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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

   دار الثريا العقارية ش.م.ك.ع.
 

 البيانات المالية المجمعة  تدقيق  تقرير حول
 

 الرأي  
المجمعة   المالية  البيانات  دققنا  العقاريةلقد  الثريا  )"الشركة  لدار  بـ  األم ش.م.ك.ع.  معاً  إليها  )يشار  التابعة  وشركاتها   )"

وبيانات الدخل الشامل والتغيرات   2021ديسمبر    31"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  

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

 ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
 

المالي المجمع  المادية، عن المركز  النواحي  المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع  في رأينا، أن البيانات 

بذلك التاريخ وفقاً وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية    2021ديسمبر    31للمجموعة كما في  

 للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 

 أساس الرأي  
في  التفاصيل  من  بمزيد  المعايير موضحة  لتلك  طبقًا  مسؤولياتنا  إن  الدولية.  التدقيق  لمعايير  وفقاً  التدقيق  بأعمال  قمنا  لقد 

وفًقا لميثاق  ونحن مستقلون عن المجموعة    .مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعةتقريرنا في قسم  
األخالقيات المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين 

ا لمتطلبات الميثاق.  . وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفق)بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( )"الميثاق"(

 وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.
 

 أمور التدقيق الرئيسية 
تدقيقنا   في  أهمية  األكثر  تعتبر  كانت  التي  األمور  تلك  هي  المهني،  حكمنا  في  الرئيسية،  التدقيق  أمور  المالية إن  للبيانات 

المجمعة للسنة الحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وفي إبداء رأينا حولها، ونحن 

هذه  من  أمر  لكل  معالجتنا  وكيفية  التي  الرئيسية  التدقيق  أمور  تفاصيل  يلي  فيما  األمور.  هذه  منفصل حول  رأي  نبدي  ال 

 دقيقنا له.األمور في إطار ت

 

المبينة في تقريرنا في قسم   المالية المجمعة"لقد قمنا بمسؤولياتنا  البيانات  ، والتي  "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق 

تتعلق بهذه األمور. وعليه، اشتمل تدقيقنا على تنفيذ اإلجراءات التي تم وضعها بما يتيح التعامل مع تقييمنا لمخاطر األخطاء  

بيانات المالية المجمعة. إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة المادية في ال

 األمور الواردة أدناه تطرح أساساً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة المرفقة.
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 لسادة المساهمينإلى حضرات ا

 )تتمة(  دار الثريا العقارية ش.م.ك.ع.
 

 )تتمة(  البيانات المالية المجمعة تدقيق  تقرير حول
 

 قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
العادلة   القيم  تحديد  االستثمارعقارللتم  قبل  ات  من  للمجموعة  العادلة    مقيمينية  القيمة  تحديد  يعتمد  للعقارات.  خارجيين 

اإليجارية القيمة  مثل  الرئيسية،  المدخالت  على  االستثمارية  الصيانة  ،للعقارات  والمعامالت   ،وحالة  السوق  ومعرفة 

إن   إال أنها مدعومة ببيانات السوق التي يمكن مالحظتها.  ،على الرغم من عدم مالحظتها بشكل مباشر  ،والتي  ،التاريخية

المنهجية وبالنظر إلى عدم التأكد من التقدير المتضمن في هذه التقييمات.    ، ذات صلةتعتبر  اإلفصاحات المتعلقة بالمدخالت  

 المجمعة.حول البيانات المالية  8المطبقة في تحديد التقييمات مبينة في إيضاح 
 

وأهمية اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات المستخدمة   االستثماري وما يتضمنه من تقديرات  تقييم العقار  لحجم عملية نظًرا   

 يسية.فقد اعتبرنا ذلك من أمور التدقيق الرئ ،في التقييم

 

 ارية. لقد أخذنا في االعتبار منهجية ومالءمة نماذج التقييم والمدخالت المستخدمة في تقييم العقارات االستثم 
 

    التي المدخالت واالفتراضات  اختبرنا  بالعقارات لقد  الصلة  ذات  البيانات  المجموعة ومدى مالءمة  إدارة  وضعتها 

 .التي تدعم تقييمات المقيمين الخارجيين
 

   إجراءات بتنفيذ  المخاطر  قمنا  ذلكاتوالتقديرلجوانب  وشمل   .،   ً مالئما ذلك  كان  تم   ،متى  التي  األحكام  مقارنة 

الحالية   السوق  ممارسات  مع  منإجراؤها  أساس    التقييمات  والتحقق  على    العيناتعلى  معامالت  األبناًء  على  دلة 

ً السوق القابلة للمقارنة وغيرها من المعلومات المتاحة   .العقارات قطاععن  علنا
 

   معقولة على االفتراضات  محتملة بصورة  اإلدارة للتأكد من تأثير التغييرات الالذي أجرته  حساسية  القمنا بتقييم تحليل

 . دلة لالستثمارات العقاريةالرئيسية على القيمة العا
 

 العقاريين الخارجيين المقيمينفقد أخذنا في االعتبار موضوعية واستقاللية وخبرة   ،عالوة على ذلك. 
 

    المتعلقة اإلفصاحات  مالءمة  مدى  بتقييم  أيًضا  االستثمارالعقاربقمنا  إيضاح  ات  في  للمجموعة   17وإيضاح    8ية 
 .المجمعةحول البيانات المالية 

 

  2021معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 
التقرير  في  الواردة  المعلومات  المعلومات األخرى من  قسم  يتكون  المعلومات األخرى.  المسؤولة عن هذه  اإلدارة هي  إن 

المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير  ، ب2021السنوي للمجموعة لسنة   البيانات  خالف 

مجلس إدارة الشركة األم، قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ  

 تقرير مراقب الحسابات. 
 

 إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يشمل المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق مؤكدة حولها.   
 

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المذكورة أعاله وتحديد ما 

دية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء  إذا كانت غير متوافقة بصورة ما 

مادية بشأنها. وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها على  

تقر تاريخ  قبل  عليها  الحصول  تم  والتي  األخرى  في  المعلومات  الوقائع  تلك  إدراج  علينا  يتعين  فإنه  الحسابات،  ير مراقب 

 تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن. 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة(  دار الثريا العقارية ش.م.ك.ع.
 

 )تتمة(  البيانات المالية المجمعة تدقيق  تقرير حول
 

 أمر آخر 
المالية   البيانات  المنتهية في    المجمعةتم تدقيق  من قبل مدقق حسابات آخر أبدى رأي   2020ديسمبر    31للمجموعة للسنة 

 .2021فبراير  23تدقيق غير معدل على تلك البيانات في 
 

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

وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت 

 ناتجة عن الغش أو الخطأ. 
 

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

المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية  االستمرارية مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور 

اإلدارة تصفية تعتزم  لم  ما  اتخاذ هذا    المحاسبي  بديل واقعي سوى  أي  في حالة عدم توفر  أو  أعمالها  أو وقف  المجموعة 

 اإلجراء. 
 

 يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 
على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن   إن هدفنا هو الحصول

الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من  

لتدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األخطاء في حال وجودها. التأكيد إال أنه ال يضمن أن عملية التدقيق وفقاً لمعايير ا

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

 مجمعة.على القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية ال
 

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

 قمنا بما يلي: 
 

   تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ

ءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء إجرا

رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن 

 أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية. الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد 
  
   لغرض ليس  للظروف ولكن  المالئمة  التدقيق  إجراءات  التدقيق لوضع  بعملية  الصلة  ذات  الداخلية  الرقابة  أدوات  فهم 

 إبداء الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  
 

 لصلة المقدمة من  تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات ا

 قبل اإلدارة.  
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة(  دار الثريا العقارية ش.م.ك.ع.
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(
 

   التي التدقيق  أدلة  إلى  استناداً  والقيام،  المحاسبي  االستمرارية  مبدأ  اإلدارة ألساس  استخدام  مالئمة  مدى  إلى  التوصل 

حصلنا عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شًكا جوهرياً  

ى أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي،  حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها عل

يجب علينا أن نأخذ بعين االعتبار، في تقرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو 

ي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير  تعديل رأينا في حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق الت

متابعة  عن  المجموعة  توقف  في  المستقبلية  الظروف  أو  األحداث  تتسبب  قد  ذلك،  من  الرغم  على  الحسابات.  مراقب 

 أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.
 

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

 كانت البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل. 
 

  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء

المال البيانات  حول  وتنفيذها  رأي  التدقيق  عملية  على  واإلشراف  التوجيهات  إبداء  عن  مسؤولون  ونحن  المجمعة.  ية 

 للمجموعة ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق. 
 

