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  4  والشركات التابعة هلا ش.م.ك.ع -مويل واالستثمار جمموعة أرزان املالية للت

   البيانات املالية اجملمعة
   2019ديسمرب  31
  
 

 

  اجملمع االرباح أو اخلسائربيان 

 
 

إيضاحات

 السنة املنتهية 
  ديسمرب 31 يف

2019 

 السنة املنتهية 
  سمربيد 31 يف

2018 
 د.ك د.ك  
    اإليرادات 

 1,695,184 1,595,269 7 إيرادات من تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة
 1,656,324 2,963,334 8  ءايرادات من عقود مع عمال

 53,219 245,158   ارباح حمققة من بيع بالتقسيط
 153,437 149,737  إيرادات إجيار
 974,485 955,584  إيرادات فوائد
 391,004 845,937   االرباح أو اخلسائربالقيمة العادلة من خالل  أصول ماليةربح من بيع 

 953,926 3,256,259   االرباح أو اخلسائرالقيمة العادلة من خالل ب ألصول ماليةالتغري يف القيمة العادلة 
 206,489 1,973,274 18 احلصة من نتائج شركات زميلة

 2,255,153 2,259,890 11 إيرادات توزيعات أرباح
ا لغرض املتاجرة  (18,119) -   خسارة من بيع عقارات حمتفظ 

ا لغرض املتاجرة  65,156 -   رد خمصص عقارات حمتفظ 
 (28,446) 60,096  من حتويل عملة أجنبيةربح / (خسارة) 
 299,189 222,334  إيرادات أخرى

  14,526,872 8,657,001 

    ء األخرىاملصاريف واألعبا
 (2,649,208) (3,062,993)  تكاليف موظفني

 (1,624,024) (1,705,311)  مصاريف عمومية وإدارية
 (1,580,541) (2,111,098) 9 تكاليف متويل

21 و 20  استهالك  (438,693) (418,828) 
 216,111 (2,491,994) 13  ذمم التسهيالت اإلئتمانيةخمصص (خمصص) / رد 
 (67,080) - 19   عقار قيد التطويرة استثمار يفهبوط يف قيم

ا لغرض املتاجرة  - (117,140) 16  خمصص عقارات حمتفظ 
 - (1,848,304) 17  ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأصول مالية بالقيمة العهبوط 

 (209,392) (211,328) 15  خمصص ذمم مشكوك يف حتصيلها
 - )1,000,000( 12.2  زقد احملتجوشبه الن خسائر ائتمان للنقدخمصص 

   (12,986,861) (6,332,962) 

  ربح السنة قبل خمصصات حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
 العمالة الوطنية  وضريبة دعم  

 
1,540,011 2,324,039 

 (6,746) -  خمصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
 (30,529) -   خمصص ضريبة دعم العمالة الوطنية

 2,286,764 1,540,011  السنة ربح

    :اخلاص بـ
 2,533,530 1,095,948  الشركة األم مسامهي

 (246,766) 444,063  سيطرةاملصص غري احل

 2,286,764 1,540,011  ربح السنة

 3.180 1.375  10 (فلس) الشركة األم مبسامهي اخلاصةرحبية السهم األساسية واملخففة 

  
اجملمعة. تشكل جزءا من هذه البيانات املالية 62 - 11ينة على الصفحات ان اإليضاحات املب



  5   ش.م.ك.ع والشركات التابعة هلا –جمموعة أرزان املالية  للتمويل واالستثمار 

   البيانات املالية اجملمعة
   2019ديسمرب  31
  
 

 

  اجملمع  االخر الدخل الشاملو  االرباح أو اخلسائر بيان
  

 نة املنتهية الس  

  ديسمرب 31 يف
2019 

  السنة املنتهية 

  ديسمرب 31 يف
2018 

 د.ك  د.ك  
     

 2,286,764 1,540,011  السنة ربح

    أخرى :إيرادات شاملة 

     بيان االرباح او اخلسائر اجملمع : يفبنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً 

     دخل الشامل اآلخرأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل ال 

 )10,810,454(  )5,783,928(   صايف التغري يف القيمة العادلة الناتج خالل السنة  - 

    اجملمع: االرباح أو اخلسائرىل بيان إعادة تصنيفها الحقاً إ حمتملبنود 

     أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 45,894 216,086   ادلة الناتج خالل السنةصايف التغري يف القيمة الع - 

 112,177 43,435  ترمجة عمليات أجنبية فروق ناجتة من

 (201,285) (121,278)   حصة من خسائر شاملة أخرى لشركات زميلة  

 (10,853,668) (5,645,685)  للسنة اخلسائر الشاملة األخرى إمجايل

 (8,566,904) (4,105,674)  للسنةاخلسائر الشاملة إمجايل 

     :اخلاصة بــ

 (8,176,280)  (4,435,575)  الشركة األم مسامهي

 (390,624)  329,901  سيطرةاملصص غري احل

 (8,566,904)  (4,105,674)  الشاملة للسنة سائراخل إمجايل

 

  
  

  اجملمعة. تشكل جزءا من هذه البيانات املالية 62 - 11ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 





  7   ش.م.ك.ع والشركات التابعة هلا –جمموعة أرزان املالية  للتمويل واالستثمار 

   البيانات املالية اجملمعة
   2019ديسمرب  31
  
 

 

 اجملمع  امللكيةبيان التغريات يف حقوق   
        األم الشركة اخلاصة مبسامهي امللكية حقوق 

خزينة أسهمإصدار عالوة املال رأس 
  احتياطي
 قانوين

احتياطي 
  اختياري

 ترمجة احتياطي
أجنبية عملة

  اطيتياح
العادلة القيمة

  
 أرباح 
 /مرحلة

(خسائر 
  مرتاكمة)

  اجملموع
 الفرعي 

 غري حصص
  اجملموع  مسيطرة

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك 
112,152,615 103,245,8178,906,798 1,461,292 (2,436,904) (318,402) 503,767 503,767 (559,232) 23,803,273 80,288,256 2018 ديسمرب 31 يف الرصيد

 (264,067) (264,067) - - - - - - - - -  شركة تابعة  مدفوعة منتوزيعات 

  استبعاد جزء يف حصة من شركة تابعة
 - 158,944 (158,944) (158,944) - - - - - - -  )6.1.2(ايضاح  

   تأثري التغري يف نسبة ملكية شركة تابعة
 697,245 697,245 - - - - - - - - -  )6.1.2(ايضاح 

 433,178 592,122 (158,944) (158,944) - - - - - - -  امجايل املعامالت مع املسامهني

 1,540,011 444,063 1,095,948 1,095,948 - - - - - - - ربح السنة

خرى اال الشاملةإمجايل االيرادات/ (اخلسائر) 
 (5,645,685) (114,162) (5,531,523) - (5,552,234) 20,711 - - - - -  للسنة

 (4,105,674) 329,901 (4,435,575) 1,095,948 (5,552,234) 20,711 - - - - - للسنةالشاملة (اخلسائر)  /إمجايل اإليرادات

بالقيمة  استبعاد أصول ماليةخسارة من 
 - - - (3,689,399) 3,689,399 - - - - - -  الدخل الشامل اآلخرالعادلة من خالل 

108,480,119 9,828,821 98,651,298 )1,291,103( (4,299,739) (297,691) 503,767 503,767 (559,232) 23,803,273 80,288,256    2019ديسمرب  31 يف الرصيد

  
  



  8   ش.م.ك.ع والشركات التابعة هلا –جمموعة أرزان املالية  للتمويل واالستثمار 

   البيانات املالية اجملمعة
   2019ديسمرب  31
  
 

 

  اجملمع  امللكيةبيان التغريات يف حقوق تابع /   
        األم الشركة اخلاصة مبسامهي امللكية حقوق 

ةينخز  أسهمإصدار عالوة املال رأس 
  احتياطي
 قانوين

احتياطي 
  اختياري

 ترمجة احتياطي
أجنبية عملة

  احتياطي
العادلة القيمة

 أرباح 
  مرحلة

  اجملموع
 الفرعي 

 غري حصص
  اجملموع  طرةمسي

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك 
119,090,805 113,776,5605,314,245 1,930,453 8,235,780 (415,344) 246,687 246,687 (559,232) 23,803,273 80,288,256  2017 ديسمرب 31 يف الرصيد

  التعديالت الناجتة من تطبيق املعيار
 (1,922,876) - (1,922,876) (1,592,801) (330,075) - - - - - -   9ة الدويل للتقارير املالي 

117,167,929 111,853,6845,314,245 337,652 7,905,705 (415,344) 246,687 246,687 (559,232) 23,803,273 80,288,256 )معدل( 2018 يناير 1 يف الرصيد

   استبعاد جزء يف حصة من شركة تابعة
 - 431,587 (431,587) (431,587) - - - - - - -  )6.1.2(ايضاح   

 3,551,590 3,551,590 - - - - - - - - -   تأثري التغري يف نسبة ملكية شركة تابعة

 3,551,590 3,983,177 (431,587) (431,587) - - - - - - -  مع املسامهني ملعامالتامجايل ا

 2,286,764 (246,766) 2,533,530 2,533,530 - - - - - - - ربح/ (خسارة) السنة

خرى اال الشاملةإمجايل االيرادات/ (اخلسائر) 
(10,853,668) (143,858)(10,709,810) -(10,806,752) 96,942 - - - - -  للسنة

 (8,566,904) (390,624) (8,176,280) 2,533,530(10,806,752) 96,942 - - - - - للسنةالشاملة (اخلسائر)  /إمجايل اإليرادات

بالقيمة  استبعاد أصول ماليةخسارة من 
 - - - (464,143) 464,143 - - - - - -  الدخل الشامل اآلخرالعادلة من خالل 

 - - - (514,160) - - 257,080 257,080 - - -  طياتاحملول اىل االحتيا

112,152,615 103,245,8178,906,798 1,461,292 (2,436,904) (318,402) 503,767 503,767 (559,232) 23,803,273 80,288,256    2018ديسمرب  31 يف صيدلر ا

  
  اجملمعة. ات املاليةتشكل جزءا من هذه البيان 62 – 11ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 



  9   ش.م.ك.ع والشركات التابعة هلا –جمموعة أرزان املالية  للتمويل واالستثمار 

   البيانات املالية اجملمعة
   2019ديسمرب  31
  
 

 

اجملمع ةبيان التدفقات النقدي  

 اتايضاح 

 السنة املنتهية 
  ديسمرب 31 يف

 2019  

  السنة املنتهية 
  ديسمرب 31يف 

 2018  
 د.ك د.ك  التشغيلأنشطة 

 2,286,764 1,540,011  السنة ربح

    : تعديالت

 )974,485( )955,584(  إيرادات فوائد

 (2,255,153) (2,259,890) 11 حإيرادات توزيعات أربا 

 67,080 - 19  هبوط يف قيمة استثمار يف عقار قيد التطوير

ا لغرض املتا  18,119 -   جرةخسارة من بيع عقارات حمتفظ 

ا لغرض املتاجرة  (65,156) 117,140 16  خمصص / (رد) خمصص عقارات حمتفظ 

 (206,489) (1,973,274) 18 احلصة من نتائج شركات زميلة

 (216,111) 2,491,994 13  خمصص / (رد) خمصص ذمم تسهيالت أقساط إئتمانية مدينة

 - 1,848,304   الشامل اآلخر هبوط اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 209,392 211,328 15  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

 1,580,541 2,111,098 9 تكاليف متويل

21 و 20 استهالك  438,693 418,828 

 - 1,000,000 12.2  لنقد وشبه النقد احملتجزخسائر ائتمان لخمصص 

 239,318 178,976  اية خدمة املوظفني مكافأة خمصص

  4,748,796 1,102,648 

    :أصول وخصوم التشغيل التغريات يف

 (500,173) 1,283,707  ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة

 749,649 (4,657,085)  االرباح أو اخلسائرن خالل العادلة مبالقيمة  أصول مالية

 (2,082,116) (544,103)  أخرى أصولذمم مدينة و 

 (166,425) 6,635,918  أخرى خصومذمم دائنة و 

اية خدمة املوظفني املدفوعة  (45,793) (66,737)  مكافأة 

 )942,210( 7,400,496   صايف النقد الناتج من/ (املستخدم يف) األنشطة التشغيلية

    أنشطة اإلستثمار

 (153,229) (193,781) 21 شراء ممتلكات ومعدات

 (3,543,385) (17,936,865)   الدخل الشامل اآلخر شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل

 2,874,657 4,569,474   احملصل من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ا لغرض املتاجرة  351,623 -   احملصل من بيع عقارات حمتفظ 

 (997,141) (133,828) 19 إضافات اىل استثمارات يف عقارات قيد التطوير

  (3,577,267) 12  النقد وشبه النقد احملتجز

 2,255,153 2,259,890  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

 721,958 743,629 18 ةزميل اتمن شرك مستلمة توزيعات أرباح

 389,275 511,234  إيرادات فوائد مستلمة

 1,898,911 )13,757,514(  األنشطة االستثماريةالناتج من صايف النقد 

  



  10   ش.م.ك.ع والشركات التابعة هلا –جمموعة أرزان املالية  للتمويل واالستثمار 

   البيانات املالية اجملمعة
   2019ديسمرب  31
  
 

 

  اجملمع  ةبيان التدفقات النقدي  /تابع
 

  ايضاح 

 السنة املنتهية 
  ديسمرب 31 يف

 2019  

 السنة املنتهية 
  ديسمرب 31 يف

 2018  
 د.ك د.ك  التمويلأنشطة 

 1,500,000 95,500  قروض ألجل صايف احلركة على

 (797,948) 7,662,774  صايف احلركة على مراحبات دائنة

 (1,483,356) (2,124,505)  عةتكاليف متويل مدفو 

 - (264,067)   توزيعات مدفوعة حلقوق األقلية

 3,576,900 697,245   شركة تابعة الالتغري يف نسبة امللكية 

 2,795,596 6,066,947  األنشطة التمويليةالناتج من قد الن صايف

 3,752,297 (290,071)  وشبه النقدالنقد  الزيادة يف صايف

 22,270 (96,011)   عمليات أجنبية تعديل ترمجة

 2,579,516 6,354,083 12 يف بداية السنة وشبه النقدالنقد 

اية السنة وشبه النقدالنقد   6,354,083 5,968,001 12 يف 

    : املعامالت غري النقدية

 (3,204,643) (673,062)  ذمم مدينة وأصول أخرى

 713,848 -  مستحق من / اىل أطراف ذات صلة

 3,576,900 (72,099)   ذمم دائنة وخصوم أخرى

 (1,277,476) -   ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة

 2,917,958 -   ل الدخل الشامل اآلخرشراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خال

 2,691,951 -   أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

  
  
  
 

  
  .تشكل جزءا من هذه البيانات املالية اجملمعة  62 – 11بينة على الصفحات ان اإليضاحات امل



  11   ش.م.ك.ع والشركات التابعة هلا –جمموعة أرزان املالية  للتمويل واالستثمار 

   البيانات املالية اجملمعة
   2019ديسمرب  31
  
 

 

  اجملمعة ايضاحات حول البيانات املالية
  

  التأسيس والنشاط  .1
وفقًا لقانون الشركات  1980إبريل  15يف الكويت بتاريخ  ع ("الشركة األم")ش.م.ك. موعة أرزان املالية  للتمويل واالستثمارجمتأسست 
إىل  األم قررت اجلمعية العامة غري العادية تغيري اسم الشركة 1996ديسمرب  14يف  (مقفلة) ش.م.ك –ة معدات النقل الدولية باسم شرك

الشركة قررت اجلمعية العامة غري العادية تغيري اسم الشركة األم إىل  2002إبريل  24والحقا يف  راحبة ش.م.ك.(مقفلة).الشركة الدولية للم
ا. عش.م.ك. - ل الدولية للتموي   وتوسيع أنشطتها املسموح 

ش.م.ك.  –كة الدولية للتمويل شر العلى تغيري اسم الشركة األم من  2013يوليو  24وافقت اجلمعية العامة غري العادية اليت عقدت يف 
 11بتاريخ  29629حتت رقم ش.م.ك.ع. حيث مت تسجيله يف السجل التجاري  –(مقفلة) إىل جمموعة أرزان املالية للتمويل واالستثمار 

 .2013نوفمرب 
 الكويت وهي ختضع إلشراف بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال. بورصةإن أسهم الشركة األم مدرجة يف 

ا التابعة (يشار إليها جمتمعة بـ "اجملموعة   )."تتألف اجملموعة من الشركة األم وشركا
 .6 إن تفاصيل الشركات التابعة موضحة يف إيضاح 

  أغراض الشركة األم كما يلي :
لفة اليت تزاول اإلستثمار يف القطاعات اإلقتصادية املختلفة من خالل تأسيس أو املسامهة يف تأسيس الشركات واملؤسسات املخت - 

ا وحلساب الغري يف داخل الكويت أو خارجه  ا.أعماال شبيهة أو مكملة ألغراض الشركة وذلك حلسا
ات املختلفة سواءا كانت حملية او أجنبية وتسويق اخلدمات واملنتجات اإلستثمارية اململوكة هلا او للغري يف إدارة الشركات واملؤسس - 

 داخل الكويت أوخارجها.
تصرف يف كل ما تراه الزما هلا من األموال املنقولة وغري املنقولة أو أي أجزاء منها أو أية حقوق امتياز ترى ساب حق المتلك واكت - 

ا  ا.الشركة أ  الزمة أو مالئمة لطبيعة عملها او لتنمية أمواهلا ومبا ال يتضمن اإلجتار يف السلع حلسا
ا وحلساب الغرياملتعلقة بتداول األوراق ا مزاولة مجيع األعمال -  فيها بيع وشراء وتسويق  مبا يف داخل الكويت أو خارجها ملالية حلسا

رها الشركات واملؤسسات واهليئات احلكومية واخلاصة احمللية واألجنبية، وممارسة األوراق املالية من أسهم وصكوك وغريها اليت تصد
ا.  أعمال الوساطة املالية وأعمال السمسرة املتعلقة 

األفراد والشركات واملؤسسات واهليئات العامة واخلاصة سواء حملية أو أجنبية . واستثمار هذه األموال يف خمتلف اموال إدارة  - 
 صادية من خالل احملافظ اإلستثمارية والعقارية يف داخل الكويت أو خارجها.القطاعات اإلقت

ار النشرات التعريفية باألنشطة اإلستثمارية املختلفة لالفراد تقدمي املشورة اإلقتصادية املتعلقة باإلستثمار وعقد الدورات وإصد - 
 شركات واملؤسسات احمللية واألجنبية.وال

تشارات الفنية والتقنية واإلقتصادية والتقييمية واعداد دراسات اجلدوى لالنشطة اإلستثمارية املختلفة إعداد وتقدمي الدراسات واإلس - 
ا او حلساب الغري داخل وغريها من الدراسات مع فحص اجلوانب ال فنية واملالية واإلدارية املتعلقة بتلك األنشطة وذلك حلسا

 الكويت أو خارجها.
ر اجلماعي وصناديق اإلستثمار احمللية واألجنبية بكافة أنواعها واملسامهة يف تأسيسها حلساب الشركة  تأسيس وإدارة انظمة اإلستثما - 

اقواعد والشروط اليت حتددها اجلهات الرقابية املختصة ، وطرح حصصها أو وحلساب الغري طبقا للقوانني املنظمة ولل  وحدا
دىن الذي حتدده م االستثمار اجلماعي او صندوق االستثمار عن احلد األلالكتتاب حبيث ال تقل مسامهات الشركة يف رأس مال نظا

ا ، وبيع أو شراء حصص أو وحدات يف أنظمة االستثمار اجلمااجلهات الرقابية عي أو صناديق اإلستثمار احمللية او األجنبية حلسا
بية املختصة والقيام بوظيفة أمني اإلستثمار حلساب الغري أو تسويقها بشرط احلصول على املوافقات الالزمة من اجلهات الرقاو 

  قا للقوانني املنظمة لذلك.ومراقب اإلستثمار ومستشار اإلستثمار بشكل عام وللصناديق اإلستثمارية داخل الكويت أو خارجها طب
ا وحلساب الغري يف خمتلف أوجه اإلستثمار داخل الكويت أو خارجها وما يتطلب ذلك م -  ن متلك األصول استثمار األموال حلسا

 املنقولة وغري املنقولة.
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  اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
 تابع / التأسيس والنشاط  .1
لالوراق املالية اليت تصدرها الشركات واملؤسسات واهليئات احلكومية واخلاصة احمللية بوظائف مديري اإلصدار  القيام باألعمال اخلاصة - 

ال وكيل االكتتاب ومستشار اإلدراج وأمني ومراقب اإلستثمار مبا يف ذلك إدارة اإلصدارات وتعهدات إدارة واألجنبية والقيام بأعم
 وتغطية اإلكتتاب فيها.عمليات اإلكتتاب فيها وتلقي الطلبات 

ة حاجاته وذلك كله اليت تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق املالية النقدية يف الكويت وتلبي االستشاريةالقيام بكافة اخلدمات  - 
 يف حدود القانون وما يصدر عن اجلهات الرقابية املختصة من قرارات او تعليمات (وذلك بعد احلصول على املوافقات الالزمة من

 تلك اجلهات). على اال يرتتب على ذلك قيامالشركة مبنح التمويل بأي شكل من األشكال.
بات متويل الشركات واملؤسسات واهليئات واملشاريع احمللية والدولية يف خمتلف الوساطة يف عمليات التمويل وهيكلة وإدارة ترتي - 

 الرقابية املختصة. القطاعات االقتصادية طبقا للقواعد والشروط اليت حتددها اجلهات
ت واهليئات القيام بكافة األعمال املتعلقة بأنشطة ترتيب وإدارة عمليات الدمج واإلستحواذ واإلنقسام وذلك للشركات واملؤسسا - 

 احلكومية واخلاصة احمللية واألجنبية.
ا. -   اإلجتار بوسائط النقل واملعدات الثقيلة واملتعلقة 
 وغري معمرة. السلع املعمرةمتويل مشرتيات السلع الرأمسالية و  - 
 تأجري السلع الرأمسالية والسلع املعمرة. - 
  واملعنويني.لألشخاص الطبيعيني األجلالقيام مبنح القروض القصرية واملتوسطة  - 
 عمليات اإلستثمار العقاري اهلادف اىل إدارة وتطوير وتنمية األراضي السكنية وبناء الوحدات واجملمعات السكنية والتجارية بقصد - 

 بيعها نقدا او تقسيطا أو تأجريها.
شركة او حلساب عمالئها وما يتطلبه ذلك إدارة كافة أنواع احملافظ املالية ، واستثمار وتنمية األموال بتوظيفها حمليا وعامليا حلساب ال - 

 من عمليات اإلقراض واإلقرتاض.
 أو أجر. الوساطة يف عمليات اإلقراض واإلقرتاض والسمسرة والكفاالت مقابل عمولة - 
 التمويل والوساطة يف عمليات التجارة الدولية واحمللية. - 
 ة اجلهات املختصة.إدارة وإنشاء صناديق اإلستثمار املشرتكة طبقا للقانون وبعد موافق - 
 الوساطة يف اإلستثمار باألدوات واألوراق املالية الدولية. - 
ة يف من القطاعات االقتصادية سواء بطريق مباشر أو من خالل املسامهاإلستثمار يف القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغريها  - 

 تأسيس الشركات املتخصصة او شراء أسهم هذه الشركات. 
 وشراء العمالت األجنبية واملتاجرة يف املعادن الثمينة حلساب الشركة فقط.القيام ببيع  - 
ا او حلساب الغري.القيام بالبحوث والدراسات اخلاصة باملشاريع العقارية اخلاصة والع -   امة وكذلك اخلاصة بتوظيف األموال حلسا
 اإلجتار يف األوراق املالية من أسهم وشهادات اإلستثمار وما يف حكمها. - 
بأعماهلا أو ان تكون هلا مصلحة أو أن تشرتك بأي وجه مع الشركات واملؤسسات واهليئات اليت تزاول اعماال شبيهة األم جيوز للشركة و 

داخل الكويت أو خارجها وهلا ان تفتح فروعا داخل وخارج الكويت مبا ال يتعارض مع قانون الشركة  ا على حتقيق أغراضها يف اليت تعاو
  هات الرقابية املختصة.وتعليمات اجل

  دولة الكويت. 13125الصفاة  26442عنوان املكتب املسجل للشركة األم هو ص.ب : 
ان اجلمعية العمومية ملسامهي  2020 بريلإ 20 ل جملس إدارة الشركة األم بتاريخة اجملمعة من قبالبيانات املاليهذه  مت التصريح بإصدار

 ه البيانات املالية اجملمعة بعد صدورها.القدرة على تعديل هذهلا الشركة األم 
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  اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
 

   بيان االلتزام .2
تقارير املالية الصادرة من قبل جملس معايري احملاسبة الدولية والتفسريات جملمعة وفقا للمعايري الدولية للمت إعداد هذه البيانات املالية ا

ملعايري الدولية للتقارير املالية التابعة جمللس معايري احملاسبة الدولية كما مت تعديلها لالستخدام من قبل حكومة الصادرة عن جلنة تفسري ا
تطبيق كافة املعايري الدولية للتقارير  يتطلب التعديل املالية اليت يشرف عليها بنك الكويت املركزي. دماتملؤسسات اخلدولة الكويت 

فيما يتعلق بقياس خسائر اإلئتمان املقدرة للتسهيالت  9املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ما عدا متطلبات فيهلذه املؤسسات املالية 
عيار املركزي قياس خمصص خسائر االئتمان بالقيمة األعلى للمخصص الذي يتم احتسابه مبوجب املاالئتمانية. يتطلب بنك الكويت 

  رشادات بنك الكويت املركزي، واملخصص املطلوب مبوجب اللوائح التحوطية لبنك الكويت املركزي. وفقاً ال 9الدويل للتقارير املالية رقم 
  
   احملاسبية السياسات يف التغريات .3
  ري اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل اجملموعة عاي امل       3.1

واليت مت تطبيقها من قبل اجملموعة.   2019يناير  1عد هناك عدد من املعايري اجلديدة واملعدلة مفعلة للفرتات السنوية اليت تبدأ يف او ب
  فيما يلي املعلومات حول هذه املعايري اجلديدة:

  

  املعيار او التفسري 
يفعل للفرتات  

  نوية اليت تبدأ يف الس 
  2019  يناير   1  عقود االجيار   16املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  

  2019  يناير   1  تعديالت   –  28معيار احملاسبة الدويل رقم  
  2019  يناير   1    2017- 2015التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة  

