (3)المستوى  

 دينار كويتي دينار كويتي يتيو ك  ر ا ن دي   
    

2020 3,641,474 40,391,000 44,032,474 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

2019 5,808,781 39,510,000 45,318,781 
 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 لقياسات القيمة العادلة.  3ومن المستوى  إلىتحويالت  اء أيرتم إجلم ي
 

 :  خالل السنة الجدول الهرمي للقيمة العادلة  من 3 ىوتسملا فيفيما يلي الحركة 
 

  فات إضا اير  ين   1ي  كما ف  

ح إعادة التقييم ا رب أ 
 ن الدخل بيا ي ف  ة جل المس

 ديسمبر   31كما في   المجمع

  دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  
     

2020 39,510,000 1,792,046 (911,046) 40,391,000 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

2019 33,940,000 5,431,612 138,388 39,510,000 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 أثاث ومعدات وسيارات    11

 

 أثاث وتركيبات  سيارات

أجهزة كمبيوتر 
 وطابعات

أدوات ومعدات 
 المجموع مكتبية 

 

 دينار كويتي يكويت   ر دينا  دينار كويتي يتيو ك  ر نا دي  دينار كويتي
 

     

      التكلفة

 2,707,626 23,864 264,931 128,510 2,290,321 2020يناير    1كما في 

 558,386 670 22,492 39,799 495,424 ت إضافا 

 (996,749) (9,822) (143,248) (114,174) (729,505) استبعاد 

 (67,725) - (36,097) (10,055) (21,573) اد شركة تابعة عند استبع 

 

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

 2,201,538 14,712 108,079 44,080 2,034,667  2020مبر ديس 31في كما 

 

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

      االستهالك

 1,125,926 13,265 248,543 120,765 743,353 2020يناير  1 في كما

 466,021 3,316 9,752 3,525 449,428 ة  المحمل للسن

 (687,820) (9,617) (143,248) (111,012) (423,943) المتعلق باالستبعاد

شركة  اداستبعالمتعلق ب

 تابعة
 

(13,473) 
 

(8,598) 
 

(32,283) 
 
- 

 
(54,354) 

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

 849,773 6,964 82,764 4,680 755,365  2020 بريسمد 31كما في 

 

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

      يمة الدفترية: الق ي  صاف 

 1,351,765 7,748 25,315 39,400 1,279,302 2020مبر ديس 31كما في 

 

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

 أثاث وتركيبات سيارات  

 روتمبيأجهزة ك
 وطابعات

ت أدوات ومعدا
 عجموالم  مكتبية

 ر كويتينا دي  يتيدينار كو  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      التكلفة

 2,325,861 21,357 249,564 127,321 1,927,619 2019ير ينا 1كما في 

 775,456 2,507 15,394 1,289 756,266 إضافات 

 (393,691)     - (27) (100) (393,564) استبعاد 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,707,626 23,864 264,931 128,510 2,290,321  2019ديسمبر  31كما في 

 

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

      االستهالك

 851,567 10,154 245,722 118,145 477,546 2019يناير  1كما في 

 444,120 3,111 2,821 2,620 435,568 نة  المحمل للس

 (169,761)     -     -     - (169,761) المتعلق باالستبعاد

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

 1,125,926 13,265 248,543 120,765 743,353  2019بر ديسم 31كما في 

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

      :ترية ف لد ة ا صافي القيم 

 1,581,700 10,599 16,388 7,745 1,546,968 2019ديسمبر  31كما في 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 مطلوبات أخرى    12
 2020  2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 32,961 300 مصروفات مستحقة 

 103,351 82,875 توزيعات أرباح مستحقة 

 80,406 18,383 ات مستحقة از إج 

 205,875 48,243 موظفين مة لل مكافأة نهاية الخد 

 768,788 144,900 استثمارية   عقارات   اريج إلة  تأمينات مسترد 

 388,757 301,437 دائنون آخرون 

 1,500,000 1,500,000 عات مقدما من بيع عقار*و دف م 
 ─────── ─────── 

 2,096,138 3,080,138 
 ═══════ ═══════ 

 

  المشتري فور  إلى وير والذي سيتم تسليمهتطال د عقاراتها قي أحدتتعلق ببيع قدما استلمت المجموعة دفعة م، ابقةالس السنة* خالل 

 العقار.من االنتهاء 
 

 وكالة رابحة ودائنو م 13
  2020  2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 30,599,849 26,592,157 المبلغ  إجمالي

 (164,210) (79,623) ؤجلة  ناقصاً: مصروفات م
 ─────── ─────── 

 26,512,534 30,435,639 

 ═══════ ═══════ 
 

لة  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاممقابل مكفولة بضمان الوكالة بحة وائني المراإن أرصدة د

 استثمارية( وعقارات 7 )إيضاح (دينار كويتي 1,683,300: 2019تي )دينار كوي 1,622,541 ارهقدية قيمة دفترباألخرى 

 (.10اح ض( )إيينار كويتيد 42,145,000: 2019دينار كويتي ) 37,589,000 قدرهاة قيمة دفتريب
 

  التغيرات في دائني المرابحة والوكالة

  

 يناير   1
2020 

دفقات النقدية الت
 ( صادرةالواردة/)ال

 ديسمبر  31
2020 

 

 يتيدينار كو دينار كويتي نار كويتيدي

 11,560,345 (6,418,914) 17,979,259 دائنو مرابحة ووكالة متداولة

 14,952,189 2,495,809 12,456,380 متداولة وكالة غير رابحة ودائنو م

 

─────── ─────── ─────── 

 26,512,534 (3,923,105) 30,435,639 ةالوالوكوبات من دائني المرابحة إجمالي المطل

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

  

 يناير  1
2019 

دية التدفقات النق
 ( ادرةلصة/)االوارد

 ديسمبر  31
2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

 17,979,259 4,548,444 13,430,815 دائنو مرابحة ووكالة متداولة

 12,456,380 162,820 12,293,560 ولة متدا يرغ وكالةدائنو مرابحة و

 

─────── ─────── ─────── 

 30,435,639 4,711,264 25,724,375 لة لوكاي المرابحة واإجمالي المطلوبات من دائن
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

ً كماإن القيمة العادلة لدائني المرابحة والوكالة تعادل قيمته . بلغ 2019ر ديسمب 31و 2020مبر ديس 31في  ا الدفترية تقريبا

 .17إيضاح  فياق قتحاالسم اإلفصاح عن تيسنوياً. ( %4.9: 2019% )3.9باً لي تقريمتوسط معدل الربح الفع
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 ملكيةحقوق ال 14
 

 س المالرأ (أ
 ا سهمً  416,084,680دفوع بالكامل نقداً من ، يتكون رأسمال الشركة األم المصرح به والمصدر والم2020ديسمبر  31في 

 سهم(.لفلس ل 100 ةبقيم اسهمً  416,084,680:  2019سهم )لفلس ل 100بقيمة 
  

 اريجباإل االحتياطيب( 

 ً  ربح نمكحد أدنى % 10 قل عنال ت نسبة ستقطاعا يتملشركة األم، النظام األساسي لعقد التأسيس وو كاتلشرا انونقل وفقا

