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اإنه ملن دواعي �سروري وزمالئي اأع�ساء جمل�ص الإدارة اأن نلتقي بكم ملناق�سة التقرير ال�سنوي ل�سركة ال�ساحل للتنمية والإ�ستثمار عن ال�سنة املالية 

املنتهية يف 31 دي�سمرب.

لقد �سهد عام 2021 تعافياً م�سطرداً من الجتاهات التي �سهدناها يف نهاية عام 2020 املتقلب. وبعد توقف ق�سري يف الربع الثالث، ا�ستوؤنفت 

نزعة املخاطرة العاملية يف الربع الرابع مما دفع اأ�سواق الأ�سهم اإىل م�ستويات قيا�سية جديدة. ولقد كانت الأ�سهم العاملية اأقوى يف الربع الأخري 

من عام 2021 حيث ركز امل�ستثمرون على املرونة القت�سادية واأرباح ال�سركات. وتعافى الزخم القت�سادي من النتكا�سة املوؤقتة الناجمة عن متغري 

Covid Delta وا�ستمر منو الأرباح يف جتاوز التوقعات. وبداأت البنوك املركزية يف التخلي عن برامج التحفيز النقدي املتعلقة بالوباء، ولكن بوترية 

اأبطاأ مما توقعته الأ�سواق املالية، لذلك كان التاأثري �سئيال. 

لقد ارتفعت الأ�سهم العاملية وفقا لقيا�ص موؤ�سر مورغان �ستانلي كابيتال العاملية بن�سبة 18.54%. وارتفعت الأ�سواق الدولية املتطورة ممثلة يف 

موؤ�سر مورغان �ستانلي كابيتال العاملية للوليات املتحدة الأمريكية بن�سبة 12.62%، وهي اأقوى ب�سكل ملحوظ من الأ�سواق النا�سئة التي �سهدت 

انخفا�ص موؤ�سر مورغان �ستانلي كابيتال العاملية لالأ�سواق النا�سئة بن�سبة 2.54-%. منا اقت�ساد اململكة املتحدة بن�سبة 7.5% يف عام 2021، وهو 

الأ�سرع منذ عام 1940، متجاوزا الوليات املتحدة )+ 5.7%( وفرن�سا )7+%( واأملانيا )2.7+%( واإيطاليا )6.5+%( وكذلك الحتاد الأوروبي 

.)%+5.2(

ويف حني اإ�ستمر كوفيد- 19 يف ال�سيطرة على عناوين ال�سحف يف عام 2021، كانت هناك خماوف ب�سفة خا�سة من الت�سخم وتاأثريه املحتمل.  

بامل�سي قدماً، يبدو اأننا جتاوزنا اأ�سواأ ما يف كوفيد- 19، يف حني من املرجح اأن تهيمن ال�سغوط الت�سخمية على خماوف ال�سوق.

ولقد �سجلت اأ�سواق دول جمل�ص التعاون اخلليجي اأف�سل منو لها منذ 12 عاما بدعم من الرتفاع احلاد يف اأ�سعار النفط التي انخف�ست يف عام 

2020.  واأنهت جميع اأ�سواق الأ�سهم اخلليجية تعامالت العام 2021 باأداء اإيجابي، حيث �سجل املوؤ�سر املركب العام لأ�سواق دول جمل�ص التعاون 

اخلليجي منوا بن�سبة %32.5.

وارتفعت القيمة ال�سوقية لأ�سواق الأ�سهم اخلليجية بنهاية العام 2021 بن�سبة 18.2% مقارنة بالعام ال�سابق، لت�سل اإىل 3.6 تريليون دولر اأمريكي. 

ومت اتخاذ العديد من املبادرات اجلديدة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي التي تهدف ب�سكل رئي�سي اإىل تنويع اإيرادات الدولة بعيدا عن النفط 

ويف الوقت نف�سه التاأكد من اأن ح�ستها ال�سوقية يف �سوق النفط ل تزال قوية بالتزامن مع زيادة اإيراداتها غري النفطية. 

وارتفعت موؤ�سرات ال�سوق الرئي�سية وبور�سة جميع الأ�سهم والرئي�سية يف الكويت بنحو 27% يف املتو�سط ويرجع ذلك يف املقام الأول اإىل ربحية 

ال�سركات القوية. وظل الن�ساط التجاري يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي متفائال م�سجال مكا�سب للعام الثالث على التوايل لي�سل اإىل 790 

مليار دولر اأمريكي، بنمو ن�سبته 19.7% عن 660 مليار دولر اأمريكي امل�سجلة يف عام 2020. وكان هذا اأعلى م�ستوى من الن�ساط التجاري يف 

املنطقة منذ عام 2014. ومن املتوقع اأن ينمو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للكويت بن�سبة 4.3% يف عام 2022 ب�سبب ارتفاع اأ�سعار النفط 

وفقا ل�سندوق النقد الدويل.

لقد �سهدت اأ�سعار النفط طوال عام 2021 تقلبات م�ستمرة حيث مت تداول اأ�سعار خام برنت الفوري يف حدود 50.4 دولر اأمريكي للربميل و85.8 

اأمريكي للربميل.  ومل يتحقق ما كان متوقعاً بظهور متحورات جديدة لكوفيد 19، حيث تكيف القت�ساد العاملي بالفعل مع ال�سدمات  دولر 

املختلفة املرتبطة بالوباء. وبلغ متو�سط م�ستوى الطلب العاملي على النفط يف عام 2021 حوايل 97 مليون برميل يف اليوم )اأي اأعلى مبقدار 5 

ماليني برميل يف اليوم من م�ستويات عام 2020(. وقد اأعزي التقلب يف اأ�سعار النفط اإىل ال�سيا�سات والإجراءات التي اتخذها املنتجون وفقا 

لتفاق اأوبك+. حيث عدلت الدول املنتجة يف املجموعة الإنتاج على اأ�سا�ص �سهري اعتمادا على التوقعات على املدى القريب وكذلك الجتاهات 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ال�سادة م�ساهمي �سركه ال�ساحل للتنمية والإ�ستثمار

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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امل�ستمرة يف �سوق النفط. لقد زادت املجموعة الإنتاج وب�سكل م�ستمر منذ مايو 2021 للحفاظ على ال�سيا�سات ومبا يتما�سى مع الطلب املتزايد 

مع تخفيف القيود املتعلقة ب Covid على م�ستوى العامل. ويعد املتو�سط ال�سنوي خلام برنت لعام 2021 البالغ 71 دولرا اأمريكيا للربميل هو 

الأعلى يف ال�سنوات الثالث املا�سية. 

ويبدو اأن �سوق النفط اأ�سبح اأف�سل مما كان عليه يف عام 2020، حيث �سهد الطلب على وقود النقل الربي واملواد الأولية للبرتوكيماويات منوا 

جيدا خا�سة من دول مثل ال�سني والهند، لكن الطلب كان اأقل على وقود الطائرات ب�سبب القيود املفرو�سة على ال�سفر الدويل. وارتفع ا�ستهالك 

وقود الطائرات )تاريخيا حوايل 7-10% من ا�ستهالك النفط( ببطء يف الربع الرابع من عام 2021، لكنه ل يزال اأقل بكثري من م�ستويات ما قبل 

كوفيد، حيث ل يزال عدد الرحالت منخف�سا.

وعلى ال�سعيد الداخلي، متكن جمل�ص اإدارة ال�سركة الأم يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 5 مايو 2021 وبعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 

8 يوليو 2021 من اإطفاء اخل�سائر املرتاكمة كما يف 31 دي�سمرب 2020 من خالل ا�ستخدام الحتياطي القانوين والحتياطي الإختياري واإلغاء 

اأ�سهم اخلزينة وحتويل احتياطي اأ�سهم اخلزينة وتخفي�ص جزئي يف راأ�ص املال من 62,529,315 دينار كويتي اإىل 46,502,690 د.ك. وقد اأدى هذا 

الإجراء لحقا اإىل تعزيز حقوق امل�ساهمني ومركزهم.

عالوة على ذلك، تعافت ال�ساحل من عواقب تاأثري جائحة فريو�ص كورونا نتيجة للنمو القت�سادي العاملي الإيجابي خالل عام 2021 والذي اأدى، 

ومن خالل ا�ستثمارنا الكبري يف  ال�سركة الكويتية الأملانية القاب�سة وبالتايل امللكية اجلماعية يف Weinig AG ، اإىل حتقيق مكا�سب كبرية لعام 

2021.  كما حققت ال�ستثمارات املبا�سرة لل�سركة اإىل جانب الإ�ستثمارات املالية الأجنبية واملحلية اإيرادات �سافية بلغت 5.45 مليون دينار كويتي 

)خ�سارة قدرها 2.53 مليون دينار كويتي يف عام 2020( وحققت اأرباحا �سافية بلغت 3.92 مليون دينار كويتي )�سايف خ�سارة قدرها 3.92 مليون 

دينار كويتي( )10.1 مليون دينار كويتي يف عام 2020( بارتفاع قدره 138.46%. ونتيجة لذلك، ارتفع اإجمايل الأ�سول بن�سبة 5.54% وبلغت ربحية 

ال�سهم 8.43 فل�ص )خ�سارة 21.92 فل�ص يف عام 2020(.

 ول تزال ال�ساحل خالية متاما من الديون وبدون اأي التزامات قانونية عالقة وكذلك خالية من اخل�سائر املرحلة. وعليه، �ستوا�سل البحث عن 

فر�ص ا�ستثمارية جديدة متاحة لتنويع م�سادر الدخل وال�ستفادة املثلى من الفوائ�ص املالية وفقا خلطة العمل.

وبهذه املنا�سبة، اأود اأن اأعرب عن خال�ص تقديري مل�ساهمي ال�سركة واأع�ساء جمل�ص الإدارة وجميع املوظفني يف ال�سركة على دعمهم امل�ستمر 

والثابت.  ول نزال ناأمل اأن ي�ستمر اهلل �سبحانه وتعاىل يف منح املزيد من النجاح يف امل�ستقبل.

حفظ اهلل الكويت و�سعبها من كل مكروه.

اأ�سامة عبداهلل الأيوب

رئي�ص جمل�ص الإدارة
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القاعدة الأوىل

بناء هيكل متوازن ملجل�س الإدارة

نبذة عن ت�سكيل جمل�س الإدارة

يتمتع جمل�ص اإدارة �سركة ال�ساحل للتنمية والإ�ستثمار �ص.م.ك.ع بهيكل يتنا�سب مع حجم وطبيعة اأعمال ال�سركـــــة، كما ي�سم اأع�ساء يتمتعون 

باخلربات املهنية والعلمية واملهارات املتخ�س�سة بالإ�سافة اإىل املعرفة بالقوانني وبحقوقهم وواجباتهم، وكان يتاألف جمل�ص الإدارة من ال�سادة 

الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

الإ�سم
ت�سنيف الع�سو )تنفيذي/ غري تنفيذي/ 

م�ستقل(، اأمني �سر
املوؤهل العلمي واخلربة العملية

تاريخ النتخاب/ 

تعيني اأمني ال�سر

2019/5/23بكلوريو�ص هند�سة مدنية – خربة 25 �سنةرئي�ص جمل�ص الإدارة - ع�سو غري تنفيذياأ�سامة عبد اهلل الأيوب

2019/5/23بكالوريو�ص علوم مالية واإدارية – خربة 16 �سنةنائب رئي�ص جمل�ص الإدارة - ع�سو غري تنفيذياأ�سعد اأحمد البنوان

2019/5/23بكالوريو�ص اإدارة اأعمال – خربة 24 �سنةع�سو جمل�ص اإدارة - غري تنفيذيعبد الوهاب حممد الوزان

2019/5/23بكالوريو�ص اآداب – خربة 7 �سنواتع�سو جمل�ص اإدارة - غري تنفيذيبا�سم عبد اهلل العثمان

2019/5/23بكالوريو�ص زراعة – خربة 47 �سنةع�سو جمل�ص اإدارة - غري تنفيذياملعتز حممود الألفي

2019/5/23ماج�ستري اإدارة اأعمال ومتويل – خربة 7 �سنواتع�سو جمل�ص اإدارة - م�ستقلعبد اهلل �ساير ال�ساير

2019/5/23بكالوريو�ص حما�سبة – 37 �سنةاأمني �سر املجل�صحممد را�سد القعود

وبتاريخ 2021/8/16 تقدم ع�سو جمل�ص الإدارة ال�سيد / عبد اهلل �ساير ال�ساير باإ�ستقالته من ع�سوية جمل�ص الإدارة والتي اأ�سبحت نافذة بتاريخ 

2021/8/26 واأ�سبح جمل�ص الإدارة يتاألف من ال�سادة الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم :-

الإ�سم

ت�سنيف الع�سو )تنفيذي/

 غري تنفيذي/ م�ستقل(، اأمني �سر

املوؤهل العلمي واخلربة العملية
تاريخ النتخاب/ تعيني 

اأمني ال�سر

2019/5/23بكلوريو�ص هند�سة مدنية – خربة 25 �سنةرئي�ص جمل�ص الإدارة - ع�سو غري تنفيذياأ�سامة عبد اهلل الأيوب

2019/5/23بكالوريو�ص علوم مالية واإدارية – خربة 16 �سنةنائب رئي�ص جمل�ص الإدارة - ع�سو م�ستقلاأ�سعد اأحمد البنوان

2019/5/23بكالوريو�ص اإدارة اأعمال – خربة 24 �سنةع�سو جمل�ص اإدارة - غري تنفيذيعبد الوهاب حممد الوزان

2019/5/23بكالوريو�ص اآداب – خربة 7 �سنواتع�سو جمل�ص اإدارة - غري تنفيذيبا�سم عبد اهلل العثمان

2019/5/23بكالوريو�ص زراعة – خربة 47 �سنةع�سو جمل�ص اإدارة - غري تنفيذياملعتز حممود الألفي

2019/5/23بكالوريو�ص حما�سبة – 37 �سنةاأمني �سر املجل�صحممد را�سد القعود

تقرير احلوكمة لعام 2021
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نبذة عن اإجتماعات جمل�س الإدارة خالل العام 2021

اإجتماعات جمل�ص الإدارة خالل عام 2021

ت
عا

ما
ت
ج

لإ
 ا
د
د

ع

د 
ق

ع
ن
مل
 ا
7

م 
ق
 ر

ع
ما

ت
ج

اإ

2
0

2
1

/
1

2
/
9

  
خ

ي
ار

ت
ب

د 
ق

ع
ن
مل
 ا
6

م 
ق
 ر

ع
ما

ت
ج

اإ

2
0

2
1

/
1

1
/
3

  
خ

ي
ار

ت
ب

د 
ق

ع
ن
مل
 ا
5

م 
ق
 ر

ع
ما

ت
ج

اإ

2
0

2
1

/
9

/
5

خ 
ي
ار

ت
ب

د 
ق

ع
ن
مل
 ا
4

م 
ق
 ر

ع
ما

ت
ج

اإ

2
0

2
1

/
6

/
2

9
  

خ
ي
ار

ت
ب

د 
ق

ع
ن
مل
 ا
3

م 
ق
 ر

ع
ما

ت
ج

اإ

2
0

2
1

/
5

/
1

1
خ 

ي
ار

ت
ب

د 
ق

ع
ن
مل
 ا
2

م 
ق
 ر

ع
ما

ت
ج

اإ

2
0

2
1

/
4

/
6

خ 
ي
ار

ت
ب

د 
ق

ع
ن
مل
 ا
1

م 
ق
 ر

ع
ما

ت
ج

اإ

2
0

2
1

/
3

/
2

8
خ 

ي
ار

ت
ب

اإ�سم الع�سو

7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اأ�سامة عبد اهلل الأيوب ) الرئي�ص (

7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اأ�سعد اأحمد البنوان ) نائب الرئي�ص (

7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عبد الوهاب حممد الوزان )ع�سو (

7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ با�سم عبد اهلل العثمان ) ع�سو (

6 x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ املعتز حممود الألفي ) ع�سو (

4 x x x ✓ ✓ ✓ ✓ عبد اهلل �ساير ال�ساير ) ع�سو م�ستقل (

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات الت�سجيل والتن�سيق وحفظ حما�سر اإجتماعات جمل�س اإدارة ال�سركة

بتاريخ 2019/5/23 قام جمل�ص اإدارة �سركة ال�ساحل باإعادة تعيني ال�سيد / حممد را�سد القعود وهو من موظفي ال�سركة كاأمني �سر ملجل�ص الإدارة 

ول يزال ، ومت حتديد مهامه مبوجب ميثاق جمل�ص الإدارة والو�سف الوظيفي اخلا�ص به ، هذا ويقوم اأمني ال�سر مب�سك �سجل خا�ص اإلكرتوين 

تدون فيه جميع حما�سر املجل�ص باأرقام متتابعــــة لل�سنة التي عقد فيها الإجتماع ومكان وتاريخ ح�سوله و�ساعة بدايته ونهايته يحيث ي�سهل الرجوع 

اإليها ، بالإ�سافة اإىل حفظ التقارير التي ترفع من املجلـــ�ص واإليـــه ، كما يحر�ص اأمني ال�سر على التقيد باملواعيد القانونية اخلا�سة باإبالغ مواعيد 

اإجتماعات املجل�ص وذلك قبل )3( اأيام عمل من موعد الإجتماع املقرر وذلك بعد التن�سيق مع ال�سادة الأع�ساء على موعد الإجتماع بحيث يكون 

التاريخ املقرتح منا�سب جلميع الأع�ساء ، وعلى تاأمني ح�سن اإي�سال وتوزيع املعلومات والتن�سيق ما بني الأع�ساء واأ�سحاب امل�سالح حتت اإ�سراف 

الرئي�ص ، بالإ�سافة اإىل اأن حما�سر الإجتماعات متاحة لالإطالع والرجوع اإليها يف حال طلبها من قبل ال�سادة الأع�ساء يف اأي وقت ، واملحا�سر 

الأ�سلية حمفوظة يف خزانة مقفلة حتت اإ�سراف اأمني ال�سر ومدير مكتب رئي�ص جمل�ص الإدارة . 

اإقرار الع�سو امل�ستقل باأنه تتوافر فيه �سوابط الإ�ستقاللية ) مرفق �سورة عن الإقرار مع التقرير( 

القاعدة الثانية

التحديد ال�سليم للمهام وامل�سوؤوليات

حتديد �سيا�سة م�سوؤوليات ومهام اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية 

قامت �سركة ال�ساحل للتنمية والإ�ستثمار بو�سع ميثاق ملجل�ص الإدارة جرى عليه عدة تعديالت اآخرها كان بتاريخ 2019/6/16 ، ويت�سمن مهام 

التنفيذية بالإ�سافة اإىل و�سع و�سف وظيفي معتمد لكل منهم ، كما ت�سمن هذا  و�سالحيات كل من رئي�ص واأع�ساء املجل�ص واأع�ساء الإدارة 

امليثاق حدود ال�سلطة وال�سالحيات التي فو�سها جمل�ص الإدارة اإىل الإدارة التنفيذية واملتعلقة باإدارة ال�سوؤون اليومية لل�سركة وال�سالحيات املالية 

والت�سغيلية املمنوحة لها ، وحتديد جميع امل�سائل التي ل ميكن تفوي�سها لالإدارة التنفيذية اأو اإىل الرئي�ص التنفيذي وتتطلب موافقة جمل�ص الإدارة 

امل�سبقة عليها ، ويتم مراجعة تلك ال�سالحيات وامل�سوؤوليات ب�سكل �سنوي لإجراء اأية تغيريات وفقاً ملقت�سيات العمل ، هذا كما يوجد و�سف وظيفي 

معتمد لأع�ساء الإدارة التنفيذية وهيكل تنظيمي لل�سركة يعك�ص حدود ال�سلطات واملهام وتطبيق مبداأ الف�سل بني املهام . كما يوجد لدى املجل�ص 

�سيا�سة موؤ�سرات اآداء مو�سوعية )KPIs( ملتابعة اأداء اأع�ساء املجل�ص واأع�ساء اللجان واأع�ساء الإدارة التنفيذية ب�سكل دوري .  

اأهم اإجنازات جمل�س الإدارة خالل عام 2021

1 - مناق�سة البيانات املالية لل�سركة خالل الفرتات الدورية املطلوبة وامل�سادقة عليها .
2 - املوافقة على تقرير احلوكمة لعام 2020 والذي مت عر�سه على اجلمعية العامة العادية لل�سركة خالل عام 2021 ، وكذلك التقرير ن�سف 
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ال�سنوي لإدارة املخاطر ) يناير / يونيو 2021 ( املقدم لهيئة اأ�سواق املال .

3 - املوافقة على تقرير جلنة التدقيق لعام 2020 والذي مت عر�سه على اجلمعية العامة العادية لل�سركة خالل عام 2021 .

4 - املوافقة على تقرير مراقب احل�سابت اخلارجي ب�ساأن اأموال العمالء واأ�سولهم لعام 2020 املقدم لهيئة اأ�سواق املال .

5 - املوافقة على تقرير مكتب التدقيق امل�ستقل ب�ساأن تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية يف ال�سركة لعام 2020 املقدم لهيئة اأ�سواق املال .

6 - املوافقة على تقرير مكافاآت اأع�ساء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية لعام 2020 والذي مت عر�سه على اجلمعية العامة العادية لل�سركة خالل 

عام 2021 .

7 - املوافقة على تقرير التعامالت مع اأطراف ذات �سلة لعام 2020 والذي مت عر�سه على اجلمعية العامة العادية لل�سركة خالل عام 2021 .

8 - الإطالع على تقرير م�سوؤول املطابقة والإلتزام لعام 2020 ب�ساأن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واملقدم لهيئة اأ�سواق املال واإعتماده 

بالإ�سافة اإىل تقرير مراقب احل�سابات اخلارجي للعام 2020 بهذا ال�ساأن .

9 - الإطالع على التقارير الدورية ب�ساأن الق�سايا املرفوعة من وعلى ال�سركة واملتداولة اأمام املحاكم .

10 - الإطالع على تقارير التدقيق الداخلي اخلا�سة ملختلف اإدارات ال�سركة وعلى املالحظات الواردة فيها ومتابعة اإجراءات ت�سويبها.

11 - اإعتماد تقرير امل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركة لعام 2020 .

12 - اإعتماد �سلم رواتب جديد ونظام للحوافز يف ال�سركة . 

13 - تخفي�ص راأ�ص مال ال�سركة من 62,529,315/200 دينار كويتي اإىل 46,502,690/200 دينار كويتي .

14 - اإعتماد ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بكفاية راأ�ص املال واإعتماد التعديالت ب�ساأن بع�ص ال�سيا�سات والإجراءات الأخرى يف ال�سركة .

15 - تعديل بع�ص مواد عقد التاأ�سي�ص والنظام الأ�سا�سي لل�سركة من خالل اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املنعقدة يف عام 2021.

16 - اإعتماد تقرير الأنظمة املتكاملة لل�سركة للعام 2020 .

17 - اإلغاء ن�ساط التمويل املرخ�ص من بنك الكويت املركزي .

نبذة عن تطبيق متطلبات ت�سكيل جمل�س الإدارة للجان متخ�س�سة تتمتع بالإ�ستقاللية 

يتبع جمل�ص الإدارة ثالث جلان منبثقة عنه وهي جلنة التدقيق وجلنة املخاطر وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت ، ولكل جلنة ميثاق يت�سمن كيفية 

ت�سكيل اللجنة ومدتها و�سالحياتها وم�سوؤولياتها وكيفية رقابة املجل�ص عليها بالإ�سافة اإىل حتديد مهام اأع�سائها وحقوقهم وواجباتهم وكيفية 

تقييمهم ، كما حر�ص املجل�ص على اأن ت�سم اللجان املنبثقة عنه اأع�ساء يتمتعون بالإ�ستقاللية وفقاً لل�سروط وال�سوابط التي و�سعتها هيئة اأ�سواق 

املال .  

جلنة التدقيق :

بتاريخ 2019/6/16 مت ت�سكيل جلنة تدقيق تابعة ملجل�ص الإدارة و�سمت كل من :-

الإ�سم ال�سفة 

رئي�ص اللجنة اأ�سعد اأحمد البنوان

ع�سو اللجنةعبد الوهاب حممد الوزان

ع�سو اللجنة با�سم عبد اهلل العثمان

ع�سو اللجنة امل�ستقلعبد اهلل �ساير ال�ساير

وبتاريخ 2021/9/5 مت اإعادة ت�سكيل اللجنة بعد الإ�ستقالة التي تقدم بها ال�سيد / عبد اهلل �ساير ال�ساير من املجل�ص واأ�سبحت اللجنة ت�سم كل 

من :-

الإ�سم ال�سفة 

رئي�ص اللجنة والع�سو امل�ستقلاأ�سعد اأحمد البنوان

ع�سو اللجنةعبد الوهاب حممد الوزان

ع�سو اللجنة با�سم عبد اهلل العثمان
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التقريرالسنـــــــوي2021

وقد عقدت اللجنة )8( اإجتماعات خالل العام 2021 ، اطلعت خاللها على تقارير التدقيق الداخلي اخلا�سة مبختلف اإدارات ال�سركة وتقارير 

اجلهات اخلارجية واملالحظات الواردة فيها واأبدت مالحظاتها عليها واخلطوات التي يجب اإتخاذها لتفادي تلك املالحظات م�ستقباًل ، والتو�سية 

بتعيني مراقب ح�سابات خارجي جديد لل�سركة بعد اأن مت التاأكد من ا�ستقالليته لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 ، وكذلك التو�سية 

بتعيني م�سوؤول تدقيق داخلي جديد لل�سركة ، وكذلك الإطالع على تقرير مكتب التدقيق امل�ستقل اخلا�ص بفح�ص وتقييم نظم الرقابــة الداخليــــة 

)ICR( لعام 2020 ، ومراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتاأكد من اأنه قد مت اإتخاذ الإجراءات الت�سحيحية الالزمـــة ب�ساأن املالحظات الواردة 

فـــي التقاريـــر ، ومراجعة البيانات املالية الدورية قبل عر�سها على جمل�ص الإدارة ، واإبداء الراأي والتو�سيــة ب�ساأنها ملجل�ص الإدارة ، وذلك بهدف 

�سمان عدالة و�سفافية التقارير املالية وعقد اإجتماعات دورية مع مراقب احل�سابات اخلارجي لل�سركة ملناق�سة البيانات املالية واآخر امل�ستجدات 

واملتطلبات اجلديدة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية )IFRS( ، بالإ�سافة اإىل تقييم اأداء وحدة التدقيق الداخلي وم�سوؤول التدقيق الداخلي 

للعام 2020 ، ومراجعة واإقرار خطة التدقيق الداخلي لعامي 2022/2021 .

جلنة اإدارة املخاطر :

بتاريخ 2019/6/16 مت ت�سكيل جلنة خماطر تابعة ملجل�ص الإدارة و�سمت كل من :-

ال�سفةالإ�سم

رئي�ص اللجنة عبد الوهاب حممد الوزان

ع�سو اللجنةاأ�سعد اأحمد البنوان

ع�سو اللجنة  با�سم عبد اهلل العثمان

ع�سو اللجنة امل�ستقلعبد اهلل �ساير ال�ساير

وبتاريخ 2021/9/5 مت اإعادة ت�سكيل اللجنة بعد الإ�ستقالة التي تقدم بها ال�سيد / عبد اهلل �ساير ال�ساير من املجل�ص واأ�سبحت اللجنة ت�سم كل 

من :-

الإ�سم ال�سفة 

رئي�ص اللجنة عبد الوهاب حممد الوزان

ع�سو اللجنة امل�ستقلاأ�سعد اأحمد البنوان

ع�سو اللجنة  با�سم عبد اهلل العثمان

وقد عقدت اللجنة )5( اإجتماعات خالل العام 2021 ، قامت خاللها باإعداد واإعتماد تقارير املخاطر للربع الرابع من عام 2020 والربع الأول 

والثاين والثالث لعام 2021 ورفعها ملجل�ص الإدارة ، بالإ�سافة اإىل تقييم اآداء وحدة اإدارة املخاطر وكذلك م�سوؤول اإدارة املخاطر يف ال�سركة للعام 

. 2020

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت :

بتاريخ 2019/6/16 مت ت�سكيل جلنة تر�سيحات ومكافاآت تابعة ملجل�ص الإدارة و�سمت كل من :-

ال�سفةالإ�سم

رئي�ص اللجنة اأ�سامة عبد اهلل الأيوب

ع�سو اللجنةاأ�سعد اأحمد البنوان

ع�سو اللجنة املعتز عادل حممود الألفي

ع�سو اللجنة امل�ستقلعبد اهلل �ساير ال�ساير

وبتاريخ 2021/9/5 مت اإعادة ت�سكيل اللجنة بعد الإ�ستقالة التي تقدم بها ال�سيد / عبد اهلل �ساير ال�ساير من املجل�ص واأ�سبحت اللجنة ت�سم كل 

من :-



16

الإ�سم ال�سفة 

رئي�ص اللجنة اأ�سامة عبد اهلل الأيوب

ع�سو اللجنة امل�ستقلاأ�سعد اأحمد البنوان

ع�سو اللجنة املعتز عادل حممود الألفي

وقد عقدت اللجنة )4( اإجتماعات خالل العام 2021 ، مت خاللها اإعداد تقرير مكافاآت اأع�ساء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية لعام 2020 

واملوافقة عليه ورفعه اإىل جمل�ص الإدارة لإعتماده ، بالإ�سافة اإىل التاأكد من اإ�ستمرارية اإ�ستقالل ع�سو جمل�ص الإدارة امل�ستقل ، ومراجعة الو�سف 

الوظيفي لأع�ساء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية والأع�ساء امل�ستقلني ، ومراجعة �سلم الرواتب اجلديد ونظام احلوافز اخلا�ص بال�سركة ورفع 

تو�سيات ب�ساأنه اإىل جمل�ص الإدارة .

موجز عن تطبيق متطلبات الآلية التي تتيح لأع�ساء جمل�ص الإدارة احل�سول على املعلومات والبيانات ب�سكل دقيق ويف الوقت املنا�سب

يقوم اأمني �سر املجل�ص ياإعداد جدول اأعمال اإجتماعات املجل�ص قبل اإنعقاده مبدة كافية وجتهيز كافة امل�ستندات والتقارير املطلوبة وفقاً للجدول 

حيث يتم مراجعة كافة التقارير وامل�ستندات من قبل رئي�ص املجموعة ومن قبل الرئي�ص التنفيذي وذلك للتاأكد من �سحة تلك البيانات وكفايتهـــــا 

قبل العر�ص على املجلــــ�ص ، ويتم اإر�سال تلك التقارير وامل�ستندات قبل )3( اأيام عمل من الإجتماع املقرر لالأع�ساء بهدف اإعطائهم الوقت الكايف 

لدرا�ستها والتعقيب واإعطاء التو�سيات . 

كما يوجد لدى ال�سركة دليل �سيا�سة واإجراءات معتمد من جمل�ص الإدارة لكيفية ح�سول اأع�ساء املجل�ص على املعلومات والإجراءات املتبعة يف 

حال طلب اأحد الأع�ساء اأية معلومات اأو تقاريـــر خالل الإجتماع ، وكلف اأمني �سر املجل�ص بالتن�سيق مع رئي�ص جمل�ص الإدارة مبتابعة تطبيق هذا 

الدليل والتاأكد باإ�ستمرار من فعاليته .