  
  عقود االجيار 16رقم  املعيار الدويل للتقارير املالية

 16الدويل للتقارير املالية رقم  وثالثة تفسريات ذات صلة. قدم املعيار 17حمل معيار احملاسبة الدويل  16حيل املعيار الدويل للتقارير املالية 
بشكل كبري وتزيل  متطلبات جديدة ومعدلة فيما يتعلق مبحاسبة عقود اإلجيار. ونتيجة لذلك، أصبحت حماسبة املستأجر اآلن خمتلفة

يف تاريخ بدء مجيع عقود ع" والتزام عقد اإلجيار التمييز بني االجيارات التمويلية والتشغيلية. يتطلب األمر اآلن االعرتاف باصل "حق انتفا 
إىل حد كبري دون اإلجيار، باستثناء عقود اإلجيار قصرية األجل وعقود اإلجيار منخفضة القيمة. ومع ذلك، بقيت احملاسبة من قبل املؤجر 

  تغيري.
  االنتقال يف تاريخ التطبيق املبدئي:

شهرًا  12ا عقود إجيار تشغيلية مع مدة إجيار متبقية تقل عن عند االنتقال، بالنسبة لعقود اإلجيار اليت مت حماسبتها سابًقا على أ
لعدم االعرتاف بأصول حق االنتفاع ولكن حلساب ولإلجيارات ذات األصول منخفضة القيمة، طبقت اجملموعة االستثناءات االختيارية 

  لى مدى فرتة اإلجيار املتبقية.مصاريف اإلجيار على أساس القسط الثابت ع
  . 4.26ن السياسة احملاسبية اجلديدة بالتفصيل يف ايضاح مت االفصاح ع

 
  تعديالت  – 28معيار احملاسبة الدويل رقم 

،  املالية دواتألا  9للتقارير املالية رقم  يلدو لا املعيار منشأة تطبق) أن أي 28( رقم يلدو لا احملاسبة معيار التعديالت علی ضحو ت
ا اخلاصة باخنفاض ا  صايف من زًءاج تشكل شركة حماصةأو  زميلة کةر ش يف لألجا طويلة مصاحل لقيمة، علىباالضافة اىل متطلبا

واليت،  لألجا طويلة يتضمن ذلك ، مصاحل .امللكية عليها وقحق طريقة تطبيقواليت ال يتم  شركة احملاصةأو  الزميلة کةر لشا يف االستثمار
  شركة احملاصة.أو  الزميلة کةر شلا يف استثمار اجملموعة صايف من زًءاج من حيث اجلوهر، تشكل

  
  ان تطبيق هذا التعديل مل ينتج عنه اي اثر جوهري على البيانات املالية اجملمعة للمجموعة.
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  ملالية اجملمعة حول البيانات ا تابع/ ايضاحات  
 التغريات يف السياسات احملاسبية تابع/   .3

  ل اجملموعة تابع/ املعايري اجلديدة واملعدلة املطبقة من قب       3.1
  2017-2015التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 

توضح أنه عندما حتصل جهة ما على سيطرة  -  11الدويل للتقارير املالية رقم  املعيارو  3لتقارير املالية رقم لتعديالت على املعيار الدويل 
ا تعيد  ا سابقاقياس احلصص اعلى نشاط جتاري مشرتك، فإ لتقارير لاملعيار الدويل  التعديالت علىيف ذلك النشاط. توضح  حملتفظ 

تلك اجلهة ال تقوم باعادة قياس احلصص ، فإن نشاط جتاري مشرتك أنه عندما حتصل جهة ما على سيطرة مشرتكة على 11املالية رقم 
ا سابقا يف       ذلك النشاط. احملتفظ 

بنتائج ضريبة الدخل ب (لالعرتاف  52توضح التعديالت أن املتطلبات الواردة يف الفقرة السابقة  -  12معيار احملاسبة الدويل رقم 
حداث اليت حتقق أرباحًا قابلة للتوزيع) تنطبق على مجيع نتائج ضريبة الدخل ت أو األاملعاماللتوزيعات االرباح حيث يتم االعرتاف ب

مع احلاالت اليت توجد فيها معدالت ضريبية خمتلفة اليت تتعامل فقط أ  52الفقرة  األرباح من خالل نقل الفقرة بعيدًا عن لتوزيعات
      لألرباح املوزعة وغري املوزعة.

 لصلةذات ا ولألص ا ونتكأن  دبع يزال قائما ال ددمح راضقتأي ا هناك نکاإذا   التعديالت انه ضحو ت -  23م معيار احملاسبة الدويل رق
معدل  عند احتساب معا جهة بشكلأي  تقرتضها ليتا من االموال زًءاج راضيصبح هذا االقت، وداملقص البيعأو  داملالستخ جاهزة
      .لعامةا روضلقا علی الرمسلة

    نه اي اثر جوهري على البيانات املالية اجملمعة للمجموعة.ت مل ينتج عهذه التعديال تطبيقان 
  املفعلة بعد املعايري املصدرة من جملس املعايري الدولية ولكن غري    3.2

ولية ولكن التعديالت والتفسريات من قبل جملس املعايري الدو  ، مت اصدار بعض املعايري اجملمعة املالية  البياناتبتاريخ املصادقة على هذه 
      .اجملموعةمبكرا من قبل مل يتم تفعيلها بعد ومل يتم تطبيقها 

األوىل اليت تبدأ بعد تاريخ تفعيل املعيار اجلديد أو  للمجموعة للفرتةاحملاسبية تتوقع االدارة أن يتم تبين كافة التعديالت ضمن السياسات 
اجملمعة  املالية البياناتوالتفسريات اجلديدة املتوقع أن يكون هلا ارتباط  التعديل أو التفسري. ان املعلومات عن املعايري والتعديالت

اجلديدة قد مت اصدارها لكن ليس من املتوقع ان يكون هلا اي تأثري مادي على مبينة أدناه. هناك بعض املعايري والتفسريات   للمجموعة
  اجملمعة للمجموعة. املالية البيانات

  

  املعيار أو التفسري 
  فرتات ل ل يفعل  
  اليت تبدأ يف   السنوية 

ملستثمر وشركته الزميلة او  بيع أو مسامهة األصول بني ا   28ومعيار احملاسبة الدويل رقم    10املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  
  مل يتم حتديد تاريخ   تعديالت    –شركة احملاصة  

 1  يناير   2020  تعديالت – 3املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
 1  يناير   2020  التعديالت -  8 رقم ومعيار احملاسبة الدويل 1معيار احملاسبة الدويل رقم 
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  معة تابع/ ايضاحات حول البيانات املالية اجمل 
 التغريات يف السياسات احملاسبية تابع/   .3

  املعايري املصدرة من جملس املعايري الدولية ولكن غري املفعلة بعد تابع/   3.2
بيع او مسامهة االصول بني املستثمر وشركته الزميلة او شركة  28ومعيار احملاسبة الدويل رقم  10املالية رقم يل للتقارير املعيار الدو 

  تعديالت  –احملاصة 
ات يف "االستثمار  28"البيانات املالية اجملمعة" ومعيار احملاسبة الدويل رقم  10ان التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

حملاصة )" تقوم بتوضيح معاجلة بيع او مسامهة االصول من املستثمر اىل شركته الزميلة او شركة ا2011كات الزميلة وشركات احملاصة (الشر 
  على النحو التايل: 

ل اليت تشكل تتطلب التسجيل الكامل يف البيانات املالية للمستثمر لالرباح واخلسائر الناجتة عن بيع او مسامهة االصـــــــو   ●
  "دمج االعمال").  3العمـــــــل  ( كما هو حمدد يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

رباح واخلسائر حيثما ال تشكل االصول العمل، اي يتم تسجيل الربح او اخلسارة فقط اىل حد تتطلب التسجيل اجلزئي لال  ●
    يلة او شركة احملاصة. مصاحل املستثمرين اليت ليست هلا عالقة يف تلك  الزم

ول من قبل املستثمر يتم تطبيق هذه املتطلبات بغض النظر عن الشكل القانوين للمعاملة، مثال سواء حدثت عملية بيع او مسامهة االص
بل البيع التابعة) او من قالشركة التابعة اليت متتلك االصول (ما ينتج عنه فقدان السيطرة على الشركة الذي يقوم بتحويل احلصص يف 

    لالصول نفسها. املباشر
الخرى. مع ذلك، يسمح بالتنفيذ قام جملس معايري احملاسبة الدولية بتأجيل تاريخ النفاذ اىل اجل غري مسمى حلني اكتمال املشاريع ا

نشوء هذه موعة يف حال اجملمعة للمجعلى البيانات املالية  اأثر  يف املستقبل قد يكون له التعديالتاملبكر. تتوقع اإلدارة بأن تطبيق 
  املعامالت.

  
  تعديالت – 3املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 دات شا، وإر امللحق أ "املصطلحات املعرفة" "دمج االعمال" هي تغيريات علی  3رقم  يةللتقارير املال يلدو لا املعيار علی التعديالت
  . التعديالت:االعمال يتعلق بتعريف ما يف طفق 3ة رقم اليامل ريرللتقا يلدو لا التوضيحية للمعيار ألمثلة، واالتطبيق

طة واملوجودات املكتسبة ، كحد أدىن ، شتمل جمموعة من األنشيتوضيح أنه لكي يتم اعتبار النشاط التجاري ، جيب أن  •
 مدخل وعملية موضوعية تساهم بشكل كبري يف القدرة على إنشاء خمرجات ؛

رتكيز على السلع واخلدمات املقدمة للعمالء وإزالة اإلشارة إىل القدرة على خفض الب املخرجاتتضييق تعريف األعمال و  •
 التكاليف ؛

 عملية موضوعية؛ قد مت احلصول على على تقييم ما إذا كان املنشآت إضافة إرشادات وأمثلة توضيحية ملساعدة •
ت أو عمليات مفقودة واالستمرار يف إنتاج تقييم ما إذا كان املشاركون يف السوق قادرين على استبدال أي مدخالالإزالة  •

 املخرجات ؛ و
   واملوجودات اليت مت احلصول عليها غري جتارية إضافة اختبار تركيز اختياري يسمح بتقييم مبسط ملا إذا كانت جمموعة األنشطة •

  لية اجملمعة للمجموعة.ال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت يف املستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات املا
  

 التعديالت – 8 رقم ومعيار احملاسبة الدويل 1معيار احملاسبة الدويل رقم 
طار التعريف "املواد" ومواءمة التعريف املستخدم يف ا 8 رقم ومعيار احملاسبة الدويل 1يل رقم ت معيار احملاسبة الدو يالتوضح تعد

من "قد يؤثر" اىل " قد يؤدي بشكل معقول باالعتقاد بأنه  الذي يؤثر على املستخدم مت تعديل مستوى اجلوهرية املفاهيمي واملعايري.
 سيؤثر".

  
   املستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات املالية اجملمعة للمجموعة.ال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت يف
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  إن السياسات احملاسبية املهمة املطبقة يف إعداد هذه البيانات املالية اجملمعة مبينة أدناه.
 أساس اإلعداد 4.1

البيانات املالية اجملمعة بالدينار الكوييت، وهو عملة التشغيل اخلاصة بالشركة األم، وقد مت إعدادها على أساس مبدأ التكلفة  مت عرض هذه
ا بالقيمة العادلة من خالل  األصول املاليةما عدا بعض التارخيية، في وأصول مالية من خالل الدخل الشامل  االرباح أو اخلسائراحملتفظ 

 مت قياسها بالقيمة العادلة. واليت اآلخر
" و اجملمع ئرأو اخلسااالرباح " يف بيانني ومها: "بيان اجملمع االخر الدخل الشاملو  االرباح أو اخلسائر اختارت اجملموعة عرض "بيان

  ".اجملمع االخر الدخل الشاملو  االرباح أو اخلسائر "بيان
 أساس التجميع 4.2

عوائد متغرية من مشاركتها مع املنشأة ويكون هلا القدرة على ب دما تتعرض ، او يكون هلا احلق ،عن تابعةالشركة العلى  شركة األمتسيطر ال
تها على املنشأة. يتم جتميع الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة اىل التأثري على تلك العوائد من خالل سلط

يتم اعداد البيانات املالية للشركات التابعة لتاريخ التقرير و اليت ال خ الذي تتوقف فيه تلك السيطرة. جملموعة ويتوقف جتميعها من التاريا
يتم عمل التعديالت لتعكس تأثري املعامالت ر للشركة األم ، بإستخدام سياسات حماسبية مماثلة . تزيد عن ثالثة اشهر من تاريخ التقري
  .هذا التاريخ و تاريخ التقرير للبيانات املالية للشركة االم  اهلامة واألحداث األخرى اليت تقع بني

 بني املعامالت من احملققة غري واخلسائر األرباح ذلك يف مبا اجملموعة، شركات بني واألرصدة املعامالت كافة  حذف مت التجميع، لغرض
 التجميع،  ألغراض عكسها مت قد اجملموعة شركات بني األصول بيع معامالت نتيجة احملققة غري اخلسائر أن وحيث.  اجملموعة شركات

 البيانات  يف املدرجة املبالغ لديتع مت. ككل  للمجموعة بالنسبة وذلك قيمتها يف اخنفاض أي لتحديد اختبارها مت األصول تلك أن اال
  .للمجموعة املطبقة احملاسبية السياسات توحيد من للتأكد وجدت، أينما التابعة، للشركات املالية
 تاريخ من السنة، خالل استبعادها شراؤها أو مت اليت التابعة بالشركات اخلاصة األخرى الشاملة وااليرادات اخلسائر أو األرباح تسجيل مت

  .االستبعاد تاريخ اىل احليازة
 متتلكها ال اليت ابعةالت الشركة أصول وصايف خسائر أو أرباح من اجلزء ميثل امللكية، حقوق من كجزء  املدرجة املسيطرة غري احلصص ان

 وفق  يطرةاملس غري واحلصص األم الشركة مالكي بني التابعة للشركات الشاملة اخلسائر أو االيرادات بفصل اجملموعة تقوم. اجملموعة
  . الشركات تلك يف منهم كل  ملكية حصص

باالضافة اىل فرق الرتمجة الرتاكمي والشهرة عند بيع حصة مسيطرة يف الشركات التابعة، فان الفرق بني سعر البيع وصايف قيمة االصول 
    اجملمع.   االرباح أو اخلسائريسجل يف بيان 

 دمج األعمال  4.3
يتم احتساب املقابل احملول من قبل اجملموعة للحصول  دمج األعمال. ستحواذ عند احملاسبة عن عمليات تقوم اجملموعة بتطبيق طريقة اال

ا  اخلصوماليت حولتها اجملموعة بتاريخ االستحواذ، أو  لألصولمبجموع مبلغ القيم العادلة على السيطرة على الشركة التابعة  اليت تكبد
ا يتم  تزام ينشأ عن ترتيب مقابل حمتمل.  اجملموعة، واليت تتضمن القيمة العادلة ألي أصل أو ال اجملموعة أو حقوق امللكية اليت أصدر

بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، يقوم املشرتي بقياس احلصص غري املسيطرة يف  ثها.تسجيل تكاليف الشراء كمصاريف عند حدو 
 احملددة للشركة املشرتاة. األصول قيمة الشركة املشرتاة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة احلصة يف صايف

ا سابقًا يف الشركة املشرتاة يتم  عند حتقيق دمج األعمال يف مراحل، فإن القيمة العادلة يف تاريخ الشراء حلصة ملكية املشرتي احملتفظ 
 ع.اجملم االرباح أو اخلسائرإعادة قياسها وفق القيمة العادلة كما يف تاريخ الشراء من خالل بيان 

يف  املفرتضة احملددة ضمن دمج األعمال بغض النظر عن ما إذا كان قد مت إدراجها سابقا اخلصوماملشرتاة و  األصولتقوم اجملموعة بإدراج 
 املفرتضة بشكل عام بالقيمة العادلة بتاريخ اخلصوماملشرتاة و  األصوليتم قياس  البيانات املالية للشركة املشرتاة قبل عملية االستحواذ. 

  االستحواذ. 
لشروط التعاقدية املالية املقدرة لغرض حتديد التصنيف املناسب وفقًا ل اخلصومو  األصولعندما تقوم اجملموعة بشراء أعمال، تقوم بتقييم 

 شرتاة.ويتضمن هذا الفصل بني املشتقات يف العقود األصلية للشركة امل والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما يف تاريخ الشراء.
ا باعتبارها الزيادة يف مبلغ (أ) الق غري امللموسة احملددة بشكل منفصل.  األصوليتم إثبات الشهرة بعد إدراج  يمة العادلة وقد مت احتسا

للمقابل احملول، (ب) املبلغ املدرج ألي حصة غري مسيطرة يف الشركة املشرتاة، و (ج) القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ألي حقوق 
 صولاألاحملددة. إذا كانت القيم العادلة لصايف  األصولملكية حالية يف الشركة املشرتاة، تزيد عن القيم العادلة بتاريخ االستحواذ لصايف 

  شرة.  اجملمع مبا االرباح أو اخلسائر) يف بيان نتيجة املفاصلةاحملددة تتجاوز املبلغ احملتسب أعاله، فإنه يتم إدراج املبلغ الزائد (أي ربح 
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 الشهرة 4.4
وتظهر الشهرة  دية املستقبلية الناجتة عن دمج األعمال غري احملددة إفراديا واملثبتة بشكل منفصل عن الشهرة.متثل الشهرة املنافع االقتصا

     يف القيمة املرتاكمة.بالتكلفة ناقصا خسائر االخنفاض 
 االيرادات من العقود مع العمالء  4.5

أطراف  مت مجعها نيابة عن ليتا لمبالغا ويستثين العميل مع دعق يف الذي تتوقع اجملموعة استحقاقه املقابل سساأ علی يتم قياس االيرادات
 ىل عميل. تتبع اجملموعة عملية من مخس خطوات:. تعرتف اجملموعة باإليرادات عندما تنقل السيطرة على منتج أو خدمة إثالثة

 حتديد العقد مع العميل . 1
 حتديد التزامات األداء . 2
 املعاملةحتديد سعر  . 3
 إىل التزامات األداء ختصيص سعر املعاملة . 4
    االعرتاف باإليرادات عند / مبا أن التزامات / التزامات األداء مستوفاة. . 5

ا. سعر  لةعامامل، يتم حتديد إمجايل سعر يف مجيع احلاالت للعقد بني التزامات األداء املختلفة بناًء على أسعار البيع النسبية القائمة بذا
 م مجعها نيابة عن أطراف ثالثة.للعقد يستثين أي مبالغ يت املعاملة

اء عن طريق نقل السلع أو يتم االعرتاف باإليراد إما يف وقت معني أو مبرور الوقت ، عندما تكون اجملموعة (أو كما) تليب التزامات األد
  اخلدمات املوعودة إىل عمالئها.

،  دتج، إن و المبالغ هذه دمتقو  غري املرضية داءألا تزاماتبال فيما يتعلق العقد للمبالغ املستلمة مبطلوبات اجملموعة باالعرتاف ومتق
أصل ل أن حتصل على املقابل ، تعرتف اجملموعة إما ب. وباملثل، إذا أوفت اجملموعة بالتزام أداء قبلمايلا زکر لما بيان يف رىخأ كمطلوبات

ا، اعتماًدا على ما إذا كا أوعقد  ن هناك شيء آخر غري مرور الوقت مطلوب قبل مستحق،إن وجد، يف بيان املركز املايل اخلاص 
  .استحقاق املبالغ

 خدمات إدارة األصول  4.5.1
ذات الصلة مع العمالء وفقاً للعقود  مسبقاً ا صول للمحافظ مبعدالت متفق عليهمتغري على أساس صايف قيمة األ مبلغرسوم اإلدارة هي 

 .إجراء معامالت الشراء / البيع للعمالءو  صولالأحفظ ق باالشراف على وادارة اصول احملافظ و فيما يتعل
  خدمات استشاريةإيرادات أتعاب من   4.5.2

وخدمات وساطة ومعامالت االكتتاب يف الدين وحقوق امللكية للغري أو  ريةاستشايتم إدراج األتعاب الناجتة مقابل تقدمي خدمات 
  ري عند إمتام تلك املعاملة. الناجتة عن التفاوض أو املشاركة يف التفاوض بشأن معاملة للغ

 إيرادات من تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة  4.6
ويقـوم العميل بتسديد كامل املبلغ املستحق (متضمنا  د مع العميل،يتم احتساب الفوائد على التسهيالت االئتمانية يف بداية التعاق

ويتم  الفوائد على مدة العقد باستخدام طريقة "الفائدة الفعلية".يتم توزيع  الفوائد) على أقساط شهريه متساوية وعلى فرتة التعاقد.
  كز املايل اجملمع كخصم من ذمم التسهيالت االئتمانية.اعتبار الفائدة املتعلقة باألقساط القائمة كدخل مؤجل وتضمينه يف بيان املر 

 أرباح حمققة من بيع بالتقسيط  4.7
ويقـوم العميل بتسديد كامل املبلغ املستحق (متضمنا  تقسيط يف بداية التعاقد مع العميل،يتم احتساب هامش الربح على عقود البيع بال

يتم توزيع هامش الربح على مدة العقد باستخدام طريقة "للقسط  عاقد.هامش الربح) على أقساط شهرية متساوية وعلى فرتة الت
مؤجل وتضمينه يف بيان املركز املايل اجملمع كخصم من ذمم عمالء بيع  ويتم اعتبار هامش الربح املتعلق باألقساط القائمة كربح الثابت".

  بالتقسيط.
 إيرادات فوائد  4.8

 قة الفائدة الفعلية.يتم إثبات إيرادات الفوائد باستخدام طري
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 حإيرادات توزيعات أربا   4.9
 يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت احلق يف حتصيلها.

 مصاريف تشغيلية 4.10
  اجملمع عند االستفادة من اخلدمة أو بتاريخ مصدرها. راالرباح أو اخلسائيتم إثبات مصاريف التشغيل يف بيان 

 تكاليف متويل  4.11
 ألخذ باالعتبار الرصيد القائم للقروض املستحقة ومعدل الفائدة عليها.يتم إثبات تكاليف التمويل على أساس توزيع نسيب زمين مع ا

ؤه إىل فرتة زمنية طويلة لكي يصبح جاهزاً لالستخدام احملدد له أو إن تكاليف التمويل اليت تتعلق مباشرة حبيازة أو إنشاء أصل حيتاج إنشا
التمويل عندما تكتمل على حنو واضح كافة األنشطة الالزمة  تنتهي رمسلة تكاليف ه يتم رمسلتها كجزء من تكلفة ذلك األصل. بيع

 .مصاريف يف الفرتة اليت يتم تكبدها فيهايتم االعرتاف بتكاليف التمويل األخرى ك إلعداد األصل للغرض املقصود منه أو بيعه.
 الضرائـب  4.12

 ضريبة دعم العمالة الوطنية  4.12.1
من ربح اجملموعة  %2.5بواقع  2006لسنة  24وقرار وزير املالية رقم  2000لسنة  19 للقانون رقم حتتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً 

قًا للقانون، جيب اقتطاع اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة وتوزيعات األرباح النقدية فو  اخلاص مبالكي الشركة األم اخلاضع للضريبة.
 دعم العمالة الوطنية من ربح السنة.من الشركات املدرجة اليت ختضع لضريبة 

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  4.12.2
الشركة األم اخلاضع للضريبة وفقا لعملية  مبسامهيعة اخلاص من ربح اجملمو  %1حتتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 

إليرادات من الشركات الزميلة والتابعة، ومكافآت أعضاء االحتساب املعدلة بناء على قرار أعضاء جملس املؤسسة والذي ينص على أن ا
 د احلصة. جملس اإلدارة والتحويل إىل االحتياطي القانوين جيب استثناؤها من ربح السنة عند حتدي

 الزكاة  4.12.3
الساري املفعول اعتبارا  58/2007من ربح اجملموعة اخلاص مبسامهي الشركة األم وفقا لقرار وزارة املالية رقم  %1حتتسب حصة الزكاة بنسبة 

 .2007ديسمرب  10من 
 ملستقبلية أو ردها لسنوات سابقة.مبوجب لوائح ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، ال يسمح برتحيل أي خسائر إىل السنوات ا

 ضريبة الدخل  4.12.4
طالبات من السلطات الضريبية املتعلقة بفرتة التقارير احلالية لضريبة الدخل على تلك االلتزامات أو امل صومتشتمل األصول و / أو اخل

  احلالية أو السابقة ، واليت مل يتم دفعها يف تاريخ التقرير.
ة االلتزام على الفروقات املؤقتة. يتم تقدمي الضريبة املؤجلة بشكل عام على الفرق بني املؤجلة باستخدام طريق يتم احتساب ضريبة الدخل

الضرييب. ومع ذلك ، ال يتم تقدمي الضريبة املؤجلة على االعرتاف املبدئي للشهرة ، وال على  اسهاوأس صومواخل لصو القيم الدفرتية لال
 . ام ما مل تكن املعاملة ذات الصلة عبارة عن دمج أعمال أو تؤثر على الضريبة أو الربح احملاسيباالعرتاف األويل بأصل أو التز 

ا كالالضريبية ا االيراداتئر الضريبية املتاحة لرتحيلها وكذلك إىل ذلك ، يتم تقييم اخلسا إلضافةبا  .ضريبية مؤجلة أصولخرى لالعرتاف 
من املتوقع أن تنطبق على فرتة حتققها ، شريطة  ؤجلة ، بدون خصم ، مبعدالت الضرائب اليتيتم احتساب األصول واخلصوم الضريبية امل

اريخ التقرير. يتم دائًما تقدمي االلتزامات الضريبية املؤجلة بالكامل. يتم االعرتاف بشكل جوهري يف ت تشريعهاأو  تشريعهاأن يتم 
  .صول الضريبة املؤجلةاألب

 التقارير القطاعية 4.13
عند حتديد قطاعات  .والعقارات املالية موعة أربعة قطاعات تشغيلية: وهي التسهيالت االئتمانية واالستثمارات والوساطةاجمل لدى

 يتم إدارة كل قطاع بشكل مستقل ذه، تتبع اإلدارة خطوط اخلدمات اخلاصة باجملموعة اليت متثل املنتجات واخلدمات الرئيسية. التشغيل ه
 إن مجيع التحويالت بني القطاعات تتم بأسعار جتارية حبتة. موارد خمتلفة.حيث يتطلب مناهج و 

 اخلصومو  األصولإضافة إىل ذلك، ال يتم توزيع  خدمة يف البيانات املالية.املست ألغراض اإلدارة، تستخدم اجملموعة نفس سياسات القياس
   اعات.غري املتعلقة مباشرة بأنشطة عمل أي قطاع تشغيل إىل أي من هذه القط

 استثمار يف شركات زميلة  4.14
إن التأثري اجلوهري هو  ع مشرتك.الشركة الزميلة هي منشأة يكون للمجموعة تأثري مهم عليها وهي ليست شركة تابعة أو حصة يف مشرو 

طرة مشرتكة على هذه القدرة على املشاركة يف القرارات املالية والسياسات التشغيلية للشركة املستثمر فيها لكنه ليس سيطرة أو سي
  السياسات.