  إلى المتراكمة المرحلة  قصا الخسائردارة ناافأة أعضاء مجلس اإلكومة الزكاقبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي و السنة

 . دفوعالم الرأس الممن بحد أدنى % 50 نسبةا االحتياطي حتى يبلغ هذ اإلجبارياالحتياطي 
 

 % من50نسبة رصيد االحتياطي  يتجاوزعندما  ستقطاعاال ا هذوقف قرر أن تلشركة األم للجمعية العمومية السنوية لجوز ي

  لمال رأس ان % م5 إلىأرباح بنسبة تصل  توزيع ة الخسائر أومبادلفي االحتياطي إال ز استخدام جوال يالمصدر.  س المالأر

يتم قابلة للتوزيع. الحتياطيات اال وجودعدم بسبب  سداد توزيعات هذه األرباحبح ربلسمح فيها ايلمدفوع في السنوات التي ال ا

 %50، ما لم يتجاوز هذا االحتياطي نسبة بذلكفي السنوات القادمة األرباح  سمحتعندما ي اطحتيالامن  ةمخصوممبالغ  رد أي

 مصدر. ال لرأس المامن 
 

 االختياريتياطي حاال( د

ربح من بحد أقصى % 10 ال تزيد عن نسبة جب استقطاعاسي للشركة األم، يلنظام األسوعقد التأسيس واقانون الشركات وفقاً ل

  إلى ي والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ناقصا الخسائر المتراكمة المرحلة لكويت للتقدم العلماة سسصة مؤلسنة قبل حا

 توصية موجبب للمساهمينالجمعية العمومية  من قرار ناًء علىبة السنوي ستقطاعاتاال هذهوقف وز يج ري.ياالختااالحتياطي 

 .طييااالحتقيود على توزيع هذا   توجدالدارة. اإلمجلس من 
 

 باحتوزيعات األرهـ( 
واعتمدت توزيعات  2019ليو يو 25 بتاريخ 2018 رديسمب 31انعقدت الجمعية العمومية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 دينار كويتي. 1,248,253فلس للسهم بإجمالي مبلغ  3بقيمة أرباح نقدية 
 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة      15
 

في  نالمسؤولون التنفيذيوو)المساهمون الرئيسيون وأعضاء مجلس اإلدارة  مع بعض األطراف امالتعملاتلك تمثل هذه 

ممارسة تأثير  لىالقادرين ع أو ون المالكين الرئيسيين لهايمثلالتي م من الدرجة األولى والشركات تهائالوعة وأفراد ع المجم

هذه  تسعيروشروط على سياسات يتم الموافقة  بيعي.لطا عمالاألضمن سياق المجموعة  هاجرتأالتي ، ملموس عليها(

 . لس اإلدارةعة ومجالمجمومن قبل إدارة  تالمعامال
 

 يان الدخل المجمع:الت مع األطراف ذات عالقة المدرجة في بامالمع فيما يلي
 

  

 أطراف أخرى
 ذات عالقة
 دينار كويتي

 المجموع 
2020 

 دينار كويتي

 موعالمج
2019 

  يتيدينار كو
    

 189,390 119,972 119,972 ميإيرادات تمويل إسال
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 كما يلي: درجة في بيان المركز المالي المجمع هي لمة اقطراف ذات عالأ لدىإن األرصدة 
 

 

شركات خاضعة 
 ركةتللسيطرة المش 
 دينار كويتي 

 المجموع 
2020 

 دينار كويتي

 المجموع
2019 

  يتيدينار كو

    

جة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر درموجودات مالية م

 899,388 406,529 406,529 (7)إيضاح 

يرادات الشاملة الية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإلم وداتموج

 (7األخرى )إيضاح 
 

17,122,090 
 

17,122,090 
 

13,321,055 

 2,730,000 496,690 496,690 (8مدينو تمويل إسالمي )إيضاح 
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 (تتمة) معامالت مع أطراف ذات عالقة      15
 

 اإلدارة العليا وظفموة مكافأ
 

 يلي:اإلدارة العليا خالل السنة كما  وفموظ مكافأة كانت
 

 2020  2019 
 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 147,877 168,804 مزايا قصيرة األجل

 14,006 11,036 ينمة للموظفمكافأة نهاية الخد

 - 9,000 اء مجلس اإلدارةأعضمكافأة 
 ───────── ───────── 
 188,840 161,883 
 ═════════ ═════════ 
 

 دينار كويتي 9,000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ بصرف األم الشركةمجلس إدارة  أوصى ،2021 مارس 29ي ف

 ة.سنويالجمعية العمومية ال جتماعا ين فيلموافقة المساهم صيةتواله هذ خضعت. و2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل
  

 الماليةة المخاطر ارإدأهداف وسياسات  16
 

ً لحدودة المجموعة ولكن يتم إدارة هذطأنش فير اطخمال نكمت  ه المخاطر بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفقا

مجموعة في تحقيق األرباح مية كبيرة الستمرار الارة المخاطر ذات أهد إ فيريقة إن هذه الط المخاطر والضوابط األخرى.

تتعرض  ل المجموعة.ق بالمسئوليات المنوطة به داخلعفيما يتر طاللمخولية التعرض المجموعة مسئويتحمل كل فرد ب

مخاطر العمالت  ىلإ السوقر السوق ومخاطر التشغيل. تنقسم مخاطر المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاط

 ربح ومخاطر أسعار األسهم. نبية ومخاطر معدالت الاألج
 

 إدارة المخاطر 

توجد إدارات منفصلة بالمجموعة تتحمل  ذلكمع بة المخاطر، وقتحديد ومرا عن لكاملةا ةيسئولمالاإلدارة  مجلس تولىي

 مسئولية إدارة ومراقبة هذه المخاطر.
 

تتحمل  ة إجراءات الرقابة.لمتعلقة بالمخاطر لضمان استقالليءات ااإلجرا مل وحدة إدارة المخاطر مسئولية تطبيق وتنفيذتتح

 لقفيما يتعاللتزام بمبادئ وسياسات وقيود المخاطر ولية مراقبة ائي إدارة الشركة األم، مسف نمي تكالمخاطر، التدة إدارة وح

  المجموعة.ب
 

 التدقيق الداخلي 
يقوم المدقق الداخلي   .وعة على أساس سنوي من قبل طرف خارجيتم تنفيذ إجراءات إدارة المخاطر التي تواجهها المجمي

تقارير  عدنتائج كافة التقييمات مع اإلدارة وي يناقش المدقق الداخلي ت.ااألم باإلجراءة كرالش اءات والتزاماإلجركفاية بفحص 

 رة.مجلس اإلدا إلىبالنتائج والتوصيات 
 

كزي رمستويات بالمجموعة وتوزيعها وفقا لتعليمات بنك الكويت الالمخاطر لجميع الم حولصصة خيتم إعداد تقارير م

ت الشاملة والضرورية  المعلوما إلىوصول ن كافة أقسام األعمال لديها إمكانية الأ  نالضم أسواق المال ومتطلبات هيئة

 الموجودات والمطلوبات. ان وتركزاتوالمحدثة واإللمام بمخاطر االئتم
 

 مخاطر االئتمان  16.1

اآلخر لخسارة  رفطلبد اتك يتسبب في مماالوفاء بالتزامه  فيأحد أطراف أداة مالية  إخفاقخاطر االئتمان هي مخاطر إن م

الوكالة ومديني  د المعادل ومدينيي تتعرض لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية من النقد والنقالمالية التتتكون الموجودات  مالية.

