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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام
يطيب يل بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة
عن زمالئي يطيب يل بالأ�صالة عن
نف�سي وبالنيابة عن زمالئي �أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أن �أرحب بكم يف الأجتماع
ال�سنوي جلمعيتكم املوقرة ،و�أ�ستهل هذا
الإجتماع املبارك بجزيل ال�شكر هلل عز
وجل ثم بال�شكر والإمتنان حل�ضراتكم ملا
�أولومتونا �آياه طيلة الفرتة املا�ضية من
دعم وثقة م�ستمرة والتي كان لها ابلغ
الأثر يف دعمنا وكانت احلافز الأ�سا�سي
يل ولزمالئي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
لبذل �أق�صي اجلهد يف �سبيل تلبية
تطلعاتكم والعمل على حتقيق الأهداف
والأ�سرتاتيجيات امل�شرتكة لل�شركة
كما يت�شرف جمل�س �إدارة ال�شركة
العربية العقارية �أن يقدم حل�ضراتكم
التقرير ال�سنوي مت�ضمن ًا �أهم
امل�ستجدات على ال�صعيدين الإقليمي
واملحلي �إ�ضافة لنتائج الأداء ال�سنوي
والبيانات املالية املجمعة وتقرير مراقب
احل�سابات امل�ستقل عن ال�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب  2020والذي
يت�ضمن �أعمال ال�شركة ومركزها املايل
خالل هذا العام.
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ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
بداية نعزي �أنف�سنا وال�شعب الكويتي واالمتني العربية واال�سالمية يف وفاة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح االحمد اجلابر
ال�صباح اللهم �أغفر له و�أرحمه و�أكرم نزله وو�سع مدخله و�أجعل قربه رو�ضة من ريا�ض اجلنة و�أ�سكنه الفردو�س االعلى كما نتقدم
بالتهنئة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف االحمد اجلابر ال�صباح لتوليه مقاليد احلكم ول�سمو ال�شيخ م�شعل االحمد اجلابر ال�صباح
مبنا�سبة تزكيته ولي ًا للعهد يف دولة الكويت.
�سائلني املويل عز وجل ان يوفقهم ويعينهم وي�سدد خطاهم لإكمال م�سرية التقدم والنماء خلدمة الكويت و�شعبها.

احل�ضور الكرمي
�شهد العامل اجمع بكافة �أطيافه وم�ؤ�س�ساته يف عام  2020تف�شي وباء كورونا امل�ستجد ،والذي كان له بالغ االثر ال�سلبي على كافة
االقت�صاديات واال�سواق العاملية ،ال�سيما قطاعات اخلدمات العقارية ،االمر الذي القي بظالله على اال�سواق واالن�شطة االقت�صادية
يف منطقتنا العربية واخلليج العربي ،بداية من �آثار االجراءات االحرتازية التي �إتخذتها جميع دول العامل للحد من تف�شي الوباء
وحماية مواطنيها �إيل االنكما�ش الكبري الذي نتج عن تباط�ؤ اال�سواق واالقت�صاديات نتيجة تف�شي هذا الوباء مما انعك�س �سلبا
بالتبعية على اال�سواق العقارية بكافة منتجاتها� ،سواء كانت عمليات تطوير عقاري �أو مبيعات �أو ت�أجري �أو �إدارة عقارات.
�إال �أننا وبف�ضل من اهلل تعاىل مل�سنا هذة التحديات منذ بدايتها وبادرنا �إيل احلد من الأثار ال�سلبية على عمليات ال�شركة قدر
امل�ستطاع ،و�إ�ستطاعت ال�شركة بجهود �أع�ضاء جمل�س االدارة وفريق عمل ال�شركة االداري والتنفيذي �أن ت�ضع خطة عمل واقعية
مبنبة على عدد من احللول اال�سرتاتيجية املوائمة للظروف للتعامل مع هذة التحديات و�آثارها ال�سلبية بدءا من الدعم واحلفاظ
على قاعدة م�ست�أجري عقارات ال�شركة وال�سعي �إيل �إدارة تدفقات النقدية لل�شركة وتقلي�ص م�صروفاتها للحد من الآثار ال�سلبية
على املركز املايل لل�شركة.

خطة ال�شركة للتعامل مع �أزمة كورونا
لقد ارتكزت خطة عمل ال�شركة يف عام  2020ب�صورة رئي�سية على �إدارة االزمة حيث كان عام ًا �إ�ستثنائي ًا بكل املعايري من جراء
تف�شي وباء كورونا امل�ستجد وبنيت على ثالث حماور رئي�سية هدفت ال�شركة من خاللها �إيل تقليل الأثر ال�سلبي الناجت على عمليات
ال�شركة من جراء اجلائحة ،حيث ت�ضمن املحور االول خلطة العمل احلفاظ على ا�ستقرار ال�سيولة الدائمة الناجتة من عمليات
الت�أجري ،وت�ضمن املحور الثاين تقلي�ص امل�صروفات والنفقات لدي ال�شركة خالل ال�سنة لتخفي�ض تكاليفها الت�شغيلية واالدارية ،و�أما
املحور الثالث فتمثل يف �إدارة الألتزامات اجلوهرية لدي ال�شركة جتاه دائني ال�شركة من الغري كالبنوك واملوردين الرئي�سني وغريهم
لتحقيق التوازن املطلوب بني هذة االمور بال�شكل الذي يدعم متانة املركز املايل لل�شركة وتدفقاتها النقدية.
ومل تتدخر ال�شركة العربية العقارية جهد ًا يف مواجهة تداعيات فريو�س كورونا امل�ستجد وذلك ب�شتي ال�سبل والطرق املتاحة ومت
ت�شكيل فريق �أزمة للتعامل مع تداعيات تلك اجلائحة بهدف احلفاظ علي عالقاتها مع امل�ستثمرين وامل�ستاجرين.
حيث قامت ال�شركة مببادرة من جمل�س االدارة وبتعاون االدارة التنفيذية على درا�سة الو�ضع االيجاري والت�شغيلي لعقاراتها ودرا�سة
الت�أثريات التي �صاحبت تلك اجلائحة على امل�ست�أجرين وقدرتهم على الوفاء بجميع التزاماتهم املالية جتاه ال�شركة حيث تبنت
ال�شركة مبد�أ التعاون مع امل�ست�أجرين وتقدمي كافة الت�سهيالت لهم لتخفيف االثار االقت�صادية ال�سلبية عليهم نتيجة جائحة كورونا،
وقد قوبلت �إجراءات ال�شركة بر�ضا وترحيب من جانب امل�ست�أجرين الذين باركوا هذة اخلطوات و�أبدوا �شكرهم على ح�سن تفهم
ال�شركة وطريقة تعاملها يف �إدارة االزمة.
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ويف جانب مت�صل قامت �إدارة ال�شركة العربية العقارية بو�ضع خطة كاملة وفق مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية و�إعادة
الت�شغيل وفتح املن�ش�آت املقررة من قبل �أجهزة الدولة ،والتي �شملت على التدابري االحرتازية الالزمة للتعامل مع �أزمة فريو�س كورونا
وتوفري كافة امل�ستلزمات ال�ضرورية و�إ�ستخدام التكنولوجيا و�أحدث االجهزة ،ل�ضمان �سالمة و�صحة االفراد من رواد وعاملني داخل
جممعات وعقارات ال�شركة ،حيث القت خطة ال�شركة و�إجراءاتها �إ�ستح�سان اجلميع.
لقد مرت �سنة  2020وال�شركة العربية العقارية حتتفل مبرور �أربعة و�أربعون عام ًا على ت�أ�سي�سها متكنت خاللها ال�شركة من حتقيق
الكثري من االجنازات العقارية واال�ستثمارية على خمتلف اال�صعدة املحلية واخلليجية والعربية .فمنذ تولينا ملهامنا يف جمل�س
الإدارة ،مل نتوان للحظة واحدة نحو العمل اجلاد وال�سعي الدو�ؤب واملتوا�صل يف �إ�ستكمال ومواكبة معايري احلوكمة للو�صول �إيل
النظام الذي يتواكب مع متطلبات ال�سادة  /هيئة �أ�سواق املال يف تطبيق معايري حوكمة ال�شركات ،فقمنا ب�إعداد اللوائح الالزمة
وت�شكيل اللجان املطلوبة والإف�صاح عن كافة املعلومات والبيانات املطلوبة �إلتزام ًا من ال�شركة بخدمة م�ساهميها وكافة الأطراف
املتعاملة معها ب�شفافية كاملة.
فعلي ال�صعيد الأقليمي فقد �شهد الأقت�صاد الكويتي يف عام  2020جملة من الأحداث والتطورات الإيجابية كان من �أبرزها ترقية
دولة الكويت ايل م�صاف اال�سواق النا�شئة على م�ؤ�شر مورجان �ستانلي  MSCIوذلك من خالل �إ�صدارها تقرير مراجعتها واخلا�ص
بت�صنيف الدول ال�صادر بتاريخ  2020/11/08وبح�سب م�ؤ�شر مورجان �ستانلي  MSCIف�إنه من املتوقع �أن يبلغ وزن الكويت �ضمن
م�ؤ�شراتها للأ�سواق النا�شئة ن�سبة وقدرها  %0.69والذي نطمح ب�أن ينعك�س مردود ذلك بالإيجاب على ال�سوق الكويتي يف عام /
2020
وكما تعلمون فقد جاء عام  2020وباالخ�ص الن�صف االول منه ت�أثرا وا�ضحا يف انخفا�ض ا�سعار النفط والكثري من االحداث التي
كان لها اثر �سلبي على اداء معظم اال�سواق املالية يف املنطقة ومنها ما اثر �سلبا على االداء العام لل�سوق
يف حني جاء االداء العام �سلبي لبور�صة الكويت اقل بكثري وذلك كنتيجة حتمية ل�ضعف املحفزات يف االقت�صاد الكويتي ب�شكل عام
و�سوق االوراق املالية ب�شكل خا�ص.
كل هذه ال�سلبيات �سيطرت على جمريات ال�سوق العقاري بكافة �شرائحه و�أدت �إيل �إنخفا�ض امل�ؤ�شرات العقارية و�إنخفا�ض يف ا�سعار
قيمة العقارت ب�شكل عام و�ضعف يف الطلب على هذا الإ�ستثمار.

�أما فيما يتعلق مب�شاريع ال�شركة ،في�سرنا ب�أن نزودكم ب�أخر م�ستجدات هذه امل�شاريع :
 -1برج الكري�ستال:
حيث قامت ال�شركة مببادرة من جمل�س االدارة وبتعاون االدارة التنفيذية على درا�سة الو�ضع االيجاري والت�شغيلي لعقاراتها ودرا�سة
الت�أثريات التي �صاحبت تلك اجلائحة على امل�ست�أجرين وقدرتهم على الوفاء بجميع التزاماتهم املالية جتاه ال�شركة فبعد ان قاربت
ن�سبة اال�شغال يف العام ال�سابق على  %97يف املطاعم واالدوار ويف �إطار حمافظة ال�شركة على هذة الن�سبة واال تنخف�ض ب�شكل كبري
نتيجة اجلائحة وما تبعها من ت�أثريات على كافة االن�شطة فتبنت ال�شركة مبد�أ التعاون مع امل�ست�أجرين وتقدمي كافة الت�سهيالت لهم
لتخفيف االثار االقت�صادية ال�سلبية عليهم نتيجة جائحة كورونا ،وقد قوبلت �إجراءات ال�شركة بر�ضا وترحيب من جانب امل�ست�أجرين
الذين باركوا هذة اخلطوات و�أبدوا �شكرهم على ح�سن تفهم ال�شركة وطريقة تعاملها يف �إدارة االزمة.
مازال برج الكري�ستال يتمتع مبوقعه املميز مبا يحتويه من �أدوار ال�سرداب والأر�ضي وامليزانني  47 +دور متكرر يحتوي على
مكاتب و�شركات عاملية وبنوك ويوجد بالربج عدد � 2سرداب كمواقف لل�سيارات مع مقاعد خم�ص�صة لذلك ومت تعديل �إ�ستغالل
الأدوار التجارية ) �سرداب � -أر�ضي -ميزانني ( لت�صبح خم�ص�صة جميعها للمطاعم ،ومت ت�أجريها ملجموعة من ا�شهر املطاعم
والكافترييات بالكويت ،وطبق ًا لذلك مت تنفيذ تعديالت يف البنية التحتية ،ومت بحمد اهلل زيادة احلمل الكهربائي  1600كيلو وات
لتتالئم مع �إ�ستغالل املطاعم والكافترييات ،ومت التعاقد مع �أكرب �شركات ال�صيانة و�إدارةالربج على �أعلى م�ستوى من اخلدمات
الذكية كذلك مت الإنتهاء من تركيب الإ�ضاءة اخلارجية للواجهات التي تعك�س ال�صورة اجلميلة لكويتنا احلبيبة ،لي�صبح الربج �صرح
معماري يف قلب املدينة وعالمة مميزة يف �شارع �أحمد اجلابر.
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 -2مواقف متعددة الطوابق لربج الكري�ستال:
ملحق بربج كري�ستال مواقف لل�سيارات جماورة لربج كري�ستال مكونه من �أر�ضي  4 +طوابق بطاقة ا�ستيعابية ( � ) 350سيارة مت�صل
مع برج كري�ستال بج�سر زجاجي خلدمة رواد املجمع.

 -3تو�سعة فندق هوليداى �إن:
ميثل فندق هوليداى �أن �إ�ضافة حقيقية للمرافق ال�سياحية بدولة الكويت ،وي�ؤكد على بعد �إ�سرتاتيجية ال�شركة وح�سن ب�صريتها يف
�سيا�ستها التو�سعية املقبلة ،حيث �أثبتت درا�سات اجلدوى االقت�صادية حاجة البالد �إىل املزيد من املن�شئات ال�سياحية والفندقية
لتلبية حاجة ال�سوق الكويتي للخدمات الفندقية املتميزة ذات ال�سمعة العاملية.
ووفق ًا لهذه الر�ؤية مت وبحمد اهلل تو�سعة املعهد ال�صحي وا�سرتاحة كبار الزوار ،ومت الإنتهاء من ت�صميم وترخي�ص املرحلة الثالثة
ب�إن�شاء برج جديد على هذه الأر�ض ب�إرتفاع  32دور مب�ساحة �إجمالية  14.000م  2تقريب ًا ،ي�شمل غرف فندقية و�صالة للأفراح
وطوابق لرجال الأعمال ومعهد �صحي جديد ومواقف لل�سيارات متعددة الطوابق ،ومن املتوقع �أن نبد�أ بتنفيذ هذه املرحلة قريب ًا ومدة
تنفيذ امل�شروع � 24شهر ًا ،بتكلفة تقديرية قيمتها  10مليون دينار كويتي.

 -4مواقف لل�سيارات متعددة الطوابق جماورة لفندق الهوليداي ان ( املرحلة الثالثة ) :
جاري حالي ًا العمل على احل�صول على املوافقات املطلوبة من البلدية وامالك الدولة ب�إن�شاء مواقف ال�سيارات متعددة الطوابق
على االر�ض املجاورة لفندق الهوليداي ان وم�ستغلة حالي ًا مواقف �سيارات �سطحية ،و�سوف تخدم هذه املواقف الفندق والتو�سعات
امل�ستقبلية.

 -5مبنى �سكنى �إ�ستثمارى مبنطقة الفروانية  -ق�سيمة ( :) 295
حيث قامت ال�شركة مببادرة من جمل�س االدارة وبتعاون االدارة التنفيذية على درا�سة الو�ضع االيجاري والت�شغيلي لعقاراتها ودرا�سة
الت�أثريات التي �صاحبت تلك اجلائحة على امل�ست�أجرين وقدرتهم على الوفاء بجميع التزاماتهم املالية جتاه ال�شركة حيث تبنت
ال�شركة مبد�أ التعاون مع امل�ست�أجرين وتقدمي كافة الت�سهيالت لهم لتخفيف االثار االقت�صادية ال�سلبية عليهم نتيجة جائحة كورونا،
وقد قوبلت �إجراءات ال�شركة بر�ضا وترحيب من جانب امل�ست�أجرين الذين باركوا هذة اخلطوات و�أبدوا �شكرهم على ح�سن تفهم
ال�شركة وطريقة تعاملها يف �إدارة االزمة.
فقد مت ت�أجري كامل البناية ال�سكنية الواقعه يف �أرقى منطقة بالفروانية ،بجوار فندق الكراون بالزا وتتكون من عدد � 2سرداب
مواقف لل�سيارات مع م�صعد خم�ص�ص لل�سيارات � +أر�ضي  12 +طابق متكرر ،كل طابق يحتوي على �شقتني ( غرفتني نوم ) بعدد
� 24شقة  +حمل جتاري مب�ساحة  40م.2
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املح�صلة:
لقد كان للخطوات التنفيذية لإ�سرتاتيجية جمل�س �إدارة ال�شركة والتطورات امللمو�سة التي طر�أت على جممل �أو�ضاعها �أبلغ الأثر
على النتائج املالية بنهاية العام  ،2020حيث انه بلغت �إجمايل �إيرادات ال�شركة  159086.7.د.ك وم�صروفاتها  677.666.10د.ك

بالإ�ضافة �إىل �أن غالبية نتائج ال�شركة ما زالت تعك�س نتائج �إيجابية وجيدة رغم العقبات وال�صعوبات امل�شار
اليها اعاله وخا�صة فيما يتعلق ب
التفا�صيل

املبالغ باملاليني
د.ك 2020

املبالغ باملاليني
د.ك 2019

ن�سبة التغيري

املوجودات
حقوق امل�ساهمني
اال�ستثمارات العقارية

153.9
52.6
117.3

155.7
57.9
112.9

()%1.1
)(% 9.18
()% 3.9

االخوة امل�ساهمني:
مما ال�شك فيه انكم الحظتم حجم اخل�سائر يف التقرير املايل ,وبنظرة �سريعة جند ان تلك اخل�سائر يف معظمها ناجتة عن انخفا�ض
القيمة ال�سوقية يف قيمة العقارات اململوكة لل�شركة ،وكذلك انخفا�ض ارباح الفنادق لهذا العام ،مما كان له من الآثار ال�سلبية على
ال�شركة ،وهي من العوامل التي �ساهمت بن�سبة كبرية يف زيادة اخل�سائر املالية.
ويف نهاية هذا التقرير نرجو من اهلل �أن تتح�سن الأو�ضاع الإقت�صادية حملي ًا وخليجي ًا وعربي ًا للأن�شطة العقارية بكافة قطاعاتها،
الأمر الذي �سي�ؤدي �إيل حت�سني النتائج الت�شغيلية واملالية.
كما ان الإدارة التنفيذية لل�شركة بذلت و�ستبذل كافة جهودها لتح�سني وتطوير �أن�شطة ال�شركة مبا يعود باملردود الإيجابي على
م�ساهمي ال�شركة الكرام.
واهلل ويل التوفيق ,,,,

االخوة امل�ساهمني:
وال ي�سعني يف هذه العجالة �إال �أن �أتقدم با�سمكم جميعا �إىل جميع العاملني يف ال�شركة العربية العقارية بال�شكر والتقدير ملا بذلوه من
جهود مثمرة خالل الفرتة املا�ضية لالرتقاء بقدرات و�إمكانات �شركتكم للم�ساهمة بعمليات التنمية امل�ستدامة وتن�شيط االقت�صاد
الوطني ،كما ال نن�سى كافة اجلهات احلكومية وغري احلكومية التي مدت يد العون لنا خالل الفرتة املذكورة ،متمنيا لهم ولكم كل
التوفيق والنجاح يف ظل توجيهات ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمرينا املفدى ال�شيخ نواف االحمد اجلابر ال�صباح وويل عهده الأمني �سمو
ال�شيخ م�شعل االحمد اجلابر ال�صباح حفظهما اهلل ورعاهما
واحلكومة الر�شيدة برئا�سة �سمو ال�شيخ �صباح اخلالد احلمد ال�صباح حفظه اهلل.

واهلل املوفق وامل�ستعان...
رئي�س جمل�س الإدارة
د .عماد جواد بوخم�سني
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تقرير احلوكمة وتقرير جلنة التدقيق ٢٠٢٠

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ال�سادة م�ساهمي ال�شركة العربية العقارية
باال�صالة عن نف�سي ونيابة عن جمل�س ادارة ال�شركة العربية العقارية
ي�سرنى ان اقدم لل�سادة امل�ساهمني الكرام تقرير احلوكمة وتقريرجلنة
التدقيق اخلا�ص بال�شركة عن عام2020
ان قواعد حوكمة ال�شركات تتمثل يف املبادئ والنظم واالجراءات التي
حتقق اف�ضل حماية وتوازن بني م�صالح ادارة ال�شركة وامل�ساهمني فيها
وا�صحاب امل�صالح االخرى املرتبطة بها.
ويكمن الهدف اال�سا�سي من تطبيق قواعد حوكمة ال�شركات يف �ضمان
متا�شى ال�شركة مع اهداف امل�ساهمني مبا يعزز من ثقة امل�ستثمرين
بكفاءة اداء ال�شركة وقدرتها على مواجهة االزمات ،وحيث ان قواعد
حوكمة ال�شركات تنظم منهجية اتخاذ القرارات داخل ال�شركة وحتفز
وجود ال�شفافية وامل�صداقية لتلك القرارات.
ومن �أهم �أهداف قواعد حوكمة ال�شركات هو حماية امل�ساهمني ،وف�صل
ال�سلطة بني االدارة التنفيذية التي ت�سري اعمال ال�شركة وجمل�س االدارة
الذى يعد ويراجع اخلطط وال�سيا�سات يف ال�شركة ،مبا ي�ضفي الطم�أنينة
ويعزز ال�شعور بالثقة يف التعامل معه ،كما متكن امل�ساهمني وا�صحاب
امل�صالح من الرقابة ب�شكل فعال على ال�شركة.
ومتا�شيا مع اخلطوات االيجابية التي قامت بها هيئة ا�سواق املال من
خالل اللوائح والقرارات التنظيمية التي ت�سعى من خاللها اىل حت�سني
بيئة العمل وال�شفافية وحماية امل�ساهمني ،وحر�صا منا على تطبيق جميع
القوانني والت�شريعات واملمار�سات الرائدة التي تتما�شى مع مبادئنا
واال�س�س املهنية التي تقود عملنا لت�صب يف م�صلحة م�ساهمينا الكرام،
وتطبيق ًا لهذا نعر�ض بني ايدكم تقرير احلوكمة وتقرير جلنة التدقيق
عن عام .2020
و ت�سعى ال�شركة العربية العقارية دائما اىل تركيز جهودها من خالل
فريق متكامل لتطبيق جميع القوانني والقرارات والقواعد والتعليمات
الرقابية ب�ش�أن تطبيقات احلوكمة بال�شكل املهني املطلوب وبالوقت
املحدد.

د /.عماد جواد بوخم�سني
رئي�س جمل�س االدارة
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ملخ�ص الأعمال عن عام ٢٠٢٠
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الت�صنيف

البند

�أ�صحاب امل�صالح ذو ال�صلة

�إلتزام

حتديث و�إعتماد اخلطة اال�سرتاتيجية

امل�ساهمني � -أ�صحاب امل�صالح

�إلتزام

الإلتزام بتنفيذ وتطبيق نظم ومعايري احلوكمة ب�صورة كاملة امل�ساهمني � -أ�صحاب امل�صالح  -اجلهات الرقابية

رقابة

حتديث و�إعتماد ال�سيا�سات والإجراءات لالدارات املختلفة لل�شركة امل�ساهمني � -أ�صحاب امل�صالح  -املوظفني

رقابة

حتديث و�إعتماد منظومة ال�صالحيات لالدارات املختلفة

رقابة

�إعتماد خطط �إدارة املخاطر والتدقيق الداخلي وو�ضعها مو�ضع التنفيذ .امل�ساهمني � -أ�صحاب امل�صالح  -اجلهات الرقابية

رقابة

مراجعة مالحظات التدقيق الداخلي واتخاذ القرارات الت�صويبية الالزمة امل�ساهمني � -أ�صحاب امل�صالح  -اجلهات الرقابية

رقابية

مراجعة تقارير املخاطر واتخاذ �إجراءات احلد من املخاطر امل�ساهمني � -أ�صحاب امل�صالح  -اجلهات الرقابية
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�إقرار وتعهد ( �سالمة ونزاهة البيانات املالية )
نقر ونتعهد نحن رئ ـيــ�س و�أع ـ ـ ـ ـ ــ�ضاء جمـ ـ ــل�س �إدارة ال�شركة العربية العقارية بدقة و�سالمة البيانات املالية التي مت تزويد املدق ـ ـ ــق
اخلـ ـ ـ ـ ــارجـي بها ،وب�أن التقارير املـ ــالية لل�شركة قد مت عر�ضها ب�صـ ـ ــورة �سليمة وعادلة ووفق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية املطبقة يف
دولة الكويت واملعتمدة من قبل الهيئة و�أنها معربة عن امل ـ ـ ــركز املايل لل ـ ـ ـ ـ ـ ــ�شركة ك ـ ـ ـ ــما يف  31دي�سمرب  2020وذلك بناء على ما
ورد �إلينا من معـ ـ ـ ــلوم ـ ـ ــات وتقارير من قبل الإدارة التنفيذية ومدققني احل�سابات وبذل العناية الواجبة للتحقق من �سالمة ودقة
هذه التقارير.
ا�سم الع�ضو

املن�صب

ال�سيد د /.عماد جواد بوخم�سني

رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد د� /.أنور علي نقي النقي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

التوقيع

ال�سيد  /عبداهلل حمود م�صلح حمود النجم ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد � /أحمد عبدالهادي ح�سني ال�صدر

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد � /سليمان عبداهلل �سليمان امل�ضيان

ع�ضو جمل�س الإدارة

الكويت يف٢٠٢١/04/٢٩ :
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قاعدة الأوىل:
بناء هيكل متوازن ملجل�س الإدارة
ت�شكيل جمل�س الإدارة ،وذلك على النحو التايل:
ت�صنيف الع�ضو
تاريخ االنتخاب /تعيني
(تنفيذي  /غري تنفيذي  /م�ستقل) ،امل�ؤهل العلمي واخلربة العلمية
امني ال�سر
امني �سر

اال�سم
ال�سيد د/.عماد جواد بوخم�سني

رئي�س جمل�س االدارة  -غريتنفيذي

�شهادة دكتوراة

ابريل ٢٠١٩

ال�سيد د /.انور علي النقي

نائب جمل�س االدارة -م�ستقل

�شهادة دكتوراة

ابريل ٢٠١٩

ال�سيد � /سليمان عبداهلل امل�ضيان

ع�ضو جمل�س -غري تنفيذي

�شهادة بكالوريو�س

ابريل ٢٠١٩

ال�سيد  /عبداهلل حمود النجم

ع�ضو جمل�س -غري تنفيذي

�شهادة بكالوريو�س

ابريل ٢٠١٩

ال�سيد  /احمد عبدالهادي ال�صدر

ع�ضو جمل�س -غري تنفيذي

�شهادة بكالوريو�س

ابريل ٢٠١٩

ال�سيد د /.حيدر ح�سن اجلمعه

الرئي�س التنفيذي  -امني ال�سر

�شهادة دكتوراة

ابريل ٢٠١٩

نبذة عن اجتماعات جمل�س �إدارة ال�شركة ،وذلك من خالل البيان التايل :
يو�ضح اجلدول ادناه عدد اجتماعات جمل�س ادارة ال�شركة العربية العقارية وهي �ستة اجتماعات خالل عام  2020مبينا تاريخ كل اجتماع
وح�ضور كل ع�ضو من اع�ضاء املجل�س من عدمه ،حيث مت الت�أ�شري بعالمة()يف حالة ح�ضوره االجتماع
اجتماع
اجتماع
اجتماع
اجتماع
اجتماع
اجتماع
عدد
رقم 6
رقم 5
رقم 4
رقم 3
رقم 2
رقم 1
ا�سم الع�ضو
 2020/11/12 2020/08/13 2020/04/19 2020/04/02 2020/02/20 2020/01/29االجتماعات
د/.عماد جواد بوخم�سني
د /.انور علي النقي







٤



�سليمان عبداهلل امل�ضيان 











٦













٦

احمد عبدالهادي ال�صدر 











٦

د /.حيدر ح�سن اجلمعه 











٦

عبداهلل حمود النجم
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موجز عن كيفية تطبيق متطلبات الت�سجيل والتن�سيق وحفظ حما�ضر اجتماعات جمل�س ادارة ال�شركة
يتم تدوين حما�ضر اجتماعات جمل�س االدارة بوا�سطة امني ال�سر ،وذلك ح�سب ماورد مبيثاق عمل جمل�س االدارة  -مهام امني
ال�سر ،ثم يتم توقيعها من االع�ضاء ومن ثم يقوم بحفظها يف �سجل خا�ص بها مرتبة ح�سب االرقام مبينا بها تاريخ االجتماع و�ساعة
بدايته ونهايته.

القاعدة الثانية:
التحديد ال�سليم للمهام وامل�س�ؤوليات
موجز عن كيفية قيام ال�شركة بتحديد �سيا�سة مهام وم�سئوليات وواجبات كل من�أع�ضاء جمل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية ،وكذلك ال�سلطات وال�صالحيات التي يتم تفوي�ضها للإدارة التنفيذية
قامت ال�شركة ب�إعداد واعتماد ميثاق عمل جمل�س االدارة والذي ت�ضمن مهام وم�سئوليات و�صالحيات جمل�س االدارة.
كما مت اعداد واعتماد بطاقة و�صف وظيفى لكل ع�ضو من اع�ضاء جمل�س االدارة وكذلك اع�ضاء االدارة التنفيذية وقد حتدد بها
مهام وم�سئوليات كل ع�ضو ومت ت�سليم كل بطاقة اىل كل ع�ضو.
كما قامت ال�شركة باعداد واعتماد م�صفوفة ال�صالحيات لتو�ضح وتبني االمور التي مت تفوي�ضها لالدارة التنفيذية ولها اتخاذ
القرار بها ،كما تبني امل�صفوفة حدود هذة ال�صالحيات.