ة إثبات حصة اجملموعة بتاريخ بيان يتم احملاسبة عن استثمار اجملموعة يف الشركات الزميلة وفقًا لطريقة حقوق امللكية وتتطلب هذه الطريق
يف القيمة،  ناقصًا أي اخنفاضالشركة الزميلة  أصولاملركز املايل بالتكلفة باإلضافة حلصة اجملموعة يف كافة التغريات الالحقة يف صايف 

  اجملمع حصة اجملموعة يف نتائج أعمال الشركات الزميلة. االرباح أو اخلسائرويعكس بيان 
وااللتزامات الطارئة للشركة الزميلة  اخلصومو  لألصولتكلفة امتالك حصة اجملموعة عن صايف القيمة العادلة احملددة   إن أي زيادة يف

ا كشهرة. املسجلة بتاريخ االمتالك  يتم االعرتاف 
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  يف شركات زميلةاستثمار تابع/   4.14
ال يف يتم االعرتاف يف احل يتم إدراج الشهرة ضمن القيمة الدفرتية لالستثمار ويتم فحص اخنفاض قيمتها كجزء من قيمة هذا االستثمار.

مات الطارئة وااللتزا اخلصومو  لألصولاجملمع بأي زيادة، بعد إعادة التقدير حلصة الشركة األم يف القيمة العادلة  االرباح أو اخلسائربيان 
  احملددة عن تكلفة االمتالك.

يمة الدفرتية ميكن أن ت على القإن التعديال يتم ختفيض توزيعات األرباح املستلمة من الشركة الزميلة من القيمة الدفرتية لالستثمار.
يتم  حقوق ملكية الشركة الزميلة.تكون أيضًا ضرورية إلثبات التغريات يف حصة اجملموعة يف الشركة الزميلة اليت تنتج عن التغريات يف 

  ركة الزميلة.االعرتاف يف احلال يف بيان التغريات يف حقوق امللكية اجملمع بالتغريات يف حصة اجملموعة من حقوق ملكية الش
م مدينة غري عندما تتساوى أو تزيد حصة اجملموعة يف اخلسائر من الشركة الزميلة عن حصة اجملموعة يف الشركة الزميلة متضمنًا أية ذم

   مضمونة، فال تعرتف اجملموعة خبسائر إضافية ما مل تتكبد التزامات أو أن تقوم بإجراء دفعات نيابة عن الشركة الزميلة.
ويتم حذف اخلسائر غري  غري احملققة من العمليات املالية مع الشركة الزميلة حبدود حصة اجملموعة يف الشركة الزميلة،األرباح يتم حذف 

 أيضاً ما مل توفر املعاملة دليًال على اخنفاض يف قيمة األصل احملول. احملققة
وجد دليل على اخنفاض قيمة األصل أو عندما تكون اخلسائر اليت يتم إجراء تقييم الخنفاض قيمة االستثمار يف الشركات الزميلة عندما ي

ا يف سنوات سابقة مل تعد قائمة.مت االع   رتاف 
الية للشركة الزميلة بتاريخ البيانات املالية للشركة األم أو بتاريخ مبكر ال يزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ البيانات يتم إعداد البيانات امل

وحيثما يكون ذلك عمليًا فإنه يتم إدخال تعديالت بآثار العمليات املهمة  ويتم استخدام سياسات حماسبية متماثلة.املالية للشركة األم 
 ليت أجريت بني تاريخ البيانات املالية للشركات الزميلة وتاريخ البيانات املالية للشركة األم. أو األحداث األخرى ا

أي فرق بني  الزميلة تقوم اجملموعة بقياس وإثبات أي استثمار حمتفظ له بقيمته العادلة. ةالشركتأثريا جوهريا على  اجملموعة فقدان عند
البيع يتم إثباته يف بيان  منتأثري جوهري عليها والقيمة العادلة لالستثمار احملتفظ به واحملصل  القيمة الدفرتية للشركة الزميلة عند فقدان

 اجملمع. االرباح أو اخلسائر
 

 ليةت املااألدوا  4.15
 التحقق والقياس املبدئي وعدم التحقق  4.15.1

عاقدية لألداة املالية وتقاس مبدئيا بالقيمة العادلة املعدلة املالية عندما تصبح اجملموعة طرفا يف األحكام الت اخلصومو  األصوليتم حتقق 
القياس  واليت تقاس مبدئيا بالقيمة العادلة. و اخلسائراالرباح أبتكاليف املعامالت، باستثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 املالية مبني أدناه. اخلصومو  لألصولالالحق 
ة) عند: أصولكان ذلك منطبقاً إلغاء جزء من األصل املايل أو جزء من جمموعة   يتم إلغاء األصل املايل (وأينما   مالية متشا

  ل.انتهاء احلق يف استالم التدفقات النقدية من األص  
 ا أخذت على عاتقها التزاماً بدفع هذه التدفقات النقدية املس تلمة حتويل اجملموعة حلقها يف استالم التدفقات النقدية من األصل أو أ

  بالكامل بدون تأخري كبري إىل طرف آخر مبوجب  ترتيبات "التمرير البيين".
  حتويل اجملموعة بشكل أساسي مجيع خماطر ومنافع األصل. .أ

ا حولت السيطرة على األصل.ول اجململ حت .ب   موعة ومل حتتفظ، على حنو جوهري، بكامل املخاطر واملنافع املرتبطة باألصل إال أ
املالية وعندما تدخل اجملموعة يف ترتيبات القبض والدفع  األصولموعة بتحويل احلق يف استالم التدفقات النقدية من تلك عندما تقوم اجمل

استمرار سيطرة اجملموعة على خماطر ومزايا األصل أو حتويل السيطرة على األصل، ويتحقق األصل اجلديد مبقدار ومل تقم بتحويل كافة 
 هذا األصل.
عندما يتم استبدال التزام قائم بالتزام آخر من نفس املقرتض بشروط  لتزام املايل عندما يتم الوفاء بااللتزام أو إلغاؤه أو نفاذه.يتم إلغاء اال

بدال أو التعديل يعامل كإلغاء لاللتزام األصلي ىل حد كبري أو أن يتم تغيري شروط االلتزام املايل بشكل كبري فإن هذا االستخمتلفة إ
  اجملمع. االرباح أو اخلسائرف بالتزام جديد، ويتم االعرتاف بالفرق بني املبالغ الدفرتية املتعلقة بذلك يف بيان واالعرتا
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 تصنيف األصول املالية 4.15.2

 :التحقق املبدئيالحق ، يتم تصنيف املوجودات املالية إىل الفئات التالية عند لغرض القياس ال
 • املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

 ) FVTOCIل الدخل الشامل اآلخر (القيمة العادلة من خال• املوجودات املالية ب
 )FVTPL( االرباح او اخلسائر• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 :ل منديد التصنيف من خالل كيتم حت
 إلدارة األصول املالية املنشأة• منوذج أعمال 

  • خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل املايل.
 صل مايل:ال عند التحقق املبدئيتخابات / التعيني غري القابلة لإللغاء ة إجراء االنجيوز للمجموع

 ات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار يف حقوق امللكية يف لعرض التغري  ال رجعة فيه• جيوز للمجموعة اختيار 
 ؛ وإذا مت استيفاء معايري معينةاآلخر الدخل الشامل 

   FVTOCIي استثمار دين يفي بالتكلفة املطفأة أو معايري رجعة فيه ال ال• جيوز للمجموعة تعيني 
    .حماسيبعدم تطابق من بشكل كبري  خيفضأو  يلغيكان ذلك   إذا FVTPLبالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر قاس كم

 القياس الالحق لألصول املالية 4.15.3
 • املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

ا ياس ايتم ق  ):FVTPLملوجودات املالية بالتكلفة املطفأة إذا كانت املوجودات مستوفية للشروط التالية (ومل يتم تصنيفها على أ
ا ضمن منوذج أعمال يهدف إىل االحتفاظ باملوجودات املالية ومجع التدفقات النقدية التعاقديةاال• يتم   حتفاظ 

 فوعات أصل وفائدة على املبلغ األصلي القائمي إىل التدفقات النقدية اليت هي فقط مد• الشروط التعاقدية لألصول املالية تؤد
أة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقًصا خمصص االخنفاض يف القيمة. يتم ، يتم قياسها بالتكلفة املطفبعد التحقق املبدئي

  عندما يكون تأثري اخلصم غري مادي.اخلصم حذف 
 ة بالتكلفة املطفأة مما يلي:ملالية للمجموعتتكون األصول ا

 النقد والنقد املعادل - 
ى البنوك واملؤسسات املالية األخرى والودائع قصرية األجل املستحقة على النقد يف الصندوق واألرصدة لد النقد املعادليشتمل النقد و 

 أي نقد ونقد معادل حمتجز يظهر بصورة منفصلة. خالل ثالثة أشهر واليت تكون عرضة ملخاطر ضئيلة من التغريات يف القيمة.
 ذمم التسهيالت اإلئتمانية - 

 تكوين. يتم األحكام احملددة والعمومية بعد طرح بالتكلفة املطفأة معجملا ملايلا زکر ملا يف يتم تسجيل ذمم التسهيالت اإلئتمانية
املخصصات العامة بنسبة كما يتم تكوين اسرتدادها  املمكن  ةملقدر االيت مت ختفيضها إىل القيمة  لتخفيض الذمم املدينةخمصصات حمددة 

تغطية اخلسائر اليت مت اكتشافها من التجربة، ولكن مل يتم خمصصات حمددة هلا، ل تكوينواليت مل يتم  التقسيطب مديين االئتمانعلى  1٪
لغ القابلة لالسرتداد على التدفقات النقدية وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي يف هذا الصدد. تستند املبا ،حتديدها بشكل حمدد

  من املدينني املماثلني.مبعدل الفائدة الفعلي األصلي على أساس احملفظة جملموعات  خصومةة املاملستقبلية املقدر 
 أخرى أصولذمم مدينة و  - 

يتم تقدير الديون املشكوك يف   األخرى باملبلغ األصلي ناقصا خمصص أي مبالغ ال ميكن حتصيلها. األصولتسجل الذمم املدينة و 
 يتم شطب الديون املعدومة عند استحقاقها. حتصيلها عندما يصبح حتصيل املبلغ بالكامل مل يعد حمتمال.

 صلةمن أطراف ذات مستحق  - 
ض الذي عبارة عن موجودات مالية نشأت من قبل اجملموعة عن طريق تقدمي األموال مباشرة إىل املقرت  صلةاملستحق من أطراف ذات 

  لديه دفعات ثابتة أو حمددة وغري مدرجة يف سوق نشط.
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 FVTOCI شامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الاألصول املالية • 
 .وأدوات الدين على االستثمار يف حقوق امللكيةاألصول املالية للمجموعة هذه تشتمل 

 .املسعرةوغري  املسعرةسهم االختلف الشركات وتشمل كًال من مللكية ستثمارات يف حقوق املاالمتثل 
إذا كانت األصول تستويف الشروط  FVTOCI شامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل التقوم اجملموعة باحتساب األصول املالية 

 التالية:
ا مبوجب منوذج أعمال هدفه هو "االحتفاظ   ات النقدية املرتبطة وبيعها ؛ و" التدفقجلمع• يتم االحتفاظ 

 األصلي القائم. • الشروط التعاقدية لألصول املالية تؤدي إىل التدفقات النقدية اليت هي فقط مدفوعات أصل وفائدة على املبلغ
ا يف الدخل الشامل اآلخر ( عند إلغاء  اجملمع ئرأو اخلسا االرباح) إىل بيان OCIسيتم إعادة تدوير أية أرباح أو خسائر معرتف 

كما هو موضح   FVTOCI بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراالعرتاف باألصل (فيما عدا االستثمارات يف حقوق امللكية 
  ).أدناه

 FVTOCI بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات األسهم 
دوات) لتعيني استثمارات يف أدوات حقوق االبل للنقض (على أساس املبدئي، جيوز للمجموعة إجراء انتخاب غري قا التحققعند 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل بالتعيني  ُيسمح. ال FVTOCI كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرامللكية  
معرتف به من هذا االستثمار مقابل طارىء ان إذا مت االحتفاظ باالستثمار يف األسهم بغرض املتاجرة أو إذا ك FVTOCIالشامل اآلخر 

 عملية دمج االعمال. قبل املشرتي يف 
 يف احلاالت التالية: لغرض املتاجرةمايل  باصليتم االحتفاظ 

 • مت احلصول عليه بشكل أساسي لغرض بيعه يف األجل القريب ؛ أو
ا مع بعضها البعض ولديها دليل على منط فعلي دوات مالية حمددة تقوم اجملااملبدئي فإنه جزء من حمفظة  التحقق• عند  موعة بإدار
 أو ؛جلالجلين أرباح قصرية ا حديث

 ن مايل أو أداة حتوط حمددة وفعالة). • هو مشتق (باستثناء املشتقات اليت هي عقد ضما
قياسها مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم  لةدلعاااملقاسة بالقيمة  امللكية وقحقأدوات  يفاالستثمارات 

  تكاليف املعاملة. 
يف الدخل الشامل اآلخر  لتغريات يف القيمة العادلةرباح واخلسائر الناجتة عن اباال االعرتاف، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع بعد ذلك

ىل أرباح حمتجزة ضمن بيان التغريات يف حقوق امللكية واملرتاكمة يف احتياطي القيمة العادلة. يتم حتويل الربح أو اخلسارة املرتاكمة إ
 اجملمع.

   .اجملمع ئرأو اخلسا االرباحن ستثمارات يف أدوات حقوق امللكية يف بيااالرباح على هذه االيتم إثبات توزيعات 
 ئرأو اخلسا االرباحاملالية بالقيمة العادلة من خالل  األصول • 

 FVOCI  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أوبالتكلفة املطفأة  مبعايري القياس تفي ال يتم تصنيف املوجودات املالية اليت
ا  اليت لعملا ذجلنمو  ملاليةا داتملوجو ا عن لنظرا بغض، لكذ على وةالع. واخلسائر حبا ر ألا لخال من لةدلعاا بالقيمة  لنقدية ا تدفقا

ا يتم ةفائدلوا األصلي ملبلغا تمدفوعا فقط ليست لتعاقديةا . تشتمل الفئة أيًضا خلسائرأو ا حبا ر ألا لخال من لةدلعاا بالقيمة احتسا
 على استثمارات يف أسهم حقوق امللكية.

. يتم حتديد القيمة اجملمع ئرأو اخلسا االرباحبالقيمة العادلة مع إثبات األرباح أو اخلسائر يف بيان  ت يف هذه الفئةقياس املوجودا يتم
 يوجد سوق نشط. الت السوق النشطة أو باستخدام تقنية تقييم عندما الودات املالية يف هذه الفئة بالرجوع إىل معامالعادلة للموج

  استثمار يف أسهم حقوق امللكية.على  ئراخلسااو  االرباحن خالل وعة بالقيمة العادلة ماألصول املالية للمجم تشتمل
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حقوق امللكية استثمارات و  ئراخلسااالرباح او لعادلة من خالل ثناء املوجودات املدرجة بالقيمة اختضع مجيع املوجودات املالية باست
للمراجعة على األقل يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي  FVTOCI دخل الشامل اآلخراملقاسة بالقيمة العادلة من خالل ال

األصول املالية قد اخنفضت قيمتها. يتم تطبيق معايري خمتلفة لتحديد اخنفاض القيمة دليل موضوعي على أن األصل املايل أو جمموعة من 
 ه.ية املوضحة أدنالكل فئة من فئات املوجودات املال

 لةدلعاا بالقيمةأو  بالتكلفة املطفأة املوجودات املالية ولح") ECL(" خلسائر االئتمان املتوقعة خسارة صمخص  اجملموعة بتسجيل ومتق
 .الدخل الشامل اآلخر لخالمن 

 بني قلفر ا اأ على ةملتوقعا نالئتماا رةخسا تقدير يتم،  (بإستثناء ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة) ملاليةا داتللموجو  بالنسبة
حتديث مبلغ تم . ياستالمها جملموعةا تتوقع ليتا لنقديةا تلتدفقاا مجيعو  للعقد فقاً و  للمجموعة ملستحقةا لتعاقديةا لنقديةا تلتدفقاا

 عين.صل املايل امللالاملبدئي  التحققئتمان منذ االتاريخ كل تقرير لتعكس التغريات يف خماطر  يفئتمان املتوقعة االخسائر 
ختضع ذمم تسهيالت األقساط اإلئتمانية املدينة للحد األدىن ملتطلبات خمصصات بنك الكويت املركزي. كما ترى اإلدارة بأن خمصص 

ة اخلاص بذمم تسهيالت األقساط اإلئتمانية املدينة مبوجب متطلبات بنك الكويت املركزي تتجاوز متطلبات املعيار الدويل هبوط القيم
  .9لية رقم للتقارير املا

 
ن حجم اخلسارة إذا كا يعد قياس خسائر االئتمان املتوقعة دالة على احتمال التخلف عن السداد ، أو اخلسارة املعطاة االفرتاضية (أي

عرض عند التقصري. يستند تقييم احتمالية التخلف عن السداد واخلسارة االفرتاضية على البيانات التارخيية املعدلة هناك تقصري) والت
ذلك يتم متثيله  نفإ، بالنسبة للموجودات املالية، بالنسبة للتعرض عند التقصري مابواسطة معلومات مستقبلية كما هو موضح أعاله. أ

  .تاريخ التقرير يف للألص  فرتية االمجاليةبالقيمة الد
  

 وأصول العقود ومستحقات اإلجيار. يتم تقدير مدى احلياة للمدينني التجارينياالئتمان املتوقعة  باإلعرتاف خبسائرتقوم اجملموعة دائًما 
للمجموعة، مع  ارة ائتمان تارخييةتستند إىل خربة خس خمصصاتئتمان املتوقعة من هذه املوجودات املالية باستخدام مصفوفة االخسائر 

يف تاريخ التقرير، مبا يف ذلك  وقع للظروفواملتقتصادية العامة وتقييم كل من االجتاه احلايل االتعديلها للعوامل اخلاصة باملدينني والظروف 
 القيمة الزمنية للنقود عند االقتضاء.

 عندما يكون هناك زيادة كبرية احلياة دىم علیخبسارة االئتمان املتوقعة  رتافاجملموعة باالع ومتق، رىألخا بالنسبة جلميع االدوات املالية
املبدئي،  التحققاملالية بشكل كبري منذ  االداةعلى  االئتمانخماطر  يتم زيادةمل . ومع ذلك، إذا االئتمان منذ التحقق املبدئي طرمخا يف

 شهراً. 12ملدة خسارة االئتمان املتوقعة غ يساوي ة مببلاملالياالداة  لتلكتقوم بقياس خمصص اخلسارة  موعةفإن اجمل
نتج عن مجيع األحداث االفرتاضية احملتملة على مدى العمر دى احلياة خسائر االئتمان املتوقعة اليت ستخسارة االئتمان املتوقعة م متثل

 خسارة االئتمان املتوقعة مدى احلياة شهراً اجلزء من  12دة خسارة االئتمان املتوقعة ملاملتوقع لألداة املالية. على النقيض من ذلك ، متثل 
  ا بعد تاريخ التقرير.شهرً  12خالل  نةاملتوقع أن ينتج عن األحداث االفرتاضية على أداة مالية ممك
عديل مقابل على جلميع األصول املالية مع إجراء ت االرباح او اخلسائر اجملمعتعرتف اجملموعة بأرباح أو خسائر اخنفاض القيمة يف بيان 

لقيمة العادلة باستثناء االستثمارات يف أدوات الدين اليت يتم قياسها باة ، ا من خالل حساب خمصص اخلسار  خلاصةالقيمة الدفرتية ا
يف احتياطي إعادة تقييم  مجعهيف الدخل الشامل اآلخر و اخلسارة صص خمإثبات يتم من اجلها ، واليت اآلخر من خالل الدخل الشامل 

  صل املايل يف بيان املركز املايل.لالمن القيمة الدفرتية  خيفضتثمار، وال االس
، لسابقةا التقرير فرتة يف خسارة االئتمان املتوقعة مدى احلياة يعادل قيمة مبلغب مالية داةأل خمصص اخلسارة اجملموعة بقياس قامتإذا 

 تقوم اجملموعة بقياس خمصص، خبسارة االئتمان املتوقعة مدى احلياة لخاصةا روطلشايعد يتم الوفاء ب انه مل لحايلا التقرير يف حتدد لكنهاو 
ج مبسط فيها. 12ملدة  خسارة االئتمان املتوقعةبلغ يساوي مب اخلسارة   شهراً يف تاريخ التقرير احلايل، باستثناء األصول اليت مت استخدام 
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املستحق اىل البنوك والذمم الدائنة واخلصوم األخرى واملستحق ألطراف ذات صلة والقروض ألجل  لمجموعةلتتضمن اخلصوم املالية 
  واملراحبة الدائنة.

  تصنيفها على النحو التايل : للخصوم املالية على يعتمد القياس الالحق
 اخلصوم املالية بالتكلفة املطفأة •

مت تصنيف مستحق اىل البنوك ، والذمم الدائنة واخلصوم األخرى لفعلية. كما تدرج هذه اخلصوم بإستخدام طريقة معدل الفائدة ا
ف تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الية خبال كخصوم م  واملستحق ألطراف ذات صلة والقروض ألجل واملراحبة الدائنة

  اخلسائر.
 قروض ألجل ومستحق اىل البنوك  - 

  ألجل واملستحق للبنوك بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.يتم الحقاً قياس مجيع القروض 
ة الفعلي ر عندما يتم استبعاد اخلصوم وكذلك من خالل طريقة معدل الفائديتم االعرتاف باالرباح أو اخلسائر يف بيان األرباح أو اخلسائ

(EIR) .عملية االطفاء  
 الذمم الدائنة واخلصوم األخرى - 

ا أم ال.يتم اثب   ات اخلصوم للمبالغ املستحقة الدفع يف املستقبل للبضائع أو اخلدمات املستلمة سواء مت اصدار فواتريها 
 مستحق اىل أطراف ذات صلة - 
  ستحق اىل أطراف ذات صلة هي مطلوبات مالية تنشأ يف السياق العادي لألعمال واليتم إدراجها يف سوق نشط.ملا

 املراحبة الدائنة  - 
قيمة راحبة الدائنة املبالغ املستحقة على أساس التسوية املؤجلة للموجودات املشرتاة مبوجب ترتيبات املراحبة. تدرج املراحبة الدائنة بالمتثل امل

مجالية للمبلغ املستحق، بعد طرح تكلفة التمويل املؤجلة. تدرج تكلفة التمويل املؤجلة ضمن املصاريف على أساس نسيب زمين مع اال
ا والرصيد القائم.األخذ ب    عني االعتبار معدل االقرتاض اخلاص 

 التكلفة املطفأة لألدوات املالية 4.16
إن عملية االحتساب تأخذ بعني االعتبار  ائدة الفعلية ناقصا خمصص اخنفاض القيمة.يتم احتساب هذه التكلفة باستخدام طريقة الف

   ملعاملة اليت تعترب جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلية.أي عالوة أو خصم على الشراء وتتضمن تكاليف ورسوم ا
 احملاسبة بتاريخ املتاجرة والتسوية 4.17

املالية بتاريخ املتاجرة، أي، التاريخ الذي تتعهد فيه اجلهة بشراء أو بيع  لألصولبالطريقة العادية يتم إثبات كافة املشرتيات واملبيعات 
املالية اليت تتطلب تسليمها ضمن إطار الزمن املتعارف  األصولطريقة العادية هي مشرتيات أو مبيعات إن الشراء أو البيع بال األصل.

  السائدة يف السوق. عليه بشكل عام مبوجب القوانني أو األعراف
 مقاصة األدوات املالية  4.18

ايل اجملمع إذا كانت هناك حقوق قانونية حالية قابلة التنفيذ املالية وصايف املبلغ املبني يف بيان املركز امل اخلصومو  األصولتتم املقاصة بني 
ا وتوجد نية السداد على أساس الصايف أو اسرتداد    يف آن واحد. اخلصوموتسوية  ولص األملقاصة املبالغ املعرتف 

 القيمة العادلة لألدوات املالية 4.19
ا يف أسواق لألصولتتحدد القيمة العادلة  مالية منظمة بتاريخ كل تقرير مايل بالرجوع إىل األسعار املعلنة يف السوق أو  املالية املتاجر 

  للمراكز القصرية)، بدون أي خصم لتكاليف املعاملة. عروض أسعار املتداول (سعر الشراء للمراكز الطويلة وسعر العرض
تتضمن هذه األساليب استخدام  ساليب تقييم مناسبة.بالنسبة لألدوات املالية يف أسواق غري نشطة، تتحدد القيمة العادلة باستخدام أ

خرى مماثلة إىل حد كبري، أو حتليل التدفقات معامالت حديثة يف السوق بشروط جتارية حبتة أو الرجوع إىل القيمة العادلة احلالية ألداة أ
  النقدية املخصومة أو مناذج تقييم أخرى.
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 غري املالية األصولاختبار اخنفاض قيمة الشهرة و   4.20
 كبري (وحدات منتجة  للنقد).  إىل أدىن مستويات تشري إىل تدفقات نقدية بشكللغرض تقدير مبلغ االخنفاض، يتم جتميع األصول 

يتم  وبشكل منفرد ويتم اختبار البعض اآلخر على أنه وحدة منتجة للنقد. األصولوبناء عليه، يتم اختبار اخنفاض قيمة بعض من تلك 
ن تستفيد من سبل التعاون املتعلقة بدمج األعمال ومتثل أقل توزيع الشهرة على تلك الوحدات املنتجة للنقد واليت يكون من املتوقع أ

  ض مراقبة الشهرة.من قبل إدارة اجملموعة للعوائد املرجوة من هذا الدمج لغر مستوى مت وضعه 
ا معادلة لق  ا التشغيلية) يتم اختبار الوحدات املنتجة للنقد تلك واليت مت توزيع الشهرة عليها (احملددة من قبل إدارة اجملموعة على أ طاعا

  لغرض االخنفاض يف القيمة مرة كل سنة على األقل. 
جة للنقد يف أي وقت تكون هناك ظروف أو تغريات تشري إىل أن القيمة األخرى أو الوحدات املنت األصولكما يتم اختبار كافة مفردات 

 املدرجة قد ال يكون من املمكن اسرتدادها.
لدفرتية لألصل أو وحدة إنتاج النقد القيمة املمكن اسرتدادها، اليت متثل باملبلغ الذي يتجاوز القيمة ا يتم إثبات خسارة اخنفاض القيمة

لتحديد القيمة التشغيلية تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية  اليف حىت البيع والقيمة التشغيلية أيهما أكرب.القيمة العادلة ناقصًا التك
التدفقات وحدة من وحدات إنتاج النقد وكذلك حتديد معدل الفائدة املناسب الحتساب القيمة احلالية لتلك املستقبلية املتوقعة من كل 

مة إلجراءات اختبار اخنفاض القيمة ترتبط مباشرة بآخر موازنة معتمدة للمجموعة معدلة حسب الالزم إن البيانات املستخد النقدية.
تتحدد عوامل اخلصم إفراديا لكل وحدة منتجة للنقد وتعكس تقييم   األصل املستقبلية.الستبعاد تأثري عمليات إعادة التنظيم وحتسني
 طر السوق وعوامل املخاطر املرتبطة بأصل حمدد.اإلدارة لسجالت املخاطر املعنية، مثل عوامل خما

يتم  مرتبطة بتلك الوحدة املنتجة للنقد.إن خسائر االخنفاض يف القيمة للوحدات املنتجة للنقد تقلل أوال من القيمة الدفرتية ألي شهرة 
استثناء الشهرة، يتم إعادة تقييم مجيع وب األخرى يف الوحدة املولدة للنقد. األصولحتميل أي خسارة اخنفاض يف القيمة بالتناسب على 

يتم عكس خسائر  الحقا للتحقق من وجود مؤشرات على أن خسارة االخنفاض يف القيمة املدرجة سابقا مل تعد موجودة. األصول
  االخنفاض يف القيمة عندما تزيد القيمة املسرتدة للوحدة املولدة للنقد عن قيمتها الدفرتية.

