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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة املساهمني في شركة الساحل للتنمية واإلستثمار
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
يســرني وإخوانــي أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أن جنتمــع بكــم ونســتعرض التقريــر
الســنوي لشــركة الســاحل للتنميــة واإلســتثمار للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
.2020
لقــد كان عــام  2020واحــدا مــن أكثــر الســنوات حتديــا فــي التاريــخ .فلقــد تســبب انتشــار
«كوفيــد »19-ومــا نتــج عنــه مــن عمليــات إغــاق عامليــة فــي حــدوث صدمــات غيــر
مســبوقة لالقتصــاد العاملــي .وكان هنــاك تباطــؤ حــاد فــي الطلــب وبالتالــي التصنيــع
وبشــكل خــاص خــال النصــف األول مــن العــام .ومــا زالــت معــدالت البطالــة املرتفعــة
الناجتــة عــن ذلــك تلقــي بثقلهــا علــى النمــو والزخــم ،غيــر أن األبحــاث املتعلقــة بتطويــر
لقاحــات لهــذا الفيــروس تدعــو للتفــاؤل بــأن األســوأ قــد أصبــح اآلن وراءنــا.
ولقــد ســجل النمــو العاملــي ( %)3.9فــي  2020مقابــل  %3.1فــي عــام  .2019فــي حــن
ســاعد التزامــن فــي التخفيــف مــن السياســة النقديــة عبــر األســواق املتقدمــة والناشــئة
علــى حتفيــز الطلــب وتخفيــف اآلثــار الســلبية للبطالــة ،ولكــن رمبــا لــن يكــون باســتطاعة
البنــوك املركزيــة خفــض أســعار الفائــدة مجــدداً .ولقــد كانــت حــزم التحفيــز احلكومــي
أيض ـاً عام ـ ً
ا رئيســياً فــي جتنــب حــدوث ركــود أعمــق ،علــى الرغــم مــن أن هــذا يزيــد
أيضـاً مــن خطــر التضخــم .وكان مــن اجلديــر بالذكــر بشــكل خــاص التباطــؤ فــي مخرجــات
التصنيــع والســفر عبــر العالــم ،والتــي لهــا عالقــة كبيــرة بالطلــب علــى النفــط اخلــام.
ولقــد انتعشــت أســواق األســهم فــي الواليــات املتحــدة وأوروبــا بشــكل ملحــوظ بعــد عمليــة
البيــع فــي أبريــل .واســتمرت أســعار األســهم فــي االرتفــاع حتــى نهايــة العــام حيــث ســاعد
انخفــاض أســعار الفائــدة واحلوافــز احلكوميــة علــى حتفيــز االســتثمار املؤسســي والفــردي
علــى حــد ســواء .كمــا انتعشــت اقتصــادات األســواق الناشــئة بشــكل حــاد ،مدعومــة بضعــف
الــدوالر األمريكــي الــذي ســاعد علــى تعظيــم املكاســب.
وفــي الواليــات املتحــدة ،اســتعاد االقتصــاد زخمــه بعــد الركــود الــذي شــهده فــي النصــف
األول مــن العــام .وقــد مت طــرح برامــج حكوميــة لدعــم االســتهالك ممــا ســاعد علــى
تخفيــف حــدة إنهيــار الطلــب ،وخاصــة فــي قطاعــي الطيــران والضيافــة .ولقــد ســاعدت
الريــاح املعاكســة الناجمــة عــن آثــار عمليــات اإلغــاق فــي درء املخــاوف مــن أن اإلدارة
اجلديــدة فــي الواليــات املتحــدة ســتتراجع عــن التخفيضــات الضريبيــة لــإدارة الســابقة،
والتــي كانــت محوريــة للنمــو فــي .2019-2017
وفــي منطقــة اليــورو ،تعافــى االقتصــاد أيض ـاً مــن األثــر العميــق جلائحــة كورونــا .ولكــن
بقــي متخلف ـاً عمــا حــدث فــي الواليــات املتحــدة .مــن أهــم أســبابه املعارضــة األوليــة مــن
جانــب بولنــدا واملجــر لصنــدوق التعافــي مــن آثــار كورونــا والــذي تشــتد احلاجــة إليــه،
باإلضافــة إلــى اتفــاق خــروج بريطانيــا غيــر احلاســم مــن االحتــاد األوروبــي ممــا يلقــي
بثقلــه علــى امليــل للمخاطــرة .إال أنــه مت حــل هــذه العوائــق بشــكل حاســم بحلــول نهايــة
عــام .2020
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رمبــا كان احلــدث األكثــر غرابــة فــي عــام  2020هــو التســعير الســلبي خلــام غــرب تكســاس الوســيط فــي أبريــل ،بســبب العــرض الزائــد
الكبيــر مقابــل ضعــف الطلــب ،ونــدرة مســاحة التخزيــن .وهــذا لــم يحــدث مــن قبــل فــي التاريــخ ،ونأمــل أال يحــدث مــرة أخــرى .إن عجــز
أوبــك  +عــن التوصــل إلــى توافــق فــي اآلراء بشــأن خفــض اإلنتــاج ،دفــع إلــى ســباق اإلنتــاج املفــرط فــي روســيا واململكــة العربيــة الســعودية.
واحلمــد هلل ،اجتمــع أعضــاء أوبــك  +وتوصلــوا إلــى اتفــاق علــى تنفيــذ تخفيضــات تاريخيــة فــي اإلنتــاج كإجــراء طــارئ للتعامــل مــع االنخفــاض
فــي الطلــب علــى النفــط جــراء جائحــة كورونــا.
وقــد وصلــت أســعار النفــط إلــى أعلــى مســتوى لهــا منــذ  9أشــهر وحتــى نهايــة  2020علــى إثــر املؤشــرات اإليجابيــة املتعلقــة باللقــاح وعلــى أمــل
حتقيــق انتعــاش اقتصــادي أســرع فــي عــام  .2021ومــع ذلــك ،ال تــزال فــرص التراجــع قويــة بســبب تكــرار عــودة موجــات اإلصابــة واالنخفــاض
الكبيــر فــي الســفر فــي مجــال األعمــال والترفيــه.
بعــد أربــع ســنوات متتاليــة مــن األداء اإليجابــي كواحــدة مــن أفضــل األســواق أداءاً فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ،ســجلت الكويــت أكبــر
تراجــع فــي املنطقــة خــال عــام  .2020وجــاء هــذا االنخفــاض بعــد أن توتــرت نزعــة املســتثمرين بشــدة بســبب انخفــاض ربحيــة الشــركات
نتيجــة للحظــر وإغــاق املؤسســات نتيجــة جائحــة كوفيــد  .19وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن احلمــاس املتصــل بترقيــة الســوق بحســب MSCI
لألســواق الناشــئة قــد إنحســر بشــدة بعدمــا أُرجئــت عمليــة الترقيــة بســبب مشــاكل تشــغيلية نتيجــة لعمليــات اإلغــاق .ولقــد شــهد مؤشــر
الســوق األول أكبــر تراجــع بــن مؤشــرات ســوق الكويــت ،حيــث انخفــض بنســبة .%13.3
وعلــى الصعيــد الداخلــي ،لــم تكــن الســاحل اســتثنا ًء لشــركات االســتثمار احملليــة .فلقــد تعرضــت االســتثمارات املباشــرة الرئيســية  -وهــي
الشــركة الكويتيــة األملانيــة القابضــة وشــركة  - Weinig AGخلســائر كبيــرة خــال العــام بســبب توقــف العمليــات نتيجــة جلائحــة كوفيــد .19
إضافــة إلــى مــا حــدث فــي الســوق احمللــي األمــر الــذي أدى إلــى تكبــد الشــركة خلســائر بلغــت  10.1مليــون دينــار كويتــي (ربــح  0.586مليــون
دينــار كويتــي فــي عــام  ،)2019بانخفــاض  %14.43فــي إجمالــي األصــول ،وانخفــاض  %14.79فــي حقــوق املســاهمني.
ومــع ذلــك ،ال تــزال الســاحل خاليــة متا ًمــا مــن الديــون وبــدون أي التزامــات قانونيــة معلًقــة ،ممــا يجعلهــا قــادرة علــى املعــاودة وتأكيــد مكانتهــا
فــي الســوق الكويتــي ، .كمــا متكنــت الشــركة أثنــاء اإلغــاق الكامــل مــن التحــول بســرعة إلــى بيئــة عمــل عــن بعــد تعمــل بكامــل طاقتهــا ،وقــادرة
علــى إدارة أصولهــا احملليــة والدوليــة بكفــاءة .إن اتبــاع نهــج اســتثماري معــزز باإلضافــة إلــى اإلدارة الصارمــة للمخاطــر وزيــادة التنويــع فــي
محفظــة االســتثمارات احلاليــة ســيحقق فوائــد للشــركة فــي عــام  2021ومــا بعــده.
وبهــذه املناســبة ،أود أن أعــرب عــن خالــص تقديــري للمســاهمني فــي الشــركة وأعضــاء مجلــس اإلدارة وجميــع العاملــن جلهودهــم املســتمرة
والدؤوبــة .ومــا زلنــا نأمــل أن نحقــق املزيــد مــن النجــاح والتوفيــق بحــول مــن اهلل وقــوة.
وحفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

أسامة عبداهلل األيوب
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير احلوكمة لعام 2020

نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة
يتمتــع مجلــس إدارة شــركة الســاحل للتنميــة واإلســتثمار ش.م.ك.ع بهيــكل يتناســب مــع حجــم وطبيعــة أعمــال الشركـــــــة  ،كمــا يضــم أعضــاء
يتمتعــون باخلبــرات املهنيــة والعلميــة واملهــارات املتخصصــة باإلضافــة إلــى املعرفــة بالقوانــن وبحقوقهــم وواجباتهــم  ،ويتألــف مجلــس اإلدارة
مــن الســادة األعضــاء التاليــة أســماؤهم :
اإلسم

تصنيف العضو
(تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل) ،أمني سر

املؤهل العلمي واخلبرة العملية

تاريخ االنتخاب/
إعادة اإلنتخاب /
تعيني أمني السر

أسامة عبد اهلل األيوب

رئيس مجلس اإلدارة  -عضو غير تنفيذي

بكلوريوس هندسة مدنية  -خبرة  24سنة

2019/5/23

نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو غير تنفيذي

بكالوريوس علوم مالية وإدارية -
خبرة  15سنة

2019/5/23

عبد الوهاب محمد الوزان

عضو مجلس إدارة  -غير تنفيذي

بكالوريوس إدارة أعمال  -خبرة  23سنة

2019/5/23

باسم عبد اهلل العثمان

عضو مجلس إدارة  -غير تنفيذي

بكالوريوس آداب  -خبرة  6سنوات

2019/5/23

املعتز محمود األلفي

عضو مجلس إدارة  -غير تنفيذي

بكالوريوس زراعة  -خبرة  46سنة

2019/5/23

عبد اهلل ساير الساير

عضو مجلس إدارة  -مستقل

ماجستير إدارة أعمال ومتويل -
خبرة  6سنوات

2019/5/23

أمني سر املجلس

بكالوريوس محاسبة –  36سنة

2019/5/23

أسعد أحمد البنوان

محمد راشد القعود

نبذة عن إجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2020
عقد مجلس اإلدارة (  )7إجتماعات خالل العام  2020كما يلي -:

2020/4/8

إجتماع رقم  1تاريخ

2020/7/13

إجتماع رقم  2تاريخ

2020/8/12

إجتماع رقم  3تاريخ

2020/8/30
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إجتماع رقم  4تاريخ

عبد اهلل ساير الساير (عضو مستقل)

2020/10/28

املعتز محمود األلفي (عضو)

إجتماع رقم  5تاريخ

باسم عبد اهلل العثمان (عضو)

2020/11/8

عبد الوهاب محمد الوزان (عضو)

إجتماع رقم  6تاريخ

أسعد أحمد البنوان (نائب الرئيس)

2020/12/29

أسامة عبد اهلل األيوب (الرئيس)






x

















x


















إجتماع رقم  7تاريخ

إسم العضو
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موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة
بتاريــخ  2014/3/5قــام مجلــس إدارة شــركة الســاحل بتعيــن الســيد /محمــد راشــد القعــود وهــو مــن موظفــي الشــركة كأمــن ســر ملجلــس
اإلدارة وال يــزال ،ومت حتديــد مهامــه مبوجــب ميثــاق مجلــس اإلدارة والوصــف الوظيفــي اخلــاص بــه ،هــذا ويقــوم أمــن الســر مبســك ســجل
خــاص إلكترونــي تــدون فيــه جميــع محاضــر املجلــس بأرقــام متتابعــة للســنة التــي عقــد فيهــا اإلجتمــاع ومــكان وتاريــخ حصولــه وســاعة بدايتــه
ونهايتــه يحيــث يســهل الرجــوع إليهــا ،باإلضافــة إلــى حفــظ التقاريــر التــي ترفــع مــن املجلـــــس وإليــه ،كمــا يحــرص أمــن الســر علــى التقيــد
باملواعيــد القانونيــة اخلاصــة بإبــاغ مواعيــد إجتماعــات املجلــس وذلــك قبــل ( )3أيــام عمــل مــن موعــد اإلجتمــاع املقــرر وذلــك بعــد التنســيق
مــع الســادة األعضــاء علــى موعــد اإلجتمــاع بخيــث يكــون التاريــخ املقتــرح مناســب جلميــع األعضــاء ،وعلــى تأمــن حســن إيصــال وتوزيــع
املعلومــات والتنســيق مــا بــن األعضــاء وأصحــاب املصالــح حتــت إشــراف الرئيــس ،باإلضافــة إلــى أن محاضــر اإلجتماعــات متاحــة لإلطــاع
والرجــوع إليهــا فــي حــال طلبهــا مــن قبــل الســادة األعضــاء فــي أي وقــت ،واحملاضــر األصليــة محفوظــة فــي خزانــة مقفلــة حتــت إشــراف أمــن
الســر ومديــر مكتــب رئيــس مجلــس اإلدارة .

القاعدة الثانية
التحديد السليم للمهام واملسؤوليات
حتديد سياسة مسؤوليات ومهام أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
قامــت شــركة الســاحل للتنميــة واإلســتثمار بوضــع ميثــاق ملجلــس اإلدارة جــرى عليــه عــدة تعديــات آخرهــا كان بتاريــخ  ،2019/6/16ويتضمــن
مهــام وصالحيــات كل مــن رئيــس وأعضــاء املجلــس وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة باإلضافــة إلــى وضــع وصــف وظيفــي معتمــد لــكل منهــم  ،كمــا
تضمــن هــذا امليثــاق حــدود الســلطة والصالحيــات التــي فوضهــا مجلــس اإلدارة إلــى اإلدارة التنفيذيــة واملتعلقــة بــإدارة الشــؤون اليوميــة
للشــركة والصالحيــات املاليــة والتشــغيلية املمنوحــة لهــا ،وحتديــد جميــع املســائل التــي ال ميكــن تفويضهــا لــإدارة التنفيذيــة أو إلــى الرئيــس
التنفيــذي وتتطلــب موافقــة مجلــس اإلدارة املســبقة عليهــا ويتــم مراجعــة تلــك الصالحيــات واملســؤوليات بشــكل ســنوي إلجــراء أيــة تغييــرات
وفقـاً ملقتضيــات العمــل  ،هــذا كمــا يوجــد وصــف وظيفــي معتمــد ألعضــاء اإلدارة التنفيذيــة وهيــكل تنظيمــي للشــركة يعكــس حــدود الســلطات
واملهــام وتطبيــق مبــدأ الفصــل بــن املهــام .كمــا يوجــد لــدى املجلــس سياســة مؤشــرات آداء موضوعيــة ( )KPIsملتابعــة آداء أعضــاء املجلــس
وأعضــاء اللجــان وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بشــكل دوري .
أهم إجنازات مجلس اإلدارة خالل عام 2020
 -1مناقشة البيانات املالية للشركة خالل الفترات الدورية املطلوبة واملصادقة عليها .

 -2املوافقــة علــى تقريــر احلوكمــة لعــام  2019والــذي مت عرضــه علــى اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة خــال عــام  ،2020وكذلــك التقريــر
النصــف ســنوي إلدارة املخاطــر ( ينايــر  /يونيــو  ) 2020املقــدم لهيئــة أســواق املــال .

 -3املوافقة على تقرير جلنة التدقيق لعام  2019والذي مت عرضه على اجلمعية العامة العادية للشركة خالل عام . 2020
 -4املوافقة على تقرير مراقب احلسابت اخلارجي بشأن أموال العمالء وأصولهم لعام  2019املقدم لهيئة أسواق املال .

 -5املوافقــة علــى تقريــر مكتــب التدقيــق املســتقل بشــأن تقييــم ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة لعــام  2019املقــدم لهيئــة
أســواق املــال .
 -6املوافقــة علــى تقريــر مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة لعــام  2019والــذي مت عرضــه علــى اجلمعيــة العامــة العاديــة
للشــركة خــال عــام . 2020

 -7املوافقــة علــى تقريــر التعامــات مــع أطــراف ذات صلــة لعــام  2019والــذي مت عرضــه علــى اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة خــال
عــام . 2020

 -8املوافقة على تصنيف األصول حسب تعليمات املعيار ( )IFRS 9وتأثيره على املركز املالي للشركة .

 -9اإلطــاع علــى تقريــر مســؤول املطابقــة واإللتــزام لعــام  2019بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب واملقــدم لهيئــة أســواق
املــال وإعتمــاده باإلضافــة إلــى تقريــر مراقــب احلســابات اخلارجــي بهــذا الشــأن .

 -10اإلطالع على التقارير الدورية بشأن القضايا املرفوعة من وعلى الشركة واملتداولة أمام احملاكم .

 -11اإلطالع على تقارير التدقيق الداخلي اخلاصة مبختلف إدارات الشركة وعلى املالحظات الواردة فيها ومتابعة إجراءات تصويبها .
 -12العمل على وضع سلم رواتب جديد ونظام للحوافز في الشركة على أن يتم إعتماده من قبل املجلس .
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نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باإلستقاللية
يتبــع مجلــس اإلدارة ثــاث جلــان منبثقــة عنــه وهــي جلنــة التدقيــق وجلنــة املخاطــر وجلنــة الترشــيحات واملكافــآت ،ولــكل جلنــة ميثــاق
يتضمــن كيفيــة تشــكيل اللجنــة ومدتهــا وصالحياتهــا ومســؤولياتها وكيفيــة رقابــة املجلــس عليهــا باإلضافــة إلــى حتديــد مهــام أعضائهــا
وحقوقهــم وواجباتهــم وكيفيــة تقييمهــم ،كمــا حــرص املجلــس علــى أن تضــم اللجــان املنبثقــة عنــه أعضــاء يتمتعــون باإلســتقاللية وفقـاً للشــروط
والضوابــط التــي وضعتهــا هيئــة أســواق املــال.

جلنة التدقيق :
بتاريخ  2019/6/16مت تشكيل جلنة تدقيق تابعة ملجلس اإلدارة وضمت كل من -:
اإلسم

الصفة

أسعد أحمد البنوان

رئيس اللجنة

عبد الوهاب محمد الوزان

عضو اللجنة

باسم عبد اهلل العثمان

عضو اللجنة

عبد اهلل ساير الساير

عضو اللجنة املستقل

وقــد عقــدت اللجنــة ( )7إجتماعــات خــال العــام  ، 2020اطلعــت خاللهــا علــى تقاريــر التدقيــق الداخلــي اخلاصــة ببعــض إدارة الشــركة
واملالحظــات الــواردة فيهــا وأبــدت مالحظاتهــا عليهــا واخلطــوات التــي يجــب إتخاذهــا لتفــادي تلــك املالحظــات مســتقب ً
ال ،والتوصيــة بإعــادة
تعيــن مراقــب احلســابات اخلارجــي للشــركة بعــد التأكــد مــن اســتقالليته للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ، 2020واإلطــاع علــى
تقريــر مكتــب التدقيــق املســتقل اخلــاص بفحــص وتقييــم نظــم الرقابـــة الداخليــة ( )ICRلعــام  ،2019ومراجعــة نتائــج تقاريــر التدقيــق الداخلــي
والتأكــد مــن أنــه قــد مت إتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمـــــة بشــأن املالحظــات الــواردة فـــــي التقاريـــــر  ،ومراجعــة البيانــات املالية الدورية
قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة  ،وإبــداء الــرأي والتوصيــــة بشــأنها ملجلــس اإلدارة  ،وذلــك بهــدف ضمــان عدالــة وشــفافية التقاريــر املاليــة
وعقــد إجتماعــات دوريــة مــع مراقــب احلســابات اخلارجــي للشــركة ملناقشــة البيانــات املاليــة وآخــر املســتجدات واملتطلبــات اجلديــدة وفق ـاً
للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ( ، )IFRSباإلضافــة إلــى تقييــم آداء وحــدة التدقيــق الداخلــي ومســؤول التدقيــق الداخلــي ومراجعــة وإقــرار
خطــة خطــة التدقيــق الداخلــي لعامــي . 2021/2020

جلنة إدارة املخاطر :
بتاريخ  2019/6/16مت تشكيل جلنة مخاطر تابعة ملجلس اإلدارة وضمت كل من -:
اإلسم

الصفة

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس اللجنة

أسعد أحمد البنوان

عضو اللجنة

باسم عبد اهلل العثمان

عضو اللجنة

عبد اهلل ساير الساير

عضو اللجنة املستقل

وقــد عقــدت اللجنــة ( )5إجتماعــات خــال العــام  ،2020قامــت خاللهــا بإعــداد وإعتمــاد تقاريــر املخاطــر للربــع الثالــث والرابــع مــن عــام
 2019والربــع األول والثانــي والثالــث لعــام  2020ورفعهــا ملجلــس اإلدارة  ،باإلضافــة إلــى تقييــم آداء وحــدة إدارة املخاطــر وكذلــك مســؤول
إدارة املخاطــر فــي الشــركة .
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جلنة الترشيحات واملكافآت :
بتاريخ  2019/6/16مت تشكيل جلنة ترشيحات ومكافآت تابعة ملجلس اإلدارة وضمت كل من -:
اإلسم

الصفة

أسامة عبد اهلل األيوب

رئيس اللجنة

أسعد أحمد البنوان

عضو اللجنة

املعتز عادل محمود األلفي

عضو اللجنة

عبد اهلل ساير الساير

عضو اللجنة املستقل

وقــد عقــدت اللجنــة إجتماع ـاً واحــداً خــال العــام  2020مت خاللــه إعــداد تقريــر مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة لعــام
 2019واملوافقــة عليــه ورفعــه إلــى مجلــس اإلدارة إلعتمــاده .

موجــز عــن تطبيــق متطلبــات اآلليــة التــي تتيــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة احلصــول علــى املعلومــات والبيانات بشــكل
دقيــق وفــي الوقت املناســب
قامــت الشــركة مــن خــال إدارتهــا التنفيذيــة بإنشــاء حســاب خــاص لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي
ميكنــه مــن اإلطــاع فــي أي وقــت وأي مــكان وعبــر أي جهــاز علــى جميــع املعلومــات التــي يحتاجهــا مــن تقاريــر وسياســات وإجــراءات ومحاضــر
إجتماعــات وغيرهــا مــن املعلومــات التــي ميكــن أن تســاعده فــي إتخــاذ قــراره  ،باإلضافــة إلــى قيــام أمــن ســر املجلــس يإعــداد جــدول أعمــال
إجتماعــات املجلــس قبــل إنعقــاده مبــدة كافيــة وجتهيــز كافــة املســتندات والتقاريــر املطلوبــة وفقـاً للجــدول حيــث يتــم مراجعــة كافــة التقاريــر
واملســتندات مــن قبــل رئيــس املجموعــة ومــن قبــل الرئيــس التنفيــذي وذلــك للتأكــد مــن صحــة تلــك البيانــات وكفايتهــا قبــل العــرض علــى
املجلــس ،ويتــم إرســال تلــك التقاريــر واملســتندات قبــل ( )3أيــام عمــل مــن اإلجتمــاع املقــرر لألعضــاء بهــدف إعطائهــم الوقــت الكافــي لدراســتها
والتعقيــب وإعطــاء التوصيــات .
كمــا يوجــد لــدى الشــركة دليــل سياســة وإجــراءات معتمــد مــن مجلــس اإلدارة لكيفيــة حصــول أعضــاء املجلــس علــى املعلومــات واإلجــراءات
املتبعــة فــي حــال طلــب أحــد األعضــاء أيــة معلومــات أو تقاريـــــر خــال اإلجتمــاع  ،وكلــف أمــن ســر املجلــس بالتنســيق مــع رئيــس مجلــس اإلدارة
مبتابعــة تطبيــق هــذا الدليــل والتأكــد بإســتمرار مــن فعاليتــه .

القاعدة الثالثة
إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت
قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل جلنــة مــن بــن أعضائــه مؤلفــة مــن ( )4أعضــاء أحدهــم عضــو مســتقل ورئيســها مــن األعضــاء غيــر التنفيذيــن
وحــدد مدتهــا لثــاث ســنوات  ،وتضــم اللجنــة كل مــن -:
اإلسم

الصفة

أسامة عبد اهلل األيوب

رئيس اللجنة

أسعد أحمد البنوان

عضو جلنة

املعتز عادل محمود األلفي

عضو جلنة

عبد اهلل ساير الساير

عضو جلنة مستقل
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مت إعداد تقرير املكافآت وفقاً لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق املال على الشكل التالي :

بيان مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
املكافآت والرواتب واحلوافز وغيرها من املزايا املالية
األخرى (من خالل الشركة األم والشركات التابعة)

إجمالي املكافآت والرواتب واحلوافز وغيرها
من املزايا املالية األخرى (دينار كويتي)

رئيس مجلس اإلدارة

-

-

نائب رئيس مجلس اإلدارة

-

-

عضو مجلس اإلدارة

-

-

عضو مجلس اإلدارة

-

-

عضو مجلس اإلدارة

-

-

عضو مجلس اإلدارة

-

-

املنصب

بيان مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية
الرئيس التنفيذي

(الراتب ،تأمني صحي ،تأمني إصابة العمل ،مخصص مكافأة نهاية اخلدمة) 107,754.046

نائب رئيس أول  -مجموعة اخلدمات املساندة (الراتب ،تأمني صحي ،تأمني إصابة العمل ،مخصص مكافأة نهاية اخلدمة)

51,239.046

نائب رئيس أول  -مجموعة إدارة األصول

(الراتب ،تأمني صحي ،تأمني إصابة العمل ،مخصص مكافأة نهاية اخلدمة)

50,808.892

نائب رئيس أول  -مجموعة املطابقة
واإللتزام والشؤون القانونية

(الراتب ،تأمني صحي ،تأمني إصابة العمل ،مخصص مكافأة نهاية اخلدمة)

36,890.954

مدير وحدة شؤون املستثمرين

(الراتب ،تأمني صحي ،تأمني إصابة العمل ،مخصص مكافأة نهاية اخلدمة)

77,987.738

القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير املالية
قامــت الشــركة بوضــع اآلليــات التــي تؤكــد علــى ســامة ونزاهــة بياناتهــا املاليــة مــن خــال عــرض تلــك البيانــات علــى جلنــة التدقيــق ملراجعنهــا
قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وذلــك لضمــان ســامة وشــفافية التقاريــر املاليــة ،باإلضافــة إلــى أخــذ تعهــدات كتابية من قبــل كل من مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة تفيــد بســامة ونزاهــة تلــك التقاريــر املعــدة وذلــك وفقـاً ملعاييــر احملاســبة الدوليــة املطبقــة في دولــة الكويت واملعتمدة
مــن قبــل هيئــة أســواق املــال وأنهــا معبــرة عــن املركــز املالــي للشــركة كمــا فــي  31ديســمبر  ،2020باإلضافــة إلــى تضمــن التقريــر الســنوي
املرفــوع للمســاهمني بتلــك التعهــدات الكتابيــة التــي تشــير إلــى ســامة ونزاهــة البيانــات املاليــة وكذلــك التقاريــر ذات الصلــة بنشــاط الشــركة.
هــذا وقــد قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل جلنــة تدقيــق مــن بــن أعضائــه مؤلفــة مــن ( )4أعضــاء أحدهــم عضــو مســتقل يتمتــع باخلبــرة العمليــة
فــي املجــال احملاســبي واملالــي  ،وحــدد املجلــس مدتهــا لثــاث ســنوات  ،ويكــون مــن مهامهــا الرئيســية التأكــد مــن كفايــة وفاعليــة أنطمــة الرقابــة
الداخليــة املطبقــة فــي الشــركة .
كمــا أعطــى مجلــس إدارة الشــركة للجنــة التدقيــق اإلســتقاللية الكاملــة ملمارســة مهامهــا ووضــع التوصيــات التــي تراهــا مناســبة ،واحلــق فــي
اإلســتعانة بــأي جهــة إستشــارية مســتقلة ،باإلضافــة إلــى منــح اللجنــة حــق التوصيــة بتعيــن وإعــادة تعيــن مراقــب احلســابات اخلارجي للشــركة
أو تغييــره وحتديــد أتعابــه والتأكــد مــن إســتقالليته عــن الشــركة ومجلــس إدارتهــا ،وشــرط أن يكــون مــن املقيديــن فــي الســجل اخلــاص لــدى
الهيئــة وعلــى أن يقــوم املجلــس برفــع إقتراحــه بتعيــن أو إعــادة تعيــن مراقــب احلســابات اخلارجــي للشــركة للجمعيــة العامــة للمســاهمني بنــاء
علــى توصيــة اللجنــة  .هــذا كمــا يوجــد لــدى الشــركة سياســة وإجــراءات معتمــدة لكيفيــة إختيــار والتأكــد مــن إســتقاللية مراقــب احلســابات
اخلارجــي أنــاط مبوجبهــا مجلــس اإلدارة للجنــة التدقيــق التأكــد مــن إســتقاللية مراقــب احلســابات اخلارجــي املــراد تعيينــه أو إعــادة تعيينه من
خــال مراجعــة ســنوية جتريهــا اللجنــة للتأكــد مــن توافــر متطلبــات اجلهــات الرقابيــة ومعاييــر الكفــاءة املهنيــة ومعاييــر اإلســتقاللية والســمعة.
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كمــا مت النــص فــي ميثــاق جلنــة التدقيــق علــى أنــه فــي حــال وجــود تعــارض بــن توصيــات جلنــة التدقيــق وقــرارات مجلــس اإلدارة مبــا فــي ذلــك
عندمــا يرفــض املجلــس إتبــاع توصيــات اللجنــة فيمــا يتعلــق مبارقبــي احلســابات اخلارجيــن و/أو املدقــق الداخلــي يلتــزم املجلــس بتضمــن
تقريــر احلوكمــة الســنوي للمســاهمني بيــان يفصــل ويوضــح التوصيــات والســبب أو األســباب مــن وراء قــراره عــدم التقيــد بهــا.