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق  

 الهامة بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. 
 

يفيد بيان  الحوكمة  للمسؤولين عن  أيًضا  باالستقاللية، ونبلغهم    نقدم  فيما يختص  الصلة  ذات  بالمتطلبات األخالقية  بالتزامنا 

اإلجراءات   إلى  باإلضافة  استقالليتنا  على  تؤثر  قد  أنها  معقولة  بصورة  نرى  التي  األخرى  واألمور  العالقات  بكافة  أيًضا 

ً والمتخذة الستبعاد مصادر التهديدات   . التدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسبا
 

ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق 

للسنة الحالية، ولذلك تعتبر من أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب    المجمعة البيانات المالية

لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل  الحسابات الخاص بنا ما  

هذا   على  المترتبة  العكسية  النتائج  أن  معقول  بشكل  المتوقع  تقريرنا ألنه من  في  عنه  اإلفصاح  عدم  ما يجب  أمرا  أن  إلى 

 اإلفصاح تتجاوز المكاسب العامة له. 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة(  دار الثريا العقارية ش.م.ك.ع.
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

في رأينا أيضاً أن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة 

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

ات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون واإليضاح

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

 1لجرد وفقاً لألصول المرعية، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم للشركة األم، وأنه قد أجري ا

والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، خالل   2016لسنة  

 وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. على  2021ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 

القانون رقم   إلى علمنا وجود أي مخالفات ألحكام  لم يرد  إلى علمنا واعتقادنا،  أنه خالل تدقيقنا، وحسبما وصل  أيضاً  لسنة   7نبين 

على وجه قد يكون له تأثيراً   2021ديسمبر    31فيما يتعلق بهيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في    2010

 ط الشركة األم أو مركزها المالي. مادياً على نشا
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 المجمع   بيان الدخل الشامل

 2021ديسمبر  31ية في منتهة السنلل
 

 
 2021 2020 

 
ات إيضاح  ويتي ر كدينا دينار كويتي   

    اإليرادات 

 156,803 262,679  اإليرادات من العقود مع العمالء 

 (386,828) (108,235)  تكلفة المبيعات 

  ──────── ──────── 

 (230,025) 154,444  الربح )الخسارة(  جمل م

    

 681,622 793,083 3 ات عقارات إيراد   صافي

 323,929 82,901 4 أسهم في ات صافي الربح من االستثمار

 (72,750) 37,964 7 )مخصص( خسائر االئتمان المتوقعة رد 

 1,679 4,581  إيرادات أخرى 

  ──────── ──────── 

  1,072,973 704,455 

  ──────── ──────── 

    المصروفات 

 (129,389) (139,003)  مصروفات إدارية 

     - (24,463) 12 تكاليف تمويل 

  ──────── ──────── 

  (163,466) (129,389) 

  ──────── ──────── 

    

 575,066 909,507  الربح قبل الضرائب

    

     - (4,581)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

 (15,786) (21,848)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (809) (905)  زكاة 

  ──────── ──────── 

 558,471 882,173  ربح السنة

  ──────── ──────── 

     -     -  أخرى شاملة رادات يإ

  ──────── ──────── 

  558,471 882,173   للسنة  الشاملة اإليرادات إجمالي

  ════════ ════════ 

    اص بـ: الخ

 557,542 882,173  مساهمي الشركة األم

 929     -  الحصص غير المسيطرة

  ──────── ──────── 

 558,471 882,173  للسنة  الشاملة اإليرادات إجمالي

  ════════ ════════ 

 فلس 3.81 فلس 6.02 5 األم  الشركةلسهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي ربحية ا

  ════════ ════════ 

 





 التابعة  ركاتها.م.ك.ع. وشش  ا العقاريةثريشركة دار ال
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 قدية المجمع نالتدفقات ال انبي

  2021بر يسمد 31 هية فيالمنت لسنةل
  2021 2020 

 
 كويتي ار دين ييتكو ردينا ضاحات يإ

 أنشطة التشغيل
   

 558,471 882,173  ربح السنة

 قدية:تعديالت غير نقدية لمطابقة ربح السنة بصافي التدفقات الن 
   

 284 657  أثاث ومعدات الك  استه

  بالقيمة العادلة من خالل مدرجة)ربح( خسارة  غير محققة من موجودات مالية  

 65,132 (38,327) 4 األرباح أو الخسائر

رباح أو األ    بالقيمة العادلة من خالل  مدرجة    ربح  محقق من بيع موجودات مالية 

 (243,398) (39,574) 4 الخسائر

      -  (101,000) 8 ربح  من ب يع عقارات  استثمارية

 (442,335) (534,804) 8  استثمارية عقارات  التقييم من    ح رب 

 (145,663) (5,000) 4 أرباح  توزيعات إيرادات  

 72,750 (37,964) 7 مخصص خسائر االئتمان المتوقعةتحميل  )رد( 

 3,277 3,903 10 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

      -  24,463 12 ت ك اليف تمويل
  ──────── ──────── 

  
154,527 (131,482) 

    التغيرات في رأس المال العامل:

 (375,652) 587,987 6 األرباح أو الخسائر    بالقيمة العادلة من خالل مدرجة    موجودات مالية 

 3,192,521 260,165 7 مدينة أخرى  وأرصدةمدينون تجاريون 

 1,460,523 1,663,883 11 مطلوبات أخر ى
  ──────── ──────── 

 4,145,910 2,666,562  من العملياتالناتجة     صا في   التدفقات النقدية 

 (1,119) (11,500) 10 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 
  ──────── ──────── 

 4,144,791 2,655,062  من  أنشطة التشغيلالناتجة     صافي التدفقات النقدية 
  ──────── ──────── 

 أنشطة االستثمار
   

 7,000,000    -    مت حص الت من بيع شركة تابعة 

 145,663 5,000 4 لمة من استثمارات في أسهمتوزيعات أرباح مست إيرادات  

 (11,754,565) (3,839,196) 8 عقارات  استثمارية إلى     إضافات 

 40,000  1,725,000 8 متحصالت من بيع عقارات استثمارية 
  ──────── ──────── 

 (4,568,902) (2,109,196)  صافي التدفقات  النقدية المستخ دمة في  أنشطة االستثمار
  ──────── ──────── 

 أنشطة التمويل
   

     - (24,463) 12 تكاليف تمويل مدفوعة 
  ──────── ──────── 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في  أنشطة ال تمويل
 

(24,463) -     

 
 ──────── ──────── 

    

 زيادة )النقص( في األرصدة لدى البنوك والنقدال   في صا
 

521,403 (424,111) 

 يناير  1األرصدة لدى البنوك والنقد كما في  
 

145,431 569,542 
  ──────── ──────── 

 ديسمبر  31قد كما في  والن  البنوك األرصدة لدى  
 

666,834 145,431 
  ════════ ════════ 



 التابعة  ركاتها.م.ك.ع. وشش  قاريةا العشركة دار الثري
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 ة المجمع  يلك التغيرات في حقوق المبيان 

 2021ديسمبر  31 فية نتهيلما ةنلسل

 
   الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 رأس
 المال

 تياطيح ا 
 إجباري 

 احتياطي
 اختياري 

 حبا أر 
 ةمرحل

 )خسائر متراكمة(

 اإلجمالي 

 الفرعي

الحصص غير 
 المسيطرة

مجموع حقوق 
 الملكية

 ييت و كدينار   ييت و كدينار   ييت و كر  دينا  يتير كو دينا  كويتيار  دين  ر كويتينا ي د  يكويت   ر دينا  

        

 15,983,214  2,007  15,981,207  (402,483) 866,845  866,845  14,650,000  2021يناير    1كما في  

 882,173       -    882,173  882,173       -         -         -     ة ملة للسن اش ال   يرادات اإل  إجمالي 

      -         -         -    (50,903)      -    50,903      -    ع إلى االحتياطياستقطا 

      -    (2,007) 2,007  2,007       -         -         -    التغير في حصص الملكية في شركات تابعة

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

 16,865,387       -    16,865,387  430,794  866,845  917,748  14,650,000  2021بر  يسم د  31في  

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

        

 15,424,743  1,078  15,423,665  (960,025) 866,845  866,845  14,650,000  2020يناير    1كما في  

 558,471  929  557,542  557,542       -         -         -     ة للسن ة  مل اش ال   ت يرادا اإل  إجمالي 

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

 15,983,214  2,007  15,981,207  (402,483)   866,845  866,845  14,650,000  2020  بر سمي د   31في  