اجنازات جمل�س االدارة خالل العام
1 .1اعتماد اخلطط واال�سرتاتيجيات العامة لل�شركة ومتابعة ان�شطتها املختلفة.
2 .2اعتماد البيانات املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 2020/12/31
3 .3الدعوة النعقاد اجلمعية العامة لل�سنة املالية املنتهية يف  2020/12/31واعداد جدول االعمال واعداد تقرير جمل�س االدارة.
4 .4اعتماد تقييم االداء لالدارة التنفيذية ومراجعة وحتديث الهيكل التنظيمي لل�شركة.
5 .5اختيار وتعيني ع�ضو م�ستقل من بني اع�ضاءه وتعيني امني �سر.
6 .6ت�شكيل اللجان وت�سميه االع�ضاء وحتديد مده كل جلنة.
7 .7اعتماد ال�سيا�سات واملواثيق اخلا�صة بال�شركة واجراء التحديث الدورى لها ح�سب متطلبات اجلهات الرقابية.
8 .8مناق�شة واعتماد البيانات والتقارير املالية املرحلية.
9 .9متابعة عمل اللجان التابعة للمجل�س من خالل االطالع على تقريرها عقب كل اجتماع واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنه من تو�صيات يف
عام .2020
1010اقرار املوازنة العامة التقديرية لل�شركة عن عام 2020
1111تعيني مكتب تدقيق م�ستقل لتقدمي تقرير ال�ضبط الداخلي ICR

1212تطبيق نظام حوكمة ال�شركات ومراقبة فاعلية تنفيذه طبقا لقانون هيئة ا�سواق املال والئحته التنفيذية يف عام 2016
وتعديالتهما.
1313متابعة�أداءكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وفق م�ؤ�شرات الأداء املو�ضوعية ( )KPIsوالنموذج املعد
لذلك.
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موجز عن تطبيق متطلبات ت�شكيل جمل�س الإدارة للجان متخ�ص�صة تتمتع باال�ستقاللية،مع مراعاة ذكر
املعلومات التالية عن كل جلنة :

ا�سم اللجنة

اع�ضاء اللجنة

مهام اللجنة واجنازاتها

 - 1و�ضع �سيا�سة وا�ضحة ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية،
د/.انور علي
مع املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية
النقي(  ع�ضو م�ستقل)
جمل�س الإدارة.
رئي�س اللجنة
 - 2و�ضع تو�صيف وظيفي للأع�ضاء التنفيذيني يف ال�شركة والأع�ضاء غري
التنفيذيني والأع�ضاء امل�ستقلني.
جلنة الرت�شيحات
ال�سيد  /احمد ال�صدر
واملكاف�أت.
 - 3الت�أكد من عدم انتفاء �صفة اال�ستقاللية عن ع�ضو جمل�س الإدارة امل�ستقل
ع�ضو اللجنة
لعام .٢٠٢٠
ال�سيد  /عبداهلل جنم  
ع�ضو اللجنة

عدد
اجتماعات
اللجنة

1

 - 4العمل مع االدارات واللجان املعنية لتعيني الكفاءات املطلوبة يف ال�شركة
لعام .٢٠٢٠
 - 1مراجعة البيانات املالية الدورية لعام  ٢٠٢٠قبل عر�ضها على جمل�س
الإدارة للموافقة عليها.

جلنة التدقيق

 - 2التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني و�إعادة تعيني مراقبي احل�سابات اخلارجيني
�أوتغيريهم وحتديد �أتعابهم ،ويراعى عند التو�صية بالتعيني الت�أكد من
ال�سيد  /احمد ال�صدر ا�ستقالليتهم
رئي�س اللجنة
 - 3درا�سة مالحظات مراقبي احل�سابات اخلارجيني على القوائم املالية
لل�شركة ومتابعة مامت يف �ش�أنها من اجراءات وتطورات وعر�ضها علي جمل�س
د / .انور علي
النقي ع�ضو م�ستقل االدارة من �أجل االنتهاء من هذه املالحظات م�ستقبال.
ال�سيد  /عبداهلل جنم  - ٤درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�إبداء الر�أي والتو�صية ملجل�س الإدارة
يف �ش�أنها.
ع�ضواجلنة
 - ٥تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل ال�شركة لعام ٢٠٢٠
ال�سيد � /سليمان
امل�ضيان ع�ضو اللجنة  - ٦مراجعة و�إقرار خطط جلنة الرقابة الداخلية لل�شركة.
 - ٧مراجعة نتائج تقاريراجلهات الرقابية وما ي�صدر عنها من مالحظات او
خمالفات
 - ٨الت�أكد من التزام ال�شركة بالقوانني وال�سيا�سات والنظم والتعليمات ذات
العالقة من اجلهات الرقابية
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�1 .1إعداد ومراجعة ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات �إدارة املخاطر قبل اعتمادها
من جمل�س االدارة.
�2 .2ضمان توافر املوارد والنظم الكافية لإدارة املخاطر وو�ضع �سجل للمخاطر
وحتديثه ب�شكل م�ستمر  ،ومت التعاقد مع مكتب خارجى متخ�ص�ص القرار
هذة النظم.
د / .انور علي
النقي ع�ضو م�ستقل
جلنة املخاطر

ال�سيد  /عبداهلل جنم
ع�ضواجلنة
ال�سيد � /سليمان
امل�ضيان ع�ضو اللجنة

3 .3تقييم نظم و�آليات حتديد وقيا�س ومتابعة �أنواع املخاطر املختلفة التي
قد تتعر�ض لها ال�شركة ،وذلك لتحديد �أوجه الق�صور بها ومت التعاقد
مع مكتب متخ�ص�ص لو�ضع النظم واالليات اخلا�صة واملنا�سبة لل�شركة.
4 .4م�ساعدة جمل�س الإدارة على حتديد وتقييم م�ستوى املخاطر املقبول يف
ال�شركة والت�أكد من عدم جتاوز ال�شركة لهذا امل�ستوى من املخاطر بعد 4
اعتماده من قبل جمل�س الإدارة لعام .2020
5 .5مراجعة وحتديث الهيكل التنظيمي لإدارة املخاطر وو�ضع تو�صيات ب�ش�أنه
قبل اعتماده من قبل جمل�س الإدارة.
6 .6مت �إعداد التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة،
وتقدمي هذه التقارير�إىل جمل�س �إدارة ال�شركة لعام .2020
7 .7مراجعة امل�سائل التي تثريها جلنة التدقيق املرتبطة والتي قد ت�ؤثر على
�إدارة املخاطر يف ال�شركة.

موجز عن كيفية تطبيق املتطلبات التي تتيح الع�ضاء جمل�س االدارة احل�صول على املعلومات والبيانات
ب�شكل دقيق ويف الوقت املنا�سب.
تعمل ال�شركة على اتاحة املعلومات والبيانات ب�شكل كامل ودقيق لالع�ضاء بوجه عام ولالع�ضاء امل�ستقلني والغري تنفيذيني بوجه
خا�ص وذلك من خالل الن�ص على ذلك يف ميثاق عمل جمل�س االدارة من اجل متكينهم من القيام باملهام املوكلة اليهم.
كما يتم اعداد التقارير املطلوبة بدرجه عالية من املهنية والدقة ويتم تقدميها لالع�ضاء مل�ساعدتهم يف عملية اتخاذ القرار ب�شكل
�سليم.
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القاعدة الثالثة:
اختيار �أ�شخا�ص من ذوي الكفاءة لع�ضوية جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
نبذة عن تطبيق متطلبات ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكافات
مت ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكافات تنفيذا للقاعدة الثالثة من الكتاب اخلام�س ع�شر وقد مت االلتزام باالمور االتية -:
-1عدد اع�ضائها اليقل عن ثالثة اع�ضاء.
-2ت�ضم ع�ضو م�ستقل.
-3الرئي�س ع�ضو غري تنفيذى.
-4مت حتديد مدتها من قبل جمل�س االدارة بثالث �سنوات.
-5مت اعتماد ميثاق عمل لها وقد احتوى على املهام وامل�سئوليات املنوطة بها والية االجتماع وعدد مرات االجتماع وكيفية رفع التقارير
للمجل�س.

وتت�شكل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وتتكون من االع�ضاء التاىل ا�سمائهم :
 - 1د/.انور علي النقي              ع�ضو م�ستقل  -رئي�س اللجنة
 - 2ال�سيد  /احمد ال�صدر           ع�ضو اللجنة
 - 3ال�سيد  /عبداهلل جنم            ع�ضو اللجنة

تقرير املكاف�آت املمنوحة الع�ضاء جمل�س االدارة واالدارة التنفيذية.
-1مكاف�آت اع�ضاء جمل�س االدارة.
مت ادراج بند من �ضمن جدول اعمال اجلمعية العمومية لعام  2020مبناق�شة عدم تخ�صي�ص مكافاة مالية لل�سادة اع�ضاء جمل�س
االدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2020/12/31
-2مكافات االدارة التنفيذية.
تتمثل االدارة التنفيذية يف الرئي�س التنفيذي وم�ساعدوه.وهي مرتبطة مبعدالت وم�ؤ�شرات االداء لل�شركة ونتيجة اعمالها ،ومت�سقة مع ا�سرتاتيجية ال�شركة واهدافها.
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القاعدة الرابعة:
�ضمان نزاهة التقارير املالية
التعهدات الكتابية من قبل كل من جمل�س االدارة واالدارة التنفيذية ب�سالمة ونزاهة التقارير املالية
املعدة.
تنتهج ال�شركة مبد�أ النزاهة وامل�صداقية عند عر�ض مركزها املايل وتطبيقا لذلك فقد مت االلتزام بتقدمي التعهدات الكتابية
املطلوبة..
تتعهد الإدارة التنفيذية ملجل�س �إدارة ال�شركة كتابي ًا ب�أن التقارير املالية لل�شركة يتم عر�ضها ب�صورة �سليمة وعادلة ،و�أنها ت�ستعر�ض
كل اجلوانب املالية لل�شركة من بيانات ونتائج ت�شغيلية ،كما �أنه يتم �إعدادها وفق معايري املحا�سبة الدولية املعتمدة.
يت�ضمن التقرير ال�سنوي املرفوع للم�ساهمني من جمل�س �إدارة ال�شركة التعهد ب�سالمة ونزاهة كل البيانات املالية ،وكذلك التقارير
ذات ال�صلة بن�شاط ال�شركة.

موجز عن تطبيق متطلبات ت�شكيل جلنة التدقيق.
مت ت�شكيل جلنة التدقيق ح�سب متطلبات القاعدة الرابعة  -مادة  5/5ومت مراعاة االمور االتية-:
ال يقل عدد �أع�ضاء جلنة التدقيق عن � 3أع�ضاء.
�أحد �أع�ضاء جلنة التدقيق ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل.
ال ي�شغل ع�ضوية جلنة التدقيق رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذيني.
�أحد �أع�ضاء جلنة التدقيق على الأقل من ذوي امل�ؤهالت العلمية و اخلربة العملية يف املجاالت املحا�سبية واملالية.
مت حتديد مدتها بثالثة �سنوات.

وتت�شكل جلنة التدقيق وتتكون من االع�ضاء التاىل ا�سمائهم :
 - 1ال�سيد  /احمد ال�صدر          رئي�س اللجنة
 - 2د / .انور علي النقي          ع�ضو م�ستقل
 -3ال�سيد  /عبداهلل النجم ع�ضو اللجنة
 -4ال�سيد � /سليمان امل�ضيان   ع�ضو اللجنة
يف حالة وجود تعار�ض بني تو�صيات جلنة التدقيق وقرارات جمل�س االدارة ،يتم ت�ضمني بيان يف�صل ويو�ضح التو�صيات وال�سبب
او اال�سباب من وراء قرار جمل�س االدارة عدم التقيد بها :
من�صو�ص على ذلك يف ميثاق عمل جلنة التدقيق والذي اوجب على املجل�س يف حالة عدم االخذ بتو�صيات جلنة التدقيق فيما
يتعلق مبراقبى احل�سابات اخلارجيني او املدقق الداخلي ت�ضمني تقرير احلوكمة اال�سباب من وراء قراره بعدم التقيد بتلك
التو�صيات.
الت�أكيد على ا�ستقاللية وحيادية مراقب احل�سابات اخلارجي.
من�صو�ص على ذلك يف ميثاق عمل جلنة التدقيق حيث يتعني الت�أكد من ا�ستقاللية وحيادية مراقب احل�سابات اخلارجي عن
ال�شركة وجمل�س �إدارتها حيث ال ي�ؤدي ايه اعمال اخرى لل�شركة بخالف اعمال التدقيق.
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القاعدة اخلام�سة:
و�ضع نظم �سليمة لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية
بيان خمت�صر عن تطبيق متطلبات ت�شكيل ادارة  /مكتب  /وحدة م�ستقلة الدارة املخاطر.
مت ان�شاء وحده م�ستقلة الدارة املخاطر حيث ي�شري الهيكل التنظيمي اخلا�ص بال�شركة اىل وجود وحدة م�ستقلة الدارة املخاطر ،وقد
مت التعاقد مع جهة خارجية من اجل القيام باعمال الوحدة بناء على موافقة هيئة ا�سواق املال.
ومت اعتماد �سيا�سة الدارة املخاطر تت�ضمن �صالحيات ومهام وم�سئوليات ادارة املخاطر والية عمل ادارة املخاطر ورفع التقارير ،كما
تقوم ال�شركة بتطوير نظم التقارير الدورية ح�سب املتطلبات للحد من املخاطر.

موجز عن تطبيق متطلبات ت�شكيل جلنة ادارة املخاطر
مت ت�شكيل جلنة ادارة املخاطر ح�سب متطلبات القاعدة اخلام�سة  -ومت مراعاة االمور االتية -:
-1عدد االع�ضاء اليقل عن ثالثة اع�ضاء.
-2الرئي�س ع�ضو غري تنفيذى.
-3احد اع�ضائها ع�ضو م�ستقل.
-4الي�شغل ع�ضويتها رئي�س جمل�س االدارة.
-5مت حتديد مدتها بثالثة �سنوات.

وتتكون اللجنة امل�شكلة من اع�ضاء جلنة املخاطر وتتكون من االع�ضاء التاىل ا�سمائهم :
 - 1     د /.انور علي النقي            ع�ضو م�ستقل
 - 2     ال�سيد  /عبداهلل جنم            ع�ضو اللجنة
 - 3     ال�سيد � /سليمان امل�ضيان    ع�ضو اللجنة

موجز يو�ضح انظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية
يتوافر لدى ال�شركة انظمة �ضبط ورقابة داخلية وبيان ذلك يف االتى -:
-1مت حتديد ال�سلطات وامل�سئوليات ب�شكل دقيق من خالل اعتماد اللوائح وال�سيا�سات التي تنظم عمل ال�شركة ومت اعتماد بطاقات
الو�صف الوظيفى اخلا�صة بكل ع�ضو بال�شركة �سواء كان ع�ضو جمل�س ادارة او ع�ضو تنفيذى.
-2مت مراعاة الف�صل التام يف املهام من خالل الن�ص على ذلك �ضمن �سيا�سة وحدة التدقيق الداخلي وجعله من االهداف الرئي�سية
للوحدة والتي ت�سعى لتحقيقها ،كمامت اعتماد �سيا�سة تنظيم تعار�ض امل�صالح وكيفية التعامل معها واحلد منها.
-3تنتهج ال�شركة عملية الفح�ص الدقيق وارقابة املزدوجة من خالل ال�صالحيات وال�سلطات.
تكليف مكتب تدقيق م�ستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية يف ال�شركة و�إعداد تقرير يف هذا ال�ش�أن ويتم موافاة
الهيئة به ب�شكل �سنوي (.)INTERNAL CONTROL REPORT
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بيان خمت�صر عن تطبيق متطلبات ت�شكيل ادارة/مكتب/وحدة م�ستقلة للتدقيق الداخلي
مت ت�شكيل وحدة التدقيق الداخلي مع مراعاة وتنفيذ املتطلبات اخلا�صة بها ،وقد مت االلتزام باالمور التالية -:
-1تتمتع وحدة التدقيق الداخلي باال�ستقاللية التامة حيث ي�شري الهيكل التنظيمي اخلا�ص بال�شركة اىل ا�ستقالليتها من خالل
تبعيتها اىل جلنة التدقيق وبالتبعية اىل جمل�س االدارة.
-2مت تكليف جهة خارجية م�ستقلة وذات خربة بعمل وحدة التدقيق الداخلي واعتماد �سيا�سة وحدة التدقيق الداخلي وقد ت�ضمنت
بيان �صالحيات ومهام وحدة التدقيق الداخلي والية عمل ادارة التدقيق الداخلي ورفع التقارير.

القاعدة ال�ساد�سة:
تعزيز ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية
موجز عن ميثاق العمل الذى ي�شتمل على معايري وحمددات ال�سلوك املهني والقيم االخالقية:
ت�سعى ال�شركة دوما اىل نيل ثقة امل�ستثمر ،وال ياتي هذا اال برت�سيخ ثقافة االلتزام والقيم االخالقية داخل ال�شركة ،ومن اجل ذلك
فقد قام جمل�س االدارة ب�أعتماد ميثاق عمل ال�سلوك املهني والقيم االخالقية ،ومت تعميمه على االدارة التنفيذية.

ويت�ضمن امليثاق :
-1بيان املفهوم العام لل�سلوك املهني وانه يجب على املوظف التحلى بالنزاهة والقيم االخالقية يف كافة ان�شطة ال�شركة.
-2ما يجب على املوظف اللتزام به طبقا ملعايري ال�سلوك املهني والقيم االخالقية
االلتزام بالقوانني واللوائح وال�سيا�سات وعدم خمالفتها
عدم قبول الر�شوة او الهدايا او التربعات
ا�ستخدام االمثل لها.
عدم اف�شاء اال�سرار.
االبالغ عن املخالفات والتجاوزات و�ضمان حماية ال�شخ�ص املبلغ.

موجز عن ال�سيا�سات واالليات ب�ش�أن احلد من حاالت تعار�ض امل�صالح :
مت اعتماد �سيا�سة تنظيم تعار�ض امل�صالح و تناولت مفهوم تعار�ض امل�صالح ،وبينت التزامات العاملني يف ال�شركة فيما يتعلق بحاالت
تعار�ض امل�صالح ووجوب االف�صاح اىل جمل�س االدارة عن وجود اى ن�شاط مع ال�شركة من املمكن ان ميثل حالة تعار�ض م�صالح.
واو�ضحت ال�سيا�سة اي�ضا اليه ادارة وتنظيم حاالت تعار�ض امل�صالح ،و�صالحيات املجل�س يف اتخاذ اى اجراءات �ضد من حتققت
ب�شانه حالة من احلاالت.
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القاعدة ال�سابعة:
الإف�صاح وال�شفافية ب�شكل دقيق ويف الوقت املنا�سب
موجز عن تطبيق اليات العر�ض واالف�صاح الدقيق وال�شفاف التي حتدد جوانب وجماالت وخ�صائ�ص
االف�صاح:
يحر�ص جمل�س الإدارة على بناء وت�أ�سي�س نظام جيد للإف�صاح وال�شفافية ،وفقا للأحكام الواردة بالقانون والالئحة التنفيذية و�أي
تعليمات من الهيئة يف هذا ال�ش�أن والتي حتدد جوانب وجماالت وخ�صائ�ص الإف�صاح فيما يتعلق باملو�ضوعات �أو العنا�صر التي يتعني
�إىل �إف�صاح عنها ،كما هو مبني �أدناه:
مت ان�شاء �سيا�سة االف�صاح وال�شفافية ومت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة.
مراجعة كافة �سيا�سات و�آليات الإف�صاح وال�شفافية املطبقة يف ال�شركة ب�صورة دورية،
يتعني �إعداد نظم الإبالغ بحيث تت�ضمن حتديد املعلومات التي يتم الإف�صاح عنها و�آلية ت�صنيفها من حيث طبيعتها �أو الإف�صاح
عنها ب�شكل دوري ،وفقا ل�سيا�سات ال�شركة ونظم العمل للإف�صاح وال�شفافية.
يتعني الإف�صاح عن املعلومات اخلا�صة ب�أي من الأحداث اجلوهرية ،وفقا لتعليمات الهيئة ب�ش�أن الإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية
و�آلية الإعالن عنها.

نبذة عن تطبيق متطلبات �سجل اف�صاحات اع�ضاء جمل�س االدارة واالدارة التنفيذية :
مت اعداد �سجل خا�ص يت�ضمن اف�صاحات اع�ضاء جمل�س االدارة واالدارة التنفيذية ،وهو متاح لالتطالع عليه من قبل كافة
امل�ساهمني وبدون اية ر�سوم او مقابل ،ويتم حتديثه ب�شكل دورى.

بيان خمت�صر عن تطبيق متطلبات ت�شكيل وحدة تنظيم �شئون امل�ستثمرين
ي�شري الهيكل التنظيمي اخلا�ص بال�شركة اىل انه قد مت ان�شاء وحدة لتنظيم �شئون امل�ستثمرين ،وتتمتع باال�ستقاللية املنا�سبة،
ودورها هو توفري البيانات واملعلومات اخلا�صة بال�شركة للم�ستثمرين املحتملني او الراغبني يف ا�سهم ال�شركة وتوفري اليات
االف�صاح من خالل موقع ال�شركة االلكرتونى وو�سائل االف�صاح املتعارف عليها.

نبذة عن كيفية تطوير البنية اال�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات ،واالعتماد عليها ب�شكل كبري يف عمليات
االف�صاح :
قامت ال�شركة مبواكبة التطور التكنولوجى وتطوير البنية اال�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات وا�ستعماله يف التوا�صل مع امل�ساهمني
وامل�ستثمرين وا�صحاب امل�صالح.
جترى ال�شركة حتديثات على موقعها االلكرتونى مب�ساعدة جهات متخ�ص�صة يف ذلك لعر�ض بياناتها واف�صاحاتها.
كما تقوم ال�شركة من خالل للبور�صة باالف�صاح عن معلوماتها ب�شكل دورى
ويتم حتديث موقع ال�شركة دوريا ملواكبة التقدم التكنولوجى يف هذا املجال.
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القاعدة الثامنة:
احرتام حقوق امل�ساهمني
موجز عن تطبيق متطلبات حتديد وحماية احلقوق العامة للم�ساهمني ،وذلك ل�ضمان العدالة وامل�ساواة
بني كافة امل�ساهمني
يت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ولوائحها الداخلية الإجراءات وال�ضوابط الالزمة ،ل�ضمان ممار�سة جميع امل�ساهمني حلقوقهم
من دون �أي متييز ،وفق ما ورد يف قواعد حوكمة ال�شركات.
يتعني على ال�شركة مراعاة الدقة واملتابعة امل�ستمرة للبيانات اخلا�صة بامل�ساهمني.

موجز عن ان�شاء �سجل خا�ص يحفظ لدى وكالة املقا�صة وذلك �ضمن متطلبات املتابعة امل�ستمرة للبيانات
اخلا�صة بامل�ساهمني
يتوافر �سجل خا�ص بال�شركة يحفظ لدى وكالة املقا�صة ،تدون فيه �أ�سماء حملة اال�سهم وجن�سياتهم وموطنهم ،وعدد ونوع اال�سهم
اململوكة لكل منهم والقيمة املدفوعة منه.
تتيح ال�شركة للم�ساهمني االطالع على �سجالت امل�ساهمني ،ويتم التعامل مع البيانات الواردة يف ال�سجالت املذكورة وفق ًا لأق�صى
درجات احلماية وال�سرية ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع قانون الهيئة والئحته التنفيذية وما ي�صدر عنها من تعليمات و�ضوابط رقابية
منظمة.

موجز عن كيفية ت�شجيع امل�ساهمني على امل�شاركة والت�صويت يف االجتماعات اخلا�صة بجمعيات ال�شركة.
يتعني على ال�شركة �أن تقوم بت�شجيع امل�ساهمني على امل�شاركة والت�صويت يف االجتماعات اخلا�صة بجمعيات ال�شركة.
يتم تنظيم اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني ،وفق ما ورد يف قواعد حوكمة ال�شركات والقوانني واللوائح والتعليمات ذات
العالقة.
ويتم االعالن عن االجتماعات اخلا�صة باجلمعيات العامة يف و�سائل االعالن املختلفة ح�سب متطلبات وزارة التجارة وال�صناعة،
كما يحق للم�ساهمني توجيه اى ا�سئلة او ا�ستف�سارات اىل املجل�س او اىل مراقبي احل�سابات يف اجلمعيات العامة.
كما تتيح ال�شركة لكل امل�ساهمني �أن ميار�سوا حق الت�صويت من دون و�ضع �أي عوائق ت�ؤدي �إىل حظر الت�صويت.
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القاعدة التا�سعة:
�إدراك دور �أ�صحاب امل�صالح
موجز عن النظم وال�سيا�سات التي تكفل احلماية واالعرتاف بحقوق ا�صحاب امل�صالح:
يتوافر لدى ال�شركة �سيا�سة ت�شتمل على القواعد واالجراءات التي تكفل احلماية واالعرتاف بحقوق �أ�صحاب امل�صالح ،وتتيح
ح�صولهم على تعوي�ضات يف حال انتهاك �أي من حقوقهم وفق ما ورد يف قواعد حوكمة ال�شركات.
ال يح�صل �أي من �أ�صحاب امل�صالح على �أي ميزة ،من خالل تعامله يف العقود وال�صفقات التي تدخل يف ن�شاطات ال�شركة
االعتيادية.
يتوافر لدى ال�شركة �سيا�سات ولوائح داخلية تت�ضمن �آلية وا�ضحة لرت�سية العقود وال�صفقات ب�أنواعها املختلفة ،وذلك من خالل
املناق�صات �أو �أوامر ال�شراء املختلفة ،ويتم الإف�صاح ب�شكل كامل عن تلك الآلية.

موجز عن كيفية ت�شجيع ا�صحاب امل�صالح على امل�شاركة يف متابعة ان�شطة ال�شركة املختلفة:
ت�ضمنت �سيا�سة حماية ا�صحاب امل�صالح يتوافر لدى ال�شركة �آليات و�أطر تكفل اال�ستفادة الق�صوى من �إ�سهامات �أ�صحاب
امل�صالح بال�شركة وحثهم على متابعة ن�شاطها ،ومبا يتفق مع حتقيق م�صاحلها على الوجه الأكمل وفق ما ورد يف قواعد حوكمة
ال�شركات.
والعمل على توفري كافة املعلومات والبيانات الدقيقة وفى الوقت املنا�سب اىل ا�صحاب امل�صالح من اجل ا�سهاماتهم يف ن�شاط
ال�شركة ،وكذلك تناولت ال�سيا�سة اليات االبالغ عن املمار�سات غري ال�سليمة واحاطتها بال�سرية التامة مع توفري حماية لالطراف
التي قامت باالبالغ.
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القاعدة العا�شرة:
تعزيز و حت�سني الأداء
موجز عن تطبيق متطلبات و�ضع االليات التي تتيح ح�صول كل من اع�ضاء جمل�س االدارة واالدارة
التنفيذية على برامج ودورات تدريبية ب�شكل م�ستمر :
انطالقا من رغبة ال�شركة يف زيادة وعي افرادها ومعرفتهم التامة بان�شطة ال�شركة واعمالها فقد قامت ب�إعداد برنامج تعريفى عن
ال�شركة وان�شطتها واعمالها ودور املجل�س ومهامه و�سلطاته وا�سماء اللجان امل�شكلة ودورها ،كما ت�ضمن بيان القوانني ذات ال�ش�أن
والتي يجب على ال�شركة عدم خمالفتها وااللتزام مبا ورد بها من تعليمات.
كما قامت ال�شركة بو�ضع الآليات التي تتيح ح�صول كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية
ب�شكل م�ستمر.

نبذة عن كيفية تقييم اداء جمل�س االدارة ككل ،واداء كل ع�ضو من اع�ضاء جمل�س االدارة واالدارة
التنفيذية :
مت اعتماد م�صفوفة للتقييم ال�سنوى الع�ضاء جمل�س االدارة واللجان واالدارة التنفيذية ،ويتم تقييم اداء املجل�س ككل ثم تقييم
الرئي�س وتقييم اداء كل ع�ضو على حده ح�سب عدة معايري وم�ؤ�شرات مت و�ضعها ات�ساقا مع قواعد احلوكمة.

نبذة عن جهود جمل�س االدارة بخلق القيم امل�ؤ�س�سية ( )Value Creationلدى العاملني يف ال�شركة ،وذلك
من خالل حتقيق االهداف اال�سرتاتيجية وحت�سني معدالت االداء :
يهتم جمل�س الإدارة بالت�أكيد ب�شكل م�ستمر على �أهمية خلق القيم امل�ؤ�س�سية لدى العاملني يف ال�شركة ،وذلك من خالل العمل الدائم
على حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية لل�شركة ،وحت�سني معدالت الأداء ،وااللتزام بالقوانني والتعليمات خا�صة قواعد احلوكمة.
كما مت اعتماد دليل اعداد التقرير املتكامل والذي تناول عدة امور وهي -:
تعريف مبفهوم التقرير املتكامل.
بيان االهداف من التقرير املتكامل وخ�صائ�صه و�شكله.
مبادئ توجيهيه يجب االلتزام بها عند اعداد التقرير املتكامل واهم اخل�صائ�ص الواجب توافرها بالتقرير.
كما مت التاكيد على انه يتعني تعاون اجلميع من اجل خلق القيم امل�ؤ�س�سية (ال�شركة واملجتمع وا�صحاب امل�صالح والبيئة اخلاجية)
والعمل كفريق واحد من اجل امل�ساهمة يف حتقيق نه�ضة املجتمع.
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القاعدة احلادية ع�شرة:
الرتكيز على �أهمية امل�س�ؤولية االجتماعية
موجز عن و�ضع �سيا�سة تكفل حتقيق التوازن بني كال من اهداف ال�شركة واهداف املجتمع :
تتوافر لدى ال�شركة �سيا�سة تهدف �إىل حتقيق التوازن بني �أهداف ال�شركة والأهداف التي ي�سعى املجتمع لتحقيقها ،و تعمل
تلك ال�سيا�سة على تطوير الظروف املعي�شية واالجتماعية واالقت�صادية للمجتمع الذي تزاول ن�شاطها فيه ،وفق ما ورد يف قواعد
حوكمة ال�شركات.

نبذة عن الربامج واالليات امل�ستخدمة والتي ت�ساعد على ابراز جهود ال�شركة املبذولة يف جمال العمل
االجتماعى وذلك من خالل -:
الإلتزام امل�ستمر من قبل ال�شركة بالت�صرف �أخالقي َا وفق ما تق�ضي به القاوانني والأعراف العامة.