القاعدة الثالثة

اإختيار اأ�سخا�س من ذوي الكفاءة لع�سوية جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية

نبذة عن تطبيق متطلبات ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

قام جمل�ص الإدارة بتاريخ 2021/9/5 باإعادة ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت بعد الإ�ستقالة التي تقدم بها ال�سيد / عبد اهلل �ساير ال�ساير من 

ع�سوية جمل�ص الإدارة موؤلفة من )3( اأع�ساء اأحدهم ع�سو م�ستقل ورئي�سها من الأع�ساء غري التنفيذيني ومدتها ثالث �سنوات ، وت�سم اللجنة 

كل من :-

ال�سفةالإ�سم

رئي�ص اللجنةاأ�سامة عبد اهلل الأيوب

ع�سو جلنة امل�ستقلاأ�سعد اأحمد البنوان

ع�سو جلنةاملعتز عادل حممود الألفي

تقرير املكافاآت املمنوحة لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية واملدراء

1 - ملخ�ص �سيا�سة املكافاآت واحلوافز املتبع لدى ال�سركة وب�سكل خا�ص ما يرتبط باأع�ساء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية واملدراء

تهدف �سيا�سة املكافاآت املتبعة يف �سركة ال�ساحل اإىل حتقيق موازنة بني املكافاآت التناف�سية يف �سوق العمل  لالإحتفاظ باملواهب الب�سرية وتنمية 

عائدات امل�ساهمني احلالية وامل�ستقبلية ، وتت�سم �سيا�سة املكافاآت بال�سفافية وترتكز على عدة قواعد ملنح املكافاآت لأع�ساء جمل�ص الإدارة �سواء 

مقابل اخلدمات املقدمة من قبل ع�سو جمل�ص اإدارة ، اأو من خالل تخ�سي�ص مكافاآت لأع�ساء جمل�ص الإدارة على اأ�سا�ص ح�سور اإجتماعات 

املجل�ص واإجتماعات اللجان بعد موافقة اجلمعية العامة لل�سركة ، اأو من خالل تعوي�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة عن جميع النفقات املبا�سرة التي 

لها عالقة بن�ساط ال�سركة ،  والتي يتحملها الأع�ساء لأ�سباب معقولة خالل فرتة عملهم.  اأما بالن�سبة لأع�ساء الإدارة التنفيذية واملدراء فهناك 

نظام للحوافز واملكافاآت ) ثابتة ومتغرية ( مطبق يف ال�سركة ي�سجع املوظفني على تقدمي اأداء متنامي وعايل اجلودة وم�ستمر يف جميع الأوقات 

من خالل نظام ملراقبة وتقييم اأداء الإدارة التنفيذية واملدراء وجميع املوظفني مع الأخذ يف الإعتبار البيئة التي تعمل فيها ال�سركة والنتائج التي 

حتققها ودرجة حتمل ال�سركة للمخاطر .

2 -  تقرير املكافاآت وفقاً لقواعد حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة اأ�سواق املال 
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بيان مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة

املكافاآت واملزايا لأع�ساء جمل�س الإدارة

اإجمايل عدد 

الأع�ساء

املكافاآت واملزايا من خالل ال�سركة التابعةاملكافاآت واملزايا من خالل ال�سركة الأم

املكافاآات واملزايا 

الثابتة )دينار 

كويتي(

املكافاآات واملزايا املتغرية 

)دينار كويتي(

املكافاآات واملزايا

 الثابتة )دينار كويتي(

املكافاآات واملزايا املتغرية 

)دينار كويتي(

تاأمني �سحيمكافاآة جلانمكافاأة �سنويةتاأمني �سحي

الرواتب ال�سهرية 

)الإجمالية خالل 

العام(

مكافاآة جلانمكافاآة �سنوية

5084،00086،0000000

بيان مكافاآت اأع�ساء الإدارة التنفيذية واملدراء

اإجمايل املكافاآت واملزايا املمنوحة خلم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا اأعلى مكافاآت  ، ي�ساف اإليهم الرئي�ص التنفيذي واملدير املايل اأو من يقوم 
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3 - اأية اإنحرافات جوهرية عن �سيا�سة املكافاآت املعتمدة من جمل�ص الإدارة

ل يوجد اأية اإنحرافات جوهرية عن ال�سيا�سة .

القاعدة الرابعة

�سمان نزاهة التقارير املالية

قامت ال�سركة بو�سع الآليات التي توؤكد على �سالمة ونزاهة بياناتها املالية من خالل عر�ص تلك البيانات على جلنة التدقيق ملراجعتها قبل عر�سها 

على جمل�ص الإدارة وذلك ل�سمان �سالمة و�سفافية التقارير املالية ، بالإ�سافة اإىل اأخذ تعهدات كتابية من قبل كل من جمل�ص الإدارة والإدارة 

التنفيذية تفيد ب�سالمة ونزاهة تلك التقارير املعدة وذلك وفقاً ملعايري املحا�سبة الدولية املطبقة يف دولة الكويت واملعتمدة من قبل هيئة اأ�سواق 

املال واأنها معربة عن املركز املايل لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2021 ، بالإ�سافة اإىل ت�سمني التقرير ال�سنوي املرفوع للم�ساهمني بتلك التعهدات 

الكتابية التي ت�سري اإىل �سالمة ونزاهة البيانات املالية وكذلك التقارير ذات ال�سلة بن�ساط ال�سركة . 

هذا وقد قام جمل�ص الإدارة باإعادة ت�سكيل جلنة تدقيق من بني اأع�سائه موؤلفة من )3( اأع�ساء اأحدهم ع�سو م�ستقل يتمتع باخلربة العملية يف 

املجال املحا�سبي واملايل بعد الإ�ستقالة التي تقدم بها ال�سيد / عبد اهلل �ساير ال�ساير من ع�سوية جمل�ص الإدارة ، وحدد املجل�ص مدتها لثالث 

�سنوات ، ويكون من مهامها الرئي�سية التاأكد من كفاية وفاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية املطبقة يف ال�سركة . 

كما اأعطى جمل�ص اإدارة ال�سركة للجنة التدقيق الإ�ستقاللية الكاملة ملمار�سة مهامها وو�سع التو�سيات التي تراها منا�سبة ، واحلق يف الإ�ستعانة 

باأي جهة اإ�ست�سارية م�ستقلة ، بالإ�سافة اإىل منح اللجنة حق التو�سية بتعيني واإعادة تعيني مراقب احل�سابات اخلارجي لل�سركة اأو تغيريه وحتديد 

اأتعابه والتاأكد من اإ�ستقالليته عن ال�سركة وجمل�ص اإدارتها ، و�سرط اأن يكون من املقيدين يف ال�سجل اخلا�ص لدى الهيئة وعلى اأن يقوم املجل�ص 

برفع اإقرتاحه بتعيني اأو اإعادة تعيني مراقب احل�سابات اخلارجي لل�سركة للجمعية العامة للم�ساهمني بناء على تو�سية اللجنة . هذا كما يوجد 

لدى ال�سركة �سيا�سة واإجراءات معتمدة لكيفية اإختيار والتاأكد من اإ�ستقاللية مراقب احل�سابات اخلارجي اأناط مبوجبها جمل�ص الإدارة للجنة 
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التدقيق التاأكد من اإ�ستقاللية مراقب احل�سابات اخلارجي املراد تعيينه اأو اإعادة تعيينه من خالل مراجعة �سنوية جتريها اللجنة للتاأكد من توافر 

متطلبات اجلهات الرقابية ومعايري الكفاءة املهنية ومعايري الإ�ستقاللية وال�سمعة .  

كما مت الن�ص يف ميثاق جلنة التدقيق على اأنه يف حال وجود تعار�ص بني تو�سيات جلنة التدقيق وقرارات جمل�ص الإدارة مبا يف ذلك عندما يرف�ص 

املجل�ص اإتباع تو�سيات اللجنة فيما يتعلق مبراقبي احل�سابات اخلارجيني و/اأو املدقق الداخلي يلتزم املجل�ص بت�سمني تقرير احلوكمة ال�سنوي 

للم�ساهمني بيان يف�سل ويو�سح التو�سيات وال�سبب اأو الأ�سباب من وراء قراره عدم التقيد بها. 

القاعدة اخلام�سة

و�سع نظم �سليمة لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية

بيان خمت�سر عن تطبيق متطلبات ت�سكيل وحدة م�ستقلة لإدارة املخاطر

يوجد لدى ال�سركة وحدة لإدارة املخاطر يتولها م�سوؤول اإدارة خماطر م�سجل لدى هيئة اأ�سواق املال ، من مهامه قيا�ص ومتابعة واحلد من كافة 

اإىل جلنة املخاطر وبالتبعية ملجل�ص  ، ويتبع مبا�سرة  الكاملة ملمار�سة �سالحياته  بالإ�ستقاللية  ، ويتمتع  ال�سركة  التي قد تواجه  اأنواع املخاطر 

الإدارة دون تدخل لالإدارة التنفيذية يف عمله ل�سمان ال�سفافية والإ�ستقاللية ، كما يوجد لدى ال�سركة �سيا�سات واإجراءات معتمدة خا�سة باإدارة 

املخاطر يتم مراجعتها ب�سكل دوري وتت�سمــــن اآلية رفع التقارير للمجل�ص ب�سكـــل دوري ، هذا وقد و�سعت ال�سركة الآلية املنا�سبة يف �سيا�سات 

واإجراءات اإدارة املخاطر التي متكن م�سوؤول اإدارة املخاطر من مراجعة ال�سفقات والتعامالت التي تقوم بها ال�سركة مع الأطراف ذات العالقة 

وتقدمي التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها .

نبذة عن تطبيق متطلبات ت�سكيل جلنة اإدارة املخاطر

قام جمل�ص الإدارة بتاريخ 2021/9/5 باإعادة ت�سكيل جلنة اإدارة املخاطر بعد الإ�ستقالة التي تقدم بها ال�سيد / عبد اهلل �ساير ال�ساير من ع�سوية 

جمل�ص الإدارة موؤلفة من )3( اأع�ساء اأحدهم ع�سو م�ستقل ورئي�سها من الأع�ساء غري التنفيذيني ومدتها ثالث �سنوات ، وت�سم اللجنة كل من :-

ال�سفةالإ�سم

رئي�ص اللجنةعبد الوهاب حممد الوزان

ع�سو جلنة امل�ستقلاأ�سعد اأحمد البنوان

ع�سو جلنةبا�سم عبد اهلل العثمان

موجز يو�سح اأنطمة ال�سبط والرقابة الداخلية

1 - دور جمل�ص الإدارة

يلتزم جمل�ص اإدارة ال�سركة بالتاأكد وب�سفة دورية من فاعلية وكفاية اأنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها يف ال�سركة والتي ت�سمل على �سبيل املثال 

ل احل�سر :-

التاأكد من �سالمة الأنظمة املالية واملحا�سبية مبا يف ذلك الأنظمة ذات ال�سلة باإعداد التقارير املالية.- 

التاأكد من تطبيق اأنظمة رقابية منا�سبة لقيا�ص واإدارة املخاطر وذلك من خالل حتديد نزعة املخاطر التي ميكن اأن تواجه ال�سركة - 

واإن�ساء بيئة ملمة بثقافة احلد من املخاطر على م�ستوى ال�سركة .

2 - الإجراءات املتخذة ل�سمان كفاية اأنظمة الرقابة الداخلية

حتديد الهيكل التنظيمي واإعتماده من جمل�ص الإدارة .- 

اإعداد و�سف وظيفي لكافة موظفي ال�سركة .- 

حتديث م�سفوفة ال�سالحيات وال�سلطات املالية لتحديد م�ستوى ال�سالحيات املالية املمنوحة ملجل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية .- 

حتديد التوقيعات املعتمدة لل�سركة مع اجلهات اخلارجية وكذلك مبداأ الرقابة املزدوجة لكافة العمليات اليومية .- 

اإعداد اإطار حلوكمة ال�سركات معتمد من قبل جمل�ص الإدارة والذي يت�سمن الإجراءات الواجب اإتباعها لكيفية جتنب املمار�سات غري - 

امل�سروعة التي قد توؤدي اإىل ت�سارب امل�سالح وتعري�ص ال�سركة لأية م�ساكل مالية اأو قانونية اأو رقابية .

حتديث ال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة ب�سكل م�ستمر ووفقاً ملقت�سيات العمل ومراعاة الف�سل التام بني الأن�سطة التي تزاولها ال�سركة - 

مبا ي�سمن عدم ت�سرب املعلومات بني هذه الأن�سطة .



19

التقريرالسنـــــــوي2021

بيان خمت�سر عن تطبيق متطلبات ت�سكيل وحدة م�ستقلة للتدقيق الداخلي 

يوجد لدى ال�سركة وحدة للتدقيق الداخلي يتولها م�سوؤول تدقيق داخلي م�سجل لدى هيئة اأ�سواق املال ، وتتمع هذه الوحدة بالإ�ستقاللية الفنية 

التامة من خالل تبعيتها للجنة التدقيق وبالتبعية ملجل�ص الإدارة ، كما تقوم هذه الوحدة بالتعاون والتن�سيق مع مكتب ) RSM ( وهو جهة خارجية 

 للقواعد واملقايي�ص املهنية 
ً
مكلفة من قبل جمل�ص الإدارة ، للقيام مب�سوؤولية تقييم ومعاينة الأنظمة الت�سغيلية الداخلية لل�سركة ب�سكل م�ستقل وفقاأ

للتدقيق الداخلي وتقدمي التو�سيات والتقارير للجنة التدقيق ، بالإ�سافة اإىل متابعة التقارير املر�سلة لكافة الإدارات بال�سركة للوقوف على مدى 

اإلتزامهم بتو�سيات اجلهة اخلارجية وذلك فيما يخ�ص اأعمال التدقيق الداخلي . هذا كما و�سعت ال�سركة �سيا�سات واإجراءات داخلية لوحدة 

التدقيق الداخلي تت�سمن جميع مهامها و�سالحياتها والتقارير التي يجب عليها اإعدادها واملتعلقة مبدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية 

وحتديد مواطن ال�سعف يف تطبيق اأنظمة الرقابة الداخلية التي قد توثر على الآداء املايل لل�سركة والإجراءات التي ميكن اإتخاذها يف هذا ال�سدد. 

هذا كما قامت ال�سركة بتعيني مكتب تدقيق م�ستقل قام باإعداد تقرير ب�ساأن تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية املتبعة يف ال�سركـــــة لعام 2021 . 

القاعدة ال�ساد�سة

تعزيز ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية

موجز عن ميثاق العمل الذي ي�ستمل على معايري وحمددات ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية

يوجد لدى ال�سركة دليل لقواعد ال�سلوك املهني والأخالق ودليل للحوكمة ودليل للموظفني وجميعها معتمدة ويتم تعديلها من وقت لآخر من قبل 

جمل�ص الإدارة ت�ستمل على املعايري واملحددات املتعلقة باإلتزام كل ع�سو من اأع�ساء املجل�ص والإدارة التنفيذية بالقوانني وكذلك املوظفني ، وبعدم 

اأ�سول ال�سركة ملاآرب �سخ�سية ، بالإ�سافة اإىل تنظيم  اإ�ستغالل واإ�ستخدام  اإ�ستخدام النفوذ الوظيفي من اأجل حتقيق م�سالح خا�سة ، وبعدم 

عملية التداول بناء على معلومات داخلية ، والعالقة مع الأطراف ذات العالقة ، وعملية الإف�ساح عن امل�سالح ، واآلية التبليغ عن املمار�سات غري 

امل�سروعة واإجراءات حماية املبلغني . 

موجز عن ال�سيا�سات والآليات ب�ساأن احلد من حالت تعار�س امل�سالح

يوجد لدى ال�سركة �سيا�سة واإجراءات معتمدة للحد من تعار�ص امل�سالح تناولت مو�سوع مفهوم تعار�ص امل�سالح وحالتها واإجراءات معاجلتها 

املرتبطة مبجل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي ال�سركة ومبراقب احل�سابات اخلارجي وغريها من حالت تعار�ص امل�سالح الأخرى ، وكيفية 

الإجراءات التي يجب اإتباعها وطرق الإف�ساح يف كل هذه احلالت .   

القاعدة ال�سابعة

الإف�ساح وال�سفافية ب�سكل دقيق ويف الوقت املنا�سب

موجز عن تطبيق اآليات العر�س والإف�ساح الدقيق وال�سفاف التي حتدد جوانب وجمالت خ�سائ�س الإف�ساح

يوجد لدى ال�سركة �سيا�سات واإجراءات معتمدة من جمل�ص الإدارة خا�سة بالإف�ساح يتم تعديلها من وقت لآخر وفقاً للتعليمات ال�سادرة عن الهيئة 

، تت�سمن املعلومات التي يجب الإف�ساح عنها من ماليـــة واإداريــة وت�سغيلية ، والإجراءات التي يجب اإتباعها يف هذا ال�سدد .

نبذة عن تطبيق متطلبات �سجل اإف�ساحات اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية واملدراء

حتتفظ ال�سركة ب�سجل خا�ص يت�سمن اإف�ساحات اأع�ساء جمل�ص الدارة والإدارة التنفيذية واملدراء واملوظفني ، وكل البيانات املتعلقة باملكافاآت 

والرواتب واحلوافز وغريها من املزايا املالية الأخرى التي يتم منحها ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر من قبل ال�سركة اأو ال�سركات التابعة ، ويكون من 

حق كافة م�ساهمي ال�سركة الإطالع عليه خالل �ساعات العمل الر�سمية لل�سركة دون اأي ر�سم اأو مقابل ، ويتم حتديث هذا ال�سجل ب�سكل دوري 

مبا يعك�ص حقيقة اأو�ساع الأطراف ذات العالقة .  

بيان خمت�سر عن تطبيق متطلبات ت�سكيل وحدة تنظيم �سوؤون امل�ستثمرين 

يوجد لدى ال�سركة وحدة ل�سوؤون امل�ستثمرين تتمتع بالإ�ستقاللية وتتوىل مهام التوا�سل مع امل�ساهمني وامل�ستثمرين املحتملني لل�سركة ، وتزويدهم 

بكافة املعلومات التي ميكن اأن ت�ساعدهم يف ممار�سة حقوقهم من خالل اإن�ساء مكان خم�س�ص على املوقع الإلكرتوين لل�سركة يت�سمن عر�ص 

جلميع الإف�ساحات ال�سادرة عن ال�سركة ، بالإ�سافة اإىل التقارير والبيانات املالية ، ومعلومات عن ال�سركة وجمل�ص اإدارتها والإدارة التنفيذية ، 

وق�سم خا�ص حلوكمة ال�سركات .

نبذة عن كيفية تطوير البنية الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات  ، والإعتماد عليها ب�سكل كبري يف عمليات الإف�ساح

قامت ال�سركة من خالل اإدارتها التنفيذية باإن�ساء ح�ساب اإلكرتوين خا�ص لكل ع�سو من اأع�ساء جمل�ص الإدارة على موقع ال�سركة الإلكرتوين 
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ميكنه من الإطالع يف اأي وقت واأي مكان وعرب اأي جهاز على جميع املعلومات التي يحتاجها من تقارير و�سيا�سات واإجراءات وحما�سر اإجتماعات 

وغريها من املعلومات التي ميكن اأن ت�ساعده يف اإتخاذ قراره .

كما يوجد لدى ال�سركة نظام اآيل خا�ص بن�ساطات اإدارة املحافظ الإ�ستثمارية باأنواعها وكذلك ال�سناديق الإ�ستثمارية وخدمة العمالء وعمليات 

مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .   

التنفيذية  الإدارة والإدارة  واأع�ساء جمل�ص  بال�سركة  اإلكرتوين خا�ص يت�سمن جميع الإف�ساحات اخلا�سة  ال�سركة مب�سك �سجل  هذا كما تقوم 

واملدراء وهو متاح لالإطالع عليه من قبل كافة امل�ساهمني دون اأي ر�سم ، ويتم حتديثه ب�سكل دوري . 

القاعدة الثامنة والتا�سعة

اإحرتام حقوق امل�ساهمني واإدراك دور اأ�سحاب امل�سالح

يوجد لدى ال�سركة �سيا�سة واإجراءات معتمدة تنظم عالقة ال�سركة مب�ساهميها وبكافة اأ�سحاب امل�سالح من موظفني وم�ساهمني ودائنني وعمالء 

ومقدمي اخلدمات لل�سركة وكيفية حماية حقوقهم ومعاملتهم بالعدل وامل�ساواة مبا يكفل حقوق ال�سركة ، وت�سكل قواعد احلوكمة التي و�سعتها 

هيئة اأ�سواق املال وقانون ال�سركات والنظام الأ�سا�سي وال�سيا�سات الداخلية لل�سركة والأنظمة والعقود امل�سدر الأ�سا�سي يف حتديد حقوق وواجبات 

امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سالح ، وتعمل ال�سركة على حتديد واإي�ساح هذه العقود ، وحقوق وواجبات املتعاقدين وطريقة اآداءها ، وتبعات التق�سري 

يف الآداء ، وحدود امل�سوؤولية وطريقة ت�سوية اخلالفات التي قد تن�ساأ من جراء تنفيذ هذه العقود ب�سكل يكفل حماية اأ�سحاب امل�سالح مع ال�سركة 

، بالإ�سافة اإىل وجود اآلية لل�سكاوى ور�سد املخالفات و�سيا�سة واإجراءات للتبليغ عن املخالفات غري امل�سروعة من�سورة على املوقع الإلكرتوين 

لل�سركة لإتاحة الفر�سة جلميع اأ�سحاب امل�سالح وللموظفني لالإبالغ يف حالة الإ�ستباه يف اأية خمالفات .

هذا كما اأنه يوجد لدى ال�سركة �سجل خا�ص يت�سمن اأ�سماء امل�ساهمني وجن�سياتهم وموطنهم وعدد اأ�سهمهم يتم حتديثه ب�سكل دوري وفقاً ملا تتلقاه 

ال�سركة من بيانات ، ويوجد ن�سخة منه اأي�ساً لدى وكالة املقا�سة ، وهذا ال�سجل هو متاح جلميع امل�ساهمني لالإطالع عليه وفقاً لأق�سى درجات 

ال�سرية واحلماية ومبا ل يتعار�ص مع اأحكام القانون .

كما يتم ت�سجيع امل�ساهمني على �سرورة امل�ساركة والت�سويت يف اأي اإجتماعات اأو منا�سبات يدعو اإليها جمل�ص اإدارة ال�سركة والتي كان منها الدعوة 

اإىل عقد اجلمعية العمومية العادية وغري العادية خالل عام 2021 ، وذلك متا�سياً مع ما جاء يف �سيا�سة واإجراءات حماية حقوق امل�ساهمني 

واأ�سحاب امل�سالح .

القاعدة العا�سرة

تعزيز وحت�سني الأداء

موجز عن تطبيق متطلبات و�سع الآليات التي تتيح ح�سول كل من اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية ب�سكل 

م�ستمر 

يتم توزيع برنامج تعريفي وتو�سيحي على اأع�ساء جمل�ص الإدارة عند اإنتخابهم من اأجل �سمان متتعهم بفهم منا�سب ل�سري العمل يف ال�سركة ، وهو 

يت�سمن املعلومات املتعلقة باإ�سرتاتيجية ال�سركة واأهدافها املعمول بها ، واجلوانب املالية والت�سغيلية لكافة اأن�سطة ال�سركة ، والإلتزامات القانونية 

والرقابية امللقاة على عاتق اأع�ساء املجل�ص وعلى ال�سركة ، بالإ�سافة اإىل حقوقهم وواجباتهم ودور اللجان املنبثقة عن جمل�ص الإدارة . كما قامت 

ال�سركة بو�سع خطة �سنوية لعام 2021 ح�سل مبوجبها اأع�ساء جمل�ص الإدارة واأع�ساء الإدارة التنفيذية على برنامج تدريبي يتعلق باحلوكمة واآخر 

يتعلق مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ، كما �سارك اأع�ساء الإدارة التنفيذية يف دورات تدريبية تتعلق بامل�سوؤوليات واملهام اخلا�سة بهم . 

نبذة عن كيفية تقييم اآداء جمل�س الإدارة ككل واآداء كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية

يوجد لدى ال�سركة �سيا�سة واإجراءات معتمدة خا�سة مبو�سرات الآداء املو�سوعية )KPIs( وذلك لتقييم اآداء املجل�ص ككل وكل ع�سو من اأع�سائه 

واأع�ساء اللجان وكذلك اأع�ساء الإدارة التنفيذية ب�سكل �سنوي واإعداد تقارير بهذا ال�ساأن بحيث يتم عمل  Evaluation Form للمجل�ص ولكل ع�سو 

على حدة  لتقييم اآدائه ومدى م�ساهمة كل ع�سو يف ح�سور اإجتماعات املجل�ص واللجان . وكذلك الأمر بالن�سبة لأع�ساء الإدارة التنفيذية مبن 

فيهم الرئي�ص التنفيذي وفقاً ملقايي�ص حمددة يتم على اأ�سا�سها حما�سبة كل منهم وفقاً لآدائه ال�سنوي . 

نبذة عن جهود جمل�س الإدارة بخلق القيم املوؤ�س�سية لدى العاملني يف ال�سركة 

تويل ال�سركة قدراً كبرياً من الإهتمام بخلق القيم املوؤ�س�سية للعاملني لديها ، وذلك لثقتها باأن تعزيز القيم املوؤ�س�سية هي القوة الدافعة لل�سركة 
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وموظفيها والتي تعرب عن كيانها ومتيزها عن غريها . لذا فاإن جناح ال�سركة يف حتقيق اأهدافها الإ�سرتاتيجية وتعزيز ثقة م�ستثمريها يعد اأحد 

ركائز خلق القيم املوؤ�س�سية وذلك من خالل حر�ص ال�سركة الدائم على الإلتزام بالقوانني والتعليمات اخلا�سة بحوكمة ال�سركات .

كما اإعتمدت ال�سركة على نظم التقارير املتكاملة كاأحد الآدوات الفعالة يف حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية لل�سركة وبالتايل خلق القيم املوؤ�س�سية 

لدى املوظفني مما يحفزهم على العمل امل�ستمر للحفاظ على ال�سالمة املالية لل�سركة ، وهي تقوم باإعداد ومراجعة تلك التقارير ب�سكل دوري مما 

ي�ساعد جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية على اإتخاذ القرار ب�سكل منهجي و�سليم ومن ثم حتقيق م�سالح امل�ساهمني . كما تتبع ال�سركة منهجية ملنح 

املكافاآت وتقدير موظفيها وذلك من خالل التقييمات الدورية التي جتريها للموظفني ، ف�ساًل عن اإلتزام املوظفني بقواعد ال�سلوك املهني املعتمدة 

لدى ال�سركة والتي هي جزاأ من اإطار حوكمة ال�سركات املطبقة يف ال�سركة. 

القاعدة احلادية ع�سر

الرتكيز على اأهمية امل�سوؤولية الإجتماعية

يوجد لدى ال�سركة �سيا�سة واإجراءات معتمدة خا�سة بامل�سوؤولية الإجتماعية حيث تدرك ال�سركة اأهمية دورها يف الإقت�ساد الوطني ويف املجتمع 

الكويتي ، ومن هنا فهي توؤمن بامل�سوؤولية الإجتماعية كمبداأ يوؤدي اإىل اإ�ستدامة الفائدة مل�ساهميها وجميع الأطراف املتعاملة معها ، وت�سعى لبناء 

منوذج عملي يف هذا اجلانب ي�ستند اإىل املقومات التالية : ال�سوق – املوظفني – البيئة – املجتمع .

ومتا�سياً مع امل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركة جتاه الإقت�ساد واملجتمع ، قامت ال�سركة بتعيني موظفني من العمالة الوطنية خالل العام على م�ستوى 

الإدارة الو�سطى لتكون عوناً لالإدارة العليا على امل�سي قدماُ يف تطبيق تطوير اإ�سرتاتيجية جديدة لل�سركة مع الإبقاء على العمالة ذات الكفاءة 

من خالل درا�سة نظام �سوؤون املوظفني احلايل ومدى مناف�سته ملا هو معمول به حالياً يف �سوق العمل . كما مت تقدمي وا�ستقطاب برامج تاأهيلية 

وتدريبية للموظفني خالل العام ، منها ما هو متعلق بالتعليمات ال�سادرة من اجلهات الرقابية ومنها ما هو متعلق بطبيعة العمل يف ال�سركة وذلك 

من خالل دورات تاأهيلية وور�ص عمل متعلقة بذلك ، هذا بالإ�سافة اإىل التحديث امل�ستمر للموقع الإلكرتوين لل�سركة لإبراز جهود ال�سركة يف 

جمال امل�سوؤولية الإجتماعية .
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تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل

اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني

�سركة ال�ساحل للتنمية وال�ستثمار �س.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة 

الراأي 

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة ل�سركة ال�ساحل للتنمية وال�ستثمار �ص.م.ك.ع. )»ال�سركة الأم«( و�سركاتها التابعة )ي�سار اإليها معا بـ«املجموعة«(، 

والتي تتكون من بيان املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�سمرب 2021 وبيانات الأرباح اأو اخل�سائر والدخل ال�سامل والتغريات يف حقوق امللكية 

والتدفقات النقدية املجمعة املتعلقة به لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ والإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة، مبا يف ذلك ملخ�ص ال�سيا�سات 

املحا�سبية الهامة.

يف راأينا، اأن البيانات املالية املجمعة املرفقة تعرب ب�سورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املايل املجمع للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 

2021 وعن اأدائها املايل املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة 
الكويت.

اأ�سا�س الراأي 

لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقاً ملعايري التدقيق الدولية. اإن م�سوؤولياتنا طبًقا لتلك املعايري مو�سحة مبزيد من التفا�سيل يف تقريرنا يف ق�سم 

الدويل  املهنية  الأخالقيات  مليثاق  وفًقا  املجموعة  عن  م�ستقلون  ونحن  املجمعة«.  املالية  البيانات  تدقيق  عن  احل�سابات  مراقب  »م�سوؤوليات 

الدولية(  ال�ستقاللية  معايري  ذلك  يف  )مبا  املهنيني  للمحا�سبني  املهنية  الأخالقيات  ملعايري  الدويل  املجل�ص  عن  ال�سادر  املهنيني  للمحا�سبني 

)»امليثاق«(. وقد قمنا بالوفاء مب�سوؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقا ملتطلبات امليثاق. واإننا نعتقد اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة 

لتقدمي اأ�سا�ص ميكننا من اإبداء راأي التدقيق.

اأمور التدقيق الرئي�سية

اإن اأمور التدقيق الرئي�سية، يف حكمنا املهني، هي تلك الأمور التي كانت الأكرث اأهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة لل�سنة احلالية. ومت 

عر�ص هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ككل واإبداء راأينا حولها دون اإبداء راأي منف�سل حول هذه الأمور. فيما يلي تفا�سيل 

اأمور التدقيق الرئي�سية وكيفية معاجلتنا لكل اأمر من هذه الأمور يف اإطار تدقيقنا له.

لقد قمنا بالوفاء مب�سئولياتنا املبينة يف تقريرنا يف ق�سم م�سوؤوليات مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة، مبا يف ذلك ما يتعلق 

بتلك الأمور. وبالتايل، تت�سمن اأعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ الإجراءات املحددة مبا يتوافق مع تقييمنا ملخاطر الأخطاء املادية يف البيانات 

املالية املجمعة. اإن نتائج اإجراءات التدقيق التي قمنا بها، مبا يف ذلك الإجراءات التي مت تنفيذها ملعاجلة الأمور الواردة اأدناه، تطرح اأ�سا�ساً ميكننا 

من اإبداء راأي التدقيق حول البيانات املالية املجمعة املرفقة.