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

 

 



التابعةركاتھا.م.ك.ع. وششا العقاریةشركة دار الثری
جمعةالمالبیانات المالیة ایضاحات حول 

2021دیسمبر31ة في كما في وللسنة المنتھی
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كة شرالل حوت ومامعل -1

ا الماللتصرتم  البیانات  بإصدار  لییح  المجمعة  العقاریةة  الثریا  دار  (شركة  وشركا ماأل"الشركة  ش.م.ك.ع.  ة بعتا التھا ") 
لقر2021برسمدی 31في  ة المالیة المنتھیة  سنلل")المجموعة"لیھا مًعا بـ  ر إیشا ( خ ی ربتا األمإدارة الشركة  سلج مراوفقاً 

السنویة.  الجمعیة العمومیة تماع في اج مجمعة لبیانات المالیة اھذه التعدیل مساھمینللویحق،2022رسما 30

ة یفي اجتماع الجمعساھمین  من قبل الم2020ر  مبیسد31في  للسنة المنتھیةةجموعمللةمعلمج ة ات المالیبیانا ماد التم اعت
.أي توزیعات أرباحعنلم تعلن الشركة األم. 2021أبریل14خالمنعقد بتارییة لسنوایةالعموم

رصة  علناً في بوھا  أسھم تداول  م  یتوفیھا ویقع مقرھا  ویت  في دولة الكتم تأسیسھا عامة مساھمة  شركة ھي  األمة  ركالشإن  
.2009أغسطس 18منذ یتالكو

، وھي شركة مساھمة  ")الكبرىألم اكة("الشرم.ك.ع. واالستثمار ش.لمویلشركة المدار للتالشركة األم ھي شركة تابعة  
.عامة تم تأسیسھا ومقرھا في الكویت ویتم تداول أسھمھا علناً 

،  1376ب.  ، الصالحیة وعنوانھا البریدي المسجل ھو ص.، شارع فھد السالمیقع المقر الرئیسي للشركة األم في برج السالم
، دولة الكویت. 13014الصفاة 

:یةفیما یلي األنشطة الرئیس

في دولة الكویت أو في الخارج باإلضافة إلى المجموعةلحساب  اضيت وقطع األرتملك وبیع وشراء وتطویر العقارا
ئم قسا ، وقیودھا على المتاجرة في، بما ال یتعارض مع األحكام المنصوص علیھا في القوانین المعمول بھا إدارة الغیر

مبین.كما ھو  السكن الخاص
الكویت فقط.ارجداخل وخ المجموعةلعقاریة لصالح سندات الشركات او وبیع وشراء أسھم حیازة
  اعداد الدراسات وتقدیم االستشارات في القطاع العقاري بكافة أنواعھ بشرط استیفاء الشروط المطلوبة لمن یزاول ھذه

المھنة.
 با الخاصة  الصیانة  بأعمال  المملوكة  القیام  والعقارات  فالمجموعةلمباني  بما  وك  ذلي  والغیر  الصیانة  القیام أعمال 

التكییف بما یحافظ على المباني وسالمتھا. یكیة والكھربائیة والمصاعد وأعمالنیكا باألعمال المدنیة والم
 العقاریة وفق األنظمة المعمول بھا في الوزارةالمجموعةتنظیم المعارض العقاریة لمشاریع.
 .ترتیب المزادات العقاریة حسب أنظمة الوزارة
التخ اس المال دام  المفائض  لدى  ي  استثالمجموعةتوفر  خالل  مهمارمن  تدار  محافظ  والجھات في  الشركات  قبل  ن 

المتخصصة.
  لتشغیل البناء واالمساھمة المباشرة في البنیة التحتیة للمناطق والمشاریع السكنیة والتجاریة والصناعیة من خالل نظام

.امنظنفس البوإدارة المنشآت العقاریة لتحویلوا

یكونالمجموعةز  یجو أو  أن  طریقحصص  بأیة  منتشارك  قد  يتلاتلك  أو  طة أعمال مماثلة  شني شركات تزاول أفة باسة 
.  بھا أو تلحقھا كاتالشرھذه أن تشتري ًضا یأھا لز ت أو خارجھا. ویجوالكویلة ودھدافھا داخلأق قی لى تح تعاونھا ع

مة السیاسات المحاسبیة الھاودعدااإلاسأس2

د عدااإلاسسأ2.1

لدولیة.  اسبةمحا معاییر السجل منعرة المالیة الصادریر تقا للللمعاییر الدولیةا قفوةعممج لامالیة البیانات الإعدادتم 

تم ياریة التالستثموالعقارات ااالستثمارات في أسھم ء استثنا التكلفة التاریخیة ب سا أسعلىة یة المجمعنات المال بیا الإعدادتم 
لة.  ادلعة اقیمبالا اسھقی

.  األمكة شرئیسیة للعملة الرضا الیأثلذي یمالكویتي الارنیدلا بعة جملمایة مال انات الیبتم عرض ال

المتقدم المجمعةالبیانات  المتعلقوما المعلالیة  المقارنة  تسابقةالسنةبالة  ت  إ.  وینص تعادة  م  المعلومعرضف  ت ا بعض 
.  المعروضةتا علومالمة جودن سیح ض تلغرفنیصاء إعادة الت جرایة. تمالحالفترةفي الف نیتصالع فق متتوالة رنالمقا 

ًا إلى مبدأ االستمراریة.أعمالھا استنادقامت المجموعة بإعداد البیانات المالیة على أساس مواصلة 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامةو دعدااإل اسأس 2
 

 حات جموعة واإلفصامسبية للحالمالتغيرات في السياسات ا 2.2
 

  جديدة والمعدلةلا تفسيراوالتة جديدالالمعايير  2.2.1

ال والتعديال عاييمال  عضب بيق  بتط ل مرة  وأل  ةمجموعقامت  ت  تر  للفترسالتي  اي  السنوية  أرات  في  تبدأ  بعد  لتي  ير ا ني  1و 

 سريولكن لم    رداصر  آخ  يلو تعدأ  رتفسي  وأ  رايالمبكر ألي معيق  بالتطب  ةلمجموعاقم  م ت. ل)ما لم يذكر خالف ذلك(  2021

   .عدب
 

لا  صالحإلا الفائدة  لمعياري  المعيدتع:  2لمرحلة  ا  -معدالت  على  لالدو يار  الت  ومعيار  9ة  اليمالرير  ا لتقلي  ة بسالمحا، 
  16ة يلا مال ريرتقالل يل دو لمعيار الوا 4ي للتقارير المالية ر الدولمعياوال 7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39 يلدولا

إع التعديالت  مؤفاءاتقدم  وتقت  بتعت  التية  على  لق  يتعندممعة  المجالمالية  البيانات  التأثيرات  اسا  )ام  معدل    إليبور( تبدال 

 اً من المخاطر.دة بديل خالي تقريبفائ ك بمعدلونض فيما بين البوالمعر
 

 ات العملية التالية:  الت المبررالتعديتتضمن 
 

   تغيرتليس  يلعممبرر على    تازم  تغيرات  أو  التي ينقدال  ات فقتدالتعاقدية  مبت  ة  بصورة  مطلوبة  لية  لعم  ةراشكون 

 وقية. في سعر الفائدة السة كرادل الحعيالمتغيرة، بما  فائدةلي سعر اتها كتغيرات فعاملتم متي يوال الح،اإلص

 ن  دوصنيفات وتحوط الوثائق  تلا  ر لتحوطبوي اإل  دلح معاؤها بموجب متطلبات إصاليتعين إجر  ت التيتغييرالالسماح با

 . التحوط قةعال قفتو

 للشر مؤقت  إعفاء  من اكتقديم  اتطلبالم  يفاءاست  ت  بصورةيتم  لتي  ات  األد  عندما  منفصلة  تحديدها  تصنيف  التي   ةايتم 

 لمخاطر. لبند ا ر كتحوطريباً من المخاطمعدل فائدة خالي تقل محت
 

ت التعديالت أي  ال  .موعةالمجمعة للمج  المالية  تانايالبى  عل  ريأث لم يكن لهذه  العملية فيخدام اعة استمجموتعتزم   لمبررات 

 عول.الفترات المستقبلية عندما تصبح سارية المف

 

   16لدولي للتقارير المالية ر ا معيالى الت ع يالعدت - 2021يونيو   30بعد  19-كوفيد سبفيرو  ةقلمتع لجير االتأ تازايتما
التأجزات اامتيا   2020مايو    28دولية في  الة  حاسبمالير  أصدر مجلس معاي على   تاليد عت -  19-بفيروس كوفيدة  لمتعلقير 