امل�ساهمة امل�ستدامة يف حتقيق التنمية الإقت�صادية والإجتماعية من خالل ما يلي:
العمل على �إ�ستقطاب العمالة الوطنية
العمل على حت�سني نوعية الظروف املعي�شية للوى العاملة وعائالتهم ،واملجتمع املحلي ،واملجتمع ككل.
قيام ال�شركة بتخ�صي�ص ن�سبة من الأرباح املحققة ،وذلك لتوجيهها نحو اخلدمات وامل�شاريع الإجتماعية .على �أن يتنا�سب حجم
الإ�ستقطاعات املخ�ص�صة للم�س�ؤولية الإجتماعية مع طبيعة وحجم ن�شاط ال�شركة والأرباح املحققة.
وتهدف هذه ال�سيا�سة �إىل حتقيق التوازن بني �أهداف ال�شركة والأهداف التي ي�سعى املجتمع لتحقيقها ،وتعمل
على تطوير الظروف املعي�شية والإجتماعية والإقت�صادية للمجتمع الذي تزاول ن�شاطها فيه ،وذلك من عدة
جوانب وفق ما يلي ،كحد �أدنى:
امل�ساعدة يف توفري فر�ص عمل وتهيئة الظروف املنا�سبة لها.
العمل على دعم وت�شجيع العمالة الوطنية ورفع كفائتها وتناف�سيتها.
دعم امل�شروعات ال�صغرية وفتح �آفاق جديدة تخدم فئات املجتمع.
ت�صميم �أن�شطة ال�شركة مبا يتفق مع احلالة الإقت�صادية والو�ضع الثقايف للمجتمع.
حماية البيئة من التلوث والأ�ضرار البيئية الأخرى.
توفري برامج تدريب لتنمية قدرات فئات م�ستهدفة من املجتمع.
امل�ساهمة يف احلد من �أ�ضرار الظواهر ال�سلبية املنت�شرة يف املجتمع.
القيام باملبادرات اخلريية التطوعية.
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ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،،
يطيب يل باال�صالة عن نف�سي ونيابة عن زمالئي اع�ضاء جلنة التدقيق ان ارحب بكم وا�ضعني بني ايدكم التقرير ال�سنوي للجنة
التدقيق عن عام  ،2020لن�سلط ال�ضوء على املحاور التالية املتعلقة بلجنة التدقيق :
 - 1غر�ض اللجنة.
 - 2ت�شكيل اللجنة.
 - 3اجتماعات اللجنة.
 - 4مهام اللجنة.
 - 5ان�شطة واجنازات اللجنة.
حيث ن�ستعر�ض يف التقرير الحقا امثلة عملية عن مدى ات�ساق والتزام املحاور املذكورة اعاله مع متطلبات حوكمة ال�شركات وفقا
للتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية مبا فيها هيئة ا�سواق املال وقانون ال�شركات ،ا�ضافة اىل ممار�سات احلوكمة الرائدة
وال�سيا�سات واللوائح الداخلية لل�شركة.

 - 1الغر�ض من ت�شكيل جلنة التدقيق - :
ان حر�ص ال�شركة امل�ستمر على التحقق من مدى كفاءة انظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية ،امنا ينبع من قناعة ال�شركة على ان جناح
ال�شركات وحتقيق اهدافها اال�سرتاتيجية وتعظيم ا�ستثمارات امل�ساهمني ،لن يتحقق اال بوجود بيئة رقابية داخلية كافية وفعالة،
وتعقد اجتماعات اللجنة لت�سهيل وت�شجيع االت�صال بني اللجنة واالدارة مراقب احل�سابات الداخلي ومراقبى احل�سابات اخلارجيني،
وتراجع اللجنة م�سائل التدقيق املحا�سبى الرئي�سية التي يثريها مدققى احل�سابات الداخليني واخلارجيني ،وحتكم ان�شطة اللجنة
وفقا مليثاقيها ،وجتتمع اللجنة مرة واحدة على االقل ب�شكل ربع �سنوى.

 - 2ت�شكيل جلنة التدقيق وتتكون من االع�ضاء التايل ا�سمائهم :
تت�شكل اللجنة من اربعة اع�ضاء غري تنفيذيني من �ضمن اع�ضاء جمل�س االدارة ،ومن بينهم ع�ضو م�ستقل ،ويرا�س اللجنة ع�ضو غري
تنفيذي ،ومدتها هي مدة جمل�س االدارة املنتخب لل�شركة.
 -1ال�سيد  /احمد ال�صدر   

ع�ضو اللجنة – رئي�س اللجنة

 -2د / .انور علي النقي      

ع�ضو م�ستقل

 -3ال�سيد  /عبداهلل جنم

ع�ضو اللجنة

 -4  ال�سيد � /سليمان امل�ضيان   ع�ضو اللجنة
ومت ت�شكيل اللجنة وفق القواعد املنظمة والقرارات التي اقرتها هيئة ا�سواق املال يف هذا اخل�صو�ص.
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تقرير جلنة التدقيق لعام 2020

 -3عدد اجتماعت جلنة التدقيق- :
عقدت اللجنة ثمان اجتماعات خالل عام  2020ويو�ضح اجلدول التاىل ح�ضور االع�ضاء لالجتماعات املنعقدة خالل عام .2020

اجتماعات جلنة التدقيق لعام 2020
اجتماع رقم  1اجتماع رقم  2اجتماع رقم  3اجتماع رقم  4اجتماع رقم  5اجتماع رقم  6اجتماع رقم 7اجتماع رقم 8
بتاريخ :
بتاريخ :
بتاريخ :
بتاريخ :
بتاريخ :
بتاريخ :
بتاريخ :
بتاريخ :
2020/11/12 2020/08/25 2020/08/13 2020/07/02 2020/04/19 2020/03/11 2020/02/19 2020/01/28

ا�سم الع�ضو

د /.انور علي النقي
�سليمان عبداهلل امل�ضيان 
عبداهلل حمود النجم

احمد عبدالهادى ال�صدر 






















































عدد
االجتماعات
6
8
8
8

يف اخلانة املخ�ص�صة الثبات ح�ضور االجتماع من قبل ع�ضو جمل�س االدارة-مت الت�أ�شري بعالمة ()

 - 4مهام وم�سئوليات جلنة التدقيق -:
 - 1مراجعة البيانات املالية الدورية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة
 - 2التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني و�إعادة تعيني مراقبي احل�سابات اخلارجيني �أوتغيريهم وحتديد �أتعابهم ،ويراعى عند التو�صية
بالتعيني الت�أكد من ا�ستقالليتهم
 - 3متابعة �أعمال مراقبي احل�سابات اخلارجيني
 - 4درا�سة مالحظات مراقبي احل�سابات اخلارجيني على القوائم املالية لل�شركة ومتابعة ما مت يف �ش�أنها.
 - 5درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�إبداء الر�أي والتو�صية ملجل�س الإدارة يف �ش�أنها.
 - 6تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل ال�شركة
 - 7الإ�شراف الفني على �إدارة التدقيق الداخلي يف ال�شركة.
 - 8التو�صية بتعيني مدير التدقيق الداخلي ،ونقله ،وعزله ،وتقييم �أدائه ،و�أداء �إدارة التدقيق الداخلي.
 - 9مراجعة و�إقرار خطط التدقيق املقرتحة من املدقق الداخلي ،و�إبداء مالحظاتها عليها
 - 10مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي
 - 11مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية
 - 12الت�أكد من التزام ال�شركة بالقوانني وال�سيا�سات والنظم والتعليمات ذات العالقة

 - 5ان�شطة جلنة التدقيق خالل عام : 2020
قامت اللجنة بعدة ان�شطة يف عام � ،2020ضمن ادائها لالدوار وامل�سئوليات املناطة بها وفقا لالئحة اللجنة ومتطلبات احلوكمة،
وميكن ادراج هذة االن�شطة �ضمن االطر التالية :
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تقرير جلنة التدقيق لعام 2020
البيانات املالية :مراجعة اللجنة البيانات املالية قبل عر�ضها على جمل�س االدارة يف ح�ضور املدقق اخلـ ـ ـ ـ ــارجـي  ،وترفق تو�صياتها اىل جمل�س االدارة
ب�شكل ربع �سنوي ،هذا ومتت مراجعة البيانات املالية من جانب اللجنة ،ورفعت تو�صياتها اىل جمل�س االدارة ،وقد اعتمدت البيانات
لل�شركة بعد تدقيقها عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2020

الرقابة الداخلية :قامت اللجنة بالتعاقد مع مكتب م�ستقل ملراجعة انظمة الرقابة الداخلية لدى ال�شركة و�ضمان مطابقتها للقواعد والقوانني ،وتوفري
بيئة رقابية �سليمة ملزاولة ال�شركة الن�شطتها ب�شكل فعال.

التدقيق الداخلي :قامت اللجنة مبراجعة خطة التدقيق الداخلي لعام  ،2020واعتماد التعديالت املقرتحة عليها ،مراجعة جيع تقارير التدقيق ال�صادرة
عن ادارة التدقيق الداخلي  ،كما قامت اللجنة بالتعاقد مع مكتب خارجى ملراجعة القواعد واالجراءات التنظيمية واالدارية الدارة
التدقيق الداخلي على ان يت�ضمن ذلك التعديالت على الهيكل التنظيمي لل�شركة.

تعيني مدقق احل�سابات اخلارجي :تاكدت اللجنة من ا�ستقاللية ومو�ضوعية مدققى احل�سابات اخلارجيني ( مكتب ارن�ست اند ياجن و مكتب ديلويت وتو�ش ) ،التو�صية
بالتعاقد معهما وحتديد اتعابه وفق القائمة املعتمدة ب�أ�سماء مراقبي احل�سابات ،مع مراعاة مدة التعيني االلزامى ملراقبى احل�سابات
لدى هيئة ا�سواق املال.

االلتزام الرقابي :قامت اللجنة باملوافقة على خطة تطبيق احلوكمة من قبل املكتب امل�ستقل املعني من قبل ال�شركة لتطبيق جميع قواعد احلوكمة
اللزامية قبل هيئة ا�سواق املال واجلهات الرقابية.
واللجنة ب�صدد ا�ستكمال انظمة و�سيا�سات ال�شركة املتعلقة بقوانني وتعليمات اجلهات الرقابية ،ومراجعة وتقييم التقارير التي تقدم
اىل هيئة ا�سواق املال واجلهات الرقابية.
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(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

تقرير مراقبي احل�سابات

تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
�إىل ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
ال�شركة العربية العقارية �ش.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة
الر�أي املتحفظ
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة لل�شركة العربية العقارية �ش.م.ك.ع̎( .ال�شركة االم̎) و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليهم معا .ب
̎املجموعة̎) ،والتي تتكون من بيان املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب  2020وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق
امللكية والتدفقات النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ والإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة ،مبا يف ذلك ملخ�ص
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة٠
يف راينا ،با�ستثناء الآثار املحتملة املرتتبة على الأمو املو�ضح يف فقرة ̎ �أ�سا�س الر�أي املتحغظ ̎ من تقريرنا ،ان البيانات املالية املجمعة
املرفقة تعرب ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي املادية ،عن املركز املايل املجمع للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2020وعن �أدائها
املايل املجمع وتدفقعها النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق�أ للمعايري الدولية للتقارير املالية.

�أ�سا�س الر�أي املتحفظ
�إن املدنني التجاريني واالر�صدة املدينة الأخرى املدرجة يف البيانات املالية املجمعة مببلغ  9.597.012دينار كويتي (: 2019
 13.250.468دينار كويتي ) تت�ضمن مبلغ  7.039.955دينار كويتي ( 7.039.955 : 2019دينار كويتي ) والذي ميثل �صايف
القيمة الدفرتية ملطالبة التعوي�ض امل�ستحقة للمجموعة .مل نتمكن من احل�صول علي ادلة تدقيق كافية ومنا�سبة حول القيمة الدفرتية
للمطالبة بالتعوي�ض امل�ستحقة من املجمعة لأننا مل نتمكن من التحقق من ت�أكيد االدارة على �أن هذا املبلغ كان من املمكن ا�سرتداده.
وبالتايل ،مل نتمكن من حتديد ما �إذا كان من ال�ضروري اجراء اي تعديالت علي هذة املبالغ كما مت تعديل ر�أي التدقيق الذي قمنا
به لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2019فيما يتعلق بهذا االمر.
مت �إدراج ا�ستثمار املجموعة يف �شركة �شارم درميز للتطوير العقاري �ش.م.م̎( .ال�شركة الزميلة) ،وهي �شركة زميلة �أجنبية يتم
املحا�سبة عنها مبوجب طريقة حقوق امللكية املدرجة ،مببلغ  1.166.645دينار كويتي ( 1.109.080 :2019دينار كويتي ) يف بيان
املركز املايل املجمع يف  31دي�سمرب  ،2020ومت �إدراج ح�صة املجموعة يف االيرادات ال�شاملة االخري لل�شركة الزميلة مببلغ 57.385
دينار كويتي (  93.178 : 2019دينار كويتي ) يف بيان الدخل ال�شامل املجمع للمجموعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ .مل تقم االدارة
ب�إدراج ا�ستثمار املجموعة يف ال�شركة الزميلة مبا يف ذلك ح�صة املجموعة يف ارباح ال�شركة الزميلة نظرا لعدم توفر معلومات مالية
حول ال�شركة الزميلة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2020و  31دي�سمرب  2019مما ي�شكل خمالفة للمعايري الدولية للتقارير املالية.
مل نتمكن من حتديد التعديالت الالزمة لهذا املبلغ كما مت تعديل راي التدقيق الذي قمنا به لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019
فيما يتعلق بهذا االمر.
ان العقارات اال�ستثمارية املدرجة يف بيان املركز املايل املجمع مببلغ  117.280.181دينار كويتي (  31دي�سمرب : 2019
 112.871.558دينار كويتي ) ،تت�ضمن مبلغ  23.597.000دينار كويتي (  31دي�سمرب  .) 23.034.000 : 2019يتعلق ببع�ض
العقارات اال�ستثمارية املوجودة يف دو لة الكويت وارباح قيمة عادلة غري حمققة مببلغ  563.000دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  704.000 : 2019 ( 2020دينار كويتي ) مدرج يف بيان الدخل املجمع للمجموعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ .مل نتمكن
من احل�صول علي ادلة تدقيق كافية ومنا�سبة حول القيمة الدفرتية لهذه العقارات اال�ستثمارية كما يف  31دي�سمرب  2020وبالتايل
القيمة العادلة املتعلقة بهذة العقارات الننا مل نتمكن من التحقق من البيانات اال�سا�سية والطرق املحا�سبية واالفرتا�ضات امل�ستخدمة
من قبل املقيم يف حتديد القيمة العادلة لهذة العقارات كما يف  31دي�سمرب  2020وبالتايل مل نتمكن من حتديد ما اذا كان من
ال�ضرالوري اجراء اي تعديل علي هذة املبالغ كما مت تعديل ر�أينا لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2019فيما يتعلق بهذا االمر.
47

�شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
دولة الكويت

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

�إن القر�ض والت�سهيالت البنكية املدرجة كل منهما يف بيان املركز املايل املجمع مببلغ  93.164.856دينار كويتي ،تت�ضمن مبلغ
 9.520.226دينار كويتي مملوك لبنك �إقليمي موجود يف دولة االمارات العربية املتحدة .مل حتت�سب االدارة املبلغ امل�ستحق لبنك
اقليمي يف دولة االمارات العربية املتحدة مبا يف ذلك الفائدة الناجتة عن حكم املحكمة ،مما ي�شكل خمالفة للمعايري الدولية
للتقاريري املالية .مل نتمكن من حتديد التعديالت الالزمة لهذا املبلغ.
لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفق�آ ملعايري التدقيق الدولية� .إن م�سئولياتنا طبق�أ لتلك املعايري مو�ضحة مبزيد من التفا�صيل يف تقريرنا يف
ق�سم ̎م�س�ؤوليات مراقبي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة̎ .ونحن م�ستقلون عن املجموعة وفقا مليثاق الأخالقيات املهنية
للمحا�سبني املهنيني ال�صادر عن املجل�س الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية للمحا�سبني .وقد قمنا بالوفاء مب�سنولياتنا الأخالقية
وفق�أ مليثاق املجل�س الدويل ملعابري الأخالقيات املهنية للمحا�سبني .و�إننا نعتقد ان ادلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة
لتقدمي �أ�سا�س ميكننا من �إبداء ر�أي التدقيق املتحفظ

عدم الت�أكد املادي فيما يتعلق مببد�أ اال�ستمرارية
نلفت االنتباه اىل الإي�ضاح رقم ( )2حول البيانات املالية املجمعة  ،الذي يبني ان املجموعة تكبدت خ�سائر مببلغ  3.580.518دينار
كويتي خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  31( 2020دي�سمرب  :2019ربح مببلغ  1.666.370دينار كويتي).وكان لديها خ�سائر
مرتاكمة مببلغ  2.568.532دينار كويتي ،واعتبارا من ذلك التاريخ جتاوزت املطلوبات املتداولة للمجموعة موجوداتها املتداولة
مببلغ  83.939.532دينار كويتي ( 17.702.019 :2019دينار كويتي ) .عالوة علي ذلك ،لدي املجموعة ق�سط قر�ض مت�أخر
ال�سداد وفوائد متعلقة به مببلغ  9.613.303دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  .2020وفقا ل�شروط عقد القر�ض ،ي�صبح القر�ض
القائم م�ستحقا نتيجة التعرث ،وت�شري هذة االحداث وال�شروط ايل جانب امور اخري كما هو مبني يف اي�ضاحي  2و � ،15إيل وجود
حالة عدم ت�أكد مادي قد تثري �شكا جوهريا حول قدرة املجموعة علي متابعة اعمالها علي ا�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية� .إن راينا غري
معدل فيما يتعلق بهذا االمر.

�أمور التدقيق الرئي�سية
�إن �أمور التدقيق الرئي�سية ،يف حكمنا املهني ،هي تلك الأمور التي كانت الأكرث �أهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة لل�سنة احلالية.
�إ�ضافة �إىل الأمر املو�ضح يف فقرة «ا�سا�س الراي املتحغظ « وما ورد بق�سم «عدم الت�أكد املادي فيما يتعلق مببد�أ اال�ستمرارية» ،فقد
اعتربنا االمر املو�ضح ادناه من امور التدقيق الرئي�سية التي قمنا بتحديدها وعر�ضها يف تقرير التدقيق .ومت عر�ض هذه الأمور يف
�سياق تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ككل و�إبداء راينا حولها دون �إبداء راي منف�صل حول هذه الأمور.

القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية
�إن �إدراج العقارات اال�ستثمارية للمجموعة مببلغ  93.983.181دينار كويتي يف بيان املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب ،2020
وقدر �صايف �أرباح القيمة العادلة امل�سجلة يف بيان الدخل املجمع مببلغ  106.606دينار كويتي .وتقوم املجموعة بقيا�س عقاراتها
اال�ستثمارية بالقيمة العادلة.
ي�ستند حتديد القيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات العقارية �إىل التقييمات التي يجريها خرباء تقييم خارجيني ب�إ�ستخدام �إما طريقة
املقارنة بال�سوق �أو طريقة ر�سملة االيرادات.
يتطلب حتليل التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة لدي املجموعة ،وتقييم فرتة االحتفاظ املتبقية املتوقعة و توقعات الإيرادات
ب�ش�أن موجودات الت�شغيل احلالية من الإدارة تطبيق �أحكام هامة وو�ضع تقديرات هامة تتعلق مبعدالت التاجري امل�ستقبلية ومعدالت
الر�سملة ومعدالت اخل�صم.
�إن وجود عدم تاكد من التقديرات الهامة ي�ستدعي تركيز حمدد حول التدقيق فيما يتعلق بهذا الأمر ،حيث �أن وجود اي حتيز او
خطا يف حتديد القيمة العادلة قد ي�ؤدي �إىل اخطاء مادية يف البيانات املالية املجمعة .وبالتايل� ،إنتهينا ايل �أن هذا الأمر من امور
التدقيق الرئي�سية.
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)

راجع �إي�ضاح ( )5من البيانات املالية املجمعة للمزيد من التفا�صيل فيما يتعلق بهذا الأمر.
قمنا ب�إتخاذ �إجراءات التدقيق التالية لغر�ض �أمور التدقيق الرئي�سية:
قمنا بتقييم ت�صميم وتنفيذ �أدوات الرقابة املتعلقة بتقييم اال�ستثمارات العقارية
قمنا بتقييم كفاءة وقدرات ومو�ضوعية املقيمني اخلارجيني واالطالع على �شروط تعاقدهم مع املجموعة لتحديد ما �إذا كان نطاق
عملهم كافي ًا لأغرا�ض التدقيق.
قمنا مبطابقه �إجمايل التقييم من واقع تقرير املقيمني اخلارجيني مع القيم املدرجة ببيان املركز املايل املجمع.
قمنا باختبار البيانات املقدمة للمقيمني اخلارجيني من قبل املجموعة ،على ا�سا�س العينة
قمنا ب�إ�شراك اخ�صائي التقييم العقاري الداخلي لدينا ملراجعة العقارات املختارة التي يتم تقييمها من قبل املقيمني اخلارجيني،
وتقبيم ما �إذا كان تقييم اال�ستثمارات العقارية قد مت وفق�أ ملتطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية  13قيا�س القيمة العادلة .ومناق�شة
اية تقديرات خارح املحددات املقبولة مع الإدارة واملقيمني اخلارجيني لفهم املربرات للتقديرات التي مت �إجرا�ؤها.
قمنا ب�إجراء حتليالت احل�سا�سية على االفرتا�ضات الهامة لتقييم مدى ت�أثريها على حتديد القيم العادلة .كما قمنا ب�إعادة �إجراء
ال�صحة احل�سابية لتحديد القيم الإ�سرتدادية .بالإ�ضافة اىل ذلك ،قمنا بتقييم الإف�صاحات التي مت �إجرا�ؤها يف البيانات املالية
املجمعة فيما يتعلق بهذا الأمر وفق�أ ملتطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية.

معلومات �أخرى مدرجة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة 2020
�إن الإدارة هي امل�س�ؤولة عن هذه املعلومات الأخرى .يتكون ق�سم ̎املعلومات الأخرى̎ من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة
ل�سنة  ،2020بخالف البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات حولها .لقد ح�صلنا على تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة الأم،
قبل تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات ،ونتوقع احل�صول على باقي �أق�سام التقرير ال�سنوي بعد تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات.
�إن ر�أينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات الأخرى ومل ولن نعرب عن اي نتيجة تدقيق حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ،ف�إن م�سئوليتنا هي االطالع على املعلومات الأخرى املبينة �أعاله وحتديد ما �إذا كانت
غري متوافقة ب�صورة مادية مع البيانات املالية املجمعة او ح�سبما و�صل �إليه علمنا �أثناء التدقيق او وجود �أي اخطاء مادية ب�شانها.
و�إذا ما تو�صلنا �إىل وجود اي �أخطاء مادية يف هذ ٥املعلومات الأخرى ،ا�ستناد�أ �إىل الأعمال التي قمنا بها على املعلومات الأخرى
والتي ح�صلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي احل�سانات ،ف�إنه يتعني علينا �إدراج تلك الوقائع يف تقريرنا .وفق�أ ملا ورد يف فقرة ̎�أ�سا�س
الر�أي املتحفظ̎ .اعاله ،ف�إننا مل نتمكن من احل�صول على ادلة تدقيق كافية ومنا�سبة حول القيمة الدفرتية ملبلغ املطالبة بالتعوي�ض
والقيمة الدفرتية للقر�ض كما يف  31دي�سمرب  .2020وبناء عليه ،فلم نتمكن من حتديد مدى وجود اخطاء يف املعلومات الأخرى
تتعلق بهذا الأمر.

م�س�ؤوليات الإدارة وامل�س�ؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة
�إن الإدارة هي امل�س�ؤولة عن �إعداد وعر�ض هذه البيانات املالية املجمعة ب�صورة عادلة وفق�أ للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن
ادوات الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �ضرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ناجتة عن
الغ�ش او اخلطا.
عند �إعداد البيانات املالية املجمعة ،تتحمل الإدارة م�س�ؤولية تقييم قدرة املجموعة على متابعة اعمالها على ا�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية
مع الإف�صاح ،متى كان ذلك منا�سب�أ ،عن الأمور املتعلقة با�سا�س مبدا اال�ستمرارية وتطبيق مبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ما مل تعتزم
الإدارة ت�صفية املجموعة او وقف �أعمالها او يف حالة عدم توفر اي بديل واقعي �سوى اتخاذ هذا الإجراء.
يتحمل امل�س�ؤولون عن احلوكمة م�س�ؤولية الإ�شراف على عملية �إعداد التقارير املالية للمجموعة
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م�س�ؤوليات مراقبي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة
�إن هدفا هو احل�صول على تاكيد معقول بان البيانات املالية املجمعة ككل خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش
او اخلطا ،وا�صدار تقرير مراقبي احل�سابات الذي يت�ضمن راينا� .إن التو�صل �إىل تاكيد معقول ميثل درجة عالية من التاكيد� ،إال
انه ال ي�ضمن �أن عملية التدقيق وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية �سوف تنتهى دائم ًا باكت�شاف الأخطاء املادية يف حال وجودها .وقد
تن�ش�أ الأخطاء عن الغ�ش �أو اخلط�أ وتعترب مادية �إذا كان من املتوقع ب�صورة معقولة �أن ت�ؤثر ب�صورة فردية او جممعة على القرارات
االقت�صادية للم�ستخدمني والتي يتم اتخاذها على �أ�سا�س هذه البيانات املالية املجمعة.

ً
مهنية وحافظنا على احليطة املهنية خالل
كجزء من التدقيق وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية ،اتخذنا �أحكا ًما
�أعمال التدقيق .كما قمنا مبا يلي:
كجزء من التدقيق وفق�أ ملعابري التدقيق الدولية ،اتخذنا احكام�أ مهنية وحافظنا على احليطة املهنية خالل اعمال التدقيق كما قمنا
مبا يلي:
حتديد وتقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلطا وو�ضع وتنفيذ �إجراءات
التدقيق املالئمة لتلك املخاطر ،وكذلك احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتقدمي ا�سا�س ميكننا من �إبداء راينا� .إن خماطر
عدم اك�شاف خطا مادى ناجت عن الغ�ش تفوق خماطر عدم اكت�شاف ذلك الناجت عن اخلطا؛ حيث �إن الغ�ش قد يت�ضمن التواط�ؤ �أو
التزوير او الإهمال املتعمد او الت�ضليل او جتاوز الرقابة الداخلية.
فهم �أدوات الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بعملية التدقيق لو�ضع �إجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولكن لي�س لغر�ض �إبداء الر�أي
حول فعالية �أدوات الرقابة الداخلية لدى املجموعة.
تقبيم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية والإف�صاحات ذات ال�صلة املقدمة من قبل
الإدارة.
التو�صل �إىل مدى مالئمة ا�ستخدام الإدارة لأ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي والقيام ،ا�ستناد�أ �إىل ادلة التدقيق التي ح�صلنا
عليها ،بتحديد ما �إذا كان هناك عدم تاكد مادي متعلق بالأحداث او الظروف والذي ميكن �أن يثري �شك ًا جوهر ًيا حول قدرة املجموعة
على متابعة �أعمالها على ا�سا�س مبدا اال�ستمرارية .ويف حالة التو�صل �إىل وجود عدم ت�أكد مادي ،يجب علينا ان ناخذ بعني االعتبار،
يف تقرير مراقبي احل�سابات ،الإف�صاحات ذات ال�صلة يف البيانات املالية املجمعة �أو تعديل ر�أينا يف حالة عدم مالئمة االف�صاحات.
ت�ستند نتائج تدقيقنا �إىل ادلة التدقيق التي ح�صلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات .على الرغم من ذلك ،قد تت�سبب
الأحداث �أو الظروف امل�ستقبلية يف توقف املجموعة عن متابعة �أعمالها على ا�سا�س مبدا اال�ستمرارية.
تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات املالية املجمعة وهيكلها والبيانات املت�ضمنة فيها مبا يف ذلك الإف�صاحات وتقييم ما �إذا كانت
البيانات املالية املجمعة تعرب عن املعامالت الأ�سا�سية والأحداث ذات ال�صلة ب�أ�سلوب يحقق العر�ض العادل.
احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة حول املعلومات املالية لل�شركات او الأن�شطة التجارية داخل املجموعة لإبداء ر�أي حول
البيانات املالية املجمعة .ونحن م�س�ؤولون عن �إبداء التوجيهات واال�شراف علي عملية التدقيق وتذفيذها للمجموعة ونتحمل امل�س�ؤولية
فقط عن راي التدقيق.
�إننا نتوا�صل مع امل�سئولني عن احلوكمة حول عدة �أمور من بينها النطاق املخطط لأعمال التدقيق وتوقيته�أ ونتائج التدقيق الهامة مبا
فى ذلك اي اوجه ق�صور جوهرية يف �أدوات الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها �أثناء اعمال التدقيق٠
نزود �أي�ض ًا امل�سئولني عن احلوكمة ببيان يفيد بالتزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة فيما يخت�ص باال�ستقاللية ،ونبلغهم اي�ض ًا
بكافة العالقات والأمور الأخرى التي نرى ب�صورة معقولة �أنها من املحتمل ان ن�ؤثر على ا�ستقالليتنا بالإ�ضافة �إىل التدابري ذات
ال�صلة ،متى كان ذلك منا�سب�أ.
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م�س�ؤوليات مراقبي احل�سابات عن تدقيق البيانات
املالية املجمعة (تتمة)

ومن خالل الأمور التي يتم �إبالغ امل�سئولني عن احلوكمة بها ،نحدد تلك الأمور التي ت�شكل الأمور الأكرث �أهمية يف تدقيق البيانات
املالية املجمعة لل�سنة احلالية ،ولذلك تعترب هي امور التدقيق الرئي�سية� .إننا نف�صح عن هذه الأمور يف تقرير مراقبي احل�سابات
اخلا�ص بنا ما مل مينع القانون او اللوائح الإف�صاح العلني عن هذه الأمور او ،يف �أحوال نادرة جد�أ ،عندما نتو�صل �إىل ان امرا ما
يجب عدم االف�صاح عنه يف تقريرنا لأنه من املتوقع ب�شكل معقول ان النتائج العك�سية املرتتبة على هذا الإف�صاح تتجاوز املكا�سب
العامة له.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
يف ر�أينا اي�ضا ان ال�شركة االم حتتفظ بدفاتر حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س
ادارة ال�شركة االم فيما بيتعلق بهذة البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذة الدفاتر .يف ر�أينا اي�ضا اننا قد ح�صلنا
علي كافة املعلومات واالي�ضاحات التي رايناها �ضرورية الغرا�ض التدقيق ب�إ�ستثناء االمور املو�ضحة يف فقرة ̎ ا�سا�س الراى املتحفظ
̎ من تقريرنا .كما ان البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات رقم  1ل�سنة  2016والتعديالت
الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها
وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم والتعديالت الالحقة لهما ،و�أنه قد اجري اجلرد وفقا لال�صول املرعية ،وح�سبما و�صل
اليه علمنا واعتقادنا مل تقع خمالفات لقانون ال�شركات رقم  1ل�سنة  2016والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت
الالحقة لها ،او لعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم والتعديالت الالحقة لهما ،خالل ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  2020على وجه قد يكون له ت�أثري ًا ماديا على ن�شاط ال�شركة االم �أو مركزها املايل ،با�ستثناء �أن ال�شركة الأم قامت
باال�ستثمار مبا�شرة يف �أ�سهم بع�ض ال�شركات التي تختلف اغرا�ضها عن ال�شركة الأم (�إي�ضاح  .)7نبني �أي�ضا �أنه خالل تدقيقنا،
وح�سبما و�صل �إليه علمنا واعتقادنا ،مل يرد �إىل علمنا وجود �أية خمالفات لأحكام
القانون رقم  7ل�سنة  ،2010ب�ش�أن هيئة �أ�سواق املا ل والتعليمات املتعلقة به ،خالل ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  2020ب�إ�ستثناء االمور املو�ضحة يف فقرة ̎ ا�سا�س الراي املتحفظ ̎ على وجه قد يكون له ت�أثري ًا ماديا على ن�شاط ال�شركة
االم �أو مركزها املايل.