الة  يل اإلسالمي ومديني الوكوميتم عرض أرصدة مديني الت ات مالية وأطراف مقابلة.مويل اإلسالمي المودعة لدى مؤسستال

من خالل وضع قيود للمقترضين من األفراد  االئتمان تدير المجموعة مخاطر  خسائر االئتمان. صص خمبعد بالصافي 

التعرض لمخاطر االئتمان وتقوم تراقب المجموعة أيضاً  ت األعمال.االجغرافية وقطاع  الشركات وللقطاعات والمقترضين من

 المقابلة.  لجدارة االئتمانية لألطرافل بالتقييم المستمر
 

 لمخاطر االئتماند األقصى من التعرض لحا تركز

افية أو عندما رفي نفس المنطقة الجغابهة، أو في أنشطة عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متششأ التركزات تن

ت في رايغبالتبشكل مماثل  تزامات التعاقدية تتأثرلباالقتصادية مماثلة مما قد يجعل قدرتهم على الوفاء يكون لهم سمات ا

ثر و التطورات التي تؤالحساسية النسبية ألداء المجموعة نح إلىالتركزات  تشير غيرها. الظروف االقتصادية أو السياسية أو

 ة.اته أو على منطقة جغرافية معينذ على قطاع أعمال ب
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 (مةتت) إدارة المخاطر الماليةأهداف وسياسات  16
 

 (تمةت)مخاطر االئتمان  16.1
 

 (تتمة) لمخاطر االئتمانصى من التعرض ق ألالحد اتركز 

ة وفقا لتوجيهات بنك الكويتي جموعة إرشادات محددات وإجراءات المسن أجل تجنب تركزات المخاطر الزائدة، تتضمن سيام

  تها.لمحددة وإدارعلى تركزات مخاطر االئتمان ابمحفظة متنوعة، وبالتالي يتم السيطرة االحتفاظ المركزي بالتركيز على 
 

ئيسية المقاصة الر تقبل تأثير التخفيف من خالل استخدام ترتيبا جماليللمخاطر باإلالحد األقصى من التعرض  جدري

 تفاقيات الضمانات )إن وجدت(.والمخصصات وا
 

 
 الحد األقصى إجمالي
 طرلتعرض للمخامن ا

 الحد األقصى إجمالي
 ض للمخاطرلتعرمن ا

 
 ديسمبر  31

2020  

 ديسمبر  31
2019 

 نار كويتييد دينار كويتي 

   

 1,190,810 2,478,044  (6لنقد المعادل )باستثناء النقد في الصندوق( )إيضاح النقد وا

 12,147,724  8,236,416 ( 8تمويل إسالمي )إيضاح  مدينو

 215,559 923,452 ( 9ت مقدما( )إيضاح استثناء الدفعات مقدما والمدفوعاوجودات أخرى )بم

 ───────── ───────── 

 13,554,093 11,637,912  اإلجمالي

 ═════════ ═════════ 
 

ان ولكن لمخاطر االئتملعادلة، تمثل المبالغ الموضحة أعاله التعرض الحالي م تسجيلها بالقيمة اية يتالمالن األدوات أل نظًرا

  ات في القيمة.يرغتة اللمستقبل نتيجفي ا نشأللمخاطر الذي قد يرض الحد األقصى من التعليس 
 

 لمخاطر االئتمان ألقصى من التعرض للحد اتركزات المخاطر 
األقصى من التعرض  الحد قُدر بل حسب المنطقة الجغرافية وقطاع األعمال. عميل / الطرف المقالبل ايدار تركز المخاطر من ق

: 2019)دينار كويتي  4,100,000 مبلغب 2020يسمبر د 31كما في طرف مقابل فردي االئتمان ألي عميل أو  لمخاطر

دينار كويتي  3,459,648األخرى ومبلغ  مانيةالضمانات أو التعزيزات االئت احتسابوذلك قبل ، (ينار كويتيد 4,445,009

 اية. هذه الحمبالصافي بعد دينار كويتي(  4,420,009: 2019)
 

يزات ائتمانية أخرى، يمكن تحليلها حسب عزت و أيضمانات أخصص قبل احتساب أي م موعة،إن الموجودات المالية للمج

 مال التالية: قطاعات األع
 

 مالياإلج أفراد  وخدمات متاجرة   اتعقار مؤسسات مالية  2020

 ر كويتيدينا كويتيدينار  دينار كويتي كويتي دينار دينار كويتي 

 
     

 11,609,949 994,659 7,138,061 999,185 2,478,044 الكويت -

 27,963 - 27,963 - - ن دراأل -

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

 2,478,044 999,185 7,166,024 994,659 11,637,912 

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

 جمالياإل  أفراد متاجرة وخدمات  عقارات  سات مالية مؤس 2019

 دينار كويتي ر كويتينايد يتيدينار كو يتيدينار كو دينار كويتي 

 
     

 13,526,130 4,983,208 990,718 1,837,144 5,715,060 الكويت -

 27,963 - 27,963 - - األردن  -

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

 5,715,060 1,837,144 1,018,681 4,983,208 13,554,093 

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

 (تتمة) إدارة المخاطر الماليةأهداف وسياسات  16
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 (تتمة)مخاطر االئتمان  16.1
 

 (تتمة) تمانلمخاطر االئالحد األقصى من التعرض تركز 

 لية لمافئة الموجودات الالجودة االئتمانية 

مديني دة االئتمانية ألرصدة جولا رة اإلداني الخارجي التصنيف االئتم أوالداخلي  ال تستخدم المجموعة نظام التصنيف االئتماني

 . األخرى جوداتومديني الوكالة والموسالمي التمويل اإل
 

سهيالت االئتمانية الفردية الممنوحة يع التعن طريق التأكد من توفر الضمانات الكافية لجمتدير المجموعة الجودة االئتمانية 

العمالء من جنب التركزات غير الضرورية للمخاطر مع لت ةجموعملاتسعى   تظمة.وم اإلدارة بمراجعتها بصورة منوالتي تق

يلخص الجدول الجودة    شطة التمويل واالستثمار.من خالل تنويع أناألعمال ممارسة في ء العمال ات أواألفراد أو الشرك

عمالء  ىلإسية رئيمنوحة بصورة المجموعة م دات المالية.  إن أرصدة مديني التمويل اإلسالمي لدىمانية للموجواالئت