تقييم النخفا�س يف قيمة ال�ستثمار يف �سركات زميلة

لدى املجموعة ا�ستثمار يف �سركات زميلة مببلغ 29,283,363 دينار كويتي كما يف 31 دي�سمرب 2021، مبا ميثل ن�سبة 57% من اإجمايل موجودات 

املجموعة. 

يتم املحا�سبة عن ال�ستثمار يف �سركات زميلة بطريقة حقوق امللكية املحا�سبية، حيث يتم مبدئيا اإدراج هذه ال�ستثمارات بالتكلفة ويتم تعديلها 

لحقا مقابل التغريات فيما بعد احليازة يف ح�سة املجموعة يف �سايف موجودات ال�سركات الزميلة ناق�ساً اأي خم�س�سات لالنخفا�ص يف القيمة. 
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�سركة ال�ساحل للتنمية والإ�ستثمار �س.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(
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تقييم الإنخفا�س يف قيمة الإ�ستثمار يف �سركات زميلة )تتمة(

وحتدد الإدارة يف نهاية فرتة كل بيانات مالية جممعة مدى وجود اأي دليل مو�سوعي على احتمال انخفا�ص قيمة ا�ستثمار املجموعة يف ال�سركات 

الزميلة. فاإذا وجد هذا الدليل، تقوم املجموعة باحت�ساب مبلغ النخفا�ص يف القيمة بالفرق بني القيمة املمكن ا�سرتدادها لل�سركة الزميلة وقيمتها 

الدفرتية.  

يتم حتديد املبلغ املمكن ا�سرتداده لال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة بناًء على ح�سابات القيمة اأثناء ال�ستخدام التي تتطلب ا�ستخدام افرتا�سات 

مثل توقعات التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة ومعدل منو القيمة النهائية ومعدلت اخل�سم املنا�سبة.

ا�ستعانت املجموعة بخبري اإدارة خارجي للم�ساعدة يف اإجراء اختبار انخفا�ص القيمة لإحدى �سركاتها الزميلة. وو�سعت املجموعة يف اعتبارها 

عدة عوامل اأخرى من بينها التوقعات امل�ستقبلية ال�سلبية نتيجة تاأثري جائحة كوفيد-19 احلالية يف حتديد القيمة املمكن ا�سرتدادها لوحدات 

انتاج النقد. 

نظراً مل�ستوى الأحكام املطلوبة يف حتديد ما اإذا كان هناك موؤ�سر على اأن القيمة الدفرتية لل�سركات الزميلة قد تتعر�ص لالنخفا�ص والفرتا�سات 

الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف حتديد القيمة املمكن ا�سرتدادها يف حالة وجود هذا املوؤ�سر، فقد اعتربنا هذا الأمر اأحد اأمور التدقيق الرئي�سية. 

ت�سمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها عدة اأمور اأخرى من بينها ما يلي: 

• قمنا باختبار تقييم الإدارة ملدى وجود دليل مو�سوعي على النخفا�ص يف القيمة فيما يتعلق بح�سة املجموعة يف ال�سركة الزميلة، والعوامل 	

الكمية والنوعية امل�ستخدمة مثل الأداء املايل لل�سركة امل�ستثمر فيها مبا يف ذلك توزيعات الأرباح وال�سوق اأو البيئة القت�سادية اأو القانونية 

التي تعمل فيها ال�سركة الزميلة. ويف حالة وجود هذا الدليل، قمنا بالتحقق من الفرتا�سات اجلوهرية وطرق التقييم امل�ستخدمة من قبل 

الإدارة يف تقييم النخفا�ص يف القيمة، ومدى معقولية ومالئمة هذه الفرتا�سات والطرق يف ظل الظروف القائمة. 

• القت�سادية 	 والتوقعات  عليها  املتعارف  القطاعية  باملعايري  ال�سلة  ذات  الفرتا�سات  مقارنة  ذلك  الإدارة مبا يف  افرتا�سات  بتقييم  قمنا 

واملوازنات الر�سمية املعتمدة ومقارنة مدى دقة موازنة الإدارة والتوقعات بالأداء الفعلي يف ال�سنوات ال�سابقة.

• �سارك خرباء التقييم الداخلي لدينا يف التحقق من الفرتا�سات اجلوهرية وطرق التقييم امل�ستخدمة من قبل الإدارة ومعقولية ومالئمة هذه 	

الفرتا�سات والطرق يف مثل هذه الظروف.

قمنا بتقييم مدى مالئمة اإف�ساحات املجموعة يف الإي�ساح 7 حول البيانات املالية املجمعة مبا يف ذلك الإف�ساحات املتعلقة بالفرتا�سات الرئي�سية 

والأحكام. 

  تقييم ال�ستثمارات يف الأوراق املالية

العادلة  اإجمايل موجودات املجموعة امل�سنفة كموجودات مالية مدرجة بالقيمة  28% من  متثل ا�ستثمارات املجموعة يف الأوراق املالية ن�سبة 

من خالل الأرباح اأو اخل�سائر، وكموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى وفقاً ملا هو وارد يف الإي�ساح 8 

حول البيانات املالية املجمعة، والتي يقا�ص مبلغ منها بقيمة 8,885,248 دينار كويتي  بالقيمة العادلة با�ستخدام املدخالت اجلوهرية امللحوظة 

)امل�ستوى 2( ومبلغ 4,624,496 دينار كويتي با�ستخدام املدخالت اجلوهرية غري امللحوظة )امل�ستوى 3( وفقاً ملا هو وارد يف الإي�ساح 19 حول 

البيانات املالية املجمعة.   



26

تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني

�سركة ال�ساحل للتنمية والإ�ستثمار �س.م.ك.ع. )تتمة(
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تقييم ال�ستثمارات يف الأوراق املالية  )تتمة(

يت�سمن تقييم ا�ستثمار املجموعة يف الأ�سهم ا�ستخدام الفرتا�سات والتقديرات، على وجه التحديد لالأدوات امل�سنفة �سمن امل�ستوى 2 وامل�ستوى 

3 من اجلدول الهرمي لقيا�ص القيمة العادلة. اإن املدخالت الرئي�سية املتعلقة بهذه النماذج تتطلب من الإدارة و�سع اأحكام بدرجة كبرية يف حتديد 
قيمة  و�سايف  البيع احلديثة  معامالت  املقارنة وحتديد  ال�سركات  من  الدفرتية  القيمة  اإىل  ال�سعر  وتت�سمن حتديد م�ساعفات  العادلة  القيمة 

املوجودات املحت�سبة والقيمة العادلة من املديرين من الغري مبا يف ذلك تطبيق خ�سم عدم ال�سيولة يف بع�ص احلالت. 

نظراً حلجم عملية تقييم ال�ستثمارات يف الأوراق املالية غري امل�سعرة والفرتا�سات اجلوهرية امل�ستخدمة فيها، مبا يف ذلك تاأثري حالت عدم 

التيقن الناجتة من جائحة كوفيد-19 احلالية ب�ساأن تقييم تلك ال�ستثمارات واأهمية الإف�ساحات املتعلقة بالفرتا�سات امل�ستخدمة يف التقييم، 

فقد اعتربنا هذا الأمر اأحد اأمور التدقيق الرئي�سية.

ت�سمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها عدة اإجراءات من بينها:

• قمنا باختبار مدخالت امل�ستوى 1 من خالل مقارنة القيمة العادلة املطبقة من قبل املجموعة بالأ�سعار املعلنة يف الأ�سواق الن�سطة. 	

بالن�سبة للتقييمات التي ت�ستخدم مدخالت جوهرية ملحوظة وغري ملحوظة )امل�ستويني 2 و3(، قمنا باختبار البيانات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف 

اأعمال التقييم، قدر الإمكان، مقابل امل�سادر امل�ستقلة والبيانات املتاحة خارجيا يف ال�سوق لغر�ص تقييم مدى �سلة البيانات بالتقييم واكتمالها 

ودقتها. 

• قمنا بتقييم مدى مالئمة النماذج امل�ستخدمة فيما يتعلق مبا نعتربه طرق تقييم بديلة متاحة. قمنا اأي�ساً بتقييم معقولية الأحكام والفرتا�سات 	

اجلوهرية املطبقة على مناذج التقييم، مبا يف ذلك مالئمة اختيار ال�سركات املقارنة املدرجة وم�ساعفات ال�سعر واخل�سم ل�سعف الت�سويق.

اأوراق مالية وح�سا�سية التغريات يف  قمنا بتقييم مدى كفاية ومالئمة اإف�ساحات املجموعة فيما يتعلق بقيا�ص القيمة العادلة لال�ستثمارات يف 

املدخالت غري امللحوظة الواردة يف الإي�ساح 19 حول البيانات املالية املجمعة.

معلومات اأخرى مدرجة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة 2021

اإن الإدارة هي امل�سوؤولة عن هذه املعلومات الأخرى. يتكون ق�سم »املعلومات الأخرى« من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة 

2021، بخالف البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقب احل�سابات حولها. لقد ح�سلنا على تقرير جمل�ص اإدارة ال�سركة الأم، قبل تاريخ تقرير مراقب 
احل�سابات، ونتوقع احل�سول على باقي اأق�سام التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة 2021 بعد تاريخ تقرير مراقب احل�سابات.

اإن راأينا حول البيانات املالية املجمعة ل يغطي املعلومات الأخرى ومل ولن نعرب عن اأي نتيجة تدقيق حولها.  

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة، فاإن م�سوؤوليتنا هي الطالع على املعلومات الأخرى املبينة اأعاله وحتديد ما اإذا كانت غري متوافقة 

ب�سورة مادية مع البيانات املالية املجمعة اأو ح�سبما و�سل اإليه علمنا اأثناء التدقيق اأو وجود اأي اأخطاء مادية ب�ساأنها. واإذا ما تو�سلنا اإىل وجود اأي 

اأخطاء مادية يف هذه املعلومات الأخرى، ا�ستناداً اإىل الأعمال التي قمنا بها على املعلومات الأخرى والتي ح�سلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب 

احل�سابات، فاإنه يتعني علينا اإدراج تلك الوقائع يف تقريرنا. لي�ص لدينا ما ي�ستوجب اإدراجه يف تقريرنا فيما يتعلق بهذا ال�ساأن.

م�سوؤوليات الإدارة وامل�سوؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة

اإن الإدارة هي امل�سوؤولة عن اإعداد وعر�ص هذه البيانات املالية املجمعة ب�سورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت 

وعن اأدوات الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �سرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ص اأو 

اخلطاأ.

عند اإعداد البيانات املالية املجمعة، تتحمل الإدارة م�سوؤولية تقييم قدرة املجموعة على متابعة اأعمالها على اأ�سا�ص مبداأ ال�ستمرارية مع الإف�ساح، 

متى كان ذلك منا�سباً، عن الأمور املتعلقة باأ�سا�ص مبداأ ال�ستمرارية وتطبيق مبداأ ال�ستمرارية املحا�سبي ما مل تعتزم الإدارة ت�سفية املجموعة اأو 

وقف اأعمالها اأو يف حالة عدم توفر اأي بديل واقعي �سوى اتخاذ هذا الإجراء. 

يتحمل امل�سوؤولون عن احلوكمة م�سوؤولية الإ�سراف على عملية اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

م�سوؤوليات مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة

اإن هدفنا هو احل�سول على تاأكيد معقول باأن البيانات املالية املجمعة ككل خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ص اأو اخلطاأ، 
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واإ�سدار تقرير مراقب احل�سابات الذي يت�سمن راأينا. اإن التو�سل اإىل تاأكيد معقول ميثل درجة عالية من التاأكيد اإل اأنه ل ي�سمن اأن عملية التدقيق 

وفقاً ملعايري التدقيق الدولية �سوف تنتهي دائًما باكت�ساف الأخطاء املادية يف حال وجودها. وقد تن�ساأ الأخطاء عن الغ�ص اأو اخلطاأ وتعترب مادية 

اإذا كان من املتوقع ب�سورة معقولة اأن توؤثر ب�سورة فردية اأو جممعة على القرارات القت�سادية للم�ستخدمني والتي يتم اتخاذها على اأ�سا�ص هذه 

البيانات املالية املجمعة.

كجزء من التدقيق وفقاً ملعايري التدقيق الدولية، اتخذنا اأحكاما مهنيًة وحافظنا على احليطة املهنية خالل اأعمال التدقيق. كما قمنا مبا يلي: 

• حتديد وتقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء كانت ناجتة عن الغ�ص اأو اخلطاأ وو�سع وتنفيذ اإجراءات التدقيق 	

املالئمة لتلك املخاطر، وكذلك احل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتقدمي اأ�سا�ص ميكننا من اإبداء راأينا. اإن خماطر عدم اكت�ساف خطاأ 

مادي ناجت عن الغ�ص تفوق خماطر عدم اكت�ساف ذلك الناجت عن اخلطاأ؛ حيث اإن الغ�ص قد يت�سمن التواطوؤ اأو التزوير اأو الإهمال املتعمد 

اأو الت�سليل اأو جتاوز الرقابة الداخلية.

• فهم اأدوات الرقابة الداخلية ذات ال�سلة بعملية التدقيق لو�سع اإجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولكن لي�ص لغر�ص اإبداء الراأي حول فعالية 	

اأدوات الرقابة الداخلية لدى املجموعة. 

• تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية الإف�ساحات ذات ال�سلة املقدمة من قبل الإدارة. 	

• التي ح�سلنا عليها، 	 التدقيق  اأدلة  اإىل  ا�ستناداً  والقيام،  املحا�سبي  ال�ستمرارية  الإدارة لأ�سا�ص مبداأ  ا�ستخدام  اإىل مدى مالئمة  التو�سل 

بتحديد ما اإذا كان هناك عدم تاأكد مادي متعلق بالأحداث اأو الظروف والذي ميكن اأن يثري �سًكا جوهرياً حول قدرة املجموعة على متابعة 

اأعمالها على اأ�سا�ص مبداأ ال�ستمرارية. ويف حالة التو�سل اإىل وجود عدم تاأكد مادي، يجب علينا اأن ناأخذ بعني العتبار، يف تقرير مراقب 

احل�سابات، الإف�ساحات ذات ال�سلة يف البيانات املالية املجمعة اأو تعديل راأينا يف حالة عدم مالئمة الإف�ساحات. ت�ستند نتائج تدقيقنا اإىل 

اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب احل�سابات. على الرغم من ذلك، قد تت�سبب الأحداث اأو الظروف امل�ستقبلية يف 

توقف املجموعة عن متابعة اأعمالها على اأ�سا�ص مبداأ ال�ستمرارية.

• تقييم العر�ص ال�سامل للبيانات املالية املجمعة وهيكلها والبيانات املت�سمنة فيها مبا يف ذلك الإف�ساحات وتقييم ما اإذا كانت البيانات املالية 	

املجمعة تعرب عن املعامالت الأ�سا�سية والأحداث ذات ال�سلة باأ�سلوب يحقق العر�ص العادل.

• احل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة حول املعلومات املالية لل�سركات اأو الأن�سطة التجارية داخل املجموعة لإبداء راأي حول البيانات 	

املالية املجمعة. ونحن م�سوؤولون عن اإبداء التوجيهات والإ�سراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل امل�سوؤولية فقط عن راأي 

التدقيق. 

اإننا نتوا�سل مع امل�سوؤولني عن احلوكمة حول عدة اأمور من بينها النطاق املخطط لأعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة مبا يف ذلك اأي 

اأوجه ق�سور جوهرية يف اأدوات الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها اأثناء اأعمال التدقيق. 

نزود اأي�ًسا امل�سوؤولني عن احلوكمة ببيان يفيد بالتزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�سلة فيما يخت�ص بال�ستقاللية، ونبلغهم اأي�ًسا بكافة العالقات 

والأمور الأخرى التي نرى ب�سورة معقولة اأنها من املحتمل اأن توؤثر على ا�ستقالليتنا بالإ�سافة اإىل الإجراءات املتخذة للحد من التهديدات اأو 

التدابري ذات ال�سلة املطبقة، متى كان ذلك منا�سباً.   

ومن خالل الأمور التي يتم اإبالغ امل�سوؤولني عن احلوكمة بها، نحدد تلك الأمور التي ت�سكل الأمور الأكرث اأهمية يف تدقيق البيانات املالية املجمعة 

لل�سنة احلالية، ولذلك تعترب هي اأمور التدقيق الرئي�سية. اإننا نف�سح عن هذه الأمور يف تقرير مراقب احل�سابات اخلا�ص بنا ما مل مينع القانون 

اأو اللوائح الإف�ساح العلني عن هذه الأمور اأو يف اأحوال نادرة جداً، عندما نتو�سل اإىل اأن اأمرا ما يجب عدم الإف�ساح عنه يف تقريرنا لأنه من 

املتوقع ب�سكل معقول اأن النتائج العك�سية املرتتبة على هذا الإف�ساح تتجاوز املكا�سب العامة له.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

يف راأينا اأي�ساً اإن ال�سركة الأم حتتفظ بدفاتر حما�سبية منتظمة واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�ص اإدارة ال�سركة الأم 

فيما يتعلق بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه الدفاتر. واأننا قد ح�سلنا على كافة املعلومات والإي�ساحات التي راأيناها 

�سرورية لأغرا�ص التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�سمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 والتعديالت 

الالحقة له ولئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، وعقد التاأ�سي�ص والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم والتعديالت الالحقة لهما، واأنه قد اأجري 
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اجلرد وفقاً لالأ�سول املرعية. ح�سبما و�سل اإليه علمنا واعتقادنا مل تقع خمالفات لقانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 والتعديالت الالحقة له 

ولئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، اأو لعقد التاأ�سي�ص وللنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم والتعديالت الالحقة لهما، خالل ال�سنة املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2021 على وجه قد يكون له تاأثرياً مادياً على ن�ساط ال�سركة الأم اأو مركزها املايل.

نبني اأي�ساً اأنه خالل تدقيقنا، وح�سبما و�سل اإليه علمنا واعتقادنا، مل يرد اإىل علمنا وجود اأية خمالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 ل�سنة 

1968 والتعديالت الالحقة له يف �ساأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�سرفية والتعليمات املتعلقة به اأو لأحكام القانون رقم 7 ل�سنة 
2010 يف �ساأن هيئة اأ�سواق املال والتعليمات املتعلقة به خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 على وجه قد يكون له تاأثرياً مادياً على ن�ساط 

ال�سركة الأم اأو مركزها املايل.

تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني

�سركة ال�ساحل للتنمية والإ�ستثمار �س.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى )تتمة(

وليد عبداهلل الع�سيمي

�سجل مراقبي احل�سابات رقم 68 فئة اأ

اإرن�ست ويونغ 

العيبان والع�سيمي و�سركاهم

22مار�ص 2022
الكويت
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التقريرالسنـــــــوي2021

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 21 ت�سكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 

20212020 

دينار كويتيدينار كويتياإي�ساحات

الإيرادات

(618,179)43,365,549�سايف اإيرادات )خ�سائر( ا�ستثمار 

604,037591,652اأتعاب اإدارة 

8,6212,926اإيرادات اأخرى 

      -158,420ربح بيع عقار ا�ستثماري

(2,697,627)71,465,669ح�سة يف نتائج �سركات زميلة 

194,515(152,453)�سايف فروق حتويل عمالت اأجنبية

────────────────
5,449,843(2,526,713)

────────────────
امل�سروفات 

(884,795)(920,384)تكاليف موظفني

(217,494)(336,652)م�سروفات عمومية واإدارية 

(19,848)(16,241)6م�سروف ا�ستهالك 

(6,291,915)      -7انخفا�ص قيمة ا�ستثمار يف �سركات زميلة 

(250,469)      -خم�س�ص خ�سائر الئتمان املتوقعة 

────────────────
(1,273,277)(7,664,521)

────────────────

(10,191,234)4,176,566ربح )خ�سارة( ال�سنة قبل ال�سرائب 

      -(103,093)�سريبة دعم العمالة الوطنية

      -(36,813)الزكاة

      -(33,165)ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

      -(84,000)15مكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة

────────────────
(10,191,234)3,919,495ربح )خ�سارة( ال�سنة 

════════════════
اخلا�ص بـ :

(10,191,234)3,919,495م�ساهمي ال�سركة الأم

      -      -احل�س�ص غري امل�سيطرة

────────────────
3,919,495(10,191,234)

════════════════
ربحية )خ�سارة( ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�سة بحاملي الأ�سهم العادية 

لل�سركة الأم 
 فل�ص )21.92( فل�ص 58.43

════════════════
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اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 21 ت�سكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان الدخل ال�سامل املجمع  

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021

 20212020 

دينار كويتيدينار كويتياإي�ساحات

(10,191,234)3,919,495ربح )خ�سارة( ال�سنة

────────────────

)خ�سائر( اإيرادات �ساملة اأخرى:

)خ�سائر( اإيرادات �ساملة اأخرى قد يتم اإعادة ت�سنيفها اإىل الأرباح اأو اخل�سائر يف 

فرتات لحقة: 

1,341,428(1,322,761)فروق حتويل عمالت اأجنبية ناجتة من حتويل عمليات اأجنبية

1,235,523(563,549)7ح�سة يف )اخل�سائر( الإيرادات ال�ساملة الأخرى ل�سركات زميلة

────────────────

�سايف )اخل�سائر( الإيرادات ال�ساملة الأخرى التي قد يتم اإعادة ت�سنيفها اإىل الأرباح 

اأو اخل�سائر يف فرتات لحقة
(1,886,310)2,576,951

────────────────

اإيرادات )خ�سائر( �ساملة اأخرى لن يعاد ت�سنيفها اىل الأرباح او اخل�سائر يف فرتات 

لحقة: 

�سايف الربح )اخل�سارة( من اأدوات حقوق امللكية امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل 

الإيرادات ال�ساملة الأخرى
77,550(118,302)

(415,026)7291,781ح�سة يف الإيرادات )اخل�سائر( ال�ساملة الأخرى ل�سركات زميلة

────────────────

�سايف الإيرادات )اخل�سائر( ال�ساملة الأخرى التي لن يتم اإعادة ت�سنيفها اإىل الأرباح 

اأو اخل�سائر يف فرتات لحقة 
369,331(533,328)

────────────────

2,043,623(1,516,979))خ�سائر( اإيرادات �ساملة اأخرى لل�سنة 

────────────────

(8,147,611)2,402,516اإجمايل الإيرادات )اخل�سائر( ال�ساملة لل�سنة

────────────────

اخلا�س بـ:

(8,147,348)2,415,690م�ساهمي ال�سركة الأم

(263)(13,174)احل�س�ص غري امل�سيطرة

────────────────

2,402,516(8,147,611)

════════════════
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التقريرالسنـــــــوي2021

بيان املركز املايل املجمع 

كما يف 31 دي�سمرب 2021 

20212020 
دينار كويتيدينار كويتياإي�ساحات

املوجودات

موجودات غري متداولة

61,063,3551,077,278ممتلكات ومعدات
151,625      -عقار ا�ستثماري

729,283,36329,565,180ا�ستثمار يف �سركات زميلة 
813,004,74210,075,374موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

8505,002427,452موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى
91,750,4811,878,291موجودات اأخرى

────────────────
45,606,94343,175,200

────────────────
موجودات متداولة

8707,873512,710موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر 
9673,266429,401موجودات اأخرى

      -101,255,573ودائع حمددة الأجل
112,839,5814,282,463النقد والنقد املعادل

────────────────
5,476,2935,224,574

────────────────
51,083,23648,399,774جمموع املوجودات

════════════════
حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية 

1246,502,69062,529,315راأ�ص املال 
12417,65711,647,495احتياطي اجباري
12417,6571,991,146احتياطي اختياري

(4,775,819)      -12اأ�سهم خزينة
25,702      -12احتياطي اأ�سهم خزينة

(1,012,979)(721,198)12احتياطي اآخر
122,138,3914,011,527احتياطي حتويل عمالت اأجنبية

(2,557,803)(2,480,253)12احتياطي القيمة العادلة
(24,915,149)3,084,181اأرباح مرحلة )خ�سائر مرتاكمة(

────────────────
49,359,12546,943,435حقوق امللكية اخلا�سة مب�ساهمي ال�سركة الأم

18,90632,080احل�س�ص غري امل�سيطرة
────────────────

49,378,03146,975,515اإجمايل حقوق امللكية
────────────────

املطلوبات

مطلوبات غري متداولة

13268,402306,691مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
────────────────

مطلوبات متداولة

141,436,8031,117,568مطلوبات اأخرى
────────────────

1,705,2051,424,259اإجمايل املطلوبات
────────────────

51,083,23648,399,774جمموع حقوق امللكية واملطلوبات
════════════════

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 21 ت�سكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

أسامة عبد اهلل األيوب
رئيس مجلس اإلدارة

ثامر نبيل النصف
الرئيس التنفيذي
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اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 21 ت�سكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان التدفقات النقدية املجمع 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 

20212020 
دينار كويتيدينار كويتياإي�ساحات

اأن�سطة الت�سغيل 

(10,191,234)4,176,566الربح )اخل�سارة( قبل ال�سرائب 

تعديالت ملطابقة الربح )اخل�سارة( قبل ال�سرائب ب�سايف التدفقات النقدية:

2,697,627(1,465,669)7ح�سة يف نتائج �سركات زميلة 
(390,298)(240,290)4ربح من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر

)اأرباح( خ�سائر غري حمققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح 

او اخل�سائر 
4(3,040,443)1,093,064

     -(158,420)ربح من بيع عقار ا�ستثماري 
(76,837)(70,247)4اإيرادات فوائد

(7,750)(14,569)4اإيرادات توزيعات اأرباح 
(194,515)152,453�سايف فروق حتويل عمالت اأجنبية

616,24119,848م�سروف ا�ستهالك
6,291,915     -7انخفا�ص قيمة ا�ستثمار يف �سركات زميلة 

1375,65564,944مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 
250,469     -خم�س�ص خ�سائر الئتمان املتوقعة للمدينني الخرين

────────────────
(568,723)(442,767)

التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�سغيل:

156,20250,079موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر
161,371(251,923)موجودات اأخرى 
62,16462,368مطلوبات اأخرى 

────────────────
(168,949)(602,280)التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف العمليات 

(50,925)(113,944)13مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة 
(93,701)     -�سرائب مدفوعة 

14,5697,750اإيرادات توزيعات اأرباح مدفوعة
────────────────

(305,825)(701,655)�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة الت�سغيل 
────────────────

اأن�سطة ال�ستثمار 

(5,986)(2,318)6�سراء معدات 
     -312,447متح�سالت من بيع عقار ا�ستثماري

     -7132,476توزيعات اأرباح م�ستلمة من �سركة زميلة
     -(1,255,573)اإيداع ودائع حمددة الأجل

53,66267,845اإيرادات فوائد م�ستلمة 
────────────────

61,859(759,306)�سايف النقد )امل�ستخدم يف( الناجت من اأن�سطة ال�ستثمار
────────────────

(243,966)(1,460,961)�سايف النق�ص يف النقد والنقد املعادل 
(188)18,079�سايف فروق حتويل عمالت اجنبية 

4,282,4634,526,617النقد والنقد املعادل كما يف 1 يناير 

────────────────
112,839,5814,282,463النقد والنقد املعادل كما يف 31 دي�سمرب 

════════════════
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1   معلومات حول ال�سركة 
معاً  اإليها  )ي�سار  التابعة  و�سركاتها  الأم«(  )»ال�سركة  �ص.م.ك.ع.  وال�ستثمار  للتنمية  ال�ساحل  ل�سركة  املجمعة  املالية  البيانات  باإ�سدار  الت�سريح  مت 

بـ«املجموعة«( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 وفقاً لقرار جمل�ص الإدارة بتاريخ 22 مار�ص 2022. ويحق للم�ساهمني تعديل هذه البيانات املالية 

املجمعة يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية.

اإن ال�سركة الأم هي �سركة م�ساهمة عامة تاأ�س�ست بتاريخ 29 يوليو 1975 ويتم تداول اأ�سهمها علناً يف بور�سة الكويت. تعمل ال�سركة الأم يف اأنواع خمتلفة 

من اأن�سطة اإدارة ال�ستثمارات املختلفة، على �سبيل املثال الأ�سهم اخلا�سة واإدارة الأ�سول وال�ستثمارات العقارية يف الأ�سواق املحلية والدولية. مت ت�سجيل 

ال�سركة الأم لدى بنك الكويت املركزي ك�سركة متويل وهي تخ�سع لإ�سراف هيئة اأ�سواق املال.

اإن عنوان مكـتب ال�سركة الأم امل�سجل هو �ص.ب 26755 – ال�سفاة  13128 - دولة الكويت. 

يتم تنفيذ الأن�سطة وفقا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة الم، وتتمثل الأن�سطة الرئي�سية لل�سركة الأم يف: 

• ال�ستثمار يف جمال التجارة وامل�سروعات حل�ساب ال�سركة الم.	

• ال�ستثمار يف جمال العقارات بيعا  و�سراء ومتلكا  مل�سلحة ال�سركة الأم وال�ستثمار يف ال�سناديق العقارية حل�ساب ال�سركة الأم.	

• ال�ستثمار يف عمليات الدارة والتطوير والن�ساء والتعمري وال�سكان وكافة عمليات التنمية يف اأي جمال حل�ساب  ال�سركة الأم.	

• جميع العمال املتعلقة بالأوراق املالية مبا يف ذلك بيع و�سراء اأ�سهم و�سندات ال�سركات والهيئات احلكومية و�سبه  احلكومية حل�ساب ال�سركة الأم.	

• م�ست�سار ا�ستثمار.	

• و�سيط اأوراق مالية غري م�سجله يف بور�سة الوراق املالية.	

• مدير حمفظة ا�ستثمار.	

• القيام بكافة املعامالت املالية من اإقرا�ص واقرتا�ص وكفالت واإ�سدار �سندات على اختالف اأنواعها ب�سمان اأو بدون  �سمان يف ال�سوقني املحلي 	

والعاملي.

• القيام باأعمال الهيكلة وال�ست�سارات و�سراء وبيع ال�سول التي تتعلق بعمليات التوريق حل�ساب ال�سركة الم اأو حل�ساب  الغري على اأن تكون ممار�سة 	

ال�سركة لذلك الن�ساط بعد احل�سول على املوافقة امل�سبقة من بنك الكويت املركزي لكل عملية توريق.

• مدير نظام ا�ستثمار جماعي.	

• اإدارة اأموال املوؤ�س�سات العامة واأملك الغري اخلا�سة وا�ستثمار هذه الموال يف خمتلف القطاعات القت�سادية مبا فيها  اإدارة املحافظ العقارية 	

وتوظيفها يف جميع اأوجه ال�ستثمار حمليا  وعامليا .

ويجوز لل�سركة الم اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك  باأي وجه مع الهيئات التي تزاول اأعمال  �سبيهة باأعمالها اأو التي قد تعاونها على حتقيق اأغرا�سها 

يف الكويت ويف اخلارج  ولها اأن ت�سرتي هذه الهيئات اأو اأن تلحقها بها.