بدر عادل العبد اجلادر
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  207فئة أ�
�إرن�ست ويونغ
العيبان والع�صيمي و�شركاهم

بدر عبداهلل الوزان
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  62فئة أ�
ديلويت وتو�ش  -الوزان و�شركاه

الكويت يف  29ابريل 2021
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�شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب 2020
�إي�ضاحات

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

املوجودات
موجودات غري متداولة
ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
عقارات ا�ستثمارية
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى

4
5
6
7

موجودات متداولة
مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى
النقد والنقد املعادل

15.910.653
117.280.181
1.166.465
9.241.491
143.598.790

16.637.926
112.871.558
1.109.080
11.119.287
141.737.851

8
9

9.597.012
798.981

13.250.468
744.707

10.395.993
153.994.783

13.995.175
155.733.026

50.984.499
327.188
()714.784
4.744.392
174.732
()305.470
()2.568.532

50.984.499
327.188
()714.784
4.744.392
174.732
1.453.121
997.717

�إجمايل حقوق امللكية
املطلوبات
مطلوبات غري متداولة
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
قرو�ض وت�سهيالت بنكية

52.642.025

57.966.865

15

مطلوبات متداولة
دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى
قرو�ض وت�سهيالت بنكية

323.743
6.693.491
7.017.234

516.371
65.552.596
66.068.967

16
15

7.864.159
86.471.365

11.364.013
20.333.181

94.335.524
101.352.758
153.994.783

31.697.194
97.766.161
155.733.026

�إجمايل املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار �أ�سهم
�أ�سهم خزينة
احتياطي �إجباري
احتياطي اختياري
احتياطيات �أخرى
(خ�سائر مرتاكمة) �أرباح مرحلة

10
11
12
13
14

�إجمايل املطلوبات
جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.

د .عماد جواد بوخم�سني
رئي�س جمل�س االدارة
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د� .أنور علي النقي
نائب رئي�س جمل�س االدارة

�شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
دولة الكويت

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

بيان الدخل املجمع لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
�إي�ضاحات

الإيرادات
�إيرادات ت�أجري
�إيرادات من فندق
�إيرادات توزيعات �أرباح
�إيرادات �أخرى
خ�سائر حتويل عمالت �أجنبية
�أرباح (خ�سائر) غري حمققة من تقييم عقارات ا�ستثمارية
امل�صروفات
م�صروفات عقارات ا�ستثمارية
خ�سارة من بيع عقارات ا�ستثمارية
م�صروفات فندق
تكاليف موظفني
ا�ستهالك
انخفا�ض قيمة ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
م�صروفات �أخرى
تكاليف متويل

17

18
19

(خ�سارة) ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة
دعم العمالة الوطنية والزكاة
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
�صايف (خ�سارة) ربح ال�سنة
(خ�سارة) ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة

20

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

4.508.404
2.080.948
222.025
173.011
()4.835
106.606
7.086.159

5.304.979
5.896.673
314.188
6.965.245
()26.452
()1.233.109
17.221.524

743.253
2.583.995
395.341
727.280
2.407.927
3.808.881

1.012.146
480.000
4.481.796
478.271
876.327
746.969
2.893.592
4.505.104

10.666.677

15.474.205

()3.580.518

1.747.319

()3.580.518

()15.726
()46.659
()18.564
1.666.370

( )7.09فل�س

 3.30فل�س

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان الدخل ال�شامل املجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

�إي�ضاحات
�صايف (خ�سارة) ربح ال�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى
بنود يتم �أو قد يتم �إعادة ت�صنيفها �إىل بيان الدخل املجمع يف فرتات
الحقة:
14
تعديل حتويل عمالت �أجنبية
بنود لن يتم �إعادة ت�صنيفها الحقا �إىل بيان الدخل املجمع يف فرتات
الحقة:
التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات
14
ال�شاملة الأخرى
�إجمايل (اخل�سائر) الإيرادات ال�شاملة الأخرى
�إجمايل (اخل�سائر) الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

2020
دينار كويتي
()3.580.518

2019
دينار كويتي
1.666.370

60.908
60.908

93.661
93.661

()1.805.230

254.298

()1.805.230
()1.744.322
()5.324.840

254.298
347.959
2.014.329

�إن الإي�ضاحات املرفقة من  ١اىل  ٢٧ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

    -

    -

    -

    -

50.984.499

    -

    -

    -

    -

    -

50.984.499

    -

327.188

    -

()5.287.545

    -

    -

    -

5.614.733

    -

5.614.733

327.188

    -

    -

    -

    -

327.188

()714.784

    -

    -

    -

    -

    -

()714.784

    -

()714.784

()714.784

    -

    -

    -

    -

()714.784

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2019

اال�ستقطاع �إىل االحتياطيات

�إطفاء اخل�سائر املرتاكمة

�إجمايل الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

�إيرادات �شاملة �أخرى

ربح ال�سنة

الر�صيد املعاد �إدارجه كما يف  1يناير 2019

تعديل االنتقال نتيجة تطبيق املعيار الدويل
للتقارير املالية  16يف  1يناير 2019

الر�صيد كما يف  1يناير 2019

50.984.499

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 50.984.499 2020

�صايف �أرباح حمققة حمولة �إىل اخل�سائر املرتاكمة
من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى

�إجمايل اخل�سائر ال�شاملة لل�سنة

خ�سائر �شاملة �أخرى لل�سنة

خ�سارة ال�سنة

الر�صيد كما يف  1يناير 2020

50.984.499

ر�أ�س
املال

عالوة
�إ�صدار

�أ�سهم
خزينة

4.744.392

174.732

    -

    -

    -

    -

4.569.660

    -

4.569.660

4.744.392

    -

    -

    -

    -

4.744.392

احتياطي
اجباري

174.732

174.732

()4.569.660

    -

    -

    -

4.569.660

    -

4.569.660

174.732

    -

    -

    -

    -

174.732

احتياطي
اختياري

1.453.121

    -

    -

347.959

347.959

    -

997.717

()349.464

9.857.205

1.666.370

    -

57.966.865

    -

    -

2.014.329

347.959

()319.189

()1.744.322

1.666.370

(55.952.536 )10.176.394

()319.189

()9.857.205

56.271.725

(52.642.025 )2.568.532

    -

()5.324.840

()1.744.322

1.666.370

1.105.162

    -

1.105.162

()305.470

()14.269

14.269

()3.580.518

    -

()1.744.322

    -

()3.580.518

()3.580.518

1.453.121

997.717

الإجمايل

57.966.865

احتياطيات
�أخرى
(اي�ضاح )16

�أرباح
مرحلة/
(خ�سائر
مرتاكمة)
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�شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان التدفقات النقديـة املجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

�إي�ضاحات
�أن�شطة الت�شغيل
�صايف (خ�سارة) ربح ال�سنة
تعديالت غري نقدية ملطابقة (خ�سارة) ربح ال�سنة ب�صايف التدفقات النقدية:
ا�ستهالك
انخفا�ض قيمة ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة
خ�سارة من بيع عقارات ا�ستثمارية
ربح من �سداد التزام قر�ض
(�أرباح) خ�سائر غري حمققة من تقييم عقارات ا�ستثمارية
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
رد مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
�إيرادات توزيعات �أرباح
تكاليف متويل
امتيازات ت�أجري

2020
دينار كويتي

()3.580.518

1.666.370

التعديالت على ر�أ�س املال العامل:
مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى
دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى

727.280
473.739
()106.606
66.949
()9.745
()222.025
3.808.881
()10.200
1.147.755

876.327
746.969
632.490
480.000
()6.620.207
1.233.109
103.177
()314.188
4.505.104
3.309.151

()990.283
()3.759.134

()421.293
771.031

التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) الناجتة من العمليات
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة

()3.601.662
()249.832

3.658.889
()63.493

�صايف التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) الناجتة من �أن�شطة الت�شغيل
�أن�شطة اال�ستثمار
�إ�ضافات �إىل ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
�إ�ضافات �إىل عقارات ا�ستثمارية
متح�صالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
متح�صالت من بيع عقارات ا�ستثمارية
�إيرادات توزيعات �أرباح م�ستلمة

()3.851.494

3.595.396

72.566
222.025

()191.612
()60.737
10.000
314.188

�صايف التدفقات النقدية الناجتة من �أن�شطة اال�ستثمار

294.591

71.839

�أن�شطة التمويل
متح�صالت من قرو�ض وت�سهيالت بنكية
قرو�ض وت�سهيالت بنكية م�سددة
تكاليف متويل مدفوعة
�سداد مطلوبات الت�أجري
�صايف التدفقات النقدية الناجتة من (امل�ستخدمة يف) �أن�شطة التمويل

8.308.984
()2.002.255
()2.536.451
()30.600
3.739.678

()2.180.875
()4.103.193
()46.505
()6.330.573

�صايف الزيادة (النق�ص) يف النقد والنقد املعادل
تعديالت حتويل عمالت �أجنبية
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

182.775
()128.501
744.707
798.981

()2.663.338
30.594
3.377.451
744.707

4
4
 8و19
17

9
9

�إن الإي�ضاحات املرفقة من  ١اىل  ٢٧ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
دولة الكويت

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة

1.1معلومات حول ال�شركة
ت�أ�س�ست ال�شركة العربية العقارية �ش.م.ك.ع"( .ال�شركة الأم") يف دولة الكويت بتاريخ � 21سبتمرب  1976وهي مدرجة يف بور�صة
الكويت للأوراق املالية.
يقع املركز الرئي�سي لل�شركة االم يف �شرق � -شارع �أحمد اجلابر  -مركز عماد التجاري  -دولة الكويت .تتمثل الأغرا�ض الرئي�سية
لل�شركة الأم يف:
ممار�سة خمتلف الأعمال التجارية العقارية من �شراء وبيع اال�ستثمارات يف الأرا�ضي والعقارات و�إدارة العقارات للغري والقيام
ب�أن�شطة املقاوالت واملتاجرة بجميع املواد املتعلقة بالإن�شاءات او املطلوبة لها،
�إقامة الأ�سواق التجارية واملرافق ال�سياحية والريا�ضية والرتفيهية،
�إقامة ومتلك الفنادق و�إدارتها مبا حتويها من �أن�شطة �سياحية،
�إدارة املحافظ العقارية حل�ساب ال�شركة االم فقط واال�ستثمار يف �أ�سهم وم�شروعات لل�شركات االخرى ذات الأغرا�ض املماثلة
لأغرا�ض ال�شركة الأم؛ و�إن�شاء و�إدارة �صناديق اال�ستثمار العقاري فقط؛ وا�ستغالل الفوائ�ض املالية املتوفرة لدى ال�شركة الأم عن
طريق ا�ستثمارها يف حمافظ مالية وعقارية تدار من قبل �شركات وجهات متخ�ص�صة.
�إن ال�شركة الأم هي �شركة تابعة ل�شركة جمموعة بوخم�سني القاب�ضة �ش.م.ك( .مقفلة) ("ال�شركة الأم الرئي�سية").مت اعتماد
البيانات املالية املجمعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2019من قبل م�ساهمي ال�شركة الأم يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية
املنعقد بتاريخ  10مايو .2020
مت الت�صريح ب�إ�صدار البيانات املالية املجمعة لل�شركة الأم وال�شركات التابعة اململوكة لها بالكامل والفنادق (ي�شار �إليها م ًعا بـ
"املجموعة") لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2020وف ًقا لقرار جمل�س الإدارة بتاريخ � 29أبريل  .2021يحق مل�ساهمي املجموعة تعديل
هذه البيانات املالية املجمعة يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية.

�2.2أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي
تكبدت املجموعة خ�سارة مببلغ  3.580.518دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  31( 2020دي�سمرب  :2019ربح مببلغ
 1.666.370دينار كويتي) ،وكان لديها خ�سائر مرتاكمة مببلغ  2.568.532دينار كويتي ،واعتبا ًرا من ذلك التاريخ ،ف�إن املطلوبات
املتداولة للمجموعة تتجاوز املوجودات املتداولة مببلغ  83.939.531دينار كويتي ( 31دي�سمرب  17.702.019 :2019دينار كويتي).
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تت�ضمن املطلوبات املتداولة �أق�ساط قرو�ض وتكلفة متويل مببلغ  9.613.303دينار كويتي م�ستحقة ال�سداد لبنك
حملي ،ومت �إعادة ت�صنيفها �إىل مطلوبات متداولة لأنها �أ�صبحت مت�أخرة ال�سداد وغري م�سددة كما يف  31دي�سمرب ( 2020راجع
�إي�ضاح  .)15الح ًقا لتاريخ البيانات املالية املجمعة ،وافق البنك على �إعادة جدولة ر�صيد القر�ض وتكلفة التمويل القائمة لت�ستحق
ال�سداد على مدى �أربع �سنوات ون�صف ،مع فرتة �سماح مدتها �سنة واحدة من تاريخ اتفاقية �إعادة اجلدولة.
تقر الإدارة با�ستمرار عوامل عدم التيقن حول قدرة املجموعة على الوفاء مبتطلبات التمويل و�إعادة متويل �أو �سداد ت�سهيالتها
البنكية عند ا�ستحقاقها .ومع ذلك ،لدى الإدارة توقع معقول ب�أن املجموعة لديها موارد كافية ملوا�صلة وجودها الت�شغيلي يف امل�ستقبل
القريب� ،إمكانية �سداد القرو�ض من خالل التدفقات النقدية الت�شغيلية� ،أو من بيع عقارات بقيمتها ال�سوقية .كما ي�ستمر امل�ساهمون
الرئي�سيون لل�شركة الأم يف تقدمي وتوفري الدعم املايل (عند ال�ضرورة) حتى تتمكن املجموعة من الوفاء بالتزاماتها املالية عند
ا�ستحقاقها.
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مت �إعداد البيانات املالية املجمعة على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية والذي يفرت�ض قدرة املجموعة على �إعادة هيكلة ديونها لدى البنوك
والوفا ب�شروط ال�سداد الإلزامية للت�سهيالت البنكية وفق ًا للمبني يف الإي�ضاح  15حول البيانات املالية املجمعة� .إذا مل ت�ستطع املجموعة
لأي �سبب من الأ�سباب موا�صلة �أعمالها على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية ،فقد يكون لذلك ت�أثري على قدرة املجموعة على حتقيق
موجوداتها والوفاء مبطلوباتها يف �سياق الأعمال العادي باملبالغ التي يتم �إدراجها يف البيانات املالية املجمعة ،غري �أن املجموعة على
ثقة من جناح املفاو�ضات اجلارية مع البنوك.
بالرغم من احلقائق املو�ضحة �أعاله ،مت �إعداد البيانات املالية املجمعة على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية حيث �إن جمل�س �إدارة ال�شركة
الأم -الذي ميثل امل�ساهمني الرئي�سيني -على ثقة من الوفاء بالتزامات املجموعة عند ا�ستحقاقها .ال تت�ضمن البيانات املالية املجمعة
�أي ت�سويات تتعلق ب�إمكانية ا�سرتداد وت�صنيف مبالغ املوجودات امل�سجلة وت�صنيف املطلوبات التي قد تكون �ضرورية �إذا مل تتمكن
املجموعة من متابعة �أعمالها على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية.

� .٣أ�سا�س االعداد
� ١.٣أ�سا�س االعداد
بيان االلتزام

مت �إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية.
�أ�سا�س الإعداد

مت �إعداد البيانات املالية املجمعة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدل ليت�ضمن �إعادة تقييم املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى والعقارات اال�ستثمارية وفقا للقيمة العادلة.
يتم عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل � ً
أي�ضا العملة الرئي�سية وعملة العر�ض لل�شركة الأم.
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض مبالغ ال�سنة ال�سابقة لتتوافق مع العر�ض ال�سنة احلالية .مل ينتج �أي ت�أثري عن �إعادة الت�صنيف على حقوق
امللكية امل�سجلة �ساب ًقا كما يف  31دي�سمرب  2019وربح ال�سنة املنتهية بذلك التاريخ .مت �إجراء �إعادة الت�صنيف لتح�سني جودة
املعلومات املقدمة.

�	٢.٣أ�سا�س التجميع

تت�ضمن البيانات املالية املجمعة املعلومات املالية لل�شركة الأم و�شركاتها التابعة والفنادق اململوكة لها (ي�شار �إليها معا بـ "املجموعة")
كما يلي:
بلد الت�أ�سي�س

فندق هوليداي �إن
�شركة �أيه �أر �أي �سي بروبرتيز
املحدودة

الن�شاط

الكويت

خدمات

الإمارات

عقارات

املن�ش�أة القانونية

ن�سبة امللكية ( )%ن�سبة امللكية ()%
 31دي�سمرب  31 2020دي�سمرب 2019
100

فندق
�شركة
حمدودةذات م�س�ؤولية 100

100
100

تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة الأم و�شركاتها التابعة (�أي ال�شركات امل�ستثمر فيها التي تخ�ضع ل�سيطرتها)
كما يف  31دي�سمرب  .2020تن�ش�أ ال�سيطرة عندما تتعر�ض املجموعة ملخاطر �أو يكون لها حقوق يف عائدات متغرية من م�شاركتها يف
ال�شركة امل�ستثمر فيها ويكون لديها القدرة على الت�أثري على تلك العائدات من خالل �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر فيها .وب�صورة
حمددة ،ت�سيطر املجموعة على ال�شركة امل�ستثمر فيها فقط عندما يكون لدى املجموعة:
ال�سيطرة على ال�شركة امل�ستثمر فيها (�أي احلقوق احلالية التي متنحها القدرة احلالية على توجيه الأن�شطة ذات ال�صلة اخلا�صة
بال�شركة امل�ستثمر فيها)
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التعر�ض ملخاطر �أو حقوق يف عائدات متغرية من م�شاركتها يف ال�شركة امل�ستثمر فيها
القدرة على ا�ستخدام �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر فيها يف الت�أثري على عائداتها
عندما حتتفظ املجموعة ب�أقل من �أغلبية حقوق الت�صويت �أو حقوق مماثلة لل�شركة امل�ستثمر فيها ،ت�أخذ املجموعة يف اعتبارها كافة
احلقائق والظروف ذات ال�صلة عند تقييم مدى �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر فيها مبا يف ذلك:
الرتتيب التعاقدي القائم مع حاملي الأ�صوات الآخرين يف ال�شركة امل�ستثمر فيها
احلقوق الناجتة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى
حقوق الت�صويت لدى املجموعة وحقوق الت�صويت املحتملة
تعيد املجموعة تقييم مدى �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر فيها يف حالة �إذا كانت احلقائق والظروف ت�شري �إىل وجود تغريات يف
عامل واحد �أو �أكرث من العوامل الثالثة لل�سيطرة .يبد�أ جتميع ال�شركة التابعة عندما حت�صل املجموعة على ال�سيطرة على ال�شركة
التابعة ويتوقف التجميع عندما تفقد املجموعة �سيطرتها على ال�شركة التابعة.
يتم �إدارج املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات املتعلقة بال�شركة التابعة التي مت حيازتها �أو بيعها خالل ال�سنة يف بيان
املركز املايل املجمع وبيان الدخل املجمع اعتبارا من تاريخ ح�صول املجموعة على ال�سيطرة حتى تاريخ توقف �سيطرة املجموعة على
ال�شركة التابعة.
تتعلق الأرباح �أو اخل�سائر وكل بند من بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم واحل�ص�ص غري امل�سيطرة
حتى �إن �أدى ذلك �إىل ر�صيد عجز يف احل�ص�ص غري امل�سيطرة .ويتم �إجراء تعديالت عند ال�ضرورة على البيانات املالية لل�شركات
التابعة لتتوافق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركات التابعة مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة .ويتم ا�ستبعاد كافة املوجودات واملطلوبات
فيما بني �شركات املجموعة وحقوق امللكية والإيرادات وامل�صروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت فيما بني �أع�ضاء املجموعة
بالكامل عند التجميع.
يتم جتميع ال�شركات التابعة بالكامل اعتبارا من تاريخ احليازة الذي ميثل تاريخ ح�صول املجموعة على ال�سيطرة ،وي�ستمر التجميع
حتى تاريخ توقف ال�سيطرة .يتم �إعداد البيانات املالية لل�شركات التابعة يف نف�س تاريخ البيانات املالية املجمعة لل�شركة الأم
وبا�ستخدام نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية .يتم جتميع البيانات املالية لل�شركات التابعة على �أ�سا�س كل بند على حدة من خالل �إ�ضافة
البنود املماثلة للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .ويتم ا�ستبعاد كافة الأر�صدة واملعامالت فيما بني �شركات املجموعة
والأرباح واخل�سائر امل�سجلة الناجتة من املعامالت فيما بني املجموعة وتوزيعات الأرباح بالكامل� .إن �إجمايل الإيرادات/اخل�سائر
ال�شاملة لل�شركة التابعة يتعلق بال�شركة الأم واحل�ص�ص غري امل�سيطرة حتى و�إن �أدى ذلك �إىل ر�صيد عجز.
يتم املحا�سبة عن التغري يف ح�صة امللكية ل�شركة تابعة ،دون فقد ال�سيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية� .إذا فقدت املجموعة ال�سيطرة
على �شركة تابعة ،ف�إنها:
ال ت�سجل موجودات (مبا يف ذلك ال�شهرة) ومطلوبات ال�شركة التابعة.
ال ت�سجل القيمة الدفرتية لأي ح�ص�ص غري م�سيطرة.
ال ت�سجل فروق حتويل العمالت الأجنبية املرتاكمة امل�سجلة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى.
ت�سجل القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم.
ت�سجل القيمة العادلة لأي ا�ستثمار حمتفظ به.
ت�سجل �أي فائ�ض �أو عجز يف بيان الدخل املجمع.
تعيد ت�صنيف ح�صة املجموعة يف البنود امل�سجلة �سابق ًا يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى �إىل الأرباح �أو اخل�سائر �أو الأرباح املرحلة،
متى كان ذلك منا�سب ًا.
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 ٣.٣التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
املعايري والتعديالت اجلديدة ال�سارية اعتبا ًرا من  1يناير 2020
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف �إعداد البيانات املالية املجمعة مماثلة لتلك املتبعة يف �إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2019با�ستثناء تطبيق املعايري اجلديدة التي ت�سري اعتبارا من  1يناير  .2020مل تقم املجموعة
بالتطبيق املبكر لأي معيار �أو تف�سري �أو تعديل �آخر �صادر ولكن مل ي�سر بعد.
ت�سري العديد من التعديالت والتف�سريات الأخرى لأول مرة يف �سنة � 2020إال �أنه لي�س لها ت�أثري على البيانات املالية املجمعة
للمجموعة.

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  :3تعريف الأعمال
يو�ضح التعديل على املعيار الدويل للتقارير املالية � 3أنه لكي يتم ت�صنيف �أي جمموعة متكاملة من الأن�شطة واملوجودات ك�أعمال ،ال
بد و�أن تت�ضمن كحد �أدنى مدخالت و�إجراءات جوهرية جتتمعان مع ًا لتحقق قدرة احل�صول على املخرجات .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
�أو�ضح التعديل �أن الأعمال قد تتحقق دون �أن ت�شتمل على كافة املدخالت والإجراءات املطلوبة للو�صول �إىل املخرجات .مل يكن لهذه
التعديالت ت�أثري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة ولكنها قد ت�ؤثر على الفرتات امل�ستقبلية يف حالة قيام املجموعة ب�إبرام �أي
عمليات لدمج الأعمال.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  1ومعيار املحا�سبة الدويل  :8تعريف املعلومات اجلوهرية
تقدم التعديالت تعريف ًا جديد ًا للمعلومات اجلوهرية الذي يبني �أن (املعلومات تعترب جوهرية يف حالة �إذا كان حذفها �أو عدم �صحة
التعبري عنها �أو �إخفائها من املتوقع ب�صورة معقولة �أن ي�ؤثر على القرارات التي يتخذها امل�ستخدمون الأ�سا�سيون للبيانات املالية ذات
الغر�ض العام ا�ستنادا �إىل تلك البيانات املالية مبا يقدم معلومات مالية عن من�ش�أة حمددة لإعداد التقارير).
تو�ضح التعديالت �أن اجلوهرية تعتمد على طبيعة وحجم املعلومات �سواء ب�صورة فردية �أو باالندماج مع املعلومات الأخرى يف �سياق
البيانات املالية .ويكون عدم �صحة التعبري عن املعلومات جوهريا �إذا كان من املتوقع ب�صورة معقولة �أن ي�ؤثر على القرارات التي
يتخذها امل�ستخدمون الأ�سا�سيون .مل يكن لهذه التعديالت �أي ت�أثري على البيانات املالية املجمعة ،ومن غري املتوقع �أن يكون لها �أي
ت�أثري على املجموعة يف امل�ستقبل.

الإطار املفاهيمي لإعداد التقارير املالية ال�صادر يف  29مار�س 2018
ال ميثل الإطار املفاهيمي معيا ًرا وال يتجاوز �أي من املفاهيم الواردة فيه املفاهيم �أو املتطلبات الواردة يف �أي معيار� .إن الغر�ض
من الإطار املفاهيمي هو م�ساعدة جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف �إعداد املعايري ،وم�ساعدة القائمني على الإعداد على تطوير
�سيا�سات حما�سبية مت�سقة متى ال يكون هناك �أي معيار �ساري ،وكذلك مل�ساعدة جميع الأطراف على فهم املعايري وتف�سريها.
يت�ضمن الإطار املفاهيمي الذي متت مراجعته بع�ض املفاهيم اجلديدة ،ويقدم تعريفات حمدثة ومعايري االعرتاف باملوجودات
واملطلوبات كما يو�ضح بع�ض املفاهيم الهامة.
مل يكن لهذه التعديالت �أي ت�أثري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
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التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  :16امتيازات الت�أجري املتعلقة بكوفيد19-
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف  28مايو  2020امتيازات الت�أجري املتعلقة بكوفيد - 19-تعديل على املعيار الدويل للتقارير
املالية  16عقود الت�أجري .متنح التعديالت �إعفا ًء للم�ست�أجرين من تطبيق �إر�شادات املعيار الدويل للتقارير املالية  16ب�ش�أن املحا�سبة
عن تعديل عقد الت�أجري المتيازات الت�أجري النا�شئة كنتيجة مبا�شرة لوباء كوفيد .19-نظ ًرا لكونها مرب ًرا عمل ًيا قد يختار امل�ست�أجر
عدم تقييم ما �إذا كان امتياز الت�أجري املتعلق بكوفيد 19-من امل�ؤجر ميثل تعديل لعقد الت�أجري .يقوم امل�ست�أجر الذي يقوم بهذا
االختيار باحت�ساب �أي تغيري يف مدفوعات الت�أجري الناجتة عن امتياز الت�أجري املتعلق بكوفيد 19-بنف�س الطريقة التي يحت�سب بها
حدوث �أي تغيري وف ًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية � ،16إذا مل ميثل التغيري تعديل لعقد الت�أجري.
ي�سري التعديل لفرتات البيانات املالية املجمعة ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يونيو  ،2020وي�سمح بالتطبيق املبكر .قامت املجموعة
بتطبيق املربر العملي على جميع امتيازات الت�أجري التي ت�ستويف ال�شروط الواردة يف املعيار الدويل للتقارير املالية  46 :16ب.
ا�ستفادت املجموعة من التنازل عن مدفوعات الت�أجري لبع�ض عقود الت�أجري الت�شغيلي .مت احت�ساب التنازل عن مدفوعات الت�أجري
مببلغ  10.200دينار كويتي كمدفوعات ت�أجري متغرية �سلبية �ضمن �إيرادات �أخرى يف بيان الدخل املجمع .مل تقم املجموعة
باالعرتاف باجلزء من التزام الت�أجري الذي مت �إطفاءه عن طريق الإعفاء من مدفوعات الت�أجري ،مبا يتوافق مع متطلبات املعيار
الدويل للتقارير املالية  .3.3.1 :9توا�صل املجموعة االعرتاف مب�صروف الفائدة اللتزام الت�أجري.