 ودين بدولة الكويت.جمو
 

 ركز المالي المجمع:يان المنود بدول التالي الجودة االئتمانية حسب فئة األصل لبيبين الج
 

 
 السداد غير متأخرة

 أو منخفضة القيمة
ولكن  ادالسد متأخرة

 غير منخفضة القيمة 

السداد متأخرة 
 ومنخفضة القيمة

 

 المجموع

 2020 2020 2020 2020 

  ر كويتيدينا  يتدينار كوي  دينار كويتي  كويتير اندي 

     

النقد والنقد المعادل )باستثناء النقد في 

 الصندوق(

2,478,044 - - 2,478,044 

 8,236,416 843,725 1,674,949 5,717,742 مدينو تمويل إسالمي

ات أخرى )باستثناء الدفعات مقدما موجود

 مقدما(والمدفوعات 

576,226 - 347,226 923,452 

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

 8,772,012 1,674,949 1,190,951 11,637,912 

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

 

 
 السداد غير متأخرة

 و منخفضة القيمةأ
ولكن  السداد متأخرة

 غير منخفضة القيمة 

السداد متأخرة 
 فضة القيمةومنخ

 

 جموعالم

 2019 2019 2019 2019 

  دينار كويتي  دينار كويتي  ار كويتيدين  دينار كويتي 

     

نقد في لالنقد والنقد المعادل )باستثناء ا

 الصندوق(

1,190,810 - - 1,190,810 

 12,147,724 7,572,038 3,075,184 1,500,502 يمويل إسالممدينو ت

دما مق ثناء الدفعاتات أخرى )باستموجود

  دفوعات مقدما(لماو

196,885 - 1,665,705 1,862,590 

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

 2,888,197 3,075,184 9,237,743 15,201,124 

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

 

 ىروالتعزيزات االئتمانية األخ اتالضمان

أساسية وعقارات وأسهم ودات موجل بصورة رئيسية مقاب ناضمكفولة بكالة ملوا دينيوم ويل اإلسالميإن أرصدة مديني التم

يتم الحصول  ب في حالة الضرورة ضمانا إضافياسوقية وتطلالقيمة ال غير مسعرة، إن وجدت. تراقب اإلدارة وأسهممسعرة 

 . ناالئتما خسائرقيمة كفاية مخصص انخفاض  مدى خالل مراجعةمن عليه 
 

 لةويالس اطرمخ 16.2

 تالمتعلقة باألدوا تزاماتلفي توفير األموال الالزمة للوفاء باالعوبة وعة صلمجمإن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه ا

ر األموال توفبانتظام للتأكد من بة قارمالان توفير التسهيالت البنكية ووعة بإدارة المخاطر عن طريق ضمتقوم المجم المالية.

 المستقبلية. ت املتزااالللوفاء بفية الكا
 

 والوكالة.  ةالتمويل ومرونته من خالل استخدام دائني المرابح يةاراستمربين  اظ على التوازنإن هدف المجموعة هو الحف

 (تتمة) إدارة المخاطر الماليةسياسات أهداف و 16
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 (تتمة) مخاطر السيولة 16.2

 إلى استناداً ، 2020 ديسمبر 31المجموعة كما في  لدى مةوصالمخير ات المالية غاستحقاقات المطلوبيلخص الجدول التالي 

 .السوقفي  الحاليةح رباد التعاقدية ومعدالت الاريخ السدوت
 

  ثر منأك 3 إلى 1 12 إلى 3 خالل 2020

 المجموع سنوات  3 اتسنو شهرا   أشهر 3 

  يدينار كويت  دينار كويتي  يدينار كويت  دينار كويتي  دينار كويتي 

      اتوبلطالم

 2,096,138  -  - 1,644,900 451,238 مطلوبات أخرى

 26,592,157  - 15,016,970 11,406,173 169,014 رابحة ووكالةدائنو م

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

 28,688,295  - 15,016,970 13,051,073 620,252 إجمالي المطلوبات

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

  أكثر من 3 إلى 1 12 ىإل 3 خالل 2019

 المجموع سنوات 3 سنوات شهراً  أشهر 3 

  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  يتيار كويند  دينار كويتي 

      المطلوبات

 3,080,138 - - 2,025,070 1,055,068 مطلوبات أخرى

 30,599,849 11,151,790 1,397,172 6,975,741 11,075,146 لة مرابحة ووكا دائنو

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

 33,679,987 11,151,790 1,397,172 9,000,811 12,130,214 إجمالي المطلوبات

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

ات في استثماري فير مستدعى لتزامات رأسمالية فيما يتعلق برأسمال غا يأ وعة مجملدى الم يكن ل، 2020ديسمبر  31في 

 . أسهم
 

 .مطلوبات محتملة يلم يكن لدى المجموعة أ، 2020 ديسمبر 31في 
 

 مخاطر السوق 16.3

 تعمالال ة وأسعار صرفمخاطر تقلب قيمة أصل نتيجة للتغيرات في متغيرات السوق مثل أسعار الفائد هي إن مخاطر السوق

  االستثمار الفردي أو الجهة المصدرة علق بيرات عن عوامل تتة سواء نتجت هذه التغجنبية وأسعار األسهم والمخاطر المحتملألا

 ة في السوق.اول على جميع الموجودات المالية المتدله أو عوامل تؤثر 
 

موجودات وتنويع الموجودات لل ةتعددت مبقاً على فئاتدار مخاطر السوق على أساس توزيع الموجودات بصورة محددة مس

صيرة األجل في يرات طويلة وقغوف السوق واتجاهاته وتقدير اإلدارة للتر لظروالتقييم المستم قطاعات األعمالز تركبالنسبة ل

 القيمة العادلة. 
 

 مخاطر العمالت األجنبية 16.3.1

   لعمالت األجنبية.في أسعار صرف ات ارلتغيب ااة مالية بسبأدقيمة  إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب
 

مراكز لقييم المستمر لاألم والت من قبل مجلس إدارة الشركة ر مخاطر العمالت األجنبية على أساس الحدود الموضوعةدات

 مالتالععة في تداول ال تعمل المجمو. المجموعةلدى  ةحالية والمتوقعة ألسعار صرف العمالت األجنبية والحركات القائمال

 لعمالت األجنبيةا ة. عند الضرورة، تقوم المجموعة بمقارنة التعرض لمخاطرتقلمشألدوات المالية اجنبية وال تستخدم األا

 أو العمالت المرتبطة بها. نفس تلك العملةبالموجودات مع المطلوبات  ة في بعضمناالك
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 (تتمة) قالسو طراخم 16.3
 

 (تتمة) ألجنبيةمخاطر العمالت ا 16.3.1

لدوالر األمريكي واليورو والجنيه صرف اعر سللتغير المحتمل بصورة معقولة في  حساسيةالالي تيوضح الجدول ال

 : مجموعةلا ىدع لمجميان الدخل ال بعلى ، تةفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابمع االحت، ي مقابل الدينار الكويتياإلسترلين