2    اأ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

2.1  اأ�سا�س الإعداد

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً للتعليمات ال�سادرة من بنك الكويت املركزي واملتعلقة مبوؤ�س�سات اخلدمات املالية يف دولة الكويت. تتطلب هذه 

التعليمات قيا�ص خ�سائر الئتمان املتوقعة على الت�سهيالت الئتمانية مقابل املبلغ املحت�سب وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 التزاما بتعليمات بنك 

الكويت املركزي اأو املخ�س�سات املطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي اأيهما اأعلى؛ وتاأثريها الالحق على الإف�ساحات ذات ال�سلة، وتطبيق كافة 

بــ »املعايري الدولية للتقارير املالية  اإليها معاً  املتطلبات الأخرى للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�سادرة من جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية )ي�سار 

املطبقة يف دولة الكويت«(. 

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً ملبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء ال�ستثمارات يف اأوراق مالية والعقارات ال�ستثمارية التي مت قيا�سها وفقاً للقيمة 

العادلة. 

يتم عر�ص البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل اأي�ساً العملة الرئي�سية لل�سركة الأم.

2.2 اأ�سا�س التجميع

تتاألف البيانات املالية املجمعة من البيانات املالية لل�سركة الأم و�سركاتها التابعة كما يف 31 دي�سمرب 2021. تن�ساأ ال�سيطرة عندما تتعر�ص املجموعة 

ملخاطر اأو يكون لها حقوق يف عائدات متغرية من م�ساركتها يف ال�سركة امل�ستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التاأثري على تلك العائدات من خالل 

�سيطرتها على ال�سركة امل�ستثمر فيها. وب�سورة حمددة، ت�سيطر املجموعة على ال�سركة امل�ستثمر فيها فقط عندما يكون لدى املجموعة: 

• ال�سيطرة على ال�سركة امل�ستثمر فيها )اأي احلقوق احلالية التي متنحها القدرة احلالية على توجيه الأن�سطة ذات ال�سلة اخلا�سة بال�سركة امل�ستثمر 	

فيها(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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• التعر�ص ملخاطر اأو حقوق يف عائدات متغرية من م�ساركتها يف ال�سركة امل�ستثمر فيها، و	

• القدرة على ا�ستخدام �سيطرتها على ال�سركة امل�ستثمر فيها للتاأثري على عائداتها	

ب�سكل عام هناك افرتا�ص اأن اأغلبية الأ�سوات توؤدي اإىل ممار�سة ال�سيطرة. لدعم هذا الفرتا�ص وعندما حتتفظ املجموعة باأقل من اأغلبية حقوق 

الت�سويت اأو حقوق مماثلة لل�سركة امل�ستثمر فيها، تاأخذ املجموعة يف اعتبارها كافة املعلومات والظروف ذات ال�سلة عند تقييم مدى �سيطرتها على 

ال�سركة امل�ستثمر فيها مبا يف ذلك:

• الرتتيب )الرتتيبات( التعاقدي القائم مع حاملي الأ�سوات الآخرين يف ال�سركة امل�ستثمر فيها	

• احلقوق الناجتة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى	

• حقوق الت�سويت لدى املجموعة وحقوق الت�سويت املحتملة	

تعيد املجموعة تقييم مدى �سيطرتها على ال�سركة امل�ستثمر فيها يف حالة اإذا كانت املعلومات والظروف ت�سري اإىل وجود تغريات يف عامل واحد اأو اأكرث 

من العوامل الثالثة لل�سيطرة. يبداأ جتميع ال�سركة التابعة عندما حت�سل املجموعة على ال�سيطرة على ال�سركة التابعة وتتوقف هذه ال�سيطرة عندما تفقد 

املجموعة �سيطرتها على ال�سركة التابعة. ويتم اإدراج املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�سروفات املتعلقة بال�سركة التابعة التي مت حيازتها اأو بيعها 

خالل ال�سنة يف البيانات املالية املجمعة من تاريخ ح�سول املجموعة على ال�سيطرة حتى تاريخ توقف �سيطرة املجموعة على ال�سركة التابعة.

تتعلق الأرباح اأو اخل�سائر وكل بند من بنود الإيرادات ال�ساملة الأخرى مب�ساهمي ال�سركة الأم واحل�س�ص غري امل�سيطرة حتى اإن اأدى ذلك اإىل ر�سيد عجز 

يف احل�س�ص غري امل�سيطرة. ويتم عند ال�سرورة اإجراء تعديالت على البيانات املالية لل�سركات التابعة لكي تتما�سى �سيا�ساتها املحا�سبية مع ال�سيا�سات 

املحا�سبية للمجموعة. ويتم ا�ستبعاد كافة املوجودات واملطلوبات فيما بني �سركات املجموعة وحقوق امللكية والإيرادات وامل�سروفات والتدفقات النقدية 

املتعلقة باملعامالت فيما بني اأع�ساء املجموعة بالكامل عند التجميع. 

يتم املحا�سبة عن التغري يف ح�سة امللكية ل�سركة تابعة، دون فقد ال�سيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 

اإذا فقدت املجموعة ال�سيطرة على �سركة تابعة، فاإنها ت�ستبعد املوجودات )مبا يف ذلك ال�سهرة( واملطلوبات واحل�س�ص غري امل�سيطرة واأي بنود اأخرى 

حلقوق امللكية؛ يف حني يتم العرتاف باأي اأرباح اأو خ�سائر ناجتة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر. ويتم العرتاف باأي ا�ستثمار حمتفظ به بالقيمة العادلة. 

فيما يلي ال�سركات التابعة للمجموعة:

الن�ساط الرئي�سي ح�سة امللكية الفعلية بلد التاأ�سي�سا�سم ال�سركة

20212020
املحتفظ بها مبا�سرة 

خدمات ال�ستثمار %100100%جزر العذراء الربيطانية�سركة ال�ساحل املحدودة )»�سركة ال�ساحل املحدودة«(

خدمات ال�ستثمار %100100%الوليات املتحدة الأمريكية موؤ�س�سة ال�ساحل القاب�سة 

حمتفظ بها من خالل موؤ�س�سة ال�ساحل القاب�سة 

خدمات عقارية %80%80الوليات املتحدة الأمريكيةونرتز �ستيت ذ.م.م. )»ونرتز«(

2.3  التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�ساحات

املعايري اجلديدة واملعدلة والتف�سريات 

قامت املجموعة لأول مرة بتطبيق بع�ص املعايري والتعديالت التي ت�سري للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2021 )ما مل يذكر خالف ذلك(. 

مل تقم املجموعة بالتطبيق املبكر لأي معاير او تف�سريات او تعديالت �سدرت ولكن مل ت�سر بعد.

الإ�سالح املعياري ملعدلت الفائدة- املرحلة 2: تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 9، ومعيار املحا�سبة الدويل 39، واملعيار الدويل للتقارير املالية 

7 واملعيار الدويل للتقارير املالية 4 واملعيار الدويل للتقارير املالية 16 

تقدم التعديالت اإعفاءات موؤقتة تتعلق بالتاأثريات على البيانات املالية املجمعة عندما يتم ا�ستبدال معدل )الإيبور( املعرو�س فيما بني البنوك مبعدل 

فائدة خايل تقريبًا من املخاطر. 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021

2       اأ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(
2.2    اأ�سا�س التجميع )تتمة(
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الإ�سالح املعياري ملعدلت الفائدة- املرحلة 2: تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 9، ومعيار املحا�سبة الدويل 39، واملعيار الدويل للتقارير املالية 

7 واملعيار الدويل للتقارير املالية 4 واملعيار الدويل للتقارير املالية 16 )تتمة(

تت�سمن التعديالت املربرات العملية التالية: 

• مربر عملي ي�ستلزم تغريات تعاقدية اأو تغريات على التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة ب�سورة مبا�سرة لعملية الإ�سالح، والتي يتم معاملتها 	

كتغريات يف �سعر الفائدة املتغرية، مبا يعادل احلركة يف �سعر الفائدة ال�سوقية.

• ال�سماح بالتغيريات التي يتعني اإجراوؤها مبوجب متطلبات اإ�سالح معدل الإيبور لتحوط الت�سنيفات وحتوط الوثائق دون توقف عالقة التحوط.	

• تقدمي اإعفاء موؤقت لل�سركات من ا�ستيفاء املتطلبات التي يتم حتديدها ب�سورة منف�سلة عندما يتم ت�سنيف الأداة التي حتمل معدل فائدة خايل 	

تقريباً من املخاطر كتحوط لبند املخاطر. 

مل يكن لهذه التعديالت اأي تاأثري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة. تعتزم املجموعة ا�ستخدام املربرات العملية يف الفرتات امل�ستقبلية عندما ت�سبح 

�سارية املفعول. 

امتيازات التاأجري املتعلقة بفريو�س كوفيد-19 - تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 16

اأ�سدر جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية يف 28 مايو 2020 امتيازات التاأجري املتعلقة بفريو�ص كوفيد-19 - تعديل على املعيار الدويل للتقارير املالية 16 

عقود التاأجري. متنح التعديالت اإعفاًء للم�ستاأجرين من تطبيق اإر�سادات املعيار الدويل للتقارير املالية 16 ب�ساأن املحا�سبة عن تعديل عقد التاأجري مبا 

يعك�ص امتيازات التاأجري النا�سئة كنتيجة مبا�سرة لتف�سي جائحة كوفيد-19. نظًرا لكونه مربًرا عملًيا، قد يختار امل�ستاأجر عدم تقييم ما اإذا كان امتياز 

التاأجري املتعلق بفريو�ص كوفيد- 19واملمنوح من املوؤجر ميثل تعديال لعقد التاأجري اأم ل. يقوم امل�ستاأجر الذي يقوم بهذا الختيار باحت�ساب اأي تغيري يف 

مدفوعات التاأجري الناجتة عن امتياز التاأجري املتعلق بكوفيد- 19بنف�ص الطريقة التي يحت�سب بها حدوث اأي تغيري وفًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 

16، اإذا مل ميثل التغيري تعديال لعقد التاأجري. 

كان من املقرر تطبيق التعديل حتى 30 يونيو 2021، ولكن مع ا�ستمرار تاأثري جائحة كوفيد-19، قام جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية يف 31 مار�ص 2021 

بتمديد فرتة تطبيق املربر العملي حتى 30 يونيو 2022. ي�سري التعديل لفرتات البيانات املالية املجمعة ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 اأبريل 2021. 

ومع ذلك، مل تتلق املجموعة امتيازات تاأجري متعلقة بكوفيد-19، ولكنها تخطط لتطبيق املربر العملي اإذا اأ�سبح قابال للتطبيق خالل الفرتة امل�سموح 

بها للتطبيق.

اإن التعديالت الأخرى على املعايري الدولية للتقارير املالية التي ت�سري للفرتة املحا�سبية ال�سنوية التي تبداأ اعتبارا من 1 يناير 2021 مل يكن لها اأي تاأثري 

جوهري على ال�سيا�سات املحا�سبية اأو املركز او الأداء املايل للمجموعة.

2.4     معايري �سادرة ومل ت�سر بعد
�سدر عدد من املعايري اجلديدة واملعدلة والتف�سريات ولكن مل ت�سر بعد حتى تاريخ اإ�سدار البيانات املالية املجمعة للمجموعة. ولي�ص من املتوقع اأن يكون 

لأي منها تاأثري جوهري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

2.5  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

2.5.1 دمج الأعمال وال�سهرة
يتم املحا�سبة عن دمج الأعمال با�ستخدام طريقة احليازة املحا�سبية. تقا�ص تكلفة احليازة وفقاً ملجموع املقابل املحول، ويقا�ص بالقيمة العادلة يف تاريخ 

احليازة وقيمة اأي ح�س�ص غري م�سيطرة يف راأ�ص املال. بالن�سبة لكل عملية دمج اأعمال، يقوم امل�سرتي بقيا�ص احل�س�ص غري امل�سيطرة يف راأ�ص املال 

اإما بالقيمة العادلة اأو بن�سبة احل�سة يف �سايف قيمة املوجودات املحددة لراأ�ص املال. تدرج تكاليف احليازة كم�سروفات عند تكبدها ويتم اإدراجها يف 

امل�سروفات العمومية والإدارية.

حتدد املجموعة اأنه قد مت حيازة العمال عندما تت�سمن جمموعة الأن�سطة واملوجودات التي مت حيازتها مدخاًل وعملية جوهرية ت�ساهم مًعا ب�سكل كبري 

يف القدرة على اإن�ساء خمرجات. تعترب عملية احليازة جوهرية اإذا كانت �سرورية للقدرة على ال�ستمرار يف اإنتاج املخرجات، وت�سمل املدخالت التي مت 

حيازتها القوة العاملة املنظمة التي لديها املهارات اأو املعرفة اأو اخلربة الالزمة لأداء هذه العملية اأو ت�ساهم ب�سكل كبري يف القدرة على ال�ستمرار يف اإنتاج 

املخرجات وتعترب فريدة اأو نادرة اأو ل ميكن ا�ستبدالها دون تكلفة كبرية اأو جهد اأو تاأخري يف القدرة على ال�ستمرار يف اإنتاج املخرجات.

لل�سروط التعاقدية  عندما تقوم املجموعة بحيازة اأعمال، تقوم بتقييم املوجودات واملطلوبات املالية املقدرة لغر�ص الت�سنيف والتحديد املنا�سب وفقاً 

والظروف القت�سادية وال�سروط ذات ال�سلة كما يف تاريخ احليازة. يت�سمن هذا ف�سل امل�ستقات املت�سمنة يف العقود الرئي�سية من قبل راأ�ص املال.

يتم تقدير املقابل املحتمل الناجت من عمليات دمج الأعمال بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة. ل يتم اإعادة قيا�ص املقابل املحتمل امل�سنف كحقوق ملكية 

وتتم املحا�سبة عن الت�سوية الالحقة �سمن حقوق امللكية. يتم قيا�ص املقابل املحتمل امل�سنف كاأ�سل اأو التزام يف اأداة مالية ويقع �سمن نطاق املعيار الدويل 

2      اأ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(
2.3   التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�ساحات )تتمة(

         املعايري اجلديدة واملعدلة والتف�سريات )تتمة(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
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للتقارير املالية 9 الأدوات املالية بالقيمة العادلة مع اإدراج التغريات يف القيمة العادلة يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع طبقاً للمعيار الدويل للتقارير 

املالية 9. ويتم قيا�ص املقابل املحتمل الآخر الذي ل يندرج �سمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 وفقاً للقيمة العادلة يف تاريخ كل بيانات مالية 

جممعة مع اإدراج التغريات يف القيمة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر.

يتم قيا�ص ال�سهرة مبدئياً بالتكلفة )التي متثل زيادة اإجمايل املقابل املحول واملبلغ امل�سجل للح�س�ص غري امل�سيطرة واأية فائدة �سابقة حمتفظ بها عن 

�سايف املوجودات املحددة التي مت حيازتها واملطلوبات املقدرة(. اإذا كان اإجمايل املقابل املحول اأقل من القيمة العادلة ل�سايف املوجودات التي مت حيازتها، 

تعيد املجموعة تقييم مدى �سحة قيامها بتحديد كافة املوجودات التي مت حيازتها وكافة املطلوبات املقدرة وتقوم مبراجعة الإجراءات امل�ستخدمة يف 

قيا�ص املبالغ التي �سيتم ت�سجيلها يف تاريخ احليازة. اإذا كانت نتائج اإعادة التقييم ل تزال ت�سري اإىل زيادة القيمة العادلة ل�سايف املوجودات التي مت حيازتها 

عن اإجمايل املقابل املحول، يدرج الربح يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع. 

بعد العرتاف املبدئي، يتم قيا�ص ال�سهرة بالتكلفة ناق�ساً اأي خ�سائر مرتاكمة من انخفا�ص القيمة. لغر�ص اختبار انخفا�ص القيمة، يتم توزيع ال�سهرة 

املكت�سبة يف دمج الأعمال، اعتبارا من تاريخ احليازة، على كل وحدة من وحدات املجموعة لإنتاج النقد التي من املتوقع اأن ت�ستفيد من دمج الأعمال 

ب�سرف النظر عن تخ�سي�ص املوجودات اأو املطلوبات الأخرى لل�سركة امل�سرتاة اإىل تلك الوحدات.

عندما ت�سكل ال�سهرة جزءا من وحدة اإنتاج النقد ويتم ا�ستبعاد جزء من العملية بداخل الوحدة، يتم اإدراج ال�سهرة املرتبطة بالعملية امل�ستبعدة يف القيمة 

الدفرتية للعملية عند حتديد الربح اأو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعاد العملية. يتم قيا�ص ال�سهرة امل�ستبعدة يف هذه احلالة على اأ�سا�ص القيمة الن�سبية 

للعملية امل�ستبعدة واجلزء املحتفظ به من وحدة اإنتاج النقد. 

يتم مبدئياً قيا�ص اللتزام املحتمل يف عملية دمج اأعمال وفقاً لقيمته العادلة. ويتم قيا�سه لحقا باملبلغ امل�سجل وفقا ملتطلبات اأحكام معيار املحا�سبة 

الدويل 37 املخ�س�سات واملطلوبات املحتملة واملوجودات املحتملة اأو املبلغ امل�سجل مبدئياً ناق�ساً الإطفاء املرتاكم )متى اأمكن( املدرج وفقا ملتطلبات 

العرتاف بالإيرادات اأيهما اأعلى. 

2.5.2 ا�ستثمار يف �سركات زميلة
ال�سركة الزميلة هي من�ساأة يكون لدى املجموعة تاأثري ملمو�ص عليها. اإن التاأثري امللمو�ص هو القدرة على امل�ساركة يف قرارات ال�سيا�سة املالية والت�سغيلية 

لل�سركة امل�ستثمر فيها، دون ممار�سة ال�سيطرة اأو ال�سيطرة امل�سرتكة على هذه ال�سيا�سات. 

يتم املحا�سبة عن ا�ستثمار املجموعة يف �سركتها الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية. وفقاً لطريقة حقوق امللكية، ي�سجل ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة 

مبدئياً بالتكلفة، ويتم تعديل القيمة الدفرتية لال�ستثمار لكي يتم اإدراج التغريات يف ح�سة املجموعة من �سايف موجودات ال�سركة الزميلة منذ تاريخ 

احليازة. يتم اإدراج ال�سهرة املتعلقة بال�سركة الزميلة يف القيمة الدفرتية لال�ستثمار ول يتم اإطفاوؤها اأو اختبارها ب�سورة فردية لغر�ص حتديد النخفا�ص 

يف القيمة.

لتلك  الأخرى  ال�ساملة  الإيرادات  اأي تغري يف  يتم عر�ص  الزميلة.  ال�سركة  نتائج عمليات  اأو اخل�سائر املجمع ح�سة املجموعة يف  الأرباح  بيان  يعك�ص 

ال�سركات امل�ستثمر فيها كجزء من الإيرادات ال�ساملة الأخرى للمجموعة. بالإ�سافة اإىل ذلك عند حدوث تغري مت اإدراجه مبا�سرة يف حقوق ملكية ال�سركة 

الزميلة، تقيد املجموعة ح�ستها يف اأي تغريات، متى كان ذلك منا�سباً، �سمن بيان التغريات يف حقوق امللكية. يتم ا�ستبعاد الأرباح اأو اخل�سائر غري املحققة 

الناجتة من املعامالت بني املجموعة ال�سركة الزميلة مبقدار احل�سة يف ال�سركة الزميلة.

يدرج اإجمايل ح�سة املجموعة يف اأرباح اأو خ�سائر ال�سركة الزميلة يف مقدمة الأرباح اأو اخل�سائر، وميثل الربح اأو اخل�سارة بعد ال�سرائب واحل�س�ص غري 

امل�سيطرة يف ال�سركات التابعة لل�سركة الزميلة.

يتم اإعداد البيانات املالية لل�سركة الزميلة يف نف�ص فرتة البيانات املالية املجمعة للمجموعة. ويتم عند ال�سرورة اإجراء تعديالت على ال�سيا�سات املحا�سبية 

لهذه ال�سركات بحيث تتوافق مع تلك املتبعة من قبل املجموعة. 

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تقوم املجموعة بتحديد ما اإذا كان من ال�سروري ت�سجيل اأية خ�سارة انخفا�ص يف القيمة ب�ساأن ا�ستثمار املجموعة يف 

�سركتها الزميلة. جتري املجموعة تقديًرا يف تاريخ البيانات املالية املجمعة لغر�ص حتديد فيما اإذا كان هناك اأي دليل مو�سوعي على انخفا�ص قيمة 

ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة. فاإذا ما حدث ذلك، حتت�سب املجموعة مبلغ انخفا�ص القيمة بالفرق بني املبلغ املمكن ا�سرتداده لل�سركة الزميلة وقيمتها 

الدفرتية ويتم ت�سجيل اخل�سارة يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع.

عند فقد التاأثري امللمو�ص على ال�سركة الزميلة، تقوم املجموعة بقيا�ص وت�سجيل اأي ا�ستثمار متبقي بقيمته العادلة. كما يدرج الفرق بني القيمة الدفرتية 

لل�سركة الزميلة عند فقد التاأثري امللمو�ص والقيمة العادلة لال�ستثمار املتبقي ومتح�سالت البيع يف الأرباح اأو اخل�سائر. 

2.5.3 النقد والنقد املعادل 
يتكون النقد والودائع ق�سرية الأجل يف بيان املركز املايل من النقد لدى البنوك والنقد يف ال�سندوق والودائع ق�سرية الأجل ذات فرتة ا�ستحقاق تبلغ ثالثة 

اأ�سهر اأو اأقل والتي تتعر�ص ملخاطر غري جوهرية تتعلق بالتغري يف القيمة. 

2      اأ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(
2.5    ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(

2.5.1 دمج الأعمال وال�سهرة )تتمة(
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بعد  بال�سايف  اأعاله،  املو�سح  للتعريف  وفقا  الجل  ق�سرية  والودائع  النقد  من  املجمع  النقدية  التدفقات  بيان  لأغرا�ص  املعادل  والنقد  النقد  يتكون 

احل�سابات املك�سوفة القائمة لدى البنوك، حيث تعترب جزءا ل يتجزاأ من اإدارة النقد لدى املجموعة.

2.5.4 ودائع حمددة الجل 
متثل الودائع حمددة الجل ودائع لدى البنوك وت�ستحق خالل ثالثة ا�سهر ايل اثني ع�سر �سهراً من الإيداع وتكت�سب فوائد. 

2.5.5 الأدوات املالية – العرتاف املبدئي والقيا�س الالحق 
الأداة املالية هي اأي عقد ين�ساأ عنه اأ�سل مايل ملن�ساأة اأو التزام مايل اأو اأداة حقوق ملكية ملن�ساأة اأخرى.

1( املوجودات املالية 
العرتاف املبدئي والقيا�س املبدئي 

يتم ت�سنيف املوجودات املالية، عند العرتاف املبدئي، كموجودات مالية مقا�سة لحًقا بالتكلفة املطفاأة اأو كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات 

ال�ساملة الأخرى اأو كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر.

يعتمد ت�سنيف املوجودات املالية عند العرتاف املبدئي على خ�سائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية لالأ�سل املايل ومنوذج العمال الذي ت�ستعني به 

املجموعة لإدارتها. با�ستثناء الأر�سدة التجارية املدينة التي ل تت�سمن بند متويل جوهري او التي قامت املجموعة بتطبيق مربرات عملية عليها، تقوم 

املجموعة مبدئياً بقيا�ص الأ�سل املايل بالقيمة العادلة زائدا تكاليف املعاملة يف حالة املوجودات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح 

او اخل�سائر. بالن�سبة لالأر�سدة التجارية املدينة التي ل تت�سمن بند متويل جوهري او تقوم املجموعة بتطبيق مربرات عملية عليها، فيتم قيا�سها مقابل 

�سعر املعاملة.

ولغر�ص ت�سنيف وقيا�ص الأ�سل املايل وفقا للتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى، فيجب اأن يوؤدي اإىل تدفقات نقدية 

متثل »مدفوعات اأ�سل املبلغ والفائدة فقط« على اأ�سل املبلغ القائم. وي�سار اإىل هذا التقييم باختبار مدفوعات اأ�سل املبلغ والفائدة فقط ويتم اإجراوؤه 

على م�ستوى الأداة. يتم ت�سنيف املوجودات املالية ذات تدفقات نقدية ول متثل اختبار »مدفوعات اأ�سل املبلغ والفائدة فقط« وقيا�سها بالقيمة العادلة 

من خالل الأرباح اأو اخل�سائر بغ�ص النظر عن منوذج الأعمال.

اإنتاج تدفقات  اإدارة املجموعة للموجودات املالية بغر�ص  اإدارة املوجودات املالية فهو ي�سري اإىل كيفية  اأعمال املجموعة امل�ستخدم يف  بالن�سبة لنموذج 

نقدية. ويحدد منوذج الأعمال ما اإذا كانت التدفقات النقدية �ستنتج من حت�سيل التدفقات النقدية التعاقدية اأو بيع املوجودات املالية اأو كليهما معاً. 

يتم الحتفاظ باملوجودات املالية امل�سنفة واملقا�سة بالتكلفة املطفاأة �سمن منوذج اأعمال يهدف لالحتفاظ باملوجودات املالية لتح�سيل التدفقات النقدية 

التعاقدية بينما يتم الحتفاظ باملوجودات املالية امل�سنفة واملقا�سة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى �سمن منوذج اأعمال يهدف اإىل 

الحتفاظ بها لتح�سيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع

اإن م�سرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�سليم املوجودات �سمن الإطار الزمني املحدد من خالل اللوائح اأو الأعراف ال�سائدة يف ال�سوق 

)»املتاجرة بالطريقة العتيادية«(، تدرج بتاريخ املتاجرة، اأي التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ب�سراء اأو بيع الأ�سل.

القيا�س الالحق

لأغرا�ص القيا�ص الالحق، يتم ت�سنيف املوجودات املالية اإىل اأربع فئات:

• املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة )اأدوات الدين(	

• املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى مع اإعادة اإدراج الأرباح واخل�سائر املرتاكمة )اأدوات الدين( 	

• اإلغاء 	 املرتاكمة عند  اأو اخل�سائر  الأرباح  اإدراج  اإعادة  الأخرى مع عدم  ال�ساملة  الإيرادات  العادلة من خالل  بالقيمة  املدرجة  املالية  املوجودات 

العرتاف )اأدوات حقوق امللكية(  

• املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر	

اأ( املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة )اأدوات الدين( 

يتم لحًقا قيا�ص املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة بوا�سطة طريقة معدل الفائدة الفعلي وتتعر�ص لالنخفا�ص يف القيمة. يتم اإدراج الأرباح 

واخل�سائر يف الأرباح اأو اخل�سائر عندما يتم اإلغاء العرتاف بالأ�سل اأو تعديله اأو انخفا�ص قيمته.

ب( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى )اأدوات الدين( 

بالن�سبة لأدوات الدين املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى، ت�سجل اإيرادات الفوائد اأو اإعادة تقييم حتويل العمالت الأجنبية 

وخ�سائر انخفا�ص القيمة اأو الرد يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر ويتم احت�سابها بنف�ص طريقة احت�ساب املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة. ت�سجل 

2        اأ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(
2.5      ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(

2.5.3 النقد والنقد املعادل  )تتمة(
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اإلغاء العرتاف، يعاد اإدراج التغري املرتاكم يف القيمة العادلة من الإيرادات  التغريات يف القيمة العادلة املتبقية يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى. عند 

ال�ساملة الأخرى اإىل الأرباح اأو اخل�سائر. 

لي�ص لدى املجموعة اأي اأدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة. 

ج( موجودات مالية م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى )اأدوات حقوق امللكية(

عند العرتاف املبدئي، يجوز للمجموعة اأن تختار على نحو غري قابل لالإلغاء ت�سنيف ا�ستثماراتها يف اأ�سهم كاأدوات حقوق ملكية م�سنفة بالقيمة العادلة 

من خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى التي ت�ستويف تعريف حقوق امللكية وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل 32 الأدوات املالية: العر�ص، وتكون غري حمتفظ بها 

لغر�ص املتاجرة. يتم حتديد الت�سنيف على اأ�سا�ص كل اأداة على حدة. 

ل يتم اأبدا اإعادة اإدراج الأرباح واخل�سائر لهذه املوجودات املالية اإىل الأرباح اأو اخل�سائر. وت�سجل توزيعات الأرباح كاإيرادات اأخرى يف بيان الأرباح اأو 

اخل�سائر املجمع عندما يثبت احلق يف املدفوعات با�ستثناء عندما ت�ستفيد املجموعة من هذه املتح�سالت كا�سرتداد جلزء من تكلفة الأ�سل املايل. ويف 

هذه احلالة، ت�سجل هذه الأرباح يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى. اإن اأدوات حقوق امللكية امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى ل 

تتعر�ص لتقييم انخفا�ص القيمة.

اختارت املجموعة ت�سنيف بع�ص ال�ستثمارات يف اأ�سهم �سمن هذه الفئة على نحو غري قابل لالإلغاء. 

د( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر 

تدرج املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر يف بيان املركز املايل املجمع بالقيمة العادلة مع ت�سجيل �سايف التغريات يف 

القيمة العادلة يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع. 

تت�سمن هذه الفئة بع�ص ال�ستثمارات يف اأ�سهم التي اختارت املجموعة على نحو غري قابل لالإلغاء ت�سنيفها بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�ساملة 

الأخرى. وت�سجل �سايف الأرباح واخل�سائر مبا يف ذلك اأي فائدة اأو اإيرادات توزيعات اأرباح يف الأرباح اأو اخل�سائر. 

اإلغاء العرتاف 

يتم اإلغاء العرتاف )اأي ال�ستبعاد من بيان املركز املايل املجمع للمجموعة( باأ�سل مايل )اأو جزء من الأ�سل املايل اأو جزء من جمموعة موجودات مالية 

مماثلة ح�سبما ينطبق عليه ذلك( عندما:

• تنتهي احلقوق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل، اأو	

• تقوم املجموعة بتحويل حقوقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل اأو تتحمل التزاًما بدفع التدفقات النقدية امل�ستلمة بالكامل دون تاأخري 	

مادي اإىل طرف اآخر مبوجب ترتيب »القب�ص والدفع« واإما )اأ( اأن تقوم املجموعة بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة لالأ�سل اأو )ب( ل تقوم 

املجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لالأ�سل ولكنها فقدت ال�سيطرة على الأ�سل.

عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من اأ�سل ما اأو تقوم بالدخول يف ترتيب »القب�ص والدفع«، تقوم املجموعة بتقييم 

ما اإذا كانت حتتفظ مبخاطر ومزايا امللكية واإىل اأي مدى ذلك. عندما ل تقوم املجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لالأ�سل ومل 

تفقد ال�سيطرة على الأ�سل، ت�ستمر املجموعة يف ت�سجيل الأ�سل املحول مبقدار ا�ستمرارها يف ال�سيطرة على الأ�سل. ويف تلك احلالة، تقوم املجموعة 

اأي�ساَ بت�سجيل اللتزام ذي ال�سلة. يتم قيا�ص الأ�سل املحول واللتزام املرتبط به على اأ�سا�ص يعك�ص احلقوق واللتزامات التي حتتفظ بها املجموعة.