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  7واملعيار الدويل للتقارير املالية  9ومعيار املحا�سبة الدويل
� :39إ�صالح املعايري اخلا�صة مبعدل الفائدة
تقدم التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  9الأدوات املالية ومعيار املحا�سبة الدويل  39الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س
عدد ًا من الإعفاءات التي ت�سري على كافة عالقات التحوط التي تت�أثر مبا�شر ًة ب�أعمال �إ�صالح املعايري املتعلقة مبعدل الفائدة .وتت�أثر
عالقة التحوط �إذا �أدى الإ�صالح �إىل حاالت عدم ت�أكد حول توقيت و�/أو مبلغ التدفقات النقدية امل�ستندة �إىل املعايري للبند املتحوط
له �أو �أداة التحوط .مل يكن لهذه التعديالت �أي ت�أثري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة حيث �أنه لي�س لديها �أي عالقات حتوط
ملعدل الفائدة.

 ٤.٣معايري �صادرة ولكن مل ت�سر بعد
فيما يلي املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة ال�صادرة ولكن مل ت�سر بعد حتى تاريخ �إ�صدار البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
تعتزم املجموعة تطبيق هذه املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة ،متى كان ذلك منا�س ًبا ،عند �سريانها.

�إ�شارة مرجعية �إىل الإطار املفاهيمي  -تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 3
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف مايو  2020تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  3دمج الأعمال � -إ�شارة مرجعية
�إىل الإطار املفاهيمي� .إن الغر�ض من هذه التعديالت هو ا�ستبدال الإ�شارة املرجعية �إىل �إطار �إعداد وعر�ض البيانات املالية ال�صادر
يف �سنة  1989ب�إ�شارة مرجعية �إىل الإطار املفاهيمي للتقارير املالية ال�صادر يف مار�س  2018دون �أن يطر�أ �أي تغيري ملحوظ يف
املتطلبات املتعلقة به.
كما �أ�ضاف جمل�س معايري املحا�سبة الدولية �إعفا ًء من مبادئ االعرتاف الواردة باملعيار الدويل للتقارير املالية  3لتجنب �إ�صدار
الأرباح �أو اخل�سائر املحتملة خالل "اليوم الثاين للتطبيق" والناجتة عن االلتزامات واملطلوبات املحتملة التي تندرج �ضمن نطاق
معيار املحا�سبة الدويل � 37أو تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية  21ال�ضرائب ،يف حالة تكبدها ب�صورة منف�صلة.
ويف نف�س الوقت ،قرر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية تو�ضيح الإر�شادات احلالية الواردة �ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية 3
املتعلقة باملوجودات املحتملة والتي لن تت�أثر با�ستبدال الإ�شارة املرجعية �إىل �إطار �إعداد وعر�ض البيانات املالية املجمعة.
ت�سري التعديالت على فرتات البيانات املالية املجمعة ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2022وتنطبق ب�أثر م�ستقبلي.
من غري املتوقع �أن يكون للتعديالت ت�أثري مادي على املجموعة.
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املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات :املتح�صالت قبل اال�ستخدام املق�صود  -تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 16
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف مايو  2020تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  16املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات  -املتح�صالت قبل اال�ستخدام
املق�صود ،والتي متنع املن�ش�آت من خ�صم �أي متح�صالت من بيع بنود املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات من تكلفة �أي بند من بنود املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات
وذلك يف حالة الو�صول بذلك الأ�صل �إىل املوقع واحلالة ال�ضرورية لأن يكون جاهزا للت�شغيل بالطريقة املق�صودة من قبل الإدارة .بد ًال من ذلك ،ت�سجل
املن�ش�أة املتح�صالت من بيع مثل هذه البنود وتكاليف �إنتاج تلك البنود �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر.
ي�سري التعديل على فرتات البيانات املالية املجمعة ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2022وال بد من تطبيقه ب�أثر رجعي على بنود املمتلكات واملن�ش�آت
واملعدات املتاحة لال�ستخدام يف �أو بعد بداية �أقرب فرتة معرو�ضة يف حالة قيام املن�ش�أة بتطبيق التعديل لأول مرة.
لي�س من املتوقع �أن يكون للتعديالت ت�أثري مادي على املجموعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية  9الأدوات املالية  -الر�سوم �ضمن اختبار "ن�سبة  "%10يف حالة �إلغاء
االعرتاف باملطلوبات املالية
كجزء من التح�سينات ال�سنوية لل�سنوات  2020-2018على عملية �إعداد املعايري الدولية للتقارير املالية� ،أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدويل تعدي ًال
على املعيار الدويل للتقارير املالية  .9يت�ضمن التعديل تو�ضيحات حول الر�سوم التي تدرجها املن�ش�أة �ضمن التقييم الذي جتريه حول مدى اختالف �شروط
االلتزام املايل اجلديد �أو املعدل ب�صورة جوهرية عن �شروط االلتزام املايل الأ�صلي .ت�شمل هذه الر�سوم فقط تلك املبالغ امل�سددة �أو امل�ستلمة فيما بني
املقرت�ض واملقر�ض م�شتمل ًة على الر�سوم امل�سددة �أو امل�ستلمة �إما من قبل املقرت�ض �أو املقر�ض نياب ًة عن الطرف الأخر .تطبق املن�ش�أة هذا التعديل على
املطلوبات املالية املعدلة �أو املتبادلة يف �أو بعد بداية فرتة البيانات املالية املجمعة ال�سنوية التي تقوم فيها املن�ش�أة بتطبيق التعديل لأول مرة.

ي�سري التعديل على فرتات البيانات املالية املجمعة ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2022مع ال�سماح بالتطبيق املبكر� .ستطبق
املجموعة التعديالت على املطلوبات املالية املعدلة �أو املتبادلة يف �أو بعد بداية فرتة البيانات املالية املجمعة ال�سنوية التي تقوم فيها
املن�ش�أة بتطبيق التعديل لأول مرة.
لي�س من املتوقع �أن يكون للتعديالت ت�أثري مادي على املجموعة.

 5.٣ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
االعرتاف بالإيرادات
يتم قيا�س الإيرادات ا�ستنادًا �إىل املقابل الذي تتوقع املجموعة �أحقيتها يف احل�صول عليه مبوجب عقد مربم مع عميل وت�ستبعد املبالغ
التي مت حت�صيلها نيابة عن �أطراف �أخرى .ت�سجل املجموعة الإيرادات عندما تنتقل ال�سيطرة على اخلدمة �إىل عميل .تتبع املجموعة
�إجراء يت�ضمن  5خطوات كما يلي:
حتديد العقد مع عميل.
حتديد التزامات الأداء.
حتديد �سعر املعاملة.
توزيع �سعر املعاملة اللتزامات الأداء
االعرتاف بالإيرادات عند  /فور الوفاء بالتزام (التزامات) الأداء.
يتم االعرتاف بالإيرادات �إما يف فرتة زمنية معينة �أو على مدار الوقت عند (�أو فور) ا�ستيفاء املجموعة بالتزامات الأداء عن طريق
حتويل الب�ضاعة �أو اخلدمات املتعهد بها �إىل عمالئها.
تقوم املجموعة باالعرتاف مبطلوبات العقود لقاء املقابل امل�ستلم فيما يتعلق بالتزامات الأداء التي مل يتم الوفاء بها ،وت�سجل هذه
املبالغ� ،إن وجدت ،كمطلوبات �أخرى يف بيان املركز املايل املجمع .وباملثل ،عندما ت�ستويف املجموعة بالتزام �أداء قبل ا�ستالم املقابل،
ت�سجل املجموعة �إما موجودات العقود �أو مدينو العقود� ،إن وجدت ،يف بيان املركز املايل املجمع تبع ًا ملا �إذا كان ا�ستحقاق املقابل
ي�ستند �إىل �أمر �آخر بخالف مرور فرتة زمنية معينة.
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 5.٣ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
ال�ضرائب
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
حتت�سب املجموعة ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة  %1من ربح ال�سنة وفق ًا لالحت�ساب املعدل ا�ستناد ًا �إىل قرار جمل�س
�إدارة امل�ؤ�س�سة الذي ين�ص على �أنه يجب ا�ستبعاد مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة واال�ستقطاع �إىل االحتياطي الإجباري من ربح ال�سنة
عند حتديد احل�صة.

الزكاة
يتم احت�ساب ح�صة الزكاة بن�سبة  %1من ربح املجموعة مبوجب القانون رقم  46ل�سنة  2006وقرار وزارة املالية رقم  58ل�سنة .2007

�ضريبة دعم العمالة الوطنية
تقوم املجموعة باحت�ساب �ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم  19ل�سنة  2000وقرار وزارة املالية رقم  24ل�سنة 2006
بن�سبة  %2.5من ربح ال�سنة اخلا�ضع لل�ضريبة .مبوجب القانون ،فقد مت خ�صم توزيعات �أرباح نقدية من ال�شركات املدرجة التي
تخ�ضع ل�ضريبة دعم العمالة الوطنية من ربح ال�سنة.

ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
تدرج املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة املرتاكمة .تت�ضمن تكلفة بند
املعدات تكاليف احليازة وكافة التكاليف املتعلقة مبا�شرة بها حتى ي�صل الأ�صل �إىل حالة الت�شغيل الالزمة لال�ستخدام املق�صود منه.
يتم احت�ساب اال�ستهالك على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات كما يلي:
ال�سنوات
مباين فنادق
�أثاث وتركيبات
�سيارات

40
10-3
3

عند بيع املوجودات �أو �سحبها من اال�ستخدام ،يتم ا�ستبعاد التكلفة واال�ستهالك املرتاكم للموجودات من احل�سابات مع �إدارج �أي
�أرباح او خ�سائر ناجتة من البيع يف بيان الدخل املجمع.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملن�ش�آت واملعدات يف تاريخ كل بيانات مالية جممعة لتحديد ما �إذا يوجد �أي م�ؤ�شر على
انخفا�ض قيمتها .ف�إذا وجد هذا امل�ؤ�شر ،يتم تخفي�ض قيمة املوجودات �إىل مبلغها املمكن ا�سرتداده وت�سجل خ�سائر انخفا�ض القيمة
يف بيان الدخل املجمع.
يتم ر�سملة امل�صروفات املتكبدة ال�ستبدال جزء من �أحد بنود املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات التي يتم املحا�سبة عنها ب�صورة منف�صلة
ويتم �شطب القيمة الدفرتية للجزء امل�ستبدل .ويتم ر�سملة امل�صروفات الالحقة الأخرى عندما حتقق زيادة املزايا االقت�صادية لبند
املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات املتعلق بها .وتدرج كافة امل�صروفات الأخرى يف بيان الدخل املجمع عند تكبدها.
�إن بند املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات و�أي جزء جوهري م�سجل مبدئي ًا يتم �إلغاء االعرتاف به عند البيع �أو عند عدم توقع �أي مزايا
اقت�صادية م�ستقبلية من ا�ستخدامه �أو بيعه .تدرج �أي �أرباح �أو خ�سائر ناجتة عن �إلغاء االعرتاف بالأ�صل (املحت�سبة بالفرق بني
�صايف متح�صالت البيع والقيمة الدفرتية للأ�صل) يف بيان الدخل املجمع عند �إلغاء االعرتاف بالأ�صل.
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 5.٣ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
عقارات ا�ستثمارية
تت�ضمن العقارات اال�ستثمارية العقارات قيد التطوير والعقارات املطورة واملحتفظ بها لغر�ض حت�صيل �إيجارات �أو زيادة القيمة
الر�أ�سمالية �أو كليهما .يتم ت�صنيف العقارات املحتفظ بها مبوجب عقد ت�أجري �ضمن العقارات اال�ستثمارية يف حالة االحتفاظ بها
لغر�ض حت�صيل �إيجارات �أو زيادة القيمة الر�أ�سمالية �أو كليهما ،بدال من بيعها �ضمن �سياق الأعمال العادي �أو ا�ستخدامها للإنتاج
او لأغرا�ض �إدارية.
يتم قيا�س العقارات اال�ستثمارية مبدئي ًا بالتكلفة مبا يف ذلك تكاليف املعاملة .تت�ضمن تكاليف املعاملة الأتعاب املهنية لقاء اخلدمات
القانونية والعموالت والتكاليف الأخرى حتى ي�صل العقار �إىل احلالة الالزمة له للت�شغيل .كما تت�ضمن القيمة الدفرتية تكلفة ا�ستبدال
جزء من العقار اال�ستثماري القائم يف وقت تكبد التكاليف يف حالة الوفاء مبعايري االعرتاف ،كما ت�ستبعد تكاليف اخلدمات اليومية
للعقار اال�ستثماري.
الحق ًا لالعرتاف املبدئي ،يتم �إدارج العقارات اال�ستثمارية بقيمتها العادلة التي تعك�س ظروف ال�سوق يف تاريخ البيانات املالية
املجمعة .كما يتم �إدارج الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة من التغريات يف القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر
خالل ال�سنة التي تن�ش�أ فيها.
تتم التحويالت �إىل �أو من العقارات اال�ستثمارية فقط عندما يكون هناك تغري يف اال�ستخدام .بالن�سبة للتحويل من عقار ا�ستثماري
�إىل عقار ي�شغله املالك ،ف�إن التكلفة املقدرة للمحا�سبة الالحقة متثل القيمة العادلة يف تاريخ التحويل .ويف حالة التحويل من عقار
ي�شغله املالك �إىل عقار ا�ستثماري ،تقوم املجموعة باملحا�سبة عن هذا العقار وفقا لل�سيا�سة املدرجة �ضمن ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
حتى تاريخ التغري يف اال�ستخدام.
ال يتم االعرتاف بالعقارات اال�ستثمارية عندما يتم بيعها �أو عندما يتم �سحب العقار اال�ستثماري ب�صفة دائمة من اال�ستخدام وال
يتوقع �أي مزايا اقت�صادية م�ستقبلية من بيعه� .إن الفرق بني �صايف متح�صالت البيع والقيمة الدفرتية للعقار اال�ستثماري قد ي�ؤدي
�إىل �أرباح او خ�سائر عند �سحب العقار اال�ستثماري من اال�ستخدام �أو بيعه .ت�سجل الأرباح �أو اخل�سائر يف بيان الدخل املجمع يف فرتة
�إلغاء االعرتاف.

انخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية
تقوم املجموعة بتاريخ كل بيانات مالية جممعة ب�إجراء تقييم لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على �أن �أ�صل ما قد تنخف�ض قيمته.
�إذا ظهر ذلك امل�ؤ�شر �أو عند �ضرورة �إجراء اختبار انخفا�ض القيمة ال�سنوي للأ�صل ،تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املقدر املمكن
ا�سرتداده للأ�صل� .إن املبلغ املمكن ا�سرتداده للأ�صل هو القيمة العادلة للأ�صل �أو وحدة �إنتاج النقد ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو القيمة
منتجا لتدفقات نقدية واردة م�ستقلة ب�شكل كبري عن تلك
�أثناء اال�ستخدام� ،أيهما �أعلى ،ويتم حتديده لأ�صل فردي ما مل يكن الأ�صل ً
التي تنتجها املوجودات �أو جمموعات املوجودات الأخرى .عندما تتجاوز القيمة الدفرتية لأ�صل ما �أو وحدة �إنتاج النقد املبلغ املمكن
ا�سرتداده ،يعترب الأ�صل قد انخف�ضت قيمته ويخف�ض �إىل مبلغه املمكن ا�سرتداده.
عند تقدير القيمة �أثناء اال�ستخدام ،تخ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة �إىل القيمة احلالية با�ستخدام معدل اخل�صم ما
قبل ال�ضرائب والذي يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للأموال واملخاطر املرتبطة بالأ�صل .عند حتديد القيمة العادلة
ناق�ص ًا التكاليف حتى البيع ،يتم ا�ستخدام منوذج تقييم منا�سب� .إن هذه العمليات املحا�سبية يتم ت�أييدها مب�ضاعفات التقييم �أو
�أ�سعار الأ�سهم املعلنة لل�شركات التابعة املتداولة عل ًنا �أو م�ؤ�شرات القيمة العادلة الأخرى املتاحة.
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بالن�سبة للموجودات با�ستثناء ال�شهرة ،يتم �إجراء تقدير بتاريخ كل بيانات مالية جممعة لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على
�أن خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة امل�سجلة �سابق ًا مل تعد موجودة �أو قد انخف�ضت .ف�إذا ما توفر هذا امل�ؤ�شر ،تقوم املجموعة بتقدير
املبلغ املمكن ا�سرتداده للموجودات �أو وحدات �إنتاج النقد .يتم رد خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة امل�سجلة �ساب ًقا فقط �إذا كان هناك
تغري يف االفرتا�ضات امل�ستخدمة يف حتديد املبلغ املمكن ا�سرتداده للأ�صل منذ االعرتاف ب�آخر خ�سائر انخفا�ض يف القيمة� .إن
الرد حمدود بحيث ال تتجاوز القيمة الدفرتية للموجودات مبلغها املمكن ا�سرتداده وكذلك ال تتجاوز القيمة الدفرتية التي قد يتم
حتديدها بال�صايف بعد اال�ستهالك� ،إذا مل يتم ت�سجيل خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل يف ال�سنوات ال�سابقة .يتم ت�سجيل هذا
الرد يف بيان الدخل املجمع ما مل يتم �إدراج الأ�صل باملبلغ املعاد تقييمه ويتم يف هذه احلالة معاملة الرد كزيادة �إعادة تقييم يف
الإيرادات ال�شاملة الأخرى.

عقود الت�أجري
تقوم املجموعة عند بدء العقد بتقييم ما �إذا كان العقد ميثل �أو ينطوي على عقد ت�أجري� .أي �إذا كان العقد ين�ص على احلق يف
ال�سيطرة على ا�ستخدام الأ�صل املحدد لفرتة من الوقت لقاء مقابل نقدي.

املجموعة كم�ست�أجر
تطبق املجموعة طريقة فردية لالعرتاف والقيا�س بالن�سبة لكافة عقود الت�أجري با�ستثناء عقود الت�أجري ق�صرية الأجل وعقود ت�أجري
املوجودات منخف�ضة القيمة .قامت املجموعة بت�سجيل مطلوبات الت�أجري ل�سداد مدفوعات الت�أجري وموجودات حق اال�ستخدام التي
متثل حق ا�ستخدام املوجودات الأ�سا�سية.

موجودات حق اال�ستخدام
ت�سجل املجموعة موجودات حق اال�ستخدام يف تاريخ بدء عقد الت�أجري (�أي تاريخ توافر الأ�صل الأ�سا�سي لال�ستخدام) .يتم قيا�س
ناق�صا �أي ا�ستهالك مرتاكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة ،ويتم تعديلها مقابل �أي �إعادة قيا�س
موجودات حق اال�ستخدام بالتكلفة ً
ملطلوبات الت�أجري .تت�ضمن تكلفة موجودات حق اال�ستخدام مبلغ مطلوبات الت�أجري امل�سجل ،والتكاليف املبدئية املبا�شرة املتكبدة،
ناق�صا �أي حوافز ت�أجري م�ستلمة .يتم ا�ستهالك موجودات حق اال�ستخدام على
ومدفوعات الت�أجري التي متت يف �أو قبل تاريخ البدءً ،
�أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى مدة عقد الت�أجري.
تتعر�ض موجودات حق اال�ستخدام لالنخفا�ض يف القيمة ،مبا يتوافق مع �سيا�سة املجموعة املو�ضحة �ضمن "انخفا�ض قيمة املوجودات
غري املالية".

مطلوبات الت�أجري
يف تاريخ بدء عقد الت�أجري ،ت�سجل املجموعة مطلوبات الت�أجري املقا�سة بالقيمة احلالية ملدفوعات الت�أجري التي يتعني �سدادها على
(ناق�صا �أي حوافز ت�أجري م�ستحقة) ومدفوعات الت�أجري املتغرية
مدى مدة عقد الت�أجري .تت�ضمن مدفوعات الت�أجري مدفوعات ثابتة
ً
التي ت�ستند �إىل م�ؤ�شر �أو �سعر ،واملبالغ املتوقع �سدادها مبوجب �ضمانات القيمة التخريدية .تت�ضمن مدفوعات الت�أجري � ً
أي�ضا �سعر
ممار�سة خيار ال�شراء امل�ؤكد ممار�سته من قبل املجموعة ب�صورة معقولة ومدفوعات غرامات �إنهاء مدة عقد الت�أجري �إذا كانت
مدة عقد الت�أجري تعك�س ممار�سة املجموعة خليار الإنهاء .يتم ت�سجيل مدفوعات الت�أجري املتغرية التي ال ت�ستند �إىل م�ؤ�شر �أو �سعر
كم�صروفات يف الفرتة التي يقع فيها احلدث �أو ال�شرط الذي ي�ستدعي حدوث ال�سداد.
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 5.٣ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
املجموعة كم�ؤجر
�إن عقود الت�أجري التي ال تقوم املجموعة مبوجبها بنقل كافة املخاطر واملزايا الهامة املرتبطة مبلكية الأ�صل يتم ت�صنيفها كعقود
ت�أجري ت�شغيلي .يتم احت�ساب �إيرادات الت�أجري الناجتة على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتات الت�أجري وتُدرج �ضمن الإيرادات
يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع ب�سبب طبيعتها الت�شغيلية .ت�ضاف التكاليف املبدئية املبا�شرة املتكبدة �أثناء التفاو�ض حول عقد
الت�أجري الت�شغيلي والرتتيب له �إىل القيمة الدفرتية للأ�صل امل�ؤجر ويتم ت�سجليها على مدى فرتة الت�أجري على نف�س �أ�سا�س �إيرادات
الت�أجري .تُ�سجل الإيجارات املحتملة ك�إيرادات يف فرتة اكت�سابها.

الأدوات املالية
�إن الأداة املالية هي �أي عقد ين�ش�أ عنه �أ�صل مايل ملن�ش�أة والتزام مايل �أو �أداة حقوق ملكية ملن�ش�أة �أخرى.

املوجودات املالية
االعرتاف املبدئي والقيا�س
يتم ت�صنيف املوجودات املالية عند االعرتاف املبدئي كموجودات مقا�سة الحقا وفقا للتكلفة املطف�أة �أو القيمة العادلة من خالل
الإيرادات ال�شاملة الأخرى �أو القيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر .ي�ستند ت�صنيف املوجودات املالية عند االعرتاف املبدئي
�إىل خ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية للأ�صل املايل ومنوذج �أعمال املجموعة امل�ستخدم يف �إدارتها .با�ستثناء �أر�صدة املدينني
التجاريني التي ال تت�ضمن بند متويل جوهري �أو تلك التي قامت املجموعة بتطبيق املربر العملي لها ،يتم قيا�سها وفقا ل�سعر املعاملة
املحدد طبقا للمعيار الدويل للتقارير املالية .15
تت�ضمن املوجودات املالية لدى املجموعة املدينني التجاريني والأر�صدة املدينة الأخرى والنقد والنقد املعادل واملوجودات املالية
املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات الأخرى.
طبق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  ،9حتدد املجموعة ت�صنيف املوجودات املالية ا�ستنادا �إىل منوذج الأعمال امل�ستخدم من قبل
املجموعة يف �إدارة املوجودات املالية وخ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية.

66

| www.arec-kwt.com

�شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
دولة الكويت

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة

 5.٣ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
تقييم منوذج الأعمال
حتدد املجموعة منوذج �أعمالها عند امل�ستوى الذي يعك�س على النحو الأف�ضل كيفية �إدارتها للموجودات املالية لتحقيق الغر�ض من
الأعمال .تت�ضمن هذه املعلومات:
ال�سيا�سات والأهداف املحددة للموجودات املالية والعملية املتبعة لتنفيذ هذه ال�سيا�سات؛
املخاطر التي ت�ؤثر على �أداء منوذج الأعمال (واملوجودات املالية املحتفظ بها �ضمن منوذج الأعمال) وكيفية �إدارة هذه املخاطر.
ي�ستند تقييم منوذج الأعمال �إىل ال�سيناريوهات املتوقعة ب�صورة معقولة دون و�ضع منوذج "ال�سيناريو الأ�سو�أ" �أو "�سيناريو حاالت
ال�ضغط" يف االعتبار .يف حالة حتقيق التدفقات النقدية بعد االعرتاف املبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات الأ�صلية للمجموعة ،لن
تغري املجموعة من ت�صنيف املوجودات املالية املتبقية املحتفظ بها �ضمن منوذج الأعمال ،ولكنها �ستدرج هذه املعلومات عند تقييم
املوجودات املالية امل�ستحدثة �أو امل�شرتاة يف الفرتات امل�ستقبلية.
تقييم ما �إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متثل مدفوعات �أ�صل املبلغ والفائدة فقط (اختبار مدفوعات �أ�صل املبلغ والفائدة
فقط)
تقوم املجموعة بتقييم ال�شروط التعاقدية للموجودات املالية لتحديد ما �إذا كانت ت�ستويف اختبار مدفوعات �أ�صل املبلغ والفائدة
فقط .لأغرا�ض هذا االختبارُ ،يعرف "�أ�صل املبلغ"ب�أنه القيمة العادلة للأ�صل املايل عند االعرتاف املبدئي وقد يتغري على مدى عمر
الأ�صل املايل .وتُعرف الفائدة ب�أنها املقابل لقاء القيمة الزمنية للأموال وخماطر االئتمان املرتبطة ب�أ�صل املبلغ وخماطر الإقرا�ض
الأ�سا�سية الأخرى والتكاليف وكذلك هام�ش الربح .وعند تقييم ما �إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تتمثل يف مدفوعات �أ�صل
املبلغ والفائدة فقط ،تراعي املجموعة ما �إذا كان الأ�صل املايل يت�ضمن �شروط تعاقدية قد تغري من توقيت �أو مبلغ التدفقات النقدية
التعاقدية بحيث ال ت�ستويف هذا ال�شرط.

القيا�س الالحق
�أجرت املجموعة تقييم ًا ملوجوداتها املالية والتي تتمثل يف املدينني التجاريني والأر�صدة املدينة الأخرى والنقد والنقد املعادل .انتهت
املجموعة �إىل �إنها حتتفظ بهذه املوجودات لغر�ض حت�صيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن املتوقع �أن ت�ؤدي �إىل تدفقات نقدية متثل
مدفوعات �أ�صل املبلغ والفائدة فقط .وقامت املجموعة بتحليل خ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية لتلك الأدوات وانتهت �إىل �أنها
ت�ستويف معايري القيا�س وفقا لطريقة التكلفة املطف�أة .وبالتايل ،مل يحدث �أي تغيري يف ت�صنيف هذه الأدوات.
�سيتم القيا�س الالحق للمدينني التجاريني والأر�صدة املدينة الأخرى وفق ًا للمبلغ الأ�صلي غري املخ�صوم ال�صادر به فواتري �أو �سعر
املعاملة ناق�ص ًا �أي خ�سائر ائتمان متوقعة مرتاكمة.
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املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
عند االعرتاف املبدئي ،قد تختار املجموعة ت�صنيف بع�ض اال�ستثمارات يف �أ�سهم على نحو غري قابل للإلغاء كا�ستثمارات مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى عندما ت�ستويف تعريف حقوق امللكية طبقا ملعيار املحا�سبة الدويل  32الأدوات
املالية :العر�ض وال يتم االحتفاظ بها لغر�ض املتاجرة �أو كمقابل حمتمل م�سجل من قبل املجموعة يف عملية دمج �أعمال .يتم حتديد
هذا الت�صنيف على �أ�سا�س كل �أداة على حدة.
يتم االعرتاف مبدئ ًيا ب�أدوات حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى وف ًقا للقيمة العادلة زائدً ا
تكاليف املعاملة املتعلقة بها مبا�شر ًة ،ويتم قيا�سها الح ًقا بالقيمة العادلة .ت�سجل التغريات يف القيمة العادلة مبا يف ذلك بند حتويل
العمالت الأجنبية �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى ،وتعر�ض �ضمن التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة كجزء من بيان حقوق
امللكية املجمع .كما يتم حتويل الأرباح واخل�سائر املرتاكمة امل�سجلة �سابقا يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى �إىل الأرباح املرحلة عند
�إلغاء االعرتاف ،وال يتم ت�سجيلها يف بيان الدخل املجمع .يتم ت�سجيل �إيرادات توزيعات الأرباح يف بيان الدخل املجمع ما مل ميثل
بو�ضوح ا�سرتداد جزء من تكلفة اال�ستثمار ويف هذه احلالة يتم االعرتاف بها يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى .وال تخ�ضع �أدوات حقوق
امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى لتقييم انخفا�ض القيمة.