ا. ترجيلتأاعقود    16المالية  ارير  للتقي  ولدلاالمعيار   المعياللمستأجرين    إعفاءً   ت دياللتعمنح  إرشادات  الدومن تطبيق    ي لر 

ء  باو   تفشيرة ل جة مباشئة كنتيتيازات التأجير الناش امس  ما يعكب ر  أجيعديل عقد التبشأن المحاسبة عن ت  16ية  قارير المالللت

 19-دبفيروس كوفي  لمتعلقا  رالتأجيتياز  امن  كاذا  إيم ما  ي جر عدم تقلمستأار اختي  قد  مبرًرا عمليًا،  هن. نظًرا لكو 19-كوفيد

المؤجر من  المستأجر  لعقد    ديالعتيمثل    والممنوح  يقوم  ال.  أم  تغييحتباتيار  خاالذا  به  يقومالذي  التأجير  أي  في  ساب  ر 

الت المدفوعات  عن  ناتجأجير  بماة  المتعلق  التأجير  الط 19-ديف وكتياز  يالة  قيربنفس  حدوث  حتسب  تي  تغييأبها  ا  قً وف  ر ي 

 .لتأجيرقد اعل عديال ، إذا لم يمثل التغيير ت16المالية  رلتقاريل يالدول يارمعلل
 

جلس م الم، قا19-يد  ئحة كوفلكن نظراً الستمرار تأثير جاو  ،2021و  نييو  30كان من المقرر تطبيق تلك التعديالت حتى  

  .2022 نيووي  30تى ملي حلعا ررلمباتطبيق   بمد فترة 2021رس ما 31في  حاسبة الدوليةملا الدولي لمعايير
 

 .2021 أبريل 1معة السنوية التي تبدأ في أو بعد يسري التعديل على فترات البيانات المالية المج
 

للتطبيق    قابالً   عملي إذا أصبح النها تخطط لتطبيق المبرر  ولك  19-يدبكوفعلقة  ة امتيازات إيجار متتتلق المجموعذلك، لم    عمو

 طبيق.تلل ح بهاوة المسمخالل الفتر
 

   محاسبية الهامةلخص السياسات الم 2.3
 

 تجميع ال ساأس   2.3.1
 

ق  تتحق. مجمعةة الماليت اليانا تاريخ البي وشركاتها التابعة كما ف ماألشركة للة اليالبيانات الملمالية المجمعة بيانات اال تتضمن
المستثمر فيها    ةاركتها في الشركمشن  غيرة من لها حقوق في عائدات متأو يكور  اطعة لمخو مدما تتعرض المجنعطرة  يالس
 ا.  تثمر فيهسملاالل سيطرتها على الشركة خ نملك العائدات ى تلعأثير قدرة على التلا اهن لدييكوو
 



 

 التابعة  ركاتها.م.ك.ع. وشش  ا العقاريةشركة دار الثري
 

 

  جمعةالمالبيانات المالية ايضاحات حول 

 2021 ديسمبر 31ة في كما في وللسنة المنتهي

 

 

12 

 

 )تتمة(  ةسبية الهاملمحا السياسات او دعدااإل اسأس 2
 

 )تتمة(  محاسبية الهامةال السياساتلخص م 2.3
 

 )تتمة(تجميع ال ساأس   2.3.1

 لدى المجموعة:  يكون دماعنفقط ر فيها ركة المستثميطر المجموعة على الشتس، ةدحدوبصورة م
 

 القة  ليحالق ا لحقوا  أيالمستثمر فيها )  الشركة   ى لسيطرة علا ات الصلة  ذ  طةشنيه األتوجعلى  لية  ة الحا ردالتي تمنحها 
 ا( يهكة المستثمر فلشرابخاصة ال

 ها الشركة المستثمر فيفي  كتهامشار تغيرة من في عائدات م التعرض لمخاطر أو حقوق 

 على عائداتهاالتأثير  ييها فف رممستثالشركة ال ىلها عتيطرسام دلى استخالقدرة ع 
 

لمجموعة االفتراض وعندما تحتفظ ا  ذا صويت. ولدعم هتال  قة حقولبين أغشأ متنة  رطن السيبأ  اك افتراض هنة،  ماة عروصب

ح  أقلب أغلبية  اوقمن  مماثلة  لتصق  حقوق  أو  المسويت  فيللشركة  اعتبارهاومالمج  أخذتها،  تثمر  في  ال  عة   ئق اقحكافة 

 ي ذلك:ا فيها بمر فتثمسمالة ركا على الشتهطرمدى سيالصلة عند تقييم   وف ذاتوالظر
 

 ر فيها اآلخرين في الشركة المستثم ألصواتحاملي ا مع مالقائدي تعاقب التيترلا 

 اقدية األخرى التع تيبات ن التراتجة مق النالحقو 

 ةلالمحتمالتصويت  قوحقو وعةمجالميت لدى حقوق التصو 
 

عند تضمينها  لية  تماثلة على البيانات الماير الماسبية غمحاليتم إجراء التعديالت المناسبة، متى أمكن ذلك، على السياسات  

 . وعةم جمع السياسات المحاسبية للم لتتوافق المالية المجمعةفي البيانات 
 

تمجم لاتعيد   سيطرتهوعة  مدى  القييم  على  اا  حالستلمشركة  في  فيها  ال  ةثمر  كانت  وجود    إلى  يرتش  فوالظرو  حقائقإذا 

أوف  غيراتت واحد  عامل  ل العوام  منر  كثأ  ي  الثالثة  تلسل  يبدأ  التابالشرجميع  يطرة.  عكة  على    المجموعة  تحصل  ندماعة 

اة  طرالسي اشركلعلى  السيوتتعة  ابتلة  هذه  عندمارطوقف  المج  ة  الشركةتفقد  على  سيطرتها    إدراج ويتم  .  عةالتاب  موعة 

واإلوباوالمطل  داتوجالمو المالو  تايرادت  ابالش  تعلقةمصروفات  بيعها  حيازته  تم ي  لتا  لتابعةركة  أو  السنةخالا  في    ل 

انات  البيا تاريخ حصول    معةلمجالمالية  علمن  االمجموعة  حرلسيطى  ت رياتتى  ة  المجم  وقفخ  ععوسيطرة  اة  ة  رك شللى 

 بعة.التا
 

ا  رسائالخأو    رباحتتعلق األ المسيطرة    غير  صصحوال  ماألركة  الش  مياهسمة األخرى باملالش  يراداتإلوكل بند من بنود 

ية لمالانات ايبورة على الء تعديالت عند الضرإجراة. ويتم  سيطرر المغي  في الحصص  رصيد عجز  إلى  لكن أدى ذإ  تىح

ل  شركاتلل السياسبيالمحاس  تالسياسا  قتتوافالتابعة  مع  المحاسبيةة  استبعاد    ة.وعللمجم  ات  الموجودات    ةفاكويتم 

الب   مايفوالمطلوبات   واوح  ةمجموعين شركات  الملكية  والتدفصروفاوالم  داتاريإلقوق  النقدت  ت  مالبالمعاة  لقتعالمية  قات 

ة، ابعة، دون فقد السيطرة تشركملكية    في حصة  ريبة عن التغلمحاسيتم ا  يع.ملتجد ال عنلكامموعة بابين أعضاء المج  يماف

 ة.  حقوق ملكي لةامكمع
 

  والحصص  لوباتوالمطلشهرة(  في ذلك ا   ما)ب   الموجودات  ال تسجل  افإنهكة تابعة،  شر  على  ا فقدت المجموعة السيطرةذإ

ا لاألخربنود  وال  طرةمسيلغير  الملحقى  الص كية  وق  خسااربأ  يأل  جيستتم  يما  بين،  لةذات  أو  ف  رئ ح  الدخل    ي ناتجة  بيان 

   ة.دلاعوفقًا للقيمة ال بهمحتفظ  بأي استثمار رافعتاليتم ا .المجمع الشامل
 

 : ليي ماللمجموعة المجمعة لمالية ا تبياناتتضمن ال
 

التأسيس د بل التابعة ة م الشرك س ا % ية حصة الملك   نشطة الرئيسية أل ا    

  2021 2020  

 تجارة عامة ومقاوالت %100 %100 الكويت .م.م.ركة الثريا ستار ذش

 عقارات %99 %99 الكويت * (فلةق)م ك.م.ش.  يةلعقارا الكويت انيمب شركة

توي الك  .م.م.شركة المدار الذهبية العقارية ذ  راتالمتاجرة في العقا  100% 100% 
 

في هذه  قالمتب  سهماألإن      * بها من  التابعة مح  الشركةية  ة  يازالحلغ  تبتالي،  لاب. والمجموعةابة عن  ني  خرىأ  فطراأل  بقتفظ 