يتم قيا�ص ال�سيطرة امل�ستمرة التي تاأخذ �سكل �سمان على الأ�سل املحول بالقيمة الدفرتية الأ�سلية لالأ�سل اأو احلد الأق�سى للمقابل الذي يجب على 

املجموعة �سداده اأيهما اأقل.

2( املطلوبات املالية 
العرتاف املبدئي والقيا�س 

يتم ت�سنيف املطلوبات املالية عند العرتاف املبدئي كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر او قرو�ص و�سلف او دائنني 

او م�ستقات م�سنفة كاأدوات حتوط يف معاملة حتوط فعالة وفق املالئم. 

متثل املطلوبات املالية املطلوبات الأخرى. 

ت�سجل كافة املطلوبات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وبال�سايف بعد التكاليف املتعلقة مبا�سرة باملعاملة يف حالة الدائنني. راجع ال�سيا�سة املحا�سبية 

املتعلقة عقود التاأجري فيما يتعلق بالعرتاف املبدئي والقيا�ص ملطلوبات التاأجري التي تقع خارج نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية 9. 

2        اأ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(
2.5      ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(

2.5.5   الأدوات املالية – العرتاف املبدئي والقيا�س الالحق )تتمة(
1( املوجودات املالية )تتمة(
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القيا�س الالحق 

لأغرا�ص القيا�ص الالحق، يتم ت�سنيف املطلوبات املالية اإىل فئتني: 

• املطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر، 	

• املطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة )مبا يف ذلك القرو�ص وال�سلف(. 	

مل تقم املجموعة بت�سنيف اأي التزام مايل بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر، حيث اأن املطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة هي الأكرث 

ارتباطا باملجموعة. 

مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة

دائنون وم�سروفات م�ستحقة 

تقيد الأر�سدة الدائنة وامل�سروفات امل�ستحقة عن مبالغ �ستدفع يف امل�ستقبل لقاء خدمات مت ت�سلمها، �سواء �سدرت بها فواتري من قبل املورد اأو مل ت�سدر.

اإلغاء العرتاف 

يتم اإلغاء العرتاف باأي التزام مايل عند الإعفاء من اللتزام املرتبط باملطلوبات اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �سالحيته. 

عند ا�ستبدال التزام مايل حايل باآخر من نف�ص املقر�ص ب�سروط خمتلفة ب�سكل جوهري، اأو تعديل �سروط اللتزام احلايل ب�سكل كبري، يتم معاملة هذا التبديل 

اأو التعديل كاإلغاء اعرتاف باللتزام الأ�سلي واعرتاف بالتزام جديد، ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية ذات ال�سلة يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع.

3( مقا�سة الأدوات املالية 
يتم اإجراء مقا�سة بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويتم اإدراج �سايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع فقط عند وجود حق قانوين حايل ملزم 

مبقا�سة املبالغ امل�سجلة وتعتزم املجموعة الت�سوية على اأ�سا�ص ال�سايف اأو حتقيق املوجودات وت�سوية اللتزامات يف اآن واحد.

2.5.6 انخفا�س قيمة املوجودات املالية 
ت�سجل املجموعة خم�س�ص خ�سائر الئتمان املتوقعة لكافة اأدوات الدين غري املحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر كالتايل: 

• املدينون التجاريون واملدينون الخرون مبا يف ذلك موجودات العقود	

• املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة )الت�سهيالت الئتمانية(	

ل تتعر�ص ال�ستثمارات يف الأ�سهم اإىل خماطر الئتمان املتوقعة. اإ�سافة اىل ذلك، لي�ص لدى املجموعة ا�ستثمارات يف الدين مقا�سة بالقيمة العادلة من 

خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى. 

1( انخفا�س قيمة املوجودات املالية بخالف الت�سهيالت الئتمانية 

ت�سجل املجموعة خم�س�ص خ�سائر الئتمان املتوقعة جلميع اأدوات الدين املالية غري املحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر. ت�ستند 

خ�سائر الئتمان املتوقعة اإىل الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة مبوجب عقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة ا�ستالمها 

خم�سومة مبعدل مقارب ل�سعر الفائدة الفعلي الأ�سلي. تت�سمن التدفقات النقدية املتوقعة من بيع ال�سمانات املحتفظ به اأو التح�سينات الئتمانية التي 

تعترب جزءاً ل يتجزاأ من ال�سروط التعاقدية. 

يتم ت�سجيل خ�سائر الئتمان املتوقعة على مرحلتني. بالن�سبة لالنك�سافات الئتمانية التي مل حتدث فيها زيادة كبرية يف خماطر الئتمان منذ العرتاف 

املبدئي، يتم احت�ساب خم�س�ص خ�سائر الئتمان الناجتة عن اأحداث التعرث املحتملة خالل الـ 12 �سهًرا القادمة )خ�سائر الئتمان املتوقعة ملدة 12 �سهًرا(. 

بالن�سبة لالنك�سافات الئتمانية التي حدثت فيها زيادة كبرية يف خماطر الئتمان منذ العرتاف املبدئي، يجب احت�ساب خم�س�ص خل�سائر الئتمان 

املتوقعة على مدى العمر املتبقي لالنك�ساف، ب�سرف النظر عن توقيت التعرث )خ�سائر الئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة(.

فيما يتعلق باملدينني التجاريني واملدينني الخرين، تقوم املجموعة بتطبيق طريقة مب�سطة لحت�ساب خ�سائر الئتمان املتوقعة. وبناًء عليه، ل تتعقب 

املجموعة التغيريات يف خماطر الئتمان واإمنا تقوم بدلً من ذلك بالعرتاف مبخ�س�ص للخ�سائر ا�ستنادا اإىل خ�سائر الئتمان املتوقعة على مدى عمر 

الأداة يف تاريخ كل بيانات مالية جممعة. قامت املجموعة باإن�ساء م�سفوفة خم�س�سات ت�ستند اإىل اخلربة التاريخية يف خ�سائر الئتمان ويتم تعديلها 

بالعوامل امل�ستقبلية املتعلقة باملدينني والبيئة القت�سادية.

تعامل املجموعة الأ�سل املايل كاأ�سل متعرث يف حالة التاأخر يف �سداد املدفوعات التعاقدية ملدة 90 يوماً. ومع ذلك، قد تعترب املجموعة الأ�سل املايل 

كاأ�سل متعرث يف بع�ص احلالت، وذلك يف حالة اأن ت�سري املعلومات الداخلية اأو اخلارجية اإىل عدم احتمالية ا�ستالم املجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة 

بالكامل قبل مراعاة اأي تعزيزات ائتمانية حمتفظ بها من قبل املجموعة. ويتم �سطب الأ�سل املايل عندما ل يوجد اأي توقع معقول با�سرتداد التدفقات 

النقدية التعاقدية.

2      اأ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(
2.5   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(

2.5.5   الأدوات املالية – العرتاف املبدئي والقيا�س الالحق )تتمة(
2( املطلوبات املالية  )تتمة(
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2( انخفا�س قيمة الت�سهيالت الئتمانية 

تتكون الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل املجموعة من القرو�ص وال�سلف. ي�سجل انخفا�ص قيمة الت�سهيالت الئتمانية يف بيان املركز املايل املجمع 

باملبلغ املعادل خل�سائر الئتمان املتوقعة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 الذي يتم تطبيقه بناءا على تعليمات بنك الكويت املركزي واملخ�س�سات 

املطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي اأيهما اأعلى. 

خم�س�سات خ�سائر الئتمان طبقا لتعليمات بنك الكويت املركزي

الت�سهيالت الئتمانية  الكويت املركزي ب�ساأن  لتعليمات بنك  للت�سهيالت الئتمانية طبقا  يتعني على املجموعة احت�ساب خم�س�سات خل�سائر الئتمان 

وح�ساب املخ�س�سات. ويتم ت�سنيف الت�سهيالت الئتمانية كمتاأخرة ال�سداد عندما ل يتم ا�ستالم املدفوعات يف تاريخ ال�سداد التعاقدي املقرر لها اأو 

عندما تزيد قيمة الت�سهيل عن احلدود املقررة املعتمدة م�سبقاً. ويتم ت�سنيف الت�سهيل الئتماين كمتاأخر ال�سداد ومنخف�ص القيمة عند التاأخر يف �سداد 

الفوائد اأو ق�سط ا�سل املبلغ ملدة تزيد عن 90 يوماً وعندما تزيد القيمة الدفرتية للت�سهيل عن قيمته املقدرة املمكن ا�سرتدادها. وتتم اإدارة ومراقبة 

القرو�ص امل�سنفة كـ »متاأخرة ال�سداد« و«متاأخرة ال�سداد ومنخف�سة القيمة« معاً ب�سفتها ت�سهيالت غري منتظمة ويتم ت�سنيفها اإىل الفئات الأربع التالية 

والتي يتم ا�ستخدامها لتحديد املخ�س�سات:

املخ�س�س املحدداملعايريالفئة

-غير منتظمة لفترة تصل إلى 90 يوماًقائمة املراقبة

20%غير منتظمة لفترة تتراوح من 91 إلى 180 يوماًدون امل�ستوى

50%غير منتظمة لفترة تتراوح من 181-365 يوماًم�سكوك يف حت�سيلها

100%غير منتظمة لفترة تتجاوز 365 يوماًمعدومة

قد تقوم املجموعة بت�سنيف ت�سهيل ائتماين �سمن اإحدى الفئات املذكورة اأعاله بناًء على راأي الإدارة حول اأو�ساع العميل املالية و/اأو غري املالية.

يتم احت�ساب خم�س�سات عامة بحد اأدنى بن�سبة 1% للت�سهيالت النقدية وبن�سبة 0.5% للت�سهيالت غري النقدية على كافة مديني التمويل )بال�سايف 

بعد خ�سم بع�ص فئات ال�سمان املقيدة( والتي ل تخ�سع لحت�ساب خم�س�ص حمدد. 

2.5.7 عقارات ا�ستثمارية 
تقا�ص العقارات ال�ستثمارية مبدئياً بالتكلفة مبا فيها تكاليف املعاملة. لحقاً لالعرتاف املبدئي، تدرج العقارات ال�ستثمارية بالقيمة العادلة التي تعك�ص 

ظروف ال�سوق يف تاريخ البيانات املالية املجمعة. يتم اإدراج الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة من التغريات يف القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية يف الأرباح 

اأو اخل�سائر خالل الفرتة التي تن�ساأ فيها. ويتم حتديد القيمة العادلة بناءا على تقييم �سنوي يجريه خبري تقييم معتمد خارجي من خالل تطبيق مناذج 

التقييم املنا�سبة.

يتم اإلغاء العرتاف بالعقارات ال�ستثمارية عندما يتم بيعها )اأي يف تاريخ ح�سول امل�ستلم على ال�سيطرة( اأو عند �سحبها ب�سفة دائمة من ال�ستخدام ول 

يتوقع اأي منافع اقت�سادية م�ستقبلية من بيعها. يدرج الفرق بني �سايف متح�سالت البيع والقيمة الدفرتية لالأ�سل يف الأرباح اأو اخل�سائر يف فرتة اإلغاء 

العرتاف. ويتم حتديد قيمة املقابل الذي �سيتم اإدراجه �سمن الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة من اإلغاء العرتاف بالعقار ال�ستثماري وفقاً ملتطلبات حتديد 

�سعر املعاملة الواردة يف املعيار الدويل للتقارير املالية 15.

تتم التحويالت اإىل )اأو من( العقار ال�ستثماري فقط عندما يكون هناك تغري يف ال�ستخدام. بالن�سبة للتحويل من عقار ا�ستثماري اإىل عقار ي�سغله 

املالك فاإن التكلفة املقدرة للعقار بالن�سبة للمحا�سبة الالحقة متثل قيمة العقار العادلة يف تاريخ التغيري يف ال�ستخدام. اإذا اأ�سبح العقار الذي ي�سغله 

املالك عقاراً لال�ستثمار تقوم املجموعة باملحا�سبة عن هذا العقار وفقاً لل�سيا�سة املن�سو�ص عليها للممتلكات واملعدات حتى تاريخ التغيري يف ال�ستخدام.

2   اأ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(
2.5 ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(

2.5.6 انخفا�س قيمة املوجودات املالية  )تتمة(
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2.5.8 ممتلكات ومعدات
تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة بال�سايف بعد ال�ستهالك املرتاكم واي انخفا�ص يف القيمة. 

يتم احت�ساب ال�ستهالك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لتخفي�ص تكلفة املمتلكات واملعدات اإىل قيمتها املتبقية على مدى اأعمارها الإنتاجية املقدرة. 

ول يتم ا�ستهالك الأر�ص ملك حر. 

يحت�سب ال�ستهالك على اأ�سا�ص الق�سط الثابت على مدة الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات وهي كالتايل: 

20 سنةمباين

3 – 5 سنةمعدات مكتبية 

اإن بند املمتلكات واملعدات واأي جزء جوهري م�سجل مبدئياً يتم اإلغاء العرتاف به عند البيع )اأي، تاريخ ح�سول امل�ستلم على ال�سيطرة( اأو عند عدم توقع 

منافع اقت�سادية م�ستقبلية من ا�ستخدامه اأو بيعه. تدرج اأي اأرباح اأو خ�سائر ناجتة عن اإلغاء العرتاف بالأ�سل )املحت�سبة بالفرق بني �سايف متح�سالت 

البيع والقيمة الدفرتية لالأ�سل( يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع عند اإلغاء العرتاف بالأ�سل.

يتم مراجعة القيمة التخريدية والأعمار الإنتاجية وطرق ال�ستهالك للممتلكات واملعدات يف نهاية كل �سنة مالية ويتم تعديلها اإن كان ذلك مالئًما.

2.5.9 انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية
تقوم املجموعة بتاريخ كل بيانات مالية جممعة باإجراء تقييم لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على اأن اأ�سل ما قد تنخف�ص قيمته. اإذا ما ظهر مثل 

ذلك املوؤ�سر اأو عند �سرورة اإجراء اختبار انخفا�ص القيمة ال�سنوي لالأ�سل، تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املقدر املمكن ا�سرتداده لهذا الأ�سل. اإن القيمة 

املمكن ا�سرتدادها لالأ�سل هي القيمة العادلة لالأ�سل اأو وحدة اإنتاج النقد ناق�ساً تكاليف البيع اأو القيمة اثناء ال�ستخدام، اأيهما اأكرب، ويتم حتديدها لكل 

اأ�سل فردي ما مل يكن الأ�سل منتًجا لتدفقات نقدية واردة م�ستقلة ب�سكل كبري عن تلك التي تنتجها املوجودات اأو جمموعات املوجودات الأخرى. عندما 

تزيد القيمة الدفرتية لأ�سل ما اأو وحدة اإنتاج النقد عن املبلغ املمكن ا�سرتداده، يعترب الأ�سل قد انخف�ست قيمته ويخف�ص اإىل قيمته املمكن ا�سرتدادها.

عند تقييم القيمة اثناء ال�ستخدام، تخ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة اإىل القيمة احلالية با�ستخدام معدل خ�سم قبل ال�سرائب والذي يعك�ص 

التكاليف حتى البيع، توؤخذ املعامالت  تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية لالأموال واملخاطر املحددة لالأ�سل. عند حتديد القيمة العادلة ناق�ساً 

تاأييد هذه احل�سابات  ويتم  منا�سب.  تقييم  ا�ستخدام منوذج  يتم  املعامالت،  اإمكانية حتديد مثل هذه  العتبار. يف حالة عدم  ال�سوق يف  احلديثة يف 

با�ستخدام م�ساعفات التقييم واأ�سعار الأ�سهم املعلنة لل�سركات املتداولة علنا اأو موؤ�سرات القيمة العادلة املتاحة الأخرى.

ي�ستند احت�ساب املجموعة لنخفا�ص القيمة على املوازنات التف�سيلية واحل�سابات التقديرية التي يتم اإعدادها ب�سورة منف�سلة لكل وحدة من وحدات 

اإنتاج النقد لدى املجموعة والتي يتم توزيع املوجودات الفردية عليها. تغطي هذه املوازنات واحل�سابات التقديرية عادة فرتة خم�ص �سنوات. وبالن�سبة 

للفرتات الأطول، يتم ح�ساب معدل منو طويل الأجل ويتم تطبيقه لتوقع التدفقات النقدية امل�ستقبلية بعد ال�سنة اخلام�سة.

بالن�سبة للموجودات با�ستثناء ال�سهرة، يتم اإجراء تقييم يف تاريخ البيانات املالية املجمعة لتحديد ما اإذا وجد اأي موؤ�سر على اأن خ�سائر انخفا�ص القيمة 

امل�سجلة مل تعد موجودة اأن انخف�ست. فاإذا ما وجد هذا املوؤ�سر، تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املمكن ا�سرتداده لالأ�سل اأو وحدة انتاج النقد. ويتم رد 

خ�سائر انخفا�ص القيمة امل�سجلة �سابقاً فقط يف حالة وجود تغيري يف الفرتا�سات امل�ستخدمة لتحديد املبلغ املمكن ا�سرتداده لالأ�سل منذ اآخر خ�سارة 

تقييم م�سجلة. اإن الرد حمدود بحيث األ تتجاوز القيمة الدفرتية لالأ�سل قيمته املمكن ا�سرتدادها ول يتجاوز القيمة الدفرتية التي كانت �سيتم حتديدها 

بال�سايف بعد ال�ستهالك يف حالة عدم ت�سجيل خ�سائر النخفا�ص يف قيمة الأ�سل يف �سنوات �سابقة. يدرج الرد يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع ما 

مل يدرج الأ�سل باملبلغ املعاد تقييمه، ويف هذه احلالة، يتم التعامل مع الرد كزيادة اإعادة تقييم. 

يتم اختبار ال�سهرة �سنوياً كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة لتحديد النخفا�ص يف القيمة عندما تتوافر الظروف التي ت�سري اإىل احتمال انخفا�ص 

القيمة الدفرتية. يتحدد انخفا�ص قيمة ال�سهرة بتقييم املبلغ املمكن ا�سرتداده لكل وحدة اإنتاج نقد )اأو جمموعة من وحدات اإنتاج النقد( التي تتوزع 

عليها ال�سهرة. ت�سجل خ�سائر انخفا�ص القيمة اإذا كان املبلغ املمكن ا�سرتداده لوحدة انتاج النقد اأقل من قيمتها الدفرتية. ل ميكن رد خ�سائر انخفا�ص 

القيمة املتعلقة بال�سهرة يف فرتات م�ستقبلية. 

يتم اختبار املوجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية غري املحددة لغر�ص حتديد انخفا�ص القيمة �سنويا كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة على 

م�ستوى وحدة انتاج النقد- متى اأمكن ذلك- وعندما ت�سري الظروف اإىل احتمال انخفا�ص القيمة الدفرتية. 

2.5.10 مزايا املوظفني 
تقدم املجموعة مكافاأة نهاية اخلدمة جلميع موظفيها. اإن ا�ستحقاق هذه املكافاأة ي�ستند عادًة اإىل الراتب النهائي وطول فرتة خدمة املوظفني ويخ�سع 

2       اأ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(
2.5   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
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اىل اإمتام احلد الأدنى من فرتة اخلدمة. اإن التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت يتم ت�سجيلها كم�سروفات م�ستحقة على مدى فرتة اخلدمة. ان هذا اللتزام 

غري املمول ميثل املبلغ امل�ستحق الدفع لكل موظف نتيجة لنتهاء اخلدمة بتاريخ البيانات املالية املجمعة.

اإ�سافة اإىل ذلك، تقوم املجموعة بالن�سبة للموظفني الكويتيني بدفع ا�سرتاكات للموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية، وحتت�سب هذه ال�سرتاكات على 

اأ�سا�ص ن�سبة مئوية من رواتب املوظفني. 

2.5.11 خم�س�سات 
تقيد املخ�س�سات عندما يكون لدى املجموعة التزام حايل )قانوين اأو ا�ستدليل( ناجت عن حدث وقع يف ال�سابق، ومن املحتمل اأن يتطلب ا�ستخدام املوارد 

التي تت�سمن منافع اقت�سادية لت�سوية اللتزام وميكن تقدير مبلغ اللتزام ب�سورة موثوق فيها. 

اإذا كان تاأثري القيمة الزمنية لالأموال ماديا، يتم خ�سم املخ�س�سات با�ستخدام معدل حايل قبل ال�سرائب بحيث يعك�ص، وفقاً ملا هو مالئم، املخاطر 

املرتبطة باللتزام. عند ا�ستخدام اخل�سم، يتم العرتاف بالزيادة يف املخ�س�ص نتيجة مرور الوقت كتكاليف متويل. 

تتم مراجعة املخ�س�سات يف تاريخ كل بيانات مالية جممعة وتعديلها لكي تعك�ص اأف�سل تقدير حايل. عندما تتوقع املجموعة ا�سرتداد جزء من املخ�س�ص 

اأو املخ�س�ص بالكامل، على �سبيل املثال وفقاً لعقد تاأمني، يتم العرتاف بال�سرتداد كاأ�سل منف�سل ولكن فقط عندما يكون هذا ال�سرتداد موؤكًدا بالفعل. 

يتم عر�ص امل�سروفات املتعلقة باأية خم�س�سات يف بيان الأرباح او اخل�سائر املجمع بال�سايف بعد اأي ا�سرتداد. 

2.5.12 اأ�سهم خزينة 
تتكون اأ�سهم اخلزينة من الأ�سهم اخلا�سة امل�سدرة لل�سركة الأم التي مت اإعادة �سرائها من قبل املجموعة ومل يتم اإعادة اإ�سدارها اأو اإلغائها بعد. يتم 

اإدراج املتو�سط املرجح لتكلفة الأ�سهم املعاد �سرائها يف ح�ساب مقابل �سمن حقوق  اأ�سهم اخلزينة با�ستخدام طريقة التكلفة حيث يتم  املحا�سبة عن 

امللكية. عند اإعادة اإ�سدار اأ�سهم اخلزينة يتم اإدراج الأرباح الناجتة �سمن ح�ساب منف�سل يف حقوق امللكية، احتياطي اأ�سهم اخلزينة، والذي يعترب غري 

قابل للتوزيع، كما يتم حتميل اخل�سائر املحققة على نف�ص احل�ساب يف حدود الر�سيد الدائن لذلك احل�ساب، ويتم حتميل اخل�سائر الإ�سافية على الأرباح 

املرحلة ثم الحتياطي الختياري ثم الحتياطي الجباري. ت�ستخدم الأرباح املحققة لحقاً عن بيع اأ�سهم اخلزينة اأوًل ملقا�سة اخل�سائر املوؤقتة امل�سجلة 

�سابقاً يف الحتياطيات والأرباح املرحلة واحتياطي اأ�سهم اخلزينة على التوايل.  ل يتم دفع اأية توزيعات اأرباح نقدية عن اأ�سهم اخلزينة. ويوؤدي اإ�سدار 

اأ�سهم الأرباح اإىل زيادة عدد اأ�سهم اخلزينة ن�سبياً وتخفي�ص متو�سط تكلفة ال�سهم بدون التاأثري على اإجمايل تكلفة اأ�سهم اخلزينة.

2.5.13 توزيع الأرباح 
ت�سجل املجموعة التزام ب�سداد الأرباح عندما ل ي�سبح هذا المر يف نطاق �سيطرة املجموعة. وفقا لقانون ال�سركات، ي�سمح بتوزيع الأرباح بعد اعتمادها 

من امل�ساهمني يف اجلمعية العمومية ال�سنوية. ي�سجل املبلغ املقابل مبا�سرة يف حقوق امللكية. 

مت الإف�ساح عن توزيعات الأرباح لل�سنة والتي مت اعتمادها لحقا لتاريخ البيانات املالية املجمعة كحدث لحق بعد تاريخ البيانات املالية املجمعة.  

2.5.14 اإيرادات توزيعات اأرباح 
ت�سجل اإيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت احلق يف ا�ستالم الدفعات.

2.5.15 ال�سرائب 

ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 

حتت�سب ال�سركة الأم ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة 1% وفقاً للح�ساب املعدل ا�ستناداً اإىل قرار اأع�ساء جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة الذي ين�ص 

على اأنه يجب ا�ستبعاد الإيرادات من ال�سركات الزميلة والتابعة ومكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة والتحويل اإىل الحتياطي الجباري من ربح ال�سنة عند 

حتديد احل�سة.

�سريبة دعم العمالة الوطنية 

حتت�سب ال�سركة الأم �سريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً للقانون رقم 19 ل�سنة 2000 وقرار وزير املالية رقم 24 لعام 2006 بن�سبة  2.5%من ربح ال�سنة 

اخلا�سع لل�سريبة. وفقاً للقانون، مت خ�سم الإيرادات من ال�سركات الزميلة والتابعة وتوزيعات الأرباح النقدية من ال�سركات املدرجة التي تخ�سع ل�سريبة 

دعم العمالة الوطنية من ربح ال�سنة.

الزكاة

يتم احت�ساب الزكاة بن�سبة 1% من ربح املجموعة وفقاً لقرار وزارة املالية رقم 2007/58 الذي ي�سري اعتباراً من 10 دي�سمرب 2007.
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2.5.16 العرتاف بالإيرادات
يتم العرتاف بالإيرادات يف فرتة زمنية معينة اأو على مدى الوقت عندما )اأو فور( ت�ستويف املجموعة التزامات الأداء من خالل حتويل الب�ساعة اأو 

اخلدمات املطلوبة اإىل العميل. 

اإيرادات اأتعاب وعمولت

تكت�سب املجموعة اإيرادات الأتعاب والعمولت من جمموعة متنوعة من اخلدمات املالية التي تقدمها لعمالئها. يتم ت�سجيل اإيرادات الأتعاب والعمولت 

وفقاً للمبلغ الذي يعك�ص املقابل الذي تتوقع املجموعة اأحقيتها فيه مقابل تقدمي اخلدمات.

يتم حتديد التزامات الأداء وكذلك توقيت الوفاء بها يف بداية العقد. ول تت�سمن عقود اإيرادات املجموعة ب�سورة منطية العديد من التزامات الأداء

عندما تقدم املجموعة اخلدمة لعمالئها، يتم اإ�سدار فاتورة باملبلغ النقدي املقابل لها وعادًة ما ي�ستحق على الفور عند الوفاء باخلدمة عند فرتة زمنية 

معنية اأو يف نهاية فرتة العقد يف حالة اخلدمة املقدمة على مدار الوقت.

انتهت املجموعة اىل ان املبلغ الرئي�سي يف ترتيبات الإيرادات حيث انها ت�سيطر ب�سورة منطية على اخلدمات قبل حتويلها اىل العميل. 

2.5.17 اإيرادات وم�سروفات فوائد 
ت�سجل اإيرادات وم�سروفات الفوائد يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع جلميع الأدوات املالية التي حتمل فائدة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

ت�ستخدم طريقة معدل الفائدة الفعلي لحت�ساب التكلفة املطفاأة لالأ�سل املايل او اللتزام املايل ويتم توزيعه والعرتاف به كاإيرادات فوائد او م�سروفات 

فوائد يف الأرباح او اخل�سائر على مدى الفرتة ذات ال�سلة. 

2.5.18 العمالت الأجنبية 
تعر�ص البيانات املالية املجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئي�سية لل�سركة الأم. تقوم كل �سركة يف املجموعة بتحديد العملة الرئي�سية لها، 

كما يتم قيا�ص البنود املدرجة يف البيانات املالية لكل �سركة با�ستخدام تلك العملة الرئي�سية. ت�ستخدم املجموعة الطريقة املبا�سرة للتجميع وعند بيع 

عملية اأجنبية تعك�ص الأرباح اأو اخل�سائر املعاد ت�سنيفها اإىل الأرباح اأو اخل�سائر املبلغ الناجت عن ا�ستخدام هذه الطريقة. 

املعامالت والأر�سدة

يتم مبدئيا قيد املعامالت بعمالت اأجنبية من قبل �سركات املجموعة بالعملة الرئي�سية لكل منها وفقاً ل�سعر ال�سرف الفوري يف تاريخ تاأهل املعاملة 

لالعرتاف لأول مرة. 

ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املدرجة بعمالت اأجنبية اإىل العملة الرئي�سية وفقاً ل�سعر ال�سرف الفوري يف تاريخ البيانات املالية املجمعة. 

وت�سجل الفروق الناجتة من الت�سوية اأو حتويل البنود النقدية يف الأرباح اأو اخل�سائر. 

يتم حتويل البنود غري النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة اأجنبية با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف كما يف تواريخ املعامالت املبدئية. وبالن�سبة 

للبنود غري النقدية التي يتم اإعادة قيا�سها وفقاً للقيمة العادلة بعملة اأجنبية فيتم حتويلها با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف كما يف التاريخ الذي مت فيه حتديد 

القيمة العادلة. تتم معاملة الربح اأو اخل�سارة الناجتة من حتويل البنود غري النقدية املقا�سة بالقيمة العادلة مبا يتما�سى مع العرتاف بالربح اأو اخل�سارة 

الناجتة من التغري يف القيمة العادلة للبند )اأي ان فروق حتويل البنود التي تدرج اأرباح اأو خ�سائر قيمتها العادلة يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى اأو الأرباح 

اأو اخل�سائر يتم اي�سا ت�سجيلها يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى اأو الأرباح اأو اخل�سائر على التوايل(.

عند حتديد �سعر ال�سرف الفوري الذي �سي�ستخدم عند العرتاف املبدئي لأ�سل اأو م�سروفات اأو اإيرادات )اأو جزء منها( اأو عند اإلغاء العرتاف باأ�سل 

اأو التزام غري نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فاإن تاريخ املعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه املن�ساأة بالعرتاف املبدئي لالأ�سل اأو اللتزام غري النقدي الذي 

ن�ساأ عن تلك الدفعات املقدمة. يف حالة وجود عدة مبالغ مدفوعة اأو م�ستلمة مقدما، فيجب على املجموعة حتديد تاريخ املعاملة لكل مبلغ مدفوع اأو 

م�ستلم من الدفعات مقدما. 

�سركات املجموعة

عند التجميع، يتم حتويل املوجودات واملطلوبات للعمليات الأجنبية اإىل الدينار الكويتي باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ البيانات املالية املجمعة، وحتول 

بيانات الأرباح اأو اخل�سائر لهذه ال�سركات باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت. تدرج فروق حتويل العمالت الأجنبية الناجتة عن التحويل 

بغر�ص التجميع �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى. عند بيع عملية اأجنبية، يعاد ت�سنيف بند الإيرادات ال�ساملة الأخرى املتعلق بهذه العملية الأجنبية 

اإىل الأرباح اأو اخل�سائر.

اأية �سهرة ناجتة من حيازة عملية اأجنبية واأي تعديالت على القيمة العادلة للقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات الناجتة من احليازة  تتم معاملة 

كموجودات ومطلوبات للعملية الأجنبية ويتم حتويلها ب�سعر ال�سرف الفوري لتحويل العمالت الأجنبية يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.
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2.5.19 موجودات ب�سفة الأمانة
تقدم املجموعة خدمات ال�سمان وخدمات الأمانة الأخرى التي ينتج عنها الحتفاظ مبوجودات اأو ا�ستثمار موجودات نيابة عن العمالء. ل يتم عر�ص 

املوجودات املحتفظ بها ب�سفة اأمانة يف البيانات املالية املجمعة ما مل ت�ستويف معايري العرتاف حيث اأنها لي�ست �سمن املوجودات اخلا�سة باملجموعة. 