القاعدة اخلامسة
وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية
بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة مستقلة إلدارة املخاطر
قامــت الشــركة بإنشــاء وحــدة إلدارة املخاطــر فــي الشــركة وبتعيــن مســؤول إدارة مخاطــر تكــون مهمتــه قيــاس ومتابعــة واحلــد مــن كافــة أنــواع
املخاطــر التــي قــد تواجــه الشــركة ،ومنحتــه اإلســتقاللية الكاملــة ملمارســة صالحياتــه ،وقامــت بتغييــر تبعيتــه املباشــرة إلــى جلنــة املخاطــر
وبالتبعيــة ملجلــس اإلدارة دون تدخــل لــإدارة التنفيذيــة لضمــان الشــفافية  ،كمــا قامــت الشــركة بوضــع وإعتمــاد سياســات وإجــراءات خاصــة
بــإدارة املخاطــر يتــم مراجعنهــا بشــكل دوري لتعديلهــا عنــد احلاجــة وتتضمــــــن آليــة رفــع التقاريــر للمجلــس بشكـــــل دوري ،هــذا وقــد وضعــت
الشــركة اآلليــة املناســبة فــي سياســات وإجــراءات إدارة املخاطــر التــي متكــن مســؤول إدارة املخاطــر مــن مراجعــة الصفقــات والتعامــات التــي
تقــوم بهــا الشــركة مــع األطــراف ذات العالقــة وتقــدمي التوصيــات املناســبة شــأنها .

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل جلنة إدارة املخاطر

قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل جلنــة مــن بــن أعضائــه مؤلفــة مــن ( )4أعضــاء أحدهــم عضــو مســتقل ورئيســها مــن األعضــاء غيــر التنفيذيــن
وحــدد مدتهــا لثــاث ســنوات  ،وتضــم اللجنــة كل مــن -:
اإلسم

الصفة

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس اللجنة

أسعد أحمد البنوان

عضو جلنة

باسم عبد اهلل العثمان

عضو جلنة

عبد اهلل ساير الساير

عضو جلنة مستقل

موجز يوضح أنطمة الضبط والرقابة الداخلية
 .1دور مجلس اإلدارة
يلتــزم مجلــس إدارة الشــركة بالتأكــد وبصفــة دوريــة مــن فاعليــة وكفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة املعمــول بهــا فــي الشــركة والتــي تشــمل علــى
ســبيل املثــال ال احلصــر -:
<التأكد من سالمة األنظمة املالية واحملاسبية مبا في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية.
<التأكــد مــن تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة لقيــاس وإدارة املخاطــر وذلــك مــن خــال حتديــد نزعــة املخاطــر التــي ميكــن أن تواجــه الشــركة
وإنشــاء بيئــة ملمــة بثقافــة احلــد مــن املخاطــر علــى مســتوى الشــركة .

 .2اإلجراءات املتخذة لضمان كفاية أنظمة الرقابة الداخلية
<حتديد الهيكل التنظيمي وإعتماده من مجلس اإلدارة .
<إعداد وصف وظيفي لكافة موظفي الشركة .
<حتديث مصفوفة الصالحيات والسلطات املالية لتحديد مستوى الصالحيات املالية املمنوحة ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .
<حتديد التوقيعات املعتمدة للشركة مع اجلهات اخلارجية وكذلك مبدأ الرقابة املزدوجة لكافة العمليات اليومية .
<إعــداد إطــار حلوكمــة الشــركات معتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة والــذي يتضمــن اإلجــراءات الواجــب إتباعهــا لكيفيــة جتنــب املمارســات
غيــر املشــروعة التــي قــد تــؤدي إلــى تضــارب املصالــح وتعريــض الشــركة أليــة مشــاكل ماليــة أو قانونيــة أو رقابيــة .
<حتديــث السياســات واإلجــراءات املعتمــدة بشــكل مســتمر ووفق ـاً ملقتضيــات العمــل ومراعــاة الفصــل التــام بــن األنشــطة التــي تزاولهــا
الشــركة مبــا يضمــن عــدم تســرب املعلومــات بــن هــذه األنشــطة .
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بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي
قامــت الشــركة بإنشــاء وحــدة للتدقيــق الداخلــي فــي الشــركة وقــد أعطيــت هــذه الوحــدة اإلســتقاللية الفنيــة التامــة مــن خــال تبعيتهــا للجنــة
التدقيــق وبالتبعيــة ملجلــس اإلدارة ،كمــا قامــت الشــركة بتكليــف جهــة خارجيــة (  ) RSMللقيــام مبســؤولية تقييــم ومعاينــة األنطمــة التشــغيلية
الداخليــة للشــركة بشــكل مســتقل وفق ـ ًأ للقواعــد واملقاييــس املهنيــة للتدقيــق الداخلــي وتقــدمي التوصيــات والتقاريــر لــإدارة العليــا وجلنــة
التدقيــق فضـ ً
ا عــن تســجيل موظــف بالشــركة لــدى الهيئــة كمســؤول تدقيــق داخلــي بنــاء علــى توصيــة جلنــة التدقيــق ليقــوم بالتنســيق واملتابعــة
مــع اجلهــة اخلارجيــة املكلفــة وكذلــك متابعــة التقاريــر املرســلة لكافــة اإلدارات بالشــركة للوقــوف علــى مــدى إلتزامهــم بتوصيــات اجلهــة
اخلارجيــة وذلــك فيــم يخــص أعمــال التدقيــق الداخلــي .هــذا كمــا وضعــت الشــركة سياســات وإجــراءات داخليــة لوحــدة التدقيــق الداخلــي
تتضمــن جميــع مهامهــا وصالحياتهــا والتقاريــر التــي يجــب عليهــا إعدادهــا واملتعلقــة مبــدى كفايــة وفاعليــة نظــم الرقابــة الداخليــة وحتديــد
مواطــن الضعــف فــي تطبيــق أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي قــد توثــر علــى اآلداء املالــي للشــركة واإلجــراءات التــي ميكــن إتخاذهــا فــي هــذا
الصــدد .هــذا كمــا قامــت الشــركة بتعيــن مكتــب تدقيــق مســتقل قــام بتقييــم ومراجعة نظم الرقابــة الداخلية املتبعة في الشركـــــــة لعام . 2020

القاعدة السادسة
تعزيز السلوك املهني والقيم األخالقية
موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك املهني والقيم األخالقية
يوجــد لــدى الشــركة دليــل لقواعــد الســلوك املهنــي واألخــاق ودليــل للحوكمــة ودليــل للموظفــن وجميعهــا معتمــدة ويتــم تعديلهــا مــن وقــت
آلخــر مــن قبــل مجلــس اإلدارة تشــتمل علــى املعاييــر واحملــددات املتعلقــة بإلتــزام كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس واإلدارة التنفيذيــة بالقوانــن
وكذلــك املوظفــن ،وبعــدم إســتخدام النفــوذ الوظيفــي مــن أجــل حتقيــق مصالــح خاصــة ،وبعــدم إســتغالل وإســتخدام أصــول الشــركة ملــآرب
شــخصية ،باإلضافــة إلــى تنظيــم عمليــة التــداول بنــاء علــى معلومــات داخليــة ،والعالقــة مــع األطــراف ذات العالقــة ،وعمليــة اإلفصــاح عــن
املصالــح ،وآليــة التبليــغ عــن املمارســات غيــر املشــروعة وإجــراءات حمايــة املبلغــن .

موجز عن السياسات واآلليات بشأن احلد من حاالت تعارض املصالح
يوجــد لــدى الشــركة سياســة وإجــراءات معتمــدة للحــد مــن تعــارض املصالــح تناولــت موضــوع مفهــوم تعــارض املصالــح وحــاالت تعــارض
املصالــح وإجــراءات معاجلتهــا املرتبطــة مبجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وموظفــي الشــركة ومبراقــب احلســابات اخلارجــي وغيرهــا مــن
حــاالت تعــارض املصالــح األخــرى  ،وكيفيــة اإلجــراءات التــي يجــب إتباعهــا وطــرق اإلفصــاح فــي كل هــذه احلــاالت .

القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت املناسب

يوجــد لــدى الشــركة سياســات وإجــراءات معتمــدة مــن مجلــس اإلدارة خاصــة باإلفصــاح يتــم تعديلهــا مــن وقــت آلخــر وفقــاً للتعليمــات
الصــادرة عــن الهيئــة ،تتضمــن املعلومــات التــي يجــب اإلفصــاح عنهــا مــن ماليـــــة وإداريــــة وتشــغيلية ،واإلجــراءات التــي يجــب إتباعهــا فــي هــذا
الصــدد ،باإلضافــة إلــى وجــود وحــدة لشــؤون املســتثمرين فــي الشــركة تتمتــع باإلســتقاللية وتتولــى مهــام التواصــل مــع املســاهمني واملســتثمرين
احملتملــن للشــركة ،وتزويدهــم بكافــة املعلومــات التــي ميكــن أن تســاعدهم فــي ممارســة حقوقهــم مــن خــال إنشــاء مــكان مخصــص علــى
املوقــع اإللكترونــي للشــركة يتضمــن عــرض جلميــع اإلفصاحــات الصــادرة عــن الشــركة ،باإلضافــة إلــى التقاريــر والبيانــات املاليــة ،ومعلومــات
عــن الشــركة ومجلــس إدارتهــا واإلدارة التنفيذيــة ،وقســم خــاص حلوكمــة الشــركات .هــذا كمــا تقــوم الشــركة مبســك ســجل إلكترونــي خــاص
يتضمــن جميــع اإلفصاحــات اخلاصــة بالشــركة وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وهــو متــاح لإلطــاع عليــه مــن قبــل كافــة املســاهمني
دون أي رســم  ،ويتــم حتديثــه بشــكل دوري .كمــا يوجــد لــدى الشــركة نظــام آلــي خــاص بنشــاطات إدارة احملافــظ اإلســتثمارية بأنواعهــا وكذلــك
الصناديــق اإلســتثمارية وخدمــة العمــاء وعمليــات مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب .

القاعدة الثامنة والتاسعة
إحترام حقوق املساهمني وإدراك دور أصحاب املصالح
يوجــد لــدى الشــركة سياســة وإجــراءات معتمــدة تنظــم عالقــة الشــركة مبســاهميها وبكافــة أصحــاب املصالــح مــن موظفــن ومســاهمني
ودائنــن وعمــاء ومقدمــي اخلدمــات للشــركة وكيفيــة حمايــة حقوقهــم ومعاملتهــم بالعــدل واملســاواة مبــا يكفــل حقــوق الشــركة ،وتشــكل قواعــد
احلوكمــة التــي وضعتهــا هيئــة أســواق املــال وقانــون الشــركات والنظــام األساســي والسياســات الداخليــة للشــركة واألنظمــة والعقــود املصــدر
األساســي فــي حتديــد حقــوق وواجبــات املســاهمني وأصحــاب املصالــح ،وتعمــل الشــركة علــى حتديــد وإيضــاح هــذه العقــود ،وحقــوق وواجبــات
املتعاقديــن وطريقــة أداءهــا ،وتبعــات التقصيــر فــي األداء ،وحــدود املســؤولية وطريقــة تســوية اخلالفــات التــي قــد تنشــأ مــن جــراء تنفيــذ هــذه
العقــود بشــكل يكفــل حمايــة أصحــاب املصالــح مــع الشــركة ،باإلضافــة إلــى وجــود آليــة للشــكاوى ورصــد املخالفــات وسياســة وإجــراءات للتبليــغ
عــن املخالفــات غيــر املشــروعة منشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي للشــركة إلتاحــة الفرصــة جلميــع أصحــاب املصالــح وللموظفــن لإلبــاغ فــي
حالــة اإلشــتباه فــي أيــة مخالفــات .
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هــذا كمــا أنــه يوجــد لــدى الشــركة ســجل خــاص يتضمــن أســماء املســاهمني وجنســياتهم وموطنهــم وعــدد أســهمهم يتــم حتديثــه بشــكل دوري
وفق ـاً ملــا تتلقــاه الشــركة مــن بيانــات ،ويوجــد نســخة منــه أيض ـاً لــدى وكالــة املقاصــة ،وهــذا الســجل هــو متــاح جلميــع املســاهمني لإلطــاع
عليــه وفقـاً ألقصــى درجــات الســرية واحلمايــة ومبــا ال يتعــارض مــع أحــكام القانــون .
كمــا يتــم تشــجيع املســاهمني علــى ضــرورة املشــاركة والتصويــت فــي أي إجتماعــات أو مناســبات يدعــو إليهــا مجلــس إدارة الشــركة والتــي كان
منهــا الدعــوة إلــى عقــد اجلمعيــة العموميــة خــال عــام  ،2020وذلــك متاشــياً مــع مــا جــاء فــي سياســة وإجــراءات حمايــة حقــوق املســاهمني
وأصحــاب املصالــح .

القاعدة العاشرة
تعزيز وحتسني األداء
موجــز عــن تطبيــق متطلبــات وضــع اآلليــات التــي تتيــح حصــول كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
علــى برامــج ودورات تدريبيــة بشــكل مســتمر
يتــم توزيــع برنامــج تعريفــي وتوضيحــي علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة عنــد إنتخابهــم مــن أجــل ضمــان متتعهــم بفهــم مناســب لســير العمــل فــي
الشــركة ،وهــو يتضمــن املعلومــات املتعلقــة بإســتراتيجية الشــركة وأهدافهــا املعمــول بهــا ،واجلوانــب املاليــة والتشــغيلية لكافــة أنشــطة الشــركة،
واإللتزامــات القانونيــة والرقابيــة امللقــاة علــى عاتــق أعضــاء املجلــس وعلــى الشــركة ،باإلضافــة إلــى حقوقهــم وواجباتهــم ودور اللجــان املنبثقــة
عــن مجلــس اإلدارة .كمــا قامــت الشــركة بوضــع خطــة ســنوية لعــام  2020حصــل مبوجبهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة
علــى برنامــج تدريبــي يتعلــق باحلوكمــة وآخــر يتعلــق مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،كمــا شــارك أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة فــي
دورات تدريبيــة تتعلــق باملســؤوليات واملهــام اخلاصــة بهــم.

نبذة عن كيفية تقييم آداء مجلس اإلدارة ككل وآداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
يوجــد لــدى الشــركة سياســة وإجــراءات معتمــدة خاصــة مبوشــرات اآلداء املوضوعيــة ( )KPIsوذلــك لتقييــم آداء املجلــس ككل وكل عضــو مــن
أعضائــه وكذلــك أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بشــكل ســنوي وإعــداد تقاريــر بهــذا الشــأن بحيــث يتــم عمــل  Evaluation Formللمجلــس ولــكل
عضــو علــى حــدة لتقييــم آدائــه ومــدى مســاهمة كل عضــو فــي حضــور إجتماعــات املجلــس واللجــان .وكذلــك األمــر بالنســبة ألعضــاء اإلدارة
التنفيذيــة مبــن فيهــم الرئيــس التنفيــذي وفقـاً ملقاييــس محــددة يتــم علــى أساســها محاســبة كل منهــم وفقـاً آلدائــه الســنوي .

نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم املؤسسية لدى العاملني في الشركة

تولــي الشــركة قــدراً كبيــراً مــن اإلهتمــام بخلــق القيــم املؤسســية للعاملــن لديهــا ،وذلــك لثقتهــا بــأن تعزيــز القيــم املؤسســية هــي القــوة الدافعــة
للشــركة وموظفيهــا والتــي تعبــر عــن كيانهــا ومتيزهــا عــن غيرهــا .لــذا فــإن جنــاح الشــركة فــي حتقيــق أهدافهــا اإلســتراتيجية وتعزيــز ثقــة
مســتثمريها يعــد أحــد ركائــز خلــق القيــم املؤسســية وذلــك مــن خــال حــرص الشــركة الدائــم علــى اإللتــزام بالقوانــن والتعليمــات اخلاصــة
بحوكمــة الشــركات .
كمــا إعتمــدت الشــركة علــى نظــم التقاريــر املتكاملــة كأحــد اآلدوات الفعالــة فــي حتقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة وبالتالــي خلــق القيــم
املؤسســية لــدى املوظفــن ممــا يحفزهــم علــى العمــل املســتمر للحفــاظ علــى الســامة املاليــة للشــركة ،وهــي تقــوم بإعــداد ومراجعــة تلــك
التقاريــر بشــكل دوري ممــا يســاعد مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى إتخــاذ القــرار بشــكل منهجــي وســليم ومــن ثــم حتقيــق مصالــح
املســاهمني .كمــا تتبــع الشــركة منهجيــة ملنــح املكافــآت وتقديــر موظفيهــا وذلــك مــن خــال التقييمــات الدوريــة التــي جتريهــا للموظفــن  ،فضـ ً
ا
عــن إلتــزام املوظفــن بقواعــد الســلوك املهنــي املعتمــدة لــدى الشــركة والتــي هــي جــزأ مــن إطــار حوكمــة الشــركات املطبقــة فــي الشــركة .

القاعدة احلادية عشر
التركيز على أهمية املسؤولية اإلجتماعية
يوجــد لــدى الشــركة سياســة وإجــراءات معتمــدة خاصــة باملســؤولية اإلجتماعيــة حيــث تــدرك الشــركة أهميــة دورهــا فــي اإلقتصــاد الوطنــي
وفــي املجتمــع الكويتــي ،ومــن هنــا فهــي تؤمــن باملســؤولية اإلجتماعيــة كمبــدأ يــؤدي إلــى إســتدامة الفائــدة ملســاهميها وجميــع األطــراف
املتعاملــة معهــا ،وتســعى لبنــاء منــوذج عملــي فــي هــذا اجلانــب يســتند إلــى املقومــات التاليــة :الســوق – املوظفــن – البيئــة – املجتمــع.
ومتاشــياً مــع املســؤولية اإلجتماعيــة للشــركة جتــاه اإلقتصــاد واملجتمــع ،قامــت الشــركة بتعيــن موظفــن مــن العمالــة الوطنيــة خــال العــام
علــى مســتوى اإلدارة الوســطى لتكــون عونـاً لــإدارة العليــا علــى املضــي قدمـا ُ فــي تطبيــق تطويــر إســتراتيجية جديــدة للشــركة مــع اإلبقــاء علــى
العمالــة ذات الكفــاءة مــن خــال دراســة نظــام شــؤون املوظفــن احلالــي ومــدى منافســته ملــا هــو معمــول بــه حاليـاً فــي ســوق العمــل .كمــا مت
تقــدمي واســتقطاب برامــج تأهيليــة وتدريبيــة للموظفــن خــال العــام ،منهــا مــا هــو متعلــق بالتعليمــات الصــادرة مــن اجلهــات الرقابيــة ومنهــا
مــا هــو متعلــق بطبيعــة العمــل فــي الشــركة وذلــك مــن خــال دورات تأهيليــة وورش عمــل متعلقــة بذلــك ،هــذا باإلضافــة إلــى التحديــث املســتمر
للموقــع اإللكترونــي للشــركة إلبــراز جهــود الشــركة فــي مجــال املســؤولية اإلجتماعيــة .
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تقرير مراقب احلسابات املستقل إلى حضرات السادة املساهمني
شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة
الرأي
لقــد دققنــا البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة الســاحل للتنميــة واالســتثمار ش.م.ك.ع«( .الشــركة األم») وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــا معــا
بـ»املجموعــة») ،والتــي تتكــون مــن بيــان املركــز املالــي املجمــع كمــا فــي  31ديســمبر  2020وبيانــات األربــاح أو اخلســائر والدخــل الشــامل
والتغيــرات فــي حقــوق امللكيــة والتدفقــات النقديــة املجمعــة املتعلقــة بــه للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ واإليضاحــات حــول البيانــات املاليــة
املجمعــة ،مبــا فــي ذلــك ملخــص السياســات احملاســبية الهامــة.
فــي رأينــا ،أن البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحــي املاديــة ،عــن املركــز املالــي املجمــع للمجموعــة كمــا فــي
 31ديســمبر  2020وعــن أدائهــا املالــي املجمــع وتدفقاتهــا النقديــة املجمعــة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
املاليــة املطبقــة فــي دولــة الكويــت.

أساس الرأي

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقـاً ملعاييــر التدقيــق الدوليــة .إن مســؤولياتنا طب ًقــا لتلــك املعاييــر موضحــة مبزيــد مــن التفاصيــل فــي تقريرنــا
فــي قســم «مســؤوليات مراقــب احلســابات عــن تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة» .ونحــن مســتقلون عــن املجموعــة وف ًقــا مليثــاق األخالقيــات
املهنيــة الدولــي للمحاســبني املهنيــن الصــادر عــن املجلــس الدولــي ملعاييــر األخالقيــات املهنيــة للمحاســبني املهنيــن (مبــا فــي ذلــك معاييــر
االســتقاللية الدوليــة) («امليثــاق») .وقــد قمنــا بالوفــاء مبســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا ملتطلبــات امليثــاق .وإننــا نعتقــد أن أدلــة التدقيــق
التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتقــدمي أســاس ميكننــا مــن إبــداء رأي التدقيــق.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية ،فــي حكمنــا املهنــي ،هــي تلــك األمــور التــي كانــت األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة للســنة
احلاليــة .ومت عــرض هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة ككل وإبــداء رأينــا حولهــا دون إبــداء رأي منفصــل حــول هــذه
األمــور .فيمــا يلــي تفاصيــل أمــور التدقيــق الرئيســية وكيفيــة معاجلتنــا لــكل أمــر مــن هــذه األمــور فــي إطــار تدقيقنــا لــه.
لقــد قمنــا بالوفــاء مبســئولياتنا املبينــة فــي تقريرنــا فــي قســم مســؤوليات مراقــب عــن تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة ،مبــا فــي ذلــك مــا يتعلــق
بتلــك األمــور .وبالتالــي ،تتضمــن أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا تنفيــذ اإلجــراءات احملــددة مبــا يتوافــق مــع تقييمنــا ملخاطــر األخطــاء املاديــة
فــي البيانــات املاليــة املجمعــة .إن نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،مبــا فــي ذلــك اإلجــراءات التــي مت تنفيذهــا ملعاجلــة األمــور الــواردة
أدنــاه ،تطــرح أساسـاً ميكننــا مــن إبــداء رأي التدقيــق حــول البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة.

تقييم االنخفاض في قيمة االستثمار في شركات زميلة
لــدى املجموعــة اســتثمار فــي شــركات زميلــة مببلــغ  29,565,180دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  36,392,709 :2019( 2020دينــار
كويتــي) ،مبــا ميثــل نســبة  )%64 :2019( %61مــن إجمالــي موجــودات املجموعــة.
يتــم احملاســبة عــن االســتثمار فــي شــركات زميلــة بطريقــة حقــوق امللكيــة احملاســبية ،حيــث يتــم مبدئيــا إدراج هــذه االســتثمارات بالتكلفــة ويتــم
تعديلهــا الحقــا مقابــل التغيــرات فيمــا بعــد احليــازة فــي حصــة املجموعــة فــي صافــي موجــودات الشــركات الزميلــة ناقصـاً أي مخصصــات
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تقرير مراقب احلسابات املستقل إلى حضرات السادة املساهمني
شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
تقييم االنخفاض في قيمة االستثمار في شركات زميلة (تتمة)
لالنخفــاض فــي القيمــة .وحتــدد اإلدارة فــي نهايــة فتــرة كل بيانــات ماليــة مجمعــة مــدى وجــود أي دليــل موضوعــي علــى احتمــال انخفــاض
قيمــة اســتثمار املجموعــة فــي الشــركات الزميلــة .فــإذا وجــد هــذا الدليــل ،تقــوم املجموعــة باحتســاب مبلــغ االنخفــاض فــي القيمــة بالفــرق بــن
القيمــة املمكــن اســتردادها للشــركة الزميلــة وقيمتهــا الدفتريــة.
يتــم حتديــد املبلــغ املمكــن اســترداده لالســتثمار فــي الشــركات الزميلــة بنــا ًء علــى حســابات القيمــة أثنــاء االســتخدام التــي تتطلــب اســتخدام
افتراضــات مثــل توقعــات التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة ومعــدل منــو القيمــة النهائيــة ومعــدالت اخلصــم املناســبة.
اســتعانت املجموعــة بخبيــر إدارة خارجــي للمســاعدة فــي إجــراء اختبــار انخفــاض القيمــة .ووضعــت املجموعــة فــي اعتبارهــا عــدة عوامــل
أخــرى مــن بينهــا التوقعــات املســتقبلية الســلبية نتيجــة تأثيــر جائحــة كوفيــد  19-احلاليــة فــي حتديــد القيمــة املمكــن اســتردادها لوحــدات
انتــاج النقــد.
نتيجــة لهــذا التحليــل ،مت تقديــر املبلــغ املمكــن اســترداده لوحــدات إنتــاج النقــد ذات الصلــة اخلاضعــة الختبــار انخفــاض القيمــة بنــاءاً علــى
القيمــة أثنــاء االســتخدام كمــا فــي  31ديســمبر  2020بأقــل مــن القيمــة الدفتريــة لبعــض الشــركات الزميلــة كمــا فــي ذلــك التاريــخ .وبالتالــي،
فقــد انتهــت اإلدارة إلــى أن خســائر انخفــاض القيمــة لهــذه االســتثمارات تبلــغ  6,291,915دينــار كويتــي ( :2019ال شــيء) خــال الســنة
املنتهيــة بذلــك التاريــخ ،وترجــع بصــورة كبيــرة إلــى التوقعــات االقتصاديــة الســلبية املتعلقــة بنتائــج جائحــة فيــروس كورونــا.
نظــراً ملســتوى األحــكام املطلوبــة فــي حتديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن القيمــة الدفتريــة للشــركات الزميلــة قــد تتعــرض لالنخفــاض
فــي القيمــة واالفتراضــات األساســية املســتخدمة فــي حتديــد القيمــة املمكــن اســتردادها فــي حالــة وجــود هــذا املؤشــر ،فقــد اعتبرنــا هــذا
األمــر أحــد أمــور التدقيــق الرئيســية.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها عدة أمور أخرى من بينها ما يلي:
قمنــا باختبــار تقييــم اإلدارة ملــدى وجــود دليــل موضوعــي علــى االنخفــاض فــي القيمــة فيمــا يتعلــق بحصــة املجموعــة فــي الشــركة الزميلــة،
والعوامــل الكميــة والنوعيــة املســتخدمة مثــل األداء املالــي للشــركة املســتثمر فيهــا مبــا فــي ذلــك توزيعــات األربــاح والســوق أو البيئــة االقتصاديــة
أو القانونيــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة الزميلــة .وفــي حالــة وجــود هــذا الدليــل ،قمنــا بالتحقــق مــن االفتراضــات اجلوهريــة وطــرق التقييــم
املســتخدمة مــن قبــل اإلدارة فــي تقييــم االنخفــاض فــي القيمــة ،ومــدى معقوليــة ومالئمــة هــذه االفتراضــات والطــرق فــي ظــل الظــروف
القائمــة.
قمنــا بتقييــم افتراضــات اإلدارة مبــا فــي ذلــك مقارنــة االفتراضــات ذات الصلــة باملعاييــر القطاعيــة املتعــارف عليهــا والتوقعــات االقتصاديــة
واملوازنــات الرســمية املعتمــدة ومقارنــة مــدى دقــة موازنــة اإلدارة والتوقعــات بــاألداء الفعلــي فــي الســنوات الســابقة.
شــارك خبــراء التقييــم الداخلــي لدينــا فــي التحقــق مــن االفتراضــات اجلوهريــة وطــرق التقييــم املســتخدمة مــن قبــل اإلدارة ومعقوليــة ومالئمــة
هــذه االفتراضــات والطــرق فــي مثــل هــذه الظــروف.
قمنــا بتقييــم مــدى مالئمــة إفصاحــات املجموعــة فــي اإليضــاح  7وحــول البيانــات املاليــة املجمعــة مبــا فــي ذلــك اإلفصاحــات املتعلقــة
باالفتراضــات واألحــكام الرئيســية.
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مراقب احلسابات املستقل إلى حضرات السادة املساهمني
شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
تقييم االستثمار في األوراق املالية
ميثــل اســتثمار املجموعــة فــي األوراق املاليــة املاليــة نســبة  )%21 :2019( %23مــن إجمالــي موجــودات املجموعــة املصنفــة كموجــودات ماليــة
مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر ،وكموجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى
وفق ـاً ملــا هــو وارد فــي اإليضــاح  8حــول البيانــات املاليــة املجمعــة ،والتــي يقــاس مبلــغ منهــا  6,891,558دينــار كويتــي (7,721,747 :2019
دينــار كويتــي) بالقيمــة العادلــة باســتخدام املدخــات اجلوهريــة امللحوظــة (املســتوى  )2ومبلــغ  3,611,268دينــار كويتــي (4,164,936 :2019
دينــار كويتــي) باســتخدام املدخــات اجلوهريــة غيــر امللحوظــة (املســتوى  )3وفقـاً ملــا هــو وارد فــي اإليضــاح 18حــول البيانــات املاليــة املجمعــة.
يتضمــن تقييــم اســتثمار املجموعــة فــي األســهم اســتخدام االفتراضــات والتقديــرات ،علــى وجــه التحديــد لــأدوات املصنفــة ضمــن املســتوى 2
واملســتوى  3مــن اجلــدول الهرمــي لقيــاس القيمــة العادلــة .إن املدخــات الرئيســية املتعلقــة بهــذه النمــاذج تتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحــكام
بدرجــة كبيــرة فــي حتديــد القيمــة العادلــة وتتضمــن حتديــد مضاعفــات الســعر للقيمــة الدفتريــة مــن شــركات املقارنــة وحتديــد معامــات
البيــع احلديثــة وصافــي قيمــة األصــل احملتســبة والقيمــة العادلــة مــن مديــري الطــرف اآلخــر مبــا فــي ذلــك تطبيــق خصــم عــدم الســيولة فــي
بعــض احلــاالت.