 %.  100 ةنسبالتابعة  الشركة ي هذه ة للمجموعة ففعليال
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامةو دعدااإل اسأس 2
 

 ة( )تتم هامةة المحاسبيال السياساتلخص م 2.3
 

 ة شهروال عمالاأل جدم 2.3.2

ذي لا،  قابل المحوللمموع اج وفقًا لمتقاس تكلفة الحيازة  زة.  ياطريقة الح  تخدامدمج األعمال باسليات  عمن  سبة عاالمحم  يت

الحيازةقيمة  بال  يقاس تاريخ  في  أية  وقي  العادلة  مسيطرة  مة  غير  المافي  حصص  بالنسارشتلشركة  لة.  دمج  يلعمكل  بة  ة 

افي  الحصة في صة  أو بنسب  لة العادما بالقيمة  كة المشتراة إالشر   يرة فيطلمسغير ا  قياس الحصصة  وعمجر المختا، تأعمال

 ات اإلدارية. المصروفضمن يف الحيازة كمصروفات وتدرج تكال  لييتم تحم .اةشركة المشترلل حددةمجودات القيمة المو

 

تقمعند الا  بحيوم مجوم  بتإف،  الأعمازة  عة  تقوم  اقيينها  التي  الت  ادلموجو م  حيمالية  المقدرة  طلوباموال   هاازتتم  المالية  ت 

ال وفقا  والتصنيفد  لتحديغرض  التلمناسب  للشروط  واً  وا  فلظرواعاقدية  ذات  رشالالقتصادية  كلاوط  تاريخ  صلة  في  ما 

 الحيازة.
 

أ يتم تحويله مي مقإن  قابل محتمل  المشتريبن  بيتم    وفس  ل  تاإدراجه  في  العادلة  الحيازة.القيمة  قياس  ريخ  إعادة  يتم   ال 

كحقوقلمحتابل  مقاال المصنف  ا  مل  التسوية  عن  المحاسبة  وتتم  ضملكية  المحتمل إن    الملكية.قوق  ح  منلالحقة  المقابل 

ك التزام    لأصالمصنف  المن  منقع ضيية ومال  أداةهو  أو  للتا  اريعطاق  الماليةألا  9ة  لماليا  ريرقالدولي  قياسه  دوات  ، ويتم 

.  9لدولي للتقارير المالية  ر امعياللطبقاً    لدخل الشامل المجمعبيان افي    ةدل اة العملقيالتغيرات في ا  إدراجع  العادلة م  ةلقيمبا

ً   9  يةلارير المقالتار الدولي ليعيندرج ضمن نطاق الم  المقابل المحتمل اآلخر الذي ال  تم قياسوي في تاريخ   ةدل عالمة ايلق لوفقا

  .عبيان الدخل الشامل المجمن ي القيمة ضمف التغيرات جاإدر ععة مكل بيانات مالية مجم 
 

اق  يتم ً ئد مبلشهرة  ياس  باليا المدرج  المحول  المقابل   إجماليتي تمثل زيادة  )اللفة  كت  الموالقيمة  طرة وأي  يسة للحصص غير 

ملكية سا  حصص  بها  صافقبمحتفظ  عن  الودوجملا   ياً  تملا  دةمحدات  المقدرةحيا  تي  والمطلوبات  إزتها  القيمة  نت  كاا  ذ(. 

لصادالع الموجوداتلة  تتت يازحتم    تيال  افي  المجاها  تحديد    ،للمحوا  لب قاوز مجمل  تقييم مدى صحة  المجموعة   افةكتعيد 

التي تم حيازتها وكافة  موال المقدرة،  لا جودات  لقخدستملا  تاة اإلجراءعجا تقوم بمرامكمطلوبات  التي سيتم بالغ  ملا  سيامة 

تا انته  .ةزياريخ الحاالعتراف بها في  التقيت  إذا  الموج  دلةعالاة  مالقي  دةياز  إلىيم  إعادة  ها عن  ازتحي  ملتي تا  تودا لصافي 

 .  األرباح أو الخسائرالربح في  إدراج مجمل المقابل المحول، يتم
 

تبار انخفاض خاإجراء  . لغرض  متراكمة  القيمةفي  اض  فنخر اخسائأي  اً  هرة بالتكلفة ناقصتقاس الش   المبدئي،  االعترافبعد  

المك الشهرة  توزيع  يتم  دتسالقيمة،  في  األعمامبة  الحيازة،ج  تاريخ  من  لدى  إلى    ل،  النقد  إنتاج  وحدات  من  وحدة  كل 

  رى خت األالوبالمطأو    الموجوداتعن تخصيص  رف النظر  المجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من دمج األعمال بص

 تلك الوحدات.إلى  كة المشتراةشرلل
 

إحدىرهشال  إدراجيتم  ما  عند ويتقدنلا  جإنتاوحدات    ة ضمن  مبعاد  است  م ،  العمجزء  تلكبد  ليةن  يتم    اخل   ج اإدرالوحدة، 
 . يةلعملبعاد االناتجة عن است  أو الخسائرباح  األريد  دحتند  ة للعملية ع يلدفتراالقيمة    ة المستبعدة فيطة بالعمليتبهرة المرلشا

ة  به من وحدحتفظ  ء المالجزوتبعدة  سملا  ةية للعمليبسقيم النس الاسعلى أ  ه الظروفذه  لظي  يتم قياس الشهرة المستبعدة ف
 . نقدال إنتاج

 

 ً ً   لدمج أعمافي عملية  المسجل  المحتمل  م  االلتزا  اس قييتم مبدئيا ً   بلغبالماسه الحقا  يقويتم    .ةادللقيمته الع  وفقا  المسجل وفقا
ل  المسجلغ  مبلا  أو  لةتمحمدات اللموجوالمحتملة وا  تصصات والمطلوبامخال  37لي  حكام بمعيار المحاسبة الدوألا  باتلمتطل

ً  ان ذلك)متى كصاً مبدئياً ناق  ى.أيهما أعل تدايراإل اعتراف بوفقا لمتطلبات االالمسجل م متراكاء الاإلطف( مناسبا
 

   باإليرادات افعتراال 2.3.3
تحويل  يقالمجموعة بالتزامات األداء عن طر عندما تفي مدار الوقت زمنية أو علىت عند نقطة ادارراف باإلييتم االعت

 في ترتيبات إيراداتها.  شركة أساسيةالمجموعة بشكل عام أنها  خلصت عمالئها. هد بها إلىة أو الخدمات المتعلبضاع ا
 

 ات التأجيرراديإ
المجموعة  تس كت العمل كمؤإيرادب  التشغيلي والتي ال  ألتا  جر في عقودات من  التحول بموجبجير  مخاطر والمزايا ها كافة 

 ستثماري.المرتبطة بملكية العقار اال
 

بت على مدى الثاأجير الناتجة من عقود التأجير التشغيلي للعقار االستثماري على أساس القسط  التات  إيرادن  تتم المحاسبة ع
 . غيليةيعتها التشنتيجة لطب المجمع الدخل الشامليان ب في" يراداتإلاها ضمن "إدراجويتم  ة عقد التأجيردم
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامةو دعدااإل اسأس 2
 

 )تتمة(  محاسبية الهامةال السياساتلخص م 2.3
 

 ()تتمة باإليرادات افعتراال 2.3.3
 

 تقديم الخدمات للمستأجرين 
قيات اإليجار جر في اتفامؤك  تدخل المجموعة  اإليجار،يرادات  إ  سبلكأساسي  شكل  ظ به بلنسبة للعقار االستثماري المحتف اب

لالمعيار الدو  قتقع ضمن نطا  التي الماللي  المقدمة للمستأجرين )أي  16ية  لتقارير  . وتشمل هذه االتفاقيات بعض الخدمات 
إلضافة إلى خدمات الدعم  اب  ،ذلك(  إلى  ، ومانواألم  التنظيف،طق المشتركة )مثل  العمالء( بما في ذلك خدمات صيانة المنا

)م والخدماتخ  ثلاألخرى  االستقبال  الصل األ  دمات  ذات  المقاةخرى  يشمل  المحمل  (.  هذه بل  مقابل  المستأجرين  على 
فوات  تحرير  يتم  المتكبدة.  النفقات  بعض  وتسديد  المستأجرين  على  المفروضة  الرسوم  بشكل  الخدمات  الخدمات  هذه  ير 

 منفصل.
 