 عقارات للمتاجرة 4.21
التكلفة هي املصاريف املتكبدة لوضع العقار يف حالته   يتم إثبات عقارات للمتاجرة بالتكلفة وصايف القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل.

صايف القيمة املمكن حتقيقها تستند إىل سعر البيع املقدر ناقًصا أية تكاليف أخرى متوقع   مبا يف ذلك تكلفة التمويل احملددة. احلالية
   ا عند االكتمال واالستبعاد.تكبده
 عقارات استثمارية  4.22

ا لغرض التأجري/أو الزيادة يف  قيمتها ويتم حماسبتها باستخدام منوذج التكلفة. تتمثل العقارات االستثمارية يف تلك العقارات احملتفظ 
ذه االستثمارات املشرتاة، والتكلفة مبدئيا بالتكلفة اليت متثل سعر الشراء وأية مصروفات مت العقارات اإلستثماريةتقاس  علقة مباشرة 

ا الشركة.   بتاريخ اكتمال البناء أو التطوير للعقارات اليت شيد
إن  ت العقارية بالتكلفة ناقصًا خسائر االستهالك املرتاكم وأية خسائر اخنفاض يف القيمة.، يتم إدراج االستثماراوالحًقا للتحقق املبدئي

  اجملمع. االرباح أو اخلسائريتم إدراجها يف بيان  العقارات اإلستثماريةلناجتة عن بيع األرباح واخلسائر ا
كما تتم مراجعة القيم  سنة باستخدام طريقة القسط الثابت.  25األراضي، هو  العمر اإلنتاجي املقدر الحتساب االستهالك، باستثناء

يتم أخذ خمصص  لتقييم ما إذا كان يتم تسجيلها بالزيادة عن قيمها املسرتدة.  الدفرتية املدرجة بتاريخ كل بيانات مالية على أساس فردي
  فرتية القيمة املسرتدة.خلسائر االخنفاض يف القيمة، إن وجدت، عندما تتجاوز القيمة الد

من العقار االستثماري  بالنسبة للتحويل تتم التحويالت إىل أو من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغري يف االستخدام. 
أصبح العقار الذي  ذافإ إىل عقار يشغله املالك، فان التكلفة املعتربة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغري يف االستخدام. 
ملمتلكات واملعدات حىت يشغله املالك عقارا استثماريا، عندها تقوم اجملموعة باحملاسبة عن هذا العقار وفقا للسياسة املدرجة ضمن بند ا

  تاريخ التغري يف االستخدام.
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 ممتلكات ومعدات 4.23
 يتم تسجيل األراضي بالتكلفة ناقًصا أية خسائر اخنفاض يف القيمة بناًء على تقارير مقيمني مستقلني مؤهلني.

االرباح أو والحًقا يتم حتميل هذه التكاليف على بيان  قيد اإلنشاء. يتم تصنيفها كأصولخالل اإلنشاء  األصولات الرأمسالية على النفق
 حالة التخلي عن املشروع، أو، يف حالة اكتمال املشروع، يتم رمسلتها وحتويلها إىل فئة املمتلكات واملعدات املناسبة، مع يفاجمل اخلسائر

يتم رمسلة الفائدة املتكبدة على األموال اليت يتم  الوقت يتم حتميل االستهالك باستخدام املعدل املطبق على الفئة املعنية.ومن ذلك 
 الل اإلنشاء.صا لتمويل أنشطة اإلنشاء باستخدام معدل الفائدة الفعلية املتكبدة خاحلصول عليها خصي

باستخدام  األصولتقوم اجملموعة باستهالك هذه   فة ناقصًا االستهالك املرتاكم.املمتلكات واملعدات األخرى بالتكل أصوليتم إدراج 
 ملمتلكات واملعدات على مدار أعمارها اإلنتاجية املتوقعة.طريقة القسط الثابت مبعدالت مقدرة لالستهالك الكامل لتكلفة ا

وفرتة االستهالك متفقتني مع املنفعة االقتصادية املتوقعة مـن  يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك دوريا للتأكد من أن الطريقة
اململوكة،  لألصولتوقع هلا على نفس األساس املتبع بالنسبة ويف حالة املمتلكات املستأجرة، يتم حتديد العمر اإلنتاجي امل بنود املمتلكات

  أو فرتة عقد التأجري ذي الصلة، إذا كانت أقصر.
 يمة املتبقية املادية وتقديرات العمر اإلنتاجي الالزم، سنويا على األقل.يتم حتديث تقديرات الق

ا من احلسابات، ويتم إثبات أي ربحأو استبعادها يتم استبعاد تكلفتها واالستهالك امل األصولعند بيع  أو خسارة تنتج  رتاكم املتعلق 
  اجملمع. االرباح أو اخلسائرمن التصرف فيها يف بيان 

 والتزامات طارئة أصولت و خمصصا 4.24
الطلب يتم تسجيل املخصصات عندما يكون على اجملموعة التزام حايل قانوين أو استداليل نتيجة حلدث ماضي ويكون هناك احتمال 

يظل  إن توقيت أو مبلغ هذا التدفق قد من اجملموعة تدفق مصادر اقتصادية إىل اخلارج ويكون باإلمكان تقدير املبالغ بشكل موثوق فيه.
 غري مؤكد.

بيانات املالية، مبا يتم قياس املخصصات بالنفقات املقدرة املطلوبة لتسوية االلتزام احلايل استنادا إىل الدليل األكثر وثوقا واملتوفر بتاريخ ال
فان احتمالية طلب تدفق يف  وحيثما يوجد عدد من االلتزامات املماثلة، ؤكدة املرتبطة بااللتزام احلايل.يف ذلك املخاطر والتقديرات غري امل

 للمال مادية.تسوية حتدد بالنظر يف درجة االلتزامات ككل. كما يتم خصم املخصصات إىل قيمها احلالية، حيث تكون القيمة الزمنية 
 فع االقتصادية.احملتملة يف البيانات املالية اجملمعة لكن يتم اإلفصاح عنها عند احتمال حدوث تدفقا نقديا للمنا األصولال يتم إثبات 

للموارد املتمثلة  ال يتم إثبات االلتزامات الطارئة يف بيان املركز املايل اجملمع لكن يتم اإلفصاح عنها إال إذا كان احتمال التدفقات النقدية
  يف املنافع االقتصادية بعيد.

 حقوق امللكية واالحتياطيات وتوزيعات األرباح 4.25
 لألسهم املصدرة واملدفوعة.ميثل رأس املال القيمة االمسية 

عالوة  يتم خصم أي تكاليف معامالت مرتبطة بإصدار األسهم من تتضمن عالوة اإلصدار أي عالوات مستلمة من إصدار رأس املال.
  اإلصدار.

 النظام قد التأسيس و عألرباح الفرتة احلالية والسابقة وفقا ملتطلبات قانون الشركات و  خمصصاتيتكون االحتياطي القانوين واالختياري من 
  ا.األساسي للشركة األم، وتعديال

 تتضمن البنود األخرى حلقوق امللكية ما يلي:
بية الناجتة عن حتويل البيانات املالية للشركات  ي يتكون من فروقات حتويل العمالت األجنوالذ –احتياطي حتويل العمالت األجنبية  - 

 األجنبية للمجموعة إىل الدينار الكوييت.
 صول املالية املتاحة للبيع.أرباح وخسائر التقييم املتعلقة باألوالذي يتكون من  –لقيمة العادلة تياطي ااح - 

  .ة للفرتة احلالية والسابقةواخلسائر املرحلح كافة األربا   تتضمن األرباح املرحلة
  ومجيع املعامالت مع املالكني تسجل بصورة منفصلة ضمن حقوق امللكية.

  عند اعتماد تلك التوزيعات يف اجتماع اجلمعية العامة.األخرى  اخلصومضمن للمسامهني ألرباح املستحقة تدرج توزيعات ا
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  أصول مؤجرة   4.26

  2019يناير  1السياسة احملاسبية املطبقة من 
 اجملموعة كمستأجر

، تدرس اجملموعة ما إذا كان العقد أو حيتوي على عقد إجيار. يُعرَّف  2019يناير  1سبة إىل أي عقود جديدة يتم إبرامها يف أو بعد بالن
 (األصل األساسي) لفرتة من الزمن يف مقابل مبلغ". االنتفاع باألصلر بأنه "عقد، أو جزء من عقد، مينح احلق يف عقد اإلجيا

  تقوم اجملموعة بتقييم ما إذا كان العقد يفي بثالثة تقييمات رئيسية وهي:لتطبيق هذا التعريف، 
أو مت حتديده ضمنًيا من خالل حتديده يف الوقت  حيتوي العقد على أصل حمدد، والذي مت حتديده بشكل صريح يف العقد  • 

  .األصل للمجموعة الذي يتم فيه إتاحة
قتصادية بشكل كبري من استخدام األصل احملدد طوال فرتة االستخدام، مع للمجموعة احلق يف احلصول على مجيع املنافع اال •

 مراعاة حقوقها ضمن النطاق احملدد للعقد.
ة االستخدام. تقوم اجملموعة بتقييم ما إذا كان هلا احلق يف توجيه دام األصول احملددة خالل فرت للمجموعة احلق يف توجيه استخ •

 خالل فرتة االستخدام. "كيفية وألي غرض" يتم استخدام األصل
بدًال من  اختارت اجملموعة حماسبة عقود اإلجيار قصرية األجل وعقود اإلجيار لألصول منخفضة القيمة باستخدام التدريبات العملية.

ا كمصروف يف  حبق االنتفاع بأصل والتزاماالعرتاف  أساس القسط على  األرباح أو اخلسائراإلجيار، يتم االعرتاف باملدفوعات املتعلقة 
 الثابت على مدى فرتة اإلجيار.

  
 قياس واالعرتاف بعقود اإلجيار كمستأجر

  االستخدام والتزام اإلجيار يف امليزانية العمومية املقاسة على النحو التايل: حق انتفاع بأصليف تاريخ بدء عقد اإلجيار، تدرج اجملموعة 
   االنتفاع باألصل حق

تكلفة، والذي يتكون من القياس املبدئي اللتزام اإلجيار وأي تكاليف مباشرة أولية تتكبدها اجملموعة، بال حق االنتفاع بأصليتم قياس 
اية عقد اإلجيار وأي مدفوعات إجيار تتم قبل تاريخ بدء عقد اإلجيار (بعد طرح أي وتقديًرا ألي تكاليف لتفكيك وإزالة األ صل يف 

 حوافز مستلمة).
اية العمر  حق االنتفاع بأصلاجملموعة بإستهالك بعد القياس املبدئي، تقوم  على أساس القسط الثابت من تاريخ بدء اإلجيار إىل 

اية عقد حق االنتفاع بأصلاإلنتاجي  لالخنفاض يف القيمة عند  حق االنتفاع بأصلا أسبق. تقوم اجملموعة ايضا بتقييم اإلجيار أيهم أو 
  وجود هذه املؤشرات.

 
 التزام االجيار

تاريخ البدء، تقيس اجملموعة التزام اإلجيار بالقيمة احلالية ملدفوعات اإلجيار غري املدفوعة يف ذلك التاريخ، خمصومة باستخدام سعر  يف
 الضمين يف عقد اإلجيار إذا كان هذا السعر متاًحا بسهولة أو معدل اقرتاض اجملموعة اإلضايف. الفائدة

س التزام اإلجيار من مدفوعات ثابتة (مبا يف ذلك يف مادة ثابتة)، مدفوعات متغرية بناًء على تتكون مدفوعات اإلجيار املدرجة يف قيا
  ان القيمة املتبقية واملدفوعات الناشئة عن خيارات معينة بشكل معقول إىل أن متارس.مؤشر أو معدل، واملبالغ املتوقع دفعها مبوجب ضم

لفائدة. يتم إعادة قياسها لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل، أو عات املقدمة وزيادته لبعد القياس املبدئي، يتم ختفيض االلتزام للمدفو 
عندما يتم إعادة قياس التزام اإلجيار، ينعكس التعديل املقابل يف أصل حق إذا كانت هناك تغيريات يف املدفوعات الثابتة املضمنة. 

  اصل حق االستخدام إىل الصفر.االستخدام، أو الربح واخلسارة إذا مت ختفيض 
  عة كمؤجراجملمو 

ا االستثمارية. تقوم اجملموعة بتصنيف عقود اإلجي ا إما عقود تدخل اجملموعة يف عقود إجيار كمؤجر فيما يتعلق ببعض عقارا ار على أ
 ، يتم تصنيف العقد على أنه عقد إجيار متويلي.تشغيل أو متويل. عندما تنقل شروط عقد اإلجيار كل خماطر ومزايا امللكية إىل املستأجر

 عقود اجيار تشغيلية.كيتم تصنيف مجيع عقود اإلجيار األخرى  
ا  . يتم تصنيف عقد نيمنفصل عقدينعقد اإلجيار الشامل والتأجري من الباطن ك تقوم باحتسابعندما تكون اجملموعة مؤجرًا وسيطًا، فإ

  . استخدام األصل الناشئ عن عقد اإلجيار الشامل اإلجيار من الباطن على أنه عقد إجيار متويلي أو عقد إجيار تشغيلي بالرجوع إىل حق
القسط الثابت على مدى فرتة اإلجيار. تضاف التكلفة املباشرة يتم االعرتاف بإيرادات التأجري من عقود اإلجيار التشغيلية على أساس 

ا على أساس القسط الثابت املتكبدة يف ترتيب عقد اإلجيار والتفاوض عليه إىل القيمة الدفرتية ملوجودات اإلجيا املبدئية ر ويتم االعرتاف 
 على مدى فرتة اإلجيار.

التأجري التمويلي للفرتات  يتم االعرتاف باملبالغ املستحقة مبوجب عقود اإلجيار التمويلية كذمم مدينة. يتم ختصيص إيرادات عقود
  قد اإلجيار التمويلي.احملاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صايف استثمار اجملموعة املستحق لع

 
  2019يناير  1 قبلالسياسة احملاسبية املطبقة 

 اجملموعة كمستأجر
، يتم االعرتاف باملبالغ املدفوعة مبوجب اتفاقيات عقد اإلجيار التشغيلي كمصروف على أساس القسط عندما تكون اجملموعة مستأجًرا

  عند تكبدها. ضمن املصاريف، مثل الصيانة والتأمني ارتبطة ملالثابت على مدى فرتة عقد اإلجيار. يتم احتساب التكاليف ا
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  اهلامةالسياسات احملاسبية  /تابع  .4

 أسهم خزينة   4.27
ينه إعادة إصدارها أو للشركة األم واملعاد شراؤها من قبل اجملموعة ومل يتم حىت ح  تتألف أسهم خزينة من أسهم رأس املال املصدرة 

وطبقا هلذه الطريقة يتم إدراج املتوسط املرجح لتكلفة األسهم املشرتاة يف حساب  ة التكلفة.يتم احملاسبة عن أسهم اخلزينة بطريق إلغائها.
صدار توزيعات ويؤدي إ  ال تستحق أسهم اخلزانة توزيعات أرباح نقدية ميكن أن تقوم اجملموعة بتوزيعها. مقابل ضمن حقوق امللكية.

  متوسط تكلفة السهم الواحد بدون التأثري على إمجايل تكلفة أسهم اخلزينة.أسهم إىل زيادة عدد أسهم اخلزينة بنفس النسبة وختفيض 
يتم حتميل أية  عند إعادة إصدار أسهم اخلزينة، تقيد األرباح حبساب منفصل "احتياطي أسهم خزينة" يف حقوق ملكية املسامهني.

ل أية خسائر إضافية على األرباح املرحلة مث على ويتم حتمي ققة على نفس احلساب يف حدود الرصيد الدائن لذلك احلساب.خسائر حم
الحقا لذلك، إذا نتجت أرباح من أسهم اخلزينة، يتم حتويل مبلغ إىل االحتياطيات واألرباح  االحتياطي االختياري واالحتياطي القانوين.

   احململة سابقا على هذا احلساب. املرحلة يعادل اخلسارة
 صلةاملعامالت مع األطراف ذات ال 4.28

م  تتمثل األطراف ذات الصلة يف الشركات الزميلة، وكبار املسامهني، وأعضاء جملس اإلدارة، واملوظفني التنفيذيني، وأفراد عائال
 دارة اجملموعة.تتم كافة املعامالت مع أطراف ذات صلة مبوافقة إ والشركات اململوكة هلم.

 

اية خدمة املوظفني 4.29   مكافأة 
اية اخلدمة ملوظفيها. تقدم اجملموعة م  إن استحقاق هذه املكافأة يستند عادة إىل الراتب النهائي وإىل طول مدة خدمة املوظفني  زايا 

ويتم حتديد املخصص غري  ة البقاء يف الوظيفة. تستحق التكلفة املتوقعة هلذه املزايا طوال فرت  وخيضع إلمتام فرتة خدمة معينة كحد أدىن.
م بتاريخ التقرير.املمول باملبلغ املستح اء الشركة خدما  ق الدفع لكل موظف نتيجة إل

إن   بالنسبة للموظفني الكويتيني تقوم اجملموعة بتقدمي مسامهات إىل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كنسبة من مرتبات املوظفني. 
ذه املسامهات واليت حتمل كمصروف عند استحقاقها التزام     . ات اجملموعة حمددة 
 ترمجة عملة أجنبية 4.30

 عملة التشغيل والعرض  4.30.1
تقوم كل منشأة يف اجملموعة بتحديد عملتها  مت عرض البيانات املالية اجملمعة بالدينار الكوييت وهو أيضا عملة التشغيل للشركة األم.

ا وقياس البنود املدرجة يف البيانات املالية لكل منشأة باستخدالتشغيلية اخلا  ام تلك العملة التشغيلية.صة 
  معامالت بالعمالت األجنبية واألرصدة 4.30.2

ت يتم إثبا يتم حتويل املعامالت بالعمالت األجنبية إىل عملة التشغيل املتعلقة باملنشأة حسب أسعار التحويل السائدة بتاريخ املعاملة.
الت ومن إعادة قياس البنود النقدية املقومة بالعملة األجنبية وفقا أرباح وخسائر حتويل العملة األجنبية الناجتة عن تسوية هذه املعام

اية السنة يف بيان  اية السن اجملمع. االرباح أو اخلسائرملعدالت التحويل يف  ة ويتم بالنسبة للبنود غري النقدية، ال يتم إعادة ترمجتها يف 
اريخ املعاملة)، باستثناء البنود غري النقدية املقاسة بالقيمة العادلة واليت يتم قياسها بالتكلفة التارخيية (حتول باستخدام أسعار الصرف يف ت

 ترمجتها باستخدام أسعار الصرف يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.
  العمليات األجنبية 4.30.3

جملموعة إىل الدينار الكوييت إذا كانت عملتها ومعامالت شركات ا خصومو  أصولانات املالية للمجموعة يتم حتويل كافة عند جتميع البي
 إن عملة التشغيل لشركات اجملموعة بقيت كما هي دون تغيري خالل فرتة البيانات املالية. بغري الدينار الكوييت.

مع الشهرة مت التعامل  نار الكوييت حسب سعر اإلقفال بتاريخ البيانات املالية.إىل الدي اخلصومو  األصولعند التجميع مت حتويل 
للشركة األجنبية يتم ترمجتها إىل الدينار الكوييت بسعر  خصومو  أصولوالتعديالت بالقيمة العادلة، الناجتة عن امتالك منشأة أجنبية ك

قات يتم إثبات فرو  مبتوسط سعر التحويل على مدى فرتة البيانات املالية. مت حتويل اإليرادات واملصروفات إىل الدينار الكوييت اإلقفال.
عند استبعاد عملية أجنبية يتم  الصرف ضمن الدخل الشامل اآلخر وإدراجها يف حقوق امللكية ضمن احتياطي حتويل عملة أجنبية.

اجملمع وتثبت كجزء من  االرباح أو اخلسائركية إىل بيان إعادة تصنيف الفروقات املرتاكمة لتحويل العملة األجنبية املثبتة يف حقوق املل
  سارة عند االستبعاد.الربح أو اخل

ا بصفة األمانة  4.31  أصول حمتفظ 
ا بصفة األمانة ال يتم معاملتها ك األصول   للمجموعة وبالتايل ال يتم إدراجها يف هذه البيانات املالية اجملمعة. أصولاحملتفظ 
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  اجملمعة ل البيانات املاليةايضاحات حو  /تابع
   
  التقديرات وعدم التأكد من أحكام اإلدارة اهلامة  .5

لكل  ان اعداد البيانات املالية اجملمعة للمجموعة يتطلب من االدارة اختاذ االحكام والتقديرات واالفرتاضات اليت تؤثر على القيمة املدرجة
اية فرتة التقارير املالية. مع ذلك، فان  من االيرادات واملصاريف واالصول واخلصوم واالفصاح عن عدم التأكد من االلتزامات الطارئة يف 

تلك االفرتاضات والتقديرات قد تؤدي اىل نتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيمة املدرجة لكل من االصول واخلصوم واليت قد تتأثر يف 
  الفرتات املستقبلية.

  األحكام اهلامة لإلدارة  5.1
، واليت تؤثر بشكل كبري على املبالغ املدرجة يف امة التاليةاهلاألحكام  تقوم اإلدارة باختاذبيق السياسات احملاسبية للمجموعة، عند تط

  :اجملمعة البيانات املالية
 االعمالتقييم منوذج   5.1.1

 املالية دواتألا لبنود السياسة احملاسبية علی عالطالا يرجى( منوذج االعمال بعد اجراء اختبار املوجودات املالية اجملموعة بتصنيف ومتق
من هذا االختبار احلكم الذي يعكس مجيع األدلة ذات الصلة مبا يف ذلك كيفية تقييم أداء األصول وقياس ). يتض4.15االيضاح  يف

الذي  االعمالما إذا كان منوذج جزًءا من التقييم املتواصل للمجموعة حول  املراقبةعترب تعلى أداء األصول.  ثرأدائها واملخاطر اليت تؤ 
وبالتايل تغيريًا  االعمالتبقية فيه مناسًبا وإذا كان من غري املناسب ما إذا كان هناك تغيري يف منوذج يتم االحتفاظ باملوجودات املالية امل

  .لتصنيف تلك األصو على مستقبلًيا 
  الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان   5.1.2

خسارة االئتمان ، أو  1ًا ألصول املرحلة شهر  12ملدة  خسارة االئتمان املتوقعةعادل ي كمخصصئتمانية املقدرة  يتم قياس اخلسائر اال
التحقق خماطر االئتمان بشكل كبري منذ  تزداد. ينتقل األصل إىل املرحلة الثانية عندما 3أو املرحلة  2املرحلة  الصولمدى احلياة  املتوقعة
صل قد زادت االئتمان لالا إذا كانت خماطر زيادة "كبرية". لذلك، فإن تقييم م 9لتقارير املالية رقم لر الدويل . ال حيدد املعيااملبدئي

 اليت ميكن احلصول عليها.املعقولة واحملتملة تأخذ اجملموعة يف احلسبان املعلومات النوعية والكمية  ،بشكل كبري
 ءأحكام حتديد أوقات الوفاء بإلتزامات األدا  5.1.3

فيما يتعلق بنقل السيطرة على  15يف املعيار الدويل للتقارير املالية  إن حتديد ما إذا كان االلتزام اخلاص مبعايري األداء املنصوص عليه
  مت استيفاؤه يتطلب حكًما هاًما. الذيالبضائع إىل العمالء 

  املشرتاة اخلصومو  لألصولالقيم العادلة   5.1.4
  طلب أحكاما هامة. وااللتزامات الطارئة نتيجة لدمج األعمال يت اخلصومو  األصوللكل من  إن حتديد القيمة العادلة

 تقييم السيطرة  5.1.5
ها عند حتديد السيطرة، فإن اإلدارة تراعي ما إذا كان يوجد لدى اجملموعة القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة املستثمر في

ا للتأثري على خمتللتحقيق إيرادات لنفسها. إن     ف العوائد يتطلب أحكاما هامة. تقييم األنشطة والقدرة املتعلقة باستخدام سيطر
  التقديرات غري املؤكدة  5.2

قد  واإليرادات واملصاريف مبينة أدناه.  اخلصومو  األصولإن املعلومات حول التقديرات واالفرتاضات اليت هلا أهم األثر على حتقق وقياس 
   لنتائج الفعلية بصورة جوهرية عن تلك التقديرات.ختتلف ا

 ذات األعمار اإلنتاجية احملددة األصولة اخنفاض قيم  5.2.1
تتحدد  ذات األعمار احملددة.  األصولبتاريخ املركز املايل، تقوم إدارة اجملموعة بتقييم ما إذا كانت توجد أي إشارة على اخنفاض قيمة 

توقعات التدفقات النقدية املقدرة تستخدم هذه الطريقة  " لألصل.املستخدمةصل على أساس طريقة "القيمة قيمة القابلة لالسرتداد لألال
   على مدى العمر اإلنتاجي لألصل.
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 وعدم التأكد من التقديراتأحكام اإلدارة اهلامة تابع/   .5

  ؤكدةالتقديرات غري املتابع/   5.2
 اخنفاض قيمة شركات زميلة  5.2.2

ا بعد تطبيق طريقة حقوق امللكي ة حتدد اجملموعة ما إذا كان ضروريا االعرتاف بأي خسارة لالخنفاض يف قيمة استثمار اجملموعة يف شركا
ويف حالة  يف الشركة الزميلة.الزميلة بتاريخ كل بيانات مالية على أساس ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اخنفاض قيمة االستثمار 

احتساب مبلغ االخنفاض يف القيمة بالفرق بني القيمة القابلة لالسرتداد للشركة الزميلة وقيمتها وجود مثل هذا الدليل، تقوم اجملموعة ب
  اجملمع. االرباح أو اخلسائرالدفرتية وتثبت هذا املبلغ يف بيان 

 اخنفاض قيمة األصول املالية  5.2.3
العجز عن السداد. اخلسارة  لالسداد واحتما ئتمان املقدرة على تقديرات اخلسارة يف حالة التخلف عناالياس خسائر ينطوي ق

االفرتاضية املعطاة هي تقدير للخسارة الناشئة يف حالة التخلف عن السداد من قبل العميل. احتمال التقصري هو تقدير الحتمال 
ابلة للدعم، واليت تستند ت اجملموعة إىل هذه التقديرات باستخدام معلومات مستقبلية معقولة وقالتخلف عن السداد يف املستقبل. استند

 إىل افرتاضات للحركة املستقبلية ملختلف احملركات االقتصادية وكيفية تأثري هذه العوامل على بعضها البعض.
ن حتصيل املبلغ بالكامل غري حمتمل. بالنسبة للمبالغ اهلامة التجارية املدينة عندما يكو للذمم يتم عمل تقدير للمبلغ القابل للتحصيل 

، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. أما بالنسبة للمبالغ غري اهلامة بشكل فردي، واليت فات موعد استحقاقها، فيتم الفردية
  معدالت االسرتداد التارخيية. تقييمها بشكل مجاعي ويتم تطبيق خمصص وفًقا لطول الفرتة الزمنية املستحقة، بناًء على

 تصنيف العقارات   5.2.4
ا للتطوير" أو "عقارات  تقرر اإلدارة عند شراء العقارات ما إذا كانت ستصنف هذه العقارات "للمتاجرة" أو "ممتلكات حمتفظ 
  استثمارية".