 2020  2019 

 العملة

سعر  التغير في
العمالت  صرف

 % األجنبية

 بحرى الالتأثير عل
  دينار كويتي

التغير في سعر 
العمالت  فرص

 % األجنبية

 التأثير على الربح
 يدينار كويت

      

 24,602 %5    12,250 %5 الر أمريكيدو

 3,050 %5    4,500 %5 يورو

 2,325 %5    2,300 %5 ينيجنيه إسترل

 

 لربحت امخاطر معدال 16.3.2

لى التدفقات النقدية المستقبلية أو القيمة العادلة ععدالت الربح مر التغيرات في ثؤت ية أنتنشأ مخاطر معدالت الربح من احتمال

 هي أدوات ذات  ةميالاإلس ية دواتها المالترى المجموعة أنها ال تتعرض لمخاطر معدالت الربح حيث إن أ الية.لألدوات الم

  ة.معدالت ثابت
 

 مخاطر أسعار األسهم 16.3.3

ن قبل إدارة تدار مخاطر أسعار األسهم م .المالية سهماألات دموجولقيمة العادلة تنتج مخاطر أسعار األسهم من التغيرات في ال

   ى المجموعة.لد عللبيحة لمالية المتاأسعار األسهم غير المسعرة من الموجودات اخاطر تنتج م المجموعة.
 

العادلة من خالل   قيمةللية المدرجة باجة التغير في القيمة العادلة للموجودات الماتائج المجموعة )نتيلتأثير على نفيما يلي ا

  رجة المالية المدجة التغير في القيمة العادلة للموجودات )نتي على اإليرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائر( والتأثير

الحتفاظ المحتمل بصورة معقولة في مؤشرات السوق، مع اخرى( بسبب التغير ت الشاملة األالعادلة من خالل اإليرادا  مةيقبال

  رات األخرى ثابتة:يلمتغابكافة 
 

 2019بر  ديسم   31  2020ديسمبر    31 

 

 مؤشرات السوق

ر في التغي 
 أسعار األسهم

% 

 التأثير على 
 ربح السنة

 ينار كويتيد 

 ى ل عثير  لتأ ا 
اإليرادات الشاملة 

 ى األخر

  دينار كويتي

التغير في 
 ر األسهمأسعا 

% 

 التأثير على 
 ربح السنة

 يتيدينار كو 

 ى التأثير عل 
يرادات الشاملة اإل 

 األخرى

 دينار كويتي

        

 557,278 45,416 +5  753,852 20,582 5+ كويتال 

 
 

═════════ ═════════ 
  

═════════ ═════════ 

 

 خاطر التشغيلم 16.4

رجية. عند  الخا أو األحداث ألنظمة أو الخطأ البشري أو الغشاتيجة لتعطل ر التعرض لخسائر نإن مخاطر التشغيل هي مخاط

 دة أو تكبرقابيالضرر بالسمعة أو تداعيات قانونية و إلىتؤدي مخاطر التشغيل  ألداء، يمكن أنفي ا ةيضوابط الرقابالفشل 

ذه المخاطر من خالل إطار هتطيع إدارة التشغيل، ولكنها تس المجموعة أن تتوقع استبعاد كافة مخاطر يعطت تس. الخسارة مالية

ة عمليات الفصل الفعال للواجبات وحقوق يضوابط الرقابالضمن ل. تتمخاطر التشغي مواجهةاقبة والمر وعن طريق مراقبة

  ، بما في ذلك استخدام التدقيق الداخلي.يميقوالتين توعية الموظفو الوصول والتفويض وإجراءات المطابقة
 

 تقييمرة المجموعة ويتم تطبيقها لتحديد وس إدامجل ن قبلعتمدة مالمالسياسات واإلجراءات  نعة مجموعة مالمجمو يوجد لدى

أنشطة و يرلعقار ااالستثما شطةجانب أنواع المخاطر األخرى المتعلقة بالتمويل اإلسالمي وأن إلىاطر التشغيل ومراقبة مخ

ام  االلتز يضمن قسم مخاطر التشغيل الذي  لشغيل من خالة. ويتم إدارة مخاطر التاالستثمار في األسهم لدى المجموع

  تشغيل.طر اللسياسات واإلجراءات ويراقب مخابا
 

فيما يتعلق  الملاق اأسوتطلبات هيئة قسم مخاطر التشغيل لدى المجموعة بما تقضى به تعليمات بنك الكويت المركزي وميلتزم 

 .عليها رافشواإللمجموعة يمة إلدارة مخاطر التشغيل لدى الممارسات السالرقابة الداخلية والباإلرشادات العامة ألدوات 

 

 

 ققائمة االستحقا 17
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جة بالقيمة درملية االلموجودات الماباستثناء  االستحقاق من قبل اإلدارة للتأكد من االحتفاظ بالسيولة الكافية.م مراقبة قائمة يت

استحقاق  ائمةة، تستند قاحة للبيع والعقارات االستثماريتالمالية المالخسائر والموجودات  العادلة من خالل األرباح أو

ند إن قائمة استحقاق الموجودات المالية تست التعاقدية. المدفوعات سدادترتيبات  إلىهاية السنة في ن الموجودات والمطلوبات

 سيولة تلك الموجودات المالية. ل ةرإلداا تقدير إلى
 

 . عةالمجمو  لدىطلوبات غير المخصومة مموجودات والجدول التالي قائمة استحقاق اليلخص ال
 

  هي كما يلي: 2020 ديسمبر 31في ن قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات إ

 

  أكثر من 3 إلى 1 12 إلى 3 خالل 

 موعمجال سنوات  3 سنوات شهرا   أشهر 3 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    كويتينار  دي  

      داتوالموج

 2,478,294 - - - 2,478,294 النقد والنقد المعادل 

ة  بالقيمة العادلدرجة موجودات مالية م

 من خالل األرباح أو الخسائر

 
411,633 

 
- 

 
- 

 
- 

 
411,633 

  ةللعادا ة بالقيمةدرجموجودات مالية م

 ن خالل اإليرادات الشاملة األخرىم

 
- 

 
- 

 
17,706,942 

 
- 

 
17,706,942 

 8,236,416 2,977,741 2,741,896 1,932,826 583,953 ل إسالمييمدينو تمو

 1,762,519 - 1,000 54,557 1,706,962 موجودات أخرى

 44,032,474 - 44,032,474 - - عقارات استثمارية

 1,351,765 - 1,351,765 - - اتومعدات وسيارأثاث 

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

 75,980,043 2,977,741 65,834,077 1,987,383 5,180,842 إجمالي الموجودات

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

      المطلوبات

 2,096,138 - - 1,644,900 451,238 مطلوبات أخرى

 26,512,534 - ,18914,952 11,393,688 166,657 بحة ووكالةرام ائنود

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

 28,608,672 - 14,952,189 13,038,588 617,895 لوباتالمطإجمالي 

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

 47,371,371 2,977,741 50,881,888 (11,051,205) 4,562,947 صافي الفجوة

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة( اقستحقاالقائمة  17
 

 يلي: كانت كما 2019ديسمبر  31ق الموجودات والمطلوبات في تحقاإن قائمة اس
 

 