دام  خاستحق  أصل  ن  صل ع ة )يتم تحويلها بشكل منفريجالخدمات تشكل مكونات منفصلة غير إياه  أن هذ  موعة المج  تدحد
وتقع   ل األساسي(  الدولي  المعيار  نطاق  المالية  ضمن  وت15لتقارير  اإليجار    بتوزيع  المجموعة  قوم.  لعقد  العقد  في  المقابل 
  .قلستبي المالنسالبيع ( على أساس سعر غير إيجاريةدات )المنفصل واإليرا

 

ا الخدمات سلسلة من  التي يتم  دملختمثل هذه  اليومية  ا  مدار  على  بشكل فردي  هاؤ يفااست ات  لمستأجرين يتلقون الوقت ألن 
 لتقدم.لقياس ا المنقضويستهلكون في نفس الوقت الفوائد التي تقدمها المجموعة. تطبق المجموعة طريقة الوقت 

 

   بيع البضاعة
العميل   ىل إ  البضاعةلى  رة عا السيطهلخالل  تي تنتقالة  نيلبضاعة في الفترة الزم من بيع اة  تجنادات اليرااف باإل يتم االعتر

 .تسليمالذلك بشكل عام عند  تموي
 

 من بيع العقارات   اإليرادات
ذلك   متوي،  ليلعمإلى ا  على األصلا السيطرة  هلخالل  نتقت  تيفي الفترة الزمنية المن بيع العقارات    باإليراداتيتم االعتراف  

 األصل.  بشكل عام عند تسليم
 

ا هلخالل  تي تنتقالزمنية الفترة  في الفائه  المجموعة أن هذا قد تم استي  حددت  د وق  أداء فرديالتزام    المكتمل  العقاربيع    كليش

للعقودالسيطرة المشروط  غير  للتبادل  بالنسبة  بشكل  .  هذا  يحدث  تنتقل  ،  عندما  إلىعام  القانونية  ب  الملكية  بة نسالالعميل. 

 .الهامةوط جميع الشراستيفاء ند ًما عموع يحدث هذا المشروطة،ادالت بللت
 

 ستة أشهر من تاريخ توقيع العقود.  خاللنية والتي عادة ما تكون في كية القانوم استالم المدفوعات عند نقل الملتي
 

 فوائدإيرادات ومصروفات  2.3.4

ومصروفات   بإيرادات  االعتراف  بي  دوائالفيتم  الشامل  انفي  األد  المجمع  الدخل  التي  ا ت  والجميع   أرباح  تحمللمالية 

 معدل الفائدة الفعلي.م طريقة اباستخد
 

  رباحاأليع توز 2.3.5

ال بسداد  مجموعة  تسجل  تكون العندما    حابرأتوزيعات  التزام  وفقامجمال  ر يتقد  علىفة  متوق  اتوزيعتلا    ن  لقانو  وعة. 

 لويسج  .السنوية  ةلجمعية العموميا  جتماعا  يفن  قبل المساهمياعتمادها من  ما يتم  ندع  لتوزيعاتتصريح با، يتم الاتكرالش

 ة.الملكي من حقوقض شرةمبا لالمبلغ المقاب
 

المو علىيتم  األ  افقة  البيانا  دبعة  للسن  رباحتوزيعات  االيلما  تتاريخ  اة  ويتم  كحدح  صافإللمجمعة  بعوث  عنها  تارقع    خ يد 

 لمجمعة.البيانات المالية ا
 

 إيرادات توزيعات أرباح   2.3.6

  .ستالم المدفوعاتحق في اال يثبت اعندم باحرتوزيعات األ اتإيرادب ترافعااليتم 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامةو دعدااإل اسأس 2
 

 )تتمة(  محاسبية الهامةال السياساتلخص م 2.3
 

 ب ئراضلا 2.3.7

 العلمي  سسة الكويت للتقدممؤحصة 
ساب المعدل استناداً تحالاً ل قوف  األمة  ركشلاب  الخاص نة  الس  ربح% من  1  ةبسللتقدم العلمي بن  يتالكوؤسسة  م  حصة  تحتسب

 ة لتابعاو  ة لشركات الزميلا  من جة  تالنا  داتيرابعاد اإلينص على أنه يجب استالذي    ؤسسةلمدارة اقرار أعضاء مجلس إ  إلى

 الحصة. د ديتح من ربح السنة عند ريجباطي اإليااالحت إلى ستقطاعالدارة واإلفأة أعضاء مجلس اكاوم
 

 الوطنية   الةمعلا عم ضريبة د
 2000نة  لس  19ن رقم  وفقا للقانو  األمبالشركة    لخاصا  السنة  % من ربح2.5ة دعم العمالة الوطنية بنسبة  ضريب  تحتسب

 . 2006 لسنة   24 مة رقوزير الماليقرار و
 

  الزكاة

  ي الذ   2007  ةسنل  58قم  المالية ر ة  وزارر  رالق  وفقا  األملشركة  باص  لسنة الخاا  من ربح  %1  سبةاة بنالزك  تحتسب حصة

 .2007ديسمبر  10اعتبارا من  يسري
 

 حق الال ياسالقو المبدئياف االعتر – اليةمال دواتاأل 2.3.8
 .رىشأة أخ لمن لكيةحقوق م أداة لي أوالتزام ماة ومالي لمنشأ أصلشأ عنه لمالية هي أي عقد يناة ا األد إن
 

 ية للماات الموجودا( 1
 

  ياسالقو المبدئياف االعتر
ايتم تصني اودالموجف  المبدئي  المت  ً   قاسةات مجودكمولية عند االعتراف  أقوف  الحقا المطفأة  للتكلفة  القبا  واً  من    عادلةليمة 

 .األرباح أو الخسائرلة من خالل دعاالالقيمة  ألخرى أوالشاملة ا يراداتالل اإلخ
 

نموذج  إلىالمالي و صللأل يةنقدية التعاقدفقات الدتخصائص ال ىإل مبدئياف الرتاالع عندلية ات الماوجودلما تند تصنيفسي
المستخداألع قبل  ته مرام إلدمال  باستن  بين  دينمال  أرصدة  اء نث المجموعة.  تالتي ال تتضمن  تلك جو  مويلند  أو  التي   هري 
ً دئي ة مبموعمج الا، تقيس  رر العملي لهطبيق المبتعة بلمجموا  قامت لة معادا تكاليف المدلة زائاعيمته القل  وفقاالي  الم  لص األا

 ضمنت ت لتي الادينين الم دةرصأل سبةنلا. وباألرباح أو الخسائرل من خال ادلةعلمة االمدرج بالقيالمالي غير  صلفي حالة األ
ً و اياسهق مت، فيلهاي ملة بتطبيق المبرر الع عامت المجموتي قك اللو تل جوهري أبند تموي  ملة.اعمر ال لسع فقا

 

بال  هياسقو  المالي   صلاأل  رض تصنيفغل أو  المطفأة  خبالتكلفة  العادلة من  اإلال قيمة  األ  يراداتل  أن ي  ى،رخالشاملة    جب 
التقييم    إلىار  شالقائم. ي  غمبلال  لصأى  ة فقط" علغ والفائدمبللا   لأصات  قات نقدية تمثل "مدفوعدفت  إلىؤدي  ي  بار خت باهذا 

ايت  .اةلى مستوى األدإجراؤه ع  فقط ويتم  ةئدوالفا  المبلغ  أصل  تاعومدف التدفم تصنيف وقياس الموجودات  ت  اقلمالية ذات 
للقيمة اائوالف  لغمبال  صلأ   اتوعفدم  تمثللتي ال  قدية االن عن    رالنظبغض    األرباح أو الخسائرخالل    ن ملة  لعاددة فقط وفقاً 
 عمال. األ موذجن
 

نموذ المعومجلما  مالأعج  يشير  الإبتعلق  ة  الجومدارة  إدارة    إلىلية  امودات  لموججمومالكيفية  المالية من  عة    أجلوداتها 
  أو   ةعاقديالتية  ات النقدفقتدال  صيلحدية سوف تنتج من تالنق  دفقاتتلا  نتذا كاإ  ما  لويحدد نموذج األعما  قدية.ن دفقات  ت  إنتاج
عمال ج أذمون  المطفأة ضمنلتكلفة  ابلمقاسة  او  لمصنفةا  يةاللمدات اوجومبال  فاظحتالأو كليهما. يتم الية  المادات  جوموالع  بي