ا للمتاجرة إذا مت شراءها بشكل رئيسي للبيع يف   السياق العادي للعمل.تصنف اجملموعة املمتلكات على أ
ا ممتلكات قي  د التطوير إذا مت شراءها بنية تطويرها.تصنف اجملموعة املمتلكات على أ

وتصنف اجملموعة املمتلكات كعقارات استثمارية إذا مت احلصول عليها لتحقيق إيرادات من إجيار أو لزيادة قيمتها الرأمسالية أو 
 الستخدامها يف غرض مستقبلي غري حمدد.

 القابلة لالستهالك لألصولاألعمار اإلنتاجية   5.2.5
القابلة لالستهالك بتاريخ كل بيانات مالية استنادا إىل االستخدام املتوقع  لألصولراجعة تقديرها لألعمار اإلنتاجية تقوم اإلدارة مب

 ستخدام بعض الربامج واملعدات.كما أن التقديرات غري املؤكدة يف هذه التقديرات تتعلق بتقادم فين قد يغري ا   .لألصول
 دمج األعمال  5.2.6

وبصفة خاصة، فان القيمة العادلة ملبلغ  قنيات تقييم يف حتديد القيم العادلة للعناصر املختلفة لعمليات دمج األعمال. تستخدم اإلدارة ت
  حمتمل تعتمد على نتيجة العديد من التغريات اليت تؤثر على الرحبية املستقبلية.

 القيمة العادلة لألدوات املالية  5.2.7
غري املالية.   األصوللتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية (عندما ال تتوفر هناك أسعار سوق نشط) و  تقوم اإلدارة بتطبيق تقنيات تقييم

سيتم استخدامها من  ودةمرص وهذا يتطلب من اإلدارة وضع تقديرات وافرتاضات استنادا إىل معطيات سوقية، وذلك باستخدام بيانات  
ا. مرصودةفإذا كانت تلك البيانات غري  الية. قبل املتداولني يف السوق يف تسعري األداة امل قد  ، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل تقديرا

  ة.تاريخ البيانات املاليس جتارية بختتلف القيم العادلة املقدرة لألدوات املالية عن األسعار الفعلية اليت سيتم حتقيقها يف معاملة على أس
 التأثري اجلوهري  5.2.8

وهري عندما مينح حجم حقوق التصويت للمنشأة بالنسبة إىل حجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى القدرة الفعلية يوجد التأثري اجل
  للمنشأة للقيام بتوجيه األنشطة املتعلقة بالشركة.   



  30   ش.م.ك.ع والشركات التابعة هلا –لية  للتمويل واالستثمار جمموعة أرزان املا

   البيانات املالية اجملمعة
   2019ديسمرب  31
  
 

 

  ةاجملمع ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
 الشركات التابعة .6
 تشكيل اجملموعة  6.1

 تابعة اململوكة مباشرة من قبل اجملموعة: فيما يلي تفاصيل الشركات ال
 

 اسم الشركة
نسبة حقوق التصويت 
ا كما يف  األنشطة الرئيسية مكان التأسيس احملتفظ 

  
  تاريخ البيانات املالية

 شركات تابعة مباشرة:
 ديسمرب 31

2019 
ديسمرب 31 

2018 
  

األنشطة املتاجرة يف مجيع   الكويت %100  %100 ش.ش.و –شركة العدان العقارية 
 العقارية

  2019ديسمرب  31  
األنشطة العقارية  املتاجرة يف  الكويت %100  %100  ش.ش.و  –شركة أرزان سي سي للتحصيالت 

وحتصيل األموال نيابة عن 
 أطراف أخرى

  
  2019ديسمرب  31

  2019ديسمرب  31   خدمات عقارية  الكويت %51  %51   ذ.م.م –كة كويت انفست العقارية شر
تقدمي اخلدمات املالية من متويل   لبنان %100  %100 )6.1.1( ش.م.ل - للتمويل  الشركة الدولية

 وإدارة ووساطة.
  2019سبتمرب  30  

كة ايفا للسمسرة : شر (سابقا ش.م.م –األوراق املالية  لتداول أرزانشركة 
 ش.م.م) –يف األوراق املالية 

  2019سبتمرب  30   خدمات وساطة  مصر 84.55%  84.55%
  2019سبتمرب  30   خدمات وساطة  األردن %65.20  %65.20   ذ.م.م –شركة االستشارات املالية الدولية 
  2019ديسمرب  31   خدمات عقارية ية السعوديةاململكة العرب %100  %100   ذ.م.م –شركة انفست السعودية العقارية 

  2019ديسمرب  31   إدارة املشروعات  اإلمارات العربية املتحدة %100  %100 دودةاحمل 1 شركة أرزان يف سي
  2019سبتمرب  30    عقارات   جزر الكاميان %99.29  %99.29  شركة هاي ايكوييت احملدودة 
  2019سبتمرب  30    عقارات   جزر الكاميان %99.29  %99.29  شركة هاي ديت احملدودة

  2019 سبتمرب 30    شركة قابضة   اإلمارات العربية املتحدة %81.81  %78.6 (6.1.2)القابضة احملدودة  شركة أرزان كابيتال
  2019ديسمرب  31    جتارة عامة   اإلمارات العربية املتحدة %100  %100  شركة أرزان أم احملدودة 

  2019سبتمرب  30    عقارات   مصر %80  %80  ش.م.م  –أرزان العقارية شركة 
  2019ديسمرب  31    عقارات   الكويت %100  %100  ش.ش.و  –شركة بلندر إلجيار وتأجري أراضي وعقارات 

  2019ديسمرب  31    أنشطة فندقية   الكويت -  %100  )6.1.3(ش.م.ك.م  –جعات تشركة البحار السبعة للمن
  2019ديسمرب  31    يةخدمات تسهيالت ائتمان   الكويت -  %100  )6.1.4(ش.ش.و  –ايزي باي  شركة

              : غري مباشرةشركات تابعة 
              من خالل شركة ارزان كابيتال (القابضة) احملدودة :

  2019سبتمرب  30    ية ماليةخدمات استشار   االمارات العربية املتحدة %100  %100 شركة أرزان ويلث احملدودة 
  2019ديسمرب  31    إدارة املشروعات     الكويت %99  %99  .م ذ.م –شركة ارزان يف سي إلدارة املشاريع 



  31   ش.م.ك.ع والشركات التابعة هلا –جمموعة أرزان املالية  للتمويل واالستثمار 

   ة اجملمعةالبيانات املالي
   2019ديسمرب  31
  
 

 

  اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
 تابع/ الشركات التابعة  .6

  تشكيل اجملموعة تابع/    6.1
ية وسياسية كبرية. تشمل التابعة للمجموعة يف لبنان ، وقد شهدت مؤخًرا اضطرابات اقتصاد .م.لش للتمويل لدوليةتقع الشركة ا  6.1.1

بالعمالت  البنكيةاللبناين مبا يف ذلك وضع قيود على السحب النقدي لألرصدة  بنكيهذه األحداث ضوابط مهمة على النظام ال
ار الفائدة املتعاقد عليها على الودائع بالعمالت األجنبية. أدت ض أسعيفختالدولية و  بنكيةاألجنبية ، وحدود على التحويالت ال

. عالوة للتمويل الدوليةلشركة اإلجراءات إىل احلد بشكل كبري من قدرة اجملموعة على الوصول إىل النقد واألصول األخرى ل هذه
ا بش يةلبنانالكومة احل، ختلفت  سنةنهاية الل الحقاعلى ذلك ،  وكاالت التصنيف  حيثأن الديون السيادية. عن الوفاء بالتزاما

مت بشكل أساسي إيداع أموال الشركة   الذيان وكذلك بعض البنوك اللبنانية مبا يف ذلك البنك التصنيف السيادي للبن خفضت
ي تراقب عالوة على ذلك وبسبب الظروف اإلقتصادية احلالية ، أوقفت الشركة التابعة عمليات التمويل اجلديدة وه فيه. التابعة

  انشطة األعمال عن قرب.
ا على االستمرار يف ممارسة السيطرة على الشركة اقامت اإلدارة بتقييم اآلثار احملتمل يف  للتمويل لدوليةة هلذه األحداث على قدر

ا ال تزال لديها الق ا ال تزا وةلبنان وخلصت إىل أ غرية متل معرضة لعوائد والقدرة على استخدام تلك القوة للتأثري على العائدات وأ
  ى جتميع الشركة التابعة. عل االستمرارية، للشركة التابعة. وبناء عليه

، يف لبنان. نتيجة لذلك للتمويل لدولية الشركة اها يفكما قامت اإلدارة بتقييم تأثري هذه األحداث على القيمة الدفرتية الستثمار 
على ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية خمصص إضايف به النقد احملتجز و لنقد وشل خسائر ائتمان خمصص سجيلقامت اجملموعة بت

 2019ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  ئر اجملمعأو اخلسا رباحيف بيان األ د.ك على التوايل 2,250,000د.ك و  1,000,000 مببلغ ةمدين

ستثمار اجملموعة يف لبنان قابل لالسرتداد وال ، تعتقد إدارة اجملموعة أن القيمة الدفرتية ال. عالوة على ذلك)13و  12.2(ايضاح 
  .دل على ضرورة االعرتاف بأي خسائر جوهرية إضافية لالخنفاض يف القيمةتوجد حاليا مؤشرات ت

  مبينة أدناه: احلذوفات داخل اجملموعةقبل  2019ديسمرب  31إن ملخص املعلومات املالية للشركة الدولية للتمويل كما يف 
    

  ديسمرب 31  
2019  

  ديسمرب 31  
2018  

  د.ك    د.ك      
 79,193   87,165      وأرصدة لدى البنوكنقد 

 2,959,626   2,490,102      ودائع قصرية األجل 
 6,444,330   3,137,980      تسهيالت أقساط ائتمانية ذمم

 205,329   228,161      أصول أخرى
 9,688,478   5,943,408      إمجايل األصول

          
 2,607,027   1,924,670      تسهيالت بنكية

 1,146,696   1,216,719      ذمم دائنة وخصوم أخرى
 3,753,723   3,141,389      إمجايل اخلصوم

 
السنة املنتهية   

  ديسمرب 31 يف
2019  

 السنة املنتهية  
  ديسمرب 31يف  

2018  
  د.ك   د.ك  

 1,236,805   1,022,636  تسهيالت أقساط ائتمانيةإيرادات من 
 455,865   (3,094,825)  ح السنة(خسارة)/رب

  
  

  



  32   ش.م.ك.ع والشركات التابعة هلا –جمموعة أرزان املالية  للتمويل واالستثمار 

   ة اجملمعةالبيانات املالي
   2019ديسمرب  31
  
 

 

  اجملمعة اليةايضاحات حول البيانات املتابع / 
 تابع/ الشركات التابعة  .6

  تشكيل اجملموعة تابع/    6.1
ا ، وافــق أعضــاء جملــس إدارة الشــركة األم علــى حتويــل جــزء مــن ملكيتهــا يف شــركة أرزان كابيتــال (القابضــة) احملــدودة مبــ يف الســنة الســابقة 6.1.2

ركة التابعــة ليــتم توزيعهــا وفقــاً خلطــة خيــار أســهم املــوظفني لشــركة دوالر أمريكــي للســهم ملــوظفي الشــ  1مليون سهم بقيمة امسية  6يعادل 
ــدودة . وفقـــاً لـــذلك، مت حتويـــل خـــالل  ــادل  531,091 الســـنةأرزان كابيتـــال (القابضـــة) احملـ ــهم مبـــا يعـ :  2018 ديســـمرب 31( % 0.892سـ

احملــدودة . نــتج عــن هــذه العمليــة خســارة مــن حصــة ملكيــة اجملموعــة يف أرزان كابيتــال (القابضــة) %) 2.36 يعــادل اســهم ممــ  1,442,095
  مت تسجيله يف حقوق امللكية. د.ك) 431,587:  2018ديسمرب  31( د.ك 158,944مببلغ 

مليــون  72.8مليــون دوالر أمريكــي نقــدا مــن  2.3عالوة علــى ذلــك، قامــت شــركة أرزان كابيتــال (القابضــة) احملــدودة بزيــادة رأمساهلــا مببلــغ 
ــذه الزيــادة. نتيجــة لــذلك، اخنفضــت ملكيــة اجملموعــة مــن  75.1دوالر أمريكــي اىل  مليــون دوالر أمريكــي، حيــث مل تشــارك اجملموعــة 

  .%78.60اىل % 81.08

الســـبعة املوجـــودة يف  البحـــارمنتجعـــات يف شـــركة  %100قامـــت اجملموعـــة خـــالل الســـنة باإلســـتحواذ مـــن طـــرف ذي صـــله علـــى ملكيـــة   6.1.3
   ينتج ربح صفقة الشراء او شهرة من عملية االستحواذ.د.ك. مل 2,040الكويت مقابل مبلغ 

 300,000ش.و.و يف الكويت بــرأس مــال قــدره  –قامت اجملموعة خالل السنة بتأسيس شركة تابعة جديدة حتت إسم شركة ايزي باي   6.1.4
  يف الشركة التابعة. %100ة د.ك والذي ميثل حصة ملكي

  
  املسيطرة اهلامةالشركات التابعة مع احلصص غري      6.2

  تتضمن اجملموعة الشركات التابعة مع احلصص غري املسيطرة اهلامة التالية :
  

  االسم
نسبة حصص امللكية وحقوق 
ا من قبل   التصويت احملتفظ 

  احلصص غري املسيطرة
للحصص غري  ةاملخصص النتائج

  يطرةاملس
احلصص غري املسيطرة 

  املرتاكمة
  ديسمرب 31 

2019  
 %  

ديسمرب  31
2018  

%  

  ديسمرب 31
2019  
  د.ك

ديسمرب  31
2018  
  د.ك

  ديسمرب 31
2019  
  د.ك

ديسمرب  31
2018  
  د.ك

 4,217,202 4,183,650 (322,645) 25,872 49 49 ذ.م.م –شركة كويت انفست العقارية 
 3,980,372 4,934,190 63,838 441,836 18.19 21.4  شركة أرزان كابيتال القابضة

  
اليت تتم  احلذوفاتللشركات التابعة ذات احلصص غري املسيطرة اهلامة قبل ة موجزة عن احلصص غري املسيطرة فيما يلي معلومات مالي

 داخل اجملموعة :
  ذ.م.م –شركة كويت انفست العقارية  )أ

ديسمرب  31   
2019  

ديسمرب  31
2018  

  د.ك   د.ك     
 8,655,746 8,622,925    االصول غري املتداولة

 6,393 8,021    االصول املتداولة
 8,662,139 8,630,946    جمموع االصول
 55,605 92,884    اخلصوم املتداولة
 55,605 92,884    جمموع اخلصوم

 4,389,332 4,354,411    حقوق امللكية اخلاصة مبسامهي الشركة االم
 4,217,202 4,183,650    احلصص غري املسيطرة
 8,606,534 8,538,061    جمموع حقوق امللكية



  33   ش.م.ك.ع والشركات التابعة هلا –جمموعة أرزان املالية  للتمويل واالستثمار 

   ة اجملمعةالبيانات املالي
   2019ديسمرب  31
  
 

 

  اجملمع ايضاحات حول البيانات املالية/  تابع
  
    الشركات التابعة /تابع .  6

  الشركات التابعة مع احلصص غري املسيطرة اهلامةتابع/      6.2
 ذ.م.م –شركة كويت انفست العقارية تابع/ أ)  
  لسنة املنتهيةا   

ديسمرب  31 يف 
2019  

  لسنة املنتهية ا
ديسمرب  31 يف

2018  
  د.ك   د.ك     
 (105,501) 66,677    / (اخلسائر) يراداتاال

 (552,958) (13,877)    مصاريف وأعباء أخرى

 (335,814) 26,928    مبسامهي الشركة االم ةالسنة اخلاص  )خسارةربح / (
 (322,645) 25,872   باحلصص غري املسيطرة ةالسنة اخلاص  ربح / (خسارة)

 (658,459) 52,800    السنة ربح/ (خسارة)

 (438,464)  (34,921)    للسنة اخلاصة مبسامهي الشركة االم خلسارة الشاملةجمموع ا
 (421,269) (33,551)    باحلصص غري املسيطرة للسنة اخلاصةجمموع اخلسارة الشاملة 

 (859,733) (68,472)    للسنة اخلسارة الشاملةجمموع 

  
  لسنة املنتهيةا   

ديسمرب  31 يف 
2019  

  لسنة املنتهية ا
سمرب دي 31 يف

2018  
  د.ك   د.ك     

 (7,034) (5,013)    االنشطة التشغيليةاملستخدمة يف  صايف التدفقات النقدية

 (7,034) (5,013)    اخلارجة صايف التدفقات النقدية
  

  احملدودة ب) شركة أرزان كابيتال القابضة
  ملنتهيةلسنة اا   

ديسمرب  31 يف 
2019  

  لسنة املنتهية ا
ديسمرب  31 يف

2018  
  د.ك   د.ك     

 18,938,052 26,057,886    األصول غري املتداولة
 3,202,992 6,281,801    األصول املتداولة

 22,141,044 32,339,687    جمموع األصول

 107,617 143,533   مطلوبات غري متداولة
 248,954 9,141,752   اخلصوم املتداولة

 356,571 9,285,285   جمموع اخلصوم

 17,804,101 18,120,212    اصة مبسامهي الشركة األم حقوق امللكية اخل
 3,980,372 4,934,190    احلصص غري املسيطرة

 21,784,473 23,054,402    جمموع حقوق امللكية
        



  34   ش.م.ك.ع والشركات التابعة هلا –جمموعة أرزان املالية  للتمويل واالستثمار 

   ة اجملمعةالبيانات املالي
   2019ديسمرب  31
  
 

 

  اجملمع ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
  
  الشركات التابعة /تابع .  6

  طرة اهلامةالشركات التابعة مع احلصص غري املسيتابع/      6.2
  ب) تابع/ شركة أرزان كابيتال القابضة

  لسنة املنتهيةا   
ديسمرب  31 يف 

2019  

  لسنة املنتهية ا
ديسمرب  31 يف

2018  
  د.ك   د.ك     

 1,152,791 3,483,197    االيرادات
 (627,656) (1,418,772)    مصاريف وأعباء أخرى

 461,297 1,622,589    السنة اخلاص مبسامهي الشركة االم ربح
 63,838 441,836   باحلصص غري املسيطرةالسنة اخلاص  ربح
 525,135 2,064,425    السنة ربح

 104,382 1,542,731    للسنة اخلاصة مبسامهي الشركة االم جمموع االيرادات الشاملة
 14,445 420,090    باحلصص غري املسيطرة سنة اخلاصةللجمموع االيرادات الشاملة 

 118,827 1,962,821    للسنة الشاملةااليرادات جمموع 

 1,656,904 1,294,307    صايف التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية
 1,216,098 1,832,191    صايف التدفقات النقدية الداخلة

  
 ة مدينةإيرادات من تسهيالت أقساط ائتماني .7

 

  املنتهية السنة
ديسمرب 31 يف 

2019 

  املنتهية السنة
ديسمرب 31 يف 

2018 

 د.ك د.ك 
 923,980 901,446 إيرادات فوائد من تسهيالت ائتمانية

 467,218 249,898 خصم وعمولة وأتعاب

 303,986 443,925 املسرتد من أرصدة مشطوبة

 1,595,269 1,695,184 
 

 قود مع عمالء من عإيرادات  .8
 الستثمارية اليت سيتم حتويلها على مدى الوقت.واخلدمات امن إدارة األصول  اتكتسب اجملموعة ايرادا

  املنتهية السنة 
ديسمرب 31 يف

2019 

  املنتهية السنة
ديسمرب 31 يف 

2018 

 د.ك د.ك 
 67,150  88,325 إدارة األصول

 263,081  229,478 رسوم احلفظ وأخرى
 1,326,093  2,645,531 مات استشاريةخد

 2,963,334  1,656,324 

  ).%80 :2018ديسمرب  31( 2019ديسمرب  31من ايرادات من عقود مع عمالء للسنة املنتهية يف  %89متثل  خدمات استشاريةت من إيرادا
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   ة اجملمعةالبيانات املالي
   2019ديسمرب  31
  
 

 

  اجملمع ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
 تكاليف متويل .9

  املنتهية السنة 
ديسمرب 31 يف

2019 

  املنتهية السنة
ديسمرب 31 يف 

2018 

 د.ك د.ك ية بالتكلفة املطفأة :على اخلصوم املال
 298,946  238,885 مستحق للبنوك
 981,210  1,040,500 قروض ألجل 
 255,195  528,897 مراحبة دائنة

 45,190  302,816  أخرى
 2,111,098  1,580,541 

 
  واملخففةرحبية السهم األساسية  .10

الشركة األم على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة  اخلاص مبسامهينة السربح السهم األساسية واملخففة بقسمة  رحبية يتم احتساب
 نظرا لعدم وجود أدوات خمففة قائمة فإن رحبية السهم األساسية واملخففة متماثلة. خالل السنة باستثناء أسهم اخلزينة.