�إلغاء االعرتاف
ال يتم االعرتاف ب�أ�صل مايل (�أو جزء من الأ�صل املايل �أو جزء من جمموعة موجودات مالية مماثلة ح�سبما ينطبق عليه ذلك)
عندما:
تنتهي احلقوق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل
التزاما بدفع التدفقات النقدية امل�ستلمة
تقوم املجموعة بتحويل حقوقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل �أو تتحمل
ً
بالكامل دون ت�أخري مادي �إىل طرف �آخر مبوجب ترتيب "القب�ض والدفع" و�إما (�أ) �أن تقوم املجموعة بتحويل كافة املخاطر واملزايا
الهامة للأ�صل �أو (ب) ال تقوم املجموعة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة للأ�صل ولكنها فقدت ال�سيطرة على
الأ�صل.
عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من �أ�صل ما �أو تقوم بالدخول يف ترتيب "القب�ض والدفع" ،تقوم
املجموعة بتقييم ما �إذا كانت حتتفظ مبخاطر ومزايا امللكية و�إىل �أي مدى ذلك .عندما ال تقوم املجموعة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة
املخاطر واملزايا الهامة للأ�صل ومل تفقد ال�سيطرة على الأ�صل ،ت�ستمر املجموعة يف ت�سجيل الأ�صل املحول مبقدار ا�ستمرارها يف
ال�سيطرة على الأ�صل .ويف تلك احلالة ،تقوم املجموعة �أي�ض َا بت�سجيل االلتزام ذي ال�صلة .يتم قيا�س الأ�صل املحول وااللتزام املرتبط
به على �أ�سا�س يعك�س احلقوق وااللتزامات التي حتتفظ بها املجموعة .يتم قيا�س ال�سيطرة امل�ستمرة التي ت�أخذ �شكل �ضمان على
الأ�صل املحول بالقيمة الدفرتية الأ�صلية للأ�صل �أو احلد الأق�صى للمقابل الذي يجب على املجموعة �سداده �أيهما �أقل.
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انخفا�ض قيمة املوجودات املالية
ي�ستند احت�ساب املجموعة خل�سائر انخفا�ض قيمة املوجودات املالية �إىل طريقة خ�سائر االئتمان املتوقعة امل�ستقبلية.
حتديد خ�سائر االئتمان املتوقعة للمدينني التجاريني والأر�صدة املدينة الأخرى والنقد والنقد املعادل
فيما يتعلق باملدينني التجاريني والأر�صدة املدينة الأخرى ،قامت املجموعة بتطبيق الطريقة املب�سطة واحت�ساب خ�سائر االئتمان
املتوقعة على مدى عمر الأداة حيث �إن الطريقة املب�سطة ال تتطلب تتبع التغريات يف خماطر االئتمان .قامت املجموعة ب�إن�شاء
م�صفوفة خم�ص�صات ت�ستند �إىل خربة املجموعة ال�سابقة بخ�سائر االئتمان التي يتم تعديلها مقابل العوامل امل�ستقبلية اخلا�صة
باملدينني والبيئة االقت�صادية للمجموعة.
تعامل الإدارة الأ�صل املايل ك�أ�صل متعرث يف حالة الت�أخر يف �سداد املدفوعات التعاقدية ملدة  90يوم ًا .ومع ذلك ،قد تعترب الإدارة
الأ�صل املايل ك�أ�صل متعرث يف بع�ض احلاالت ،وذلك يف حالة �أن ت�شري املعلومات الداخلية �أو اخلارجية �إىل عدم احتمالية ا�ستالم
املجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل مراعاة �أي تعزيزات ائتمانية حمتفظ بها من قبل املجموعة .يتم �شطب الأ�صل
املايل عندما ال يكون هناك توقع معقول با�سرتداد التدفقات النقدية التعاقدية.
ال حتدد املجموعة خ�سائر االئتمان املتوقعة للنقد والنقد املعادل حيث تعترب مرتبطة مبخاطر منخف�ضة وال تتوقع املجموعة تكبد �أي
خ�سائر ائتمان لهذه الأدوات.

املطلوبات املالية
االعرتاف املبدئي والقيا�س
ت�صنف املطلوبات املالية كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر �أو قرو�ض و�سلف متى كان ذلك
مالئ ًما .حتدد املجموعة ت�صنيف مطلوباتها املالية عند االعرتاف املبدئي.
تدرج املطلوبات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة ويف حالة القرو�ض وال�سلف ،بال�صايف بعد تكاليف املعاملة املتعلقة بها مبا�شر ًة.
تت�ضمن املطلوبات املالية للمجموعة القرو�ض والت�سهيالت البنكية والدائنني التجاريني والأر�صدة الدائنة الأخرى.
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 5.٣ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
القيا�س الالحق
ي�ستند قيا�س املطلوبات املالية �إىل ت�صنيفها كما يلي:

قرو�ض وت�سهيالت بنكية
بعد االعرتاف املبدئي ،يتم الحقا قيا�س القرو�ض والت�سهيالت البنكية بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
وت�سجل الأرباح �أو اخل�سائر يف بيان الدخل املجمع عندما يتم ا�ستبعاد املطلوبات وكذلك من خالل عملية �إطفاء معدل الفائدة
الفعلي.
يتم احت�ساب التكلفة املطف�أة اخذا يف االعتبار �أي خ�صم �أو عالوة على احليازة والأتعاب �أو التكاليف التي تعترب جزءا ال يتجز�أ من
معدل الفائدة الفعلي .ويدرج �إطفاء معدل الفائدة الفعلي �ضمن تكاليف التمويل يف بيان الدخل املجمع.

دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى
يتم ت�سجيل املطلوبات عن مبالغ �ستدفع يف امل�ستقبل لقاء ب�ضائع �أو خدمات مت ت�سلمها� ،سواء �صدرت بها فواتري من قبل املورد �أو
مل ت�صدر.

�إلغاء االعرتاف
ال يتم االعرتاف ب�أي التزام مايل عند الإعفاء من االلتزام املرتبط باملطلوبات �أو �إلغا�ؤه �أو انتهاء �سريانه .عند ا�ستبدال التزام
مايل حايل ب�آخر من نف�س املقر�ض ب�شروط خمتلفة ب�شكل جوهري� ،أو تعديل �شروط االلتزام احلايل ب�شكل كبري ،يتم معاملة هذا
التبديل �أو التعديل ك�إلغاء االعرتاف بااللتزام الأ�صلي واالعرتاف بالتزام جديد ،ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية ذات ال�صلة يف
بيان الدخل املجمع.

مقا�صة الأدوات املالية
يتم �إجراء مقا�صة بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويتم �إدراج �صايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع فقط عند وجود حق
قانوين حايل ملزم مبقا�صة املبالغ امل�سجلة وتعتزم املجموعة الت�سوية على �أ�سا�س ال�صايف لتحقيق املوجودات وت�سوية االلتزامات يف
�آن واحد.
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 5.٣ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
دمج الأعمال
يتم املحا�سبة عن دمج الأعمال با�ستخدام طريقة احليازة .يتم قيا�س املقابل املحول يف عملية دمج الأعمال وفقا للقيمة العادلة التي
يتم احت�سابها مبجموع القيمة العادلة يف تاريخ احليازة للموجودات املحولة من قبل املجموعة واملطلوبات املتكبدة من قبل املجموعة
�إىل املالكني ال�سابقني لل�شركة امل�شرتاة وحقوق امللكية ال�صادرة من قبل املجموعة مقابل ال�سيطرة على ال�شركة امل�شرتاة .وت�سجل
التكاليف املتعلقة باحليازة ب�شكل عام يف بيان الدخل املجمع عند تكبدها.
يتم يف تاريخ احليازة ،ت�سجيل املوجودات املحددة التي مت حيازتها واملطلوبات املقدرة وفقا لقيمتها العادلة با�ستثناء موجودات
ومطلوبات ال�ضرائب امل�ؤجلة �أو �أدوات حقوق امللكية املتعلقة برتتيبات املدفوعات بالأ�سهم واملوجودات امل�صنفة كمحتفظ بها لغر�ض
البيع ،ويف هذه احلاالت يتم املحا�سبة عنها وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ذات ال�صلة .يتم قيا�س ال�شهرة ب�صفتها الزيادة يف
جمموع املقابل املحول وقيمة �أي ح�ص�ص غري م�سيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة؛ والقيمة العادلة حل�صة امللكية املحتفظ بها �سابقا من
قبل امل�شرتي يف ال�شركة امل�شرتاة فوق �صايف قيمة املوجودات املحددة التي مت حيازتها واملطلوبات املقدرة يف تاريخ احليازة .يف حالة
جتاوز �صايف قيمة املوجودات املحددة التي مت حيازتها واملطلوبات املقدرة بعد التقييم ملجموع املقابل املحول وقيمة �أي ح�ص�ص غري
م�سيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة والقيمة العادلة حل�صة امللكية املحتفظ بها �سابقا من قبل امل�شرتي يف ال�شركة امل�شرتاة ،ي�سجل مبلغ
الزيادة ك�أرباح يف بيان الدخل املجمع مبا�شرة.
ميكن قيا�س احل�ص�ص غري امل�سيطرة �إما بن�سبة احل�صة يف القيم امل�سجلة ل�صايف املوجودات املحددة لل�شركة امل�شرتاة �أو بالقيمة
العادلة لهذه احل�صة .ويتم اختيار �أ�سا�س القيا�س على �أ�سا�س كل معاملة على حدة.
عند حتقيق دمج الأعمال على مراحل ،ف�إن ح�صة ملكية املحتفظ بها �سابق ًا لدى املجموعة يف ال�شركة امل�شرتاة يتم �إعادة قيا�سها
بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة (التاريخ الذي ح�صلت فيه املجموعة على ال�سيطرة) وتدرج �أي �أرباح �أو خ�سائر ناجتة يف بيان
الدخل املجمع .ويعاد ت�صنيف املبالغ الناجتة من احل�ص�ص يف ال�شركة امل�شرتاة قبل تاريخ احليازة والتي �سبق ت�سجيلها يف الإيرادات
ال�شاملة الأخرى �إىل بيان الدخل املجمع وتعترب هذه الطريقة منا�سبة يف حالة بيع احل�صة.

ال�شهرة
�إن ال�شهرة الناجتة من حيازة �شركات تابعة تدرج بالتكلفة املحددة يف تاريخ حيازة الأعمال ناق�صا خ�سائر انخفا�ض القيمة� ،إن
وجدت.
لغر�ض �إجراء اختبار انخفا�ض القيمة ،يتم توزيع ال�شهرة على كل وحدة من وحدات �إنتاج النقد للمجموعة (�أو جمموعات وحدات
�إنتاج النقد) املتوقع �أن ت�ستفيد من حوافز الدمج .يتم اختبار وحدة �إنتاج النقد التي مت توزيع ال�شهرة عليها لغر�ض حتديد انخفا�ض
القيمة �سنو ًيا �أو على فرتات �أكرث تكرا ًرا يف حالة وجود م�ؤ�شر على �أن الوحدة قد تنخف�ض قيمتها.
�إذا كان املبلغ املمكن ا�سرتداده لوحدة �إنتاج النقد �أقل من قيمتها الدفرتية ،يتم توزيع خ�سائر انخفا�ض القيمة �أوال لتخفي�ض القيمة
الدفرتية لأي �شهرة موزعة على الوحدة ثم على املوجودات الأخرى للوحدة على �أ�سا�س ن�سبي بنا ًء على القيمة الدفرتية لكل �أ�صل يف
الوحدة .وت�سجل �أي خ�سائر انخفا�ض يف قيمة ال�شهرة مبا�شرة يف بيان الدخل املجمع .وال يتم رد خ�سائر انخفا�ض قيمة ال�شهرة يف
فرتات الحقة .عند بيع �أي وحدة من وحدات �إنتاج النقد ،تدرج قيمة ال�شهرة ذات ال�صلة عند الأرباح �أو اخل�سائر من البيع.
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 5.٣ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
�إن ال�شركة الزميلة هي املن�ش�أة التي متار�س عليها املجموعة ت�أثري ًا ملمو�س ًا� .إن الت�أثري امللمو�س هو القدرة على امل�شاركة يف القرارات
اخلا�صة بال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركة امل�ستثمر فيها دون ممار�سة ال�سيطرة او ال�سيطرة امل�شرتكة على هذه ال�سيا�سات� .إن
االعتبارات امل�ستخدمة يف حتديد الت�أثري امللمو�س �أو ال�سيطرة امل�شرتكة مماثلة لتلك ال�ضرورية لتحديد ال�سيطرة على ال�شركات
التابعة.
يتم املحا�سبة عن اال�ستثمار يف �شركة زميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية .وفق ًا لطريقة حقوق امللكية ،يدرج اال�ستثمار يف �شركة
زميلة مبدئيا بالتكلفة .يتم تعديل القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف بيان املركز املايل املجمع لت�سجيل التغريات يف ح�صة املجموعة من
�صايف موجودات ال�شركة الزميلة منذ تاريخ احليازة .تدرج ال�شهرة املتعلقة بال�شركة الزميلة بالقيمة الدفرتية لال�ستثمار وال يتم
�إطفاءها �أو اختبارها ب�صورة فردية لغر�ض حتديد انخفا�ض القيمة .يعك�س بيان الدخل املجمع ح�صة املجموعة يف نتائج عمليات
ال�شركة الزميلة .يف حالة وجود تغري م�سجل مبا�شرة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�شركة الزميلة تقوم املجموعة بت�سجيل ح�صتها
يف �أي تغريات والإف�صاحات ،متى كان ذلك منا�س ًبا ،يف بيان الدخل ال�شامل املجمع .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يف حالة ت�سجيل �أي تغري
مبا�شرة يف حقوق ملكية ال�شركة الزميلة ،تقوم املجموعة بت�سجيل ح�صتها يف �أي تغريات ،متى كان ذلك منا�س ًبا ،يف بيان التغريات
يف حقوق امللكية املجمع .ويتم ا�ستبعاد الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة من املعامالت بني املجموعة وال�شركة الزميلة مبقدار
ح�صة امللكية يف ال�شركة الزميلة.
تعر�ض ح�صة املجموعة يف �أرباح او خ�سائر ال�شركة الزميلة يف مقدمة بيان الدخل املجمع خارج ربح الت�شغيل ،ومتثل الأرباح �أو
اخل�سائر بعد ال�ضرائب واحل�ص�ص غي امل�سيطرة يف ال�شركات التابعة لل�شركة الزميلة.
يتم �إعداد البيانات املالية لل�شركة الزميلة يف نف�س فرتة البيانات املالية املجمعة للمجموعة ،ويف حالة وجود اختالف يف تاريخ
البيانات املالية املجمعة لل�شركة الزميلة ،مبا ال يتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ البيانات املالية املجمعة للمجموعة ،يتم �إجراء
التعديالت الالزمة مقابل ت�أثريات املعامالت �أو الأحداث اجلوهرية التي تقع بني ذلك التاريخ وتاريخ البيانات املالية املجمعة
للمجموعة .ويتم عند ال�ضرورة� ،إجراء التعديالت حتى تتوافق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة الزميلة مع تلك اخلا�صة باملجموعة.
عند فقدان الت�أثري امللمو�س على ال�شركة الزميلة ،تقوم املجموعة بقيا�س وت�سجيل �أي ا�ستثمار حمتفظ به وفق ًا لقيمته العادلة .وتدرج
�أي فروق بني القيمة الدفرتية لل�شركة الزميلة عند فقدان الت�أثري امللمو�س والقيمة العادلة لال�ستثمار املحتفظ به واملتح�صالت من
البيع يف بيان الدخل املجمع.

النقد والنقد املعادل
لأغرا�ض بيان التدفقات النقدية املجمع ،يتكون النقد والنقد املعادل من النقد يف ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك والنقد يف
حمافظ ا�ستثمارية وودائع بنكية.

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
تقدم املجموعة مكاف�أة نهاية اخلدمة جلميع موظفيها .ي�ستند ا�ستحقاق هذه املكاف�أة �إىل الراتب النهائي وطول مدة اخلدمة
للموظفني ويخ�ضع لإمتام فرتة خدمة معينة كحد �أدنى� .إن التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت ت�ستحق على مدى فرتة اخلدمة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك وبالن�سبة للموظفني الكويتيني ،تقوم املجموعة بتقدمي م�ساهمات �إىل امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية،
حتت�سب كن�سبة مئوية من رواتب املوظفني� .إن التزامات املجموعة حمددة بهذه امل�ساهمات التي ت�سجل كم�صروفات عند ا�ستحقاقها.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة

 5.٣ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
خم�ص�صات
ت�سجل املخ�ص�صات عندما يكون لدى املجموعة التزام حايل (قانوين �أو ا�ستداليل) ناجت عن حدث وقع يف ال�سابق ومن املحتمل �أن
يتطلب الأمر تدفق �صادر ملوارد مت�ضمنة مزايا اقت�صادية لت�سوية االلتزام وميكن تقدير مبلغ االلتزام ب�شكل موثوق منه.

�أ�سهم اخلزينة
متثل �أ�سهم اخلزينة الأ�سهم اململوكة لل�شركة الأم التي �أ�صدرتها ثم �أعادت املجموعة �شرائها ومل يتم بعد �إعادة �إ�صدارها �أو �إلغائها
حتى تاريخ البيانات املالية املجمعة .يتم املحا�سبة عن �أ�سهم اخلزينة با�ستخدام طريقة التكلفة .مبوجب طريقة التكلفة ،يتم ت�سجيل
�إجمايل تكلفة الأ�سهم يف ح�ساب مقابل �ضمن حقوق امللكية عند بيع �أ�سهم اخلزينة ،وت�ضاف الأرباح �إىل ح�ساب م�ستقل غري قابل
للتوزيع �ضمن حقوق امللكية "احتياطي �أ�سهم خزينة" .ويتم حتميل �أي خ�سائر متكبدة على نف�س احل�ساب مبقدار الر�صيد امل�ضاف،
كما يتم حتميل �أي خ�سائر �إ�ضافية على الأرباح املرحلة �إىل االحتياطيات ثم �إىل العالوة� .إن الأرباح املحققة الحقا عند بيع �أ�سهم
اخلزينة يتم ا�ستخدامها �أو ًال ملقا�صة �أي خ�سائر م�سجلة �سابقا يف االحتياطيات والأرباح املرحلة والربح من بيع �أ�سهم خزينة.

حتويل العمالت الأجنبية
تعر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي ،الذي ميثل �أي�ض ًا العملة الرئي�سية وعملة العر�ض لل�شركة الأم .بالن�سبة لكل �شركة
يف املجموعة ،فهي حتدد عملتها الرئي�سية وتقا�س البنود املت�ضمنة يف البيانات املالية لكل �شركة با�ستخدام تلك العملة الرئي�سية.

املعامالت والأر�صدة
يتم ت�سجيل املعامالت بالعمالت الأجنبية مبدئي ًا من قبل �شركات املجموعة وف ًقا لأ�سعار ال�صرف الفورية لعمالتها الرئي�سية ذات
ال�صلى بتاريخ ت�أهل املعاملة لالعرتاف لأول مرة.
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املدرجة بالعمالت الأجنبية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف الفورية للعملة الرئي�سية ال�سائدة بتاريخ
البيانات املالية املجمعة .تدرج كافة الفروق يف بيان الدخل املجمع.
يتم حتويل البنود غري النقدية املقا�سة وف ًقا للتكلفة التاريخية بعملة �أجنبية با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف يف تواريخ املعامالت املبدئية.
وبالن�سبة للبنود غري النقدية املقا�سة وفق ًا للقيمة العادلة بعملة �أجنبية فيتم حتويلها با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف يف تاريخ حتديد
القيمة العادلة� .إن �أي �شهرة ناجتة عن حيازة عملية �أجنبية و�أي تعديالت قيمة عادلة مقابل القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات
الناجتة عن احليازة يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات العمليات الأجنبية وحتويلها وف ًقا ل�سعر الإقفال.

�شركات املجموعة
كما يف البيانات املالية املجمعة ،يتم حتويل املوجودات واملطلوبات لل�شركات التابعة والقيمة الدفرتية لل�شركة الزميلة الأجنبية �إىل
عملة العر�ض لل�شركة الأم (الدينار الكويتي) وف ًقا ل�سعر ال�صرف ال�سائد يف تاريخ البيانات املالية املجمعة ،ويتم حتويل بيان الدخل
لهذه ال�شركات وفق ًا ملتو�سط �أ�سعار ال�صرف ال�سارية لل�سنة .تدرج فروق حتويل العمالت الأجنبية الناجتة عن حتويل العمليات يف
بيان الدخل ال�شامل املجمع كاحتياطي حتويل عمالت �أجنبية �ضمن حقوق امللكية .عند ا�ستبعاد �شركة �أجنبية ،يدرج املبلغ املرتاكم
امل�ؤجل امل�سجل يف حقوق امللكية املتعلق بالعملية الأجنبية �ضمن بيان الدخل املجمع.
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 5.٣ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
تكاليف متويل
يتم ر�سملة تكاليف التمويل املتعلقة مبا�شرة بحيازة �أو �إن�شاء �أو �إنتاج املوجودات امل�ؤهلة التي تتطلب بال�ضرورة فرتة زمنية طويلة
لت�صبح جاهزة لال�ستخدام املق�صود منها �أو للبيع ،كجزء من هذه املوجودات ،حتى ذلك الوقت الذي تكون فيه املوجودات جاهزة
ب�شكل كبري لال�ستخدام املق�صود منها .يتم ت�سجيل كافة تكاليف التمويل الأخرى يف الفرتة التي يتم فيها تكبدها.

موجودات ومطلوبات حمتملة
ال يتم االعرتاف باملطلوبات املحتملة يف بيان املركز املايل املجمع ولكن يف�صح عنها ما مل يكن احتمال التدفق ال�صادر للموارد
املت�ضمنة ملزايا اقت�صادية �أم ًرا م�ستبعدً ا.
ال يتم االعرتاف باملوجودات املحتملة يف بيان املركز املايل املجمع ولكن يف�صح عنها عندما يكون التدفق الوارد ملزايا اقت�صادية
�أم ًرا حمتمال.

معلومات القطاعات
�إن القطاع هو جزء مميز من املجموعة ي�ضطلع �إما يف تقدمي منتجات �أو خدمات (قطاع جتاري) �أو تقدمي منتجات وخدمات يف بيئة
اقت�صادية معينة تخ�ضع للمخاطر واملزايا التي تختلف عن قطاعات �أخرى.

 6.٣الأحكام والتقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة

�إن �إعداد البيانات املالية املجمعة يتطلب من الإدارة و�ضع �أحكام وتقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على املبالغ امل�سجلة للإيرادات
وامل�صروفات واملوجودات واملطلوبات والإف�صاح عن املطلوبات املحتملة بتاريخ البيانات املالية املجمعة .ومع ذلك ف�إن عدم الت�أكد
من االفرتا�ضات والتقديرات ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نتائج تتطلب �إجراء تعديل مادي على قيمة الأ�صل �أو االلتزام املت�أثر يف الفرتات
امل�ستقبلية.

التقديرات واالفرتا�ضات
فيما يلي االفرتا�ضات الرئي�سية التي تتعلق بامل�صادر امل�ستقبلية والرئي�سية الأخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ البيانات املالية
املجمعة والتي ترتبط مبخاطر جوهرية تت�سبب يف �إجراء تعديل مادي على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة
املالية التالية:

الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملن�ش�آت واملعدات
حتدد الإدارة الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واملن�ش�آت واملعدات لغر�ض احت�ساب اال�ستهالك .يحدد هذا التقدير بعد مراعاة
اال�ستخدام املتوقع للأ�صل �أو عوامل التلف والت�آكل الطبيعي من اال�ستعمال .تقوم الإدارة مبراجعة القيمة التخريدية والأعمار
الإنتاجية على �أ�سا�س �سنوي ،ويتم تعديل ر�سوم اال�ستهالك امل�ستقبلية عندما تعتقد الإدارة ان الأعمار الإنتاجية تختلف عن
التقديرات ال�سابقة.
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 6.٣الأحكام والتقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة (تتمة)
قيا�س القيمة العادلة و�أ�ساليب التقييم
يتم قيا�س بع�ض موجودات ومطلوبات املجموعة وفقا للقيمة العادلة لغر�ض �إعداد البيانات املالية املجمعة .حتدد �إدارة املجموعة
الطرق الرئي�سية املنا�سبة واملدخالت املطلوبة لقيا�س القيمة العادلة .عند حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات ،ت�ستخدم
الإدارة بيانات ال�سوق امللحوظة .يف حالة عدم وجود بيانات ملحوظة يف ال�سوق ،تقوم املجموعة بتعيني خبري تقييم خارجي م�ؤهل
لإجراء عملية التقييم .يتم االف�صاح عن املعلومات حول طرق التقييم واملدخالت ال�ضرورية امل�ستخدمة لتحديد القيمة العادلة
للموجودات واملطلوبات يف �إي�ضاحي  5و.26

انخفا�ض قيمة �شركة زميلة
يتم تقدير خ�سائر انخفا�ض قيمة �شركة زميلة يف حالة وجود م�ؤ�شر على وجود االنخفا�ض يف القيمة .يتم حتديد االنخفا�ض يف
القيمة جلميع القيم الدفرتية ال�ستثمار املجموعة يف �شركة زميلة مبا يف ذلك ال�شهرة ،وبالتايل ،ال يتم حتديد انخفا�ض قيمة ال�شهرة
ب�صورة منف�صلة .يتم الإف�صاح عن ت�أثري انخفا�ض القيمة على هذه البيانات املالية املجمعة يف �إي�ضاح .6

قيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة
ت�سجل املجموعة ب�صفة دائمة خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة للمدينني التجاريني التي ال تت�ضمن ب�صفة عامة بند
متويل جوهري .تقدر خ�سائر االئتمان املتوقعة لهذه املوجودات املالية با�ستخدام م�صفوفة املخ�ص�صات بناء على خربة املجموعة
ال�سابقة بخ�سائر االئتمان ،التي مت تعديلها مقابل عوامل تتعلق باملدينني والظروف االقت�صادية العامة وتقييم توجهات الظروف
احلالية واملتوقعة يف تاريخ البيانات املالية املجمعة مبا يف ذلك القيمة الزمنية للأموال ،كلما كان ذلك منا�س ًبا� .إن خ�سائر االئتمان
املتوقعة على مدى عمر الأداة متثل خ�سائر االئتمان املتوقعة الناجتة من كافة �أحداث التعرث املحتملة على مدى العمر املتوقع للمدينني
التجاريني.
ت�سجل املجموعة خم�ص�ص خ�سائر مقابل خ�سائر االئتمان املتوقعة للموجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة .مل يتم ت�سجيل
خ�سائر انخفا�ض القيمة يف �أدوات حقوق امللكية امل�صنفة كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة
الأخرى .يتم حتديث قيمة خ�سائر االئتمان املتوقعة يف تاريخ كل بيانات مالية جممعة.

عقود الت�أجري  -تقدير معدل االقرتا�ض املتزايد
ال ميكن للمجموعة �أن حتدد ب�سهولة معدل الربح املت�ضمن يف عقد الت�أجري وبالتايل ف�إنها ت�ستخدم معدل االقرتا�ض املتزايد لقيا�س
مطلوبات الت�أجري� .إن معدل االقرتا�ض املتزايد هو املعدل الذي يتعني على املجموعة �سداده القرتا�ض الأموال الالزمة للح�صول
على �أ�صل ذي قيمة مماثلة للأ�صل املرتبط بحق اال�ستخدام يف بيئة اقت�صادية مماثلة ،على �أن يتم االقرتا�ض ملدة مماثلة مقابل
�ضمان مماثل .لذلك يعك�س معدل االقرتا�ض املتزايد ما "يتعني على املجموعة" �سداده ،والذي يتطلب تقدي ًرا عند عدم توفر �أ�سعار
ملحوظة �أو عندما حتتاج �إىل تعديل لتعك�س �شروط و�أحكام عقد الت�أجري.
تقوم املجموعة بتقدير معدل االقرتا�ض املتزايد با�ستخدام مدخالت ملحوظة (مثل معدالت الربح يف ال�سوق) عندما تكون متاحة
ومطلوبة لإجراء بع�ض التقديرات اخلا�صة باملن�ش�أة.
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 6.٣الأحكام والتقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة (تتمة)
الأحكام
يف �إطار تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،تقوم الإدارة باتخاذ الأحكام التالية التي يكون لها الت�أثري الأكرث جوهرية على
املبالغ امل�سجلة يف البيانات املالية املجمعة.

ت�صنيف العقارات
تقرر الإدارة عند حيازة عقار ما �إذا �سيتم ت�صنيفه كعقار حمتفظ به لغر�ض املتاجرة �أو عقار قيد التطوير �أو عقار ا�ستثماري� .إن
ناق�صا انخفا�ض القيمة �أو
االحكام املتخذة هذه عند احليازة �سوف حتدد ما �إذا كان �سيتم الحقا قيا�س هذه العقارات بالتكلفة ً
بالتكلفة �أو بالقيمة املمكن حتقيقها �أو القيمة العادلة �أيهما �أقل ،وما �إذا �سيتم ت�سجيل التغريات يف القيمة العادلة لهذه العقارات يف
بيان الدخل املجمع �أو بيان الدخل ال�شامل املجمع .تقوم املجموعة بت�صنيف العقارات كما يلي:
عقار حمتفظ به لغر�ض املتاجرة :يف حالة حيازة العقار ب�صورة رئي�سية لغر�ض البيع �ضمن �سياق الأعمال العادي.
عقار قيد التطوير :يف حالة حيازة العقار بغر�ض التطوير.
عقار ا�ستثماري :يف حالة حيازة العقار لغر�ض حتقيق �إيرادات الت�أجري �أو زيادة القيمة الر�أ�سمالية او ال�ستخدام م�ستقبلي غري
حمدد.

ت�صنيف اال�ستثمارات
ي�ستند ت�صنيف اال�ستثمارات �إىل نية الإدارة عند احليازة ويتطلب ذلك اتخاذ �أحكام جوهرية.
حتديد مدة عقود الت�أجري التي تت�ضمن خيارات التجديد والإنهاء  -املجموعة كم�ست�أجر
حتدد املجموعة مدة عقد الت�أجري بو�صفها مدة غري قابلة للإلغاء لعقد الت�أجري �إىل جانب �أي فرتات تت�ضمن خيار مد فرتة عقد
الت�أجري يف حالة الت�أكد ب�صورة معقولة من ممار�سته� ،أو �أي فرتات ي�شملها خيار �إنهاء عقد الت�أجري يف حالة عدم الت�أكد ب�صورة
معقولة من ممار�سته.
تت�ضمن العديد من عقود الت�أجري اخلا�صة باملجموعة خيارات التمديد والإنهاء .وت�ستعني املجموعة بالأحكام يف تقييم ما �إذا كان من
امل�ؤكد ب�صورة معقولة ممار�سة خيار جتديد �أو �إنهاء العقد� .أي �أنها تراعي كافة العوامل ذات ال�صلة التي حتقق حافز ًا اقت�صادي ًا
ملمار�سة خيار التجديد �أو الإنهاء .وبعد تاريخ بداية عقد الت�أجري ،تعيد املجموعة تقييم مدة عقد الت�أجري �إذا كان هناك حدث �أو
تغري جوهري يف الظروف يقع يف نطاق �سيطرة املجموعة وي�ؤثر على قدرتها على ممار�سة �أو عدم ممار�سة خيار التجديد �أو الإنهاء
(�أي �إجراء حت�سينات جوهرية على عقارات م�ست�أجرة �أو تخ�صي�ص جوهري للأ�صل امل�ست�أجر).