نظــراً حلجــم وتعقيــد تقييــم االســتثمارات فــي أوراق ماليــة غيــر مســعرة ،مبــا فــي ذلــك تأثيــر حــاالت عــدم التيقــن الناجتــة مــن جائحــة
كوفيــد 19-احلاليــة بشــأن تقييــم تلــك االســتثمارات وأهميــة اإلفصاحــات املتعلقــة باالفتراضــات املســتخدمة فــي التقييــم ،فقــد اعتبرنــا هــذا
األمــر أحــد أمــور التدقيــق الرئيســية.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها عدة إجراءات من بينها:
قمنا باختبار مدخالت املستوى  1من خالل مقارنة القيمة العادلة املطبقة من قبل املجموعة باألسعار املعلنة في األسواق النشطة.
بالنســبة للتقييمــات التــي تســتخدم مدخــات جوهريــة ملحوظــة وغيــر ملحوظــة (املســتويني  2و ،)3قمنــا باختبــار البيانــات األساســية
املســتخدمة فــي أعمــال التقييــم ،قــدر اإلمــكان ،مقابــل املصــادر املســتقلة والبيانــات املتاحــة خارجيــا فــي الســوق لغــرض تقييــم مــدى صلــة
البيانــات بالتقييــم واكتمالهــا ودقتهــا.
قمنــا بتقييــم مــدى مالئمــة النمــاذج املســتخدمة فيمــا يتعلــق مبــا نعتبــره طــرق تقييــم بديلــة متاحــة .قمنــا أيض ـاً بتقييــم معقوليــة األحــكام
واالفتراضــات اجلوهريــة املطبقــة علــى منــاذج التقييــم ،مبــا فــي ذلــك مالئمــة اختيــار شــركات املقارنــة املدرجــة ومضاعفــات الســعر واخلصــم
لضعــف التســويق.
قمنــا بتقييــم مــدى كفايــة ومالئمــة إفصاحــات املجموعــة فيمــا يتعلــق بقيــاس القيمــة العادلــة لالســتثمار فــي أوراق ماليــة وحساســية التغيــرات
فــي املدخــات غيــر امللحوظــة الــواردة فــي اإليضــاح  18حــول البيانــات املاليــة املجمعــة.
معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2020
إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن هــذه املعلومــات األخــرى .يتكــون قســم «املعلومــات األخــرى» مــن املعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي
للمجموعــة لســنة  ،2020بخــاف البيانــات املاليــة املجمعــة وتقريــر مراقــب احلســابات حولهــا .لقــد حصلنــا علــى تقريــر مجلــس إدارة
الشــركة األم ،قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب احلســابات ،ونتوقــع احلصــول علــى باقــي أقســام التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة  2020بعــد تاريــخ
تقريــر مراقــب احلســابات.
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مراقب احلسابات املستقل إلى حضرات السادة املساهمني
شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة ( 2020تتمة)
إن رأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة ،فــإن مســؤوليتنا هــي االطــاع علــى املعلومــات األخــرى املبينــة أعــاه وحتديــد مــا إذا كانــت
غيــر متوافقــة بصــورة ماديــة مــع البيانــات املاليــة املجمعــة أو حســبما وصــل إليــه علمنــا أثنــاء التدقيــق أو وجــود أي أخطــاء ماديــة بشــأنها .وإذا
مــا توصلنــا إلــى وجــود أي أخطــاء ماديــة فــي هــذه املعلومــات األخــرى ،اســتناداً إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا علــى املعلومــات األخــرى والتــي
حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب احلســابات ،فإنــه يتعــن علينــا إدراج تلــك الوقائــع فــي تقريرنــا .ليــس لدينــا مــا يســتوجب إدراجــه
فــي تقريرنــا فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن.

مسؤوليات اإلدارة واملسؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة

إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة بصــورة عادلــة وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املطبقــة
فــي دولــة الكويــت وعــن أدوات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة خاليــة مــن األخطــاء املاديــة ســواء
كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ.
عنــد إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة ،تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة املجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية
مــع اإلفصــاح ،متــى كان ذلــك مناســباً ،عــن األمــور املتعلقــة بأســاس مبــدأ االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية احملاســبي مــا لــم تعتــزم
اإلدارة تصفيــة املجموعــة أو وقــف أعمالهــا أو فــي حالــة عــدم توفــر أي بديــل واقعــي ســوى اتخــاذ هــذا اإلجــراء.

يتحمل املسؤولون عن احلوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

مسؤوليات مراقب احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة
إن هدفنــا هــو احلصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات املاليــة املجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء املاديــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش
أو اخلطــأ ،وإصــدار تقريــر مراقــب احلســابات الــذي يتضمــن رأينــا .إن التوصــل إلــى تأكيــد معقــول ميثــل درجــة عاليــة مــن التأكيــد إال أنــه
ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق وفق ـاً ملعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تنتهــي دائ ًمــا باكتشــاف األخطــاء املاديــة فــي حــال وجودهــا .وقــد تنشــأ
األخطــاء عــن الغــش أو اخلطــأ وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن املتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر بصــورة فرديــة أو مجمعــة علــى القــرارات االقتصاديــة
للمســتخدمني والتــي يتــم اتخاذهــا علــى أســاس هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة.
كجــزء مــن التدقيــق وفقـاً ملعاييــر التدقيــق الدوليــة ،اتخذنــا أحكامــا مهنيـ ًة وحافظنــا علــى احليطــة املهنيــة خــال أعمــال التدقيــق .كمــا قمنــا
مبــا يلــي:
<حتديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء املاديــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ ووضــع وتنفيــذ إجــراءات
التدقيــق املالئمــة لتلــك املخاطــر ،وكذلــك احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتقــدمي أســاس ميكننــا مــن إبــداء رأينــا .إن مخاطــر
عــدم اكتشــاف خطــأ مــادي نــاجت عــن الغــش تفــوق مخاطــر عــدم اكتشــاف ذلــك النــاجت عــن اخلطــأ؛ حيــث إن الغــش قــد يتضمــن التواطــؤ
أو التزويــر أو اإلهمــال املتعمــد أو التضليــل أو جتــاوز الرقابــة الداخليــة.
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مراقب احلسابات املستقل إلى حضرات السادة املساهمني
شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
مسؤوليات مراقب احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
<فهــم أدوات الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق لوضــع إجــراءات التدقيــق املالئمــة للظــروف ولكــن ليــس لغــرض إبــداء الــرأي
حــول فعاليــة أدوات الرقابــة الداخليــة لــدى املجموعــة.

<تقييم مالئمة السياســات احملاســبية املســتخدمة ومدى معقولية التقديرات احملاســبية اإلفصاحات ذات الصلة املقدمة من قبل اإلدارة.
<التوصــل إلــى مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبــدأ االســتمرارية احملاســبي والقيــام ،اســتناداً إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا
عليهــا ،بتحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي متعلــق باألحــداث أو الظــروف والــذي ميكــن أن يثيــر ش ـ ًكا جوهري ـاً حــول قــدرة

املجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية .وفــي حالــة التوصــل إلــى وجــود عــدم تأكــد مــادي ،يجــب علينــا أن نأخــذ
بعــن االعتبــار ،فــي تقريــر مراقــب احلســابات ،اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة أو تعديــل رأينــا فــي حالــة عــدم

مالئمــة اإلفصاحــات .تســتند نتائــج تدقيقنــا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقــب احلســابات .علــى الرغــم

مــن ذلــك ،قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف املســتقبلية فــي توقــف املجموعــة عــن متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

<تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات املاليــة املجمعــة وهيكلهــا والبيانــات املتضمنــة فيهــا مبــا فــي ذلــك اإلفصاحــات وتقييــم مــا إذا كانــت
البيانــات املاليــة املجمعــة تعبــر عــن املعامــات األساســية واألحــداث ذات الصلــة بأســلوب يحقــق العــرض العــادل.

<احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول املعلومــات املاليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل املجموعــة إلبــداء رأي حــول
البيانــات املاليــة املجمعــة .ونحــن مســؤولون عــن إبــداء التوجيهــات واإلشــراف علــى عمليــة التدقيــق وتنفيذهــا للمجموعــة ونتحمــل

املســؤولية فقــط عــن رأي التدقيــق.

إننــا نتواصــل مــع املســؤولني عــن احلوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق املخطــط ألعمــال التدقيــق وتوقيتهــا ونتائــج التدقيــق الهامــة مبــا
فــي ذلــك أي أوجــه قصــور جوهريــة فــي أدوات الرقابــة الداخليــة التــي يتــم حتديدهــا أثنــاء أعمــال التدقيــق.

أيضــا املســؤولني عــن احلوكمــة ببيــان يفيــد بالتزامنــا باملتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة فيمــا يختــص باالســتقاللية ،ونبلغهــم ً
نــزود ً
أيضــا بكافة
العالقــات واألمــور األخــرى التــي نــرى بصــورة معقولــة أنهــا مــن احملتمــل أن تؤثــر علــى اســتقالليتنا باإلضافــة إلــى اإلجــراءات املتخــذة للحــد
مــن التهديــدات أو التدابيــر ذات الصلــة املطبقــة ،متــى كان ذلــك مناســباً.
ومــن خــال األمــور التــي يتــم إبــاغ املســؤولني عــن احلوكمــة بهــا ،نحــدد تلــك األمــور التــي تشــكل األمــور األكثــر أهميــة فــي تدقيــق البيانــات

املاليــة املجمعــة للســنة احلاليــة ،ولذلــك تعتبــر هــي أمــور التدقيــق الرئيســية .إننــا نفصــح عــن هــذه األمــور فــي تقريــر مراقــب احلســابات
اخلــاص بنــا مــا لــم مينــع القانــون أو اللوائــح اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور أو فــي أحــوال نــادرة جــداً ،عندمــا نتوصــل إلــى أن أمــرا مــا يجــب

عــدم اإلفصــاح عنــه فــي تقريرنــا ألنــه مــن املتوقــع بشــكل معقــول أن النتائــج العكســية املترتبــة علــى هــذا اإلفصــاح تتجــاوز املكاســب العامــة لــه.
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مراقب احلسابات املستقل إلى حضرات السادة املساهمني
شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية األخرى
فــي رأينــا أيضـاً إن الشــركة األم حتتفــظ بدفاتــر محاســبية منتظمــة وأن البيانــات املاليــة املجمعــة والبيانــات الــواردة فــي تقريــر مجلــس إدارة
الشــركة األم فيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات املاليــة املجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي هــذه الدفاتــر .وأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة املعلومــات
واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق ،كمــا أن البيانــات املاليــة املجمعــة تتضمــن جميــع املعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون
الشــركات رقــم  1لســنة  2016والتعديــات الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة والتعديــات الالحقــة لهــا ،وعقــد التأســيس والنظــام األساســي
للشــركة األم والتعديــات الالحقــة لهمــا ،وأنــه قــد أجــري اجلــرد وفق ـاً لألصــول املرعيــة .حســبما وصــل إليــه علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع
مخالفــات لقانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والتعديــات الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة والتعديــات الالحقــة لهــا ،أو لعقــد التأســيس
وللنظــام األساســي للشــركة األم والتعديــات الالحقــة لهمــا ،خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــراً
مادي ـاً علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا املالــي.
نبــن أيضـاً أنــه خــال تدقيقنــا ،وحســبما وصــل إليــه علمنــا واعتقادنــا ،لــم يــرد إلــى علمنــا وجــود أيــة مخالفــات ماديــة ألحــكام القانــون رقــم
 32لســنة  1968والتعديــات الالحقــة لــه فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم املهنــة املصرفيــة والتعليمــات املتعلقــة بــه أو ألحــكام
القانــون رقــم  7لســنة  2010فــي شــأن هيئــة أســواق املــال والتعليمــات املتعلقــة بــه خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020علــى وجــه
قــد يكــون لــه تأثيــراً ماديـاً علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا املالــي.

بدر عادل العبداجلادر
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بيان األرباح أو اخلسائر املجمع
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020

إيضاحات

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

إيرادات
صافي (خسائر) إيرادات استثمار

()618,179

1,486,060

أتعاب إدارة

591,652

541,047

إيرادات أخرى

2,926

2,658

()2,697,627

28,636

194,515

()85,147

()2,526,713

1,973,254

حصة في نتائج شركات زميلة

4

7

صافي فروق حتويل عمالت أجنبية

مصروفات
تكاليف موظفني

()884,795

()864,099

مصروفات عمومية وإدارية

()217,494

()482,167

مصروف استهالك

6

()19,848

()17,257

انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة

7

()6,291,915

    -

()250,469

    -

()7,664,521

()1,363,523

(خسارة) ربح السنة قبل الضرائب

()10,191,234

609,731

ضريبة دعم العمالة الوطنية

    -

()16,599

الزكاة

    -

()6,639

(خسارة) ربح السنة

()10,191,234

586,493

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

اخلاص بـ :
مساهمي الشركة األم

()10,191,234

586,493

احلصص غير املسيطرة

    -

    -

)(10,191,234

586,493

(خسارة) ربحية السهم األساسية واملخففة اخلاصة بحاملي األسهم
العادية للشركة األم

5

( )17.44فلس

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  21تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان الدخل الشامل املجمع
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020

ايضاح

(خسارة) ربح السنة

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

()10,191,234

586,493

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى:

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر
في فترات الحقة:
فروق حتويل عمالت أجنبية ناجتة من حتويل عمليات أجنبية
حصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة

7

صافــي اإليــرادات (اخلســائر) الشــاملة األخــرى التــي قــد يتــم إعــادة تصنيفهــا
إلــى األربــاح أو اخلســائر فــي فتــرات الحقــة

1,341,428

()418,477

1,235,523

175,740

2,576,951

()242,737

خســائر شــاملة أخــرى لــن يعــاد تصنيفهــا الــى األربــاح او اخلســائر فــي فتــرات
الحقــة:
صافــي اخلســارة مــن أدوات حقــوق امللكيــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
اإليــرادات الشــاملة األخــرى

()118,302

()584,885

()415,026

()669,035

صافي اخلسائر الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح
أو اخلسائر في فترات الحقة

()533,328

()1,253,920

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى للسنة

2,043,623

()1,496,657

إجمالي اخلسائر الشاملة للسنة

()8,147,611

()910,164

حصة في اخلسائر الشاملة األخرى لشركات زميلة

7

اخلاص بـ:
مساهمي الشركة األم

()8,147,348

()909,961

احلصص غير املسيطرة

()263

()203

()8,147,611

()910,164

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  21تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان املركز املالي املجمع
كما في  31ديسمبر 2020

إيضاحات

املوجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات
عقار استثماري
استثمار في شركات زميلة
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
موجودات أخرى

7
8
8
9

موجودات متداولة
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر
موجودات أخرى
النقد والنقد املعادل

8
9
10

6

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

1,077,278
151,625
29,565,180
10,075,374
427,452
1,878,291

1,091,140
151,525
36,392,709
11,340,929
545,754
2,036,710

43,175,200

51,558,767

512,710
429,401
4,282,463

    479,315
4,526,617

5,224,574

5,005,932

مجموع املوجودات

48,399,774

56,564,699

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
احتياطي اجباري
احتياطي اختياري
أسهم خزينة
احتياطي أسهم خزينة
احتياطي آخر
احتياطي حتويل عمالت أجنبية
احتياطي القيمة العادلة
خسائر متراكمة

62,529,315
11,647,495
1,991,146
()4,775,819
25,702
()1,012,979
4,011,527
()2,557,803
()24,915,149

62,529,315
11,647,495
1,991,146
()4,775,819
25,702
()597,953
1,434,313
()2,439,501
()14,723,915

حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة

46,943,435
32,080

55,090,783
32,343

إجمالي حقوق امللكية

46,975,515

55,123,126

املطلوبات
مطلوبات غير متداولة
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

12

306,691

مطلوبات متداولة
مطلوبات أخرى

13

11
11
11
11
11
11
11
11

292,672

1,117,568

1,148,901

إجمالي املطلوبات

1,424,259

1,441,573

مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

48,399,774

56,564,699

أسامة عبد اهلل األيوب
رئيس مجلس اإلدارة
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ثامر نبيل النصف
الرئيس التنفيذي

بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع

للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020

رأس
املال

احتياطي
اجباري

احتياطي
اختياري

أسهم
خزينة

اخلاصة مبساهمي الشركة األم

احتياطي
احتياطي
أسهم خزينة آخر

احتياطي
احتياطي
حتويل عمالت القيمة
العادلة
أجنبية

خسائر
متراكمة

اإلجمالي
الفرعي

احلصص
غيــر
ا ملســيطر ة

املجموع

1,434,313
    2,577,214

()597,953
    ()415,026

25,702
        -

()4,775,819
        -

1,991,146
        -

11,647,495

    -

    -

62,529,315

    -

    -

    -

كما في  1يناير 2020

خسارة السنة

(خسائر) إيرادات شاملة
أخرى للسنة

إجمالي (اخلسائر) اإليرادات
الشاملة للسنة

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
()2,439,501
    ()118,302

    -

(55,090,783 )14,723,915

    -

    -

32,343

2,043,886

    -

55,123,126
(    - )10,191,234( )10,191,234
()263

    -

()10,191,234
2,043,623

()415,026

في  31ديسمبر 2020

كما في  1يناير 2019

2,577,214

62,529,315

ربح السنة

()118,302

11,647,495

    -

()8,147,348( )10,191,234

1,991,146 11,647,495 62,529,315
1,991,146

    -

خسائر شاملة أخرى للسنة

()263

()4,775,819

    -

    -

()8,147,611

25,702

    -

    -

(25,702 )4,775,819
71,082

    -

    -

إجمالي (اخلسائر) اإليرادات
الشاملة للسنة

(4,011,527 )1,012,979
1,676,847

    -

    -

    -

(32,080 46,943,435 )24,915,149( )2,557,803
()1,854,616

    -

    -

    -

46,975,515

(56,000,744 )15,310,408

    -

()669,035

    -

32,546

586,493

()242,534

    -

في  31ديسمبر 2019

56,033,290
586,493

()584,885

    -

62,529,315

    -

    -

()669,035

11,647,495

586,493

()1,496,454

()242,534

1,991,146

()203

()584,885

()4,775,819

()1,496,657

586,493

25,702

()909,961

()597,953

()203

1,434,313

()910,164

()2,439,501

32,343

(55,090,783 )14,723,915

55,123,126

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  21تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
التقرير السنـوي

2020

31

بيان التدفقات النقدية املجمع
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020

أنشطة التشغيل
(اخلسارة) الربح قبل الضرائب

تعديالت ملطابقة (اخلسارة) الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية:
حصة في نتائج شركات زميلة
خسائر (أرباح) غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح او اخلسائر

إيضاحات

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

()10,191,234

609,731

7

2,697,627

()28,636

4

1,093,064

()1,181,928

4

()390,298

()149,598

4
4
6
7
12

()76,837
()7,750
19,848
6,291,915
64,944
250,469

()154,534
    17,257
    62,030
    -

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر
موجودات أخرى
مطلوبات أخرى

()248,252

()825,678

()661,110
()33,144
62,368

()88,302
179,956
255,876

التدفقات النقدية املستخدمة في العمليات
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة
ضرائب مدفوعة

()880,138
()50,925
()93,701

()478,148
()7,813
()463,025

()1,024,764

()948,986

أرباح محققة بيع من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح او اخلسائر
إيرادات فوائد
إيرادات توزيعات أرباح
مصروف استهالك
انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
مخصص خسائر االئتمان املتوقعة للمدينني االخرين

12

صافي التدفقات النقدية املستخدمة في أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
شراء معدات
شراء أسهم إضافية في شركة زميلة
توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو اخلسائر
إيرادات فوائد مستلمة
إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

()5,986
          -

()19,780
()13,273
507,444

711,189

1,515,740

67,845
7,750

217,137
     -

صافي التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة االستثمار

780,798

2,207,268

صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد املعادل
صافي فروق حتويل عمالت اجنبية
النقد والنقد املعادل كما في  1يناير

()243,966
()188
4,526,617

1,258,282
()34
3,268,369

4,282,463

4,526,617

النقد والنقد املعادل كما في  31ديسمبر

6
7
7

10

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  21تشكل جز ًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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2020
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020

 -1معلومات حول الشركة
مت التصريــح بإصــدار البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة الســاحل للتنميــة واالســتثمار ش.م.ك.ع«( .الشــركة األم») وشــركاتها التابعــة (يشــار
إليهــا مع ـاً بـ»املجموعــة») للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020وفق ـاً لقــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ  28مــارس  .2021ويحــق للمســاهمني
تعديــل هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة فــي اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة الســنوية.
إن الشــركة األم هــي شــركة مســاهمة عامــة تأسســت بتاريــخ  29يوليــو  .1975تعمــل الشــركة األم فــي أنــواع مختلفــة مــن أنشــطة إدارة
االســتثمارات املختلفــة ،علــى ســبيل املثــال األســهم اخلاصــة وإدارة األصــول واالســتثمارات العقاريــة فــي األســواق احملليــة والدوليــة .تخضــع
الشــركة األم لرقابــة بنــك الكويــت املركــزي كشــركة اســتثمار وامــوال ومتويــل وتخضــع إلشــراف هيئــة أســواق املــال.
إن عنوان مكـتب الشركة األم املسجل هو ص.ب  – 26755الصفاة  - 13128دولة الكويت.
يتم تنفيذ األنشطة وفقا للنظام األساسي للشركة االم ،وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة األم في:
<تنفيــذ جميــع األعمــال املتعلقــة بــاألوراق املاليــة مبــا فــي ذلــك بيــع وشــراء أســهم وســندات الشــركات والهيئــات احلكوميــة وشــبه احلكوميــة
ســواء حلســابها أو حلســاب الغير.
<إدارة احملافظ املالية واستثمار وتنمية أموال عمالئها بتوظيفها في مجاالت االستثمار محليا وعامليا.
<القيــام بكافــة املعامــات املاليــة مــن اقتــراض وإقــراض وكفــاالت وإصــدار ســندات علــى اختــاف أنواعهــا بضمــان أو بــدون ضمــان فــي
الســوقني احمللــي والعاملــي.
<إنشــاء وإدارة صناديــق االســتثمار حلســابها وحلســاب الغيــر وطــرح وحداتهــا لالكتتــاب والقيــام بوظيفــة أمــن االســتثمار أو مديــر
االســتثمار للصناديــق االســتثمارية فــي الداخــل واخلــارج طبقــا للقوانــن والقــرارات الســارية فــي الدولــة.
<القيام باألعمال اخلاصة بوظائف مديري اإلصدار وأمناء االستثمار للسندات التي تصدرها الشركات أو الهيئات.

 -2أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة
 2.1أساس اإلعداد

مت إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة وفق ـاً للتعليمــات الصــادرة مــن بنــك الكويــت املركــزي واملتعلقــة مبؤسســات اخلدمــات املاليــة فــي دولــة
الكويــت .تتطلــب هــذه التعليمــات قيــاس خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى التســهيالت االئتمانيــة مقابــل املبلــغ احملتســب وفقــا للمعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة  9التزامــا بتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي أو املخصصــات املطلوبــة وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي أيهمــا أعلــى؛
وتأثيرهــا الالحــق علــى اإلفصاحــات ذات الصلــة ،وتطبيــق كافــة املتطلبــات األخــرى للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة الصــادرة مــن مجلــس
معاييــر احملاســبة الدوليــة (يشــار إليهــا مع ـاً بــــ «املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املطبقــة فــي دولــة الكويــت»).
مت إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة وفقـاً ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء االســتثمار فــي أوراق ماليــة والعقــارات االســتثمارية التــي مت قياســها
وفقـاً للقيمــة العادلة.
يتم عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل أيضاً العملة الرئيسية للشركة األم.

 2.2أساس التجميع
تتألــف البيانــات املاليــة املجمعــة مــن البيانــات املاليــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة كمــا فــي  31ديســمبر  .2020تنشــأ الســيطرة عندمــا
تتعــرض املجموعــة ملخاطــر أو يكــون لهــا حقــوق فــي عائــدات متغيــرة مــن مشــاركتها فــي الشــركة املســتثمر فيهــا ويكــون لديهــا القــدرة علــى
التأثيــر علــى تلــك العائــدات مــن خــال ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر فيهــا .وبصــورة محــددة ،تســيطر املجموعــة علــى الشــركة املســتثمر
فيهــا فقــط عندمــا يكــون لــدى املجموعــة:
<الســيطرة علــى الشــركة املســتثمر فيهــا (أي احلقــوق احلاليــة التــي متنحهــا القــدرة احلاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة اخلاصــة
بالشــركة املســتثمر فيهــا)
<التعرض ملخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة املستثمر فيها ،و
<القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة املستثمر فيها للتأثير على عائداتها
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كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020

 -2أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.2أساس التجميع (تتمة)
بشــكل عــام هنــاك افتــراض أن أغلبيــة األصــوات تــؤدي إلــى ممارســة الســيطرة .عندمــا حتتفــظ املجموعــة بأقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت
أو حقــوق مماثلــة للشــركة املســتثمر فيهــا ،تأخــذ املجموعــة فــي اعتبارهــا كافــة املعلومــات والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــدى ســيطرتها
علــى الشــركة املســتثمر فيهــا مبــا فــي ذلــك:
<الترتيب (الترتيبات) التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة املستثمر فيها
<احلقوق الناجتة من الترتيبات التعاقدية األخرى

<حقوق التصويت لدى املجموعة وحقوق التصويت احملتملة
تعيــد املجموعــة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر فيهــا فــي حالــة إذا كانــت املعلومــات والظــروف تشــير إلــى وجــود تغيــرات فــي
عامــل واحــد أو أكثــر مــن العوامــل الثالثــة للســيطرة .يبــدأ جتميــع الشــركة التابعــة عندمــا حتصــل املجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة
التابعــة وتتوقــف هــذه الســيطرة عندمــا تفقــد املجموعــة ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة .ويتــم إدراج املوجــودات واملطلوبــات واإليــرادات
واملصروفــات املتعلقــة بالشــركة التابعــة التــي مت حيازتهــا أو بيعهــا خــال الســنة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة مــن تاريــخ حصــول املجموعــة
علــى الســيطرة حتــى تاريــخ توقــف ســيطرة املجموعــة علــى الشــركة التابعــة.
تتعلــق األربــاح أو اخلســائر وكل بنــد مــن بنــود اإليــرادات الشــاملة األخــرى مبســاهمي الشــركة األم واحلصــص غيــر املســيطرة حتــى إن أدى
ذلــك إلــى رصيــد عجــز فــي احلصــص غيــر املســيطرة .ويتــم عنــد الضــرورة إجــراء تعديــات علــى البيانــات املاليــة للشــركات التابعــة لكــي
تتماشــى سياســاتها احملاســبية مــع السياســات احملاســبية للمجموعــة .ويتــم اســتبعاد كافــة املوجــودات واملطلوبــات فيمــا بــن شــركات املجموعــة
وحقــوق امللكيــة واإليــرادات واملصروفــات والتدفقــات النقديــة املتعلقــة باملعامــات فيمــا بــن أعضــاء املجموعــة بالكامــل عنــد التجميــع.
يتم احملاسبة عن التغير في حصة امللكية لشركة تابعة ،دون فقد السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
إذا فقــدت املجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة ،فإنهــا تســتبعد املوجــودات (مبــا فــي ذلــك الشــهرة) واملطلوبــات واحلصــص غيــر املســيطرة
وأي بنــود أخــرى حلقــوق امللكيــة؛ فــي حــن يتــم االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر ناجتــة ضمــن بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع .ويتــم
االعتــراف بــأي اســتثمار محتفــظ بــه بالقيمــة العادلــة.
فيما يلي الشركات التابعة للمجموعة:

بلد التأسيس

اسم الشركة

حصة امللكية الفعلية

النشاط الرئيسي

2020

2019

جزر العذراء البريطانية

%100

%100

خدمات االستثمار

مؤسسة الساحل القابضة

الواليات املتحدة األمريكية

%100

%100

خدمات االستثمار

محتفظ بها من خالل مؤسسة الساحل القابضة
ونترز ستيت ذ.م.م«( .ونترز»)

الواليات املتحدة األمريكية

%80

احملتفظ بها مباشرة
شركة الساحل احملدودة («شركة الساحل احملدودة»)

%80

خدمات عقارية

 2.3التغيرات في السياسات احملاسبية واإلفصاحات

 2.3.1املعايير اجلديدة واملعدلة والتفسيرات

قامــت املجموعــة ألول مــرة بتطبيــق بعــض املعاييــر والتعديــات التــي تســري للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي او بعــد  1ينايــر  .2020لــم تقــم
املجموعــة بالتطبيــق املبكــر ألي معايــر او تفســيرات او تعديــات صــدرت ولكــن لــم تســر بعــد.

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية  :3تعريف األعمال
يوضــح التعديــل علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  ،3دمــج األعمــال أنــه لكــي يتــم تصنيــف أيــة مجموعــة متكاملــة مــن األنشــطة واملوجــودات
كأعمــال ،ال بــد وأن تتضمــن كحــد أدنــى مدخــات وإجــراءات جوهريــة يتجمعــان مع ـاً لتتحقــق قــدرة احلصــول علــى املخرجــات .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،أوضــح التعديــل أن األعمــال قــد تتحقــق دون أن تشــتمل علــى كافــة املدخــات واإلجــراءات املطلوبــة للوصــول إلــى املخرجــات .إن
هــذه التعديــات لــم يكــن لهــا أي تأثيــر علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة ولكنهــا قــد تؤثــر علــى الســنوات املســتقبلية فــي حالــة دخــول
املجموعــة فــي أيــة عمليــات دمــج أعمــال.
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كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020

 -2أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.3التغيرات في السياسات احملاسبية واإلفصاحات (تتمة)
 2.3.1املعايير اجلديدة والتفسيرات والتعديالت املطبقة من قبل املجموعة (تتمة)
التعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  7واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9ومعيــار احملاســبة الدولــي  :39إصــاح
املعاييــر اخلاصــة مبعــدل الفائــدة
ً
تقــدم التعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9ومعيــار احملاســبة الدولــي  39األدوات املاليــة :االعتراف والقياس عــددا من اإلعفاءات
التــي تســري علــى كافــة عالقــات التحــوط التــي تتأثــر مباشــر ًة بأعمــال إصــاح املعاييــر املتعلقــة مبعــدل الفائــدة .وتتأثــر عالقــة التحــوط إذا
أدى اإلصــاح إلــى حــاالت عــدم تأكــد حــول توقيــت و/أو مبلــغ التدفقــات النقديــة املســتندة إلــى املعاييــر للبنــد املتحــوط لــه أو أداة التحــوط.
لــم يكــن لهــذه التعديــات أي تأثيــر علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة حيــث أنــه ليــس لديهــا أيــة عالقــات حتــوط ملعــدل الفائــدة.
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي  1ومعيار احملاسبة الدولي  :8تعريف املعلومات اجلوهرية
تقــدم التعديــات تعريفـاً جديــداً للمعلومــات اجلوهريــة وفحــواه كالتالــي“ :تعتبــر املعلومــات جوهريــة فــي حالــة إذا كان حذفهــا أو عــدم صحــة
التعبيــر عنهــا أو إخفائهــا مــن املتوقــع بصــورة معقولــة أن يؤثــر علــى القــرارات التــي يتخذهــا املســتخدمون األساســيون للبيانــات املاليــة ذات
الغــرض العــام اســتنادا إلــى تلــك البيانــات املاليــة مبــا يقــدم معلومــات ماليــة عــن املنشــأة احملــددة التــي قامــت بإعدادهــا”.
توضــح التعديــات أن اتصــاف املعلومــات بكونهــا جوهريــة يتوقــف علــى طبيعــة أو حجــم املعلومــات ســواء أكانــت معروضــة بصــورة منفــردة أو
مجتمعــة مــع معلومــات أخــرى فــي ســياق البيانــات املاليــة .ويعتبــر عــدم صحــة التعبيــر عــن املعلومــات أمــراً جوهري ـاً إذا كان مــن املتوقــع أن
يؤثــر بصــورة معقولــة علــى القــرارات التــي يتخذهــا املســتخدمون الرئيســيون .لــم يكــن لهــذه التعديــات تأثيــر علــى البيانــات املاليــة املجمعــة
وليــس مــن املتوقــع أن يكــون لهــا أي تأثيــر مســتقبلي علــى املجموعــة.

اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية الصادر في  29مارس 2018
إن اإلطــار املفاهيمــي ال ميثــل معيــاراً أو ال يتجــاوز أي مــن املفاهيــم الــواردة بــه املفاهيــم أو املتطلبــات الــواردة فــي أي معيــار .إن الغــرض مــن
اإلطــار املفاهيمــي هــو مســاعدة مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة فــي وضــع املعاييــر ومســاعدة القائمــن بإعــداد هــذه املعاييــر علــى وضــع
سياســات محاســبية مماثلــة حينمــا ال يوجــد معيــار مطبــق وكذلــك مســاعدة كافــة األطــراف علــى اســتيعاب وتفســير املعاييــر.
يتضمــن اإلطــار املفاهيمــي املعــدل بعــض املفاهيــم اجلديــدة ويقــدم تعريفــات حديثــة وكذلــك معاييــر االعتــراف باملوجــودات واملطلوبــات
ويوضــح أيض ـاً بعــض املفاهيــم الهامــة.

لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية  :16امتيازات التأجير املتعلقة بفيروس كوفيد19-
أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة فــي  28مايــو  2020امتيــازات التأجيــر املتعلقــة بفيــروس كوفيــد - 19-تعديــل علــى املعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة  16عقــود التأجيــر .متنــح التعديــات إعفــا ًء للمســتأجرين مــن تطبيــق إرشــادات املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  16بشــأن
احملاســبة عــن تعديــل عقــد التأجيــر مبــا يعكــس امتيــازات التأجيــر الناشــئة كنتيجــة مباشــرة لتفشــي وبــاء كوفيــد .19-نظ ـ ًرا لكونــه مبــر ًرا
عمل ًيــا ،قــد يختــار املســتأجر عــدم تقييــم مــا إذا كان امتيــاز التأجيــر املتعلــق بفيــروس كوفيــد 19-واملمنــوح مــن املؤجــر ميثــل تعديــا لعقــد
التأجيــر أم ال .يقــوم املســتأجر الــذي يقــوم بهــذا االختيــار باحتســاب أي تغييــر فــي مدفوعــات التأجيــر الناجتــة عــن امتيــاز التأجيــر املتعلــق
بكوفيــد 19-بنفــس الطريقــة التــي يحتســب بهــا حــدوث أي تغييــر وف ًقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  ،16إذا لــم ميثــل التغييــر تعديــا
لعقــد التأجيــر.
يســري التعديــل علــى فتــرات البيانــات املاليــة املجمعــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1يونيــو  ،2020كمــا يُســمح بالتطبيــق املبكــر .لــم ينتــج
عــن هــذا التعديــل تأثيــر جوهــري علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
 2.3.2ملخص السياسات احملاسبية املتعلقة باملعامالت واألحداث اجلديدة

املنح احلكومية
يتــم االعتــراف باملنــح احلكوميــة عندمــا يوجــد تأكيــد معقــول بأنــه ســيتم اســتالم املنحــة وســيتم االلتــزام بكافــة الشــروط املرفقــة .عندمــا تتعلــق
املنحــة ببنــد املصروفــات ،يتــم تســجيلها كإيــرادات علــى أســاس منتظــم علــى مــدار الفتــرات التــي يتــم خاللهــا حتميــل التكاليــف ذات الصلــة،
التــي مت تخصيــص تلــك املنحــة لتعويضهــا ،كمصروفــات .وعندمــا تتعلــق املنحــة بأصــل مــا ،يتــم تســجيلها كإيــرادات مببالــغ متســاوية علــى
مــدار العمــر اإلنتاجــي املتوقــع لألصــل ذي الصلــة.
عندمــا تقــوم املجموعــة باســتالم منــح ملوجــودات غيــر نقديــة ،يتــم تســجيل األصــل واملنحــة بالقيمــة االســمية ويتــم إدراجهمــا إلــى األربــاح أو
اخلســائر علــى مــدار العمــر اإلنتاجــي املتوقــع لألصــل ،اســتناداً إلــى منــط اســتهالك مزايــا األصــل ذي الصلــة علــى أقســاط ســنوية متســاوية.
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 -2أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.4معايير صادرة ولم تسر بعد
فيمــا يلــي املعاييــر التــي صــدرت ولكــن لــم تســر بعــد حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة .تنــوي املجموعــة تطبيــق هــذه
املعاييــر اجلديــدة واملعدلــة والتفســيرات متــى أمكــن ذلــك عندمــا تصبــح ســارية املفعــول .علــى الرغــم مــن ذلــك ،فــا تتوقــع املجموعــة أي تأثيــر
جوهــري لتطبيــق التعديــات علــى مركزهــا او اداءهــا املالــي.

املمتلكات واملنشآت واملعدات :املتحصالت قبل االستخدام املقصود – تعديالت على معيار احملاسبة الدولي 16
أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة فــي مايــو  2020تعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي  16املمتلــكات واملنشــآت واملعــدات -
املتحصــات قبــل االســتخدام املقصــود ،والتــي متنــع املنشــآت مــن خصــم أي متحصــات مــن بيــع بنــود املمتلــكات واملنشــآت واملعــدات مــن تكلفــة
أي بنــد مــن بنــود املمتلــكات واملنشــآت واملعــدات وذلــك فــي حالــة الوصــول بذلــك األصــل إلــى املوقــع واحلالــة الضروريــة ألن يكــون جاهــزا
للتشــغيل بالطريقــة املقصــودة مــن قبــل اإلدارة .بــدالً مــن ذلــك ،تســجل املنشــأة املتحصــات مــن بيــع مثــل هــذه البنــود وتكاليــف إنتــاج تلــك
البنــود ضمــن األربــاح أو اخلســائر.
يســري التعديــل علــى فتــرات البيانــات املاليــة املجمعــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  2022وال بــد مــن تطبيقــه بأثــر رجعــي علــى بنــود
املمتلــكات واملنشــآت واملعــدات املتاحــة لالســتخدام فــي أو بعــد بدايــة أقــرب فتــرة معروضــة فــي حالــة قيــام املنشــأة بتطبيق التعديــل ألول مرة.
من غير املتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على املجموعة.

إشارة مرجعية إلى اإلطار املفاهيمي – تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية 3

أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة فــي مايــو  2020تعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  3دمــج األعمــال – إشــارة مرجعيــة
إلــى اإلطــار املفاهيمــي .والغــرض مــن هــذه التعديــات هــو اســتبدال اإلشــارة املرجعيــة إلــى إطــار إعــداد وعــرض البيانــات املاليــة الصــادر
فــي ســنة  1989بإشــارة مرجعيــة إلــى اإلطــار املفاهيمــي للتقاريــر املاليــة الصــادر فــي مــارس  2018دون أن يطــرأ أي تغييــر ملحــوظ فــي
املتطلبــات املتعلقــة بــه.
كمــا أضــاف مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة اســتثنا ًء مــن مبــادئ االعتــراف الــواردة باملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  3لتجنــب إصــدار األرباح
أو اخلســائر احملتملــة خــال «اليــوم الثانــي للتطبيــق» والناجتــة عــن االلتزامــات واملطلوبــات احملتملــة التــي تنــدرج ضمــن نطــاق معيــار احملاســبة
الدولــي  37أو تفســير جلنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة  21الضرائــب ،فــي حالــة تكبدهــا بصــورة منفصلــة.
وفــي نفــس الوقــت ،قــرر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة توضيــح اإلرشــادات احلاليــة الــواردة ضمــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 3

املتعلقــة باملوجــودات احملتملــة والتــي لــن تتأثــر باســتبدال اإلشــارة املرجعيــة إلــى إطــار إعــداد وعــرض البيانــات املاليــة.

تسري التعديالت على فترات البيانات املالية املجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2022وتنطبق بأثر مستقبلي.
ليس من املتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على املجموعة.

املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9األدوات املاليــة – الرســوم ضمــن اختبــار «نســبة  »%10فــي حالــة إلغــاء االعتــراف
باملطلوبــات املالية
كجــزء مــن التحســينات الســنوية للســنوات  2020-2018علــى عمليــة إعــداد املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ،أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة
الدولــي تعدي ـ ً
ا علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  .9يتضمــن التعديــل توضيحــات حــول الرســوم التــي تدرجهــا املنشــأة ضمــن التقييــم
الــذي جتريــه حــول مــدى اختــاف شــروط االلتــزام املالــي اجلديــد أو املعــدل بصــورة جوهريــة عــن شــروط االلتــزام املالــي األصلــي .تشــمل
هــذه الرســوم فقــط تلــك املبالــغ املســددة أو املســتلمة فيمــا بــن املقتــرض واملقــرض مشــتمل ًة علــى الرســوم املســددة أو املســتلمة إمــا مــن قبــل
املقتــرض أو املقــرض نياب ـ ًة عــن الطــرف األخــر .تطبــق املنشــأة هــذا التعديــل علــى املطلوبــات املاليــة املعدلــة أو املتبادلــة فــي أو بعــد فتــرة
البيانــات املاليــة الســنوية التــي تقــوم فيهــا املنشــأة بتطبيــق التعديــل ألول مــرة.
يســري التعديــل علــى فتــرات البيانــات املاليــة املجمعــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  2022مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر .ســتطبق
املجموعــة التعديــات علــى املطلوبــات املاليــة املعدلــة أو املتبادلــة فــي أو بعــد فتــرة البيانــات املاليــة املجمعــة الســنوية التــي تقــوم فيهــا املنشــأة
بتطبيــق التعديــل ألول مــرة.
من غير املتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على املجموعة.
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 -2أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5السياسات احملاسبية الهامة
 2.5.1دمج األعمال والشهرة

يتــم احملاســبة عــن دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة احليــازة احملاســبية .تقــاس تكلفــة احليــازة وفقـاً ملجمــوع املقابــل احملــول ،ويقــاس بالقيمــة
العادلــة فــي تاريــخ احليــازة وقيمــة أي حصــص غيــر مســيطرة فــي رأس املــال .بالنســبة لــكل عمليــة دمــج أعمــال ،يقــوم املشــتري بقيــاس
احلصــص غيــر املســيطرة فــي رأس املــال إمــا بالقيمــة العادلــة أو بنســبة احلصــة فــي صافــي قيمــة املوجــودات احملــددة لــرأس املــال .تــدرج
تكاليــف احليــازة كمصروفــات عنــد تكبدهــا ويتــم إدراجهــا فــي املصروفــات العموميــة واإلداريــة.
عندمــا تقــوم املجموعــة بحيــازة أعمــال ،تقــوم بتقييــم املوجــودات واملطلوبــات املاليــة املقــدرة لغــرض التصنيــف والتحديــد املناســب وفقــاً
للشــروط التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة والشــروط ذات الصلــة كمــا فــي تاريــخ احليــازة .يتضمــن هــذا فصــل املشــتقات املتضمنــة فــي
العقــود الرئيســية مــن قبــل رأس املــال.
يتــم تقديــر املقابــل احملتمــل النــاجت مــن عمليــات دمــج األعمــال بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ احليــازة .ال يتــم إعــادة قيــاس املقابــل احملتمــل
املصنــف كحقــوق ملكيــة وتتــم احملاســبة عــن التســوية الالحقــة ضمــن حقــوق امللكيــة .يتــم قيــاس املقابــل احملتمــل املصنــف كأصــل أو التــزام
فــي أداة ماليــة ويقــع ضمــن نطــاق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9األدوات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة
فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع طبق ـاً للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  .9ويتــم قيــاس املقابــل احملتمــل اآلخــر الــذي ال ينــدرج ضمــن
نطــاق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9وفق ـاً للقيمــة العادلــة فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة ضمــن
األربــاح أو اخلســائر.
يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيـاً بالتكلفــة (التــي متثــل زيــادة إجمالــي املقابــل احملــول واملبلــغ املســجل للحصــص غيــر املســيطرة وأيــة فائــدة ســابقة
محتفــظ بهــا عــن صافــي املوجــودات احملــددة التــي مت حيازتهــا واملطلوبــات املقــدرة) .إذا كان إجمالــي املقابــل احملــول أقــل مــن القيمــة العادلــة
لصافــي املوجــودات التــي مت حيازتهــا ،تعيــد املجموعــة تقييــم مــدى صحــة قيامهــا بتحديــد كافــة املوجــودات التــي مت حيازتهــا وكافــة املطلوبــات
املقــدرة وتقــوم مبراجعــة اإلجــراءات املســتخدمة فــي قيــاس املبالــغ التــي ســيتم تســجيلها فــي تاريــخ احليــازة .إذا كانــت نتائــج إعــادة التقييــم
ال تــزال تشــير إلــى زيــادة القيمــة العادلــة لصافــي املوجــودات التــي مت حيازتهــا عــن إجمالــي املقابــل احملــول ،يــدرج الربــح فــي بيــان األربــاح أو
اخلســائر املجمــع.
بعــد االعتــراف املبدئــي ،يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقص ـاً أي خســائر متراكمــة مــن انخفــاض القيمــة .لغــرض اختبــار انخفــاض القيمــة،
يتــم توزيــع الشــهرة املكتســبة فــي دمــج األعمــال ،اعتبــارا مــن تاريــخ احليــازة ،علــى كل وحــدة مــن وحــدات املجموعــة إلنتــاج النقــد التــي مــن
املتوقــع أن تســتفيد مــن دمــج األعمــال بصــرف النظــر عــن تخصيــص املوجــودات أو املطلوبــات األخــرى للشــركة املشــتراة إلــى تلــك الوحــدات.
عندمــا تشــكل الشــهرة جــزءا مــن وحــدة إنتــاج النقــد ويتــم اســتبعاد جــزء مــن العمليــة بداخــل الوحــدة ،يتــم إدراج الشــهرة املرتبطــة بالعمليــة
املســتبعدة فــي القيمــة الدفتريــة للعمليــة عنــد حتديــد الربــح أو اخلســارة الناجتــة عــن اســتبعاد العمليــة .يتــم قيــاس الشــهرة املســتبعدة فــي
هــذه احلالــة علــى أســاس القيمــة النســبية للعمليــة املســتبعدة واجلــزء احملتفــظ بــه مــن وحــدة إنتــاج النقــد.
يتــم مبدئيـاً قيــاس االلتــزام احملتمــل فــي عمليــة دمــج أعمــال وفقـاً لقيمتــه العادلــة .ويتــم قياســه الحقــا باملبلــغ املســجل وفقــا ملتطلبــات أحــكام
معيــار احملاســبة الدولــي  37املخصصــات واملطلوبــات احملتملــة واملوجــودات احملتملــة أو املبلــغ املســجل مبدئيـاً ناقصـاً اإلطفــاء املتراكــم (متــى
أمكــن) املــدرج وفقــا ملتطلبــات االعتــراف باإليــرادات أيهمــا أعلــى.
 2.5.2استثمار في شركات زميلة
الشــركة الزميلــة هــي منشــأة يكــون لــدى املجموعــة تأثيــر ملمــوس عليهــا .إن التأثيــر امللمــوس هــو القــدرة علــى املشــاركة فــي قــرارات السياســة
املاليــة والتشــغيلية للشــركة املســتثمر فيهــا ،دون ممارســة الســيطرة أو الســيطرة املشــتركة علــى هــذه السياســات.
يتــم احملاســبة عــن اســتثمارات املجموعــة فــي شــركتها الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة .وفقــاً لطريقــة حقــوق امللكيــة ،يســجل
االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة مبدئيـاً بالتكلفــة ،ويتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لالســتثمار لكــي يتــم إدراج التغيــرات فــي حصــة املجموعــة مــن
صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة منــذ تاريــخ احليــازة .يتــم إدراج الشــهرة املتعلقــة بالشــركة الزميلــة فــي القيمــة الدفتريــة لالســتثمار وال يتــم
إطفاؤهــا أو اختبارهــا بصــورة فرديــة لغــرض حتديــد االنخفــاض فــي القيمــة.
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 -2أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5.2استثمار في شركات زميلة (تتمة)
يعكــس بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع حصــة املجموعــة فــي نتائــج عمليــات الشــركة الزميلــة .يتــم عــرض أي تغيــر فــي اإليــرادات الشــاملة
األخــرى لتلــك الشــركات املســتثمر فيهــا كجــزء مــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى للمجموعــة .باإلضافــة إلــى ذلــك عنــد حــدوث تغيــر مت إدراجــه
مباشــرة فــي حقــوق ملكيــة الشــركة الزميلــة ،تقيــد املجموعــة حصتهــا فــي أي تغيــرات ،متــى كان ذلــك مناســباً ،ضمــن بيــان التغيــرات فــي
حقــوق امللكيــة .يتــم اســتبعاد األربــاح أو اخلســائر غيــر احملققــة الناجتــة مــن املعامــات بــن املجموعــة الشــركة الزميلــة مبقــدار احلصــة فــي
الشــركة الزميلــة.
يــدرج إجمالــي حصــة املجموعــة فــي أربــاح أو خســائر الشــركة الزميلــة فــي مقدمــة األربــاح أو اخلســائر ،وميثــل الربــح أو اخلســارة بعــد
الضرائــب واحلصــص غيــر املســيطرة فــي الشــركات التابعــة للشــركة الزميلــة.
بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة ،تقــوم املجموعــة بتحديــد مــا إذا كان مــن الضــروري تســجيل أيــة خســارة انخفــاض فــي القيمــة بشــأن
اســتثمار املجموعــة فــي شــركتها الزميلــة .جتــري املجموعــة تقديـ ًرا فــي تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة لغــرض حتديــد فيمــا إذا كان هنــاك
أي دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة .فــإذا مــا حــدث ذلــك ،حتتســب املجموعــة مبلــغ انخفــاض القيمــة
بالفــرق بــن املبلــغ املمكــن اســترداده للشــركة الزميلــة وقيمتهــا الدفتريــة ويتــم تســجيل اخلســارة كــــ «حصــة فــي نتائــج شــركات زميلــة» فــي
األربــاح أو اخلســائر.
عنــد فقــد التأثيــر امللمــوس علــى الشــركة الزميلــة ،تقــوم املجموعــة بقيــاس وتســجيل أي اســتثمار متبقــي بقيمتــه العادلــة .كمــا يــدرج الفــرق بــن
القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة عنــد فقــد التأثيــر امللمــوس والقيمــة العادلــة لالســتثمار املتبقــي ومتحصــات البيــع فــي األربــاح أو اخلســائر.
 2.5.3النقد والنقد املعادل
يتكــون النقــد والودائــع قصيــرة األجــل فــي بيــان املركــز املالــي مــن النقــد لــدى البنــوك والنقــد فــي الصنــدوق والودائــع قصيــرة األجــل ذات فتــرة
اســتحقاق تبلــغ ثالثــة أشــهر أو قــل والتــي تتعــرض ملخاطــر غيــر جوهريــة تتعلــق بالتغيــر فــي القيمــة.
يتكــون النقــد والنقــد املعــادل ألغــراض بيــان التدفقــات النقديــة املجمــع مــن النقــد والودائــع قصيــرة االجــل وفقــا للتعريــف املوضــح أعــاه،
بالصافــي بعــد احلســابات املكشــوفة القائمــة لــدى البنــوك ،حيــث تعتبــر جــزءا ال يتجــزأ مــن إدارة النقــد لــدى املجموعــة.
 2.5.4ودائع محددة االجل
متثل الودائع محددة االجل ودائع لدى البنوك وتستحق خالل  3اشهر او اكثر من تاريخ اإليداع وتكتسب فوائد.
 2.5.5األدوات املالية – االعتراف املبدئي والقياس الالحق
األداة املالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي ملنشأة أو التزام مالي أو أداة حقوق ملكية ملنشأة أخرى.
 )1املوجودات املالية

االعتراف املبدئي والقياس املبدئي
يتــم تصنيــف املوجــودات املاليــة ،عنــد االعتــراف املبدئــي ،كموجــودات ماليــة مقاســة الح ًقــا بالتكلفــة املطفــأة أو كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى أو كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر.
يعتمــد تصنيــف املوجــودات املاليــة عنــد االعتــراف املبدئــي علــى خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــل املالــي ومنــوذج االعمــال الــذي
تســتعني بــه املجموعــة إلدارتهــا .باســتثناء األرصــدة التجاريــة املدينــة التــي ال تتضمــن بنــد متويــل جوهــري او التــي قامــت املجموعــة بتطبيــق
مبــررات عمليــة عليهــا ،تقــوم املجموعــة مبدئي ـاً بقيــاس األصــل املالــي بالقيمــة العادلــة زائــدا تكاليــف املعاملــة فــي حالــة املوجــودات املاليــة
غيــر املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او اخلســائر .بالنســبة لألرصــدة التجاريــة املدينــة التــي ال تتضمــن بنــد متويــل جوهــري او
تقــوم املجموعــة بتطبيــق مبــررات عمليــة عليهــا ،فيتــم قياســها مقابــل ســعر املعاملــة.
ولغــرض تصنيــف وقيــاس األصــل املالــي وفقــا للتكلفــة املطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ،فيجــب أن يــؤدي إلــى
تدفقــات نقديــة متثــل «مدفوعــات أصــل املبلــغ والفائــدة فقــط» علــى أصــل املبلــغ القائــم .ويشــار إلــى هــذا التقييــم باختبــار مدفوعــات أصــل
املبلــغ والفائــدة فقــط ويتــم إجــراؤه علــى مســتوى األداة .يتــم تصنيــف املوجــودات املاليــة ذات تدفقــات نقديــة وال متثــل اختبــار «مدفوعــات
أصــل املبلــغ والفائــدة فقــط» وقياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر بغــض النظــر عــن منــوذج األعمــال.
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كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020

 -2أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5.5األدوات املالية  -االعتراف املبدئي والقياس الالحق (تتمة)
بالنســبة لنمــوذج أعمــال املجموعــة املســتخدم فــي إدارة املوجــودات املاليــة فهــو يشــير إلــى كيفيــة إدارة املجموعــة للموجــودات املاليــة بغــرض
إنتــاج تدفقــات نقديــة .ويحــدد منــوذج األعمــال مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ســتنتج مــن حتصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو بيــع
املوجــودات املاليــة أو كليهمــا معــاً .يتــم االحتفــاظ باملوجــودات املاليــة املصنفــة واملقاســة بالتكلفــة املطفــأة ضمــن منــوذج أعمــال يهــدف
لالحتفــاظ باملوجــودات املاليــة لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة بينمــا يتــم االحتفــاظ باملوجــودات املاليــة املصنفــة واملقاســة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ضمــن منــوذج أعمــال يهــدف إلــى االحتفــاظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة والبيــع.
إن مشــتريات أو مبيعــات املوجــودات املاليــة التــي تتطلــب تســليم املوجــودات ضمــن اإلطــار الزمنــي احملــدد مــن خــال اللوائــح أو األعــراف
الســائدة فــي الســوق («املتاجــرة بالطريقــة االعتياديــة») ،تــدرج بتاريــخ املتاجــرة ،أي التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه املجموعــة بشــراء أو بيــع األصــل.

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف املوجودات املالية إلى أربع فئات:
<املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة (أدوات الدين)

<املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األرباح واخلسائر املتراكمة (أدوات الدين)
<املوجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى مــع عــدم إعــادة إدراج األربــاح أو اخلســائر املتراكمــة
عنــد إلغــاء االعتــراف (أدوات حقــوق امللكيــة)
<املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

أ) املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة (أدوات الدين)
يتــم الح ًقــا قيــاس املوجــودات املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة بواســطة طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي وتتعــرض لالنخفــاض فــي القيمــة .يتــم
إدراج األربــاح واخلســائر فــي األربــاح أو اخلســائر عندمــا يتــم إلغــاء االعتــراف باألصــل أو تعديلــه أو انخفــاض قيمتــه.
ب) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (أدوات الدين)
بالنســبة ألدوات الديــن املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ،تســجل إيــرادات الفوائــد أو إعــادة تقييــم حتويــل
العمــات األجنبيــة وخســائر انخفــاض القيمــة أو الــرد فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر ويتــم احتســابها بنفــس طريقــة احتســاب املوجــودات املاليــة
املقاســة بالتكلفــة املطفــأة .تســجل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة املتبقيــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى .عنــد إلغــاء االعتــراف ،يعــاد إدراج
التغيــر املتراكــم فــي القيمــة العادلــة مــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى األربــاح أو اخلســائر.

ليس لدى املجموعة أي أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى كما في تاريخ البيانات املالية املجمعة.

ج) موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (أدوات حقوق امللكية)
عنــد االعتــراف املبدئــي ،يجــوز للمجموعــة أن تختــار علــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء تصنيــف اســتثماراتها فــي أســهم كأدوات حقــوق ملكيــة
مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى التــي تســتوفي تعريــف حقــوق امللكيــة وفقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي 32
األدوات املاليــة :العــرض ،وتكــون غيــر محتفــظ بهــا لغــرض املتاجــرة .يتــم حتديــد التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة.

ال يتــم أبــدا إعــادة إدراج األربــاح واخلســائر لهــذه املوجــودات املاليــة إلــى األربــاح أو اخلســائر .وتســجل توزيعــات األربــاح كإيــرادات أخــرى فــي
بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع عندمــا يثبــت احلــق فــي املدفوعــات باســتثناء عندمــا تســتفيد املجموعــة مــن هــذه املتحصــات كاســترداد
جلــزء مــن تكلفــة األصــل املالــي .وفــي هــذه احلالــة ،تســجل هــذه األربــاح فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى .إن أدوات حقــوق امللكيــة املصنفــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ال تتعــرض لتقييــم انخفــاض القيمــة.

اختارت املجموعة تصنيف بعض االستثمارات في أسهم ضمن هذه لفئة على نحو غير قابل لإللغاء.

د) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
تــدرج املوجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع بالقيمــة العادلــة مــع تســجيل
صافــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
تتضمــن هــذه الفئــة بعــض االســتثمارات فــي أســهم التــي اختــارت املجموعــة علــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال
اإليــرادات الشــاملة األخــرى .وتســجل صافــي األربــاح واخلســائر مبــا فــي ذلــك أي فائــدة أو إيــرادات توزيعــات أربــاح فــي األربــاح أو اخلســائر.
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 -2أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5.5األدوات املالية  -االعتراف املبدئي والقياس الالحق (تتمة)
 )1املوجودات املالية (تتمة)
إلغاء االعتراف
يتــم إلغــاء االعتــراف (أي االســتبعاد مــن بيــان املركــز املالــي املجمــع للمجموعــة) بأصــل مالــي (أو جــزء مــن األصــل املالــي أو جــزء مــن مجموعــة
موجــودات ماليــة مماثلــة حســبما ينطبــق عليــه ذلــك) عندمــا:
<تنتهي احلقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
<تقــوم املجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو تتحمــل التزا ًمــا بدفع التدفقــات النقدية املســتلمة بالكامل
دون تأخيــر مــادي إلــى طــرف آخــر مبوجــب ترتيــب «القبــض والدفــع» وإمــا (أ) أن تقــوم املجموعــة بتحويــل كافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة
لألصــل أو (ب) ال تقــوم املجموعــة بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة لألصــل ولكنهــا فقــدت الســيطرة علــى األصــل.
عندمــا تقــوم املجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن أصــل مــا أو تقــوم بالدخــول فــي ترتيــب «القبــض والدفــع» ،تقــوم
املجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت حتتفــظ مبخاطــر ومزايــا امللكيــة وإلــى أي مــدى ذلــك .عندمــا ال تقــوم املجموعــة بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة
املخاطــر واملزايــا الهامــة لألصــل ولــم تفقــد الســيطرة علــى األصــل ،تســتمر املجموعــة فــي تســجيل األصــل احملــول مبقــدار اســتمرارها فــي
الســيطرة علــى األصــل .وفــي تلــك احلالــة ،تقــوم املجموعــة أيضـاَ بتســجيل االلتــزام ذي الصلــة .يتــم قيــاس األصــل احملــول وااللتــزام املرتبــط
بــه علــى أســاس يعكــس احلقــوق وااللتزامــات التــي حتتفــظ بهــا املجموعــة.
يتــم قيــاس الســيطرة املســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــل احملــول بالقيمــة الدفتريــة األصليــة لألصــل أو احلــد األقصــى للمقابــل
الــذي يجــب علــى املجموعــة ســداده أيهمــا أقــل.
 )2املطلوبات املالية
االعتراف املبدئي والقياس
يتــم تصنيــف املطلوبــات املاليــة عنــد االعتــراف املبدئــي كمطلوبــات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او اخلســائر او قــروض
وســلف او دائنــن او مشــتقات مصنفــة كادوات حتــوط فــي معاملــة حتــوط فعالــة وفــق املالئــم.
تتكون املطلوبات املالية للمجموعة من املطلوبات األخرى والقروض والسلف مبا في ذلك احلسابات املكشوفة لدى البنوك.
تســجل كافــة املطلوبــات املاليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ،وبالصافــي بعــد التكاليــف املتعلقــة مباشــرة باملعاملــة فــي حالــة الدائنــن .راجــع
السياســة احملاســبية املتعلقــة عقــود التأجيــر فيمــا يتعلــق باالعتــراف املبدئــي والقيــاس ملطلوبــات التأجيــر التــي تقــع خــارج نطــاق املعيــار
الدولــي للتقاريــر املاليــة .9

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف املطلوبات املالية إلى فئتني:
<املطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر،
<املطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة (مبا في ذلك القروض والسلف).
لــم تقــم املجموعــة بتصنيــف أي التــزام مالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر ،حيــث أن املطلوبــات املاليــة املدرجــة بالتكلفــة
املطفــأة هــي األكثــر ارتباطــا باملجموعــة.
مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة املطفأة
قروض وسلف
بعد االعتراف املبدئي ،يتم الحقا قياس القروض والسلف التي حتمل فائدة بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .تسجل
األربــاح او اخلســائر فــي األربــاح او اخلســائر عندمــا يتــم إلغــاء االعتــراف املطلوبــات وكذلــك مــن خــال طريقــة إطفــاء معــدل الفائــدة الفعلــي.
يتــم احتســاب التكلفــة املطفــأة أخــذا فــي االعتبــار أي خصــم أو عــاوة عنــد احليــازة واالتعــاب او التكاليــف التــي تعتبــر جــزءا ال يتجــزأ مــن
معــدل الفائــدة الفعلــي .يــدرج إطفــاء معــدل الفائــدة الفعلــي كتكاليــف متويــل فــي بيــان األربــاح او اخلســائر املجمــع.