با  إلىيهدف   اللالمالية    لموجوداتاالحتفاظ  اتحصيل  النقدية  فيقدعاتلتدفقات  االي  ينح  ية  احتفاتم  بالموجودات  ية  لمالظ 
النقدية    تقاالتدف  تحصيل  إلىف  ديه  عمالج أوذنمالشاملة األخرى في    تيراداإلل اخال  لة منالعاد  ةالقيمقاسة بلمفة واالمصن

 والبيع.  تعاقديةلا
 

ً   هيدحدتم تي يزمن  وجودات خالل إطارسليم المتتي تتطلب  مالية الريات أو مبيعات الموجودات التشم  إن   ئح وااً لل وفقعموما
  ه يفتلتزم  ي  لذايخ  التار  أية،  جرالمتاتاريخ    في  سجيلهايتم ت  يادية(تالعقة الطري باالمتاجرة  )  األسواق  فية  دئالسا  فاعراألأو  

 .صلأو بيع األبشراء  ةعالمجمو
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   الالحق ياسالق

 ئات:ف ع برأ ىلإ اليةلمت اوجوداالمتم تصنيف الالحق، ي ساغراض القيأل
 

 ين(طفأة )أدوات الدفة المالتكلرجة بمد ت ماليةادوموج 

 والخسائر المتراكمة    رباحاأل  إدراج  ةإعاد  مع  خرى األ  املةالش  يراداتإلا  من خاللالعادلة    ةدرجة بالقيممودات مالية  موج

 أدوات الدين( )

 ماليداجومو بالقيصنفمة  ت  م  ة مة  اإلالعادلة  خالل  الشا  تيرادان  إ دورى  خألاملة    ر خسائلاو  رباحاأل  جرا دإعادة  ن 

 لكية( موات حقوق ال)أدراف االعت إلغاءالمتراكمة عند 

 األرباح أو الخسائرمن خالل ة العادلة ميلقة بادرجة مت مالياموجود 
 

 ( الدين  دواتة )أفأكلفة المطالتأ( موجودات مالية مدرجة ب
في نخفاض  اللتتعرض  ولفعلي،  ائدة افلمعدل ا  ةقيستخدام طرأة بامطفلا   لتكلفةرجة بادالم  دات الماليةس الموجوايحقا قال  متي

 قيمته.  أو تعديله أو انخفاض  صلعتراف باألالا ءغاإل معندما يت سائرأو الخ األرباح فير خسائوال رباحتسجل األة. القيم
 

 الدين(   تأدوارى )خلة األمالشا داترايإلخالل االعادلة من  ةمالقي رجة بدالية مب( موجودات م
بودلنسبة ألاب المدرجة  الدين  العادلة من خالات  ت  ترادا يل اإلالقيمة  أو    اتإيرادسجل  الشاملة األخرى،  تقييم   ةادعإالفوائد 

ة  قا بنفس طريهابويتم احتس  معمجال  ملالشا  الدخل  الرد في بيان  عمليات  وئر انخفاض القيمة أساوخ  نبيةج ألالت االعم  يلوحت

الاستاح الماليةاوجودمب  تسلتكلفابالمقاسة    ت  المطفأة.  التغيرات  ة  القيمة    المتبقيةجل  الشاملة   اتيراداإل  ضمنعادلة  لافي 

عند  األخرى فم ال  غيرالت  راجدإعاد  ي   ،فاالعترا  ءغالإ.  اتراكم  القيمة  فيالمسجدلة  لعاي  االشا  اتيراداإل  ل   إلى  ألخرىملة 

 . سائرباح أو الخراأل
 

 . األخرىاإليرادات الشاملة  من خالل  دلةالعا ةمة بالقيفنصدين موات دي أأعة ومجى المدليس ل
 

 ملكية(ال قوقحت األخرى )أدوا لةماالش داتة من خالل اإليرادلة بالقيمة العاصنفمالية مودات ( موجج

حقوق دوات  كأ  همأس  يف  اراتهاتصنيف استثم  ءلغاقابل لإل  يرغ  نحوعلى    تختارف المبدئي، يجوز للمجموعة أن  تراعاال  دنع

ة وفقا لمعيار المحاسبة  في تعريف حقوق الملكيتستوالتي  خرى  الشاملة األ  يراداتة من خالل اإلبالقيمة العادل  ةفمصنية  كلم

ى  علة  س كل أدااسأ  لى نيف عصالت  تحديدلغرض المتاجرة. يتم    تفاظ بهاحالا  يتمال  و،  لعرضا  :ليةالماألدوات ا  32  لي ودال

 حدة.
 

إدبأيتم    ال لهئاوالخس  حابراأل  راجدإادة  عا  الموجوداتر  الخسائر  إلىالمالية    ذه  أو  واألرباح  توزيعتسج.  األل    رباح ات 

  عة من هذهت باستثناء عندما تستفيد المجموعافودي الملحق فات  يثب ا  دمنع  المجمع  الدخل الشاملأخرى في بيان    اتادإيرك

الشاملة األخرى.   راداتيفي اإل  رباحه األذهتسجل    ،ةلهذه الحا  . وفييماللا  صلاأل  تكلفةن  م  زءداد لجتراسمتحصالت كلا

 ة.يملقاخفاض يم انيتقض لعرتت املة األخرى الشلا راداتيخالل اإل العادلة منة ة بالقيمفلكية المصنت حقوق المإن أدوا
 

 ئة.الف ههذ ضمن لغاءل لإلابنحو غير ق ىلع همأس في ستثماراتاالاختارت المجموعة تصنيف بعض 
 

 األرباح أو الخسائر  دلة من خاللالقيمة العادرجة بمالية م تموجودا (د
االمال  جوداتالمو  قيدت العادية  بالقيمة  الخسائرربااأل  خالل  لة منلمدرجة  أو  بيان  ح  ا  ركزلما  في  ة يمقللوفقًا  ع  جمملالمالي 

   .مجمعلا الشاملالدخل  نابي يف لكيةالم وقحقغيرات في تة مع تسجيل صافي اللادالع
 

ادلة  تصنيفها بالقيمة الع  لغاءل لإل ر قابالتي اختارت المجموعة على نحو غي  أسهمرات في  ثما ة بعض االستتتضمن هذه الفئ

  يعاتوزت  إيرادات  أو  ئدإيرادات فواذلك أي  ي  ف  ر بما والخسائ  رباحاأل  يسجل صافي    األخرى.لة  شامال  يراداتاإل  اللن خم

 .األرباح أو الخسائر يف احأرب
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامةو دعدااإل اسأس 2
 

 )تتمة(  محاسبية الهامةال تالسياسالخص م 2.3
 

 )تتمة( حقالال ياسالقو المبدئياف االعتر –الية مال دواتاأل 2.3.8
 

 )تتمة(  يةللماات الموجودا( 1
 فترااالع إلغاء
ء ي أو جزمن أصل مال  بأصل مالي )أو جزء  ة(وعمجللملمجمع  ي امالال  المركزان  بي  مند  عا ب تم االستيي  )أ  عترافالايتم  ال  

 عندما: بشكل أساسي ذلك( هينطبق علي  مابس حمالية دات موجو ةجموعمن م
  
 ؛ أو ت النقدية من األصلاستالم التدفقاق في الحقو تنتهي 
 المستلمة  لنقدية  ا  اتدفقبسداد الت  امزاتتحمل الت  أو  صلألا   نم  نقديةالت  م التدفقاالاست  في  وقحقلا  ل ويتحة بعالمجمو  ومقت

تأخامل  بالك ماديدون  تقوم)وإما    "والقبض  عفلد"ارتيبات  ت  جبمور بخآ  طرف  إلى  ير  أن  كافةيبتحو   المجموعة  أ(   ل 
دت فق  نهالكو  صل لألهامة  الا ر والمزايطاالمخ  فةظ بكاحتفاأو اال  تحويلب  ومقتأو )ب( أال  لهامة لألصل ر والمزايا اطالمخا
 .لى األصلعا تهسيطر

 

  "، ض والدفعفي ترتيب "القب  لوخدم بالوقأو تمن األصل    ةلنقديافقات  دالت  حقوقها في استالم  لحويتب  مجموعةال  موقت  اندمع
ويل تحب  ةمجموعالم  وإذا لم تق  ك االحتفاظ.لى أي مدى ذ لمخاطر ومزايا الملكية وإلت تحتفظ ب إذا ما زا  ء تقييم لماارإجب  تقوم

 المحولاألصل  في تسجيل    مجموعةلامر  تستلى األصل،  رة علسيطال ولم تفقد  صلأل  ازاير والممخاطالكافة  ب  اظفأو االحت
ياس األصل  قأيضاَ االلتزام ذي الصلة. ويتم    مجموعة ال  جلسته الحالة،  هذي  ف  .ألصلا  لىيطرة عفي الساستمرارها    رابمقد
   .مجموعةلا ابه  تحتفظ التيت تزامال واالالحقوق  يعكسس اسأعلى  بهط ام المرتبزتواالللمحول ا
 