  أكثر من 3 إلى 1 12 إلى 3 لخال

 

 موعالمج سنوات 3 سنوات شهراً  أشهر 3

 

 كويتي   دينار  دينار كويتي ينار كويتيد  ر كويتيا ن ي د  يتيكو دينار  

      الموجودات

 1,212,872 -     - - 1,212,872 ل لمعادد االنقد والنق

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  

 خسائرباح أو المن خالل األر

 
908,329 

 
- 

 
-     

 
- 

 
908,329 

مة العادلة  موجودات مالية مدرجة بالقي

 املة األخرىشيرادات الإلا خاللن م

 
- 

 
- 

 
14,041,993 

 
- 

 
14,041,993 

 12,147,724 1,068,460 1,832,162 6,853,918 2,393,184 مدينو تمويل إسالمي

 1,858,939 - 1,000 1,014,101 843,838 موجودات أخرى

 45,318,781 - 45,318,781 - - عقارات استثمارية

 1,581,700 - 1,581,700 - - اتروسيا عداتأثاث وم

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

 77,070,338 1,068,460 62,775,636 7,868,019 5,358,223 إجمالي الموجودات 

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

      المطلوبات

 3,080,138 -     - 2,025,070 1,055,068 مطلوبات أخرى

 30,435,639 11,074,533 1,381,847 6,934,898 11,044,361 بحة ووكالة رام ائنود

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

 33,515,777 11,074,533 1,381,847 8,959,968 12,099,429 إجمالي المطلوبات

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

 43,554,561 (10,006,073) 61,393,789 (1,091,949) (6,741,206) الفجوة  يصاف

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

  لمالرأس اة إدار 18
 

المصدر وكافة احتياطيات األسهم األخرى المتعلقة  رأس المالود بن رأس الماللغرض إدارة رأسمال المجموعة، يتضمن 

يدة الج رأس المال معدالتلمحافظة على إدارة رأسمال المجموعة هو ضمان امن سي ئيرلادف لهن اة األم. إبمساهمي الشرك

 ن.ييحصل عليها المساهميمة ق لىوتحقيق أعدعم األعمال التي تقوم بها ل
 

  .وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية رأس الماليكل موعة بإدارة هتقوم المج
 

  2020ديسمبر  31في  هيتينت خالل السنتين المنتات في األهداف أو السياسات أو اإلجراءايرغتأي  اءم إجرتلم ي

  .2019ديسمبر  31و
 

الخاصة بمساهمي الشركة  حقوق الملكية مقسوم على  وهو صافي الدينباستخدام معدل االقتراض  رأس المالة جموعتدير الم

ً تُدرج المج %.60 نسبة االقتراض أقل من  دلعمعلى ة لمحافظا إلى وعةتهدف سياسة المجم . األم    موعة دائني الوكالة ناقصا

 .رباح المرحلةواألتياري واالحتياطي االخ رأس المالبنود  رأس المالالي تضمن إجمي د والنقد المعادل ضمن صافي الدين.النق

 2020  2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   

 30,435,639 26,512,534 وكالة دائنو مرابحة و 

 (1,212,872) (2,478,294) النقد والنقد المعادل ناقصاً: 

 

─────────── ─────────── 

 29,222,767 24,034,240 صافي الدين 

 44,300,831 47,864,393 الشركة األمالخاصة بمساهمي   حقوق الملكية 

 

─────────── ─────────── 

 %65.96 %50.21 معدل االقتراض

 

═══════════ ═══════════ 
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  لماليةالقيمة العادلة لألدوات ا 19
 

 لة:  ب مستوى الجدول الهرمي للقيمة العادة حسيمة العادلالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقل التيوضح الجدو
 

 اإلجمالي  3المستوى  1توى المس  2020

 يدينار كويت دينار كويتي دينار كويتي 

    من خالل األرباح أو الخسائر لعادلةا ةمالقيب مالية مدرجة موجودات

 411,633 - 411,633 سعرةسهم مأ
 ══════════ ══════════ ══════════ 

    

الشاملة من خالل اإليرادات مة العادلة ات مالية مدرجة بالقيموجود
 األخرى

 
 

 

 15,077,032 - 15,077,032 أسهم مسعرة

 2,629,910 2,629,910 - ير مسعرةغسهم أ

 ────────── ────────── ────────── 

 15,077,032 2,629,910 17,706,942 

 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

 اإلجمالي  3المستوى  1توى المس 2019

 دينار كويتي تيدينار كوي دينار كويتي 

    لخسائرمن خالل األرباح أو ا ادلةموجودات مالية مدرجة بالقيمة الع

 908,329 - 908,329 ةرعم مسسهأ
 

══════════ ══════════ ══════════ 

    

ملة الشارادات خالل اإلي منموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
 األخرى

 
 

 

 11,145,568 - 11,145,568 أسهم مسعرة

 2,896,425 2,896,425 - أسهم غير مسعرة
 

────────── ────────── ────────── 

 11,145,568 2,896,425 14,041,993 

 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

من  2والمستوى  1المستوى  بين تأي تحويال جراءتم إي، لم 2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 . ةللعادا ياسات القيمةقمن  3المستوى أو من  إلىت التحويأي  يتم إجراءولم  ،قياسات القيمة العادلة
 

 :3ضمن المستوى   ةقيمة العادللباة المسجلفتتاحي والختامي للموجودات المالية المبلغ االابقة يوضح الجدول التالي مط
 

 

 
يناير  1كما في 
2020 

 فيالمسجل  لربحا
شاملة اإليرادات ال

 األخرى

صافي المشتريات 
)المبيعات( 
 والتسويات

ديسمبر  31في كما 
2020 

 دينار كويتي دينار كويتي تيويك ينارد دينار كويتي 

من  الية مدرجة بالقيمة العادلة ات مموجود
     رى شاملة األخخالل اإليرادات ال

 2,629,910 (132,425)      (134,090)        2,896,425 ةمسعر ة غير أسهم محلي 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 )تتمة( ةليامت الواالعادلة لألد القيمة 19

 

 
يناير  1كما في 
2019 

 فيالمسجل الربح 
اإليرادات الشاملة 

 ىرألخا

صافي المشتريات 
)المبيعات( 
 والتسويات

مبر  ديس 31في  كما
2019 

 دينار كويتي ينار كويتيد دينار كويتي تيدينار كوي 

ن  م موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
     ى خررادات الشاملة األاإلي خالل

 2,896,425     - (692,321) 3,588,746 سهم محلية غير مسعرةأ 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 يم الموجودات المالية:لجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في تقيا دخالتالمل تفاصي

 دام القيمة الدفترية والمضاعفات باستخ إلى عرسلعف اضالدفترية وطريقة مالقيمة ا إلىعرة استنادًا يتم تقييم األسهم غير المس

 انتهت%. 30التسويق بنسبة  عفلضم الخص بل معدلقامأحدث البيانات المالية المتاحة للشركات المستثمر فيها ويتم تعديلها 