مطلوبات حمتملة  /مطلوبات
تن�ش�أ املطلوبات املحتملة نتيجة لأحداث �سابقة م�ؤكدة فقط من خالل وقوع �أو عدم وقوع حدث واحد �أو �أكرث من الأحداث امل�ستقبلية
غري امل�ؤكدة التي ال تخ�ضع ل�سيطرة املجموعة ب�شكل كامل .يتم ت�سجيل خم�ص�صات املطلوبات عندما يعترب وقوع خ�سارة �أم ًرا
ً
حمتمل وميكن تقديرها ب�شكل معقول� .إن حتديد ما �إذا كان يجب ت�سجيل خم�ص�ص �أم ال مقابل �أي مطلوبات حمتملة ي�ستند �إىل
حكم الإدارة.
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.4

ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
دينار كويتي

موجودات حق
اال�ستخدام
دينار كويتي

دينار كويتي

    229.927
    -

33.776.708
421.539
()66
34.198.181
    40

�أرا�ضي فنادق

مباين فنادق

دينار كويتي

التكلفة:
2.639.460
كما يف  1يناير 2019
    �إ�ضافات
فروق حتويل عمالت �أجنبية     -

دينار كويتي

دينار كويتي

28.991.187
        -

2.044.816
191.612
()66

101.245
        -

2.639.460
        -

28.991.187
        -

2.236.362
    40

101.245
        -

229.927
        -

كما يف  31دي�سمرب 2.639.460 2020

28.991.187

2.236.402

101.245

229.927

34.198.221

اال�ستهالك وانخفا�ض القيمة
    كما يف  1يناير 2019
م�صروف اال�ستهالك لل�سنة     -
661.540
انخفا�ض القيمة
فروق حتويل عمالت �أجنبية     -

15.282.582
605.658
4.312
    -

625.621
207.764
81.117
()64

28.820
28.842
        -

    34.063
        -

15.937.023
876.327
746.969
()64

661.540
        -

15.892.552
454.108
    -

914.438
211.386
33

57.662
27.724
    -

34.063
34.062
    -

17.560.255
727.280
33

كما يف  31دي�سمرب 661.540 2020

16.346.660

1.125.857

85.386

68.125

18.287.568

�صايف القيمة الدفرتية:
كما يف  31دي�سمرب 1.977.920 2020

كما يف  31دي�سمرب 2019
�إ�ضافات
فروق حتويل عمالت �أجنبية

كما يف  31دي�سمرب 2019
م�صروف اال�ستهالك لل�سنة
فروق حتويل عمالت �أجنبية

كما يف  31دي�سمرب 2019

1.977.920

�أثاث وتركيبات �سيارات

الإجمايل

12.644.527

1.110.545

15.859

161.802

15.910.653

13.098.635

1.321.924

43.583

195.864

16.637.926

مت تقدمي �أرا�ضي ومباين الفنادق مببلغ  14.622.447دينار كويتي ( 15.076.555 :2019دينار كويتي) ك�ضمان مقابل قرو�ض
وت�سهيالت بنكية (�إي�ضاح .)15
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عقارات ا�ستثمارية

عقارات داخل الكويت
عقارات خارج الكويت

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي
73.034.000 77.447.000
39.837.558 39.833.181
112.871.558 117.280.181

خالل ال�سنة احلالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2020وقعت �إدارة ال�شركة الأم عقدً ا لبيع عقارين يقعان داخل دولة الكويت ،على
الرغم من �أن �سندات امللكية مل يتم نقلها بعد ،وبالتايل مل يتم �إلغاء االعرتاف بها يف الدفاتر مببلغ  2.500.000دينار كويتي والتي
مت ا�ستخدامه لتحديد القيمة العادلة.
�إن العقارات اال�ستثمارية مببلغ  86.220.403دينار كويتي ( 73.034.000 :2019دينار كويتي) مرهونة مقابل قرو�ض وت�سهيالت
بنكية ح�صلت عليها املجموعة (�إي�ضاح .)15
مت حتديد القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية يف الكويت كما يف  31دي�سمرب  2020مببلغ  74.947.000دينار كويتي (:2019
 73.034.000دينار كويتي) بنا ًء على تقييمات مت �إجرا�ؤها من قبل اثنني من خرباء تقييم العقارات املهنيني املتخ�ص�صني يف تقييم
هذا النوع من العقارات اال�ستثمارية� .أحد هذين املقيمني هو بنك حملي والآخر هو مقيم حملي معتمد ح�سن ال�سمعة .وللأغرا�ض
املحا�سبية ،اختارت املجموعة التقييم الأقل من بني التقييمني ( :2019التقييم الأقل من بني التقييمني) طبقا ملتطلبات هيئة �أ�سواق
املال.
مت حتديد القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية يف الكويت كما يف  31دي�سمرب  2020مببلغ  74.947.000دينار كويتي (:2019
 73.034.000دينار كويتي) بنا ًء على تقييمات مت �إجرا�ؤها من قبل اثنني من خرباء تقييم العقارات املهنيني املتخ�ص�صني يف تقييم
هذا النوع من العقارات اال�ستثمارية� .أحد هذين املقيمني هو بنك حملي والآخر هو مقيم حملي معتمد ح�سن ال�سمعة .وللأغرا�ض
املحا�سبية ،اختارت املجموعة التقييم الأقل من بني التقييمني ( :2019التقييم الأقل من بني التقييمني) طبقا ملتطلبات هيئة �أ�سواق
املال.
ا�ستخدم خرباء التقييم طريقة ر�سملة الإيرادات وامل�ستخدمة لتقييم العقارات املطورة التي تدر �إيرادات ت�أجري بافرتا�ض اال�شغال
الكامل للعقار .فيما يتعلق بالعقارين اللذين مت التعاقد عليهما لبيعهما ،فقد مت اعتبار قيم عقودهما على �إنها القيمة العادلة ،وهي
�أقل من القيمة العادلة التي مت تقييمها من قبل املقيمني املعتمدين امل�ستقلني.
مت حتديد القيمة العادلة للعقار اال�ستثماري خارج الكويت ا�ستنادا �إىل تقييم مت �إجرا�ؤه من قبل خرباء تقييم عقاري مهنيني
م�ستقلني متخ�ص�صني يف تقييم هذا النوع من العقارات وفقا لتعليمات هيئة �أ�سواق املال.
ا�ستخدم املقيمون طريقة املقارنة بال�سوق نظرا للقيمة املرتفعة للمعاملة والتي ت�شتمل على عقارات مماثلة يف املنطقة خالل ال�سنة.
وطبقا لطريقة املقارنة بال�سوق ،يتم تقدير القيمة العادلة للعقار مقارنة مبعامالت مماثلة .وت�ستند طريقة املقارنة بال�سوق �إىل مبد�أ
الإحالل والذي ال يقوم امل�شرتي املرتقب مبوجبه ب�سداد قيمة للعقار �أعلى من تكلفة �شراء عقار مماثل بديل� .إن وحدت املقارنة
املطبقة من قبل املجموعة متثل ال�سعر لكل مرت مربع.
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.5

عقارات ا�ستثمارية (تتمة)
فيما يلي �إف�صاحات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة لفئات العقارات اال�ستثمارية كما يف  31دي�سمرب:
قيا�س القيمة العادلة بوا�سطة
�أ�سعار معلنة يف
�أ�سواق ن�شطة
(امل�ستوى )1

2020
2019

-

مدخالت جوهرية مدخالت جوهرية
الإجمايل
غري ملحوظة
ملحوظة
(امل�ستوى )3
(امل�ستوى )2
39.833.181
39.837.558

77.447.000
73.034.000

117.280.181
112.871.558

مل يتم اجراء حتويالت بني امل�ستويني  1و 2من قيا�سات القيمة العادلة كما مل يتم اجراء �أي حتويالت من �أو �إىل امل�ستوى  3من
قيا�سات القيمة العادلة.
فيما يلي احلركة يف امل�ستوى  3للجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل ال�سنة:
كما يف
 1يناير

عقارات ا�ستثمارية
2020
2019

73.034.000
76.630.000

املحول من عقارات
قيد التطوير
4.170.000
-

�إ�ضافات

60.737

ا�ستبعادات

()4.650.000

الربح امل�سجل
يف بيان الدخل املجمع
243.000
993.263

كما يف
 31دي�سمرب
77.447.000
73.034.000

فيما يلي االفرتا�ضات اجلوهرية امل�ستخدمة يف التقييم:
2020
دينار كويتي
10.82
%7.06
%100

متو�سط الإيجار ال�شهري (للمرت املربع) (دينار كويتي)
معدل الر�سملة
معدل الإ�شغال

2019
دينار كويتي
10.82
%7.02
%100

حتليل احل�سا�سية
يعر�ض اجلدول التايل ح�سا�سية التقييم للتغريات يف االفرتا�ضات الأكرث جوهرية التي ي�ستند �إليها تقييم العقارات اال�ستثمارية.
التغريات يف
افرتا�ضات التقييم
متو�سط الإيجار
معدل الر�سملة
معدل الإ�شغال

%5 -/+
%5 -/+
%5 -

2020
دينار كويتي
2.488.243
2.368.373
()2.486.827

2019
دينار كويتي
2.535.897
2.348.392
()2.467.521

79

�شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
دولة الكويت

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
.6

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

ا�ستثمار يف �شركة زميلة

ا�سم ال�شركة

بلد الت�أ�سي�س

ن�سبة امللكية %
2019 - 2020

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

�شركة �شارم درميز للتنمية العقارية �ش.م.م.

م�صر

%21.88

1.166.465

1.109.080

فيما يلي احلركة يف اال�ستثمار يف �شركة زميلة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2020و:2019

الر�صيد كما يف  1يناير
فروق حتويل عمالت �أجنبية
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2020
دينار كويتي
1.109.080
57.385
1.166.465

٢٠١٩
دينار كويتي
1.015.902

93.178

1.109.080

ال تت�ضمن القيم املذكورة �أعاله ح�صة املجموعة يف �أرباح ال�شركات الزميلة ل�سنتي  2020و.2019

.7

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى

�أ�سهم م�سعرة
�أ�سهم غري م�سعرة

٢٠٢٠
دينار كويتي

٢٠١٩
ديناركويتي

8.182.192
1.059.299
9.241.491

9.865.674
1.253.613
11.119.287

متثل املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى �أ�سهم يف �شركات �أخرى ال تتوافق �أن�شطتها
مع �أن�شطة ال�شركة الأم مببلغ  9.241.491دينار كويتي ( 11.119.287 :2019دينار كويتي).
مت تقدمي موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى مببلغ  6.203.749دينار كويتي (:2019
 7.820.693دينار كويتي) ك�ضمان مقابل قرو�ض وت�سهيالت بنكية (�إي�ضاح .)15
مت ت�سجيل بع�ض املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى مببلغ  47.144دينار كويتي
( 59.432 :2019دينار كويتي) با�سم �أمني نيابة عن املجموعة .وقد �أكد الأمناء كتابيا �أن املجموعة هي املالك امل�ستفيد من هذه
اال�ستثمارات.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة

مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى
٢٠٢٠
دينار كويتي

تعوي�ضات م�ستحقة (*)
خم�ص�ص انخفا�ض يف القيمة
مدينون جتاريون
دفعات مقدمة ل�شراء ا�ستثمارات عقارية
�صايف موجودات فندق غري جممع
م�صروفات مدفوعة م�سبق ًا
دفعات مقدما �إىل مقاولني
مدينو موظفني
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )24
�أخرى
خم�ص�ص خ�سائر ائتمان متوقعة (با�ستثناء التعوي�ضات امل�ستحقة)

10.057.080
()3.017.125
7.039.955
1.291.276
626.545
308.194
61.708
55.615
21.289
1.571.208
593.024
11.568.814
()1.971.802
9.597.012

٢٠١٩
ديناركويتي
10.057.080
()3.017.125
7.039.955
5.659.744
626.545
308.194
124.276
150.141
30.756
179.227
629.693
14.748.531
()1.498.063
13.250.468

متثل التعوي�ضات امل�ستحقة التعوي�ض امل�ستحق للمجموعة عن قيمة �أر�ض ب�إمارة عجمان (دولة الإمارات العربية املتحدة) والتي مت
نزع ملكيتها للمنفعة العامة يف �سنة  .1996وقد بلغ �إجمايل املبلغ امل�ستحق لل�شركة الأم من واقع الكتاب الوارد من املجل�س البلدي
ب�إمارة عجمان مبلغ  220مليون درهم �إماراتي (تقري ًبا  16.76مليون دينار كويتي) (عينيا �أونقدا) .ومع ذلك ويف �ضوء الكتاب
الوارد من م�ست�شار املجموعة ،قامت املجموعة بت�سجيل تكلفة مقدرة قيمتها  88مليون درهم �إماراتي ل�سداد التكاليف وامل�صروفات
الالزمة لإنهاء �إجراءات املطالبة والتح�صيل� .إ�ضافة �إىل ذلك ،قامت املجموعة �أي�ض ًا بتقدير انخفا�ض القيمة مببلغ  3.01مليون
دينار كويتي ا�ستنادا �إىل تقديرات الإدارة حول املبالغ املمكن حت�صيلها .وعليه ،يقدر �صايف الأر�صدة املدينة مببلغ  7.04مليون دينار
كويتي ( 7.04 :2019مليون دينار كويتي).
ال حتتفظ املجموعة ب�أي �ضمان للأر�صدة التجارية املدينة والأر�صدة املدينة الأخرى.
فيما يلي احلركة يف خم�ص�ص انخفا�ض القيمة:
٢٠٢٠
دينار كويتي
الر�صيد كما يف  1يناير
املحمل لل�سنة
امل�شطوب خالل ال�سنة
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب

4.515.188
473.739
4.988.927

٢٠١٩
ديناركويتي
3.893.910
632.490
()11.212
4.515.188
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النقد والنقد املعادل
٢٠٢٠
دينار كويتي

نقد يف ال�صندوق
�أر�صدة لدى البنوك
نقد يف حمافظ ا�ستثمارية
ودائع بنكية

13.583
372.532
412.866
798.981

٢٠١٩
ديناركويتي
14.017
460.690
270.000
744.707

 .10ر�أ�س املال
كما يف  31دي�سمرب  ،2020يتكون ر�أ�سمال ال�شركة الأم امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل نقدا من عدد � 509.844.986سهم
بقيمة  100فل�س لل�سهم (� 509.844.986 :2019سهم بقيمة  100فل�س لل�سهم).

�	.11أ�سهم خزينة
عدد الأ�سهم (�سهم)

تكلفة �أ�سهم اخلزينة (دينار كويتي)

الن�سبة �إىل الأ�سهم امل�صدرة ()%
القيمة ال�سوقية

 31دي�سمرب  31 2020دي�سمرب 2019
ديناركويتي
دينار كويتي
4.619.962
4.619.962
714.784
714.784
0.91
0.91
135.827
115.499

�إن االحتياطيات املعادلة لتكلفة �أ�سهم اخلزينة املحتفظ بها غري متاحة للتوزيع.
بلغ املتو�سط املرجح ل�سعر ال�سوق اخلا�ص ب�أ�سهم ال�شركة الأم لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  25 ،2020فل�س لل�سهم (29.4 :2019
فل�س لل�سهم).

 .12االحتياطي الإجباري
وفق ًا لقانون ال�شركات وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يتم ا�ستقطاع ن�سبة ال تقل عن  %10من ربح ال�سنة قبل ح�صة
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل االحتياطي الإجباري بناء
على تو�صية من جمل�س �إدارة ال�شركة الأم .يجوز للجمعية العمومية ال�سنوية لل�شركة الأم �أن تقرر وقف هذا اال�ستقطاع عندما يتجاوز
االحتياطي ن�سبة  %50من ر�أ�س املال امل�صدر .ال يجوز ا�ستخدام االحتياطي �إال يف مبادلة اخل�سائر �أو توزيع �أرباح بن�سبة ت�صل �إىل
 %5من ر�أ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها الأرباح ب�سداد توزيعات هذه الأرباح ب�سب عدم وجود وجود االحتياطيات
القابلة للتوزيع .يتم رد �أي مبالغ خم�صومة من االحتياطي عندما ت�سمح الأرباح يف ال�سنوات التالية بذلك ،ما مل يتجاوز االحتياطي
ن�سبة  %50من ر�أ�س املال امل�صدر.
مل يتم �إجراء �أي ا�ستقطاعات �إىل االحتياطي الإجباري نظ ًرا للخ�سائر التي تكبدتها املجموعة خالل ال�سنة.
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 .13االحتياطي االختياري
وفق ًا لقانون ال�شركات وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يجب ا�ستقطاع ن�سبة ال تزيد عن  %10كحد �أق�صى من
ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل
االحتياطي االختياري .يجوز وقف هذه اال�ستقطاعات ال�سنوية بنا ًء على قرار اجلمعية العمومية للم�ساهمني مبوجب تو�صية من
جمل�س الإدارة .ال توجد قيود على توزيع هذا االحتياطي.
مل يتم �إجراء �أي ا�ستقطاعات �إىل االحتياطي االختياري نظ ًرا للخ�سائر التي تكبدها املجموعة لل�سنة .خالل ال�سنة ال�سابقة ،مت
ا�ستخدام االحتياطي االختياري مببلغ  4.569.660دينار كويتي لإطفاء اخل�سائر املرتاكمة بنا ًء على اجتماع اجلمعية العمومية
ال�سنوية املنعقد بتاريخ � 18أبريل 2019

 .14احتياطيات �أخرى
احتياطي
�أ�سهم خزينة
الر�صيد كما يف  1يناير 2020
التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
�أرباح حمققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
تعديل حتويل عمالت �أجنبية
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2020

الإجمايل

دينار كويتي
1.098.372

دينار كويتي
1.556.423

دينار كويتي
()1.201.674

دينار كويتي
1.453.121

    -

()1.805.230

    -

()1.805.230

    -

()14.269

    -

()14.269

    1.098.372

    ()263.076

60.908
()1.140.766

60.908
()305.470

احتياطي �أ�سهم
خزينة
الر�صيد كما يف  1يناير 2019
التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
تعديل حتويل عمالت �أجنبية
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2019

احتياطي التغري
املرتاكم يف القيمة
العادلة

احتياطي حتويل
عمالت �أجنبية

احتياطي التغري
املرتاكم يف القيمة
العادلة

احتياطي حتويل
عمالت �أجنبية

الإجمايل

دينار كويتي
1.098.372

دينار كويتي
1.302.125

دينار كويتي
()1.295.335

دينار كويتي
1.105.162

    -

254.298

    -

254.298

    1.098.372

    1.556.423

93.661
()1.201.674

93.661
1.453.121
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 .15قرو�ض وت�سهيالت بنكية
اجلزء املتداول
ح�ساب مك�شوف لدى البنك
قر�ض حمدد الأجل من بنك جتاري يف الكويت
قر�ض من �شركه حمليه يف الكويت
قر�ض حمدد الأجل من بنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة
اجلزء غري املتداول
قر�ض حمدد الأجل من بنك جتاري يف الكويت
قر�ض حمدد الأجل من بنوك يف دولة الإمارات العربية املتحدة

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

10.749.764
65.552.620
323.524
9.845.457
86.471.365

7.600.356
2.888.185
311.524
9.533.116
20.333.181

    6.693.491
6.693.491
93.164.856

65.552.596
    65.552.596
85.885.777

خالل ال�سنوات ال�سابقة ،مل يتم �سداد �أق�ساط القر�ض امل�ستحقة وتكاليف التمويل املتعلقة به �إىل بنك �أقليمي يف دولة الإمارات
العربية املتحدة .خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2012قام البنك برفع دعوى ق�ضائية �ضد ال�شركة الأم .خالل ال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب � ،2015صدر حكم يف الدعوى الق�ضائية والذي مبوجبه مت و�ضع فندق روتانا ال�شارقة (�شركة تابعة غري جممعة) قيد
احلرا�سة الق�ضائية ومت تعيني البنك الدائن كحار�س ق�ضائي حتى تتم ت�سوية النزاع احلايل بني املجموعة والبنك.
خالل الربع الرابع من �سنة � ،2019أ�صدرت املحكمة "حمكمة ال�شارقة" حكم اال�ستئناف القا�ضي بالتزام املجموعة ب�سداد مبلغ 115
مليون درهم �إماراتي (ما يعادل مبلغ  9.7مليون دينار كويتي تقريب ًا) وحتويل �سند ملكية الفندق �إىل البنك الدائن ،وكذلك فائدة
قانونية بن�سبة � %5سنويا من تاريخ �إقامة الدعوى ،حتتفظ املجموعة بكامل خم�ص�صاتها مقابل هذا الأ�صل.
حتى تاريخ �إ�صدار هذه البيانات املالية املجمعة ،مل يتم االنتهاء من الإجراءات القانونية لنقل �سند ملكية الفندق �إىل البنك الدائن.
بناءا على ر�أي امل�ست�شار القانوين للمجموعة ،مل تقم املجموعة باحت�ساب خم�ص�ص مقابل الفائدة القانونية امل�ستحقة بن�سبة %5
نظرا لعدم �إمكانية ا�ستبيان طريقة احت�ساب تلك الفائدة من احلكم .عالوة على ذلك ،يرى امل�ست�شار القانوين للمجموعة �أن تقوم
املجموعة حاليا بالتفاو�ض مع البنك الدائن للتنازل عن قيمة الفائدة القانونية ،وكذلك �إعادة جدولة �سداد مبلغ قدره  115مليون
درهم �إىل البنك وفق ًا حلكم املحكمة .كما تقوم املجموعة بالتوا�صل مع قا�ضي التنفيذ بدولة الإمارات العربية املتحدة لإعداد عملية
نقل ملكية العقار حمل النزاع �إىل البنك الدائن واحل�صول على املزيد من املعلومات والتف�سري فيما يتعلق ب�أ�سا�س احت�ساب مبلغ
الفائدة بن�سبة .%5
ترى �إدارة املجموعة� ،أن نتيجة هذه املفاو�ضات مع البنك الدائن ب�ش�أن الفائدة القانونية غري معروفة ،وال ميكن حتديد ت�أثريها
املايل على املجموعة ب�صورة معقولة كما يف تاريخ �إ�صدار هذه البيانات املالية املجمعة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كما يف  31دي�سمرب  ،2020كانت �أق�ساط القر�ض وتكاليف التمويل ذات ال�صلة مببلغ  9.613.303دينار كويتي
مت�أخرة ال�سداد ومل يتم �سدادها �إىل بنك حملي يف دولة الكويت .عالوة على ذلك ،قام البنك ب�سحب �أ�صل املبلغ من احل�ساب
املك�شوف لدي البنوك لل�شركة الأم مببلغ  8.650.000دينار كويتي يف نف�س البنك .قامت ال�شركة الأم ب�سداد مبلغ 2.154.701
دينار كويتي من الفائدة امل�ستحقة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2020ومل يتم حتميل �أق�ساط القر�ض املتبقية القائمة وتكلفة
التمويل ذات ال�صلة غري امل�سددة على احل�ساب املك�شوف لدي ال�شركة الأم.
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 .15قرو�ض وت�سهيالت بنكية (تتمة)
نتيجة التعرث ومبوجب اتفاقية القر�ض الأ�صلية ،ي�صبح الر�صيد القائم بالكامل م�ستحق ،بنا ًء على ذلك مت ت�صنيف الر�صيد القائم
بالكامل �ضمن املطلوبات املتداولة.
الح ًقا لتاريخ البيانات املالية املجمعة ،ح�صلت ال�شركة الأم على موافقة لإعادة جدولة القر�ض القائم مع البنك املحلي يف دولة
الكويت ،مما �سينتج عنه �سداد الر�صيد القائم بالكامل ،كما �سيتم �سداد احل�ساب املك�شوف لدى البنك على مدى � 4سنوات ون�صف،
بفرتة �سماح مدتها �سنة واحدة من تاريخ �إتفاقية �إعادة اجلدولة.
خالل ال�سنة احلالية ،ح�صلت ال�شركة التابعة الأجنبية للمجموعة على قر�ض جديد من بنك �أجنبي مببلغ  7.097.500دينار كويتي
مقابل تقدمي العقارات املالية واال�ستثمارية ك�ضمان خارج دولة الكويت والتنازل عن جميع �إيرادات الإيجارات املتعلقة بالأ�صل املرهون.
مت احل�صول على قرو�ض وت�سهيالت بنكية من بنوك حملية و�أجنبية مبعدالت فائدة �سنوية قدرها  %2.5فوق معدل اخل�صم ال�صادر
من بنك الكويت املركزي بالن�سبة للبنوك املحلية ،ومعدالت فائدة �سنوية قدرها  %3فوق معدل ايبور بالن�سبة للبنوك الأجنبية.
مت احل�صول على قرو�ض وت�سهيالت بنكية مببلغ  323.524دينار كويتي ( 31دي�سمرب  311.524 :2019دينار كويتي) من م�ؤ�س�سة
مالية �إ�سالمية حملية وهما �أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح .)22
�إن هذه القرو�ض ممنوحة مقابل رهن املوجودات التالية:
٢٠٢٠
دينار كويتي
ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات (�إي�ضاح )4
عقارات ا�ستثمارية (�إي�ضاح )5
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى (�إي�ضاح )7

14.622.447
86.220.403
6.203.749
107.046.599

٢٠١٩
ديناركويتي
15.076.555
73.034.000
7.820.693
95.931.248

 .١٦دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى
٢٠٢٠
دينار كويتي
دائنون جتاريون
امل�ستحق �إىل �أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )22
توزيعات �أرباح م�ستحقة
م�صروفات م�ستحقة و�إجازات
ت�أمينات م�سرتدة
دفعات مقدم ًا لعمالء
مطلوبات الت�أجري
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
زكاة م�ستحقة
خم�ص�ص مطالبات
دائنون �آخرون

808.278
848.614
993.970
589.342
1.175.850
659.716
472.140
55.070
57.865
50.992
1.806.800
345.522
7.864.159

٢٠١٩
ديناركويتي
412.101
5.145.727
993.970
503.724
1.431.579
659.716
502.611
55.070
69.530
69.673
1.273.016
247.296
11.364.013
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�	.١٧إيرادات �أخرى
٢٠٢٠
دينار كويتي

ربح من �إنهاء �إلتزام قر�ض
�إيرادات �أخرى

173.011
173.011

٢٠١٩
ديناركويتي
6.620.207
345.038
6.965.245

 .١٨تكاليف موظفني
٢٠٢٠
دينار كويتي

رواتب و�أجور وحوافز
مكاف�أة نهاية اخلدمة و�إجازات
�أخرى

307.975
59.871
27.495
395.341

٢٠١٩
ديناركويتي
376.886
67.956
33.429
478.271

 .١٩م�صروفات �أخرى
٢٠٢٠
دينار كويتي
�أتعاب مهنية وا�ست�شارات
م�صروفات قانونية
مياه وكهرباء
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة
ت�أمني
�صيانة
اكتتابات
�أخرى

236.992
145.077
346.434
473.739
8.300
79.313
53.792
1.064.280
2.407.927

٢٠١٩
ديناركويتي
564.230
517.712
424.908
632.490
5.431
82.118
75.257
591.446
2.893.592

( .٢٠خ�سارة) ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة
حتت�سب (خ�سارة) ربحية ال�سهم الأ�سا�سية عن طريق ق�سمة (خ�سارة) ربح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة
خالل ال�سنة (با�ستثناء �أ�سهم اخلزينة) .حتت�سب (خ�سارة) ربحية ال�سهم املخففة عن طريق ق�سمة (خ�سارة) ربح ال�سنة على
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة (با�ستثناء �أ�سهم اخلزينة) زائدا املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية
التي �سيتم �إ�صدارها عند حتويل كافة الأ�سهم العادية املحتملة املخففة �إىل �أ�سهم عادية .مل يكن لدى ال�شركة الأم �أي �أ�سهم خمففة
كما يف  31دي�سمرب .2020
فيما يلي املعلومات الالزمة الحت�ساب (خ�سارة) ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة ا�ستنادا �إىل املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة
ناق�صا �أ�سهم اخلزينة خالل ال�سنة:
٢٠٢٠
دينار كويتي
(خ�سارة) ربح ال�سنة (دينار كويتي)
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة
(خ�سارة) ربح ال�سهم

()3.580.518
505.225.024
( )7.09فل�س

نظ ًرا لأنه لي�س هناك �أدوات خمففة قائمة ،ف�إن (خ�سارة) ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة متطابقة.
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٢٠١٩
ديناركويتي
1.666.370
505.225.024
 3.30فل�س

�شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
دولة الكويت

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

 .٢١معلومات القطاعات
يتمثل الن�شاط الرئي�سي للمجموعة يف الأعمال التجارية العقارية من �شراء وبيع الأرا�ضي والعقارات وا�ستثمارها وكذلك حيازة
و�إدراة الفنادق و�أن�شطتها ال�سياحية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تقوم املجموعة با�ستثمار فوائ�ضها املالية عن طريق اال�ستثمار املبا�شر يف
ر�أ�س مال ال�شركات واملحافظ املالية.
فيما يلي قطاعات �أن�شطة املجموعة والتي يتم عر�ضها على الإدارة:
القطاع العقاري:

يتمثل يف كافة الأن�شطة املتعلقة بالعقارات مبا يف ذلك العقارات اال�ستثمارية.

قطاع الفنادق:

يتمثل يف كافة الأن�شطة املتعلقة ب�إقامة ومتلك الفنادق و�إداراتها.

قطاع اال�ستثمار:

يتمثل يف كافة الأن�شطة املتعلقة باال�ستثمار يف �أ�سهم ور�ؤو�س �أموال ال�شركات.