دائنون ومصروفات مستحقة
تقيــد األرصــدة الدائنــة واملصروفــات املســتحقة عــن مبالــغ ســتدفع فــي املســتقبل لقــاء خدمــات مت تســلمها ،ســواء صــدرت بهــا فواتيــر مــن
قبــل املــورد أو لــم تصــدر.
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كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020

 -2أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5.5األدوات املالية  -االعتراف املبدئي والقياس الالحق (تتمة)
 )2املطلوبات املالية (تتمة)
إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف بأي التزام مالي عند اإلعفاء من االلتزام املرتبط باملطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته.
عنــد اســتبدال التــزام مالــي حالــي بآخــر مــن نفــس املقــرض بشــروط مختلفــة بشــكل جوهــري ،أو تعديــل شــروط االلتــزام احلالــي بشــكل كبيــر،
يتــم معاملــة هــذا التبديــل أو التعديــل كإلغــاء اعتــراف بااللتــزام األصلــي واعتــراف بالتــزام جديــد ،ويــدرج الفــرق فــي القيمــة الدفتريــة ذات
الصلــة فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
 )3مقاصة األدوات املالية
يتــم إجــراء مقاصــة بــن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة ويتــم إدراج صافــي املبلــغ فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع فقــط عنــد وجــود حــق
قانونــي حالــي ملــزم مبقاصــة املبالــغ املســجلة وتعتــزم املجموعــة التســوية علــى أســاس الصافــي أو حتقيــق املوجــودات وتســوية االلتزامــات
فــي آن واحــد.
 2.5.6انخفاض قيمة املوجودات املالية
تسجل املجموعة مخصص خسائر االئتمان املتوقعة لكافة أدوات الدين غير احملتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر كالتالي:
<املدينون التجاريون واملدينني االخرين مبا في ذلك موجودات العقود
<املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة (التسهيالت االئتمانية)
ال تتعــرض االســتثمارات فــي أســهم إلــى مخاطــر االئتمــان املتوقعــة .إضافــة الــى ذلــك ،ليــس لــدى املجموعــة اســتثمارات فــي الديــن مقاســة
بالقيمــة العادلــة منــت خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى.

 )1انخفاض قيمة املوجودات املالية بخالف التسهيالت االئتمانية
تســجل املجموعــة مخصــص خســائر االئتمــان املتوقعــة جلميــع أدوات الديــن املاليــة غيــر احملتفــظ بهــا وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح
أو اخلســائر .تســتند خســائر االئتمــان املتوقعــة إلــى الفــرق بــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة املســتحقة مبوجــب عقــد وكافــة التدفقــات
النقديــة التــي تتوقــع املجموعــة اســتالمها مخصومــة مبعــدل مقــارب لســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي .تتضمــن التدفقــات النقديــة املتوقعــة مــن
بيــع الضمانــات احملتفــظ بــه أو التحســينات االئتمانيــة التــي تعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن الشــروط التعاقديــة.
يتــم تســجيل خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مرحلتــن .بالنســبة لالنكشــافات االئتمانيــة التــي لــم حتــدث فيهــا زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر
االئتمــان منــذ االعتــراف املبدئــي ،يتــم احتســاب مخصــص خســائر االئتمــان الناجتــة عــن أحــداث التعثــر احملتملــة خــال الـــ  12شــه ًرا القادمــة
(خســائر االئتمــان املتوقعــة ملــدة  12شــه ًرا) .بالنســبة لالنكشــافات االئتمانيــة التــي حدثــت فيهــا زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ
االعتــراف املبدئــي ،يجــب احتســاب مخصــص خلســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى العمــر املتبقــي لالنكشــاف ،بصــرف النظــر عــن توقيــت
التعثــر (خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة).
فيمــا يتعلــق باملدينــن التجاريــن واملدينــن االخريــن ،تقــوم املجموعــة بتطبيــق طريقــة مبســطة الحتســاب خســائر االئتمــان املتوقعــة .وبنــاءا
عليــه ،ال تتعقــب املجموعــة التغييــرات فــي مخاطــر االئتمــان وإمنــا تقــوم بــدالً مــن ذلــك باالعتــراف مبخصــص للخســائر اســتنادا إلــى خســائر
االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة .قامــت املجموعــة بإنشــاء مصفوفــة مخصصــات تســتند إلــى
اخلبــرة التاريخيــة فــي خســائر االئتمــان ويتــم تعديلهــا بالعوامــل املســتقبلية املتعلقــة باملدينــن والبيئــة االقتصاديــة.
تعامــل املجموعــة األصــل املالــي كأصــل متعثــر فــي حالــة التأخــر فــي ســداد املدفوعــات التعاقديــة ملــدة  90يوم ـاً .ومــع ذلــك ،قــد تعتبــر
املجموعــة األصــل املالــي كأصــل متعثــر فــي بعــض احلــاالت ،وذلــك فــي حالــة أن تشــير املعلومــات الداخليــة أو اخلارجيــة إلــى عــدم احتماليــة
اســتالم املجموعــة للمبالــغ التعاقديــة القائمــة بالكامــل قبــل مراعــاة أي تعزيــزات ائتمانيــة محتفــظ بهــا مــن قبــل املجموعــة .ويتــم شــطب
األصــل املالــي عندمــا ال يوجــد أي توقــع معقــول باســترداد التدفقــات النقديــة التعاقديــة.

 )2انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية
تتكــون التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة مــن قبــل املجموعــة مــن القــروض والســلف .يســجل انخفــاض قيمــة التســهيالت االئتمانيــة فــي بيــان
املركــز املالــي املجمــع باملبلــغ املعــادل خلســائر االئتمــان املتوقعــة وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9الــذي يتــم تطبيقــه بنــاءا علــى تعليمــات
بنــك الكويــت املركــزي واملخصصــات املطلوبــة وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي أيهمــا أعلــى.
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كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020

 -2أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5.6انخفاض قيمة املوجودات املالية (تتمة)
 )2انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية (تتمة)
مخصصات خسائر االئتمان طبقا لتعليمات بنك الكويت املركزي
يتعــن علــى املجموعــة احتســاب مخصصــات خلســائر االئتمــان للتســهيالت االئتمانيــة طبقــا لتعليمــات بنــك الكويــت املركزي بشــأن التســهيالت
االئتمانيــة وحســاب املخصصــات .ويتــم تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة كمتأخــرة الســداد عندمــا ال يتــم اســتالم املدفوعــات فــي تاريــخ الســداد
التعاقــدي املقــرر لهــا أو عندمــا تزيــد قيمــة التســهيل عــن احلــدود املقــررة املعتمــدة مســبقاً .ويتــم تصنيــف التســهيل االئتمانــي كمتأخــر الســداد
ومنخفــض القيمــة عنــد التأخــر فــي ســداد الفوائــد أو قســط اصــل املبلــغ ملــدة تزيــد عــن  90يومـاً وعندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة للتســهيل
عــن قيمتــه املقــدرة املمكــن اســتردادها .وتتــم إدارة ومراقبــة القــروض املصنفــة كـــ «متأخــرة الســداد» و«متأخــرة الســداد ومنخفضــة القيمــة»
معـاً بصفتهــا تســهيالت غيــر منتظمــة ويتــم تصنيفهــا إلــى الفئــات األربــع التاليــة والتــي يتــم اســتخدامها لتحديــد املخصصــات:

الفئة

املعايير

قائمة املراقبة

غير منتظمة لفترة تصل إلى  90يوماً

مشكوك في حتصيلها

غير منتظمة لفترة تتراوح من  365-181يوماً

دون املستوى
معدومة

غير منتظمة لفترة تتراوح من  91إلى  180يوماً

غير منتظمة لفترة تتجاوز  365يوماً

املخصص احملدد
%20
%50
%100

قد تقوم املجموعة بتصنيف تسهيل ائتماني ضمن إحدى الفئات املذكورة أعاله بنا ًء على رأي اإلدارة حول أوضاع العميل املالية و/أو غير املالية.
يتــم احتســاب مخصصــات عامــة بحــد أدنــى بنســبة  %1للتســهيالت النقديــة وبنســبة  %0.5للتســهيالت غيــر النقديــة علــى كافــة مدينــي
التمويــل (بالصافــي بعــد خصــم بعــض فئــات الضمــان املقيــدة) والتــي ال تخضــع الحتســاب مخصــص محــدد.
 2.5.7عقارات استثمارية
ً
ً
تقــاس العقــارات االســتثمارية مبدئيـا بالتكلفــة مبــا فيهــا تكاليــف املعاملــة .الحقـا لالعتــراف املبدئــي ،تــدرج العقــارات االســتثمارية بالقيمــة
العادلــة التــي تعكــس ظــروف الســوق فــي تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة .يتــم إدراج األربــاح أو اخلســائر الناجتــة مــن التغيــرات فــي القيمــة
العادلــة للعقــارات االســتثمارية فــي األربــاح أو اخلســائر خــال الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا .ويتــم حتديــد القيمــة العادلــة بنــاءا علــى تقييــم ســنوي
يجريــه خبيــر تقييــم معتمــد خارجــي مــن خــال تطبيــق منــاذج التقييــم املناســبة.
يتــم إلغــاء االعتــراف بالعقــارات االســتثمارية عندمــا يتــم بيعهــا (أي فــي تاريــخ حصــول املســتلم علــى الســيطرة) أو عنــد ســحبها بصفــة دائمــة
مــن االســتخدام وال يتوقــع أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن بيعهــا .يــدرج الفــرق بــن صافــي متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل
فــي األربــاح أو اخلســائر فــي فتــرة إلغــاء االعتــراف .ويتــم حتديــد قيمــة املقابــل الــذي ســيتم إدراجــه ضمــن األربــاح أو اخلســائر الناجتــة مــن
إلغــاء االعتــراف بالعقــار االســتثماري وفقـاً ملتطلبــات حتديــد ســعر املعاملــة الــواردة فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة .15
تتــم التحويــات إلــى (أو مــن) العقــار االســتثماري فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي االســتخدام .بالنســبة للتحويــل مــن عقــار اســتثماري إلــى
عقــار يشــغله املالــك فــإن التكلفــة املقــدرة للعقــار بالنســبة للمحاســبة الالحقــة متثــل قيمــة العقــار العادلــة فــي تاريــخ التغييــر فــي االســتخدام.
إذا أصبــح العقــار الــذي يشــغله املالــك عقــاراً لالســتثمار تقــوم املجموعــة باحملاســبة عــن هــذا العقــار وفقــاً للسياســة املنصــوص عليهــا
للممتلــكات واملعــدات حتــى تاريــخ التغييــر فــي االســتخدام.
 2.5.8موجودات غير ملموسة
يتــم قيــاس املوجــودات غيــر امللموســة التــي يتــم حيازتهــا بصــورة منفصلــة بالتكلفــة عنــد االعتــراف املبدئــي .تتمثــل تكلفــة املوجــودات غيــر
امللموســة التــي مت حيازتهــا فــي دمــج لألعمــال فــي قيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ احليــازة .بعــد االعتــراف املبدئــي ،يتــم إدراج املوجــودات غيــر
امللموســة بالتكلفــة ناقص ـاً أي إطفــاء متراكــم وأي خســائر متراكمــة مــن انخفــاض القيمــة .يتــم تقييــم األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات غيــر
امللموســة إمــا علــى أنهــا محــددة أو غيــر محــددة.
تطفــأ املوجــودات غيــر امللموســة التــي لهــا أعمــار محــددة علــى مــدى أعمارهــا االقتصاديــة اإلنتاجيــة ويتــم تقييمهــا لتحديــد االنخفــاض فــي
القيمــة فــي حالــة وجــود مــا يشــير إلــى احتمــال انخفــاض قيمــة األصــل غيــر امللمــوس.
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يتــم مراجعــة فتــرة وطريقــة إطفــاء األصــل غيــر امللمــوس الــذي لــه عمــر إنتاجــي محــدد علــي األقــل فــي نهايــة تاريــخ كل فتــرة بيانــات ماليــة
مجمعــة .يتــم احملاســبة عــن التغيــرات فــي األعمــار اإلنتاجيــة املتوقعــة أو النمــط املتوقــع الســتهالك املزايــا االقتصاديــة املســتقبلية املتضمنــة
فــي األصــل عــن طريــق تغييــر فتــرة أو طريقــة اإلطفــاء ،حســبما يكــون مالئمـاً ،وتعامــل كتغيــرات فــي التقديــرات احملاســبية .يتــم االعتــراف
مبصــروف اإلطفــاء علــى املوجــودات غيــر امللموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة احملــددة فــي بيــان األربــاح او اخلســائر املجمــع ضمــن فئــة
املصروفــات التــي تتفــق مــع وظيفــة املوجــودات غيــر امللموســة.
 2.5.9ممتلكات ومعدات
تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة بالصافي بعد االستهالك املتراكم واي انخفاض في القيمة.

يتــم احتســاب االســتهالك باســتخدام طريقــة القســط الثابــت لتخفيــض تكلفــة املمتلــكات واملعــدات إلــى قيمتهــا املتبقيــة علــى مــدى أعمارهــا
اإلنتاجيــة املقــدرة .وال يتــم اســتهالك األرض ملــك حــر.

يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدة األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات وهي كالتالي:
<مباني

<معدات مكتبية

 20سنة

 5 – 3سنة

إن بنــد املمتلــكات واملعــدات وأي جــزء جوهــري مســجل مبدئيـاً يتــم إلغــاء االعتــراف بــه عند البيع (أي ،تاريخ حصول املســتلم على الســيطرة) أو
عنــد عــدم توقــع منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامه أو بيعــه .تــدرج أي أربــاح أو خســائر ناجتــة عن إلغــاء االعتراف باألصل (احملتســبة
بالفــرق بــن صافــي متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل) فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع عنــد إلغــاء االعتــراف باألصــل.
يتــم مراجعــة القيمــة التخريديــة واألعمــار اإلنتاجيــة وطــرق االســتهالك للممتلــكات واملعــدات فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ويتــم تعديلهــا إن كان
ذلــك مالئ ًمــا.
 2.5.10انخفاض قيمة املوجودات غير املالية

تقــوم املجموعــة بتاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة بإجــراء تقييــم لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن أصــل مــا قــد تنخفــض قيمتــه.
إذا مــا ظهــر مثــل ذلــك املؤشــر أو عنــد ضــرورة إجــراء اختبــار انخفــاض القيمــة الســنوي لألصــل ،تقــوم املجموعــة بتقديــر املبلــغ املقــدر املمكــن
اســترداده لهــذا األصــل .إن القيمــة املمكــن اســتردادها لألصــل هــي القيمــة العادلــة لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد ناقص ـاً تكاليــف البيــع أو
منتجــا لتدفقــات نقديــة واردة مســتقلة بشــكل
القيمــة اثنــاء االســتخدام ،أيهمــا أكبــر ،ويتــم حتديدهــا لــكل أصــل فــردي مــا لــم يكــن األصــل
ً
كبيــر عــن تلــك التــي تنتجهــا املوجــودات أو مجموعــات املوجــودات األخــرى .عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة ألصــل مــا أو وحــدة إنتــاج النقــد
عــن املبلــغ املمكــن اســترداده ،يعتبــر األصــل قــد انخفضــت قيمتــه ويخفــض إلــى قيمتــه املمكــن اســتردادها.

عنــد تقييــم القيمــة اثنــاء االســتخدام ،تخصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة إلــى القيمــة احلاليــة باســتخدام معــدل خصــم قبــل
الضرائــب والــذي يعكــس تقييمــات الســوق احلاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال واملخاطــر احملــددة لألصــل .عنــد حتديــد القيمــة العادلــة ناقصـاً
التكاليــف حتــى البيــع ،تؤخــذ املعامــات احلديثــة فــي الســوق فــي االعتبــار .فــي حالــة عــدم إمكانيــة حتديــد مثــل هــذه املعامــات ،يتــم
اســتخدام منــوذج تقييــم مناســب .ويتــم تأييــد هــذه احلســابات باســتخدام مضاعفــات التقييــم وأســعار األســهم املعلنــة للشــركات املتداولــة علنــا
أو مؤشــرات القيمــة العادلــة املتاحــة األخــرى.

يســتند احتســاب املجموعــة النخفــاض القيمــة علــى املوازنــات التفصيليــة واحلســابات التقديريــة التــي يتــم إعدادهــا بصــورة منفصلــة لــكل
وحــدة مــن وحــدات إنتــاج النقــد لــدى املجموعــة والتــي يتــم توزيــع املوجــودات الفرديــة عليهــا .تغطــي هــذه املوازنــات واحلســابات التقديريــة
عــادة فتــرة خمــس ســنوات .وبالنســبة للفتــرات األطــول ،يتــم حســاب معــدل منــو طويــل األجــل ويتــم تطبيقــه لتوقــع التدفقــات النقديــة
املســتقبلية بعــد الســنة اخلامســة.

بالنســبة للموجــودات باســتثناء الشــهرة ،يتــم إجــراء تقييــم فــي تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة لتحديــد مــا إذا وجــد أي مؤشــر علــى أن خســائر
انخفــاض القيمــة املســجلة لــم تعــد موجــودة أن انخفضــت .فــإذا مــا وجــد هــذا املؤشــر ،تقــوم املجموعــة بتقديــر املبلــغ املمكــن اســترداده لألصــل
أو وحــدة انتــاج النقــد .ويتــم رد خســائر انخفــاض القيمــة املســجلة ســابقاً فقــط فــي حالــة وجــود تغييــر فــي االفتراضــات املســتخدمة لتحديــد
املبلــغ املمكــن اســترداده لألصــل منــذ آخــر خســارة تقييــم مســجلة .إن الــرد محــدود بحيــث أال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل قيمتــه املمكــن
اســتردادها وال يتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي كانــت ســيتم حتديدهــا بالصافــي بعــد االســتهالك فــي حالــة عــدم تســجيل خســائر االنخفــاض
فــي قيمــة األصــل فــي ســنوات ســابقة .يــدرج الــرد فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع مــا لــم يــدرج األصــل باملبلــغ املعــاد تقييمــه ،وفــي هــذه
احلالــة ،يتــم التعامــل مــع الــرد كزيــادة إعــادة تقييــم.
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يتــم اختبــار الشــهرة ســنوياً كمــا فــي تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة لتحديــد االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تتوافــر الظــروف التــي تشــير إلــى
احتمــال انخفــاض القيمــة الدفتريــة .يتحــدد انخفــاض قيمــة الشــهرة بتقييــم املبلــغ املمكــن اســترداده لــكل وحــدة إنتــاج نقــد (أو مجموعــة مــن
وحــدات إنتــاج النقــد) التــي تتــوزع عليهــا الشــهرة .تســجل خســائر انخفــاض القيمــة إذا كان املبلــغ املمكــن اســترداده لوحــدة انتــاج النقــد أقــل
مــن قيمتهــا الدفتريــة .ال ميكــن رد خســائر انخفــاض القيمــة املتعلقــة بالشــهرة فــي فتــرات مســتقبلية.

يتــم اختبــار املوجــودات غيــر امللموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر احملــددة لغــرض حتديــد انخفــاض القيمــة ســنويا كمــا فــي تاريــخ البيانــات
املاليــة املجمعــة علــى مســتوى وحــدة انتــاج النقــد -متــى أمكــن ذلــك -وعندمــا تشــير الظــروف إلــى احتمــال انخفــاض القيمــة الدفتريــة.
 2.5.11مزايا املوظفني

تقــدم املجموعــة مكافــأة نهايــة اخلدمــة جلميــع موظفيهــا .إن اســتحقاق هــذه املكافــأة يســتند عــاد ًة إلــى الراتــب النهائــي وطــول فتــرة خدمــة
املوظفــن ويخضــع الــى إمتــام احلــد األدنــى مــن فتــرة اخلدمــة .إن التكاليــف املتوقعــة لهــذه املكافــآت يتــم تســجيلها كمصروفــات مســتحقة
علــى مــدى فتــرة اخلدمــة .ان هــذا االلتــزام غيــر املمــول ميثــل املبلــغ املســتحق الدفــع لــكل موظــف نتيجــة النتهــاء اخلدمــة بتاريــخ البيانــات
املاليــة املجمعــة.
إضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم املجموعــة بالنســبة للموظفــن الكويتيــن بدفــع اشــتراكات للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ،وحتتســب هــذه
االشــتراكات علــى أســاس نســبة مئويــة مــن رواتــب املوظفــن.
 2.5.12مخصصات

تقيــد املخصصــات عندمــا يكــون لــدى املجموعــة التــزام حالــي (قانونــي أو اســتداللي) نــاجت عــن حــدث وقــع فــي الســابق ،ومــن احملتمــل أن
يتطلــب اســتخدام املــوارد التــي تتضمــن منافــع اقتصاديــة لتســوية االلتــزام وميكــن تقديــر مبلــغ االلتــزام بصــورة موثــوق فيهــا.
ً
إذا كان تأثيــر القيمــة الزمنيــة لألمــوال ماديــا ،يتــم خصــم املخصصــات باســتخدام معــدل حالــي قبــل الضرائــب بحيــث يعكــس ،وفقـا ملــا هــو
مالئــم ،املخاطــر املرتبطــة بااللتــزام .عنــد اســتخدام اخلصــم ،يتــم االعتــراف بالزيــادة فــي املخصــص نتيجــة مــرور الوقــت كتكاليــف متويــل.

تتــم مراجعــة املخصصــات فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة وتعديلهــا لكــي تعكــس أفضــل تقديــر حالــي .عندمــا تتوقــع املجموعــة اســترداد
جــزء مــن املخصــص أو املخصــص بالكامــل ،علــى ســبيل املثــال وفق ـاً لعقــد تأمــن ،يتــم االعتــراف باالســترداد كأصــل منفصــل ولكــن فقــط
عندمــا يكــون هــذا االســترداد مؤكــدًا بالفعــل .يتــم عــرض املصروفــات املتعلقــة بأيــة مخصصــات فــي بيــان األربــاح او اخلســائر املجمــع
بالصافــي بعــد أي اســترداد.
 2.5.13أسهم خزينة

تتكــون أســهم اخلزينــة مــن األســهم اخلاصــة املصــدرة للشــركة األم التــي مت إعــادة شــرائها مــن قبــل املجموعــة ولــم يتــم إعــادة إصدارهــا أو
إلغائهــا بعــد .يتــم احملاســبة عــن أســهم اخلزينــة باســتخدام طريقــة التكلفــة حيــث يتــم إدراج املتوســط املرجــح لتكلفــة األســهم املعــاد شــرائها
فــي حســاب مقابــل ضمــن حقــوق امللكيــة .عنــد إعــادة إصــدار أســهم اخلزينــة يتــم إدراج األربــاح الناجتــة ضمــن حســاب منفصــل فــي حقــوق
امللكيــة ،احتياطــي أســهم اخلزينــة ،والــذي يعتبــر غيــر قابــل للتوزيــع ،كمــا يتــم حتميــل اخلســائر احملققــة علــى نفــس احلســاب فــي حــدود
الرصيــد الدائــن لذلــك احلســاب ،ويتــم حتميــل اخلســائر اإلضافيــة علــى األربــاح املرحلــة ثــم االحتياطــي االختيــاري ثــم االحتياطــي االجبــاري.
تســتخدم األربــاح احملققــة الحقـاً عــن بيــع أســهم اخلزينــة ً
أول ملقاصــة اخلســائر املؤقتــة املســجلة ســابقاً فــي االحتياطيــات واألربــاح املرحلــة
واحتياطــي أســهم اخلزينــة علــى التوالــي .ال يتــم دفــع أيــة توزيعــات أربــاح نقديــة عــن أســهم اخلزينــة .ويــؤدي إصــدار أســهم األربــاح إلــى زيــادة
عــدد أســهم اخلزينــة نســبياً وتخفيــض متوســط تكلفــة الســهم بــدون التأثيــر علــى إجمالــي تكلفــة أســهم اخلزينــة.
 2.5.14توزيع األرباح

تســجل املجموعــة التــزام بســداد األربــاح عندمــا ال يصبــح هــذا االمــر فــي نطــاق ســيطرة املجموعــة .وفقــا لقانــون الشــركات ،يســمح بتوزيــع
األربــاح بعــد اعتمادهــا مــن املســاهمني فــي اجلمعيــة العموميــة الســنوية .يســجل املبلــغ املقابــل مباشــرة فــي حقــوق امللكيــة.
مت اإلفصــاح عــن توزيعــات األربــاح للســنة والتــي مت اعتمادهــا الحقــا لتاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة كحــدث الحــق بعــد تاريــخ البيانــات املاليــة
املجمعة.
 2.5.15إيرادات توزيعات أرباح

تسجل إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت احلق في استالم الدفعات.
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 -2أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5.16الضرائب

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والضرائب
حتتســب الشــركة األم حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة  %1وفق ـاً للحســاب املعــدل اســتناداً إلــى قــرار أعضــاء مجلــس إدارة
املؤسســة الــذي ينــص علــى أنــه يجــب اســتبعاد اإليــرادات مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة والتحويــل إلــى
االحتياطــي االجبــاري مــن ربــح الســنة عنــد حتديــد احلصــة.

ضريبة دعم العمالة الوطنية
حتتســب الشــركة األم ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وفق ـاً للقانــون رقــم  19لســنة  2000وقــرار وزيــر املاليــة رقــم  24لعــام  2006بنســبة
 % 2.5مــن ربــح الســنة اخلاضــع للضريبــة .وفق ـاً للقانــون ،مت خصــم اإليــرادات مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة وتوزيعــات األربــاح النقديــة
مــن الشــركات املدرجــة التــي تخضــع لضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة مــن ربــح الســنة.
الزكاة
يتم احتساب الزكاة بنسبة  %1من ربح املجموعة وفقاً لقرار وزارة املالية رقم  2007/58الذي يسري اعتباراً من  10ديسمبر .2007
 2.5.17االعتراف باإليرادات
يتــم االعتــراف باإليــرادات فــي فتــرة زمنيــة معينــة أو علــى مــدى الوقــت عندمــا (أو فــور) تســتوفي املجموعــة التزامــات األداء مــن خــال حتويــل
البضاعــة أو اخلدمــات املطلوبــة إلــى العميــل.

إيرادات أتعاب وعمولة
تكتســب املجموعــة إيــرادات األتعــاب والعمــوالت مــن مجموعــة متنوعــة مــن اخلدمــات املاليــة التــي تقدمهــا لعمالئهــا .يتــم تســجيل إيــرادات
األتعــاب والعمــوالت وفق ـاً للمبلــغ الــذي يعكــس املقابــل الــذي تتوقــع املجموعــة أحقيتهــا فيــه مقابــل تقــدمي اخلدمــات.
يتــم حتديــد التزامــات األداء وكذلــك توقيــت الوفــاء بهــا فــي بدايــة العقــد .وال تتضمــن عقــود إيــرادات املجموعــة بصــورة منطيــة العديــد مــن
التزامــات األداء.
عندمــا تقــدم املجموعــة اخلدمــة لعمالئهــا ،يتــم إصــدار فاتــورة باملبلــغ النقــدي املقابــل لهــا وعــاد ًة مــا يســتحق علــى الفــور عنــد الوفــاء باخلدمــة
عنــد فتــرة زمنيــة معنيــة أو فــي نهايــة فتــرة العقــد فــي حالــة اخلدمــة املقدمــة علــى مــدار الوقــت.
انتهت املجموعة الى ان املبلغ الرئيسي في ترتيبات اإليرادات حيث انها تسيطر بصورة منطية على اخلدمات قبل حتويلها الى العميل.
 2.5.18إيرادات ومصروفات فوائد
تســجل إيــرادات ومصروفــات الفوائــد فــي بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع جلميــع األدوات املاليــة التــي حتمــل فائــدة باســتخدام طريقــة
معــدل الفائــدة الفعلــي .تســتخدم طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي الحتســاب التكلفــة املطفــأة لالصــل املالــي او االلتــزام املالــي ويتــم توزيعــه
واالعتــراف بــه كايــرادات فوائــد او مصروفــات فوائــد فــي األربــاح او اخلســائر علــى مــدى الفتــرة ذات الصلــة.
 2.5.19العمالت األجنبية
تعــرض البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة بالدينــار الكويتــي وهــو العملــة الرئيســية للشــركة األم .تقــوم كل شــركة فــي املجموعــة بتحديــد
العملــة الرئيســية لهــا ،كمــا يتــم قيــاس البنــود املدرجــة فــي البيانــات املاليــة لــكل شــركة باســتخدام تلــك العملــة الرئيســية .تســتخدم املجموعــة
الطريقــة املباشــرة للتجميــع وعنــد بيــع عمليــة أجنبيــة تعكــس األربــاح أو اخلســائر املعــاد تصنيفهــا إلــى األربــاح أو اخلســائر املبلــغ النــاجت عــن
اســتخدام هــذه الطريقــة.

املعامالت واألرصدة
يتــم مبدئيــا قيــد املعامــات بعمــات أجنبيــة مــن قبــل شــركات املجموعــة بالعملــة الرئيســية لــكل منهــا وفقـاً لســعر الصــرف الفــوري فــي تاريــخ
تأهــل املعاملــة لالعتــراف ألول مــرة.
ويتــم حتويــل املوجــودات واملطلوبــات النقديــة املدرجــة بعمــات أجنبيــة إلــى العملــة الرئيســية وفقـاً لســعر الصــرف الفــوري فــي تاريــخ البيانــات
املاليــة املجمعــة .وتســجل الفــروق الناجتــة مــن التســوية أو حتويــل البنــود النقديــة فــي األربــاح أو اخلســائر.
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 -2أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5.19العمالت األجنبية (تتمة)
يتــم حتويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف كمــا فــي تواريــخ املعامــات
املبدئيــة .وبالنســبة للبنــود غيــر النقديــة التــي يتــم إعــادة قياســها وفقـاً للقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة فيتــم حتويلهــا باســتخدام أســعار الصــرف
كمــا فــي التاريــخ الــذي مت فيــه حتديــد القيمــة العادلــة .تتــم معاملــة الربــح أو اخلســارة الناجتــة مــن حتويــل البنــود غيــر النقديــة املقاســة
بالقيمــة العادلــة مبــا يتماشــى مــع االعتــراف بالربــح أو اخلســارة الناجتــة مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للبنــد (أي ان فــروق حتويــل البنــود
التــي تــدرج أربــاح أو خســائر قيمتهــا العادلــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى أو األربــاح أو اخلســائر يتــم ايضــا تســجيلها فــي اإليــرادات
الشــاملة األخــرى أو األربــاح أو اخلســائر علــى التوالــي).
عنــد حتديــد ســعر الصــرف الفــوري الــذي سيســتخدم عنــد االعتــراف املبدئــي ألصــل أو مصروفــات أو إيــرادات (أو جــزء منهــا) أو عنــد إلغــاء
االعتــراف بأصــل أو التــزام غيــر نقــدي متعلــق بدفعــات مقدمــة ،فــإن تاريــخ املعاملــة هــو التاريــخ الــذي تقــوم فيــه املنشــأة باالعتــراف املبدئــي
لألصــل أو االلتــزام غيــر النقــدي الــذي نشــأ عــن تلــك الدفعــات املقدمــة .فــي حالــة وجــود عــدة مبالــغ مدفوعــة أو مســتلمة مقدمــا ،فيجــب
علــى املجموعــة حتديــد تاريــخ املعاملــة لــكل مبلــغ مدفــوع أو مســتلم مــن الدفعــات مقدمــا.