 

  ةاملنتهي السنة
 ديسمرب 31 يف 

2019 

  املنتهية السنة
 ديسمرب 31 يف 

2018 

 2,533,530 1,095,948 (د.ك) الشركة األم اخلاص مبسامهينة السربح 

 796,798,668 796,798,668  سهمأ - املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (باستثناء أسهم اخلزينة) 

  3.180 1.375 فلس  –اصة مبسامهي الشركة األم رحبية السهم األساسية واملخففة اخل
  مالية أصول من ربحال(اخلسارة)/ صايف  .11

  حسب الفئة: املالية األصول من ربحال(اخلسارة)/ فيما يلي حتليل صايف 
  املنتهية السنة
ديسمرب 31 يف

2019 

  املنتهية السنة
ديسمرب 31 يف 

2018 
 د.ك د.ك بالتكلفة املطفأة :

 896,935   898,591 شبه النقدالنقد و 
 1,911,295  (896,725) ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة
 2,808,230  1,866 ربح من اصول مالية بالتكلفة املطفأة

     
    أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر :

 953,926  3,256,259 ربح يف التغري يف القيمة العادلة
 391,004  845,937  من بيع  ربح

 372,827  404,533  ايرادات توزيعات أرباح
 1,717,757  4,506,729 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائرربح من اصول مالية 

     
    : أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 77,550  56,993 ايرادات فوائد 
 1,882,326  1,855,357 زيعات أرباحايرادات تو 

 1,959,876  1,912,350 ائر اجملمعاملسجل يف بيان األرباح أو اخلس
 (10,764,560)  (5,567,842) خسارة يف التغري يف القيمة العادلة 

 (464,143)  (3,689,399) من بيع  خسارة
 (11,228,703)  (9,257,241)  املسجل يف حقوق امللكية 

 (9,268,827)  (7,344,891) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراصول مالية  من خسارة
 )4,742,840(  )2,836,296(  صايف اخلسارة من أصول مالية
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  اجملمع ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
 

 وشبه النقدالنقد  .12
 النقد وشبه النقد   12.1

 
ديسمرب  31

2019 
ديسمرب  31

2018 
 د.ك د.ك 

 7,414,427  7,898,924 نقد وأرصدة لدى البنوك
 2,959,626  - أشهر 3 -1ودائع ألجل 

 10,374,053  7,898,924  النقد وشبه النقد 
 (4,019,970)  (1,930,923)  خيصم : مستحق للبنوك

 6,354,083  5,968,001 النقد وشبه النقد لبيان التدفقات النقدية

 احملتجز قدالنقد وشبه الن   12.2

 
ديسمرب  31

2019 
ديسمرب  31

2018 
 د.ك د.ك 

 -  87,165 ة لدى البنوكنقد وأرصد
 -  3,490,102 أشهر 3 -1ودائع ألجل 

  3,577,267   -  
  -   )1,000,000(  ئتمانإخمصص خسائر 

 -  2,577,267 النقد وشبه النقد احملتجز
واالقتصادية احلالية ،  . بسبب األحداث السياسيةةلرية اللبنانيبنك موجود يف لبنان مقوم بالميثل النقد وشبه النقد احملتجز أرصدة مودعة يف 

وبالتايل ،  للخارج. لسلة من اإلجراءات مبا يف ذلك القيود على عمليات السحب واحلد من حتويل األموالفرض البنك املركزي اللبناين س
اية السنة، قامتلذلك صدة البنكية يف الوقت احملدد وبالكامل.تفتقر اجملموعة اىل إمكانية الوصول اىل هذه األر  اجملموعة بتسجيل  ، يف 

لبنان"  –ركتها التابعة "الشركة الدولية للتمويل هذه االرصدة البنكية احملتجزة لش د.ك مقابل 1,000,000ئتمان مببلغ إ خسائرخمصص 
رصدة مت استخدامه لسداد األ احملتجز دك من النقد وشبه النقد 1,924,670غ ومع ذلك, الحقا لتاريخ التقرير, إن مبل ) .6.1.1(ايضاح 

  القائمة من املستحق من البنوك.
      .) سنوياً %8 - %7.25: 2018ديسمرب  31( %9.25معدل فائدة فعلى ألجل حتمل الودائع 

 أقساط ائتمانية مدينةذمم تسهيالت  .13
 

ديسمرب  31
2019 

ديسمرب  31
2018 

 د.ك د.ك 
 12,904,423  11,408,073 أقساط ائتمانية مدينة ذمم تسهيالت مجايلإ
 (1,541,493)  (1,348,235) يرادات مؤجلةإ

 10,059,838  11,362,930 
 (2,106,596)  (2,266,647) حمدد خلسائر االئتمانخمصص 

 (1,351,979)  (3,664,538) خلسائر االئتمانخمصص عام 
 4,128,653  7,904,355  
 ستحق إمجايل ذمم تسهيالت األقساط االئتمانية املدينة كما يلي:ي

 
ديسمرب  31

2019 
ديسمرب  31

2018 
 د.ك د.ك 

 3,477,065  3,036,274 خالل سنة واحدة
 9,427,358  8,371,799 سنة أكثر من

 11,408,073  12,904,423   
إىل  %5.5: من 2018ديسمرب  31( %7.5إىل  %5.75 يرتاوح منإن معدل الفائدة الفعلي على إيرادات ذمم تسهيالت األقساط 

  .) سنوياً 7%
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  اجملمع ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
  أقساط ائتمانية مدينةتابع/ ذمم تسهيالت    .13

لة (انظر إيضاح ) يتعلق بأطراف ذات ص د.ك 759,723: 2018ديسمرب  31( د.ك 664,866يتضمن إمجايل ذمم التسهيالت االئتمانية مبلغ 
  حمللية. إن هذا املبلغ مضمون عن طريق رهن بعض األسهم ا ).33
 كما يلي:  خسائر االئتمان اتاحلركة على خمصص إن
  2018ديسمرب  31    2019ديسمرب  31  

  
  خمصص 
  حمدد

  خمصص 
    اإلمجايل  عام

  خمصص
  حمدد

  خمصص
  اإلمجايل  عام 

 د.ك د.ك د.ك   د.ك د.ك د.ك  
 2,118,842 118,794 2,000,048   3,458,575 1,351,979 2,106,596 الرصيد االفتتاحي

ري تطبيق املعيار الدويل للتقارير تأث
 - - - 9املالية رقم 

  

416,949 1,131,606 1,548,555 

 - - -   (13,218) (9,314) (3,904) املشطوب خالل السنة

 249,961 198,428 51,533   2,491,994 2,321,938 170,056 احململ للسنة

 - 42,580 (42,580)   - - -  حتويل

 (466,072) (139,988) (326,084)   (583) - (583)  رد خمصص خالل السنة

 7,289 559 6,730   (5,583) (65) (5,518) ترمجة عملة أجنبيةفروقات 

   3,458,575 1,351,979 2,106,596   5,931,185 3,664,538 2,266,647 الرصيد اخلتامي
اية السنة، خلاصة ، من كافة النواحي املادية، مع املتطلبات اخسائر االئتمانخمصص  سابيتم احت لبنك الكويت املركزي. مع ذلك ، يف 

الشركة  "مقابل ذمم تسهيالت اقساط إئتمانية مدينة يف شركتها التابعة  د.ك 2,250,000إضايف مببلغ  عام قامت اجملموعة بتسجيل خمصص
  ).6.1.1ايضاح " (الدولية للتمويل 

 
 سائررباح أو اخلبالقيمة العادلة من خالل األ أصول مالية .14

 
ديسمرب  31

2019 
 ديسمرب 31

2018 
 د.ك  د.ك 

 929,905  816,860 أسهم حملية مسعرة
 221,427  348,388  أسهم أجنبية مسعرة

 1,998,196  2,115,357  أسهم أجنبية غري مسعرة
 6,698,246  10,635,479  يف حمافظ مدارةات استثمار 

 -  588,775  استثمار يف صندوق مدار
 14,504,859  9,847,774 

مقابل قروض ألجل مرهونة د.ك)  6,262,169 : 2018ديسمرب  31د.ك ( 9,989,227بقيمة عادلة مببلغ إن اإلستثمارات يف حمافظ مدارة 
  ).25و  24(إيضاح ومراحبات دائنة 

يف ايضاح  عرضهمت عنها  واالفصاحسائر بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخل لألصول املاليةالعادلة  يمالق لتحديداهلرمي  اجلدولان 
35.2 .  
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 اجملمع ايضاحات حول البيانات املاليةتابع/ 
  

 أخرى  أصولذمم مدينة و  .15

 
ديسمرب  31

2019 
  ديسمرب 31

2018 
 د.ك  د.ك أصول مالية

 2,693,434  2,442,229 ذمم جتارية مدينة
 503,331  952,210  ذمم عمالء بيع بالتقسيط

 948,467  1,359,961  ذات صلة مستحق من أطراف
 3,479  1,970 ذمم قروض موظفني

 4,756,370  4,148,711 
 (2,209,758)  (2,320,095)  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

  2,436,275  1,938,953 
     أصول غري مالية :
 147,791  168,591  ةمدفوعات مقدم

 1,000,976  79,615  استثماراتمقدمة لشراء دفعات 
 1,104,115  2,284,480 أخرى أصول

 4,968,961  4,191,835 

  ان القيمة الدفرتية لألصول املالية املتضمنة أعاله تقارب قيمتها العادلة ومجيعها تستحق خالل السنة.
  يلي :كما   الذمم املدينةإن احلركة على خمصص 

 
  ديسمرب  31

2019 
 ديسمرب 31

2018 
 د.ك  د.ك 
 1,654,249  2,209,758 ية السنةالرصيد يف بدا

 371,204  - 9تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم الناتج من 
 290,781  211,328 احململ خالل السنة

 (27,518)  )101,024(  املشطوب خالل السنة
 (78,958)  -  رد خمصص خالل السنة

 -  33  عملة أجنبية
اية السنة       2,209,758  2,320,095 الرصيد يف 

ا عقارات .16  ملتاجرةغرض ال حمتفظ 
 للمتاجرة حصة استثمارات اجملموعة يف عقارات خارج الكويت. ا احملتفظ تتضمن العقارات

 إن حركة عقارات للمتاجرة هي كما يلي:
 

ديسمرب  31
2019 

  ديسمرب 31
2018 

 د.ك  د.ك 
 1,799,345  1,409,531 يناير 1الرصيد يف 

 (389,814)  -  د خالل السنةاملستبع
 1,409,531  1,409,531 

ا لغرض اخمصص عقارات   (386,251)  (503,391) ملتاجرةحمتفظ 
   1,023,280  906,140 ديسمرب 31الرصيد يف 

د.ك) مت  65,156 ربح أو رد خمصص بقيمة:  2018ديسمرب  31د.ك ( 117,140 مبلغت للقيمة املدرجة للعقارانتج عن إختبار اهلبوط 
حيث مت إختبار خسارة اهلبوط يف القيمة من قبل اإلدارة بناءا على القيمة العادلة للعقارات والذي مت  .السنة احلالية كمخصص يفتسجيله  

 كما يف تاريخ البيانات املالية اجملمعة.وذلك   متخصص ومستقل مقيممن  تقييم مت احلصول عليهبناءا على 
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  اجملمع ت املاليةايضاحات حول البياناتابع/ 
     

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أصول مالية .17
ديسمرب  31 

2019 
  ديسمرب 31

2018 
 د.ك د.ك 

 5,146,295  4,134,661 أسهم حملية مسعرة

 13,325,654  12,679,879 أسهم حملية غري مسعرة

 28,981,411  39,869,688 أسهم أجنبية غري مسعرة

 22,275,990  7,076,658 يف حمافظ مدارة تااستثمار 

 6,618,848  2,641,946  أدوات الدين

 248,739  98,651 استثمارات يف صناديق مدارة

 66,501,483  76,596,937   
ذه األوراق املالية ألغراض اسرتاتيجي األصول ديد هذه ة متوسطة اىل طويلة األجل. وبناًء على ذلك، فقد اختارت اجملموعة حتمت االحتفاظ 

الية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حيث تعتقد أن االعرتاف بالتقلبات قصرية األجل يف القيمة العادلة هلذه األصول امل
ذه األصول املالية ألغر املاليىة يف بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع لن يكون م اض طويلة األجل توافقًا مع اسرتاتيجية اجملموعة لالحتفاظ 

 وحتقيق أدائها املتوقع على املدى الطويل. 
    يلي: كماموزعة حسب قطاعات اعماهلا  لية من خالل الدخل الشامل االخر االصول املاان 
  خدمات  

 مالية
  
  عقارات

خدمات 
  استهالك

  
 اجملموع  اخرى

 د.ك  د.ك  د.ك  د.ك د.ك 
 4,134,661 20,962 334,080 3,779,619 - أسهم حملية مسعرة

 12,679,879 27,557 1,186,562 33,392 11,432,368 أسهم حملية غري مسعرة

 39,869,688 814,120 - 30,256,184 8,799,384 أسهم أجنبية غري مسعرة

 7,076,658 - 4,916,505 - 2,160,153 يف حمافظ مدارة اتاستثمار 

 2,641,946 - - 978,443 1,663,503  أدوات الدين

 98,651 - - - 98,651 يف صناديق مدارةاستثمارات 

 24,154,059 35,047,638 6,437,147 862,639 66,501,483 

  
ديسمرب  31( %7 مضمونة حمملة على العقارات وحتمل معدل فائدة )د.ك 894,299: 2018 ديسمرب 31(د.ك  978,443أدوات الدين مبلغ 
  ) سنوياً.7%:  2018

األصول املالية بالقيمة العادلة من اض القيمة ألدوات الدين من قبل اإلدارة ، مت تسجيل خسارة هبوط قيمة خالل السنة، وبناءا اختبار اخنف
 ،د.ك 5,724,549أدوات الدين مببلغ خالل الدخل الشامل اآلخر يف بيان الرباح أو اخلسائر اجملمع. بلغت القيمة الدفرتية إلستثمارات يف 

  حقوق امللكية.ىل أسهم أجنبية غري مسعرة واليت مت حتويلها اىل أدوات مت إعادة تصنيفها ا،  بعد اهلبوط
: 2018ديسمرب  31( د.ك 10,191,948 يف حمافظ مدارة بإمجايل قيمة دفرتية واستثمارات مت رهن أسهم حملية مسعرة وغري مسعرة

  ).25و  24 ايضاحاتدائنة ( اتقروض ألجل ومراحب) مقابل كد. 28,178,450
  .35.2هلرمي لتحديد القيم العادلة لألدوات املالية واإلفصاح عنها مت عرضه يف ايضاح ان اجلدول ا



  40   ش.م.ك.ع والشركات التابعة هلا –جمموعة أرزان املالية  للتمويل واالستثمار 

   ة اجملمعةالبيانات املالي
   2019ديسمرب  31
  
 

 

  اجملمع ايضاحات حول البيانات املاليةتابع/ 
 

 استثمار يف شركات زميلة . 18
  ة للمجموعة:فيما يلي تفاصيل االستثمار يف شركات زميل   18.1

 النشاط  نسبة امللكيةبلد التأسيس 

   
ديسمرب  31

2019 
 ديسمرب 31

2018  
  %  %  

 شركة قابضة  50.00  50.00 الكويت مش.م.ك.شركة أوفست القابضة 
 عقارات 34.00  34.00 الكويت شركة الوافر للخدمات التسويقية ش.م.ك.م 

 اخلدمات 28.89  28.89 الكويت فلةشركة األوىل للمساخل (ش.م.ك) مق 
 عقارات 20.13  20.13 يتالكو  شركة عقارات اخلليج ذ.م.م

إنشاء وإدارة  10.00  10.00  الكويت  ذ.م.م  –شركة أرزان العاملية إلنشاء وإدارة املستشفيات 
  املستشفيات

  اتاخلدم -  13.33  الكويت  ش.م.ك (مقفلة) –للمقاصة  –الشركة الكويتية 
  

د.ك واليت متثل  16,046,700ش.م.ك (مقفلة) مببلغ  –صة ويتية للمقابإعادة تصنيف إستثمار يف الشركة الك السنةقامت اجملموعة خالل 
، من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر اىل استثمار يف شركة زميلة. رغم أن % 13.33حصة امللكية بنسبة 

متارس إدارة اجملموعة تأثري ملموس مع ذلك,  ة),ش.م.ك (مقفل –صة الشركة الكويتية للمقايف  %20لك حصة ملكية أقل من اجملموعة متت
ا. نتج عن إعادة تصنيف اإلستثمار   ا نتيجة لتمثيلها عضوين من عشرة أعضاء يف جملس إدارة الشركة املستثمر  على الشركة املستثمر 

صوم احملددة يف تاريخ اإلستحواذ للشركة  د.ك. فيما يلي القيمة العادلة املؤقتة لالصول واخل 11,540,530بلغ كشركة زميلة شهرة مؤقتة مب
  الزميلة أعاله :

 د.ك 
 41,373,690 إمجايل األصول

 7,577,415 اخلصوم إمجايل

 33,796,275  صايف األصول

 16,046,700  اءمقابل الشر 

 (4,506,170)  حصة صايف األصول املشرتاه

   11,540,530  الشهرة
دة املستحوذ عليها قد مت حتديدها بصفة مؤقتة من قبل إدارة اجملموعة. ختضع التقديرات املشار إليها إن القيمة العادلة لألصول واخلصوم احملد

  أعاله والشهرة الناجتة عن ذلك للتعديل خالل اثين عشر شهرا من تاريخ اإلستحواذ.
  مدرجة.ري غمجيع الشركات الزميلة 



  41   ش.م.ك.ع والشركات التابعة هلا –االستثمار و جمموعة أرزان املالية  للتمويل 

   البيانات املالية اجملمعة
   2019ديسمرب  31
  
 

 

  اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
  

   استثمار يف شركات زميلة/  تابع .18
  فيما يلي ملخص البيانات املالية للشركات الزميلة املادية للمجموعة: 18.2

  
شركة أوفست القابضة 

   مش.م.ك.
شركة الوافر للخدمات التسويقية 

  ش.م.ك.م
الشركة الكويتية للمقاصة   

  .م.كش
 2019  2018   2019  2018   2019  2018  

  .كد  د.ك   د.ك  د.ك   د.ك  د.ك  
           األصول

 - 34,423,814  19,016,499 31,349,934   4,905,494 4,971,334 اجلزء املتداول
 - 9,804,534  31,231,539 43,102,678   17,019,595 16,683,820 اجلزء غري املتداول

  21,655,154 21,925,089   74,452,612 50,248,038  44,228,348 - 
          اخلصوم
 - 2,461,935  6,978,174 22,459,531   380,633 212,036 ملتداولاجلزء ا

 - 4,142,366  14,545,073 20,394,958   663,546 721,306 اجلزء غري املتداول
 933,342 1,044,179   42,854,489 21,523,247  6,604,301 - 
 20,721,812 20,880,910   31,598,123 28,724,791  37,624,047 - 

 - (301,118)  (771,455) (1,263,867)   (3,569,418) (3,519,510) مسيطرة حصص غري
 - 37,322,929  27,953,336 30,334,256   17,311,492 17,202,302  األصولصايف 

 - 4,976,379  9,503,743 10,313,222  8,655,746 8,601,151  حصة اجملموعة يف صايف األصول
 - 11,540,530  7,905,703 7,772,154  - -  الشهرة

 - 16,516,909  17,409,446 18,085,376   8,655,746 8,601,151  القيمة الدفرتية
 - 8,167,337  11,000,204 20,840,727   1,229,045 2,032,975 اإليرادات

 - 3,526,654  2,293,115 3,856,668   (1,289,004) 133,354 )ة(اخلسار  / ربح
 - 3,526,654  2,293,115 3,856,668   (402,548) (109,190) هشاملال االيرادات /سارة)اخل( إمجايل

 - 470,209  779,627 1,311,213   (644,502) 66,677  حصة اجملموعة من النتائج
       - -  635,283 635,283   - -  توزيعات أرباح مستلمة

 باقي الشركات الزميلة غري جوهرية بالنسبة للمجموعة. تعد 
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   البيانات املالية اجملمعة
   2019ديسمرب  31
  
 

 

  اجملمعة ت حول البيانات املاليةايضاحا /تابع
  

   استثمار يف شركات زميلة /تابع  .18
  غري مادية.  بشكل فرديعلومات عن الشركات الزميلة واليت تكون امجايل املفيما يلي    18.3

 
  ديسمرب 31  

2019 
ديسمرب  31

2018 
 د.ك د.ك   شركات زميلة: خصومو  أصولع احلصة يف جممو 

 1,488,535  7,404,823   األصول

 76,917  2,274,336   اخلصوم

   5,130,487  1,411,618 

      جمموع احلصة من نتائج شركات زميلة:

 190,325  815,225   اإليرادات

 71,364  385,967   ربح السنة

 71,309  125,176   خل الشاملحصة اجملموعة من إمجايل الد

       86,675  108,346    توزيعات األرباح املستلمة 
 احلركة على استثمارات يف شركات زميلة كما يلي: إن  18.4

 
  ديسمرب 31

2019 
ديسمرب  31

2018 
 د.ك  د.ك 
 28,178,561  27,476,807 يناير 1يف 

 15,000  16,046,700  إضافة
 206,489  1,973,274  ئجحصة يف النتا
 (721,958)  (743,629) توزيعات أرباح

 (201,285)  (121,278) الشاملة االخرى من اخلسارةحصة 

      27,476,807  44,631,874 ديسمرب 31يف 
ل  ـــــمقابل قروض ألج ةمرهوند.ك)  8,140,899: 2018ديسمرب  31(د.ك  37,863,555بقيمة دفرتية تبلغ  ستثمارات يف شركة زميلةاال

 .)25و  24 ايضاحات(ومراحبات دائنة 
  

  قيد التطوير عقاراتيف  اتر استثما .19

 
  ديسمرب 31

2019 
ديسمرب  31

2018 
 د.ك  د.ك التكلفة

 4,120,080  5,050,140  تكلفة األرض

 854,154  -  شراء األراضي

 142,986  133,828 تكاليف تطوير

 -  129,706 عمالت أجنبية

 5,117,220  5,313,674 امجايل التكلفة

 (67,080)  -  القيمةخمصص اهلبوط يف

اية السنة  5,050,140  5,313,674 صايف القيمة الدفرتية يف 
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   البيانات املالية اجملمعة
   2019ديسمرب  31
  
 

 

  اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
  

  يف عقارات قيد التطوير اتتابع/ استثمار   .19
ق انتفاع يف ارض تقع يف منطقة الضباعية وهي حصة الشركة األم يف ح %33.54نسبة ملكية تبلغ ارات قيد التطوير يف عق اتاستثمار  متثل

 الشركة األم ومستثمرين من خالل اتفاقية حمفظة عقارية.ما بني مستأجرة من وزارة املالية يف دولة الكويت. إن حق اإلنتفاع مملوك بالتشارك 
    اإلستثمارات العقارية. وير العقار من قبل أحد املستثمرين اآلخرين وهو شركة متخصصة يف جمالمبوجب اإلتفاقية، جاري تط

ديسمرب  31د.ك ( ال شيءلعقار بتسجيل خسارة هبوط يف القيمة مبلغ القيمة للقيمة املدرجة يف قامت اجملموعة بناء على إختبار اهلبوط 
مت  تقييماتعلى  مة العادلة للعقار والذي مت بناءعلى القي قيمة من قبل اإلدارة بناءط يف ال، حيث مت إختبار اهلبو د.ك) 67,080: 2018

  من مقييمني متخصصني ومستقلني وذلك كما يف تاريخ البيانات املالية اجملمعة. عليهااحلصول 
 عقارات استثمارية .20

 اإلمجايل  مباين  أراضي 
 د.ك  د.ك  د.ك التكلفة

2019 يناير 1  1,023,750 1,484,989  2,508,739 

2019 ديسمرب 31  1,023,750 1,484,989  2,508,739 

      االستهالك املرتاكم

2019 يناير 1  - 853,534  853,534 

 58,741  58,741 - احململ للسنة

2019 ديسمرب 31  - 912,275  912,275 

     صايف القيمة الدفرتية

2019 ديسمرب 31 كما يف  1,023,750 572,714  1,596,464 

2019 ديسمرب 31 يف كما العادلة القيمة  1,732,680 979,820  2,712,500 

      التكلفة

2018 يناير 1  1,023,750  1,484,989  2,508,739 

2018 ديسمرب 31  1,023,750  1,484,989  2,508,739 

       االستهالك املرتاكم

2018 يناير 1  -  794,795  794,795 

 58,739  58,739  - احململ للسنة

2018 ديسمرب 31  -  853,534  853,534 

      صايف القيمة الدفرتية

2018 ديسمرب 31 يف كما  1,023,750  631,455  1,655,205 

2018 ديسمرب 31 القيمة العادلة كما يف  1,638,953  1,029,797  2,668,750 
  

 تقييمات مستقلة. حتدد بناء علىارية إن القيمة العادلة للعقارات االستثم سنة. 25تهالك املباين على مدى يتم اس ال يتم استهالك األراضي.
وهي متثل عقار استثماري وفق معيار احملاسبة الدويل رقم  واملؤجر لطرف ثالث اجلزء من املبىن املقام على األرض متثل العقارات اإلستثمارية

40.  
  ).25دائنة (ايضاح  مراحباتمقابل  ةمرهون العقارات اإلستثماريةإن 
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   البيانات املالية اجملمعة
   2019ديسمرب  31
  
 

 

 اجملمعة انات املاليةايضاحات حول البيتابع / 
  
 ممتلكات ومعدات .21

 

 مباين أراضي  :2019
معدات مكتبية 
 وأجهزة كمبيوتر

تركيبات 
 اإلمجايل برامج كمبيوتر وديكور

 د.ك د.ك د.ك  د.ك د.ك د.ك التكلفة
 5,499,151  1,023,325  515,563  643,516  2,000,497  1,316,250 يناير 1يف 

 193,781  61,629  115,547  16,605  -  - إضافات

 (9,677)  -  (8,550)  (1,127)  -  -  استبعادات

 15,571  (234)  1,694  5,559  8,552  - فروقات ترمجة يف عملة أجنبية

 5,698,826  1,084,720  624,254  664,553  2,009,049  1,316,250 ديسمرب 31يف 

          اإلستهالك املرتاكم

 2,678,877  590,017  363,600  598,307  1,126,953  -  ايرين 1يف 

 379,954  202,941  76,130  19,973  80,910  - احململ للسنة

 (9,093)  -  (8,116)  (977)  -  -  املتعلق باالستبعاد

 9,474  (210)  1,548  4,894  3,242  - بيةفروقات ترمجة يف عملة أجن

 3,059,212  792,748  433,162 622,197 1,211,105 - ديسمرب 31يف 

            صايف القيمة الدفرتية

 2,639,614  291,972  191,092  42,356  797,944  1,316,250  2019 ديسمرب 31يف 
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   البيانات املالية اجملمعة
   2019ديسمرب  31
  
 

 

 اجملمعة يةايضاحات حول البيانات املالتابع / 
 

 .    تابع / ممتلكات ومعدات 21

 مباين أراضي  :2018
ات مكتبية معد

 وأجهزة كمبيوتر
تركيبات 
 اإلمجايل برامج كمبيوتر وديكور

 د.ك د.ك د.ك  د.ك د.ك د.ك التكلفة
 5,368,375  1,004,455  419,519  627,545  2,000,606  1,316,250 يناير 1يف 

 153,229  19,579  96,850  36,800  -  - إضافات

 (23,428)  (1,088)  (1,081)  (21,258)  -  -  استبعادات

 974  379  275  429  (109)  - فروقات ترمجة يف عملة أجنبية

 5,499,151  1,023,325  515,563  643,516  2,000,497  1,316,250 ديسمرب 31يف 

          اإلستهالك املرتاكم

 2,340,319  380,901  318,343  594,690  1,046,385  -  نايري 1يف 

 360,087  209,620  46,047  23,807  80,615  - للسنة احململ

 (22,357)  (868)  (1,009)  (20,480)  -  -  املتعلق باالستبعاد

 826  364  219  290  (47)  - فروقات ترمجة يف عمالت أجنبية

 2,678,877  590,017  363,600 598,307 1,126,953 - ديسمرب 31يف 

            صايف القيمة الدفرتية

 2,820,274  433,308  151,963  45,209  873,544  1,316,250 2018 ديسمرب 31يف 

  
   سنة. 25يتم استهالك املباين على مدى 

ال يتم استهالك   سنوات. 3يت يتم استهالكها خالل سنوات، باستثناء برامج الكمبيوتر ال 4ألغراض احتساب االستهالك هي  األعمار اإلنتاجية املقدرة ملعدات وتركيبات وديكورات مكتبية للمجموعة
  األراضي.