 .سعير االستثماراتعند ت هذهمعدالت الخصم  يأخذون في اعتبارهمس قأن المشاركين في السو  إلىوعة المجم
 

في تبادلية  5±بنسبة  انخفاض أو ارتفاعب 3ألدوات المالية ضمن المستوى تقييم ا في ير في االفتراضات المستخدمةتغلاإن 

  دينار كويتي. 131,496بمبلغ  اإليرادات الشاملة األخرى في زيادة أو نقص إلىلة ومعدل الخصم بالسوق سيؤدي يوالسل معد
 

ية في تاريخ البيانات المالية المجمعة حيث ردفتال تختلف بصورة مادية عن قيمتها ال رىخة األليدلة لألدوات الماإن القيمة العا

 معدالت الربحفي حركة ال إلىادًا األجل أو يعاد تسعيرها على الفور استن رةقصي اقستحقافترة إن معظم هذه األدوات ذات 

 . السوقب
 

 19-دكوفيتأثير  20
 

 تدابيرأثرت الوقد . لعدوىات بير من حاالوقوع عدد كمع  2020 سنةة في رعاست متراتطو 19-وفيدك روسفي شيتفد شه

 .هريةجوبعدة طرق  مال المجموعةوأع قتصاديالنشاط االعلى  ء الفيروساالحتوالحكومات مختلف تها التي اتخذ
 

 :ا يليكم وه ةوعمجمعلى ال 19-كوفيدفيروس لاليًا التأثير المعروف حن إ
 

 ستأجرين.تيجة امتيازات التأجير المقدمة للمننة مقارنة بالسنة السابقة للسلعقارية ا  تايرادإلاصافي فاض انخ 

 تدهور أسواق  إلىية ك بصورة رئيسع ذل، ويرجةنلسالل اخهم ساألي ثمارات فستفي االدلة انخفاض القيمة العا

 المال.  

 دينار  806,845بمبلغ  لسنةا لخال ىخراألوالموجودات  ياإلسالملتمويل انخفاض قيمة مديني اتحميل  /()رد

 والي.  دينار كويتي على الت 100,944لغ ومبكويتي 

 دينار كويتي.  1,039,767 بمبلغ ت االستثماريةتقييم العقارا إعادةقة من خسائر غير محق 
 

حالة عدم التيقن  ن إفلك، ذ نتيجةالمتخذة ية والتدابير الحكوم 19-فيروس كوفيد لتفشيالتأثيرات المعروفة بالفعل  إلىضافة باإل

ثير طويل األجل قد يكون مدى التأ ، ومن غير المعروف ماالنشاط االقتصاديتعطل  في أيًضا تسببتبشأن االقتصاد الكلي 

بالتبعية وتعرض المجتمع  حالةفي اتجاهات مختلفة. في  19-ضع فيروس كوفيدو من يتفاقيمكن أ .ةموعجالم الأعمعلى 

دى  سلبية مطولة وحدوث ضغط على السيولة لنتائج  إلى، فقد يؤدي ذلك ة أطولينة زمترفل 19-يدلفيروس كوفعمال األ

  .المجموعة
 

المجموعة المزيد من النتائج ، قد تواجه تصادي ط االقمر على النشا مستبي الالسل تأثير وال  19-كوفيد  روس في أزمة طول مدة حسب 

 بشأنالمستمرة  التيقن عدم حالة . نظًرا ل 2020 سنة في  تهاا موجود ة يم ق في ض فا نخاال المزيد من و سيولة على ال  قيودال، و السلبية 

في  نبؤ بهالت  ال يمكن  ا ده ع وما ب 2020 سنة ة المتبقية من في الفتر لمجموعة ا  نشطة أ ير الدقيق على ، فإن التأثاالقتصادي الوضع 

      ذه المرحلة. ه 
 

قيم دارة في تقييم الهامة التي تطبقها اإل ت واألحكام قديرا لت ا و عة و جمعلى عمليات الم  سفيرو ال فشي تتأثير  اإليضاح هذا  يعرض

 .2020  ديسمبر  31 يوالمطلوبات كما ف   الموجودات
 

 خاطرإدارة الم 20.1

وبالنسبة  .19-كوفيد لفيروسالحالية  تاجدمستالر بناًء على مخاطإدارة السات ف وسياأهدا رة بمراقبة وإعادة تقييمداتقوم اإل

 لبياناتة في أهداف وسياسات إدارة المخاطر مقارنة بايرات جوهريتغ تحدث أي، لم 2020 ديسمبر 31 يية فتهللسنة المن

 .2019ديسمبر  31في  كماالمدققة  المجمعة المالية
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 (تتمة) 19-دكوفيأثير ت 20
 

 )تتمة( خاطرإدارة الم 20.1
 

 مخاطر االئتمان 20.1.1
الموجودات و اإلسالمي ديني التمويلى أرصدتها لدى البنوك ومعل ةيسيرئ رةطر االئتمان بصولمخاجموعة تتعرض الم

ً  تالدفعا)باستثناء  األخرى ً  مقدما  فيروساعتبارها تأثير خذت المجموعة في أ، 2020 ديسمبر 31. كما في (والمدفوعات مقدما

عثر المتعلقة بالقطاع الت لك مخاطرذ يفما ب اهئعمال اعدةلقة بقلعوامل التي قد تؤثر على مخاطر االئتمان المتعا على 19-دكوفي

 أن المجموعة  إالة، سنعلى فترة السداد المحددة للعمالء خالل ال اتيرتغ أيء إجرالم يتم يعمل فيها العمالء. ولة التي والد

ء في  عماللا ضلبع ادغير فترة السدوبالتالي، فقد ت ،أكثر تأكيدًا ياناتب توفرفي حالة  دي فر أساسلى ع وضعتقييم الفي تستمر س

 الالحقة.  عةالبيانات المالية المجمت فترا
 

 السيولةمخاطر  20.1.2
مخاطر تؤثر على على العوامل التي قد  19-وفيد ك فيروس تأثير  ا في اعتباره  المجموعة  أخذت  ،2020 ديسمبر  31كما في 

. 19-كوفيد فيروس  تعكس تأثير تفشيل  كل وذ ة ول السيمخاطر  إلدارة  ديهال  قامت المجموعة بتعديل خطط الطوارئ ة. كما ل يو الس 

التدفقات النقدية ييم تقذلك ويتضمن السيولة. التدفقات النقدية المستقبلية و  مراقبة و  تمويل ال مصادر  نويع الترتيب لت ب  اإلدارة قامت 

ولدى  . ا ًي ر ضرو  لك كان ذ تى م  ضافي اإل المستوى التي يمكن استخدامها لتأمين التمويل ية ت عالنا توقعة وتوافر الضما الم 

  لة.  السيو   جات ليها للوفاء باحتياإ ة يمكن الوصول  ائتماني   أيًضا تسهيالت مجموعة  ال 
 