شركات املجموعة
عنــد التجميــع ،يتــم حتويــل املوجــودات واملطلوبــات للعمليــات األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ البيانــات
املاليــة املجمعــة ،وحتــول بيانــات األربــاح أو اخلســائر لهــذه الشــركات بأســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ املعامــات .تــدرج فــروق حتويــل
العمــات األجنبيــة الناجتــة عــن التحويــل بغــرض التجميــع ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى .عنــد بيــع عمليــة أجنبيــة ،يعــاد تصنيــف بنــد
اإليــرادات الشــاملة األخــرى املتعلــق بهــذه العمليــة األجنبيــة إلــى األربــاح أو اخلســائر.
تتــم معاملــة أيــة شــهرة ناجتــة مــن حيــازة عمليــة أجنبيــة وأي تعديــات علــى القيمــة العادلــة للقيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات الناجتــة
مــن احليــازة كموجــودات ومطلوبــات للعمليــة األجنبيــة ويتــم حتويلهــا بســعر الصــرف الفــوري لتحويــل العمــات األجنبيــة فــي تاريــخ البيانــات
املاليــة املجمعــة.
 2.5.20موجودات بصفة األمانة
تقــدم املجموعــة خدمــات الضمــان وخدمــات األمانــة األخــرى التــي ينتــج عنهــا االحتفــاظ مبوجــودات أو اســتثمار موجــودات نيابــة عــن العمــاء.
ال يتــم عــرض املوجــودات احملتفــظ بهــا بصفــة أمانــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة مــا لــم تســتوفي معاييــر االعتــراف حيــث أنهــا ليســت ضمــن
املوجــودات اخلاصــة باملجموعة.
 2.5.21املوجودات واملطلوبات احملتملة

ال يتم إدراج املوجودات احملتملة ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون حتقيق املنافع االقتصادية محتم ً
ال.
ال يتــم إدراج املطلوبــات احملتملــة فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع ولكــن يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي اإليضاحــات حــول البيانــات املاليــة املجمعــة مــا
لــم يكــن احتمــال تدفــق املــوارد التــي تشــتمل علــى منافــع اقتصاديــة إلــى خــارج الشــركة مســتبعداً.
 2.5.22معلومات القطاعات
إن القطــاع هــو جــزء مميــز مــن املجموعــة يضطلــع بأنشــطة األعمــال التــي ينتــج عنهــا إيــرادات ويتحمــل عنهــا تكاليــف .تســتخدم إدارة الشــركة
األم قطاعــات التشــغيل لتخصيــص املــوارد وتقييــم األداء .يتــم جتميــع قطاعــات التشــغيل التــي تتميــز بســمات اقتصاديــة مماثلــة وتتشــابه
فــي املنتجــات واخلدمــات ونوعيــة العمــاء متــى كان ذلــك مالئ ًمــا ويتــم إعــداد التقاريــر بشــأنها بصفتهــا قطاعــات ميكــن إعــداد تقريــر عنهــا.
 2.5.23عقود التأجير

املجموعة كمستأجر
قامــت املجموعــة بتطبيــق طريقــة اعتــراف وقيــاس فرديــة لكافــة عقــود التأجيــر باســتثناء عقــود التأجيــر قصيــرة األجــل وعقــود تأجيــر
املوجــودات منخفضــة القيمــة .وتســجل املجموعــة مطلوبــات عقــود التأجيــر ألداء مدفوعــات عقــود التأجيــر وموجــودات حــق االســتخدام مبــا
ميثــل حــق اســتخدام املوجــودات ذات الصلــة.

46

التقرير السنـوي

2020
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020

 -2أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5.23العمالت األجنبية (تتمة)

 )1موجودات حق االستخدام
تعتــرف املجموعــة مبوجــودات حــق االســتخدام فــي تاريــخ بدايــة عقــد التأجيــر (أي التاريــخ الــذي يصبــح فيــه األصــل ذي الصلــة متاح ـاً
لالســتخدام) .وتقــاس موجــودات حــق االســتخدام وفقــاً للتكلفــة ناقصــاً أي اســتهالك متراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة ،ويتــم تعديلهــا
مبــا يعكــس أي إعــادة قيــاس ملطلوبــات عقــود التأجيــر .تتضمــن تكلفــة موجــودات حــق االســتخدام قيمــة مطلوبــات عقــود التأجيــر املســجلة
والتكاليــف املبدئيــة املباشــرة املتكبــدة ومدفوعــات عقــود التأجيــر املســددة فــي أو قبــل تاريــخ البــدء ناقصـاً أي حوافــز عقــود تأجيــر مســتلمة.
يتــم اســتهالك موجــودات حــق االســتخدام املعتــرف بهــا علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي املقــدر لألصــل أو مــدة عقــد
التأجيــر أيهمــا أقصــر.
فــي حالــة انتقــال ملكيــة األصــل املؤجــل إلــى املجموعــة فــي نهايــة فتــرة االيجــار أو تعكــس التكاليــف ممارســة خيــار الشــراء ،يحتســب
االســتهالك باســتخدام العمــر اإلنتاجــي املقــدر لألصــل.
كما تتعرض موجودات حق االستخدام النخفاض القيمة .راجع السياسات احملاسبية بالقسم رقم ( )2.4.10انخفاض قيمة املوجودات غير املالية.

 )2مطلوبات عقود التأجير
تعتــرف املجموعــة فــي تاريــخ بدايــة عقــد التأجيــر مبطلوبــات العقــد والتــي يتــم قياســها وفقـاً للقيمــة احلاليــة ملدفوعــات عقــد التأجيــر التــي
ســيتم ســدادها علــى مــدى فتــرة عقــد التأجيــر .وتتضمــن مدفوعــات عقــد التأجيــر املدفوعــات الثابتــة (مبــا فــي ذلــك املدفوعــات الثابتــة
بطبيعتهــا) ناقصــا أي حوافــز تأجيــر مســتحقة ومدفوعــات عقــد التأجيــر املتغيــرة التــي تعتمــد علــى أحــد املؤشــرات أو املعــدالت وكذلــك املبالــغ
التــي مــن املتوقــع ســدادها مبوجــب ضمانــات القيمــة التخريديــة .كمــا تشــتمل مدفوعــات عقــد التأجيــر علــى ســعر املمارســة خليــار الشــراء
والتــي مــن املؤكــد بصــورة معقولــة مــن أنــه يتــم ممارســته مــن قبــل املجموعــة ومدفوعــات الغرامــات إلنهــاء عقــد التأجيــر فــي حالــة إذا كانــت
مــدة عقــد التأجيــر تعكــس ممارســة املجموعــة خليــار إنهــاء العقــد.
فــي حالــة مدفوعــات التأجيــر املتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل مــا ،فيتــم تســجيلها كمصروفــات (مــا لــم يتــم تكبدهــا إلنتــاج
مخــزون) فــي الفتــرة التــي يقــع فيهــا احلــدث أو الظــروف التــي تســتدعي ســداد املدفوعــات .عنــد احتســاب القيمــة احلاليــة ملدفوعــات عقــد
التأجيــر ،تســتخدم املجموعــة معــدل االقتــراض املتزايــد فــي تاريــخ بدايــة عقــد التأجيــر فــي حالــة إذا كان معــدل االقتــراض املتضمــن فــي
عقــد التأجيــر غيــر قابــل للتحديــد بشــكل فــوري .وبعــد تاريــخ بدايــة العقــد ،يتــم زيــادة مبلــغ مطلوبــات عقــد التأجيــر لكــي يعكــس تراكــم تكلفــة
الفائــدة بينمــا يتــم تخفيضــه مقابــل مدفوعــات عقــد التأجيــر املســددة .إضافــة إلــى ذلــك يعــاد قيــاس القيمــة الدفتريــة ملطلوبــات عقــد التأجيــر
فــي حالــة أن يطــرأ تعديــل أو تغيــر فــي مــدة عقــد التأجيــر أو تغيــر فــي مدفوعــات عقــد التأجيــر (علــى ســبيل املثــال التغيــرات فــي املدفوعــات
املســتقبلية الناجتــة مــن التغيــر فــي املعــدل أو املؤشــر املســتخدم فــي حتديــد مدفوعــات التأجيــر هــذه) أو تغيــر فــي التقييــم الــذي يتــم إجــراؤه
لتحديــد مــا إذا كان ســيتم شــراء األصــل ذي الصلــة.

 )3عقود التأجير قصيرة األجل وعقود املوجودات منخفضة القيمة
تطبــق املجموعــة إعفــاء االعتــراف للعقــود قصيــرة األجــل بالنســبة لعقــود تأجيــر املمتلــكات واملعــدات قصيــرة األجــل اخلاصــة بهــا (أي تلــك
العقــود التــي تقــدر مدتهــا بفتــرة  12شــهراً أو أقــل مــن تاريــخ بدايــة التأجيــر والتــي ال تتضمــن خيــار شــراء األصــل) .كمــا أنهــا تطبــق إعفــاء
االعتــراف لعقــود املوجــودات منخفضــة القيمــة بالنســبة لعقــود تأجيــر املعــدات املكتبيــة التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة .ويتــم تســجيل مدفوعــات
عقــد التأجيــر فــي حالــة العقــود قصيــرة األجــل وعقــود املوجــودات منخفضــة القيمــة كمصروفــات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى
فتــرة عقــد التأجيــر.
 2.5.24أحداث بعد فترة البيانات املالية املجمعة
إذا اســتلمت املجموعــة معلومــات بعــد فتــرة البيانــات املاليــة املجمعــة ولكــن قبــل تاريــخ التصريــح بإصدارهــا حــول ظــروف وقعــت فــي نهايــة
فتــرة البيانــات املاليــة املجمعــة ،ســتقوم املجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت املعلومــات تؤثــر علــى املبالــغ املســجلة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة
للمجموعــة .وســتقوم املجموعــة بتعديــل املبالــغ املســجلة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة بحيــث تعكــس أي أحــداث تــؤدي إلــى تعديــات بعــد فتــرة
البيانــات املاليــة املجمعــة ،باإلضافــة إلــى حتديــث اإلفصاحــات التــي تتعلــق بتلــك الظــروف فــي ضــوء املعلومــات اجلديــدة .فــي حالــة وقــوع أي
أحــداث ال تــؤدي إلــى تعديــات بعــد فتــرة البيانــات املاليــة املجمعــة ،لــن تقــوم املجموعــة بتغييــر املبالــغ املســجلة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة
لديهــا ،ولكــن ســوف تقــوم باإلفصــاح عــن طبيعــة احلــدث الــذي ال يــؤدي إلــى تعديــات وتقديــر تأثيــره املالــي أو بيــان عــدم إمكانيــة إجــراء
هــذا التقييــم متــى كان ذلــك ممكنـاَ.
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 -2أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5.25تصنيف املوجودات واملطلوبات إلى متداولة مقابل غير متداولة
تعــرض املجموعــة املوجــودات واملطلوبــات فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع اســتناداً إلــى تصنيفهــا إلــى بنــود متداولة/غيــر متداولــة .يكــون األصــل
متــداوالً عندما:
<يكون من املتوقع االعتراف به أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة تشغيل عادية؛ أو
<يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض املتاجرة؛ أو
<يكون من املتوقع االعتراف به خالل اثني عشر شهراً بعد فترة البيانات املالية املجمعة؛ أو
ً
<ميثــل النقــد والنقــد املعــادل مــا لــم يكــن مقيــدا مــن التبــادل أو االســتخدام لتســوية التــزام لفتــرة اثنــي عشــر شــهرا علــى األقــل بعــد فتــرة
البيانــات املاليــة املجمعــة.

تصنف كافة املوجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

<يكون االلتزام متداوالً عندما:
<يكون من املتوقع سداده في دورة تشغيل عادية؛ أو
<يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض املتاجرة؛ أو
<يكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد فترة البيانات املالية املجمعة؛ أو
<عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة البيانات املالية املجمعة.

تقوم املجموعة بتصنيف كافة املطلوبات األخرى كغير متداولة.
 2.5.26قياس القيمة العادلة

تعــرف القيمــة العادلــة بأنهــا الســعر املســتلم مــن بيــع أصــل مــا أو املدفــوع لنقــل التــزام مــا فــي معاملــة منظمــة بــن املشــاركني فــي الســوق فــي
تاريــخ القيــاس .يســتند قيــاس القيمــة العادلــة إلــى افتــراض حــدوث معاملــة بيــع األصــل أو نقــل االلتــزام:
<البيع أو النقل في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو

<البيع أو النقل في ظل غياب السوق الرئيسي ،في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.

يجب أن يكون بإمكان املجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي ميكــن للمشــاركني فــي الســوق اســتخدامها عنــد تســعير األصــل
أو االلتــزام ،بافتــراض أن املشــاركني فــي الســوق ســيعملون لتحقيــق مصاحلهــم االقتصاديــة املثلــى.
يراعــي قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل غيــر املالــي قــدرة املشــارك فــي الســوق علــى إنتــاج منافــع اقتصاديــة مــن خــال اســتخدام األصــل بأعلــى
وأفضــل مســتوى لــه ،أو مــن خــال بيعــه إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق مــن احملتمــل أن يســتخدم األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه.
تســتخدم املجموعــة أســاليب تقييــم مالئمــة للظــروف والتــي يتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،مــع حتقيــق أقصــى اســتخدام
للمدخــات امللحوظــة ذات الصلــة وتقليــل اســتخدام املدخــات غيــر امللحوظــة.
تصنــف كافــة املوجــودات واملطلوبــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو االفصــاح عنهــا فــي البيانــات املاليــة املجمعــة ضمــن اجلــدول الهرمــي
للقيمــة العادلــة ،واملبــن كمــا يلــي ،اســتناداً إلــى أقــل مســتوى مــن املدخــات والــذي ميثــل أهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
<املستوى  :1األسعار املعلنة (غير املعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املماثلة؛

ً
ملحوظا بشكل مباشر أو غير
<املستوى  :2أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت والذي ميثل أهمية لقياس القيمة العادلة
مباشر؛ و
ً
ملحوظا.
<املستوى  :3أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من املدخالت والذي ميثل أهمية لقياس القيمة العادلة

بالنســبة لــأدوات املاليــة املســعرة فــي أســواق نشــطة ،حتــدد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى األســعار املعلنــة فــي الســوق .وتســتخدم أســعار البيــع
للموجــودات وأســعار الشــراء للمطلوبات.
بالنســبة لــأدوات املاليــة غيــر املســعرة ،يتــم حتديــد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى القيمــة الســوقية الســتثمار مماثــل أو التدفقــات النقديــة
املخصومــة أو منــاذج التقييــم املناســبة األخــرى أو أســعار املتداولــن.
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 -2أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 2.5.26قياس القيمة العادلة (تتمة)
بالنســبة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة املســجلة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة علــى أســاس متكــرر ،حتــدد املجموعــة مــا إذا كانــت هنــاك
حتويــات قــد حدثــت بــن املســتويات فــي اجلــدول الهرمــي عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف (اســتنا ًدا إلــى أقــل مســتوى مــن املدخــات التــي
تعتبــر جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل) فــي نهايــة كل فتــرة بيانــات ماليــة مجمعــة.
ألغــراض افصاحــات القيمــة العادلــة ،حــددت املجموعــة فئــات املوجــودات واملطلوبــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص واملخاطــر املرتبطــة
باألصــل أو االلتــزام ومســتوى اجلــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة وفقــا للمبــن أعــاه.

 -3األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة
إن إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى املبالــغ املســجلة لإليــرادات
واملصروفــات واملوجــودات واملطلوبــات واإلفصاحــات املرفقــة واإلفصــاح عــن املطلوبــات احملتملــة .إن عــدم التأكــد مــن هــذه االفتراضــات
والتقديــرات ميكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج قــد تتطلــب إجــراء تعديــل مــادي علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات أو املطلوبــات املتأثــرة فــي الفتــرات
املســتقبلية.

 3.1األحكام
عنــد تطبيــق السياســات احملاســبية للمجموعــة ،قامــت اإلدارة باتخــاذ األحــكام التاليــة التــي لهــا التأثيــر األكثــر جوهريــة علــى املبالــغ املدرجــة
فــي البيانــات املاليــة املجمعــة:

تصنيف املوجودات املالية

حتــدد املجموعــة تصنــف املوجــودات املاليــة اســتناداً إلــى تقييــم منــوذج األعمــال الــذي يتــم ضمنــه االحتفــاظ باملوجــودات وتقييــم مــا إذا كانــت
الشــروط التعاقديــة لألصــل املالــي متثــل مدفوعــات أصــل املبلــغ والفائــدة فقــط علــى أصــل املبلــغ القائــم.

أساس االستمرارية
قامــت اإلدارة بتقييــم قــدرة املجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وهــي علــى قناعــة أن املجموعــة لديهــا املــوارد
الالزمــة ملواصلــة أعمالهــا فــي املســتقبل القريــب .باإلضافــة إلــى ذلــك ،لــم تكــن اإلدارة علــى علــم بوجــود أي عوامــل عــدم تيقــن مــادي قــد
تثيــر شــكاً جوهر ًيــا حــول قــدرة املجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية .وبالتالــي ،فقــد مت إعــداد البيانــات املاليــة
املجمعــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

 3.2التقديرات واالفتراضات
إن االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق باملصــادر املســتقبلية والرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقديــرات بتاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة
والتــي ترتبــط مبخاطــر جوهريــة تتســبب فــي إجــراء تعديــل مــادي علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات خــال الســنة املاليــة
الالحقــة يتــم توضيحهــا ً
أيضــا فــي اإليضاحــات الفرديــة حــول بنــود البيانــات املاليــة املجمعــة ذات الصلــة أدنــاه .تســتند املجموعــة فــي
افتراضاتهــا وتقديراتهــا إلــى املؤشــرات املتاحــة عنــد إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة .ومــع ذلــك قــد تتغيــر الظــروف واالفتراضــات احلاليــة
حــول التطــورات املســتقبلية نظــرا للتغيــرات فــي الســوق أو الظــروف الناجتــة خــارج نطــاق ســيطرة املجموعــة .تنعكــس هــذه التغيــرات فــي
االفتراضــات عنــد حدوثهــا.

انخفاض قيمة الشركات الزميلة
يتــم احملاســبة عــن االســتثمار فــي الشــركات الزميلــة وفقــا لطريقــة حقــوق امللكيــة احملاســبية للشــركات الزميلــة ،حيــث يتــم مبدئيــا إدراج هــذه
االســتثمارات بالتكلفــة وتعديلهــا بعــد ذلــك مقابــل التغيــر فيمــا بعــد احليــازة فــي حصــة املجموعــة مــن صافــي موجــودات الشــركات الزميلــة
ناقصـاً أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة .يجــب علــى املجموعــة فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة تقييــم مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــرات
علــى انخفــاض القيمــة .وفــي حالــة وجــود هــذه املؤشــرات ،تقــوم اإلدارة بتقديــر املبلــغ املمكــن اســترداده للشــركة الزميلــة لغــرض حتديــد مقــدار
خســائر انخفــاض القيمــة (إن وجــدت) .إن حتديــد مؤشــرات انخفــاض القيمــة وحتديــد املبالــغ املمكــن اســتردادها تتطلــب مــن اإلدارة وضــع
أحــكام وتقديــرات وافتراضــات جوهريــة.
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 -3األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.2التقديرات واالفتراضات (تتمة)
األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك
تقــوم اإلدارة مبراجعــة تقديرهــا لألعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات القابلــة لالســتهالك بتاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة اســتنادا إلــى االســتخدام
املتوقــع للموجــودات .كمــا أن عوامــل عــدم التأكــد املرتبطــة بهــذه التقديــرات تتعلــق بالتقــادم التكنولوجــي الــذي قــد يغيــر اســتخدام بعــض
برامــج الكمبيوتــر ومعــدات تكنولوجيــا املعلومــات.
انخفاض قيمة املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة
تقــوم املجموعــة علــى أســاس مســتقبلي بتقييــم خســائر االئتمــان املتوقعــة املرتبطــة بــأدوات الديــن املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة .بالنســبة
للمدينــن التجاريــن وموجــودات العقــود ،تقــوم املجموعــة بتطبيــق طريقــة مبســطة الحتســاب خســائر االئتمــان املتوقعــة .وبالتالــي ،ال تقــوم
املجموعــة بتتبــع التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان وبــدال مــن ذلــك تســجل مخصــص خســائر اســتنادا إلــى خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى
عمــر األداة املاليــة فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة .قامــت املجموعــة بإنشــاء مصفوفــة مخصصــات تســتند إلــى خبرتهــا الســابقة بخســائر
االئتمــان وتعديلهــا مقابــل العوامــل املســتقبلية املتعلقــة باملدينــن والبيئــة االقتصاديــة .قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.
قياس القيمة العادلة
تســتخدم اإلدارة أســاليب تقييــم لتحديــد القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة (عندمــا ال تتوفــر لهــا أســعار ســوق نشــط) .ويتضمــن ذلــك وضــع
تقديــرات وافتراضــات تتوافــق مــع الطريقــة التــي يتبعهــا املشــاركني فــي الســوق فــي تســعير األداة املاليــة ، .تســتند اإلدارة فــي افتراضاتهــا
إلــى البيانــات امللحوظــة قــدر اإلمــكان ،إال أن هــذه البيانــات قــد ال تكــون متوفــرة بصــورة دائمــة .وفــي هــذه احلالــة ،تقــوم اإلدارة باســتخدام
أفضــل املعلومــات املتاحــة .قــد تختلــف القيمــة العادلــة املقــدرة عــن األســعار الفعليــة التــي ســيتم حتقيقهــا فــي معاملــة متكافئــة فــي تاريــخ
البيانــات املاليــة املجمعــة.

 -4صافي (خسائر) إيرادات استثمار

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

أرباح محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
(خسائر) أرباح غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر ()1,093,064
إيرادات فوائد
76,837
إيرادات توزيعات أرباح
7,750
390,298

()618,179

149,598
1,181,928
154,534
    1,486,060

 -5ربحية السهم

يتــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية بقســمة (خســارة) ربــح الســنة اخلــاص مبســاهمي الشــركة األم العاديــن علــى املتوســط املرجــح
لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة ناقصـاً أســهم اخلزينــة .يتــم احتســاب (خســارة) ربحيــة الســهم املخففــة بقســمة الربــح اخلــاص
مبســاهمي الشــركة األم العاديــن علــى املتوســط املرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة زائــداً املتوســط املرجــح لعــدد األســهم
العاديــة التــي ســيتم إصدارهــا عنــد حتويــل كافــة األســهم العاديــة احملتملــة املخففــة إلــى أســهم عاديــة ناقصـاً املتوســط املرجــح لعــدد أســهم
اخلزينــة .نظ ـ ًرا لعــدم وجــود أدوات مخففــة قائمــة ،فــإن ربحيــة الســهم األساســية واملخففــة متماثلــة.
2020

2019

(خسارة) ربح السنة اخلاص مبساهمي الشركة األم (دينار كويتي)

(586,493 )10,191,234

املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة *

584,473,066 584,473,066

ربحية السهم األساسية واملخففة

( )17.44فلس

 1.00فلس

* إن املتوسط املرجح لعدد األسهم يأخذ في االعتبار املتوسط املرجح لتأثير التغيرات في أسهم اخلزينة خالل السنة.
لــم يتــم إجــراء أي معامــات أخــرى تتضمــن أســهم عاديــة أو أســهم عاديــة محتملــة بــن تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة وتاريــخ التصريــح بهــذه
البيانــات املاليــة املجمعــة الــذي يتطلــب إعــادة إدراج ربحيــة الســهم.
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 -6ممتلكات ومعدات

التكلفة:
في  1يناير 2019
إضافات

أرض
دينار كويتي

مبنى
دينار كويتي

معدات
مكتبية
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

1,052,750

561,000

458,767

2,072,517

    -

    -

19,780

19,780

في  31ديسمبر  2019و 1يناير 2020

1,052,750

561,000

478,547

2,092,297

إضافات

    -

    -

5,986

5,986

في  31ديسمبر 2020

1,052,750

561,000

484,533

2,098,283

االستهالك املتراكم:
في  1يناير 2019
رسوم االستهالك للسنة

    -

()561,000

()422,900

()983,900

    -

    -

()17,257

()17,257

في  31ديسمبر  2019و 1يناير 2020

    -

()561,000

()440,157

()1,001,157

رسوم االستهالك للسنة

    -

    -

()19,848

()19,848

في  31ديسمبر 2020

    -

()561,000

()460,005

()1,021,005

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2020

1,052,750

    -

24,528

1,077,278

في  31ديسمبر 2019

1,052,750

    -

38,390

1,091,140

 -7استثمار في شركات زميلة
لدى املجموعة حصص في الشركات التالية املصنفة كشركات زميلة:

الشركة

شركة ريكو (جي أم بي اتش)

الشركة الكويتية األملانية القابضة (مقفلة) *
شركة واينج العاملية أي جي (واينج)

بلد
التأسيس

أملانيا

الكويت
املانيا

حصة امللكية %
2020

2019

23.73

23.73

األنشطة
األساسية

تصنيع

القيمة الدفترية
2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

2,847,424

2,543,366

23.49

23.49

أنشطة استثمار 13,562,128

16,743,524

12.37

12.37

13,155,628

17,105,819

29,565,180

36,392,709

تصنيع

خــال الســنة الســابقة ،فقــدت املجموعــة متثيلهــا فــي مجلــس إدارة هــذه الشــركات املســتثمر فيهــا التــي مت احملاســبة عــن حصــص
*
امللكيــة فيهــا .تعتقــد اإلدارة أن املجموعــة ال تــزال تعتقــد أن لهــا احلــق فــي االســتمرار فــي ممارســة التأثيــر امللمــوس مــن خــال وســائل أخــرى،
وبالتالــي تســتمر فــي تطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة وفقــا لهــذه االســتثمارات .لــدى الشــركة الكويتيــة األملانيــة القابضــة ملكيــة مباشــرة بنســبة
 %52فــي شــركة واينــج العامليــة أي جــي.
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 -7استثمار في شركات زميلة (تتمة)
فيما يلي مطابقة ملخص املعلومات املالية حول القيمة الدفترية للشركات الزميلة:
مطابقة القيمة الدفترية

2020

كما في  1يناير
إضافات
حصة في (اخلسارة) الربح
حصة في إيرادات شاملة أخرى قد يعاد تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر في فترات الحقة
حصة في إيرادات شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها إلى األرباح او اخلسائر في فترات الحقة
توزيعات أرباح
خسائر انخفاض القيمة
فروق حتويل عمالت أجنبية

36,392,709
     ()2,697,627
1,235,523
()415,026
     ()6,291,915
1,341,516

37,769,857
13,273
28,636
175,740
()669,035
()507,444
     ()418,318

كما في  31ديسمبر

29,565,180

36,392,709

دينار كويتي

2019

دينار كويتي

يوضــح اجلــدول التالــي ملخــص املعلومــات املاليــة حــول الشــركات الزميلــة املاديــة للمجموعــة .تعكــس املعلومــات املفصــح عنهــا املبالــغ املعروضــة
فــي البيانــات املاليــة للشــركات الزميلــة ذات الصلــة وليــس حصــة املجموعــة مــن تلــك املبالــغ:

ملخص بيان املركز املالي املجمع

شركة ريكو
(جي أم بي اتش)
دينار كويتي

كما في  31ديسمبر 2020

الشركة الكويتية
األملانية القابضة
ش.م.ك( .مقفلة) شركة واينج
دينار كويتي
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة

10,573,859
3,702,976
()1,526,494
()750,482

91,869,087
92,820,323
()48,511,286
()77,885,011

87,980,260
72,285,394
()47,816,390
()68,602,687

190,423,206
168,808,693
()97,854,170
()147,238,180

حقوق امللكية

11,999,859

58,293,113

43,846,577

114,139,549

الشهرة
خسائر انخفاض القيمة

        -

2,036,391
()2,601,124

10,970,860
()3,690,791

13,007,251
()6,291,915

القيمة الدفترية الستثمار املجموعة

2,847,424

13,562,128

13,155,628

29,565,180

كما في  31ديسمبر 2019

شركة ريكو
(جي أم بي اتش)
دينار كويتي

الشركة الكويتية
األملانية القابضة
ش.م.ك( .مقفلة) شركة واينج
دينار كويتي
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة

9,399,784

74,675,092

70,749,311

154,824,187

4,664,703

87,163,654

66,288,609

158,116,966

()1,429,106

()40,322,003

()39,610,233

()81,361,342

()1,916,903

()58,914,547

()39,958,960

()100,790,410

حقوق امللكية

10,718,478

62,602,196

57,468,727

130,789,401

الشهرة

    -

2,036,391

9,996,075

12,032,466

القيمة الدفترية الستثمار املجموعة

2,543,366

16,743,524

17,105,819

36,392,709
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 -7استثمار في شركات زميلة (تتمة)
الشركة الكويتية
األملانية القابضة
شركة ريكو
(جي أم بي اتش) ش.م.ك( .مقفلة) شركة واينج
دينار كويتي
دينار كويتي
ملخص بيان األرباح او اخلسائر وااليرادات الشاملة األخرى دينار كويتي
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020

املجموع
دينار كويتي

اإليرادات

9,934,626

134,168,616

132,382,382

276,485,624

الربح (اخلسارة)

458,015

()13,342,950

()12,796,849

()25,681,784

    -

8,411,416

()559,898

7,851,518

    -

()1,687,782

()1,687,782

()3,375,564

إجمالي اإليرادات (اخلسائر) الشاملة

458,015

()6,619,316

()15,044,529

()21,205,830

حصة املجموعة في ربح (خسارة) السنة

59,239

()1,630,310

()1,126,556

()2,697,627

حصة املجموعة في اإليرادات الشاملة األخرى

1,469

()231,010

1,050,038

820,497

حصة املجموعة في اجمالي اإليرادات الشاملة

60,708

()1,861,320

()76,518

()1,877,130

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى
األرباح أو اخلسائر في فترات الحقة
خسائر شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح او
اخلسائر في فترات الحقة

للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019

الشركة الكويتية
األملانية القابضة
شركة ريكو
(جي أم بي اتش) ش.م.ك( .مقفلة) شركة واينج
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

اإليرادات

13,097,524

159,970,942

158,612,894

331,681,360

الربح (اخلسارة)

503,579

()2,466,535

2,152,798

189,842

    -

()4,116,027

211,813

()3,904,214

    -

()2,436,648

()2,436,648

()4,873,296

إجمالي اإليرادات (اخلسائر) الشاملة

503,579

()9,019,210

()72,037

()8,587,668

حصة املجموعة في ربح (خسارة) السنة

120,818

()358,708

266,526

28,636

حصة املجموعة في اإليرادات الشاملة األخرى

()33,938

()361,624

()97,733

()493,295

حصة املجموعة في اجمالي اإليرادات الشاملة

86,880

()720,332

168,793

()464,659

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها
إلى األرباح او اخلسائر في فترات الحقة
خسائر شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح
أو اخلسائر في فترات الحقة

فــي ضــوء التطــورات األخيــرة لتفشــي فيــروس كورونــا (كوفيــد ،)19-هنــاك مصــادر خارجيــة وداخليــة للمعلومــات ،مثــل االنخفــاض احلــاد فــي
املبيعــات واالربــاح للســنة احلاليــة نظــرا الســتمرار جائخــة كوفيــد ،19-واســتمرار عوامــل عــدم التيقــن حــول االقتصــاد الكلــي ،مــا قــد يؤثــر
ســلبيا علــى املبيعــات فــي املســتقبل ،ويــؤدي الــى انخفــاض الطلــب علــى االخشــاب ومنتجــات االخشــاب ،وبالتالــي يتطلــب االمــر تنفيــذ اختبــار
انخفــاض القيمــة .وبالتالــي ،انتهــت املجموعــة إلــى أنــه يجــب اختبــار انخفــاض القيمــة لوحــدة إنتــاج النقــد علــى أســاس افــرادي.