2.5.20 املوجودات واملطلوبات املحتملة 
ل يتم اإدراج املوجودات املحتملة �سمن البيانات املالية املجمعة بل يتم الإف�ساح عنها عندما يكون حتقيق املنافع القت�سادية حمتماًل. 

ل يتم اإدراج املطلوبات املحتملة يف بيان املركز املايل املجمع ولكن يتم الإف�ساح عنها يف الإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة ما مل يكن احتمال تدفق 

املوارد التي ت�ستمل على منافع اقت�سادية اإىل خارج ال�سركة م�ستبعداً. 

2.5.21 معلومات القطاعات 
اإن القطاع هو جزء مميز من املجموعة ي�سطلع باأن�سطة الأعمال التي ينتج عنها اإيرادات ويتحمل عنها تكاليف. ت�ستخدم اإدارة ال�سركة الأم قطاعات 

الت�سغيل لتخ�سي�ص املوارد وتقييم الأداء. يتم جتميع قطاعات الت�سغيل التي تتميز ب�سمات اقت�سادية مماثلة وتت�سابه يف املنتجات واخلدمات ونوعية 

العمالء متى كان ذلك مالئًما ويتم اإعداد التقارير ب�ساأنها ب�سفتها قطاعات ميكن اإعداد تقرير عنها. 

2.5.22 عقود التاأجري 

املجموعة كم�ستاأجر

عقود التاأجري ق�سرية الأجل وعقود تاأجري املوجودات منخف�سة القيمة

تطبق املجموعة اإعفاء العرتاف بالعقود ق�سرية الأجل على عقود التاأجري ق�سرية الأجل لديها )اأي تلك العقود التي تبلغ مدتها 12 �سهراً اأو اأقل من 

تاريخ بداية التاأجري والتي ل تت�سمن خيار �سراء(. كما اأنها تطبق اإعفاء العرتاف بعقود تاأجري املوجودات منخف�سة القيمة على عقود تاأجري املعدات 

املكتبية التي تعترب منخف�سة القيمة. يتم ت�سجيل مدفوعات التاأجري لعقود التاأجري ق�سرية الأجل وعقود تاأجري املوجودات منخف�سة القيمة كم�سروفات 

على اأ�سا�ص الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد التاأجري. 

2.5.23 اأحداث بعد فرتة البيانات املالية املجمعة 
اإذا ا�ستلمت املجموعة معلومات بعد فرتة البيانات املالية املجمعة ولكن قبل تاريخ الت�سريح باإ�سدارها حول ظروف وقعت يف نهاية فرتة البيانات املالية 

املجمعة، �ستقوم املجموعة بتقييم ما اإذا كانت املعلومات توؤثر على املبالغ امل�سجلة يف البيانات املالية املجمعة للمجموعة. و�ستقوم املجموعة بتعديل املبالغ 

امل�سجلة يف البيانات املالية املجمعة بحيث تعك�ص اأي اأحداث توؤدي اإىل تعديالت بعد فرتة البيانات املالية املجمعة، بالإ�سافة اإىل حتديث الإف�ساحات التي 

تتعلق بتلك الظروف يف �سوء املعلومات اجلديدة. يف حالة وقوع اأي اأحداث ل توؤدي اإىل تعديالت بعد فرتة البيانات املالية املجمعة، لن تقوم املجموعة 

بتغيري املبالغ امل�سجلة يف البيانات املالية املجمعة لديها، ولكن �سوف تقوم بالإف�ساح عن طبيعة احلدث الذي ل يوؤدي اإىل تعديالت وتقدير تاأثريه املايل 

اأو بيان عدم اإمكانية اإجراء هذا التقييم متى كان ذلك ممكناَ. 

2.5.24 ت�سنيف املوجودات واملطلوبات اإىل متداولة مقابل غري متداولة
تعر�ص املجموعة املوجودات واملطلوبات يف بيان املركز املايل املجمع ا�ستناداً اإىل ت�سنيفها اإىل بنود متداولة/غري متداولة. يكون الأ�سل متداولً عندما:

• يكون من املتوقع العرتاف به اأو توجد نية لبيعه اأو ا�ستهالكه يف دورة ت�سغيل عادية؛ اأو	

• يكون حمتفظاً به ب�سكل اأ�سا�سي بغر�ص املتاجرة؛ اأو	

• يكون من املتوقع العرتاف به خالل اثني ع�سر �سهراً بعد فرتة البيانات املالية املجمعة؛ اأو 	

• ميثل النقد والنقد املعادل ما مل يكن مقيدا من التبادل اأو ال�ستخدام لت�سوية التزام لفرتة اثني ع�سر �سهراً على الأقل بعد فرتة البيانات املالية املجمعة.	

ت�سنف كافة املوجودات الأخرى كموجودات غري متداولة.

يكون اللتزام متداولً عندما:

• يكون من املتوقع �سداده يف دورة ت�سغيل عادية؛ اأو	

• يكون حمتفظاً به ب�سكل اأ�سا�سي بغر�ص املتاجرة؛ اأو	

• يكون م�ستحق ال�سداد خالل اثني ع�سر �سهراً بعد فرتة البيانات املالية املجمعة؛ اأو 	

• عدم وجود حق غري م�سروط بتاأجيل ت�سوية اللتزام لفرتة اثني ع�سر �سهراً على الأقل بعد فرتة البيانات املالية املجمعة.	

ت�سنف املجموعة كافة املطلوبات الأخرى كمطلوبات غري متداولة
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2.5.25 قيا�س القيمة العادلة 
اإن القيمة العادلة هي ال�سعر امل�ستلم من بيع اأ�سل ما اأو املدفوع لنقل التزام ما يف معاملة منظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�ص. ي�ستند قيا�ص 

القيمة العادلة اإىل افرتا�ص حدوث معاملة بيع الأ�سل اأو نقل اللتزام:

• البيع اأو النقل يف ال�سوق الرئي�سي لالأ�سل اأو اللتزام، اأو	

• البيع اأو النقل يف ظل غياب ال�سوق الرئي�سي، يف ال�سوق الأكرث مالءمة لالأ�سل اأو اللتزام.	

يجب اأن يكون باإمكان املجموعة الو�سول اإىل ال�سوق الرئي�سي اأو ال�سوق الأكرث مالءمة. 

يتم قيا�ص القيمة العادلة لالأ�سل اأو اللتزام با�ستخدام الفرتا�سات التي ميكن للم�ساركني يف ال�سوق ا�ستخدامها عند ت�سعري الأ�سل اأو اللتزام، بافرتا�ص 

اأن امل�ساركني يف ال�سوق �سيعملون لتحقيق م�ساحلهم القت�سادية املثلى.

يراعي قيا�ص القيمة العادلة لالأ�سل غري املايل قدرة امل�سارك يف ال�سوق على اإنتاج مزايا اقت�سادية من خالل ا�ستخدام الأ�سل باأعلى واأف�سل م�ستوى له، 

اأو من خالل بيعه اإىل م�سارك اآخر يف ال�سوق من املحتمل اأن ي�ستخدم الأ�سل باأعلى واأف�سل م�ستوى له.

ت�ستخدم املجموعة اأ�ساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقيا�ص القيمة العادلة، مع حتقيق اأق�سى ا�ستخدام للمدخالت امللحوظة 

ذات ال�سلة واحلد من ا�ستخدام املدخالت غري امللحوظة.

ت�سنف كافة املوجودات واملطلوبات التي يتم قيا�ص قيمتها العادلة اأو الإف�ساح عنها يف البيانات املالية املجمعة �سمن اجلدول الهرمي للقيمة العادلة، 

واملبني كما يلي، ا�ستناداً اإىل اأقل م�ستوى من املدخالت والذي ميثل اأهمية لقيا�ص القيمة العادلة ككل:

• امل�ستوى 1: الأ�سعار املعلنة )غري املعدلة( يف الأ�سواق الن�سطة للموجودات اأو املطلوبات املماثلة؛	

• امل�ستوى 2: اأ�ساليب تقييم يكون بها اأقل م�ستوى من املدخالت والذي ميثل اأهمية لقيا�ص القيمة العادلة ملحوًظا ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر؛ و	

• امل�ستوى 3: اأ�ساليب تقييم ل يكون بها اأقل م�ستوى من املدخالت والذي ميثل اأهمية لقيا�ص القيمة العادلة ملحوًظا. 	

بالن�سبة لالأدوات املالية امل�سعرة يف �سوق ن�سط، حُتدد القيمة العادلة بالرجوع اإىل اأ�سعار ال�سوق املعلنة. ت�ستخدم اأ�سعار البيع للموجودات بينما ت�ستخدم 

اأ�سعار ال�سراء للمطلوبات. 

بالن�سبة لالأدوات املالية غري امل�سعرة، يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع اإىل القيمة ال�سوقية ل�ستثمار مماثل اأو التدفقات النقدية املخ�سومة اأو مناذج 

التقييم املنا�سبة الأخرى اأو اأ�سعار املتداولني. 

بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة يف البيانات املالية املجمعة على اأ�سا�ص متكرر، حتدد املجموعة ما اإذا كانت هناك حتويالت قد حدثت 

بني امل�ستويات يف اجلدول الهرمي عن طريق اإعادة تقييم الت�سنيف )ا�ستناًدا اإىل اأقل م�ستوى من املدخالت التي تعترب جوهرية لقيا�ص القيمة العادلة 

ككل( يف نهاية فرتة كل بيانات مالية جممعة.

لأغرا�ص اإف�ساحات القيمة العادلة، حددت املجموعة فئات املوجودات واملطلوبات على اأ�سا�ص طبيعة وخ�سائ�ص وخماطر الأ�سل اأو اللتزام وم�ستوى 

اجلدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو مبني اأعاله.

3    الأحكام والتقديرات والفرتا�سات الهامة
اإن اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من الإدارة و�سع اأحكام وتقديرات وافرتا�سات توؤثر على املبالغ امل�سجلة لالإيرادات وامل�سروفات 

واملوجودات واملطلوبات والإف�ساحات املرفقة والإف�ساح عن املطلوبات املحتملة. اإن عدم التاأكد من هذه الفرتا�سات والتقديرات ميكن اأن يوؤدي اإىل 

نتائج تتطلب اإجراء تعديل مادي على القيمة الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات املتاأثرة يف الفرتات امل�ستقبلية. 

3.1 الأحكام الهامة
عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة، قامت الإدارة باتخاذ الأحكام التالية التي لها التاأثري الأكرث جوهرية على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية 

املجمعة:

جائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19(

مت اتخاذ اأحكام عند مراعاة التاأثريات التي نتجت اأو قد تنتج عن جائحة فريو�ص كورونا )كوفيد-19( على املجموعة ا�ستناًدا اإىل املعلومات املعروفة. 

ت�سمل هذه املراعاة طبيعة املنتجات واخلدمات املقدمة والعمالء و�سل�سلة التوريد واملوظفني. واملنطقة اجلغرافية التي تعمل فيها املجموعة. بخالف 

ما مت تناوله يف اإي�ساحات حمددة، ل يبدو حالًيا اأن هناك اأي تاأثري جوهري على البيانات املالية املجمعة اأو اأي عوامل عدم تيقن جوهرية فيما 

يتعلق بالأحداث اأو الظروف التي قد توؤثر على املجموعة ب�سكل �سلبي كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة اأو لحًقا نتيجة جلائحة فريو�ص كورونا 

)كوفيد-19(.

2       اأ�سا�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(
2.5   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
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ت�سنيف املوجودات املالية

حتدد املجموعة ت�سنف املوجودات املالية ا�ستناداً اإىل تقييم منوذج الأعمال الذي يتم �سمنه الحتفاظ باملوجودات وتقييم ما اإذا كانت ال�سروط التعاقدية 

لالأ�سل املايل متثل مدفوعات اأ�سل املبلغ والفائدة فقط على اأ�سل املبلغ القائم.

اأ�سا�س ال�ستمرارية 

قامت الإدارة بتقييم قدرة املجموعة على متابعة اأعمالها على اأ�سا�ص مبداأ ال�ستمرارية وهي على قناعة اأن املجموعة لديها املوارد الالزمة ملوا�سلة 

اأعمالها يف امل�ستقبل القريب. بالإ�سافة اإىل ذلك، مل تكن الإدارة على علم بوجود اأي عوامل عدم تيقن مادي قد تثري �سكاً جوهرًيا حول قدرة املجموعة 

على متابعة اأعمالها على اأ�سا�ص مبداأ ال�ستمرارية. وبالتايل، فقد مت اإعداد البيانات املالية املجمعة على اأ�سا�ص مبداأ ال�ستمرارية.

3.2 التقديرات والفرتا�سات 
اإن الفرتا�سات الرئي�سية التي تتعلق بامل�سادر امل�ستقبلية والرئي�سية الأخرى لعدم التاأكد من التقديرات بتاريخ البيانات املالية املجمعة والتي ترتبط 

اأي�ًسا يف  تو�سيحها  يتم  الالحقة  املالية  ال�سنة  واملطلوبات خالل  للموجودات  الدفرتية  القيمة  مادي على  تعديل  اإجراء  تت�سبب يف  مبخاطر جوهرية 

الإي�ساحات الفردية حول بنود البيانات املالية املجمعة ذات ال�سلة اأدناه. ت�ستند املجموعة يف افرتا�ساتها وتقديراتها اإىل املوؤ�سرات املتاحة عند اإعداد 

البيانات املالية املجمعة. ومع ذلك قد تتغري الظروف والفرتا�سات احلالية حول التطورات امل�ستقبلية نظرا للتغريات يف ال�سوق اأو الظروف الناجتة 

خارج نطاق �سيطرة املجموعة. تنعك�ص هذه التغريات يف الفرتا�سات عند حدوثها.

انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية

تقوم املجموعة بتقييم انخفا�ص قيمة املوجودات غري املالية يف تاريخ كل بيانات مالية جممعة من خالل تقييم ال�سروط اخلا�سة باملجموعة والأ�سل 

املحدد الذي قد يوؤدي اإىل انخفا�ص القيمة. يف حالة وجود انخفا�ص يف القيمة، يتم حتديد املبلغ املمكن ا�سرتداده لالأ�سل. يت�سمن هذا القيمة العادلة 

ناق�ًسا تكاليف البيع اأو ح�سابات القيمة اأثناء ال�ستخدام، والتي تت�سمن عدًدا من التقديرات والفرتا�سات الرئي�سية.

انخفا�س قيمة ال�سركات الزميلة

اإدراج هذه ال�ستثمارات  يتم املحا�سبة عن ال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة وفقا لطريقة حقوق امللكية املحا�سبية لل�سركات الزميلة، حيث يتم مبدئيا 

بالتكلفة وتعديلها بعد ذلك مقابل التغري فيما بعد احليازة يف ح�سة املجموعة من �سايف موجودات ال�سركات الزميلة ناق�ساً اأي خ�سائر انخفا�ص يف 

القيمة.

يجب على املجموعة يف تاريخ كل بيانات مالية جممعة تقييم ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سرات على انخفا�ص القيمة. ويف حالة وجود هذه املوؤ�سرات، تقوم 

الإدارة بتقدير املبلغ املمكن ا�سرتداده لل�سركة الزميلة لغر�ص حتديد مقدار خ�سائر انخفا�ص القيمة )اإن وجدت(. اإن حتديد موؤ�سرات انخفا�ص القيمة 

وحتديد املبالغ املمكن ا�سرتدادها تتطلب من الإدارة و�سع اأحكام وتقديرات وافرتا�سات هامة. 

الأعمار الإنتاجية للموجودات القابلة لال�ستهالك 

املتوقع  ال�ستخدام  اإىل  ا�ستنادا  مالية جممعة  بيانات  كل  بتاريخ  لال�ستهالك  القابلة  للموجودات  الإنتاجية  لالأعمار  تقديرها  مبراجعة  الإدارة  تقوم 

للموجودات. كما اأن عوامل عدم التيقن املرتبطة بهذه التقديرات تتعلق بالتقادم التكنولوجي الذي قد يغري ا�ستخدام بع�ص برامج الكمبيوتر ومعدات 

تكنولوجيا املعلومات. 

انخفا�س قيمة املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة

تقوم املجموعة على اأ�سا�ص م�ستقبلي بتقييم خ�سائر الئتمان املتوقعة املرتبطة باأدوات الدين املدرجة بالتكلفة املطفاأة. بالن�سبة للمدينني التجاريني، تقوم 

املجموعة بتطبيق طريقة مب�سطة عند احت�ساب خ�سائر الئتمان املتوقعة. وبالتايل، ل تقوم املجموعة بتتبع التغريات يف خماطر الئتمان ولكن بدل من 

ذلك ت�سجل خم�س�ص خ�سائر ا�ستنادا اإىل خ�سائر الئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة يف تاريخ كل بيانات مالية جممعة. قامت املجموعة باإن�ساء 

م�سفوفة خم�س�سات ت�ستند اإىل خربتها ال�سابقة بخ�سائر الئتمان املعدلة مقابل العوامل امل�ستقبلية املتعلقة باملدينني والبيئة القت�سادية. قد تختلف 

النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

قيا�س القيمة العادلة 

ت�ستخدم الإدارة اأ�ساليب تقييم لتحديد القيمة العادلة لالأدوات املالية )عندما ل تتوفر لها اأ�سعار �سوق ن�سط(. ويت�سمن ذلك و�سع تقديرات وافرتا�سات 

تتوافق مع الطريقة التي يتبعها امل�ساركني يف ال�سوق يف ت�سعري الأداة. ت�ستند الإدارة يف افرتا�ساتها اإىل البيانات امللحوظة قدر الإمكان، اإل اأن هذه 

البيانات قد ل تكون متوفرة ب�سورة دائمة. ويف هذه احلالة، تقوم الإدارة با�ستخدام اأف�سل املعلومات املتاحة. قد تختلف القيمة العادلة املقدرة عن 

الأ�سعار الفعلية التي �سيتم حتقيقها يف معاملة ب�سروط متكافئة يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.  

3    الأحكام والتقديرات والفرتا�سات الهامة  )تتمة(
3.1 الأحكام الهامة )تتمة(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021



48

4  �سايف اإيرادات )خ�سائر( ا�ستثمار 

20212020 

دينار كويتيدينار كويتي

240,290390,298اأرباح حمققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر 

(1,093,064)3,040,443اأرباح )خ�سائر( غري حمققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر  

70,24776,837اإيرادات فوائد 

14,5697,750اإيرادات توزيعات اأرباح 

──────────────

3,365,549(618,179)

══════════════

5  ربحية ال�سهم  
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية بق�سمة ربح )خ�سارة( ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�سركة الأم العاديني على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية 

القائمة خالل ال�سنة ناق�ساً اأ�سهم اخلزينة. يتم احت�ساب ربحية ال�سهم املخففة بق�سمة الربح )اخل�سارة( اخلا�ص مب�ساهمي ال�سركة الأم العاديني على 

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة زائداً املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية التي �سيتم اإ�سدارها عند حتويل كافة الأ�سهم 

ال�سهم  ربحية  فاإن  قائمة،  اأدوات خمففة  لعدم وجود  نظًرا  اأ�سهم اخلزينة.  لعدد  املرجح  املتو�سط  ناق�ساً  اأ�سهم عادية  اإىل  املخففة  املحتملة  العادية 

الأ�سا�سية واملخففة متماثلة. 

2021
)معاد اإدراجها*(

2020

(10,191,234)3,919,495ربح )خ�سارة( ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�سركة الأم )دينار كويتي(
════════════════

465,026,902465,026,902املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة )اأ�سهم( **
════════════════

(21.92) فل�ص8.43 فل�ص ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة  
════════════════

* وفًقا ملعيار املحا�سبة الدويل 33: »ربحية ال�سهم«، مت اإعادة اإدراج املعلومات املقارنة لل�سنة ال�سابقة نتيجة لتخفي�ص راأ�ص املال )اإي�ساح 12(. قدرت 

ربحية ال�سهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 بقيمة )17.44فل�ص( قبل التعديل باأثر رجعي على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم بعد تخفي�ص راأ�ص 

املال.

* * يراعي املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم املتو�سط املرجح لتاأثري التغريات يف اأ�سهم اخلزينة خالل ال�سنة. 

مل يتم اإجراء اأي معامالت اأخرى تت�سمن اأ�سهم عادية اأو اأ�سهم عادية حمتملة بني تاريخ البيانات املالية املجمعة وتاريخ الت�سريح بهذه البيانات املالية 

املجمعة.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
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6  ممتلكات ومعدات

مبنى اأر�س 

معدات

املجموع  مكتبية 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

التكلفة: 

1,052,750561,000478,5472,092,297كما يف 1 يناير 2020
5,9865,986    -    -اإ�سافات 

────────────────────────────
1,052,750561,000484,5332,098,283كما يف 31 دي�سمرب 2020 

2,3182,318    -    -اإ�سافات 
────────────────────────────

1,052,750561,000486,8512,100,601كما يف 31 دي�سمرب 2021 
────────────────────────────

ال�ستهالك املرتاكم:

(1,001,157)(440,157)(561,000)    -كما يف 1 يناير 2020 
(19,848)(19,848)    -    -ال�ستهالك املحمل لل�سنة 

────────────────────────────
(1,021,005)(460,005)(561,000)    -كما يف 31 دي�سمرب 2020 

(16,241)(16,241)    -    -ال�ستهالك املحمل لل�سنة 
────────────────────────────

(1,037,246)(476,246)(561,000)    -كما يف 31 دي�سمرب 2021 
────────────────────────────

�سايف القيمة الدفرتية:

10,6051,063,355    -1,052,750كما يف 31 دي�سمرب 2021 
════════════════════════════

24,5281,077,278    -1,052,750كما يف 31 دي�سمرب 2020
════════════════════════════

7   ا�ستثمار يف �سركات زميلة
لدى املجموعة ح�س�ص يف ال�سركات التالية امل�سنفة ك�سركات زميلة:

ال�سركة

بلد

ح�سة امللكية %التاأ�سي�س

الأن�سطة 

القيمة الدفرتيةالأ�سا�سية

2021202020212020 

دينار كويتيدينار كويتي

2,578,5572,847,424ت�سنيع23.7323.73اأملانيا�سركة ريكو )جي اأم بي ات�ص(

23.4923.49الكويتال�سركة الكويتية الأملانية القاب�سة )مقفلة( *
اأن�سطة 

ا�ستثمار 
13,561,58313,562,128

13,143,22313,155,628ت�سنيع 12.3712.37املانيا �سركة واينج العاملية اأي جي )»واينج«(
────────────────

29,283,36329,565,180
════════════════

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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* فقدت املجموعة متثيلها يف جمل�ص اإدارة هذه ال�سركات امل�ستثمر فيها التي مت املحا�سبة عن ح�س�ص امللكية فيها. تعتقد الإدارة اأن املجموعة ل تزال 
متتلك احلق يف ال�ستمرار يف ممار�سة التاأثري امللمو�ص من خالل و�سائل اأخرى، وبالتايل ت�ستمر يف تطبيق طريقة حقوق امللكية وفقا لهذه ال�ستثمارات. 

لدى ال�سركة الكويتية الأملانية القاب�سة ملكية مبا�سرة بن�سبة 52% يف �سركة واينج العاملية اأي جي. 

فيما يلي مطابقة ملخ�ص املعلومات املالية حول القيمة الدفرتية لل�سركات الزميلة:

 20212020مطابقة القيمة الدفرتية 

دينار كويتيدينار كويتي

29,565,18036,392,709كما يف 1 يناير 
(2,697,627)1,465,669ح�سة يف الربح )اخل�سارة( 

1,235,523(563,549)ح�سة يف )خ�سائر( اإيرادات �ساملة اأخرى قد يعاد ت�سنيفها اإىل الأرباح اأو اخل�سائر يف فرتات لحقة
(415,026)291,781ح�سة يف اإيرادات )خ�سائر( �ساملة اأخرى لن يعاد ت�سنيفها اإىل الأرباح اأو اخل�سائر يف فرتات لحقة

-(132,476)توزيعات اأرباح 
(6,291,915)-خ�سائر انخفا�ص القيمة 

1,341,516(1,343,242)فروق حتويل عمالت اأجنبية 
────────────────

29,565,180 29,283,363كما يف 31 دي�سمرب
════════════════

يو�سح اجلدول التايل ملخ�ص املعلومات املالية حول ال�سركات الزميلة اجلوهرية للمجموعة. تعك�ص املعلومات املف�سح عنها املبالغ املعرو�سة يف البيانات 

املالية لل�سركات الزميلة ذات ال�سلة ولي�ص ح�سة املجموعة يف تلك املبالغ:

ملخ�س بيان املركز املايل:

�سركة ريكو 

)جي اأم بي ات�س(

ال�سركة الكويتية 

الأملانية القاب�سة 

�س.م.ك. )مقفلة(

املجموع�سركة واينج

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كما يف 31 دي�سمرب 2021 

8,373,367110,208,536103,943,268222,525,171موجودات متداولة 
3,668,08882,955,44269,914,671156,538,201موجودات غري متداولة 

(137,375,133)(64,473,011)(72,287,220)(614,902)مطلوبات متداولة
(117,654,797)(53,944,317)(63,150,702)(559,778)مطلوبات غري متداولة

────────────────────────────────────
10,866,77557,726,05655,440,611124,033,442حقوق امللكية

────────────────────────────────────
6,284,3886,284,388--ال�سهرة 

----خ�سائر انخفا�ص القيمة 
────────────────────────────────────

2,578,55713,561,58313,143,22329,283,363القيمة الدفرتية ل�ستثمار املجموعة
════════════════════════════════════

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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�سركة ريكو 

)جي اأم بي ات�ص(

ال�سركة الكويتية 

الأملانية القاب�سة 

�ص.م.ك. )مقفلة(

املجموع�سركة واينج

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كما يف 31 دي�سمرب 2020

10,573,85991,869,08787,980,260190,423,206موجودات متداولة 
3,702,97692,820,32372,285,394168,808,693موجودات غري متداولة 

(97,854,170)(47,816,390)(48,511,286)(1,526,494)مطلوبات متداولة
(147,238,180)(68,602,687)(77,885,011)(750,482)مطلوبات غري متداولة

────────────────────────────────────
11,999,85958,293,11343,846,577114,139,549حقوق امللكية

────────────────────────────────────
2,036,39110,970,86013,007,251    -ال�سهرة 

(6,291,915) (3,690,791)(2,601,124)    -خ�سائر انخفا�ص القيمة
────────────────────────────────────

2,847,42413,562,12813,155,62829,565,180القيمة الدفرتية ل�ستثمار املجموعة
════════════════════════════════════

ملخ�س بيان الأرباح اأو اخل�سائر:

�سركة ريكو 

)جي اأم بي ات�س(

ال�سركة الكويتية 

الأملانية القاب�سة 

املجموع�سركة واينج�س.م.ك. )مقفلة(

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 

11,366,098186,305,683184,949,635382,621,416اإيرادات 
════════════════════════════════════

648,7181,883,0717,027,0129,558,801اأرباح 
════════════════════════════════════

)خ�سائر( اإيرادات �ساملة اأخرى قد يتم اإعادة ت�سنيفها اإىل 

الأرباح اأو اخل�سائر يف فرتات لحقة
-      (5,460,291)459,979(5,000,312)

اإيرادات )خ�سائر( �ساملة اأخرى لن يتم اإعادة ت�سنيفها اإىل 

الأرباح اأو اخل�سائر يف فرتات لحقة
-      1,186,5831,186,5832,373,166

────────────────────────────────────
8,673,5746,931,655(2,390,637)648,718اإجمايل الإيرادات )اخل�سائر( ال�ساملة 

════════════════════════════════════
153,933442,390869,3461,465,669ح�سة املجموعة يف ربح ال�سنة 

════════════════════════════════════
(271,768)203,706(442,935)(32,539)ح�سة املجموعة يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى 

════════════════════════════════════
1,073,0521,193,901(545)121,394ح�سة املجموعة يف اإجمايل الإيرادات ال�ساملة 

════════════════════════════════════

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021

7  ا�ستثمار يف �سركات زميلة )تتمة(
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�سركة ريكو 

)جي اأم بي ات�ص(

ال�سركة الكويتية 

الأملانية القاب�سة 

املجموع�سركة واينج�ص.م.ك. )مقفلة(

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020  

9,934,626134,168,616132,382,382276,485,624اإيرادات 
════════════════════════════════

(25,681,784)(12,796,849)(13,342,950)458,015اأرباح )خ�سائر(
════════════════════════════════

اإيرادات )خ�سائر( �ساملة اأخرى قد يتم اإعادة ت�سنيفها اإىل 

الأرباح اأو اخل�سائر يف فرتات لحقة
-    8,411,416(559,898)7,851,518

خ�سائر �ساملة اأخرى لن يتم اإعادة ت�سنيفها اإىل الأرباح اأو 

اخل�سائر يف فرتات لحقة
-    (1,687,782)(1,687,782)(3,375,564)

────────────────────────────────
(21,205,830)(15,044,529)(6,619,316)458,015اإجمايل الإيرادات )اخل�سائر( ال�ساملة 

════════════════════════════════
(2,697,627)(1,126,556)(1,630,310)59,239ح�سة املجموعة يف ربح )خ�سارة( ال�سنة  

════════════════════════════════
1,050,038820,497(231,010)1,469ح�سة املجموعة يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى 

════════════════════════════════
)1،877،130()76،518((1,861,320)60,708ح�سة املجموعة يف اإجمايل الإيرادات ال�ساملة 

════════════════════════════════
تقييم انخفا�س قيمة �سركة واينج وال�سركة الكويتية الأملانية القاب�سة �س.م.ك. )مقفلة(

اأخذت الإدارة يف اعتبارها توقعات الأداء والعمليات التجارية لوحدات اإنتاج النقد لتحديد ما اإذا كانت القيمة الدفرتية ل تتجاوز املبلغ املمكن ا�سرتداده.

مت حتديد املبلغ املمكن ا�سرتداده ا�ستناداً اإىل احت�ساب القيمة اأثناء ال�ستخدام با�ستخدام التدفقات النقدية املتوقعة من املوازنات املالية املعتمدة من 

الإدارة العليا التي ت�سمل فرتة خم�ص �سنوات. مت حتديث التدفقات النقدية املتوقعة لتعك�ص انخفا�ص الطلب على املنتجات واخلدمات يف قطاع الأخ�ساب 

نتيجة جائحة فريو�ص كورونا. 

يقدر معدل اخل�سم ما قبل ال�سرائب )قبل خم�س�ص النمو( املطبق على التدفقات النقدية املتوقعة بن�سبة 7.8% (2020: 8.3%)، ويتم ا�ستقراء  

التدفقات النقدية بعد فرتة خم�ص �سنوات با�ستخدام معدل النمو بن�سبة 1% )2020: 1%(. تعتقد الإدارة اأن معدل النمو ي�ستند اإىل مربرات ويتوافق 

مع متو�سط معدل النمو طويل الأجل خلطوط الإنتاج وقطاعات الأعمال، كما ياأخذ يف العتبار متو�سط امل�ستوى امل�ستدام واملتوقع �سنوًيا للفائ�ص املايل 

يف امل�ستقبل. 