 دام التقديرات واالفتراضاتاستخ 20.2

ي شفت نتج عنولقد . ية المجمعةانات المالالبي ادعند إعد احة متال ؤشراتالم إلىعة المجموات وتقديرات اضافتر استندت

  ذلك،  إلىوما  انيةالئتماوالتصنيفات مالة عالولموارد ار فاوتو راداتاإلي اتبشأن توقع نيقتال مدع من لةحا 19-دكوفي فيروس

  إلى تستند  التيت التقديراض تتعرقد و .األجنبية تار صرف العمالسعوأ حت الربومعدال همساأللبات في أسعار تقجانب ال إلى

سيطرة  نطاق ة خارجاتجالن الظروف دى القريب أوملا على  وقالسفي رات يتغال ثحدوبب سللتغيير ب اتسايقهذه ال

  ة.المجموع
 

 رتبطتالتي  لبيانات المالية المجمعةايخ ارتتقديرات في ال ن م تأكدعدم الوة يتراضات الرئيسول االفلمعلومات حالي يفيما 

لسنة   ليةالتا ةالمالية المجمع تانلبياا  ةفي فتر موجوداتالدفترية لل ةمالقي علىمادي ديل عتء إجرا إلىي تؤد جوهريةمخاطر ب

2020: 
 

 جودات غير المالية لموا

  ريةمااستثقارات ع
 تحديد عندية الحال قتصاديةالمحتمل للتقلبات اال تأثيرال عتبارهافي االمجموعة  أخذت ،البيانات المالية المجمعة يخكما في تار

ة تاحلومات المفضل المعأم اباستخد حوظةالملدخالت غير ملا طويرت تممجموعة ولللمالية غير ا موجوداتلل المسجلةالغ المب

ومع ذلك  .انات المالية المجمعةالبيتاريخ في  داتموجوالهذه تسعير  عندق ن في السووالمشارك خذهايتلتي ا حول االفتراضات

 السوق.في تقلبات لحساسة لالغ المسجلة المب تزال  لبة والمتق األسواقال تزال 
 

 عدم استقرارع ، وماقد تأثرت سلبً  موجوداتوجد فيها هذه الات التي تية والقطاعطق الجغرافعض المناب نأبعة موالمج قرت

هذه  ةقيمصلة في عكس استخدام االفتراضات ذات البشكل مستمر و ستقوم المجموعة بمراقبة توقعات السوق ،لوضعا

 .توفرها وفور ر المالية عندغي اتودموجلا
 

 ة يلودات الماالموج

   اإلسالميالتمويل  ونيدم
ك الكويت ا لتعليمات بنوفق سالمياإلات لخسائر االئتمان المتوقعة لمديني التمويل حتساب مخصصالمجموعة ايجب على 

ة السداد  متأخركاالئتمانية التسهيالت صصات. يتم تصنيف المخ واحتسابالتسهيالت االئتمانية  اتتصنيفمتعلقة بالمركزي ال

. كما يتم قًامسبز التسهيل الحدود المقررة أو إذا تجاو، قديةالتعا المدفوعات سداداريخ مدفوعات في تلا مستالا في حالة عدم

ثر قسط لمدة أكقيمة الصل الربح او أ د ومنخفض القيمة في حالة التأخر في سداد متأخر في السداكئتماني اال لتسهيلتصنيف ا

ً ي 90من   متأخرةالقروض  ومراقبة إدارةيتم  ردادها.استقيمته المقدرة الممكن  ليهسللت يةوعندما تتجاوز القيمة الدفتروما

هيالت غير منتظمة. قامت المجموعة تسك القيمةومنخفضة السداد متأخرة  القروضغير منخفضة القيمة، ولكن و السداد

 يث تم احتساب، حركزيملا كويتالبنك مخصصات  ى متطلباتلاستنادًا إ ياإلسالمئتمان لمديني التمويل بتسجيل خسائر اال

ل  خال  .2020 ديسمبر 31في  9ن خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية ة أعلى ميملمخصصات بقا هذه

 .المياإلستمويل ر كويتي لمديني الدينا 3,573,885متوقعة بمبلغ ائتمان ر ئخسا جلت المجموعةسة، سنال
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 (تتمة) 19-دكوفيتأثير  20
  

 (تمةت) دام التقديرات واالفتراضاتاستخ 20.2
 

 (تتمة)ية ودات المالالموج

 ( تتمة) اإلسالميالتمويل  ومدين
 بيج ا إذا وبالتالي تحديد م اأكثر تأكيدً حالة توافر بيانات في ية ورة فردبصهرية مخاطر الجوالتقييم في تستمر المجموعة س

 لبيانات المالية المجمعةاك الكويت المركزي في فترات بنت مخصصا أو ةتوقعلماخسائر االئتمان  فيتعديل إجراء أي 

 الالحقة.  
 

 ات مقدما( ء الدفعات مقدما والمدفوعموجودات أخرى )باستثنا
لمجموعة  لت اج، س19-كوفيدفيروس ، ونتيجة لتأثير لمستحقةالتأجير ا راداتإيئيسية من بصورة ر ىاألخرلموجودات تتكون ا

  جمع.الميتي في بيان الدخل دينار كو 100,944غ بلمب اً مخصص
 

 تحديد التأثير  يمكن الوبالتالي النهائية لهذا الحدث،  النتيجةن معرفة ال يمكة وزالت متداعي ما 19-وفيدكفيروس إن تأثيرات 

خ تاري في لومعقل بشك البيانات المالية المجمعة حداث والظروف التي نشأت بعد تاريخبالنسبة لأل مجموعة ال الكلي على

 تحديد تقديرات عندته ند معرففور وع مجموعةعلى ال 19-يدإدراج تأثير كوفسيتم  .المجمعةالبيانات المالية صريح بهذه الت

  .اتوفات والموجودات والمطلوبوالمصر يراداتإلل المسجلة مبالغالالتي تؤثر على  عةمجموال وافتراضات
  

 ة حكوميةمساعد
في مواجهة  الخاصة شركاتت تدابير لمساعدة اليلكوادولة حكومة  تخذتا، 19-ديكوف ئحةجار يثن تأم ولة للتخفيفاي محف

أشهر  ةست ىإلتصل في القطاع الخاص لمدة ة كويتيلقوى العاملة المقدمة للحكومية الالمساعدة ا بيرتداه الهذل . وتشمالجائحة

 .2020 بريلاعتباًرا من أي تسر
 

يتم   .الهيئة العامة للقوى العاملةمن  ويتيك اردين 9,798 قدره  مبلغ يلاإجم على عةموجم ال تصلح، الحالية ةسنخالل ال

 ،"المساعدة الحكومية إفصاحاتحكومية وح ال"محاسبة المن 20ي ة الدولا لمعيار المحاسبفقً و الدعم المالي المحاسبة عن

موعة  المج سجل فيهات ت التيمدار الفتراى لع اثلتمم" على أساس خرىات أإيراد" ضمن  ر ئالخسا ح أوابراألفي  وتسجيله

   .لةالص تف الموظفين ذايتكال اتفورصم

 