تقييم انخفاض قيمة شركة واينج والشركة الكويتية األملانية القابضة ش.م.ك( .مقفلة)
تراعــي اإلدارة التقييــم املســتقبلي لــأداء والعمليــات التجاريــة لوحــدة إنتــاج النقــد لتحديــد مــا إذا كانــت القيمــة الدفتريــة ال تتجــاوز املبلــغ
املمكــن اســترداده.

53

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020

 -7استثمار في شركات زميلة (تتمة)
مت تقديــر املبلــغ املمكــن اســترداده اســتناداً إلــى احتســاب القيمــة اثنــاء االســتخدام باســتخدام التدفقــات لنقديــة املتوقعــة واملوازنــات املاليــة
املعتمــدة مــن اإلدارة العليــا التــي تســمل  5ســنوات .مت حتديــث التدفقــات النقديــة املتوقعــة بحيــث تعكــس انخفــاض الطلــب علــى املنتجــات
واخلدمــات فــي قطــاع االخشــاب نتيجــة جائحــة فيــروس كورونــا.

إن معــدل اخلصــم قبــل الضرائــب املطبــق (قبــل مخصــص النمــو) علــى توقعــات التدفقــات النقديــة يبلــغ  ،%8.3ويتــم اســتقراء والتدفقــات
النقديــة بعــد فتــرة  5ســنوات باســتخدام معــدل النمــو بنســبة  .%1تعتقــد اإلدارة ان معــدل النمــو يســتند الــى مبــررات ويتفــق مــع متوســط
معــدل النمــو طويــل االجــل خلطــوط اإلنتــاج وقطاعــات االعمــال ،كمــا يأخــذ فــي االعتبــار متوســط املســتويات املســتدامة والســنوية املتوقعــة
للفائــض املالــي فــي املســتقبل.

نتيجــة لهــذا التحليــل ،مت تقديــر املبلــغ املمكــن اســترداده لوحــدات إنتــاج النقــد بالكامــل املعرضــة النخفــاض القيمــة بنــا ًء علــى القيمــة أثنــاء
االســتخدام كمــا فــي  31ديســمبر  2020لتكــون أقــل مــن القيمــة الدفتريــة للشــركات الزميلــة كمــا فــي ذلــك التاريــخ  ،وبنــا ًء عليــه ،ســجلت
املجموعــة انخفــاض فــي قيمــة اســتثمارها فــي شــركة واينــج والشــركة الكويتيــة األملانيــة القابضــة ش.م.ك( .مقفلــة) مببلــغ  3,690,791دينــار
كويتــي ومبلــغ  2,601,124دينــار كويتــي علــى التوالــي خــال الســنة احلاليــة ،ويرجــع ذلــك الــى حــد كبيــر نتيجــة النظــرة الســلبية ملســتقبل
االقتصــاد فــي ضــوء تبعــات جائحــة فيــروس كورونــا .يتــم ادراج مبلــغ انخفــاض القيمــة فــي بنــد منفصــل فــي بيــان األربــاح او اخلســائر للســنة
املنتهيــة بذلــك التاريــخ.

االفتراضات الرئيسية املستخدمة حلسابات القيمة أثناء االستخدام واحلساسية للتغيرات في االفتراضات
<معدل منو اإليرادات السنوية خالل فترة التوقع
<معدل اخلصم

<معدل النمو طويل األجل (القيمة النهائية) املستخدم الستقراء التدفقات النقدية مبا يتجاوز فترة التوقع.

احلساسية إلى التغيرات في االفتراضات
أجــرت اإلدارة حتليــل احلساســية لتقييــم التغيــرات فــي االفتراضــات التــي قــد تــؤدي الــى أن تتجــاوز القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة قيمتهــا
املمكــن اســتردادها ،وملخصهــا كالتالــي:
<االنخفــاض فــي معــدل منــو اإليــرادات الســنوي خــال فتــرة التقديــرات بنســبة  %5قــد يــؤدي الــى املزيــد مــن انخفــاض القيمــة مببلــغ
 5,502,893دينــار كويتــي.
<االرتفاع في معدل اخلصم بنسبة  %1سوف يؤدي الى املزيد من انخفاض القيمة مببلغ  2,971,570دينار كويتي.

<االنخفاض في معدل النمو طويل االجل بنسبة  %0.5-سوف يؤدي الى املزيد من انخفاض القيمة مببلغ  1,590,122دينار كويتي.

يســتند حتليــل احلساســية املبــن أعــاه الــى التغيــر فــي احــد االفتراضــات مــع االحتفــاظ بكافــة االفتراضــات األخــرى ثابتــة .مــن املنظــور
العملــي ،فإنــه مــن املســتبعد وقــوع ذلــك ،ومــن احملتمــل وقــوع تغييــرات فــي مجموعــة مــن االفتراضــات فــي نفــس الوقــت.

 -8استثمار في أوراق مالية

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

6,891,558
3,176,271
7,545

7,721,747
3,610,937
8,245

10,075,374

11,340,929

أسهم غير مسعرة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

427,452

545,754

متداولة
أسهم مسعرة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر

512,710

غير متداولة
صناديق مشتركة غير محددة املدة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
صناديق أسهم خاصة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
أسهم غير مسعرة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

    -

يتم عرض اجلدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية واإلفصاح عنها وف ًقا ألساليب التقييم في إيضاح .18
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 -9موجودات أخرى
2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

غير متداولة
سندات إذنية (إيضاح )14
مدينون آخرون ،بالصافي

1,791,589

1,634,598

86,702

402,112

1,878,291

2,036,710

متداولة
سلف ومدفوعات مقدما

إيرادات مستحقة

مدينون آخرون ،بالصافي

50,900

14,424

119,715

308,563

258,786

156,328

429,401

479,315

2,307,692

2,516,025

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2020مت احتســاب املدينــن االخريــن للمجموعــة بالصافــي بعــد مخصــص خســائر االئتمــان املتوقعــة مببلــغ 250,469
دينــار كويتــي ( :2019ال شــيء دينــار كويتــي).

إن صافــي القيمــة الدفتريــة للمدينــن تقــارب بصــورة معقولــة قيمتهــا العادلــة .وفئــات املدينــن األخــرى ال تتضمــن موجــودات منخفضة القيمة.
يعرض االيضاح  19.1افصاحات تتعلق بالتعرض ملخاطر االئتمان من خالل املدينني االخرين للمجموعة.
إن احلــد األقصــى للتعــرض ملخاطــر االئتمــان فــي تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة يقابــل القيمــة الدفتريــة لــكل فئــة مــن فئــات املدينــن االخريــن
املبينــة أعاله.

 -10النقد والنقد املعادل

ودائع قصيرة األجل

نقد لدى البنوك وفي الصندوق

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

3,265,614

3,837,063

1,016,849

689,554

4,282,463

4,526,617

مت إيــداع الودائــع قصيــرة األجــل علــى فتــرات متباينــة تتــراوح مــا بــن يــوم واحــد إلــى  3أشــهر بنــا ًء علــى املتطلبــات النقديــة الفوريــة
للمجموعــة ،وحتقــق فائــدة مبتوســط معــدل قــدره  %1.59ســنوياً ( %2.75 :2019ســنويا).

 -11رأس املال واالحتياطيات
 11.1رأس املال
يقــدر رأس املــال املصــرح بــه واملصــدر واملدفــوع بالكامــل للشــركة األم مببلــغ  62,529,315دينــار كويتــي ( 62,529,315 :2019دينــار
كويتــي) ،ويتضمــن عــدد  625,293,152ســه ًما ( 625,293,152 :2019ســه ًما) بقيمــة  100فلــس للســهم مدفوعــة بالكامــل نقــداً.
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 -11رأس املال واالحتياطيات (تتمة)
 11.2االحتياطي اإلجباري

وفقــاً لقانــون الشــركات وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم ،يتــم اســتقطاع نســبة ال تقــل عــن  %10بحــد أدنــى مــن ربــح
الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى االحتياطــي
اإلجبــاري بنــا ًء علــى توصيــة مــن مجلــس إدارة الشــركة األم .يجــوز للجمعيــة العموميــة الســنوية للشــركة األم وقــف هــذا االســتقطاع إذا جتــاوز
رصيــد االحتياطــي نســبة  %50مــن رأس املــال املصــدر .وال يجــوز اســتخدام االحتياطــي إال فــي مبادلــة اخلســائر أو توزيــع أربــاح بنســبة
تصــل إلــى  %5مــن رأس املــال املدفــوع فــي الســنوات التــي ال يســمح فيهــا الربــح بســداد توزيعــات هــذه األربــاح بســبب عــدم وجــود االحتياطيــات
القابلــة للتوزيــع .ويتــم رد أي مبالــغ مخصومــة مــن االحتياطــي عندمــا تســمح األربــاح فــي الســنوات التاليــة بذلــك ،مــا لــم يتجــاوز االحتياطــي
نســبة  %50مــن رأس املــال املصــدر.
لم يتم إجراء أي استقطاع إلى االحتياطي اإلجباري خالل السنة نتيجة للخسائر التي تكبدتها الشركة األم.

 11.3االحتياطي االختياري

وفقاً لقانون الشــركات وعقد التأســيس والنظام األساســي للشــركة األم ،يجب اســتقطاع نســبة ال تزيد عن  %10بحد أقصى من ربح الســنة
قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنية والزكاة إلــى االحتياطي االختياري .يجوز وقف هذه االســتقطاعات
الســنوية بنــا ًء علــى قــرار اجلمعيــة العموميــة للمســاهمني مبوجــب توصيــة مــن مجلــس اإلدارة .ال توجــد قيــود علــى توزيــع هــذا االحتياطــي.
لم يتم إجراء أي استقطاع إلى االحتياطي االختياري خالل السنة نتيجة للخسائر التي تكبدتها الشركة األم.

 11.4أسهم خزينة واحتياطي اسهم اخلزينة
عدد أسهم اخلزينة

نسبة إجمالي األسهم القائمة ()%

القيمة السوقية (دينار كويتي)
التكلفة (دينار كويتي)

املتوسط املرجح للقيمة السوقية للسهم (فلس)

2020

2019

40,820,086

40,820,086

%6.53

%6.53

1,979,774

1,632,803

4,775,819

4,755,819

36

35

إن االحتياطــي املعــادل لتكلفــة شــراء أســهم اخلزينــة احملتفــظ بهــا غيــر متــاح للتوزيــع خــال فتــرة االحتفــاظ بهــذه األســهم وف ًقــا إلرشــادات
هيئــة أســواق املــال.

 11.5احتياطي آخر
ميثل هذا االحتياطي تأثيرات التغيرات في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة.

 11.6احتياطي حتويل عمالت أجنبية
تســجل فــروق التحويــل الناجتــة مــن حتويــل شــركة اجنبيــة خاضعــة للســيطرة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى ،ويتــم تراكمهــا فــي بنــد
احتياطــي منفصــل ضمــن حقــوق امللكيــة .يعــاد تصنيــف املبلــغ املتراكــم الــى األربــاح او اخلســائر عنــد اســتبعاد صافــي االســتثمار.

 11.7احتياطي القيمة العادلة
اختــارت املجموعــة االعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة لبعــض االســتثمارات فــي األســهم ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى .يتــم تراكــم
هــذه التغيــرات ضمــن احتياطــي املــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى فــي حقــوق امللكيــة .تقــوم املجموعــة باســتقطاع
املبالــغ مــن هــذا االحتياطــي الــى األربــاح املرحلــة عندمــا يتــم اســتبعاد األوراق املاليــة ذات الصلــة.

 11.8التوزيعات املسددة واملقترحة
أوصــى أعضــاء مجلــس اإلدارة بعــدم توزيــع أربــاح نقديــة أو أســهم منحــة للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  :2019( 2020ال شــيء) .تخضــع
هــذه التوصيــة ملوافقــة مســاهمي الشــركة األم فــي اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة الســنوية.
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 -12مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
يعرض اجلدول التالي احلركة في مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني:
2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

كما في  1يناير
احململ للسنة
املدفوعات خالل السنة

292,672

238,455

64,944

62,030

()50,925

()7,813

كما في  31ديسمبر

306,691

292,672

 -13مطلوبات أخرى

توزيعات أرباح مستحقة
ضرائب مستحقة
مطلوبات أخرى

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

202,492

202,492

690,188

783,889

224,888

162,520

1,117,568

1,148,901

 -14إفصاحات األطراف ذات عالقة
متثــل هــذه تلــك املعامــات مــع أطــراف ذات عالقــة ،أي املســاهمني الرئيســيني والشــركات الزميلــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة
العليــا باملجموعــة والشــركات التــي يســيطرون عليهــا أو ميارســون عليهــا ســيطرة مشــتركة أو تأثيــراً ملموسـاً .يتــم إجــراء كافــة املعامــات مــع
أطــراف ذات عالقــة علــى أســاس الشــروط املعتمــدة مــن قبــل إدارة الشــركة األم.
يوضح اجلدول التالي إجمالي قيمة املعامالت واألرصدة القائمة مع األطراف ذات عالقة:

شركات زميلة
دينار كويتي

أخرى
دينار كويتي

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

بيان املركز املالي املجمع
سندات إذنية

*

أتعاب إدارة مستحقة

استثمار في صندوق مدار (إيضاح )8

1,791,589

   -

1,791,589

1,634,598

   -

105,424

105,424

126,463

   -

6,891,558

6,891,558

7,721,747

* متثــل الســندات اإلذنيــة ترتيــب متويــل للشــركة الزميلــة لغــرض متويــل عملياتهــا وحتقــق فائــدة بنســبة  )%1.15 :2019( %1.10فــوق
معــدل يوريبــور ملــدة  3أشــهر ســنو ًيا.

شروط وأحكام املعامالت مع أطراف ذات عالقة
يتــم إجــراء املعامــات مــع أطــراف ذات عالقــة بشــروط مماثلــة لتلــك الســائدة فــي الســوق .إن األرصــدة القائمــة تســتحق التســوية فــي أي
وقــت إلــى املالــك مقابــل تقــدمي ســندات إذنيــة .لــم يتــم تقــدمي أو اســتالم أي ضمانــات مقابــل أي أرصــدة مدينــة أو دائنــة مســتحقة القبــض أو
الســداد لألطــراف ذات العالقــة .خــال الفتــرة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2020لــم تســجل املجموعــة أي مخصــص خســائر االئتمــان املتوقعــة
فيمــا يتعلــق باالطــراف ذات العالقــة ،حيــث تــرة اإلدارة أن األداة تتعــرض ملخاطــر تعثــر منخفضــة ،والطــرف املقابــل لديــه قــدرة كبيــرة علــى
الوفــاء بالتزامــات التدفقــات النقيــة التعاقديــة فــي املســتقبل القريــب .مت إجــراء هــذا التقييــم فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة مــن خــال
فحــص املركــز املالــي للطــرف ذي العالقــة والســوق الــذي يعمــل بــه.
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 -14إفصاحات األطراف ذات عالقة (تتمة)

بيان األرباح أو اخلسائر املجمع

أتعاب إدارة (إيرادات)
إيرادات فوائد
صافي (خسائر) إيرادات استثمار من صندوق مدار

شركات زميلة
دينار كويتي

أخرى
دينار كويتي

دينار كويتي

   -

546,418

546,418

494,402

18,551

19,550

()830,189

1,378,752

   -

18,551

()830,189

   -

2020

2019

دينار كويتي

معامالت مع موظفي اإلدارة العليا

إن موظفــو اإلدارة العليــا هــم هــؤالء األفــراد الذيــن لديهــم ســلطة ومســئولية التخطيــط وممارســة الســيطرة بشــكل مباشــرة أو غيــر مباشــر
علــى أنشــطة املجموعــة وموظفيهــا.

فيما يلي إجمالي قيمة املعامالت واألرصدة القائمة املتعلقة مبوظفي اإلدارة العليا:

قيمة املعامالت للسنة املنتهية
في  31ديسمبر

مكافأة موظفو اإلدارة العليا
رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
مكافأة نهاية اخلدمة

الرصيد القائم كما
في  31ديسمبر

2020

2019

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

302,981

255,094

82,835

59,865

21,700

18,200

79,909

57,993

324,681

273,294

162,744

117,858

 -15موجودات بصفة األمانة
تقــوم املجموعــة بــإدارة عــدد مــن االســتثمارات بصفــة األمانــة .كمــا فــي  31ديســمبر  ،2020قــدرت احملفظــة والصناديــق املــدارة مببلــغ
 93,677,974دينــار كويتــي ( 64,204,700 :2019دينــار كويتــي).
ال ميكــن رجــوع هــذه الصناديــق علــى املوجــودات العامــة للمجموعــة ،كمــا ال يجــوز للمجموعــة الرجــوع علــى موجــودات الصناديــق .وبالتالــي،
فلــم يتــم إدراج موجــودات هــذه الصناديــق فــي البيانــات املاليــة املجمعــة.
قدرت اإليرادات املكتسبة من املوجودات بصفة أمانة مببلغ 591,649دينار كويتي ( 540,984 :2019دينار كويتي).

 -16التزامات ومطلوبات محتملة
 16.1االلتزامات

فــي تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة ،كان لــدى املجموعــة التزامــات مببلــغ  143,028دينــار كويتــي ( 200,607 :2019دينــار كويتــي) تتعلق برأس
مالــي غيــر مســتدعى فــي بعــض صناديــق أســهم خاصــة مصنفــة كموجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر.

 16.2املطلوبات احملتملة

لم يكن لدى املجموعة أي مطلوبات محتملة كما في  31ديسمبر  2020و .2019

 -17معلومات القطاعات
يتــم حتديــد قطاعــات التشــغيل لــدى املجموعــة اســتناداً إلــى التقاريــر التــي يتــم مراجعتهــا مــن قبــل املســئولني عــن اتخــاذ القــرار والتــي يتــم
اســتخدامها فــي القــرارات االســتراتيجية .إن هــذه القطاعــات هــي وحــدات أعمــال اســتراتيجية تقــوم بتوفيــر منتجــات وخدمــات مختلفــة.
يتــم إدارة هــذه القطاعــات بشــكل منفصــل حيــث إنــه لــدى كل منهــا طبيعــة مختلفــة مــن حيــث املنتجــات واخلدمــات وفئــات العمــاء وكذلــك
اســتراتيجيات التســويق.
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 -17معلومات القطاعات (تتمة)
تعمل املجموعة بصورة رئيسية في أنشطة االستثمار .يعرض اجلدول التالي معلومات حول القطاعات اجلغرافية للمجموعة:
 31ديسمبر 2020

الكويت ودول
اخلليج

أوروب ـ ــا

الواليات املتحدة
األمريكية

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

إجمالي اإليرادات (اخلسائر)

()1,367,105

()1,007,504

()152,104

()2,526,713

مصروف االستهالك

()19,848

    -

    -

()19,848

حصة في نتائج شركات زميلة

()1,630,310

()1,067,317

    -

()2,697,627

انخفاض قيمة االستثمار في شركات زميلة

()2,601,124

()3,690,791

    -

()6,291,915

خسارة السنة

()5,338,852

()4,698,295

()154,087

()10,191,234

إجمالي املوجودات

27,257,423

20,847,311

295,040

48,399,774

إجمالي املطلوبات

1,420,766

    -

3,493

1,424,259

إفصاحات أخرى
استثمار في شركات زميلة

13,562,128

16,003,052

    -

29,565,180

 31ديسمبر 2019

الكويت ودول
اخلليج

أوروبا

دينار كويتي

دينار كويتي

إجمالي اإليرادات

1,282,745

477,376

213,133

1,973,254

استهالك

()17,257

    -

    -

()17,257

حصة في نتائج شركات زميلة

()358,708

387,344

    -

28,636

ربح (خسارة) السنة

()102,658

477,376

211,775

586,493

إجمالي املوجودات

31,497,235

24,493,555

573,909

56,564,699

إجمالي املطلوبات

1,438,083

    -

3,490

1,441,573

دينار كويتي

الواليات املتحدة
األمريكية

املجموع

دينار كويتي

إفصاحات أخرى
استثمار في شركات زميلة

16,743,524

19,649,185

    -

36,392,709
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 -18قياس القيمة العادلة
إن القيمــة العادلــة هــي الســعر املســتلم لبيــع أصــل أو املدفــوع لنقــل التــزام مــا فــي معاملــة منتظمــة بــن املشــاركني فــي الســوق فــي تاريــخ
القيــاس .يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض حــدوث معاملــة بيــع األصــل أو نقــل االلتــزام فــي إحــدى احلــاالت التاليــة:
<في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو

<في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام ،في حالة غياب السوق الرئيسي.
يجب أن يكون بإمكان املجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي مــن املمكــن للمشــاركني فــي الســوق اســتخدامها عنــد تســعير
األصــل أو االلتــزام ،بافتــراض أن املشــاركني فــي الســوق ســيعملون لتحقيــق مصاحلهــم االقتصاديــة املثلــى.
يراعــي قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر املاليــة قــدرة املشــارك فــي الســوق علــى إنتــاج منافــع اقتصاديــة مــن خــال اســتخدام األصــل
بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه ،أو مــن خــال بيعــه إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق مــن احملتمــل أن يســتخدم األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه.
تســتخدم املجموعــة أســاليب تقييــم مالئمــة للظــروف وبقــدر مــا يتوافــر لهــا مــن بيانــات ومعلومــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،مــع حتقيــق
أقصــى اســتخدام للمدخــات امللحوظــة ذات الصلــة واحلــد مــن اســتخدام املدخــات غيــر امللحوظــة.
تصنــف كافــة املوجــودات واملطلوبــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات املاليــة املجمعــة ضمــن اجلــدول الهرمــي
للقيمــة العادلــة ،واملبــن كمــا يلــي ،اســتناداً إلــى أقــل مســتوى مــن املدخــات والــذي ميثــل أهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
<املستوى  - 1األسعار املعلنة (غير املعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املماثلة؛
ً
ملحوظا ،بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
<املستوى  - 2أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت ذي األهمية لقياس القيمة العادلة
<املستوى  - 3أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت ذي األهمية لقياس القيمة العادلة غير ملحوظ.
بالنســبة للموجــودات واملطلوبــات املدرجــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة علــى أســاس متكــرر ،حتــدد املجموعــة مــا إذا كانــت التحويــات قــد
حدثــت بــن مســتويات اجلــدول الهرمــي عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف (اســتناداً إلــى أقــل مســتوى مــن املدخــات اجلوهريــة لقيــاس
القيمــة العادلــة ككل) فــي نهايــة فتــرة كل بيانــات ماليــة مجمعــة.
حتــدد اإلدارة العليــا للمجموعــة السياســيات واإلجــراءات املتبعــة لقيــاس القيمــة العادلــة علــى أســاس متكــرر مثــل االســتثمارات فــي أســهم
غيــر مســعرة والعقــار االســتثماري.
يشــارك خبــراء تقييــم خارجيــون فــي تقييــم املوجــودات اجلوهريــة مثــل العقــارات االســتثمارية واالســتثمارات فــي أســهم غيــر مســعرة.
حتــدد مشــاركة خبــراء التقييــم اخلارجيــن مــن قبــل اإلدارة العليــا علــى أســاس ســنوي .تتضمــن معاييــر االختيــار املعرفــة بالســوق والســمعة
واالســتقاللية ومــا إذا كان يتــم احلفــاظ علــى املعاييــر املهنيــة .تتخــذ اإلدارة العليــا قــرار ،بعــد مناقشــة خبــراء التقييــم اخلارجيــن التابعــن
للمجموعــة ،حــول أســاليب التقييــم واملدخــات التــي يجــب اســتخدامها فــي كل حالــة.
تقــوم املجموعــة بقيــاس األدوات املاليــة مثــل االســتثمارات فــي أســهم والصناديــق املشــتركة واملوجــودات غيــر املاليــة مثل العقارات االســتثمارية،
املدرجــة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة .إن اإلفصاحــات املتعلقــة بالقيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة واملوجــودات غيــر
املاليــة املقاســة بالقيمــة العادلــة ،مبــا فــي ذلــك طــرق التقييــم والتقديــرات واالفتراضــات الهامــة يتــم اإلفصــاح عنهــا أدنــاه.
قــدرت اإلدارة ان القيمــة العادلــة للنقــد والودائــع قصيــرة االجــل واملدينــن واملطلوبــات املتداولــة األخــرى تقــارب قيمتهــا الدفتريــة حيــث
انهــا بنــود ذات فتــرات اســتحقاق قصيــرة االجــل (اقــل مــن  12شــهر) او يعــاد تســعيرها مباشــرة بنــاءا علــى احلركــة فــي أســعار الفائــدة فــي
الســوق .بالنســبة للمبالــغ املســتحقة مــن (الــى) اطــراف ذات عالقــة التــي ليــس لهــا مواعيــد ســداد محــددة والتــي تســتحق القبــض (الدفــع)
عنــد الطلــب ،فقــد قــدرت املجموعــة أن القيمــة العادلــة ال تقــل عــن قيمتهــا االســمية.
مت استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:

استثمارات في أسهم مدرجة
تســتند القيمــة العادلــة لألســهم املتداولــة علنــا إلــى أســعار الســوق املعلنــة فــي ســوق نشــط للموجــودات املماثلــة دون إجــراء أي تعديــات.
تصنــف املجموعــة القيمــة العادلــة لهــذه االســتثمارات ضمــن املســتوى  1مــن اجلــدول الهرمــي.
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 -18قياس القيمة العادلة (تتمة)
استثمارات في أسهم غير مدرجة
تســتثمر املجموعــة فــي شــركات ذات أســهم خاصــة غيــر مســعرة فــي ســوق نشــط .ال يتــم إجــراء املعامــات فــي هــذه االســتثمارات علــى أســاس
منتظــم .تســتخدم املجموعــة أســاليب تقييــم بالســوق لهــذه املراكــز .حتــدد املجموعــة شــركات عامــة مقارنــة (أقــران) اســتنادا إلــى القطــاع،
واحلجــم ،والرفــع واالســتراتيجية وحتتســب مضاعــف تــداول مناســبة لــكل شــركة مقارنــة محــددة .يتــم احتســاب املضاعــف بقســمة القيمــة
الســوقية للشــركة املقارنــة علــى قيمتهــا الدفتريــة .ومتثــل القيمــة الســوقية لشــركة مــا ســعر ســهمها مضروبـاً فــي عــدد األســهم القائمــة.
ومتثــل القيمــة الدفتريــة صافــي املوجــودات لشــركة مــا .يتــم خصــم مضاعــف التــداول لعــدة اعتبــارات منهــا ضعــف الســيولة وفــروق احلجــم
بــن الشــركات املقارنــة بنــاء علــى املعلومــات والظــروف اخلاصــة بــكل شــركة .إذا حــددت اإلدارة أن أســاليب تقييــم الســوق ال تعكــس قيمــة
االســتثمارات وأن القيمــة األساســية اجلوهريــة للشــركة املســتثمر فيهــا متضمنــة فــي موجوداتهــا ،تســتخدم اإلدارة بــدالً مــن ذلــك صافــي
قيمــة املوجــودات املعــدل .يطبــق املضاعــف املخصــوم علــى قيــاس رأس املــال املقابــل للشــركة املســتثمر فيهــا لقيــاس القيمــة العادلــة .تصنــف
املجموعــة القيمــة العادلــة لهــذه االســتثمارات ضمــن املســتوى .3

استثمارات في أسهم غير مدرجة
تســتثمر املجموعــة فــي شــركات ذات أســهم خاصــة غيــر مســعرة فــي ســوق نشــط .ال يتــم إجــراء املعامــات فــي هــذه االســتثمارات علــى أســاس
منتظــم .تســتخدم املجموعــة أســاليب تقييــم بالســوق لهــذه املراكــز .حتــدد املجموعــة شــركات عامــة مقارنــة (أقــران) اســتنادا إلــى القطــاع،
واحلجــم ،والرفــع واالســتراتيجية وحتتســب مضاعــف تــداول مناســبة لــكل شــركة مقارنــة محــددة .يتــم احتســاب املضاعــف بقســمة القيمــة
الســوقية للشــركة املقارنــة علــى قيمتهــا الدفتريــة .ومتثــل القيمــة الســوقية لشــركة مــا ســعر ســهمها مضروبـاً فــي عــدد األســهم القائمــة.
ومتثــل القيمــة الدفتريــة صافــي املوجــودات لشــركة مــا .يتــم خصــم مضاعــف التــداول لعــدة اعتبــارات منهــا ضعــف الســيولة وفــروق احلجــم
بــن الشــركات املقارنــة بنــاء علــى املعلومــات والظــروف اخلاصــة بــكل شــركة .إذا حــددت اإلدارة أن أســاليب تقييــم الســوق ال تعكــس قيمــة
االســتثمارات وأن القيمــة األساســية اجلوهريــة للشــركة املســتثمر فيهــا متضمنــة فــي موجوداتهــا ،تســتخدم اإلدارة بــدالً مــن ذلــك صافــي
قيمــة املوجــودات املعــدل .يطبــق املضاعــف املخصــوم علــى قيــاس رأس املــال املقابــل للشــركة املســتثمر فيهــا لقيــاس القيمــة العادلــة .تصنــف
املجموعــة القيمــة العادلــة لهــذه االســتثمارات ضمــن املســتوى .3