نتيجة لهذا التحليل، فقد كان هناك ارتفاع مببلغ يرتاوح ما بني 1.2 مليون دينار كويتي و4.3 مليون دينار كويتي ومل حتدد الإدارة انخفا�ًسا يف قيمة 

وحدة اإنتاج النقد هذه )2020: مت اإدراج م�سروفات انخفا�ص القيمة مببلغ 6.29 مليون دينار كويتي كبند منف�سل يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع 

لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ(.

الفرتا�سات الرئي�سية امل�ستخدمة يف ح�سابات القيمة اأثناء ال�ستخدام واحل�سا�سية للتغريات يف الفرتا�سات 

• معدل منو الإيرادات ال�سنوية خالل فرتة التوقع	

• معدل اخل�سم 	

• معدلت النمو طويل الأجل )القيمة النهائية( امل�ستخدم ل�ستقراء التدفقات النقدية مبا يتجاوز فرتة التوقع. 	

احل�سا�سية للتغريات يف الفرتا�سات 

اأجرت الإدارة حتليل ح�سا�سية لتقييم التغريات يف الفرتا�سات التي قد توؤدي اإىل اأن تتجاوز القيمة الدفرتية لل�سركة الزميلة مبلغها املمكن ا�سرتداده. 

يتم تو�سيحها باإيجاز اأدناه: 

قد يوؤدي النخفا�ص يف معدل منو الإيرادات ال�سنوي خالل فرتة التوقع بن�سبة 5% اإىل ارتفاع مببلغ 596 األف دينار كويتي دون �سرورة لتكبد اأي 

خ�سائر انخفا�ص يف القيمة. 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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• قد يوؤدي الرتفاع يف معدل اخل�سم بن�سبة 1% �سوف يوؤدي اإىل انخفا�ص القيمة مببلغ 2.3 مليون دينار كويتي. 	

• قد يوؤدي النخفا�ص يف معدل النمو طويل الأجل بن�سبة 0.5-% اإىل ارتفاع مببلغ 607 األف دينار كويتي دون �سرورة لتكبد اأي خ�سائر انخفا�ص 	

يف القيمة.

ي�ستند حتليل احل�سا�سية املبني اأعاله اإىل التغري يف اأحد الفرتا�سات مع الحتفاظ بكافة الفرتا�سات الأخرى ثابتة. لي�ص من املرجح اأن يحدث ذلك 

ب�سورة عملية وقد يكون هناك ارتباط بني التغريات يف بع�ص الفرتا�سات.

8   ا�ستثمارات يف اأوراق مالية
20212020 

دينار كويتيدينار كويتي

غري متداولة

8,885,2486,891,558�سناديق م�سرتكة ذات راأ�سمال متغري مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر
4,111,2163,176,271�سناديق اأ�سهم خا�سة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

8,2787,545اأ�سهم غري م�سعرة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر
──────────────
13,004,74210,075,374
──────────────

505,002427,452اأ�سهم غري م�سعرة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى 
══════════════

متداولة

707,873512,710اأ�سهم م�سعرة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر 
══════════════

يتم عر�ص اجلدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة لالأدوات املالية والإف�ساح عنها بوا�سطة اأ�ساليب التقييم يف اإي�ساح 19. 

9  موجودات اأخرى
20212020 

دينار كويتيدينار كويتي

غري متداولة 

1,663,9941,791,589�سندات اإذنية )اإي�ساح 15(

86,48786,702مدينون اآخرون، بال�سايف 

──────────────
1,750,4811,878,291

──────────────
متداولة 

37,18950,900دفعات مقدًما ومدفوعات مقدما 
140,223119,715اإيرادات م�ستحقة 

495,854258,786مدينون اآخرون، بال�سايف 

──────────────
673,266429,401

──────────────
2,423,7472,307,692

══════════════
كما يف 31 دي�سمرب 2021، مت احت�ساب املدينني الآخرين للمجموعة بال�سايف بعد خم�س�ص خ�سائر الئتمان املتوقعة مببلغ 250,469 دينار كويتي 

)2020: 250,469 دينار كويتي(. 

اإن �سايف القيمة الدفرتية للمدينني يعترب معادًل للقيمة العادلة تقريًبا ب�سورة معقولة. ل تت�سمن الفئات الأخرى �سمن املدينني الآخرين موجودات 

منخف�سة القيمة. 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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يت�سمن اإي�ساح 20.1 اإف�ساحات تتعلق بالتعر�ص ملخاطر الئتمان على املدينني الآخرين لدى املجموعة. 

اإن احلد الأق�سى من التعر�ص ملخاطر الئتمان يف تاريخ البيانات املالية املجمعة يعادل القيمة الدفرتية لكل فئة من فئات املدينني املذكورة اأعاله. 

10  ودائع حمددة الأجل 
يتم اإيداع الودائع حمددة الأجل لدى البنوك املحلية املدرجة بالدينار الكويتي وحتمل معدل فائدة فعلي بن�سبة ترتاوح من 1.95% اإىل 2.03% كما يف 

31 دي�سمرب 2021 )2020: ل �سيء( �سنوًيا وت�ستحق خالل اثني ع�سر �سهًرا من تاريخ الإيداع.

11 النقد والنقد املعادل
20212020 

دينار كويتيدينار كويتي

850850نقد يف ال�سندوق
438,4421,015,999نقد لدى البنوك

2,400,2893,265,614ودائع ق�سرية الأجل
──────────────
2,839,5814,282,463
══════════════

مت اإيداع الودائع ق�سرية الأجل على فرتات متباينة ترتاوح ما بني يوم واحد وثالثة اأ�سهر بناًء على املتطلبات النقدية الفورية للمجموعة، وحتقق فائدة 

مبتو�سط معدل قدره 1.35% �سنوياً )2020: 1.59% �سنوياً(.

12   راأ�س املال والحتياطيات 
12.1 راأ�س املال

يقدر راأ�ص املال امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع لل�سركة الأم مببلغ 46,502,690 دينار كويتي )2020: 62,529,315 دينار كويتي( الذي يت�سمن عدد 

465,026,902 �سهًما )2020: 625,293,152 �سهًما( بقيمة 100 فل�ص لل�سهم مدفوعة بالكامل نقداً. 

اأو�سى جمل�ص اإدارة ال�سركة الأم يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 5 مايو 2021 باإطفاء اخل�سائر املرتاكمة كما يف 31 دي�سمرب 2020 من خالل ا�ستخدام 

الحتياطي الإجباري والحتياطي الختياري واإلغاء اأ�سهم اخلزينة وحتويل احتياطي اأ�سهم اخلزينة وتخفي�ص جزء من راأ�ص املال من مبلغ 62,529,315 

دينار كويتي اإىل مبلغ 46,502,690 دينار كويتي. مت املوافقة على هذه التو�سية لحًقا من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 

املنعقد بتاريخ 8 يوليو 2021. مت التاأ�سري على تخفي�ص راأ�ص املال يف ال�سجل التجاري بتاريخ 23 اأغ�سط�ص 2021.  

12.2 الحتياطي الإجباري 
وفقاً لقانون ال�سركات وعقد التاأ�سي�ص والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، يتم ا�ستقطاع ن�سبة ل تقل عن 10% بحد اأدنى من ربح ال�سنة قبل ح�سة موؤ�س�سة 

الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة اإىل الحتياطي الإجباري بناًء على تو�سية من جمل�ص اإدارة 

ال�سركة الأم. يجوز للجمعية العمومية ال�سنوية لل�سركة الأم وقف هذا ال�ستقطاع اإذا جتاوز الحتياطي ن�سبة 50% من راأ�ص املال امل�سدر. ول يجوز 

ا�ستخدام الحتياطي اإل يف مبادلة اخل�سائر اأو توزيع اأرباح بن�سبة ت�سل اإىل 5% من راأ�ص املال املدفوع يف ال�سنوات التي ل ي�سمح فيها الربح ب�سداد 

توزيعات هذه الأرباح ب�سبب عدم وجود الحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم رد اأي مبالغ خم�سومة من الحتياطي عندما ت�سمح الأرباح يف ال�سنوات التالية 

بذلك، ما مل يتجاوز الحتياطي ن�سبة 50% من راأ�ص املال امل�سدر. خالل ال�سنة، قامت ال�سركة الأم با�ستقطاع ن�سبة 10% من الربح قبل ح�سة موؤ�س�سة 

الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة لل�سنة اإىل الحتياطي الإجباري.

خالل ال�سنة اأو�سى جمل�ص اإدارة ال�سركة الأم يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 5 مايو 2021 با�ستخدام مبلغ الحتياطي الإجباري بالكامل كما يف 31 دي�سمرب 

2020 مببلغ 11,647,495 دينار كويتي لإطفاء جزء من اخل�سائر املرتاكمة كما يف ذلك التاريخ، والذي مت املوافقة عليه لحًقا من قبل اجلمعية 
العمومية غري العادية املنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2021.

12.3 الحتياطي الختياري 
وفقاً لقانون ال�سركات وعقد التاأ�سي�ص والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، يجب ا�ستقطاع ن�سبة ل تزيد عن 10% بحد اأق�سى من ربح ال�سنة قبل ح�سة 

موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة اإىل الحتياطي الختياري. يجوز وقف هذه ال�ستقطاعات ال�سنوية بناًء على قرار 

اجلمعية العمومية للم�ساهمني مبوجب تو�سية من جمل�ص الإدارة. ل توجد قيود على توزيع هذا الحتياطي. خالل ال�سنة، قامت ال�سركة الأم با�ستقطاع 

اإىل  لل�سنة  الإدارة  اأع�ساء جمل�ص  ومكافاأة  والزكاة  الوطنية  العمالة  العلمي و�سريبة دعم  للتقدم  الكويت  موؤ�س�سة  قبل ح�سة  الربح  10% من  ن�سبة 

الحتياطي الختياري.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021

9   موجودات اأخرى )تتمة(
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اإدارة ال�سركة الأم يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 5 مايو 2021 با�ستخدام مبلغ الحتياطي الختياري بالكامل كما يف 31  خالل ال�سنة اأو�سى جمل�ص 

دي�سمرب 2020 مببلغ 1,991,146 دينار كويتي لإطفاء جزء من اخل�سائر املرتاكمة اعتباًرا من ذلك التاريخ، والذي مت املوافقة عليه لحًقا من قبل 

اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2021.

12.4 اأ�سهم اخلزينة واحتياطي اأ�سهم اخلزينة

20212020 

دينار كويتيدينار كويتي

40,820,086-عدد اأ�سهم اخلزينة 
%6.53-ن�سبة اإجمايل الأ�سهم القائمة )%( 

1,979,774-القيمة ال�سوقية )دينار كويتي(
4,775,819-التكلفة )دينار كويتي(

36-املتو�سط املرجح للقيمة ال�سوقية لل�سهم )فل�ص(

اإن الحتياطيات املعادلة لتكلفة �سراء اأ�سهم اخلزينة املحتفظ بها غري متاح للتوزيع خالل فرتة الحتفاظ بهذه الأ�سهم وفًقا لتعليمات هيئة اأ�سواق املال.

خالل ال�سنة، اأو�سى جمل�ص اإدارة ال�سركة الأم يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 5 مايو 2021 باإلغاء اإجمايل عدد اأ�سهم اخلزينة )40,820,086( �سهًما 

بقيمة ا�سمية قدرها 100 فل�ص لل�سهم لقاء اإجمايل مبلغ قدره 4,082,008 دينار كويتي كما يف 31 دي�سمرب 2020 وحتويل الفرق بني تكلفة ال�سراء 

والقيمة ال�سمية مببلغ 693,811 دينار كويتي، بالإ�سافة اإىل ر�سيد احتياطي اأ�سهم اخلزينة مببلغ 25,702 دينار كويتي اإىل اخل�سائر املرتاكمة، والتي 

مت املوافقة عليها لحًقا من قبل م�ساهمي ال�سركة الأم يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املنعقد بتاريخ 8 يوليو 2021.

12.5 احتياطي اآخر
ميثل هذا الحتياطي تاأثريات التغريات يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى ل�سركات زميلة. 

12.6 احتياطي حتويل عمالت اأجنبية 
ت�سجل فروق حتويل العمالت الأجنبية الناجتة من حتويل �سركة اأجنبية خا�سعة لل�سيطرة يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى، ويتم تراكمها يف احتياطي 

منف�سل �سمن حقوق امللكية. يعاد ت�سنيف املبلغ املرتاكم اإىل الأرباح اأو اخل�سائر عند ا�ستبعاد �سايف ال�ستثمار. 

12.7 احتياطي القيمة العادلة 
اختارت املجموعة العرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة لبع�ص ال�ستثمارات يف الأ�سهم �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى. يتم تراكم هذه التغريات 

�سمن احتياطي القيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى يف حقوق امللكية. تقوم املجموعة با�ستقطاع املبالغ من هذا الحتياطي اإىل الأرباح 

املرحلة عندما يتم ا�ستبعاد الأ�سهم ذات ال�سلة. 

12.8 التوزيعات امل�سددة واملقرتحة
اأو�سى اأع�ساء جمل�ص الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية بقيمة 5 فل�ص لل�سهم مببلغ  2,325,135دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 )2020: 

ل �سيء(. تخ�سع هذه التو�سية ملوافقة م�ساهمي ال�سركة الأم يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية.  

13 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 
فيما يلي احلركة يف خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني:

20212020 

دينار كويتيدينار كويتي

306,691292,672كما يف 1 يناير 
75,65564,944املحمل لل�سنة 

(50,925)(113,944)املدفوعات خالل ال�سنة
──────────────

268,402306,691كما يف 31 دي�سمرب 
══════════════

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021

12    راأ�س املال والحتياطيات )تتمة(
12.3 الحتياطي الختياري   )تتمة(
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14 مطلوبات اأخرى
20212020 

دينار كويتيدينار كويتي

202,666202,492توزيعات اأرباح م�ستحقة 
947,259690,188�سرائب م�ستحقة 

286,878224,888مطلوبات اأخرى
──────────────
1,436,8031,117,568
══════════════

15  اإف�ساحات الأطراف ذات عالقة 
متثل هذه تلك املعامالت مع الأطراف ذات عالقة، اأي امل�ساهمني الرئي�سيني وال�سركات الزميلة واأع�ساء جمل�ص الإدارة وموظفي الإدارة العليا باملجموعة 

اأو تاأثرياً ملمو�ساً. يتم اإجراء كافة املعامالت مع الأطراف ذات عالقة ب�سروط  وال�سركات التي ي�سيطرون عليها اأو ميار�سون عليها �سيطرة م�سرتكة 

معتمدة من قبل اإدارة ال�سركة الأم.   

يو�سح اجلدول التايل اإجمايل قيمة املعامالت والأر�سدة القائمة مع الأطراف ذات عالقة:  

 20212020اأخرى �سركات زميلة 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

بيان املركز املايل املجمع

*
1,663,9941,791,589 -1,663,994�سندات اإذنية 

109,049109,049105,424 -اأتعاب اإدارة م�ستحقة 
8,885,2488,885,2486,891,558 -ا�ستثمار يف �سندوق مدار )اإي�ساح 8(

 -170,000170,000 -مطلوبات اأخرى

*  متثل ال�سندات الإذنية ترتيب متويل لل�سركة الزميلة لغر�ص متويل عملياتها وحتقق فائدة بن�سبة 0.95% )2020: 1.10%( فوق معدل اليوريبور 
ملدة 3 اأ�سهر �سنوًيا. 

�سروط واأحكام املعامالت مع اأطراف ذات عالقة 

يتم اإجراء املعامالت مع اأطراف ذات عالقة ب�سروط مماثلة لتلك ال�سائدة يف ال�سوق. اإن الأر�سدة القائمة ت�ستحق الت�سوية يف اأي وقت اإىل املالك مقابل 

تقدمي �سند اإذين. مل يتم تقدمي اأو ا�ستالم اأي �سمانات مقابل اأي اأر�سدة مدينة اأو دائنة م�ستحقة القب�ص اأو ال�سداد لالأطراف ذات العالقة. خالل الفرتة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021، مل ت�سجل املجموعة اأي خم�س�سات خل�سائر الئتمان املتوقعة فيما يتعلق باملبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذات عالقة، حيث 

تعترب الإدارة اأن الأداة مرتبطة مبخاطر تعرث منخف�سة، واأن الطرف املقابل لديه قدرة كبرية على الوفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية لديه 

يف امل�ستقبل القريب. مت اإجراء هذا التقييم يف تاريخ كل بيانات مالية جممعة من خالل فح�ص املركز املايل للطرف ذي عالقة وال�سوق الذي يعمل به.  

 20212020اأخرى �سركات زميلة 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

بيان الأرباح اأو اخل�سائر املجمع

537,650537,650546,418-اأتعاب اإدارة 

16,56318,551-16,563اإيرادات فوائد

(830,189)1,993,6901,993,690-�سايف اإيرادات )خ�سائر( ا�ستثمار من �سندوق مدار

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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معامالت مع موظفي الإدارة العليا

اإن موظفو الإدارة العليا هم هوؤلء الأفراد الذين لديهم �سلطة وم�سئولية التخطيط وال�سيطرة على اأن�سطة املجموعة وموظفيها بطريقة مبا�سرة اأو غري 

مبا�سر. 

فيما يلي اإجمايل قيمة املعامالت والأر�سدة القائمة املتعلقة مبوظفي الإدارة العليا: 

قيم املعامالت لل�سنة املنتهية

 يف 31 دي�سمرب 

الر�سيد القائم كما يف

31 دي�سمرب 

20212020 20212020 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

مكافاأة موظفي الإدارة العليا 

301,975302,98180,71282,835رواتب ومزايا اأخرى ق�سرية الأجل

23,09621,700109,54079,909مكافاأة نهاية اخلدمة 

────────────────────────────

325,071324,681190,252162,744

════════════════════════════

اأو�سى جمل�ص اإدارة ال�سركة الأم ب�سرف مكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة مببلغ 84,000 دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 )2020: ل 

�سيء(. تخ�سع هذه التو�سية ملوافقة م�ساهمي ال�سركة الأم يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية.

16  موجودات ب�سفة الأمانة
تقوم املجموعة باإدارة عدد من ال�ستثمارات ب�سفة الأمانة. كما يف 31 دي�سمرب 2021، قدرت املحفظة وال�سناديق املدارة مببلغ 98,028,275 دينار 

كويتي )2020: 93,677,974 دينار كويتي(.  

اإدراج  يتم  فلم  وبالتايل،  ال�سناديق.  ال�ستعانة مبوجودات  للمجموعة  للمجموعة، كما ل ميكن  العامة  باملوجودات  ال�ستعانة  ال�سناديق  لهذه  ل ميكن 

موجودات هذه ال�سناديق يف البيانات املالية املجمعة. 

قدرت الإيرادات املكت�سبة من املوجودات ب�سفة الأمانة مببلغ 604,037 دينار كويتي )2020: 591,649 دينار كويتي(.

17  التزامات ومطلوبات حمتملة
17.1 اللتزامات 

يف تاريخ البيانات املالية املجمعة، كان لدى املجموعة التزامات مببلغ 105,535 دينار كويتي )2020: 143,028 دينار كويتي( تتعلق براأ�ص مايل غري 

م�ستدعى يف بع�ص �سناديق الأ�سهم اخلا�سة امل�سنفة كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر.  

17.2 املطلوبات املحتملة
مل يكن لدى املجموعة اأي مطلوبات حمتملة كما يف 31 دي�سمرب 2021 و2020. 

18  معلومات القطاعات
اإىل التقارير التي يتم مراجعتها من قبل امل�سئولني عن اتخاذ القرار والتي يتم ا�ستخدامها يف  يتم حتديد قطاعات الت�سغيل لدى املجموعة ا�ستناداً 

ب�سكل  القطاعات  اإدارة هذه  يتم  بتوفري منتجات وخدمات خمتلفة.  ا�سرتاتيجية تقوم  اأعمال  القطاعات وحدات  القرارات ال�سرتاتيجية. متثل هذه 

منف�سل حيث اإنه لدى كل منها طبيعة خمتلفة من حيث املنتجات واخلدمات وفئة العمالء وكذلك ا�سرتاتيجيات الت�سويق. 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021

15  اإف�ساحات الأطراف ذات عالقة  )تتمة(
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تعمل املجموعة ب�سورة رئي�سية يف اأن�سطة ال�ستثمار. يعر�ص اجلدول التايل معلومات حول القطاعات اجلغرافية للمجموعة:

31 دي�سمرب 2021 

الكويت ودول 

اأوروبا اخلليج 

الوليات املتحدة 

املجموعالأمريكية 

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

2,922,4662,420,382106,9955,449,843اإجمايل الإيرادات 
════════════════════════════

(16,241)--(16,241)م�سروف ا�ستهالك
════════════════════════════

1,465,669-442,3901,023,279ح�سة يف نتائج �سركات زميلة 
════════════════════════════

1,393,7362,420,382105,3773,919,495ربح ال�سنة
════════════════════════════

31 دي�سمرب 2021 
الكويت ودول 

اخلليج 

الكويت ودول 

اخلليج 

الكويت ودول 

اخلليج 

الكويت ودول 

اخلليج 

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

29,542,27221,428,346112,61851,083,236اإجمايل املوجودات 
════════════════════════════

7,1441,705,205-1,698,061اإجمايل املطلوبات 
════════════════════════════

اإف�ساحات اأخرى 

29,283,363-13,561,58315,721,780ا�ستثمار يف �سركات زميلة 
════════════════════════════

31 دي�سمرب 2020 

اأوروبا الكويت ودول اخلليج 
الوليات املتحدة 

الأمريكية 
املجموع

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

(2,526,713)(152,104)(1,007,504)(1,367,105)اإجمايل الإيرادات )اخل�سائر(
════════════════════════════

(19,848)     -     -(19,848)م�سروف ا�ستهالك
════════════════════════════

(2,697,627)     -(1,067,317)(1,630,310)ح�سة يف نتائج �سركات زميلة 
════════════════════════════

(6,291,915)     -(3,690,791)(2,601,124)انخفا�ص قيمة ال�ستثمار يف �سركات زميلة
════════════════════════════

(10,191,234)(154,087)(4,698,295)(5,338,852)خ�سارة ال�سنة

════════════════════════════

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021

18  معلومات القطاعات  )تتمة(
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31 دي�سمرب 2020 
الكويت ودول اخلليج الكويت ودول اخلليج الكويت ودول اخلليج الكويت ودول اخلليج 

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

27,257,42320,847,311295,04048,399,774اإجمايل املوجودات 
════════════════════════════

3,4931,424,259     -1,420,766اإجمايل املطلوبات 
════════════════════════════

اإف�ساحات اأخرى 

29,565,180     -13,562,12816,003,052ا�ستثمار يف �سركات زميلة 
════════════════════════════

19  قيا�س القيمة العادلة
اإن القيمة العادلة هي ال�سعر امل�ستلم لبيع اأ�سل اأو املدفوع لنقل التزام ما يف معاملة منتظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�ص. ي�ستند قيا�ص 

القيمة العادلة على افرتا�ص حدوث معاملة بيع الأ�سل اأو نقل اللتزام يف اإحدى احلالت التالية:

• يف ال�سوق الرئي�سي لالأ�سل اأو اللتزام؛ اأو	

• يف ال�سوق الأكرث مالءمة لالأ�سل اأو اللتزام، يف حالة غياب ال�سوق الرئي�سي.	

يجب اأن يكون باإمكان املجموعة الو�سول اإىل ال�سوق الرئي�سي اأو ال�سوق الأكرث مالئمة.

يتم قيا�ص القيمة العادلة لالأ�سل اأو اللتزام با�ستخدام الفرتا�سات التي من املمكن للم�ساركني يف ال�سوق ا�ستخدامها عند ت�سعري الأ�سل اأو اللتزام، 

بافرتا�ص اأن امل�ساركني يف ال�سوق �سيعملون لتحقيق م�ساحلهم القت�سادية املثلى.

يراعي قيا�ص القيمة العادلة للموجودات غري املالية قدرة امل�سارك يف ال�سوق على اإنتاج مزايا اقت�سادية من خالل ا�ستخدام الأ�سل باأعلى واأف�سل م�ستوى 

له، اأو من خالل بيعه اإىل م�سارك اآخر يف ال�سوق من املحتمل اأن ي�ستخدم الأ�سل باأعلى واأف�سل م�ستوى له.

ت�ستخدم املجموعة اأ�ساليب تقييم مالئمة للظروف وبقدر ما يتوافر لها من بيانات ومعلومات كافية لقيا�ص القيمة العادلة، مع حتقيق اأق�سى ا�ستخدام 

للمدخالت امللحوظة ذات ال�سلة واحلد من ا�ستخدام املدخالت غري امللحوظة.

ت�سنف كافة املوجودات واملطلوبات التي يتم قيا�ص قيمتها العادلة اأو الإف�ساح عنها يف البيانات املالية املجمعة �سمن اجلدول الهرمي للقيمة العادلة، 

واملبني كما يلي، ا�ستناداً اإىل اأقل م�ستوى من املدخالت والذي ميثل اأهمية لقيا�ص القيمة العادلة ككل:

• امل�ستوى 1 - الأ�سعار املعلنة )غري املعدلة( يف الأ�سواق الن�سطة للموجودات اأو املطلوبات املماثلة؛	

• امل�ستوى 2 - اأ�ساليب تقييم يكون بها اأقل م�ستوى من املدخالت ذي الأهمية لقيا�ص القيمة العادلة ملحوًظا، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر؛ و	

• امل�ستوى 3 - اأ�ساليب تقييم يكون بها اأقل م�ستوى من املدخالت ذي الأهمية لقيا�ص القيمة العادلة غري ملحوظ.	

بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف البيانات املالية املجمعة على اأ�سا�ص متكرر، حتدد املجموعة ما اإذا كانت التحويالت قد حدثت بني م�ستويات 

اجلدول الهرمي عن طريق اإعادة تقييم الت�سنيف )ا�ستناداً اإىل اأقل م�ستوى من املدخالت اجلوهرية لقيا�ص القيمة العادلة ككل( يف نهاية فرتة كل بيانات 

مالية جممعة. 

حتدد الإدارة العليا للمجموعة ال�سيا�سيات والإجراءات املتبعة لقيا�ص القيمة العادلة على اأ�سا�ص متكرر مثل ال�ستثمارات يف الأ�سهم غري امل�سعرة والعقار 

ال�ستثماري. 

حُتدد م�ساركة خرباء التقييم اخلارجيني من قبل الإدارة العليا على اأ�سا�ص �سنوي. تت�سمن معايري الختيار املعرفة بال�سوق وال�سمعة وال�ستقاللية وما 

اإذا كان يتم احلفاظ على املعايري املهنية. تتخذ الإدارة العليا قرار، بعد اإجراء مناق�سات مع خرباء التقييم اخلارجيني التابعني للمجموعة، حول اأ�ساليب 

التقييم واملدخالت التي يجب ا�ستخدامها يف كل حالة.

تقوم املجموعة بقيا�ص الأدوات املالية مثل ال�ستثمار يف اأ�سهم وال�سناديق امل�سرتكة واملوجودات غري املالية مثل العقارات ال�ستثمارية، املدرجة بالقيمة 

العادلة يف تاريخ كل بيانات مالية جممعة. اإن الإف�ساحات املتعلقة بالقيمة العادلة لالأدوات املالية واملوجودات غري املالية املقا�سة بالقيمة العادلة، مبا يف 

ذلك طرق التقييم والتقديرات والفرتا�سات الهامة يتم الإف�ساح عنها اأدناه.

ت�سري تقديرات الإدارة اإىل اأن القيمة العادلة للنقد والودائع ق�سرية الأجل واملدينني واملطلوبات املتداولة الأخرى تعادل قيمتها الدفرتية تقريًبا حيث 

اإنها اإما لديها فرتة ا�ستحقاق ق�سرية الأجل )اأقل من اثني ع�سر �سهًرا( اأو يعاد ت�سعريها على الفور بناًء على احلركة يف اأ�سعار الفائدة يف ال�سوق. 

بالن�سبة للمبالغ امل�ستحقة من )اإىل( اأطراف ذات عالقة التي لي�ص لها تواريخ �سداد حمددة وت�ستحق القب�ص )ال�سداد( عند الطلب، فقد اأ�سارت تقديرات 

املجموعة اإىل اأن القيمة العادلة ل تقل عن قيمتها ال�سمية. 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
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مت ا�ستخدام الطرق والفرتا�سات التالية لتقدير القيمة العادلة:

ا�ستثمار يف اأ�سهم مدرجة

ت�ستند القيمة العادلة لالأ�سهم املتداولة علنا اإىل اأ�سعار ال�سوق املعلنة يف �سوق ن�سط للموجودات املماثلة دون اإجراء اأي تعديالت. ت�سنف املجموعة القيمة 

العادلة لهذه ال�ستثمارات �سمن امل�ستوى 1 من اجلدول الهرمي.

ا�ستثمارات يف اأ�سهم غري مدرجة

ت�ستثمر املجموعة يف �سركات ذات اأ�سهم خا�سة غري م�سعرة يف �سوق ن�سط. ل يتم اإجراء املعامالت يف هذه ال�ستثمارات على اأ�سا�ص منتظم. ت�ستخدم 

املجموعة اأ�ساليب تقييم قائمة على ال�سوق بالن�سبة لهذه املراكز. حتدد املجموعة �سركات عامة مقارنة )اأقران( ا�ستنادا اإىل القطاع، واحلجم، والرفع 

املايل وال�سرتاتيجية وحتت�سب م�ساعف تداول منا�سبة لكل �سركة مقارنة حمددة. يتم احت�ساب امل�ساعف بق�سمة  القيمة ال�سوقية  لل�سركة املقارنة  

على قيمتها الدفرتية. ومتثل القيمة ال�سوقية  ل�سركة ما �سعر �سهمها  م�سروباً يف عدد الأ�سهم القائمة. ومتثل القيمة الدفرتية �سايف املوجودات ل�سركة 

ما. يتم خ�سم م�ساعف التداول لعتبارات مثل �سعف ال�سيولة وفروق احلجم بني ال�سركات املقارنة بناء على احلقائق والظروف اخلا�سة بال�سركة. اإذا 

حددت الإدارة اأن اأ�ساليب التقييم القائمة على ال�سوق ل تعك�ص قيمة ال�سركة امل�ستثمر فيها واأن القيمة الأ�سا�سية اجلوهرية لها مت�سمنة يف موجوداتها، 

فاإن الإدارة ت�ستخدم بدلً من ذلك �سايف قيمة املوجودات املعدل. يطبق امل�ساعف املخ�سوم على قيا�ص راأ�ص املال املقابل لل�سركة امل�ستثمر فيها لقيا�ص 

القيمة العادلة. ت�سنف املجموعة القيمة العادلة لهذه ال�ستثمارات �سمن امل�ستوى 3.  