  ).25دائنة (ايضاح  األرض واملبىن مرهونة مقابل مراحباتإن 



 

  46   ش.م.ك.ع والشركات التابعة هلا –ة أرزان املالية  للتمويل واالستثمار جمموع

   البيانات املالية اجملمعة
   2019ديسمرب  31

 

 

 اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
  

 مستحق للبنوك .22
يف شكل تسهيالت سحب على  بيةأجنبنوك من  للمجموعة احملصل عليهاة القائمة للتسهيالت اإلئتمانية األرصدميثل هذا البند 

وهي  ) سنويا وتستحق عند الطلب%5.75 -% 5.25 :2018ديسمرب  31( %7.50مت حتميل التسهيالت االئتمانية فائدة . املكشوف
  .ودائع ألجلمضمونة مقابل 

 

 أخرى  خصومذمم دائنة و  .23
 

  ربديسم 31
2019  

  ديسمرب 31
2018 

 د.ك د.ك
 142,228  143,113 ذمم جتارية دائنة

 971,561  3,547,720  أدناه) (I) (أنظر صلةمستحق اىل أطراف ذات 
 2,100,280  2,342,120 ذمم دائنة أخرى
 117,890  104,483  فائدة مستحقة

 204,561  225,733  جازة موظفنيإخمصص 
 226,802  226,802 يت للتقدم العلمياملستحق ملؤسسة الكو 

 2,924,742  2,924,743 والزكاة  وطنيةاملستحق لضريبة دعم العمالة ال
 361,314  3,795,856  أدناه)(II) الدفعات املستلمة من املستثمرين (أنظر

 7,049,378  361,314  مستحق للمسامهني
13,671,885  7,049,378 

)I(  من طرف ذي دك مستلم من قبل احدى الشركات التابعة للمجموعة  1,957,190لة مبلغ يتضمن مستحق اىل أطراف ذات ص
ومت شراء االستثمارات  د.ك 1,957,190معامالت مببلغ صلة لغرض شراء استثمار بالنيابة عنهم. الحقا لتاريخ التقرير، اكتملت 

  وحتويلها اىل الطرف ذي صلة.
)II( شراء غ مت استالمها من قبل احدى الشركات التابعة للمجموعة من مستثمرين لمتثل الدفعات املستلمة من املستثمرين مبال

  االستثمارات اىل املستثمرين.يخ التقرير، تقوم اجملموعة بعملية حتويل هذه استثمارات بالنيابة عنهم. الحقا لتار 
   

  قروض ألجل .24
اىل  %5.5ترتاوح ما بني  سنوية فوائد حتملد.ك  14,944,000من بنوك حملية مببلغ  2019ديسمرب  31القائمة كما يف إن القروض ألجل 

ألجل من القروض . إن 2022وتستحق على أقساط خمتلفة تنتهي يف يونيو  سنويا )%6.4اىل  %5.75:  2018 سمربدي 31(  6.15%
بالقيمة العادلة من خالل  اليةوأصول م األرباح أو اخلسائــربالقيمة العادلة من خالل  أصول مالية رهنمضمونه مقابل البنوك احمللية 

  ). 18و  17و  14 اتزميلة (ايضاح واستثمار يف شركة الدخل الشامل اآلخر
مليون دوالر أمريكي (مبا يعادل  10باحلصول على قرض جديد مببلغ  السنةعالوة على ذلك, قامت احدى الشركات التابعة خالل 

 16 بالكامل يف ومت سدادهسنويا  %10يف الكويت. حيمل القرض فائدة مبعدل دينار كوييت) من شركة استثمارية موجودة  3,030,500
  القرض الجل غري مضمون. .2020مارس 

 ديسمرب 31
2019  

 ديسمرب 31
2018  

 د.ك د.ك
 4,856,000  9,254,500  خالل سنة واحدة

 13,024,000  8,720,000  بعد سنة
  17,974,500  17,880,000 
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 اجملمعة حات حول البيانات املاليةايضا /تابع
 

 مراحبة دائنة .25
 ربح وحتمل معدالتحملية وأجنبية  مالية اتمن مؤسس مت احلصول عليه بالدينار الكوييت والدوالر األمريكي ويل إسالميمت ميثل هذا البند

حمددة بالقيمة  أصول ماليةبرهن إن هذا التمويل مضمون  سنوياً. )%6 -% 3: 2018ديسمرب  31(% 5.75 اىل% 3 رتاوح منة تفعلي
واستثمار يف شركة زميلة وعقارات  الدخل الشامل اآلخروأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل  األرباح أو اخلسائرالعادلة من خالل 

 .2024ويستحق على أقساط خمتلفة تنتهي يف مايو  ))21 و 20 و 18 و 17 و 14 ات(ايضاح استثمارية وممتلكات ومعدات
 ستحق املراحبة كما يلي :ت

  ديسمرب 31  
2019  

  ديسمرب 31
2018 

 د.ك  كد.  
 856,619  3,792,517  خالل سنة واحدة

 3,612,500  8,336,153  بعد سنة
  12,128,670  4,469,119 

 

 رأس املال وعالوة اإلصدار .26
فلس  100سهما بقيمة  802,882,556واملدفوع من  درواملص يتكون رأس مال الشركة األم املصرح به 2019ديسمرب  31كما يف 
 .ومجيع األسهم نقدية سهما). 802,882,556: 2018ديسمرب  31للسهم (

 إن عالوة اإلصدار غري متاحة للتوزيع.
  

 أسهم خزينة .27
  ديسمرب 31   

2019  
  ديسمرب 31

2018 

 6,083,892  6,083,892  عدد أسهم اخلزينة
  %0.758  0.758%   % نسبة امللكية

 170,349  144,188  القيمة السوقية (د.ك)
   559,232  559,232  التكلفة (د.ك)

 مت تصنيف احتياطيات الشركة األم املساوية لتكلفة أسهم اخلزينة كاحتياطيات غري قابلة للتوزيع.
 

 االحتياطيات  .28
 احتياطي قانوين

ما، يتم حتويل وفقا ملتطلبات قانون الشركات، وعقد التأسيس والنظام األ من ربح السنة اخلاص  %10ساسي للشركة األم وتعديال
الشركة األم (قبل املسامهة يف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء جملس  سامهيمب

من  %50لسنوي عندما يصل رصيد االحتياطي إىل وحيق للشركة األم إيقاف هذا التحويل ا  اإلدارة) إىل حساب االحتياطي القانوين.
  رأس املال املدفوع.

على رأس املال املدفوع يف السنوات اليت ال تسمح فيها األرباح  %5توزيع االحتياطي مقيد باملبلغ املطلوب لتوزيع أرباح تصل إىل  إن
  املرحلة مبثل هذه التوزيعات.

  ها الشركة األم خلسائر أو عند وجود خسائر مرتاكمة.ال يوجد حاجة للتحويل يف السنة اليت تتعرض في
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 اجملمعة حول البيانات املالية ايضاحاتتابع/ 
 االحتياطيات تابع/  .28

 احتياطي اختياري
الشركة األم (قبل املسامهة يف مؤسسة  مبسامهيالسنة اخلاص  ربحمن  %10حتويل  وتعديالتهيتطلب النظام األساسي للشركة األم 

ال توجد قيود  س اإلدارة) إىل االحتياطي االختياري.تقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء جملالكويت لل
  على توزيع االحتياطي االختياري.

  ال يوجد حاجة للتحويل يف السنة اليت تتعرض فيها الشركة األم خلسائر أو عند وجود خسائر مرتاكمة.
  

 ناجتة عن االنشطة التمويليةتسوية االلتزامات ال .29
  عن أنشطة التمويل تصنف كما يلي :الناجتة  اجملموعةان التغريات يف خصوم 

  اجملموع  مراحبة دائنة  قروض ألجل  مستحق للبنوك  
  د.ك  د.ك  د.ك  د.ك  

 26,369,089 4,469,119 17,880,000 4,019,970  2019 يناير 1 الرصيد يف

      تدفقات نقدية :

 (8,694,892) (1,749,850) (4,856,000) (2,089,042)  املسدد •

 14,364,124 9,412,624 4,951,500 -  التحصيالت •

      بنود غري نقدية :

 (4,228) (3,223) (1,000) (5)  فروقات عملة أجنبية •

 32,034,093 12,128,670 17,974,500 1,930,923  2019ديسمرب  31

      

 26,873,094 5,267,067 16,380,000 5,226,027  2018 يناير 1 الرصيد يف

      تدفقات نقدية :

 (8,791,663) (5,047,663) (3,744,000) -  املسدد •

 8,287,933 4,250,000 4,000,000 37,933  التحصيالت •

      بنود غري نقدية :

 - - 1,244,000 (1,244,000)  احملول •

 (275) (285) - 10  فروقات عملة أجنبية •

 26,369,089 4,469,119 17,880,000 4,019,970  2018 ديسمرب 31

 
 العمومية السنوية اجلمعية يف التوزيعات املقرتحة  .30

. 2019ديسمرب  31أرباح وذلك عن السنة املالية املنتهية يف أية توزيع  عدم الحقا لتاريخ بيان املركز املايل اجملمع اقرتح أعضاء جملس اإلدارة
  سامهني يف اجلمعية العمومية السنوية واجلهات الرمسية.وخيضع هذا اإلقرتاح ملوافقة امل

  31للسنة املنتهية يف البيانات املالية اجملمعة  2019مايو  21ملسامهي الشركة االم يف اجتماعها املنعقد يف  ية العمومية السنوية اجلمع  اعتمدت 
د.ك   42,000ية السنوية على مكافأة أعضاء جملس اإلدارة مببلغ دون توزيع اي أرباح. باإلضافة اىل ذلك، وافقت اجلمعية العموم  2018ديسمرب 

  يف بيان األرباح أو اخلسائر اجملمع للسنة احلالية. املصاريف العمومية واإلدارية  يف ذلك التاريخ واملتضمنة يف    املنتهية للسنة  
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 اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع/ 
 أصول بصفة األمانة .31

ا بصفة أمانة وااللت األصولو  اجملموعةار املدارة من قبل إن حمافظ االستثم ا ال يتم معاملتها كاحملتفظ   خصومأو  أصولزامات املتعلقة 
ديسمرب  31( د.ك 33,483,866 األمانة بتاريخ املركز املايل أصولبلغ إمجايل  اجملموعة وبالتايل ال يتم إدراجها يف بيان املركز املايل اجملمع.

  ).د.ك  35,154,384: 2018
 

 معلومات قطاعية .32
معلومات التقارير الداخلية لإلدارة اليت تتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي  حتدد قطاعات التشغيل استناداً إىل

  من أجل ختصيص املوارد للقطاع وتقييم أدائه، من مث مطابقتها مع أرباح أو خسائر اجملموعة.
دول جملس التعاون اخلليجي والشرق األوسط و ت دولة الكويوتقع يف  اهلامةها خصوما و أصوهلالرئيسية و  موعة أنشطتهامتارس اجمل

تعمل اجملموعة يف أربعة قطاعات أعمال: وهي األقساط االئتمانية واالستثمارات والعقارات  .والواليات املتحدة األمريكية واووبا
لقطاعات األعمال هو كما  وماخلصوجمموع  األصولوجمموع للسنة  قطاعي إلمجايل اإليرادات واألرباحإن التحليل ال .املالية والوساطة

 يلي:
أقساط  

 ائتمانية
 

 استثمارات
  وساطة 
 العقارات مالية

 
 اإلمجايل

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك 2019ديسمرب  31 السنة املنتهية يف
 14,526,872 149,736 416,497 12,211,277 1,749,362 إمجايل اإليرادات

 1,540,011 (103,362) 73,111 8,248,192 (6,677,930) السنة ربح / (خسارة)

      2019ديسمرب  31كما يف 

 155,667,913 8,429,896 11,333,180 128,638,475 7,266,362 األصولجمموع 

 47,187,794 726,316 752,817 42,902,244 2,806,417 اخلصومجمموع 

 108,480,119 7,703,580 10,580,363 85,736,231 4,459,945 صولاألصايف 

      2018ديسمرب  31املنتهية يف  السنة

 8,657,001 200,475 (273,104) 6,810,687 1,918,943 إمجايل اإليرادات

 2,286,764 (3,161) (532,589) 4,976,208 (2,153,694) السنة ربح / (خسارة)

     2018ديسمرب  31كما يف 

 146,940,660 8,318,161 11,607,284 115,104,497 11,910,718 األصولجمموع 

 34,788,045 551,113 772,949 29,851,432 3,612,551 اخلصومجمموع 

 112,152,615 7,767,048 10,834,335 85,253,065 8,298,167 األصولصايف 
 

 مع أطراف ذات صلة وأرصدة معامالت  .33
دارة، وموظفي اإلدارة الرئيسيني للمجموعة ، وأعضاء جملس اإلالرئيسني  املسامهني الصلة يف الشركات الزميلة، اتذاألطراف تتمثل 

مت  يتم اعتماد سياسات وشروط التسعري هلذه املعامالت من قبل إدارة اجملموعة. والشركات اليت هلا تأثري جوهري عليها بشكل مشرتك.
ا التابعة، اليت تعترب أطراف ذات صلة بالشركة األم، عنحذف كافة املعامالت بني الشركة  د التجميع ومل يتم اإلفصاح عنها األم وشركا

  يف هذا اإليضاح.
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 اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع/ 
 

 مع أطراف ذات صلة وأرصدة معامالت .    تابع/ 33
 ة هي كما يلي:إن تفاصيل املعامالت املهمة مع األطراف ذات الصلة واألرصد

 ديسمرب 31 
2019 

  ديسمرب 31
2018 

 د.ك د.ك ركز املايل اجملمعبيان املارصدة ضمن 
 759,723  664,866 )13اإلمجايل (إيضاح  - ذمم تسهيالت األقساط االئتمانية املدينة 

 798,190  1,195,897 )15(إيضاح صايف  -  مستحق من أطراف ذات صله
 361,314  361,314 )23ضاح مستحق إىل املسامهني (إي

 971,561  3,547,720 )23(إيضاح  مستحق إىل أطراف ذات صلة
 

  املنتهية السنة 
ديسمرب 31 يف 

2019 

   املنتهية السنة
 ديسمرب 31 يف

2018 

 د.ك  د.ك   اجملمع االرباح أو اخلسائربيان معامالت ضمن 
 54,888  47,991 ةمن ذمم تسهيالت األقساط االئتمانية املدين ايرادات

 662,760  610,768  ايرادات فوائد
 103,163  73,638  وإدارية مصاريف عمومية
 -  3,208  تكاليف متويل

    :العليامكافأة موظفي اإلدارة 
 1,006,870  949,371 رواتب ومزايا أخرى قصرية األجل

اية اخلدمة  52,681  54,100 مزايا 
 42,000  42,000  (متضمنة يف املصاريف العمومية واإلدارية) مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

 22,200  -  عضاء اللجنةمكافأة أ
 

  أهداف وسياسات إدارة املخاطر .34
 لعديد من املخاطر املالية: خماطر السوق، خماطر االئتمان، وخماطر السيولة.اأنشطة اجملموعة إىل  تتعرض

 من املخاطر املوضحة أدناه. يضع جملس إدارة الشركة األم سياسات ختفيف كل
 ألغراض املضاربة. ال تستخدم اجملموعة أدوات مالية مشتقة،

 فيما يلي أدناه توضيح ألهم املخاطر املالية اليت تتعرض هلا اجملموعة.
  خماطر السوق   34.1

  خماطر العملة األجنبية  أ)
والواليات املتحدة األمريكية ان أخرى يف الشرق األوسط وأوروبا تعمل اجملموعة بشكل رئيسي يف بلدان جملس التعاون اخلليجي، وبلد

تنشأ خماطر العمالت األجنبية من الصفقات  رض ملخاطر العمالت األجنبية الناشئة من تعرضات متعددة للعمالت األجنبية.وتتع
ا وصايف االستثمارات يف العمليات األج اخلصومو  األصولالتجارية املستقبلية، و    نبية.املعرتف 

ة التدفقات النقدية بغري الدينار الكوييت وفق سياسات إدارة املخاطر لتخفيف تعرض اجملموعة إىل خماطر العمالت األجنبية، تتم مراقب
بشكل عام، فإن إجراءات إدارة املخاطر اخلاصة باجملموعة متيز بني التدفقات النقدية بالعملة األجنبية قصرية األجل  اخلاصة باجملموعة.

   تستحق خالل اثين عشر شهرا) وبني التدفقات األجنبية طويلة األمد.(
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 اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع/ 
  

 أهداف وسياسات إدارة املخاطر   /تابع. 34
 خماطر السوق تابع /   34.1

  خماطر العملة األجنبيةتابع/   أ)
 مالت األجنبية، حمولة إىل الدينار الكوييت بسعر اإلقفال:كان لدى اجملموعة صايف التعرضات اهلامة التالية بالع

  ديسمرب 31 
2019  

  ديسمرب 31
2018 

  يعادل   يعادل 
 د.ك  د.ك 

 30,260,871  21,547,955 دوالر أمريكي
 7,950,216  3,734,896 لبنانية ةلري 

 3,388,312  6,904,269 جنيه إسرتليين
 2,168,729  2,441,700 جنيه مصري

 1,096,242  906,140 هم إمارايتدر 
 (8,458)  36,003 سعوديلایر 
 4,884,635  10,529,417 يورو
 54,110  55,770 عماينلایر 

 785,744  732,929 دينار أردين
,036339  320,187  كورونة نروجيي  

  
) يف الدينار الكوييت مقابل العمالت 2%: 2018(% 2يوضح اجلدول التايل بشكل مفّصل حساسية اجملموعة للزيادة والنقص بنسبة 

النقدية القائمة واملقّومة بالعملة األجنبية، ويقوم بتعديل ترمجتها بنهاية  اخلصومو  األصولحلساسية فقط يتضمن حتليل ا .أعاله األجنبية
ربح وحقوق امللكية ويشري الرقم يشري الرقم املوجب أدناه إىل زيادة ال يف أسعار صرف العمالت األجنبية. %2السنة مقابل تغري بنسبة 

مل يكن هناك أي تغيري يف الطرق واالفرتاضات  تبقى كافة املتغريات األخرى ثابتة. كية.السالب إىل اخنفاض الربح وحقوق املل
   املستخدمة يف إعداد حتليل احلساسية.

التأثري بنسبة  
+2  % 

التأثري بنسبة 
+2 % 

  التأثري بنسبة
 -2  % 

  التأثري بنسبة
 -2 % 

ديسمرب  31 
2019 

ديسمرب  31
2018 

ديسمرب  31
2019 

رب ديسم 31
2018 

 د.ك د.ك د.ك د.ك 
)373,653( (156,849)  373,653 156,849 السنة ربح  

)684,735( (787,336)  684,735 787,336  حقوق امللكية        
 خماطر معدل الفائدة ب)

ومبا أن  لة لألدوات املالية.تأثري تغري معدالت الفائدة على الرحبية املستقبلية أو القيم العاد تنتج خماطر معدل الفائدة من احتمال
ا اليت حتمل فائدة، ولكن يف املقابل عليها قروض جتعلها عرضة ملخاطر تقلبات أصوهلاجملموعة ال يوجد لديها خماطر فائدة كبريه على 
ن االقرتاضات تدير اجملموعة هذه املخاطر باالحتفاظ خبليط مالئم م بتة أو متغرية.معدالت أسعار الفائدة، سواء كانت مبعدالت ثا

قام جملس اإلدارة بإنشاء مستويات ملخاطر معدل الفائدة من خالل وضع حدود على فجوات معدل  .بأسعار فائدة ثابتة ومتغرية
  الفائدة لفرتات حمددة.

يف احلدود  وضاعاألإسرتاتيجيات التحوط املستخدمة، إذا تطلب األمر ذلك، لضمان بقاء يومًيا وتتم احملافظة على  األوضاعتتم مراقبة 
  املوضوعة.

القيمة  عنهمعدل الفائدة الفعلي (العائد الفعلي) ألداة مالية نقدية هو املعدل الذي، عند استخدامه الحتساب قيمة حالية، ينتج 
أو أداة مدرجة  ة مبعدل ثابت مدرجة بالتكلفة املطفأة ومعدل حايل ألداة مبعدل متغرياملعدل هو املعدل التارخيي ألدا الدفرتية لألداة.
    بالقيمة العادلة.
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 اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
  

 أهداف وسياسات إدارة املخاطر   /تابع  .34
 خماطر السوق  /تابع  34.1
  خماطر معدل الفائدةتابع/  ب)

   كما يلي:  2019ديسمرب  31يف  املقام األول يف الفائدة على أساس اتفاقيات إعادة التسعري التعاقدية واالستحقاق اجملموعة ملعدل تتعرض
 

حىت شهر 
 واحد

 
3إىل  1من 

 أشهر

أشهر  3من 
 12إىل 

 شهراً 

اجملموع 
الفرعي لغاية 
سنة واحدة

 
  أكثر من
 سنة

حتمل بنود ال
 اإلمجايل فائدة

معدل الفائدة 
 الفعلية

 (%) د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك صولاأل
 - 7,898,924 - - 7,898,924 - - 7,898,924 وشبه النقدالنقد 

النقد وشبه النقد 
  %12 -% 9.25  2,577,267 - -  2,577,267 - 2,490,103  87,164  احملتجز

ذمم تسهيالت 
أقساط ائتمانية 

 %7.5 -% 5.75 4,128,653 - 1,092,380 2,003,7663,036,273 349,127 683,380 مدينة

بالقيمة  أصول مالية
العادلة من خالل 

 -14,504,85914,504,859 - - - - -رباح أو اخلسائراال

 أصولذمم مدينة و 
 - 4,968,961 4,968,961 - - - - - أخرى

 8,669,468 2,839,2302,003,76613,512,4641,092,380 19,473,82034,078,664 

         اخلصوم

 %7.5 1,930,923 - - 1,930,923 - - 1,930,923 مستحق للبنوك

 خصومم دائنة و ذم
 -13,671,88513,671,885 - - - - - أخرى

%6.15 -% 17,974,5005.50 - 8,720,000 4,044,5005,210,0009,254,500 - قروض ألجل

 %5.75 -% 12,128,6703 - 8,336,153 3,240,0313,792,517 552,486 - دائنة اتمراحب

اية  خمصص مكافأة 
 - 1,481,816 1,481,816 - - - - - املوظفنية خدم

 1,930,923 4,596,9868,450,03014,977,93917,056,15415,153,70147,187,794 
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 اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
  

 أهداف وسياسات إدارة املخاطر  تابع /.    34
 خماطر السوق  تابع / 34.1
  خماطر معدل الفائدةتابع/  ب)

  كما يلي:  2018ديسمرب  31يف  يف املقام األول ملعدل الفائدة على أساس اتفاقيات إعادة التسعري التعاقدية واالستحقاقاجملموعة  تتعرض
 

حىت شهر 
 واحد

 
3إىل  1من 

 أشهر

أشهر  3من 
 12إىل 

 شهراً 

اجملموع 
الفرعي لغاية 

حدةسنة وا

 
  أكثر من
 سنة

بنود ال 
 اإلمجايلحتمل فائدة

معدل الفائدة 
 ةالفعلي

 (%) د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك األصول
  %8 -% 10,374,0537.25 - - 10,374,053 -2,959,626 7,414,427 وشبه النقدالنقد 

ذمم تسهيالت أقساط 
  %7 -% 5.5 7,904,355 - 4,722,542 2,253,9483,181,813 337,601 590,264 ائتمانية مدينة
بالقيمة  أصول مالية

 العادلة من خالل
 - 9,847,774 9,847,774 - - - - - االرباح أو اخلسائر

 أصولذمم مدينة و 
 - 4,191,835 4,191,835 - - - - - أخرى

 8,004,691 3,297,2272,253,94813,555,866 4,722,542 14,039,60932,318,017 

         اخلصوم

  %5.25 -% 5 4,019,970 - - 4,019,970 - - 4,019,970 مستحق للبنوك
 خصومذمم دائنة و 

 - 7,049,378 7,049,378 - - - - - أخرى

%6.4 -% 17,880,00075.5 - 13,024,000 1,014,0003,842,0004,856,000 - قروض ألجل  

%6 -% 3 4,469,119 - 3,612,500 856,619 318,750 537,869 - دائنة اتمراحب  
اية  خمصص مكافأة 

 - 1,369,578 1,369,578 - - - - - املوظفنية خدم
 4,019,970 1,551,8694,161,7509,732,589 16,636,500 8,418,956 34,788,045 

  

) بتأثري %1- و %1: +2018( %1- و %1يوضح اجلدول التايل حساسية نتيجة السنة لتغيري حمتمل بقدر معقول يف معدالت الفائدة بنسبة +
تقوم احلسابات على أساس  تملة بقدر معقول على أساس مالحظة الظروف احلالية للسوق.تعترب هذه التغيريات حم ذلك من بداية السنة.

ا يف تاريخ كل مركز مايل.     تبقى كافة املتغريات األخرى ثابتة. األدوات املالية للمجموعة احملتفظ 
 2018 ديسمرب 31  2019 ديسمرب 31 

 + 1 %   -1%  + 1%   -1% 

 د.ك د.ك  د.ك د.ك 
 80,907  (80,907)  174,292  (174,292) السنة نتائج
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 اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
  

 أهداف وسياسات إدارة املخاطر   /تابع  .34
 خماطر السوق  /تابع  34.1
 املخاطر السعرية ج)

ا.إىل خماطر سعر حقوق امللكية فيما يتعلق باستثمارات حقوق امللكية اخلتتعرض اجملموعة  يتم تصنيف استثمارات حقوق  اصة 
ا   .بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واستثمارات االرباح أو اخلسائربالقيمة العادلة من خالل  استثماراتامللكية على أ

يتم تنويع احملفظة وفق احلدود  عار الناشئة من االستثمارات يف سندات حقوق امللكية بتنويع حمفظتها.وتقوم اجملموعة إلدارة خماطر األس
  املوضوعة من قبل اجملموعة.

    مت حتديد حتليالت احلساسية أدناه على أساس التعرض ملخاطر أسعار حقوق امللكية بتاريخ البيانات املالية اجملمعة.
 31لكية للسنتني املنتهيتني يف للسنة وحقوق امل بالزيادة/النقصان فإن تأثري ذلك على الربح %10سبة إذا تغريت أسعار األسهم بن

 سيكون كما يلي: 2018و  2019ديسمرب 
 حقوق امللكية  السنة ربح 
ديسمرب 31 

2019 
ديسمرب  31

2018 
ديسمرب  31

2019 
ديسمرب  31

2018 
 د.ك د.ك  د.ك د.ك 

 - -  984,777±1,450,486± االرباح او اخلسائرمة العادلة من خالل بالقي أصول مالية
 7,659,694± 6,650,148±   الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل  أصول مالية

 

 خماطر االئتمان 34.2
تتم مراقبة سياسة    رة مالية للطرف األخر.خماطر االئتمان هي خماطر أن يفشل أحد أطراف األداة املالية يف الوفاء بالتزاماته مسببا خسا

دف اجملموعة إىل جتنب الرتكيزات االئتمانية للمخاطر يف أفراد أو جمموعات من  على أسس مستمرة. وخماطر االئتمان للمجموعة و
  ذلك مالئما.واحلصول على الضمانات حيثما كان  العمالء يف موقع حمدد أو نشاط معني ويتأتى ذلك من خالل تنويع األنشطة.