يو�ضح اجلدول التايل معلومات عن �صايف الإيرادات والتكاليف و(اخل�سائر) الأرباح واملوجودات واملطلوبات لكل قطاع:
 31دي�سمرب 2020
الإيرادات
التكاليف
تكاليف متويل
الأرباح (اخل�سائر)
املوجودات
املطلوبات

 31دي�سمرب 2019
الإيرادات
التكاليف
تكاليف متويل
الأرباح (اخل�سائر)
املوجودات
املطلوبات

املجموع
دينار كويتي
7.086.159
()6.857.796
()3.808.881
()3.580.518
153.994.783
101.352.758

قطاع العقارات
دينار كويتي
4.615.010
()743.253
()3.796.881
74.876
117.280.181
82.887.464

قطاع الفنادق
دينار كويتي
2.080.948
()3.311.275
()1.230.327
16.267.287
11.484.177

قطاع اال�ستثمارات بنود غري موزعة
دينار كويتي
دينار كويتي
168.176
222.025
()2.803.268
()12.000
()2.635.092
210.025
10.039.359
10.407.956
5.663.623
1.317.494

قطاع العقارات
دينار كويتي
5.784.978
()2.764.475
()4.114.982
()1.094.479
112.892.503
78.360.931

قطاع الفنادق
دينار كويتي
5.896.673
()5.674.887
()366.166
()144.380
17.499.115
10.736.216

املجموع
قطاع اال�ستثمارات بنود غري موزعة
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
18.454.633
6.458.794
314.188
()12.283.159
()3.843.797
    ()4.505.104
()11.956
()12.000
1.666.370
2.603.041
302.188
155.733.026
13.112.334
12.229.074
97.766.161
7.363.521
1.305.493

فيما يلي التوزيع اجلغرايف للإيرادات واملوجودات:
دولة الكويت
دولة االمارات العربية املتحدة
جمهورية م�صر العربية

الإيرادات
6.301.722
784.437
    7.086.159

٢٠٢٠
املوجودات
110.079.129
40.844.445
3.071.209
153.994.783

الإيرادات
12.928.623
5.526.010
    18.454.633

٢٠١٩
املوجودات
105.225.232
47.489.229
3.018.565
155.733.026
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 .٢٢معامالت مع �أطراف ذات عالقة
متثل هذه تلك املعامالت مع بع�ض الأطراف (امل�ساهمون الرئي�سيون و�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملوظفني التنفيذيني يف املجموعة
و�أفراد عائالتهم من الدرجة الأوىل وال�شركات التي ميثلون املالكني الرئي�سيني عليها �أو التي ي�ستطيعون ممار�سة ت�أثري ملمو�س
عليها) والتي قامت املجموعة ب�إجرائها �ضمن �سياق الأعمال العادي .يتم املوافقة على �سيا�سات و�شروط ت�سعري هذه املعامالت من
قبل �إدارة املجموعة وجمل�س الإدارة.

 .22معامالت مع �أطراف ذات عالقة (تتمة)
فيما يلي بيان بهذه املعامالت والأر�صدة:
�شركات خا�ضعة �أطراف �أخرى
لل�سيطرة امل�شرتكة ذات عالقة
دينار كويتي

املعامالت

9.201
�إيرادات توزيعات �أرباح
    تكاليف متويل
12.446
م�ساهمة ت�سويق  -مدرجة �ضمن م�صروفات فندق
16.103
�أتعاب �إدارة -مدرجة �ضمن م�صروفات فندق
6.223
م�ساهمة حجز -مدرجة �ضمن م�صروفات فندق
    ر�سوم امتياز  -مدرجة �ضمن م�صروفات فندق
    �أتعاب ا�ست�شارات  -مدرجة �ضمن م�صروفات فندق
م�صروفات عمومية و�إدارية  -مدرجة �ضمن م�صروفات فندق     -
    ر�سوم هوليدك�س  -مدرجة �ضمن م�صروفات فندق
    م�صروفات عموالت
101.538
�أتعاب �إدارة موجودات

املجموع
2020

املجموع
2019

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

204.317
12.000
            1.936
42.000
28.500
11.614
15.931
    -

213.518
12.000
12.446
16.103
6.223
1.936
42.000
28.500
11.614
15.931
101.538

304.188
11.524
36.809
93.121
18.404
23.453
42.000
96.000
8.744
26.728
103.148

فيما يلي الأر�صدة لدى �أطراف ذات عالقة املدرجة يف بيان املركز املايل املجمع:
ال�شركة الأم
الكربى
الأر�صدة

املجموع
2020

املجموع
2019

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

1.367.653

203.555

    -

1.571.208

179.227

848.614

    -

848.614

5.145.727

1.085.852

6.250.895

7.336.747

9.209.802

    -

323.524

323.524

311.524

امل�ستحق من �أطراف ذات عالقة
(�إي�ضاح )8
امل�ستحق �إىل �أطراف ذات عالقة
    (�إي�ضاح * )16
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
    من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
    قرو�ض وت�سهيالت (�إي�ضاح )15

�شركات خا�ضعة �أطراف �أخرى
لل�سيطرة امل�شرتكة ذات عالقة

* �إن امل�ستحق �إىل �أطراف ذات عالقة يت�ضمن مبلغ م�ستحق �إىل ال�شركة الأم الكربى بقيمة ال �شيء دينار كويتي (:2019
 4.590.998دينار كويتي) ويحمل فائدة بن�سبة ال �شئ ( %2.5 :2019فوق معدل اخل�صم ال�صادر من بنك الكويت املركزي).
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة

مكاف�أة موظفي الإدارة العليا
كانت مكاف�أة �أع�ضاء الإدارة العليا خالل ال�سنة كما يلي:

رواتب ومكاف�آت
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

250.500
15.577

244.000
15.577

 .23مطلوبات حمتملة والتزامات ر�أ�سمالية
مطلوبات حمتملة
خطابات �ضمان

2020
دينار كويتي
24.591

2019
دينار كويتي

24.591

�	.24إدارة املخاطر
تكمن املخاطر �ضمن �أن�شطة املجموعة لكن هذه املخاطر تُدار بطريقة التحديد والقيا�س واملراقبة امل�ستمرة وفق ًا حلدود املخاطر
وال�ضوابط الرقابية الأخرى� .إن هذه الطريقة يف �إدارة املخاطر ذات �أهمية كبرية ال�ستمرار املجموعة يف حتقيق الأرباح ويتحمل كل
فرد باملجموعة م�س�ؤولية التعر�ض للمخاطر فيما يتعلق بامل�سئوليات املنوطة به داخل املجموعة.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر ال�سوق .تنق�سم خماطر ال�سوق �إىل خماطر �أ�سعار الفائدة وخماطر
العمالت الأجنبية وخماطر �أ�سعار الأ�سهم .كما تتعر�ض ملخاطر الت�شغيل .ال تت�ضمن عملية مراقبة املخاطر امل�ستقلة خماطر الأعمال
مثل التغريات يف البيئة والتكنولوجيا وقطاع الأعمال .ويتم مراقبتها من خالل عملية التخطيط اال�سرتاتيجي للمجموعة .يتوىل
جمل�س الإدارة امل�س�ؤولية الكاملة عن و�ضع املنهج ال�شامل لإدارة املخاطر ال�شامل واعتماد ا�سرتاتيجات ومبادئ �إدراة املخاطر.

 ١ .٢٤خماطر االئتمان
�إن خماطر االئتمان هي خماطر �إخفاق �أحد �أطراف �أداة مالية يف الوفاء بالتزامه مما ي�ؤدي �إىل تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية.
حتاول �إدارة املجموعة مراقبة خماطر االئتمان عن طريق مراقبة التعر�ض ملخاطر االئتمان واحلد من املعامالت مع �أطراف مقابلة
معينة والتقييم امل�ستمر للجدارة االئتمانية للأطراف املقابلة.
ت�سعى املجموعة �إىل احلد من خماطر االئتمان لديها فيما يتعلق بامل�ست�أجرين بالعقارات اال�ستثمارية عن طريق مراقبة الأر�صدة
املدينة القائمة .حتد املجموعة من خماطر االئتمان لديها فيما يتعلق بالأر�صدة لدى البنوك عن طريق التعامل مع البنوك ح�سنة
ال�سمعة فقط.
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�	.24إدارة املخاطر (تتمة)
 ١ .٢٤خماطر االئتمان (تتمة)
�إن احلد الأق�صى من التعر�ض للمخاطر يعادل القيمة الدفرتية للموجودات املالية امل�سجلة يف تاريخ البيانات املالية املجمعة ،كما
هو مبني ب�إيجاز �أدناه:
2020
دينار كويتي
النقد والنقد املعادل (با�ستثناء النقد يف ال�صندوق)
785.398
ً
ً
ا
مقدم
ا
مقدم
املقاولني)
إىل
�
والدفعات
املدفوعة
امل�صروفات
مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى (با�ستثناء
9.479.689
10.265.087

2019
دينار كويتي
730.690
12.976.051
13.706.741

بالن�سبة ملخاطر االئتمان الناجتة من املوجودات املالية الأخرى ،ف�إن تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان ينتج عن تعرث الطرف املقابل
بحيث يعادل احلد الأق�صى من التعر�ض للمخاطر القيمة الدفرتية لهذه الأدوات.
يعر�ض اجلدول التايل تفا�صيل حول قائمة املخاطر املتعلقة باملدينني التجاريني والأر�صدة املدينة الأخرى بناءا على م�صفوفة
املخ�ص�صات للمجموعة .نظ ًرا لأن خربة املجموعة ال�سابقة بخ�سائر االئتمان ال ت�شري �إىل مناذج خ�سائر خمتلفة ب�صورة جوهرية
عن قطاعات العمالء املختلفة ،ف�إن خم�ص�ص اخل�سائر على �أ�سا�س حالة الت�أخر يف ال�سداد ال يتم متييزه ب�شكل �أكرب بني قواعد
العمالء املختلفة للمجموعة.
 31دي�سمرب  31 2020دي�سمرب 2019
خ�سائر االئتمان
خ�سائر االئتمان �إجمايل القيمة
�إجمايل القيمة
تقادم املدينني
معدل خ�سائر
معدل خ�سائر
املتوقعة على مدى
املتوقعة على مدى الدفرتية املقدرة
التجاريني والأر�صدة الدفرتية املقدرة
االئتمان املتوقعة
االئتمان املتوقعة
عمر الأداة
عند التعرث
عمر الأداة
عند التعرث
املدينة الأخرى

حتى  30يوم
� 31إىل  90يوم
�أكرث من  90يوم

دينار كويتي

%

دينار كويتي

دينار كويتي

%

دينار كويتي

1.970.210
88.717
12.409.689
14.468.616

%4
%11
%40

74.887
9.473
4.904.567
4.988.927

5.127.552
249.114
12.114.573
17.491.239

%2
%14
%36

98.868
34.271
4.382.049
4.515.188

�إن خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة للمدينني بخالف النقد والأر�صدة لدى البنوك يتم تقييمها ب�صورة جممعة.

احلد الأق�صى من التعر�ض ملخاطر االئتمان
ين�ش�أ تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان من الأر�صدة لدى البنوك والنقد لدى مدير املحفظة والودائع الثابتة و�أر�صدة املدينني
الناجتة عن تعرث الطرف املقابل بحيث يعادل احلد الأق�صى من التعر�ض للمخاطر القيمة الدفرتية لهذه الأدوات .عند ت�سجيل
الأدوات املالية بالقيمة العادلة ،فهي متثل احلد الأق�صى احلايل من التعر�ض ملخاطر االئتمان ولي�س احلد الأق�صى من التعر�ض
للمخاطر الذي قد تن�ش�أ يف امل�ستقبل نتيجة التغريات يف القيمة� .إن احلد الأق�صى من التعر�ض للمخاطر يعادل القيمة الدفرتية كما
هو مبني يف بيان املركز املايل املجمع.
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 ٢ .٢٤خماطر ال�سيولة
�إن خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة املجموعة على الوفاء ب�صايف متطلباتها التمويلية .قد تنتج خماطر ال�سيولة من التقلبات
يف ال�سوق �أو تدين درجات االئتمان مما قد يت�سبب يف ن�ضوب بع�ض م�صادر التمويل على الفور .للوقاية من هذه املخاطر ،تقوم
الإدارة بتنويع م�صادر التمويل و�إدارة الأ�سهم مع �أخذ ال�سيولة يف االعتبار واالحتفاظ بر�صيد جيد من النقد والنقد املعادل والأوراق
املالية التي ي�سهل الت�سويق لها.
تعك�س قائمة ال�سيولة للمطلوبات املالية التدفقات النقدية املتوقعة التي تت�ضمن مدفوعات الفوائد امل�ستقبلية على مدى عمر هذه
املطلوبات املالية .يلخ�ص اجلدول التايل قائمة اال�ستحقاق للمطلوبات املالية غري املخ�صومة لدى املجموعة كما يف  31دي�سمرب
ا�ستنادا �إىل التزامات �سداد املدفوعات التعاقدية غري املخ�صومة:
من �سنة
خالل �سنة واحدة
�إىل �سنتني
2020
قرو�ض وت�سهيالت بنكية
دائنون وم�صروفات م�ستحقة
الإجمايل
2019
قرو�ض وت�سهيالت بنكية
دائنون وم�صروفات م�ستحقة
الإجمايل

�أكرث من
من �سنتني
�إىل خم�س �سنوات خم�س �سنوات

الإجمايل

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

89.457.365
7.864.159
97.321.524

850.396
    850.396

1.376.998
    1.376.998

4.755.622
    4.755.622

96.440.381
7.864.159
104.304.540

20.333.181
11.364.013
31.697.194

3.804.316
    3.804.316

66.862.278
    66.862.278

            -

90.999.775
11.364.013
102.363.788

تعمل املجموعة حاليا على �إعداد درا�سات تف�صيلية لو�ضع اخلطط املطلوبة لتوفري ال�سيولة املطلوبة للوفاء باملطلوبات املالية.

 ٣ .٢٤خماطر ال�سوق
�إن خماطر ال�سوق هي خماطر تقلب قيمة �أ�صل نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�سوق �سواء نتجت تلك التغريات عن عوامل حمددة تتعلق
باال�ستثمار الفردي �أو اجلهة امل�صدرة له �أو عوامل ت�ؤثر على كافة اال�ستثمارات املتاجر بها يف ال�سوق.
تدار خماطر ال�سوق على �أ�سا�س توزيع املوجودات ب�صورة حمددة م�سبق ًا �إىل فئات متعددة للموجودات وتنويع املوجودات من حيث
التوزيع اجلغرايف وتركز قطاعات الأعمال والتقييم امل�ستمر لظروف ال�سوق واجتاهاته ،وتقدير الإدارة للتغريات طويلة وق�صرية
الأجل يف القيمة العادلة.

 ١ .٣ .٢٤خماطر �أ�سعار الفائدة
�إن خماطر �أ�سعار الفائدة هي خماطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية نتيجة التغريات يف �أ�سعار
الفائدة يف ال�سوق .تتعر�ض املجموعة ملخاطر �أ�سعار الفائدة على القر�ض حمدد الأجل.
يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية بيان الدخل املجمع للتغريات املحتملة ب�صورة معقولة يف �أ�سعار الفائدة مع االحتفاظ بكافة املتغريات
الأخرى ثابتة:
الت�أثري على نتائج
الزيادة يف النقاط
ال�سنة قبل ال�ضرائب
الأ�سا�سية
دينار كويتي
2020
2019

100+
100+

()931.649
()858.858
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�	.24إدارة املخاطر (تتمة)
 ٣ .٢٤خماطر ال�سوق (تتمة)
 ٢ .٣ .٢٤خماطر العمالت الأجنبية
�إن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية نتيجة التغريات يف �أ�سعار
�صرف العمالت الأجنبية.
تدار خماطر العمالت الأجنبية على �أ�سا�س احلدود املو�ضوعة من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة الأم والتقييم امل�ستمر للمراكز القائمة
للمجموعة واحلركات احلالية واملتوقعة يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .ال ت�ضطلع املجموعة بتداول العمالت الأجنبية وال
ت�ستخدم الأدوات املالية امل�شتقة .وتقوم املجموعة عند ال�ضرورة مبطابقة التعر�ض ملخاطر العمالت الأجنبية املت�ضمنة يف بع�ض
املوجودات باملطلوبات املدرجة بالعملة نف�سها �أو بعملة ذات �صلة.
تتعر�ض املجموعة للمخاطر اجلوهرية التالية املدرجة بعمالت �أجنبية كما يف  31دي�سمرب:
2020
دينار كويتي
9.953.868
1.166.465
1.904.744

درهم �إماراتي
جنيه م�صري
دوالر �أمريكي

2019
دينار كويتي
9.533.116
1.109.080
1.909.485

يو�ضح اجلدول التايل احل�سا�سية للتغري املحتمل ب�صورة معقولة يف �سعر �صرف الدرهم الإماراتي واجلنيه امل�صري والدوالر
الأمريكي مقابل الدينار الكويتي على خ�سارة املجموعة واخل�سائر ال�شاملة الأخرى مع االحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة.
2019

2020
العملة

التغري يف �سعر
�صرف العمالت %

الت�أثري على
اخل�سارة
دينار كويتي

الت�أثري على حقوق
امللكية
دينار كويتي

التغري يف �سعر
�صرف العمالت %

الت�أثري على
اخل�سارة
دينار كويتي

الت�أثري على حقوق
امللكية
دينار كويتي

درهم �إماراتي
جنيه م�صري
دوالر �أمريكي

%5
%5
%5

497.693
        -

    58.323
95.237

%5
%5
%5

476.656
        -

    55.454
95.474

 ٣ .٣ .٢٤خماطر �أ�سعار الأ�سهم
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار الأ�سهم من التغريات يف القيمة العادلة ملوجودات الأ�سهم املالية .تدار خماطر �أ�سعار الأ�سهم من قبل �إدارة
املجموعة .ين�ش�أ التعر�ض ملخاطر �أ�سعار الأ�سهم املعلنة من املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة
لدى املجموعة.
فيما يلي الت�أثري على الإيرادات ال�شاملة الأخرى (نتيجة التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الإيرادات ال�شاملة) نتيجة التغري املحتمل ب�صورة معقولة يف م�ؤ�شرات ال�سوق ،مع االحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة:
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�	.24إدارة املخاطر (تتمة)
 ٣ .٢٤خماطر ال�سوق (تتمة)
 ٣ .٣ .٢٤خماطر �أ�سعار الأ�سهم (تتمة)
 31دي�سمرب 2020
التغري يف �سعر
الأ�سهم %

م�ؤ�شرات ال�سوق

5+
5+

الكويت
�أخرى

 31دي�سمرب 2019
الت�أثري على اخل�سائر
ال�شاملة الأخرى
دينار كويتي
313.872
95.237

التغري يف �سعر
الأ�سهم %
5+
5+

الت�أثري على اخل�سائر
ال�شاملة الأخرى
دينار كويتي
397.809
95.474

�	.25إدارة ر�أ�س املال
�إن الهدف الرئي�سي من �إدارة ر�أ�سمال املجموعة هو �ضمان املحافظة على معدالت ر�أ�س املال اجليدة لدعم الأعمال التي تقوم بها
وحتقيق �أعلى قيمة يح�صل عليها امل�ساهمني.
تقوم املجموعة ب�إدارة هيكل ر�أ�س املال و�إجراء تعديالت عليه يف �ضوء التغريات يف ظروف الأعمال.
مل يتم �إجراء �أي تغريات يف الأهداف �أو ال�سيا�سات �أو الإجراءات خالل ال�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب  2020و 31دي�سمرب .2019
يتكون ر�أ�س املال من بنود ر�أ�س املال وعالوة �إ�صدار الأ�سهم و�أ�سهم اخلزينة واالحتياطي الإجباري واالحتياطي االختياري واالحتياطي
الآخر واخل�سائر املرتاكمة.
تراقب املجموعة ر�أ�س املال با�ستخدام معدل االقرتا�ض وهو �صايف الدين مق�سوم على �إجمايل حقوق امللكية زائدً ا �صايف الدين .تدرج
املجموعة �ضمن �صايف الدين القرو�ض والت�سهيالت البنكية والدائنني التجاريني والأر�صدة الدائنة الأخرى ناق�صا النقد والنقد
املعادل .تت�ضمن �إجمايل حقوق امللكية بنود ر�أ�س املال وعالوة �إ�صدار الأ�سهم و�أ�سهم اخلزينة واالحتياطي الإجباري واالحتياطي
االختياري واالحتياطيات الأخرى واخل�سائر املرتاكمة.
مق�سوما على جمموع �صايف الدين
تراقب املجموعة ر�أ�س املال على �أ�سا�س معدل االقرتا�ض ويتم احت�سابه على �أنه �صايف الدين
ً
وحقوق امللكية على النحو التايل:

قرو�ض وت�سهيالت بنكية (�إي�ضاح )15
دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى (�إي�ضاح )16
ناق�صا :النقد والنقد املعادل (�إي�ضاح )9
�صايف الدين
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل حقوق امللكية و�صايف الدين
معدل االقرتا�ض %

 31دي�سمرب
2020
دينار كويتي

 31دي�سمرب
2019
دينار كويتي

93.164.856
7.864.159
()798.981
100.230.034
52.642.025
152.872.059
%66

85.885.777
11.364.013
()744.707
96.505.083
57.966.865
154.471.948
%62
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 .26القيمة العادلة للأدوات املالية
تتكون الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية وفقا ملا ورد يف �إي�ضاح .3.5
بالن�سبة للموجودات املالية واملطلوبات املالية ال�سائلة او ذات فرتة ا�ستحقاق ق�صرية الأجل (�أقل من � 12شه ًرا) فمن املفرت�ض �أن
قيمتها الدفرتية تعادل قيمتها العادلة تقري ًبا .وي�سري هذا االفرتا�ض �أي�ض ًا على الأدوات املالية ذات املعدالت املتغرية.

اجلدول الهرمي للقيمة العادلة
ت�ستخدم املجموعة اجلدول الهرمي التايل لتحديد واالف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية وفقا لآليات التقييم:
امل�ستوى  - 1الأ�سعار املعلنة (غري املعدلة) يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات املماثلة �أو املطلوبات املماثلة؛
امل�ستوى � - 2أ�ساليب تقييم يكون بها �أقل م�ستوى من املدخالت والذي ميثل ت�أثريا جوهريا على قيا�س القيمة العادلة ملحوظ ًا ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر؛ و
امل�ستوى � - 3أ�ساليب تقييم يكون بها �أقل م�ستوى من املدخالت والذي ميثل ت�أثريا جوهريا على قيا�س القيمة العادلة غري ملحوظ.
يعر�ض اجلدول التايل حتليل الأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة وفقا مل�ستوى اجلدول الهرمي للقيمة العادلة:
 31دي�سمرب 2020
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى:
�أ�سهم م�سعرة
�أ�سهم غري م�سعرة

 31دي�سمرب 2019
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى:
�أ�سهم م�سعرة
�أ�سهم غري م�سعرة

امل�ستوى 1
دينار كويتي

امل�ستوى 3
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

8.182.192
   8.182.192

   1.059.299
1.059.299

8.182.192
1.059.299
9.241.491

امل�ستوى 1
دينار كويتي

امل�ستوى 3
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

9.865.674
   9.865.674

   1.253.613
1.253.613

9.865.674
1.253.613
11.119.287

خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2020مل يتم اجراء حتويالت بني امل�ستويني  1و 2من قيا�سات القيمة العادلة كما مل يتم اجراء
�أي حتويالت من �أو �إىل امل�ستوى  3من قيا�سات القيمة العادلة.
فيما يلي احلركة يف امل�ستوى � 3ضمن اجلدول الهرمي للقيمة العادلة خالل ال�سنة:
كما يف
 1يناير

2020
2019
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(خ�سائر) �أرباح
كما يف
غري حمققة م�سجلة
 31دي�سمرب
يف حقوق امللكية

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

1.253.613
937.334

()194.314
316.279

1.059.299
1.253.613
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 .27ت�أثري كوفيد19-
مت ت�أكيد وجود فريو�س كورونا امل�ستجد يف بداية �سنة  2020وتف�شى هذا الفريو�س يف جميع �أنحاء العامل ،مما �أدى �إىل حدوث
ا�ضطرابات يف الأعمال والن�شاط االقت�صادي .ويف ظل االنت�شار ال�سريع لكوفيد  19-على م�ستوى العامل ،واجهت العديد من
االقت�صاديات والقطاعات ا�ضطرابات جوهرية وحالة من عدم اليقني نتيجة للتدابري التي اتخذتها احلكومات الحتواء هذا الفريو�س
�أو ت�أخري انت�شاره .وكما يف تاريخه ،ف�إنه من ال�صعب للغاية قيا�س النطاق الفعلي للت�أثري.
قامت املجموعة ب�إجراء تقييم لت�أثريات فريو�س كوفيد 19-على النتائج املالية للمجموعة ،يف �ضوء االر�شادات املتاحة للمعايري
الدولية للتقارير املالية ،و�إدراج النتائج يف هذه البيانت املالية املجمعة ،كما قامت بتو�ضيح التغريات الواردة �أدناه املتعلقة بالأحكام
والتقديرات اجلوهرية كما يف وللفرتة املنتهية يف  30دي�سمرب .2020

الأحكام والتقديرات اجلوهرية
�إن �إعداد البيانات املالية املجمعة يتطلب من الإدارة و�ضع �أحكام وتقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية
واملبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .عند �إعداد
أحكاما هامة يف �إطار تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.
البيانات املالية املجمعة ،تتخذ الإدارة � ً

فيما يلي ت�أثري تف�شي كوفيد 19-على املجموعة:
خ�سائر االئتمان املتوقعة للموجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة
قامت املجموعة بتحديث املدخالت واالفرتا�ضات امل�ستخدمة لتحديد خ�سائر االئتمان املتوقعة كما يف  30دي�سمرب  .2020وقد مت
تقدير خ�سائر االئتمان املتوقعة املعدلة بنا ًء على جمموعة من الظروف االقت�صادية املتوقعة يف تاريخ البيانات املالية املجمعة والأخذ
يف االعتبار حقيقة التطورات املت�سارعة التي ي�شهدها الو�ضع احلايل .وقد �أخذت املجموعة � ً
أي�ضا يف اعتبارها ت�أثري التقلبات الكبرية
يف عوامل االقت�صاد الكلي امل�ستقبلية ،عند حتديد مدى خطورة واحتمال وقوع ال�سيناريوهات االقت�صادية لتحديد خ�سائر االئتمان
املتوقعة .كما مت درا�سة اعتبارات م�ستقبلية �أخرى مل يتم �إدراجها �ضمن ال�سيناريوهات املذكورة �أعاله ،مثل ت�أثري �أي تغيريات
تنظيمية �أو ت�شريعية �أو �سيا�سية ،ولكن مل ينتج عنها �أي ت�أثري جوهري ،وبالتايل مل يتم �إجراء �أي تعديل على خ�سائر االئتمان املتوقعة
لهذه العوامل .يتم مراجعة هذه اخل�سائر ومراقبتها للت�أكد من مالءمتها على �أ�سا�س ربع �سنوي.

قيا�س القيمة العادلة للأدوات املالية
قامت املجموعة بدرا�سة الت�أثريات املحتملة للتقلبات يف ال�سوق احلالية لتحديد املبالغ امل�سجلة للموجودات املالية غري املدرجة لدى
املجموعة ،وهذا ميثل �أف�ضل تقييم للإدارة بنا ًء على املعلومات املتاحة التي ميكن مالحظتها يف تاريخ البيانات املالية املجمعة .نظ ًرا
لت�أثري فريو�س كوفيد ،19-تراقب املجموعة عن كثب ما �إذا كانت القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية متثل ال�سعر الذي
�سيتم حتقيقه للمعامالت بني امل�شاركني يف ال�سوق يف �إطار ال�سيناريو احلايل .مت الإف�صاح عن املعلومات اخلا�صة ب�سيا�سة املجموعة
فيما يتعلق بقيا�سات القيمة العادلة يف �إي�ضاح � .26أجرت الإدارة حتليالت للقيمة العادلة للأ�سهم غري امل�سعرة .نتج عن هذا التقييم
ت�سجيل انخفا�ض يف القيمة العادلة للأ�سهم غري امل�سعرة مببلغ  194.314دينار كويتي مدرج يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب .2020
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ت�أثري كوفيد( 19-تتمة)
الأحكام والتقديرات اجلوهرية (تتمة)
العقارات اال�ستثمارية واملمتلكات واملن�ش�آت واملعدات واال�ستثمار يف �شركات زميلة ("املوجودات غري املالية")
كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة ،مل حتدد املجموعة �أي ت�أثري جوهري على القيمة الدفرتية ملوجوداتها غري املالية كما يف
 31دي�سمرب  2020ب�سبب حالة عدم التيقن ب�ش�أن حتديد الت�أثري على التدفقات النقدية املتوقعة الناجتة من هذه املوجودات غري
املالية �أو توقعات امل�شاركني يف ال�سوق بال�سعر ا�ستنادًا �إىل الطريقة امل�ستخدمة يف حتديد القيمة العادلة لتلك املوجودات كما يف 31
دي�سمرب  .2019تدرك املجموعة �أن بع�ض املناطق اجلغرافية والقطاعات التي تتواجد فيها هذه املوجودات تت�أثر �سل ًبا ،ومع ا�ستمرار
اال�ضطرابات يف الو�ضع ،تراقب املجموعة با�ستمرار توقعات ال�سوق كما ت�ستخدم االفرتا�ضات ذات ال�صلة يف �إدراج قيمة هذه
املوجودات غري املالية ب�شكل منا�سب يف البيانات املالية املجمعة.

تقييم مبد�أ اال�ستمرارية
ال تزال هناك عوامل عدم تيقن جوهرية ب�ش�أن كيفية ت�أثري تف�شي الفريو�س على �أعمال املجموعة يف الفرتات امل�ستقبلية وطلب
امل�ست�أجرين .لذلك ،قامت الإدارة بو�ضع منوذج لعدد من ال�سيناريوهات املختلفة مع الأخذ يف االعتبار فرتة تبلغ � 12شه ًرا من تاريخ
الت�صريح بهذه البيانات املالية املجمعة يف �ضوء الظروف االقت�صادية احلالية وجميع املعلومات املتاحة حول املخاطر وعوامل عدم
التيقن امل�ستقبلية .ت�ستند االفرتا�ضات الواردة �ضمن النموذج �إىل الت�أثري املحتمل املقدر للقيود واللوائح اخلا�صة بفريو�س كوفيد19-
وامل�ستويات املتوقعة لطلب امل�ست�أجرين� ،إىل جانب طرق املواجهة املقرتحة من الإدارة على مدار ال�سنة .قد ي�ستمر ت�أثري فريو�س
كوفيد 19-يف الت�صاعد ،ولكن بنا ًء على مركز ال�سيولة واملوارد املالية لدى املجموعة كما يف تاريخ الت�صريح بهذه البيانات املالية
املجمعة ،تُظهر التوقعات �أن املجموعة لديها موارد كافية ملوا�صلة وجودها الت�شغيلي و�أن و�ضع �أعمالها على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية
ال يزال غري مت�أثر �إىل حد كبري ومل يتغري منذ  31دي�سمرب  .2019نتيجة لذلك ،مت �إعداد البيانات املالية املجمعة هذه على �أ�سا�س
مبد�أ اال�ستمرارية.
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