�سناديق م�سرتكة غري مدرجة 

ت�ستثمر املجموعة يف ال�سناديق املدارة، مبا يف ذلك �سناديق الأ�سهم اخلا�سة التي ل يتم ت�سعريها يف �سوق ن�سط والتي ميكن اأن تخ�سع لقيود على 

ال�سرتدادات مثل فرتات امتناع كبار امل�ساهمني عن بيع اأ�سهمهم. وتراعي الإدارة اأ�ساليب التقييم واملدخالت امل�ستخدمة يف تقييم هذه ال�سناديق كجزء 

من املهام املنوطة بها قبل ال�ستثمار ل�سمان اأنها معقولة ومنا�سبة. وبالتايل، ميكن ا�ستخدام �سايف قيمة املوجودات لهذه ال�سناديق امل�ستثمر فيها كاأحد 

املدخالت يف قيا�ص قيمتها العادلة. وعند قيا�ص قيمتها العادلة، يتم تعديل �سايف قيمة املوجودات لهذه ال�سناديق، متى كان ذلك �سرورًيا، لتعك�ص القيود 

على ال�سرتدادات واللتزامات امل�ستقبلية وغريها من العوامل املحددة لل�سندوق امل�ستثمر فيه ومدير ال�سندوق. عند قيا�ص القيمة العادلة، يتم اأي�ًسا 

�سداد املقابل لقاء اأي معامالت يف اأ�سهم ال�سندوق امل�ستثمر فيه. وا�ستنادا اإىل طبيعة وم�ستوى التعديالت الالزمة لتقدير �سايف قيمة املوجودات وم�ستوى 

التداول يف ال�سندوق امل�ستثمر فيه، تقوم املجموعة بت�سنيف هذه ال�سناديق �سمن امل�ستوى 2 اأو امل�ستوى 3.

عقارات ا�ستثمارية

مت تقدير القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية من قبل خرباء تقييم عقارات م�ستقلني معتمدين لديهم موؤهالت مهنية معرتف بها وذات �سلة ويتمتعون 

بخربة حديثة يف موقع وفئة العقارات ال�ستثمارية التي يتم تقييمها. وتتوافق مناذج التقييم املطبقة مع مبادئ املعيار الدويل للتقارير املالية 13 »قيا�ص 

القيمة العادلة« وتتحدد القيمة العادلة من خالل اجلمع بني طريقة ر�سملة الإيرادات وطريقة املقارنة بال�سوق اخذا يف العتبار طبيعة وا�ستخدام كل 

عقار. يتم تقدير القيمة العادلة با�ستخدام طريقة ر�سملة الإيرادات بناًء على �سايف اإيرادات الت�سغيل املعتادة الناجتة من العقار، والتي يتم تق�سيمها على 

معدل الر�سملة )اخل�سم(. وفقا لطريقة املقارنة بال�سوق، يتم تقدير القيمة العادلة ا�ستناًدا اإىل املعامالت املماثلة. تتمثل وحدة املقارنة املطبقة من قبل 

املجموعة يف �سعر املرت املربع. يتم اإدراج القيمة العادلة للعقار ال�ستثماري �سمن امل�ستوى 3.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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اجلدول الهرمي للقيمة العادلة

19.1 الأدوات املالية
تو�سح اجلداول التالية اجلدول الهرمي لقيا�ص القيمة العادلة لالأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة لدى املجموعة: 

قيا�س القيمة العادلة بوا�سطة

الإجمايل

اأ�سعار معلنة يف 

اأ�سواق ن�سطة

مدخالت جوهرية 

ملحوظة

مدخالت جوهرية 

غري ملحوظة

)امل�ستوى 3()امل�ستوى 2()امل�ستوى 1(

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 31 دي�سمرب 2021 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الأرباح اأو اخل�سائر:

     -8,885,248     -8,885,248�سندوق براأ�سمال متغري

4,111,216     -     -4,111,216�سناديق اأ�سهم خا�سة 

     -     -707,873707,873اأ�سهم م�سعرة 

8,278     -     -8,278اأ�سهم غري م�سعرة

────────────────────────────
13,712,615707,8738,885,2484,119,494
────────────────────────────

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الإيرادات ال�ساملة الأخرى:

505,002     -     -505,002اأ�سهم غري م�سعرة 

────────────────────────────
14,217,617707,8738,885,2484,624,496ا�ستثمارات يف اأوراق مالية )مدرجة بالقيمة العادلة(

════════════════════════════

قيا�ص القيمة العادلة بوا�سطة

الإجمايل

اأ�سعار معلنة يف 

اأ�سواق ن�سطة

مدخالت جوهرية 

ملحوظة

مدخالت جوهرية 

غري ملحوظة

)امل�ستوى 3()امل�ستوى 2()امل�ستوى 1(

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 31 دي�سمرب 2020 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الأرباح اأو اخل�سائر:

    -6,891,558    -6,891,558�سندوق براأ�سمال متغري
3,176,271    -    -3,176,271�سناديق اأ�سهم خا�سة 

    -    -512,710512,710اأ�سهم م�سعرة 
7,545    -    -7,545اأ�سهم غري م�سعرة 

────────────────────────────
10,588,084512,7106,891,5583,183,816
────────────────────────────

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الإيرادات ال�ساملة الأخرى:

427,452    -    -427,452اأ�سهم غري م�سعرة 
────────────────────────────

11,015,536512,7106,891,5583,611,268ا�ستثمارات يف اأوراق مالية )مدرجة بالقيمة العادلة(
════════════════════════════

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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مطابقة القيمة العادلة �سمن امل�ستوى 3

يو�سح اجلدول التايل مطابقة كافة احلركات يف القيمة العادلة للبنود امل�سنفة �سمن امل�ستوى 3 بني بداية ونهاية فرتة البيانات املالية املجمعة:

2021
موجودات مالية مدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل 

الإيرادات ال�ساملة الأخرى

موجودات مالية مدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل 

الأرباح اأو اخل�سائر

املجموع

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  

427,4523,183,8163,611,268كما يف 1 يناير 2021
77,550-77,550اإعادة القيا�ص امل�سجلة يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى 

1,060,7341,060,734- اإعادة القيا�ص امل�سجلة يف الأرباح اأو اخل�سائر
(125,056)(125,056)-مبيعات

─────────────────────
505,0024,119,4944,624,496كما يف 31 دي�سمرب 2021

═════════════════════

2020
موجودات مالية مدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل 

الإيرادات ال�ساملة الأخرى

موجودات مالية مدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل 

الأرباح اأو اخل�سائر

املجموع

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  

545,7543,619,1824,164,936كما يف 1 يناير 2020 
(118,302)    -(118,302)اإعادة القيا�ص امل�سجلة يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى 

(184,445)(184,445)    -اإعادة القيا�ص امل�سجلة يف الأرباح اأو اخل�سائر
69,97069,970    -م�سرتيات 

(320,891)(320,891)    -مبيعات 
─────────────────────

427,4523,183,8163,611,268كما يف 31 دي�سمرب 2020
═════════════════════

تفا�سيل املدخالت اجلوهرية غري امللحوظة امل�ستخدمة يف التقييم: 

يعر�ص اجلدول التايل املدخالت اجلوهرية غري امللحوظة امل�ستخدمة يف قيا�سات القيمة العادلة امل�سنفة �سمن امل�ستوى 3 من اجلدول الهرمي للقيمة 

العادلة، اإىل جانب حتليل احل�سا�سية الكمية كما يف 31 دي�سمرب: 

ح�سا�سية املدخالت للقيمة العادلة املعدلمدخالت التقييم اجلوهرية غري امللحوظة 

معدل اخل�سم ل�سعف الت�سويق 

%20 -% 30 
(2020: %20 - %30)

اإن الزيادة )النق�ص( بن�سبة %10 (2020: 10%) يف معدل 

اخل�سم �سيوؤدي اإىل نق�ص )زيادة( القيمة العادلة مببلغ 11,883 

دينار كويتي )2020: 61,064 دينار كويتي( 

اإن معدل اخل�سم ل�سعف الت�سويق ميثل املبالغ التي انتهت املجموعة اإىل اأن امل�ساركني يف ال�سوق �سياأخذونها يف اعتبارهم عند ت�سعري ال�ستثمارات.

19.2 املوجودات غري املالية 
تو�سح اجلداول التالية اجلدول الهرمي لقيا�ص القيمة العادلة للموجودات غري املالية لدى املجموعة:  

قيا�س القيمة العادلة بوا�سطة

الإجمايل

اأ�سعار معلنة يف 

اأ�سواق ن�سطة

مدخالت جوهرية 

ملحوظة

مدخالت جوهرية 

غري ملحوظة

)امل�ستوى 3()امل�ستوى 2()امل�ستوى 1(

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

31 دي�سمرب 2021 
    -    -    -    -عقار ا�ستثماري

════════════════════════
31 دي�سمرب 2020 

151,625    -    -151,625عقار ا�ستثماري 
════════════════════════

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021

19    قيا�س القيمة العادلة )تتمة(
اجلدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(

19.1 الأدوات املالية )تتمة(
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مل يتم اإجراء اأي حتويالت بني م�ستويات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة خالل �سنة 2021 اأو 2020. 

مطابقة القيمة العادلة �سمن امل�ستوى 3 

اإن مطابقة قيا�ص القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية امل�سنفة �سمن امل�ستوى 3 من اجلدول الهرمي للقيمة العادلة ميثل ب�سورة رئي�سية البيع خالل 

ال�سنة. 

تفا�سيل املدخالت اجلوهرية غري امللحوظة امل�ستخدمة يف التقييم

اإن املدخالت اجلوهرية غري امللحوظة امل�ستخدمة يف قيا�سات القيمة العادلة امل�سنفة �سمن امل�ستوى 3 من اجلدول الهرمي للقيمة العادلة متثل �سعر 

املرت املربع املعدل ليعك�ص ظروف ال�سوق غري املواتية. 

حتليل احل�سا�سية 

اإن معدل الزيادة )النق�ص( اجلوهري يف �سعر املرت املربع املعدل فقط �سيوؤدي اإىل ارتفاع )انخفا�ص( جوهري يف القيمة العادلة للعقار.  

20 اأهداف و�سيا�سات اإدارة خماطر الأدوات املالية 
تت�سمن املوجودات املالية الرئي�سية لدى املجموعة املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر واملوجودات املالية املدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى والنقد والنقد املعادل واملوجودات الأخرى التي تتحقق مبا�سرة من عملياتها. تت�سمن املطلوبات 

املالية الرئي�سية لدى املجموعة املطلوبات الأخرى التي تنتج من عمليات املجموعة �سمن  �سياق الأعمال العادي. متتلك املجموعة اأي�ساً ا�ستثمارات يف 

اأ�سهم  واأدوات دين. 

تتعر�ص املجموعة ملخاطر الئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر ال�سوق )مبا يف ذلك خماطر اأ�سعار الفائدة وخماطر العمالت الأجنبية وخماطر اأ�سعار 

الأ�سهم( وخماطر الت�سغيل. حتظى الإدارة العليا للمجموعة بدعم جلنة املخاطر التي تقدم لها ال�ست�سارات حول املخاطر املالية واإطار حوكمة املخاطر 

املالية املنا�سبة للمجموعة. تقدم جلنة املخاطر التاأكيدات اإىل الإدارة العليا للمجموعة حول خ�سوع اأن�سطة املخاطر املالية لدى املجموعة لل�سيا�سات 

والإجراءات املنا�سبة واأنه قد مت حتديد املخاطر املالية وقيا�سها واإدارتها طبقا ل�سيا�سات املجموعة واأهداف املخاطر. يتوىل جمل�ص الإدارة مراجعة 

واعتماد �سيا�سات اإدارة كل نوع من هذه املخاطر املو�سحة باإيجاز اأدناه.

20.1 خماطر الئتمان
اإن خماطر الئتمان هي خماطر عجز طرف مقابل عن الوفاء بالتزاماته مبوجب اأداة مالية اأو عقد مربم مع عميل مما يوؤدي اإىل تكبد خ�سارة مالية. 

تتعر�ص املجموعة ملخاطر الئتمان الناجتة من اأن�سطتها الت�سغيلية )وب�سفة اأ�سا�سية ال�سندات الإذنية ال�سادرة اإىل ال�سركات الزميلة( ومن اأن�سطتها 

التمويلية مبا يف ذلك الودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية والأدوات املالية الأخرى. يتم مراقبة �سيا�سة ائتمان املجموعة والتعر�ص ملخاطر الئتمان 

على اأ�سا�ص م�ستمر. ت�سعى املجموعة لتجنب الرتكزات غري ال�سرورية للمخاطر لدى الأفراد اأو جمموعة العمالء يف مواقع اأو اأعمال حمددة من خالل 

تنويع اأن�سطة الت�سغيل. 

اإن احلد الأق�سى من التعر�ص ملخاطر الئتمان يف تاريخ البيانات املالية املجمعة يعادل القيمة الدفرتية لكل فئة من املوجودات املالية كما يلي:

20212020 

دينار كويتيدينار كويتي

722,563465,203مدينون اآخرون )مدرجة �سمن موجودات اأخرى(
1,663,9941,791,589�سندات اإذنية )مدرجة �سمن موجودات اأخرى(

 -1,255,573ودائع حمددة الأجل
2,838,7314,281,613النقد والنقد املعادل

──────────────
6,480,8616,538,405
══════════════

ودائع ثابتة ونقد وودائع ق�سرية الأجل

اإن خماطر الئتمان الناجتة من الودائع الثابتة والنقد والودائع ق�سرية الأجل واملوؤ�س�سات املالية حمدودة حيث اإن الأطراف املقابلة متثل موؤ�س�سات 

مالية جيدة ال�سمعة ذات ت�سنيفات ائتمانية منا�سبة حمددة من قبل وكالت الت�سنيف الئتماين العاملية. بالإ�سافة اإىل ذلك، يخ�سع اأ�سل املبالغ للودائع 

يف البنوك املحلية )مبا يف ذلك ح�سابات الدخار واحل�سابات اجلارية( ل�سمانات بنك الكويت املركزي طبقاً للقانون رقم 30 ل�سنة 2008 ب�ساأن �سمان 

الودائع لدى البنوك املحلية يف دولة الكويت والذي اأ�سبح �سارياً اعتباراً من 3 نوفمرب 2008. 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021

19    قيا�س القيمة العادلة )تتمة(
19.2 املوجودات غري املالية  )تتمة(
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مت قيا�ص انخفا�ص قيمة الودائع الثابتة والنقد والودائع ق�سرية الأجل على اأ�سا�ص خ�سائر الئتمان املتوقعة على مدى 12 �سهراً ويعك�ص ال�ستحقاقات 

الق�سرية حلالت التعر�ص للمخاطر. ترى املجموعة اأن الودائع الثابتة والنقد والودائع ق�سرية الأجل لديها مرتبطة مبخاطر ائتمانية منخف�سة ا�ستنادا 

اإىل الت�سنيفات الئتمانية اخلارجية لالأطراف املقابلة. 

�سندات اإذنية ومدينون اآخرون

اأجرت املجموعة حتليل انخفا�ص قيمة ال�سندات الذنية واملدينني الآخرين يف تاريخ كل بيانات مالية جممعة ا�ستناًدا اإىل الطريقة العامة املقدمة يف املعيار 

الدويل للتقارير املالية 9 لقيا�ص خ�سائر الئتمان املتوقعة. تراقب املجموعة بانتظام املدينني الآخرين لتحديد ما اذا كانت تخ�سع خل�سائر انخفا�ص 

القيمة على مدى 12 �سهًرا اأو على مدى عمر الأداة. 

ي�ستند ذلك اإىل تقييم املجموعة ملا اإذا كان هناك زيادة جوهرية يف خماطر الئتمان منذ العرتاف املبدئي بهذه الأدوات اأم ل. تقدر املجموعة عنا�سر 

خ�سائر الئتمان املتوقعة )اأي احتمالت التعرث واخل�سائر الناجتة عن التعرث والتعر�ص للمخاطر عند التعرث( با�ستخدام افرتا�سات خماطر الئتمان 

املنا�سبة مع الأحكام امل�ستقبلية ذات ال�سلة. كما تقوم املجموعة بتعديل الربحية عن التعرث مقابل التعديالت امل�ستقبلية ذات ال�سلة املتعلقة بظروف ال�سوق 

املتوقعة والتي قد توؤثر على مقدار حالت التعرث من قبل الأطراف املقابلة. 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021، �سجلت املجموعة خم�س�ص خ�سائر الئتمان املتوقعة مببلغ 250,469 دينار كويتي )2020: 250,469 دينار 

كويتي( فيما يتعلق باملدينني الآخرين. 

20.2 خماطر ال�سيولة 
تُعرف خماطر ال�سيولة باإنها خماطر مواجهة املجموعة ل�سعوبة يف الوفاء باللتزامات املرتبطة باملطلوبات املالية والتي يتم ت�سويتها من خالل �سداد 

النقد اأو تقدمي اأ�سل مايل اآخر. تتمثل طريقة املجموعة يف اإدارة ال�سيولة يف التاأكد بقدر الإمكان من اأن املجموعة �ستح�سل على ال�سيولة الكافية للوفاء 

بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها، يف ظل الظروف العادية وغري العادية دون تكبد خ�سائر غري مقبولة اأو املخاطرة بالإ�سرار ب�سمعة املجموعة. 

تهدف املجموعة اإىل احلفاظ على م�ستوى كايف من النقد والنقد املعادل وال�ستثمارات الأخرى عالية الت�سويق.  

يلخ�ص اجلدول التايل قائمة ا�ستحقاق املطلوبات املالية لدى املجموعة ا�ستناداً اإىل املدفوعات التعاقدية غري املخ�سومة.

اأقل من 

3 اأ�سهر
3 اإىل

12 �سهًرا
اأكرث من

�سنة واحدة 
املجموع

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي31 دي�سمرب 2021

1,436,803-21,8361,414,967مطلوبات اأخرى  
════════════════════════════

اأقل من 

3 اأ�سهر
3 اإىل

12 �سهًرا
اأكرث من

�سنة واحدة 
املجموع

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي31 دي�سمرب 2020

1,117,568    -45,6401,071,928مطلوبات اأخرى   
════════════════════════════

كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة، فاإن كافة املطلوبات املالية للمجموعة الواردة يف بيان املركز املايل املجمع غري م�ستقة وذات فرتة ا�ستحقاق تبلغ 

12 �سهًرا اأو اأقل.

20.3 خماطر ال�سوق
اإن خماطر ال�سوق هي خماطر تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية نظراً للتغريات يف اأ�سعار ال�سوق. تت�سمن خماطر ال�سوق 

ثالثة اأنواع من املخاطر هي: خماطر اأ�سعار الفائدة وخماطر العمالت وخماطر الأ�سعار الأخرى مثل خماطر اأ�سعار الأ�سهم. تت�سمن الأدوات املالية 

املتاأثرة مبخاطر ال�سوق اأ�سهم.

تدار خماطر ال�سوق على اأ�سا�ص توزيعات املوجودات املحددة م�سبقاً على فئات املوجودات املختلفة وتنويع املوجودات من حيث التوزيع اجلغرايف وتركزات 

قطاع الأعمال والتقييم امل�ستمر لظروف واجتاهات ال�سوق وتقدير الإدارة للتغريات طويلة وق�سرية الأجل يف القيمة العادلة.

20.3.1 خماطر اأ�سعار الفائدة
اإن خماطر اأ�سعار الفائدة هي خماطر تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية نتيجة التغريات يف اأ�سعار الفائدة بال�سوق. تنتج 

)تتمة( 20    اأهداف و�سيا�سات اإدارة خماطر الأدوات املالية 
20.1 خماطر الئتمان )تتمة(

ودائع ثابتة ونقد وودائع ق�سرية الأجل  )تتمة(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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خماطر اأ�سعار الفائدة من احتمالية اأن توؤثر التغريات يف اأ�سعار الفائدة على قيمة الأدوات املالية الأ�سا�سية. اإن تعر�ص املجموعة ملخاطر التغريات يف 

اأ�سعار الفائدة بال�سوق حمدود نظراً لأن معظم  املوجودات واملطلوبات التي حتمل فائدة تدر فائدة مبعدلت جتارية ويتم اإعادة ت�سعريها على املدى 

الق�سري ول تزيد عن اأثنى ع�سرة �سهراً. 

20.3.2 خماطر العمالت الأجنبية
اأ�سعار �سرف  اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للتعر�ص للمخاطر نتيجة التغريات يف  اإن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تقلب القيمة العادلة 

العمالت الأجنبية. تتكبد املجموعة خماطر العمالت الأجنبية على املعامالت املدرجة بعملة بخالف الدينار الكويتي. ويتعلق تعر�ص املجموعة ملخاطر 

التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية ب�سورة رئي�سية باأن�سطة الت�سغيل لدى املجموعة )حيث يتم اإدراج الإيرادات اأو امل�سروفات بعملة اأجنبية( 

و�سايف ا�ستثمارات املجموعة يف ال�سركات التابعة الأجنبية. تعمل املجموعة يف دولة الكويت وبع�ص دول ال�سرق الأو�سط الأخرى واأوروبا والوليات املتحدة 

الأمريكية وتتعر�ص بذلك ملخاطر العمالت الأجنبية الناجتة من العديد من حالت التعر�ص ملخاطر العمالت الأجنبية، وب�سكل رئي�سي فيما يتعلق باأ�سعار 

�سرف اليورو والدولر الأمريكي. 

للتخفيف من تعر�ص املجموعة ملخاطر العمالت الأجنبية، تعمل الإدارة على احلفاظ على تعر�ص متوازن للموجودات واملطلوبات ح�سب العملة للحد من 

التقلبات وفقا ل�سيا�سات اإدارة املخاطر لدى املجموعة.  

ل ت�ستعني املجموعة حالياً مب�ستقات مالية لإدارة تعر�سها ملخاطر العمالت الأجنبية. وتدير املجموعة خماطر العمالت الأجنبية ا�ستنادا اإىل احلدود 

املو�سوعة من قبل الإدارة والتقييم امل�ستمر للمراكز القائمة لدى املجموعة واحلركات احلالية واملتوقعة يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. وت�سمن 

املجموعة احلفاظ على �سايف التعر�ص للمخاطر عند م�ستوى مقبول عن طريق التعامل بعمالت ل تتقلب ب�سورة جوهرية مقابل الدينار الكويتي.

ل تتعر�ص املجموعة ملخاطر اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية ب�سورة مادية على املطلوبات املالية النقدية. وتو�سح اجلداول التالية تعر�ص املجموعة 

ملخاطر اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية على املوجودات املالية النقدية يف تاريخ البيانات املالية املجمعة:

املوجوداتاملطلوبات 

العملة 
20212020 20212020 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

1,0972,0874,390,5004,439,724يورو

11,6823,493619,152912,294دولر اأمريكي

بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن تعر�ص املجموعة للتغريات يف العمالت الأجنبية بالن�سبة لكافة العمالت الأخرى لي�ص مادياً على البيانات املالية املجمعة.

ح�سا�سية اأ�سعار �سرف  العمالت الأجنبية

يو�سح اجلدول التايل احل�سا�سية للتغري املحتمل ب�سورة معقولة يف  اأ�سعار �سرف اليورو والدولر الأمريكي مقابل الدينار الكويتي مع الحتفاظ بكافة 

املتغريات الأخرى ثابتة. اإن التاأثري على ربح املجموعة ينتج عن التغريات يف املوجودات واملطلوبات النقدية. 

20212020

العملة

التغري يف

�سعر �سرف

العمالت الأجنبية

التاأثري على الأرباح اأو 

اخل�سائر 

دينار كويتي 

التاأثري على الأرباح اأو 

اخل�سائر 

دينار كويتي 

219,470221,882 5+%يورو

30,37445,440 5+%دولر اأمريكي

مل يحدث اأي تغري يف الطرق والفرتا�سات امل�ستخدمة يف اإعداد حتليل احل�سا�سية. �سيوؤدي النخفا�ص املكافئ يف كل من العمالت املذكورة اأعاله مقابل 

الدينار الكويتي اإىل تاأثري معادل ولكن معاك�ص. 

20.3.3 خماطر اأ�سعار الأ�سهم 
ين�ساأ تعر�ص املجموعة ملخاطر الأ�سهم من ال�ستثمارات املحتفظ بها من قبل املجموعة وامل�سنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�ساملة 

)تتمة( 20    اأهداف و�سيا�سات اإدارة خماطر الأدوات املالية 
20.3 خماطر ال�سوق     )تتمة(

20.3.1 خماطر اأ�سعار الفائدة    )تتمة(
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الأخرى اأو القيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر )اإي�ساح 8(. تتعر�ص ال�ستثمارات يف الأ�سهم املدرجة وغري املدرجة لدى املجموعة ملخاطر اأ�سعار 

ال�سوق الناجتة عن عوامل عدم التيقن ب�ساأن القيم امل�ستقبلية لال�ستثمارات يف اأ�سهم. تدير املجموعة خماطر اأ�سعار الأ�سهم من خالل التنويع وو�سع 

احلدود لأدوات حقوق امللكية على اأ�سا�ص فردي واإجمايل على حد �سواء. يتم تقدمي التقارير حول حمفظة الأ�سهم اإىل الإدارة العليا للمجموعة ب�سورة 

منتظمة. 

يف تاريخ البيانات املالية املجمعة، قدر التعر�ص ملخاطر ال�ستثمارات يف الأ�سهم غري املدرجة وفقاً للقيمة العادلة مببلغ 513,280 دينار كويتي )2020: 

434,966 دينار كويتي(. اإن حتليالت احل�سا�سية لهذه ال�ستثمارات مبينة يف اإي�ساح 19. 

يف تاريخ البيانات املالية املجمعة، ميثل التعر�ص ملخاطر الأ�سهم امل�سعرة بالقيمة العادلة املدرجة يف بور�سة الكويت ا�ستثمارات م�سعرة م�سنفة بالقيمة 

العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر والوحدات املحتفظ بها يف �سندوق براأ�ص املال املتغري غري املدرج والذي ي�ستثمر فقط يف الأ�سهم امل�سعرة. قدر 

التعر�ص ملخاطر هذه ال�ستثمارات يف اأ�سهم مببلغ 9,593,121 دينار كويتي )2020: 7,404,268 دينار كويتي(. انتهت املجموعة اإىل اأن الزيادة / 

)النق�ص( بن�سبة 10% يف موؤ�سر بور�سة الكويت ميكن اأن يكون لها تاأثري بالزيادة / )النق�ص( مببلغ قدره 959,312 دينار كويتي )2020: 740,427 

دينار كويتي( تقريًبا على الربح اخلا�ص باملجموعة.

20.4 خماطر الت�سغيل
اإخفاق ال�سوابط  اأو الأحداث اخلارجية. عند  اأو الغ�ص  الب�سري  اأو اخلطاأ  الت�سغيل هي خماطر التعر�ص خل�سائر نتيجة لتعطل الأنظمة  اإن خماطر 

الرقابية يف الأداء، ميكن اأن توؤدي خماطر الت�سغيل اإىل ال�سرر بال�سمعة اأو تداعيات قانونية اأو رقابية اأو تكبد خ�سارة مالية. ل ت�ستطيع املجموعة اأن 

تتوقع ا�ستبعاد كافة خماطر الت�سغيل، ولكنها ت�ستطيع اإدارة هذه املخاطر من خالل اإطار املراقبة وعن طريق املراقبة ومواجهة املخاطر املحتملة. تت�سمن 

ال�سوابط الرقابية فاعلية عمليات ف�سل الواجبات وحقوق الو�سول والتفوي�ص واإجراءات املطابقة وتوعية املوظفني والتقييم، مبا يف ذلك ا�ستخدام 

التدقيق الداخلي والتطبيق العملي للتكنولوجيا. 

تطلب التطور احلايل واملت�سارع لتف�سي فريو�ص كورونا يف جميع اأنحاء العامل من ال�سركات احلد من عمليات الأعمال التجارية اأو اإيقافها، وفر�ص قيود 

ال�سفر وتنفيذ اإجراءات احلجر ال�سحي التي عطلت ب�سكل كبري )اأو من املتوقع اأن تعطل( اأن�سطتها. يف حماولة لإدارة هذه الأحداث، تقوم املجموعة 

بتنفيذ خطط الطوارئ اخلا�سة بها والتي ت�سمل تدابري ال�سالمة الوقائية والمتثال لالإر�سادات والتعليمات القانونية والرقابية وحتقيق اأق�سى ا�ستخدام 

من التكنولوجيا واإدارة املوارد للوفاء مبتطلبات الت�سغيل اليومية التي تعترب �سرورية ل�ستمرار الأعمال.

21  اإدارة راأ�س املال
تتمثل اأغرا�ص اإدارة راأ�سمال املجموعة فيما يلي: 

• �سمان قدرة املجموعة على موا�سلة اأعمالها على اأ�سا�ص مبداأ ال�ستمرارية	

• تقدمي العائد املنا�سب للم�ساهمني من خالل ت�سعري املنتجات واخلدمات بطريقة تعك�ص م�ستوى املخاطر املتعلقة بتقدمي تلك املنتجات واخلدمات. 	

تراقب املجموعة راأ�ص املال بناًء على القيمة الدفرتية حلقوق امللكية ناق�سا النقد والنقد املعادل وفقا للمبني يف بيان املركز املايل املجمع. 

ل تتعر�ص املجموعة ملتطلبات راأ�سمالية مفرو�سة خارجًيا. 

باملوجودات  املتعلقة  املخاطر  وخ�سائ�ص  القت�سادية  الظروف  يف  التغريات  �سوء  يف  عليه  تعديالت  واإجراء  املال  راأ�ص  هيكل  باإدارة  املجموعة  تقوم 

الأ�سا�سية. للحفاظ على هيكل راأ�ص املال وتعديله، يجوز اأن تقوم املجموعة بتعديل مبلغ توزيعات الأرباح امل�سدد اإىل امل�ساهمني او اإعادة راأ�ص املال اإىل 

امل�ساهمني اأو ا�سدار اأ�سهم جديدة اأو بيع املوجودات لتخفي�ص الدين. 

مل يتم اإجراء اأي تغريات يف اأهداف اأو �سيا�سات اأو اإجراءات اإدارة راأ�ص املال خالل ال�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 و2020. 

22  تاأثري تف�سي كوفيد-19
خالل �سهر مار�ص 2020، اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية اأن تف�سي فريو�ص كورونا )»كوفيد-19«( يعترب جائحة، اعرتاًفا بانت�ساره ال�سريع يف جميع اأنحاء 

العامل. وقد اأثر هذا التف�سي اأي�ًسا على منطقة جمل�ص التعاون اخلليجي مبا يف ذلك دولة الكويت. اتخذت احلكومات يف جميع اأنحاء العامل خطوات 

لحتواء انت�سار الفريو�ص، مبا يف ذلك اإغالق احلدود واإ�سدار اإر�سادات بالتباعد الجتماعي وفر�ص عمليات الإغالق وحظر التجوال يف جميع اأنحاء 

الدول.

تطلبت عوامل عدم التيقن ب�ساأن القت�ساد الكلي الناجتة عن جائحة كوفيد-19 من املجموعة حتديث التقديرات والفرتا�سات امل�ستخدمة للمبلغ املمكن 

ا�سرتداده لقاء انخفا�ص قيمة ال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة وتقييم الأ�سهم غري امل�سعرة وال�سناديق.

يف هذه املرحلة، مل يكن تاأثري الفريو�ص على اأعمال املجموعة ونتائجها جوهرًيا وتتوقع الإدارة اأن يظل احلال كما هو عليه. �ستوا�سل املجموعة اتباع 

خمتلف ال�سيا�سات وامل�سورات احلكومية، ويف نف�ص الوقت، �ستبذل ق�سارى جهدها ملوا�سلة العمل باأف�سل الطرق واأكرثها اأماًنا.

)تتمة( 20    اأهداف و�سيا�سات اإدارة خماطر الأدوات املالية 
20.3 خماطر ال�سوق     )تتمة(

20.3.3 خماطر اأ�سعار الأ�سهم     )تتمة(
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