ا بتاريخ بيان املركز املايل، كما هو ملخص أدناه: لألصولية ينحصر تعرض اجملموعة ملخاطر االئتمان يف القيم الدفرت      املالية املعرتف 
ديسمرب 31 

2019 
  ديسمرب 31
 2018 

 د.ك  د.ك 
 10,374,053  7,898,924 وشبه النقدالنقد 

 -   2,577,267  النقد وشبه النقد احملتجز
 7,904,355  4,128,653 ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة

 6,698,246  10,635,479 )14(إيضاح  االرباح أو اخلسائربالقيمة العادلة من خالل  أصول مالية
 22,524,729  7,175,309  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أصول مالية
 4,191,835  4,968,961 أخرى أصولذمم مدينة و 

 51,693,218  37,384,593  اإلمجايل
  

د.ك موجــودة يف لبنــان .  5,715,247وشــبه النقــد احملتجــز مببلــغ ذمم تسهيالت اقساط ائتمانيــة مدينــة والنقــد  2019ديسمرب  31يوجد كما يف 
ملحوظ بسبب عواقــب االحــداث اإلقتصــادية  قامت معظم وكاالت التصنيف االئتماين العاملية خبفض تصنيفات لبنان بشكلخالل السنة ، 

  والسياسية احلالية.
على تقييم اإلدارة ، فقد مت اإلعرتاف بتأثري اخلسارة اإلئتمانية اجلوهرية املتوقعة الناشئة عن هذه األصول املالية يف هذه ، وبناًء ومع ذلك 

  البيانات املالية اجملمعة.
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 معةاجمل ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
  

 أهداف وسياسات إدارة املخاطر   /تابع  34.
 األصولتركيز   34.3

 حسب املنطقة اجلغرافية كما يلي: األصولتوزيع إن 

 الكويت 

دول جملس 
التعاون 
 اخلليجي

بلدان الشرق 
األوسط 
 األخرى

أوروبا ودول 
 أخرى

الواليات 
  املتحدة
 اإلمجايل  األمريكية

 د.ك د.ك كد. د.ك د.ك د.ك 2019ديسمرب  31يف 
 7,898,924 16,250 -4,992,0571,321,947 1,568,670  وشبه النقدالنقد 

577,2672, - -577,2672,- -  النقد وشبه النقد احملتجز  

 4,128,653 - -3,137,980- 990,673 أقساط ائتمانية مدينةذمم تسهيالت 

بالقيمة العادلة من خالل  أصول مالية
 14,504,859 1,784,810 134,9651,710,21668,781 10,806,087 االرباح أو اخلسائر

 4,968,961 - -2,399,5681,300,376 1,269,017  أخرى أصولة و ذمم مدين

ا عقارات  906,140 - --906,140 - ملتاجرةلغرض ا حمتفظ 

بالقيمة العادلة من خالل  أصول مالية
 66,501,483 21,362,902 1,688,275319,32919,141,128 23,989,849 الدخل الشامل اآلخر

 44,631,874 - --- 44,631,874 استثمار يف شركات زميلة

 5,313,674 - -1,191,141- 4,122,533  استثمار يف عقار قيد التطوير

 1,596,464 - --- 1,596,464 عقارات استثمارية

 2,639,614 - -1,769136,872 2,500,973 ممتلكات ومعدات

 155,667,913 23,163,962 10,122,77411,695,12819,209,909 91,476,140  اإلمجايل

  
       2018ديسمرب  31يف 

 10,374,053 7,032 - 4,376,535 2,997,024 2,993,462  وشبه النقدالنقد 
 7,904,355 - - 6,263,059 - 1,641,296 أقساط ائتمانية مدينةذمم تسهيالت 

القيمة العادلة من خالل ب أصول مالية
 9,847,774 436,077 - 221,427 1,998,196 7,192,074 االرباح أو اخلسائر

 4,191,835 - - 1,300,518 336,905 2,554,412  أخرى أصولذمم مدينة و 
ا عقارات  1,023,280 - - - 1,023,280 - ملتاجرةلغرض ا حمتفظ 

بالقيمة العادلة من خالل  أصول مالية
 76,596,937 18,883,815 9,136,612 324,229 7,255,603 40,996,678 الشامل اآلخر الدخل

 27,476,807 - - - - 27,476,807 استثمار يف شركات زميلة
 5,050,140 - - 981,234 - 4,068,906  استثمار يف عقار قيد التطوير

 1,655,205 - - - - 1,655,205 عقارات استثمارية
 2,820,274 - - 80,979 997 2,738,298 ممتلكات ومعدات

 146,940,660 19,326,924 9,136,612 13,547,981 13,612,005 91,317,138  اإلمجايل
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 اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
  

  أهداف وسياسات إدارة املخاطر  /تابع 34.
 خماطر السيولة 34.4

ا عند استحقاقها.خماطر السيولة هي خماطر أال تكون اجملموعة  فقد قامت اإلدارة بتوفري ولتحديد هذه املخاطر  قادرة على الوفاء بالتزاما
  والسيولة بشكل يومي. األصولمصادر متويل متنوعة ومراقبة سيولة 

تبقية من على أساس الفرتة امل اخلصومو  األصولمت حتديد استحقاقات  اجملموعة. خصومو  أصوليلخص اجلدول التايل قائمة استحقاق 
ديد قائمة االستحقاق لالستثمارات املتاحة للبيع على أساس تقدير اإلدارة يتم حت تاريخ املركز املايل إىل تاريخ االستحقاق التعاقدي.

 لتصفية هذه االستثمارات.
 : 2019ديسمرب    31كما يف    اخلصوم و   األصول قائمة استحقاقات  

 
لغاية شهر 
 واحد

 3إىل  1من 
 أشهر

إىل  3من 
 شهرا 12

اجملموع الفرعي 
لغاية سنة 
 أكثر من سنة واحدة

 
 اإلمجايل

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك لاألصو 
 7,898,924 - 7,898,924 - - 7,898,924  وشبه النقدالنقد 

 2,577,267 - 2,577,267 - 2,577,267 -  النقد وشبه النقد احملتجز (انظر أدناه)

 4,128,653 1,092,380 3,036,273 2,003,766 349,127 683,380  أقساط ائتمانية مدينةذمم تسهيالت 

بالقيمة العادلة من خالل  أصول مالية
 14,504,859 - 14,504,859 - -14,504,859 االرباح أو اخلسائر

 4,968,961 - 4,968,961 3,792,326 184,622 992,013  أخرى أصولذمم مدينة و 

ا لغرض عقارات  906,140 - 906,140 906,140 - - ملتاجرةا حمتفظ 

بالقيمة العادلة من خالل  أصول مالية
 66,501,483 66,501,483 - - - - الشامل اآلخر الدخل

 44,631,874 44,631,874 - - - - استثمار يف شركات زميلة

 5,313,674 5,313,674 - - - -  استثمار يف عقار قيد التطوير

 1,596,464 1,596,464 - - - - عقارات استثمارية

 2,639,614 2,639,614 - - - - ممتلكات ومعدات

155,667,913 121,775,489 33,892,424 6,702,232 24,079,1763,111,016 ولاألصجمموع 

       اخلصوم

 1,930,923 - 1,930,923 - - 1,930,923 مستحق للبنوك

 13,671,885 2,891,085 10,780,800 5,509,782 4,610,727 660,291 أخرى خصومذمم دائنة و 

 17,974,500 8,720,000 9,254,500 5,210,000 4,044,500 - قروض ألجل

 12,128,670 8,336,154 3,792,516 3,240,030 552,486 - دائنة اتمراحب

اية خدمة املوظفني  1,481,816 1,481,816 - - - - خمصص مكافأة 

 47,187,794 21,429,055 25,758,739 13,959,812 9,207,713 2,591,214 اخلصومجمموع 

  ).12.2د.ك (ايضاح  2,577,267قيود حمددة على سيولة النقد وشبه النقد مببلغ  2019 ديسمرب 31يوجد كما يف 
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 اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
 

 أهداف وسياسات إدارة املخاطر  /تابع 34.
 السيولة خماطر /تابع 34.4

  : 2018ديسمرب    31كما يف    اخلصوم و   األصول اقات  قائمة استحق 

 
لغاية شهر 
 واحد

 3إىل  1من 
 أشهر

إىل  3من 
 شهرا 12

اجملموع الفرعي 
لغاية سنة 
 أكثر من سنة واحدة

 
 اإلمجايل

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك األصول
 10,374,053 - 10,374,053 - 2,959,626 7,414,427  وشبه النقدالنقد 

 7,904,355 4,722,542 3,181,813 2,253,948 337,601 590,264 ساط ائتمانية مدينةأقذمم تسهيالت 

بالقيمة العادلة من خالل  أصول مالية
 9,847,774 - 9,847,774 - - 9,847,774 االرباح أو اخلسائر

 4,191,835 - 4,191,835 3,222,745 223,247 745,843  أخرى أصولذمم مدينة و 

ا لغ عقارات  1,023,280 - 1,023,280 1,023,280 - - ملتاجرةا رضحمتفظ 

يمة العادلة من خالل بالق أصول مالية
 76,596,937 76,596,937 - - - - الدخل الشامل اآلخر

 27,476,807 27,476,807 - - - - استثمار يف شركات زميلة

 5,050,140 5,050,140 - - - -  استثمار يف عقار قيد التطوير

 1,655,205 1,655,205 - - - - ماريةعقارات استث

 2,820,274 2,820,274 - - - - ممتلكات ومعدات

 146,940,660 118,321,905 28,618,755 6,499,973 3,520,474 18,598,308 األصولجمموع 

       اخلصوم

 4,019,970 - 4,019,970 - - 4,019,970 مستحق للبنوك

 7,049,378 2,891,084 4,158,294 3,065,620 644,093 448,581 أخرى خصومذمم دائنة و 

 17,880,000 13,024,000 4,856,000 3,842,000 1,014,000 - قروض ألجل

 4,469,119 3,612,500 856,619 318,750 537,869 - دائنة اتمراحب

اية خدمة املوظفني  1,369,578 1,369,578 - - - - خمصص مكافأة 

 34,788,045 20,897,162 13,890,883 7,226,370 2,195,962 4,468,551 اخلصومجمموع 
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 اجملمعة يضاحات حول البيانات املاليةاتابع / 
  

 أهداف وسياسات إدارة املخاطر   تابع / 34.
 السيولة خماطرتابع /  34.4

 ي كما يلي:املالية استنادا إىل التدفقات النقدية غري املخصومة ه للخصومإن قائمة االستحقاقات التعاقدية 

 2019ديسمرب  31
لغاية شهر 
 واحد

إىل  1من 
 أشهر 3

 12 إىل 3من 
 شهرا

اجملموع 
الفرعي 

لغاية سنة 
 واحدة

أكثر من 
 سنة

 
 اإلمجايل

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك املالية اخلصوم
 2,032,297 - 2,032,297 - - 2,032,297 مستحق للبنوك

 13,671,885 2,891,085 10,780,800 4,610,7275,509,782 660,291  أخرى خصومذمم دائنة و 

 18,969,387 9,242,470 9,726,917 4,207,2025,519,715 - قروض ألجل

 12,705,603 8,738,822 3,966,781 3,393,478 573,303 - دائنة اتمراحب

اية خدمة املوظفني  1,481,816 1,481,816 - - - -  خمصص مكافأة 

 2,692,588 9,391,23214,422,975 26,506,795 22,354,193 48,860,988 

  

 2018ديسمرب  31
ية شهر لغا

 واحد
إىل  1من 

 أشهر 3
 12إىل  3من 

 شهرا

اجملموع 
الفرعي 

لغاية سنة 
 واحدة

أكثر من 
 سنة

 
 اإلمجايل

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك املالية اخلصوم
 4,231,019 - 4,231,019 - - 4,231,019 مستحق للبنوك

 7,049,378 2,891,084 4,158,294 3,065,620 644,093 448,581  أخرى خصومدائنة و  ذمم

 19,000,910 13,840,030 5,160,880 1,078,2204,082,660 - قروض ألجل

 4,723,455 3,829,250 894,205 781,580 112,625 - دائنة اتمراحب

اية خدمة املوظفني  1,369,578 1,369,578 - - - -  خمصص مكافأة 

 4,679,600 1,834,9387,929,860 14,444,398 21,929,942 36,374,340 

 

  قياس القيمة العادلة .35
   التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة   35.1

تتمثل القيمة العادلة يف السعر الذي يتم استالمه لبيع اصل او دفعه لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بني املشاركني يف السوق بتاريخ 
  لقياس. ا

يتم تصنيفها اىل ثالثة مستويات من التسلسل اهلرمي اجملمع ن املركز املايل ان االصول واخلصوم املالية املقاسة بالقيمة العادلة يف بيا
  للقيمة العادلة. يتم حتديد املستويات الثالث بناء على قابلية املالحظة للمدخالت اهلامة للقياس وذلك على النحو التايل:

  مماثلة. الصول وخصوماسعار مدرجة (غري معدلة) يف اسواق نشطة   : 1 مستوى  - 
سواء  بصورة مباشرة  لألصول واخلصومواليت ميكن تتبعها  1معطيات غري االسعار املدرجة املتضمنة يف مستوى   : 2مستوى   - 

  (كاالسعار) او بصورة غري مباشرة (معطيات متعلقة باألسعار) . 
ومات سوقية ميكن تتبعها اليت ال تستند اىل معلاملالية  االصول واخلصوممعطيات قيم املتضمنة تقنيات الت  : 3مستوى   - 

  (معطيات غري قابلة للمراقبة).
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 اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
 

  قياس القيمة العادلة /تابع .35
 قياس القيمة العادلة لالدوات املالية    35.2

 ايل اجملمع كما يلي:اجملموعة كما هو مدرج يف بيان املركز امل خصومو  صولقيم الدفرتية ألميكن أيًضا تصنيف ال

 املالية: األصول
 ديسمرب 31

2019 
  ديسمرب 31 

2018 
 د.ك د.ك بالتكلفة املطفأة: 

 10,374,053  7,898,924 وشبه النقدالنقد 
 -  2,577,267  النقد وشبه النقد احملتجز

 7,904,355  4,128,653 املدينة ئتمانيةاط أقساذمم تسهيالت 
 4,191,835 4,968,960  أخرى أصولذمم مدينة و 

    بالقيمة العادلة  
 9,847,774  14,504,859 االرباح أو اخلسائربالقيمة العادلة من خالل  أصول مالية
 76,596,937  66,501,483 الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل  أصول مالية
 116,245,320 100,580,147  اإلمجايل

     املالية: اخلصوم
    التكلفة املطفأةب 

 4,019,970  1,930,923 مستحق للبنوك
 7,049,378  13,671,885 أخرى خصومذمم دائنة و 
 17,880,000  17,974,500 قروض ألجل
 4,469,119  12,128,670 مراحبة دائنة

اية خدمة   1,369,578  1,481,816  املوظفنيخمصص مكافأة 
  34,788,045  47,187,794  اإلمجايل

 يتحدد املستوى الذي تقع ضمنه أصل أو التزام مايل بناء على أدىن مستوى للمدخالت اجلوهرية للقيمة العادلة.
اىل التسلسل اهلرمي ملايل اجملمع مصنفة املالية اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة على حنو متكرر يف بيان املركز ا اخلصومو  األصولإن 

 العادلة كما يلي: للقيمة
 2019 ديسمرب 31

 اإلمجايل 3املستوى  2املستوى  1املستوى  
 د.ك د.ك د.ك د.ك :االرباح أو اخلسائربالقيمة العادلة من خالل  أصول مالية

 816,860 - - 816,860 أسهم حملية مسعرة

 348,388 - - 348,388  أسهم أجنبية مسعرة

 10,635,479 - - 10,635,479 استثمار يف حمافظ مدارة

 2,115,357 2,115,357 - -  هم أجنبية غري مسعرةأس

 588,775 - 588,775 -  استثمار يف صندوق مدار

     :بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أصول مالية

 4,134,661 - - 4,134,661 أسهم حملية مسعرة

 12,679,879 12,679,879 - - هم حملية غري مسعرةأس

 39,869,698 39,869,698 - - عرةأسهم أجنبية غري مس

 7,076,658 - - 7,076,658 استثمار يف حمافظ مدارة

 2,641,946 2,641,946 - -  أدوات الدين

 98,651 - 98,651 - مدارةصناديق استثمارات يف 

 23,012,046 687,426 57,306,870 81,006,342 
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 اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
 

  قياس القيمة العادلة /بعتا  .35
  قياس القيمة العادلة لالدوات املالية /تابع   35.2

 اإلمجايل 3املستوى  2املستوى  1املستوى   2018 ديسمرب 31
 د.ك د.ك د.ك د.ك :االرباح أو اخلسائربالقيمة العادلة من خالل  أصول مالية

 929,905 - - 929,905 أسهم حملية مسعرة

 221,427 - - 221,427  أسهم أجنبية مسعرة

 6,698,246 - - 6,698,246 استثمار يف حمافظ مدارة

 1,998,196 1,998,196 - -  أسهم أجنبية غري مسعرة

     أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 5,146,295 - - 5,146,295 رةأسهم حملية مسع

 13,325,654 13,325,654 - - أسهم حملية غري مسعرة

 28,981,411 28,981,411 - - أسهم أجنبية غري مسعرة

 22,275,990 11,214,000 - 11,061,990 استثمار يف حمافظ مدارة

 6,618,848 6,618,848 - -  أدوات الدين

 248,739 - 248,739 - مدارةصناديق استثمارات يف 

 24,057,863 248,739 62,138,109 86,444,711   
 ناك حتويالت بني املستويات خالل فرتة التقارير.مل تكن ه

من األدوات  3واملستوى  2املستخدمة يف حتديد قياس القيمة العادلة للمستوى  املرصودةفيما يلي أساليب التقييم واملعطيات اهلامة غري 
    ة املرتابطة بني املعطيات غري املرصودة الرئيسية والقيمة العادلة. املالية، وكذلك العالق

 األصول املالية يف املستوى الثالث :
، بالتشاور مع 3يقوم الفريق املايل للمجموعة بإجراء تقييمات للبنود املالية ألغراض التقارير املالية، مبا يف ذلك القيم العادلة للمستوى 

ار أساليب التقييم على أساس خصائص  مت اختي ف اآلخر بالنسبة لعمليات التقييم املعقدة، إذا لزم األمر. املتخصصني يف تقييم الطر 
 كل أداة، مع وجود هدف عام وهو زيادة استخدام املعلومات اليت تستند على السوق إىل أقصى درجة. 

 :3و  2فيما يلي طرق التقييم املستخدمة لألدوات املصنفة ضمن املستوى 
دفقات النقدية على أساس التقديرات املالية املعتمدة من اإلدارة يتم تقييم األوراق املالية غري املسعرة األخرى باستخدام توقعات التأ) 

إضافة إىل ذلك، تستند توقعات منو اإليرادات  . %2.5اىل العليا. تراوحت معدالت النمو املستخدمة للوصول إىل القيمة النهائية 
  مو املستقبلي لألعمال. إىل تقييم الن

 القيمة العادلةاالفرتاضات األساسية املستخدمة يف احتساب 
 إن احتساب القيمة العادلة يعترب هو األهم لالفرتاضات التالية: -

 معدالت اخلصم؛ •
 معدالت النمو املستخدمة الستنتاج التدفقات النقدية ملا بعد فرتة املوازنة. •
  معدالت التضخم احمللية •
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 اجملمعة ضاحات حول البيانات املاليةايتابع / 
 

  لةقياس القيمة العاد /تابع  .35
  قياس القيمة العادلة لالدوات املالية /تابع   35.2

 تابع/ األصول املالية يف املستوى الثالث :
 معدالت اخلصم

بيتا وعالوة املخاطر  معاملو يتم احتساب معدالت اخلصم باستخدام املعدل اخلايل من املخاطر، وعالوة خماطر سوق األسهم، 
 اخلاصة بالشركة (معامل ألفا). 

 حصة السوق افرتاضات
تعد هذه االفرتاضات، وكذلك استخدام بيانات القطاع ملعدالت النمو، مهمة حيث أن الوضع النسيب للشركة قد يتغري بالنسبة 

 ملنافسيها على مدى الفرتة املتوقعة. 
 ضخم احمللية معدالت النمو املتوقعة ومعدالت الت

 أحباث القطاع املنشورة. تستند االفرتاضات إىل ما متت اإلشارة إليه يف تقارير 
 على أساس صايف قيمة األصول للصندوق حسبما حيددها مدير الصندوق. الصناديق اإلستثماريةمت تقييم ب) 

االرباح أو ري بشكل كبري املبالغ املسجلة يف بيان إىل افرتاضات بديلة حمتملة معقولة لن يغ 3إن تغري املدخالت لتقييمات املستوى 
 أو إمجايل حقوق امللكية. اخلصومأو إمجايل  األصولو إمجايل اجملمع أ اخلسائر

 .غريات يف طرق التقييم خالل السنةمل يكن هناك ت
 للمستوى الثالث قياس القيمة العادلة

تقنيات تقييم تستند إىل مدخالت غري مبنية على البيانات السوقية تستخدم  3املالية املصنفة يف املستوى  اخلصومو  األصولإن 
   كما ميكن تسوية األدوات املالية ضمن هذا املستوى من األرصدة االفتتاحية إىل األرصدة اخلتامية على النحو التايل: رصودة.امل

  ديسمرب 31 
 2019 

  ديسمرب 31
 2018 

 د.ك  د.ك  
 48,959,664  62,138,109 الرصيد االفتتاحي

 (976,440)  819,191 التغري يف القيمة العادلة

 (2,893,542)  (31,403,471) بيع

 17,048,427  27,601,345 شراء

 -  (1,848,304)  هبوط أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 62,138,109  57,306,870  الرصيد اخلتامي
  

  األدوات غري املالية
العادلة وقد مت  للتسلسل اهلرمي للقيمة 3مت تصنيفها ضمن املستوى وقد  2019ديسمرب  31تقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية يف مت 

   . 20عرض املطابقات يف إيضاح 
  غري املالية:  األصولمبصادر ميكن حتديدها لتقييم  املرصودةوصف املدخالت اهلامة غري 

 يأخذون باعتبارهم أسعار املعاملة للعقارات ادلة للعقارات االستثمارية وفقا لطريقة أسعار السوق، من خالل مقيمنيمت حتديد القيمة الع
املربع وهي ختتلف من  املستخدمة لغرض التقييم هي سعر السوق للقدم/املرت املرصودةتعد مدخالت التقييم اهلامة غري  والعقارات املماثلة.

 دلة. تغيري معقول يف هذه املدخالت إىل قيمة تعادل التغري يف القيمة العاسيؤدي حدوث  عقار آلخر.
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 اجملمعة ايضاحات حول البيانات املاليةتابع / 
  
 

 إدارة خماطر رأس املال .36
ل تتمثل أهداف إدارة رأس مال اجملموعة يف ضمان قدرة اجملموعة على االستمرار ككيان مستمر وتوفري عائد كايف للمسامهني من خال

 حتسني هيكل رأس املال إىل أقصى حد.
ومن  ذات العالقة. األصولإجراء التعديالت عليه يف ضوء التغريات يف الظروف االقتصادية ويف خصائص  تدير اجملموعة رأس املال ويتم

وعة للمسامهني أو إعادة رأس اجل احلفاظ على/أو تعديل هيكل رأس املال فإن اجملموعة ميكنها القيام بتعديل مبلغ توزيعات األرباح املدف
  دف ختفيض الدين. أصولو بيع املال للمسامهني أو إصدار أسهم جديدة أ
 يتألف هيكل رأس مال اجملموعة مما يلي:

 2019   ديسمرب 31
 -   )2,577,267(  )12.2(إيضاح النقد وشبه النقد احملتجز  (10,374,053)  (7,898,924) )12.1(إيضاح  وشبه النقدالنقد      ا:ناقصً  4,469,119  12,128,670 )25مراحبة دائنة (إيضاح  17,880,000  17,974,500 )24قروض ألجل (إيضاح  4,019,970  1,930,923 )22مستحق للبنوك (إيضاح  د.ك د.ك 2018   ديسمرب 31

 15,995,036  21,557,902 صايف الدين
 119,090,805  108,480,119  حقوق امللكية

 %13.43  %19.87  نسبة صايف الدين إىل حقوق امللكية

    
 رأمساليةارتباطات     .37

    لعقار قيد التطوير. د.ك 282,396بتاريخ بيان املركز املايل اجملمع، يوجد لدى اجملموعة ارتباطات رأمسالية مببلغ 
  تقسيم الشركة األم .38

شركة  الشركة األم إىل شركتني عن طريق نقل األصول من الشركة األم إىل ال ، وافق جملس إدارة الشركة األم على اقرتاح تقسيم سنةخالل ال
سيحصل كل اجلديدة. ستستمر الشركة األم يف ممارسة مجيع أنشطتها احلالية وسيكون نشاط الشركة اجلديدة شركة قابضة. عند التقسيم ، 

  مساهم يف الشركة األم على حصة يف الشركة اجلديدة.
ومتت املوافقة على اقرتاح ختفيض رأس املال من  ميقستمتت مناقشة البدائل املقرتحة من جملس اإلدارة فيما يتعلق بال ، 2019نوفمرب  7يف 
مت تقدمي تابعة على مسامهي الشركة األم . لذلك ، الشركة المليون دينار كوييت من خالل توزيع أسهم  29مليون دينار كوييت إىل  80

  للموافقة عليه. الطلب اىل هيئة أسواق املال
ا بعد أن درست الطلب املقدم من الشركة األم بشكل مكثف ، خلصت إىل أن املال إىل أ أسواق، أشارت هيئة  2020فرباير  19يف 

ناسبة هلا ، ال متثل ختفيًضا يف رأس املال مبا يتجاوز احلاجة ، وأن أقرب األوصاف امل تقنيةواإلجراءات ال ةالقانوني بنوداملعاملة ، من حيث ال
الشركات. بناًء على ما سبق ، ال تستطيع  نقسامحالًيا على إعداد قواعد الال امل أسواقم" ، وتعمل هيئة اقساالنيف الشكل واحملتوى هي "

 لة حىتاملال املوافقة على طلب الشركة األم خلفض رأس املال لألسباب املذكورة أعاله. وبناًء على ذلك ، سيتم تأجيل املعام أسواقهيئة 
  تنتهي هيئة اسواق املال من إعداد القواعد.

  معة.مل تكن هناك آثار جوهرية ملا ورد أعاله على هذه البيانات املالية اجمل تاريخ التقرير ،ب
  

  حدث الحق  .39
ايل كان له تأثري وبالت، بأنه جائحة 19 –كوفيد   فريوس  منظمة الصحة العاملية صنفت ،2020مارس  11يف الحقا لتاريخ البيانات املالية، 

اية مارس  %24راق املالية (بورصة الكويت) واليت اخنفصت بنسبة تزيد عن ومنها سوق الكويت لالو على األسواق العاملية  سليب حىت 
ستمر يف تعطيل يس 19 –كوفيد  فريوس من غري املؤكد ما إذا كانو   .السلوك االجتماعي وعلى، وعلى سالمة توريد البضائع، 2020
فإن اجملموعة ال ترى أنه من لذلك ،  اع سريعة التغري والتطوراألوض نظرًا ألن  .تأثريه على عمليات اجملموعة مدىواق العاملية وما األس

 .على اجملموعة لتفشي هذا الفريوساملمكن تقدمي تقدير كمي للتأثري احملتمل 
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