صناديق مشتركة غير مدرجة
تســتثمر املجموعــة فــي الصناديــق املــدارة ،مبــا فــي ذلــك صناديــق األســهم اخلاصــة التــي ال يتــم تســعيرها فــي ســوق نشــط والتــي ميكــن
أن تخضــع لقيــود علــى االســتردادات مثــل فتــرات امتنــاع كبــار املســاهمني عــن بيــع أســهمهم .وتراعــي اإلدارة أســاليب التقييــم واملدخــات
املســتخدمة فــي تقييــم هــذه الصناديــق كجــزء مــن املهــام املنوطــة بهــا قبــل االســتثمار ،ولضمــان أنهــا معقولــة ومناســبة .وبالتالــي ،ميكــن
اســتخدام صافــي قيمــة املوجــودات لهــذه الصناديــق املســتثمر فيهــا كأحــد املدخــات فــي قيــاس قيمتهــا العادلــة .وعنــد قيــاس قيمتهــا العادلــة،
يتــم تعديــل صافــي قيمــة املوجــودات لهــذه الصناديــق ،حســب الضــرورة ،لتعكــس القيــود علــى االســتردادات وااللتزامــات املســتقبلية وغيرهــا
مــن العوامــل احملــددة للصناديــق املســتثمر فيهــا ومديــر الصنــدوق .وعنــد قيــاس القيمــة العادلــة  ،يتــم ً
أيضــا ســداد املقابــل لقــاء أي معامــات
فــي أســهم الصنــدوق املســتثمر فيــه .واســتنادا إلــى طبيعــة ومســتوى التعديــات الالزمــة لتقديــر صافــي قيمــة املوجــودات ومســتوى التــداول
فــي الشــركة املســتثمر فيهــا ،تقــوم املجموعــة بتصنيــف هــذه الصناديــق ضمــن املســتوى  2أو املســتوى .3

عقارات استثمارية
مت تقديــر القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية مــن قبــل خبــراء تقييــم عقــارات مســتقلني معتمديــن لديهــم مؤهــات مهنيــة معتــرف بهــا وذات
صلــة ويتمتعــون بخبــرة حديثــة فــي موقــع وفئــة العقــارات االســتثمارية التــي يتــم تقييمهــا .وتتوافــق منــاذج التقييــم املطبقــة مــع مبــادئ املعيــار
الدولــي للتقاريــر املاليــة « 13قيــاس القيمــة العادلــة» وتتحــدد القيمــة العادلــة مــن خــال اجلمــع بــن طريقــة رســملة اإليــرادات وطريقــة
املقارنــة بالســوق اخــذا فــي االعتبــار طبيعــة واســتخدام كل عقــار .يتــم تقديــر القيمــة العادلــة باســتخدام طريقــة رســملة اإليــرادات بنــا ًء علــى
صافــي إيــرادات التشــغيل املعتــادة الناجتــة مــن العقــار ،والتــي يتــم تقســيمها علــى معــدل الرســملة (اخلصــم) .وفقــا لطريقــة املقارنــة بالســوق،
يتــم تقديــر القيمــة العادلــة اســتنا ًدا إلــى املعامــات املماثلــة .تتمثــل وحــدة املقارنــة املطبقــة مــن قبــل املجموعــة فــي ســعر املتــر املربــع .يتــم إدراج
القيمــة العادلــة للعقــار االســتثماري ضمــن املســتوى .3
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 -18قياس القيمة العادلة (تتمة)
اجلدول الهرمي للقيمة العادلة

 18.1األدوات املالية

توضح اجلداول التالية اجلدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة لدى املجموعة:

اإلجمالي
 31ديسمبر 2020

دينار كويتي

قياس القيمة العادلة بواسطة
مدخالت جوهرية
أسعار معلنة في
ملحوظة
أسواق نشطة

(املستوى )1
دينار كويتي

(املستوى )2
دينار كويتي

مدخالت جوهرية
غير ملحوظة
(املستوى )3
دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو اخلسائر:
صندوق رأسمال متغير
صناديق أسهم خاصة
أسهم مسعرة

أسهم غير مسعرة

6,891,558

    -

6,891,558

    -

3,176,271

    -

    -

3,176,271

512,710

512,710

    -

    -

7,545

    -

    -

7,545

10,588,084

512,710

6,891,558

3,183,816

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى:
أسهم غير مسعرة

427,452

    -

    -

427,452

استثمار في أوراق مالية (مدرج بالقيمة العادلة)

11,015,536

512,710

6,891,558

3,611,268

اإلجمالي

قياس القيمة العادلة بواسطة
مدخالت جوهرية
أسعار معلنة في
ملحوظة
أسواق نشطة

 31ديسمبر 2019

دينار كويتي

(املستوى )1
دينار كويتي

(املستوى )2
دينار كويتي

مدخالت جوهرية
غير ملحوظة
(املستوى )3
دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو اخلسائر:
صندوق رأسمال متغير

صناديق أسهم خاصة
أسهم غير مسعرة

7,721,747

    -

7,721,747

    -

3,610,937

    -

    -

3,610,937

8,245

    -

    -

8,245

11,340,929

    -

7,721,747

3,619,182

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى:
أسهم غير مسعرة

545,754

    -

    -

545,754

استثمار في أوراق مالية (مدرج بالقيمة العادلة)

11,886,683

    -

7,721,747

4,164,936
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يوضــح اجلــدول التالــي مطابقــة كافــة احلــركات فــي القيمــة العادلــة للبنــود املصنفــة ضمــن املســتوى  3بــن بدايــة ونهايــة فتــرة البيانــات املاليــة
املجمعة:

موجودات مالية مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى
دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو اخلسائر
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

545,754

3,619,182

4,164,936

()118,302

    -

()118,302

    -

()184,445

()184,445

    -

69,970

69,970

مبيعات

    -

()320,891

()320,891

كما في  31ديسمبر 2020

427,452

3,183,816

3,611,268

2020
كما في  1يناير2020

إعادة القياس املسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى

إعادة القياس املسجلة في األرباح أو اخلسائر
مشتريات

موجودات مالية مدرجة بالقيمة موجودات مالية مدرجة
العادلة من خالل اإليرادات
بالقيمة العادلة من خالل
الشاملة األخرى
األرباح أو اخلسائر
دينار كويتي
دينار كويتي

2019
كما في  1يناير 2019

املجموع
دينار كويتي

1,130,639

5,062,704

6,193,343

()584,885

    -

()584,885

    -

()450,723

()450,723

    -

373,343

373,343

مبيعات

    -

()1,366,142

()1,366,142

كما في  31ديسمبر 2019

545,754

3,619,182

4,164,936

إعادة القياس املسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى

إعادة القياس املسجلة في األرباح أو اخلسائر
مشتريات

تفاصيل املدخالت اجلوهرية غير امللحوظة املستخدمة في التقييم:
يعــرض اجلــدول التالــي املدخــات اجلوهريــة غيــر امللحوظــة املســتخدمة فــي قياســات القيمــة العادلــة املصنفــة ضمــن املســتوى  3مــن اجلــدول
الهرمــي للقيمــة العادلــة ،إلــى جانــب حتليــل احلساســية الكميــة كمــا فــي  31ديســمبر:
مدخالت التقييم اجلوهرية غير امللحوظة
معدل اخلصم لضعف التسويق

املعدل
%30 - %20
()%30 - %20 :2019

حساسية املدخالت للقيمة العادلة
إن الزيــادة (النقــص) بنســبة  )%10 :2019( %10فــي معــدل اخلصــم
ســيؤدي إلــى نقــص (زيــادة) القيمــة العادلــة مببلــغ  61,064دينــار
كويتــي ( 77,966 :2019دينــار كويتــي)

إن معــدل اخلصــم لضعــف التســويق ميثــل املبالــغ التــي انتهــت املجموعــة إلــى أن املشــاركني فــي الســوق ســيأخذونها فــي اعتبارهــم عنــد تســعير
االستثمارات.
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 18.2املوجودات غير املالية
توضح اجلداول التالية اجلدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات غير املالية لدى املجموعة:

اإلجمالي
دينار كويتي

قياس القيمة العادلة بواسطة
مدخالت جوهرية
أسعار معلنة في
ملحوظة
أسواق نشطة

مدخالت جوهرية
غير ملحوظة

(املستوى )1

(املستوى )2

(املستوى )3

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

 31ديسمبر 2020

عقار استثماري

151,625

    -

    -

151,625

 31ديسمبر 2019

عقار استثماري

151,525

    -

    -

151,525

لم يتم إجراء أي حتويالت بني مستويات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة خالل سنة  2020أو .2019

مطابقة القيمة العادلة ضمن املستوى 3
ان مطابقــة قيــاس القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية املصنفــة ضمــن املســتوى  3مــن اجلــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة ميثــل بصــورة
رئيســية تعديــات إعــادة القيــاس خــال الســنة.

تفاصيل املدخالت اجلوهرية غير امللحوظة املستخدمة في التقييم:
إن املدخــات غيــر امللحوظــة املســتخدمة فــي قياســات القيمــة العادلــة املصنفــة ضمــن املســتوى  3مــن اجلــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة متثــل
ســعر املتــر املربــع املعــدل ليعكــس الظــروف الســوق غيــر املواتيــة.

حتليل احلساسية
إن معــدل الزيــادة (النقــص) اجلوهــري فــي ســعر املتــر املربــع املعــدل فقــط ســيؤدي إلــى ارتفــاع (انخفــاض) جوهــري فــي القيمــة العادلــة للعقار.

 -19أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية
تتضمــن املوجــودات املاليــة الرئيســية لــدى املجموعــة املوجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر واملوجــودات
املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى والنقــد والنقــد املعــادل واملوجــودات األخــرى التــي تنتــج مباشــرة مــن
عملياتهــا .وتتضمــن املطلوبــات املاليــة الرئيســية لــدى املجموعــة املطلوبــات األخــرى التــي تنتــج مــن عمليــات املجموعــة ضمــن ســياق األعمــال
الطبيعــي .متتــك املجموعــة أيضـاً اســتثمارات فــي أســهم وأدوات ديــن.
تتعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق (مبــا فــي ذلــك مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــات األجنبيــة
ومخاطــر أســعار األســهم) ومخاطــر التشــغيل .حتظــى اإلدارة العليــا للمجموعــة بدعــم جلنــة املخاطــر التــي تقــدم لهــا االستشــارات حــول
املخاطــر املاليــة وإطــار حوكمــة املخاطــر املاليــة املناســبة للمجموعــة .تقــدم جلنــة املخاطــر التأكيــدات إلــى اإلدارة العليــا للمجموعــة حــول
خضــوع أنشــطة املخاطــر املاليــة لــدى املجموعــة للسياســات واإلجــراءات املناســبة وأنــه قــد مت حتديــد املخاطــر املاليــة وقياســها وإدارتهــا
طبقــا لسياســات املجموعــة وأهــداف املخاطــر .يتولــى مجلــس اإلدارة مراجعــة واعتمــاد سياســات إدارة كل نــوع مــن هــذه املخاطــر املوضحــة
بإيجــاز أدنــاه.
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 -19أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية(تتمة)
 19.1مخاطر االئتمان
إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عجــز طــرف مقابــل عــن الوفــاء بالتزامــه مبوجــب أداة ماليــة أو عقــد مبــرم مــع عميــل ممــا يــؤدي إلــى تكبــد
خســارة ماليــة .تتعــرض املجموعــة خلســائر االئتمــان الناجتــة مــن أنشــطة التشــغيل (وبصفــة أساســية الســندات اإلذنيــة الصــادرة للشــركات
الزميلــة) وكذلــك مــن أنشــطة التمويــل مبــا فــي ذلــك الودائــع لــدى البنــوك واملؤسســات املاليــة واألدوات املاليــة األخــرى .يتــم مراقبــة سياســة
االئتمــان لــدى املجموعــة والتعــرض ملخاطــر االئتمــان علــى أســاس مســتمر .تســعى املجموعــة لتجنــب التركــزات غيــر الضروريــة للمخاطــر لــدى
األفــراد أو مجموعــة العمــاء فــي مواقــع أو أعمــال محــددة مــن خــال تنويــع أنشــطة التشــغيل.
إن احلد األقصى من التعرض ملخاطر االئتمان في تاريخ البيانات املالية املجمعة يعادل القيمة الدفترية لكل فئة من املوجودات املالية كما يلي:

النقد والنقد املعادل

مدينون أخرون (مدرجة ضمن موجودات أخرى)

سندات إذنية (مدرجة ضمن موجودات أخرى)

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

4,282,463

4,526,617

465,204

867,003

1,791,589

1,634,598

6,539,256

7,028,218

النقد والنقد املعادل
إن مخاطــر االئتمــان الناجتــة مــن األرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املاليــة محــدودة حيــث إن األطــراف املقابلــة متثــل مؤسســات ماليــة حســنة
الســمعة ذات تصنيفــات ائتمانيــة مناســبة محــددة مــن قبــل وكاالت التصنيــف االئتمانــي العامليــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يخضــع أصــل املبالــغ
للودائــع فــي البنــوك احملليــة (مبــا فــي ذلــك حســابات االدخــار واحلســابات اجلاريــة) لضمانــات بنــك الكويــت املركــزي طبقـاً للقانــون رقــم 30
لســنة  2008بشــأن ضمــان الودائــع لــدى البنــوك احملليــة فــي دولــة الكويــت والــذي أصبــح ســارياً اعتبــاراً مــن  3نوفمبــر .2008
مت قيــاس انخفــاض قيمــة النقــد والنقــد املعــادل علــى أســاس خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى  12شــهراً ويعكــس االســتحقاقات
القصيــرة للتعــرض للمخاطــر .تــرى املجموعــة أن النقــد والنقــد املعــادل مرتبــط مبخاطــر ائتمــان منخفضــة اســتنادا إلــى التصنيفــات االئتمانيــة
اخلارجيــة لألطــراف املقابلــة.

سندات إذنية ومدينون آخرون
اجــرت املجموعــة حتليــل انخفــاض قيمــة الســندات االذنيــة واملدينــن االخريــن فــي نهايــة فتــرة البيانــات املاليــة املجمعــة باســتخدام الطريقــة
العامــة املقدمــة فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9لقيــاس خســائر االئتمــان املتوقعــة .تراقــب املجموعــة بانتظــام املدينــن لتحديــد مــا اذا
كانــت تخضــع خلســائر انخفــاض القيمــة خــال  12شــهر او علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لــاداة.
يســتند ذلــك الــى تقييــم املجموعــة الــى وجــود زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف املبدئــي بهــذه األدوات .تقــدر املجموعــة
عناصــر خســائر االئتمــان املتوقعــة (أي احتمــال التعثــر واخلســائر عنــد التعثــر واملخاطــر عنــد التعثــر) باســتخدام افتراضــات مخاطــر االئتمــان
املناســبة مــع االحــكام املســتقبلية ذات الصلــة .كمــا تقــوم املجموعــة بتعديــل الربحيــة عنــد التعثــر مقابــل التعديــات املســتقبلية ذات الصلــة
املتعلقــة بظــروف الســوق املقــدرة والتــي قــد تؤثــر علــى حجــم التعثــر لــدى األطــراف املقابلــة.
للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2020ســجلت املجموعــة مخصــص خســائر االئتمــان املتوقعــة مببلــغ  250,469دينــار كويتــي ( :2019ال
شــيء) فيمــا يتعلــق باملدينــن االخريــن.

 19.2مخاطر السيولة
إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مواجهــة املجموعــة لصعوبــة فــي الوفــاء بااللتزامــات املرتبطــة باملطلوبــات املاليــة والتــي يتــم تســويتها مــن
خــال ســداد النقــد أو تقــدمي أصــل مالــي آخــر .تتمثــل طريقــة املجموعــة فــي إدارة الســيولة فــي التأكــد بقــدر اإلمــكان مــن توفــر الســيولة
الكافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها ،فــي ظــل الظــروف العاديــة وغيــر العاديــة دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو املخاطــرة باإلضــرار
بســمعة املجموعــة.
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 -19أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية (تتمة)
 19.2مخاطر السيولة (تتمة)
تهدف املجموعة إلى احلفاظ على مستوى مناسب من النقد والنقد املعادل واالستثمارات األخرى عالية التسويق.
يلخص اجلدول التالي قائمة استحقاق املطلوبات املالية لدى املجموعة استناداً إلى املدفوعات التعاقدية غير املخصومة.

 31ديسمبر 2020

اقل من
 3أشهر
دينار كويتي

 3إلى
شهرا
ً 12
دينار كويتي

أكثر من
سنة واحدة
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

مطلوبات أخرى

45,640

1,071,928

    -

1,117,568

 31ديسمبر 2019

اقل من
 3أشهر
دينار كويتي

 3إلى
 12شه ًرا
دينار كويتي

أكثر من
سنة واحدة
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

مطلوبات أخرى

19,507

1,129,394

    -

1,148,901

كمــا فــي تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة ،فــإن كافــة املطلوبــات املاليــة للمجموعــة الــواردة فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع غيــر مشــتقة وذات
فتــرة اســتحقاق تبلــغ  12شــه ًرا أو أقــل.

 19.3مخاطر السوق

إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية ألداة ماليــة نظــراً للتغيــرات فــي أســعار الســوق.
تتضمــن مخاطــر الســوق ثالثــة أنــواع مــن املخاطــر هــي  :مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــات ومخاطــر األســعار األخــرى مثــل مخاطــر
أســعار األســهم .وتتضمــن األدوات املاليــة املتأثــرة مبخاطــر الســوق األســهم.
تــدار مخاطــر الســوق علــى أســاس توزيعــات املوجــودات احملــددة مســبقاً علــى فئــات املوجــودات املختلفــة وتنويــع املوجــودات مــن حيــث التوزيــع
اجلغرافــي وتركــزات قطــاع األعمــال والتقييــم املســتمر لظــروف واجتاهــات الســوق وتقديــر اإلدارة للتغيــرات طويلــة وقصيــرة األجــل فــي
القيمــة العادلــة.
 19.3.1مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطــر أســعار الفائــدة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة التغيــرات فــي أســعار
الفائــدة بالســوق .تنتــج مخاطــر أســعار الفائــدة مــن احتماليــة أن تؤثــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة علــى قيمــة األدوات املاليــة األساســية .إن
تعــرض املجموعــة ملخاطــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة بالســوق محــدود نظــراً ألن معظــم املوجــودات واملطلوبــات التــي حتمــل فائــدة تــدر
فائــدة مبعــدالت جتاريــة ويتــم إعــادة تســعيرها علــى املــدى القصيــر وال تزيــد عــن أثنــى عشــرة شــهراً.
 19.3.2مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطــر العمــات األجنبيــة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية للتعــرض نتيجــة التغيــرات فــي أســعار
صــرف العمــات األجنبيــة .تتكبــد املجموعــة مخاطــر العمــات األجنبيــة علــى املعامــات املدرجــة بعملــة بخــاف الدينــار الكويتــي .ويتعلــق
تعــرض املجموعــة ملخاطــر التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة بصــورة رئيســية بأنشــطة التشــغيل لــدى املجموعــة (حيــث يتــم إدراج
اإليــرادات أو املصروفــات بعملــة أجنبيــة) وصافــي اســتثمارات املجموعــة فــي الشــركات التابعــة األجنبيــة .تعمــل املجموعــة فــي دولــة الكويــت
وبعــض دول الشــرق األوســط األخــرى وأوروبــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة وتتعــرض بذلــك ملخاطــر العمــات األجنبيــة الناجتــة مــن العديــد
مــن حــاالت التعــرض ملخاطــر العمــات األجنبيــة ،وبشــكل رئيســي فيمــا يتعلــق بأســعار صــرف اليــورو والــدوالر األمريكــي.
للتخفيــف مــن تعــرض املجموعــة ملخاطــر العمــات األجنبيــة ،تعمــل اإلدارة علــى احلفــاظ علــى تعــرض متــوازن للموجــودات واملطلوبــات حســب
العملــة للحــد مــن التقلبــات وفقــا لسياســات إدارة املخاطــر لــدى املجموعــة.
ال تســتعني املجموعــة حاليـاً مبشــتقات ماليــة إلدارة تعرضهــا ملخاطــر العمــات األجنبيــة .وتديــر املجموعــة مخاطــر العمــات األجنبيــة اســتنادا
إلــى احلــدود املوضوعــة مــن قبــل اإلدارة والتقييــم املســتمر للمراكــز القائمــة لــدى املجموعــة واحلــركات احلاليــة واملتوقعــة فــي أســعار صــرف
العمــات األجنبيــة .وتضمــن املجموعــة احلفــاظ علــى صافــي التعــرض للمخاطــر عنــد مســتوى مقبــول عــن طريــق التعامــل بعمــات ال تتقلــب
بصــورة جوهريــة مقابــل الدينــار الكويتــي.
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 -19أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية (تتمة)
 19.3مخاطر السوق (تتمة)
 19.3.2مخاطر العمالت األجنبية (تتمة)

ال تتعــرض املجموعــة ملخاطــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة بصــورة ماديــة علــى املطلوبــات املاليــة النقديــة .وتوضــح اجلــداول التاليــة
تعــرض املجموعــة ملخاطــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة علــى املوجــودات املاليــة النقديــة فــي تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة:
2020

املطلوبات
2019

2020

املوجودات
2019

العملة

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

يورو
دوالر أمريكي

2,087
3,493

1,351
3,490

4,439,724
912,294

4,679,575
1,756,919

باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن تعــرض املجموعــة للتغيــرات فــي العمــات األجنبيــة بالنســبة لكافــة العمــات األخــرى ليــس مادي ـاً علــى البيانــات
املاليــة املجمعــة.

حساسية أسعار صرف العمالت األجنبية
يوضــح اجلــدول التالــي احلساســية للتغيــر احملتمــل بصــورة معقولــة فــي أســعار صــرف اليــورو والــدوالر األمريكــي مقابــل الدينــار الكويتــي مــع
االحتفــاظ بكافــة املتغيــرات األخــرى ثابتــة .إن التأثيــر علــى ربــح املجموعــة ينتــج عــن التغيــرات فــي املوجــودات واملطلوبــات النقديــة.

العملة
يورو
دوالر أمريكي

2020

2019

التغير في سعر
صرف العمالت
األجنبية

التأثير على
األرباح أو اخلسائر
دينار كويتي

التأثير على
األرباح أو اخلسائر
دينار كويتي

+5%

221,882
45,440

233,911
87,671

+5%

لــم يحــدث أي تغيــر فــي الطــرق واالفتراضــات املســتخدمة فــي إعــداد حتليــل احلساســية .ســيؤدي االنخفــاض املكافــئ فــي كل مــن العمــات
املذكــورة أعــاه مقابــل الدينــار الكويتــي إلــى تأثيــر معــادل ولكــن معاكــس.
 19.3.3مخاطر أسعار األسهم
ينشــأ تعــرض املجموعــة ملخاطــر األســهم مــن االســتثمارات احملتفــظ بهــا مــن قبــل املجموعــة واملصنفــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
اإليــرادات الشــاملة األخــرى أو القيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر (إيضــاح  .)8تتعــرض االســتثمارات فــي األســهم املدرجــة وغيــر
املدرجــة لــدى املجموعــة ملخاطــر أســعار الســوق الناجتــة عــن عوامــل عــدم التأكــد بشــأن القيــم املســتقبلية لالســتثمارات فــي أســهم .تديــر
املجموعــة مخاطــر أســعار األســهم مــن خــال التنويــع ووضــع احلــدود ألدوات حقــوق امللكيــة علــى أســاس فــردي وإجمالــي علــى حــد ســواء.
يتــم تقــدمي التقاريــر حــول محفظــة األســهم إلــى اإلدارة العليــا للمجموعــة بصــورة منتظمــة.
فــي تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة ،قــدر التعــرض ملخاطــر االســتثمارات فــي األســهم غيــر املدرجــة وفق ـاً للقيمــة العادلــة مببلــغ 434,966
دينــار كويتــي .إن حتليــات احلساســية لهــذه االســتثمارات مبينــة فــي إيضــاح .18
فــي تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة ،متتلــك املجموعــة وحــدات فــي صنــدوق رأســمال متغيــر غيــر مــدرج يســتثمر فقــط فــي األســهم املســعرة.
قــدر تعــرض هــذا الصنــدوق للمخاطــر مببلــغ  6,891,588دينــار كويتــي .نظ ـ ًرا ألن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للوحــدات اململوكــة فــي
ً
ارتباطــا إيجاب ًيــا وثي ًقــا بالتغيــرات فــي مؤشــر ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة ،فقــد قــررت املجموعــة أن الزيــادة (/النقــص)
الصنــدوق ترتبــط
بنســبة  %10فــي مؤشــر ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة قــد يؤثــر بالزيــادة ( /النقــص) مببلــغ  526,793دينــار كويتــي فــي اإليــرادات وحقــوق
امللكيــة اخلاصــة باملجموعــة تقريبــا.

 19.4مخاطر التشغيل

إن مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر التعــرض خلســائر نتيجــة لتعطــل األنظمــة أو اخلطــأ البشــري أو الغــش أو األحــداث اخلارجيــة .عنــد فشــل
الضوابــط الرقابيــة فــي األداء ،ميكــن أن تــؤدي مخاطــر التشــغيل إلــى الضــرر بالســمعة أو تداعيــات قانونيــة أو رقابيــة أو تكبــد خســارة ماليــة.
ال تســتطيع املجموعــة أن تتوقــع اســتبعاد كافــة مخاطــر التشــغيل ،ولكنهــا تســتطيع إدارة هــذه املخاطــر مــن خــال إطــار مراقبــة وعــن طريــق
املراقبــة ومواجهــة املخاطــر احملتملــة .تتضمــن الضوابــط فاعليــة عمليــات فصــل الواجبــات وحقــوق الوصــول والتفويــض وإجــراءات املطابقــة
وتوعيــة املوظفــن والتقييــم ،مبــا فــي ذلــك اســتخدام التدقيــق الداخلــي والتطبيــق العملــي للتكنولوجيــا.
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 -19أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية(تتمة)
 19.4مخاطر التشغيل (تتمة)
إن التطــور احلالــي واملتســارع لتفشــي فيــروس كورونــا فــي جميــع أنحــاء العالــم تطلــب مــن الشــركات احلــد مــن عمليــات األعمــال التجاريــة أو
إيقافهــا ،وفــرض قيــود الســفر وتنفيــذ إجــراءات احلجــر الصحــي التــي عطلــت بشــكل كبيــر (أو مــن املتوقــع أن تعطــل) أنشــطتها .فــي محاولــة
إلدارة هــذه األحــداث ،تقــوم املجموعــة بتنفيــذ خطــط الطــوارئ اخلاصــة بهــا والتــي تشــمل تدابيــر الســامة الوقائيــة واالمتثــال لإلرشــادات
التوجيهيــة القانونيــة والرقابيــة والتعليمــات وحتقيــق أقصــى اســتخدام مــن التكنولوجيــا وإدارة املــوارد للوفــاء باحتياجــات التشــغيل اليوميــة
التــي تعتبــر ضروريــة الســتمرار األعمــال.

 -20إدارة رأس املال

تتمثل أغراض املجموعة من إدارة رأس املال فيما يلي:
<ضمان قدرة املجموعة على مواصلة عملها على أساس مبدأ االستمرارية
<تقــدمي العائــد املناســب للمســاهمني مــن خــال تســعير املنتجــات واخلدمــات بطريقــة تعكــس مســتوى املخاطــر املتعلقــة بتقــدمي تلــك
املنتجــات واخلدمــات.
تراقــب املجموعــة رأس املــال بنــاءا علــى القيمــة الدفتريــة حلقــوق امللكيــة ناقصــا النقد والنقد املعادل وفقا للمبني فــي بيان املركز املالي املجمع.
ال تتعرض املجموعة ملتطلبات رأسمالية خارجية.
تقــوم املجموعــة بــإدارة هيــكل رأس املــال وإدخــال تعديــات عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة وســمات املخاطــر املتعلقــة
باملوجــودات األساســية .وللحفــاظ علــى هيــكل رأس املــال وتعديلــه ،يجــوز أن تقــوم املجموعــة بتعديــل مبلــغ توزيعــات األربــاح املدفوعــة الــى
املســاهمني او العائــد علــى رأس املــال او اصــدار اســهم جديــدة او بيــع املوجــودات لتخفيــض الديــن.
لم يتم اجراء أي تغييرات في اهداف او سياسات او عمليات إدارة رأس املال خالل السنوات املنتهية في  31ديسمبر  2020و .2019

 -21تأثير تفشي كوفيد19-
انتشــر وبــاء فيــروس كورونــا («كوفيــد )»19-عبــر عــدة مناطــق جغرافيــة علــى مســتوى العالــم ،ممــا تســبب فــي تعطيــل األنشــطة التجاريــة
واالقتصاديــة .وفــي حــن مــن املتوقــع أن يكــون التعطيــل مؤق ًتــا ،فقــد ظهــرت حــاالت عــدم تيقــن حــول الوضــع االقتصــادي .ومــن املتوقــع أن
تســتمر التأثيــرات احلاليــة واملتوقعــة لتفشــي فيــروس كوفيد19-علــى االقتصــاد فــي التصاعــد.
أعلنــت الســلطات املاليــة والنقديــة احملليــة والدوليــة علــى حــد ســواء ،عــن تنفيــذ تدابيــر الدعــم فــي جميــع أنحــاء العالــم ملواجهــة التأثيــرات
الســلبية احملتملــة .إضافــة الــى ذلــك ،فــإن الشــركة االم هــي شــركة اســتثمار لديهــا محافــظ اســتثمارية متنوعــة منتشــرة فــي أقاليــم جغرافيــة
متعــددة .ونظــرا للتعطــل غيــر املســبوق والواســع النطــاق للعمليــات التجاريــة فــي جميــع أنحــاء العالــم وضعــف الطلــب واالســتهالك والتدابيــر
الوقائيــة املتخــذة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،تأثــر العديــد مــن الشــركات واألعمــال باجلائحــة ســل ًبا.
تقــوم املجموعــة مبراقبــة الوضــع عــن كثــب ،وقــد قامــت بتفعيــل مخطــط اســتمرارية أعمالهــا وممارســات إدارة املخاطــر األخــرى إلدارة تعطــل
األعمــال احملتمــل بســبب تفشــي فيــروس كوفيــد 19-والــذي قــد يؤثــر علــى عملياتهــا وأدائهــا املالــي.
تطلبــت حــاالت عــدم التيقــن حــول االقتصــاد الكلــي التــي تســبب فــي ظهورهــا فيــروس كوفيــد 19-مــن املجموعــة حتديــث التقديــرات
واالفتراضــات املســتخدمة لألغــراض التاليــة:
<انخفاض قيمة االستثمار في شركات زميلة
<تقييم األسهم والصناديق عير غير املسعرة

<خسائر االئتمان املتوقعة على أدوات الدين املدرجة بالتكلفة املطفأة
<افتراض مبدأ االستمرارية

أخــذت املجموعــة فــي اعتبارهــا التأثيــر احملتمــل للتقلبــات االقتصاديــة احلاليــة للمبالــغ املدرجــة للموجــودات املاليــة وغيــر املاليــة للمجموعــة.
متثــل املبالــغ املدرجــة علــى أفضــل وجــه تقييــم اإلدارة بنــا ًء علــى املعلومــات التــي ميكــن مالحظتهــا .ومــع ذلــك ،ال تــزال األســواق متقلبــة وتظــل
القيمــة الدفتريــة للموجــودات حساســة لتقلبــات الســوق .إن تأثيــر البيئــة االقتصاديــة غيــر املؤكــدة بشــكل كبيــر يظــل تقدير ًيــا وســتواصل
املجموعــة وف ًقــا لذلــك إعــادة تقييــم مركزهــا والتأثيــر املرتبــط بــه علــى أســاس منتظــم.
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