المستمرة  قياس  يتم األشكتأخذ    يالت  السيطرة  على  المل ضمان  بصل  األلاحول  الدفترية  لذلقيمة  حد  لاو  أ  األصلك  صلية 
 .  لقأاده أيهما دس مجموعةلم الذي قد ينبغي على الستلمقابل الماألقصى ل

 

 ةي لات المداجوالموقيمة   ضانخفا
األرباح عادلة من خالل  يمة الق بال  ن غير المحتفظ بهاالدي  لجميع أدوات ةعقوت المتمان  ئاال  ئرخسا  صخصم  مجموعةال  تسجل

 كما يلي: أو الخسائر
 

 لنقداو نوكلبا  ىلد األرصدة 
  باستثناء المصروفات والدفعات األخرىالموجودات ، ً  مقدما
 انية(يالت ائتملمطفأة )تسه اة سة بالتكلفالية المقاالموجودات الم 

 

، ليس لدى المجموعة استثمارات دين مقاسة  ذلك  إلىة  إضافالمتوقعة.    خسائر االئتمانل  األسهمفي  ستثمارات  الال تخضع ا
 . األخرىالشاملة  راداتياإلل خالن بالقيمة العادلة م

 

 الئتمانيةمالية بخالف التسهيالت ا انخفاض قيمة الموجودات ال
األرباح   عادلة من خالليمة الق ن غير المحتفظ بها بالالدي  لجميع أدوات ةعقوت المتمان  ئاال  ئرخسا  صخصم  ةوعمجمال  تسجل

الخسائر المتوقعةاالئتمخسائر   تستند.  أو  بين  ال  إلى ان  لل  تفقاتدالفرق  وفقًا  المستحقة  التعاقدية  فقات لتداعقد وجميع  النقدية 
قدية  نف تشمل التدفقات السو  صلي.الفعلي األة  ئدفالا  دلمعية ل قريبت  ةة بنسبومصمخ  مها،استال  عةمومجال  النقدية التي تتوقع

رى التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ  خاأل  يةانتمسينات االئحتالا أو  ات المحتفظ بهمن بيع الضمانتجة  انالية  دالنق  قاتلمتوقعة التدفا
 . ةقديالشروط التعمن ا

 

االتسجييتم   م  عةوقمتال  ئتمانل خسائر  باتيلرحعلى  لسبلنن.  احة  لم  الت  ناالئتما  مخاطرل  ضرتعلاالت  زيادة يي  فيها  حدث 
ام  ماني مخاطر االئت بيرة فك احتالمبدئ  فاالعترنذ  الناتجة    ائرخسالل  بقام  توقعةالم  انساب مخصص خسائر االئتمي، يتم 

  تعرض لا  ت حاالنسبة لبال .شهًرا(  12  دةلم قعةتولما  ماناالئتشهًرا القادمة )خسائر    12ـ  لملة خالل اعن أحداث التعثر المحت
  خسائرمخصص  احتساب    دئي، يجبتراف المبعنذ االتمان مئ رة في مخاطر االدة كبيايالتي حدثت فيها ز  نمائتالا  مخاطرل
للتعرمتالمان  ت ئالا  خسائر  ابلمق المتبقي  العمر  مدى  على  الوقعة  بصرف  )خسائر  ظر  نض،  التعثر  توقيت    ماناالئتعن 
 (. ةادعمر األ دىم عة علىقومتال
 

ان تمئر االئخسا  باحتسا  فيسطة  ة مبق طريقبتطبي   مجموعةلم ا، تقواألخرىواالرصدة المدينة  ن  ينين التجاريديلمل  ةبسبالن
في  التغ بع  بتت وعة  ممجال  قومت ال    عليه،  المتوقعة. وبناءً  االئيرات  من    لكنتمان ومخاطر  خسائر مخصص    تسجللك  ذبدالً 

االائخس  ى إلاستنادا   المتوتمئر  عمر    على ة  قعان  بيانتافي    األداةمدى  كل  مااريخ  اللية  ت  قامت  بإنومجممجمعة.  شاء عة 
لبيئة لية المتعلقة بالمدينين واتقبمسلا  ملالعوا  لمقابالمعدلة  خسائر االئتمان  ب  ةقابسلخبرة الا  إلى  دتنت تسخصصافوفة ممص
 قتصادية.اال
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 )تتمة(  ةسبية الهامالسياسات المحا و دعدااإل اسأس 2
 

 )تتمة(  محاسبية الهامةال السياساتلخص م 2.3
 

 )تتمة( حقالال ياسالقو المبدئياف االعتر –الية مال دواتاأل 2.3.8
 

 ( )تتمة يةللماات الموجودا( 1
 

 )تتمة(  ليةالمجودات امواليمة ق ض  انخفا

 )تتمة( دات المالية بخالف التسهيالت االئتمانيةووجملمة اانخفاض قي
ا متعثر فصل  كأي  مالال  لصوعة األمجمال  لعامت التأخر في سداد المدفوعات  قد ،  ذلك  معو  .يوما  90لمدة  لتعاقدية  ي حالة 

إلى    شيرخارجية تلاو  أية  داخللامعلومات  ال  تا كانذإ  التاالح في بعض    متعثركأصل  مالي  ال   لصاأل  ًضاأي  وعةالمجمتعتبر  

احت الجموعة  الم  مالاست  ماليةعدم  ائتأقبل    لكاملبا  ئمةاقلا   ديةلتعاقلمبالغ  تحسينات  أي  تحما خذ  انية  بها  في جملمتفظ  وعة 

  ة.قديالتعتدفقات النقدية ارداد الالست ود توقع معقولي في حالة عدم وجلمال ا لصاأل طبشتبار. يتم االع
 

 الية مطلوبات الملا (2
 

 والقياس المبدئي ف راالعتا

  .رىخاألت مطلوباللمجموعة الوبات المالية تتضمن المطل

 

المتراف بج عتم االي بالقميع  المالية مبدئيًا  العادلةمي طلوبات    اليف كي بعد ت، بالصافينالدائنالسلف والقروض ووفي حالة    ة 

 المعاملة المتعلقة بها مباشرة. 
 

 الحق الس ياالق

 : فئتين إلى ةليبات المالوق، يتم تصنيف المطألغراض القياس الالح
 

 األرباح أو الخسائرخالل من  ةل العاد قيمةلباجة رة المدات الماليالمطلوب  

 طفأةبالتكلفة المجة ية المدرمطلوبات المالال  
 

ا تقم  بتصنلم  أي  لمجموعة  الخسائرخالل    منة  العادل  بالقيمةدرجة  مت  كمطلوبا  مالية  لوباتطميف  أو  وتعتبر  ،  األرباح 

 وعة.  جمبالم صلة راألكث هي بالتكلفة المطفأة ية المدرجةت الماللوباطلما
 

 لية المدرجة بالتكلفة المطفأة  ات الما وبالمطل
 

  األخرىوبات المطل
تس س  األخرى  لوباتالمط  جيليتم  مبالغ  فيعن  لقاء  الم  تدفع  سوا  دماتخستقبل  تسلمها،  من  ا  بهء صدرت  تم  قبل فواتير 

 لم تصدر.  أو المورد
 

 تراف العا إلغاء

 ه.سريان هاء و انتأأو إلغاؤه  مرتبط بالمطلوباتلا تزاماللمن ا  ءافعإليتم ا مالي عندمااالعتراف بالتزام يتم ال 
 

ي الي الحاللما  اللتزامبتعديل شروط اأو    ة بشكل كبير،فمختل  بشروط ض  قرمن نفس المر  حالي بآخ  ام ماليدال التزاستب  عند

الفرق  ويدرج  ،  جديدم  تزاالب  فتراعاي ولصلتزام األاعتراف باال  إلغاءأو التعديل كيل  م معاملة هذا التبدي، يتشكل جوهرب

 .معمجال  لدخل الشاملابيان  الصلة في  ة ذاتيي القيمة الدفترف
 

   ةالمالي اتمقاصة األدو( 3
لي المجمع إذا كانت هناك حقوق  لمافي بيان المركز ا  المبلغ  افيصيدرج  و  الماليةن الموجودات والمطلوبات  ة بيتم المقاصي

لوبات  مطت وتسوية الوجودالما  يقلتحق  لصافياد على أساس  السدا  نية  وجدوت  ةسجلالمغ  اللمبا  قاصةمب   ةانونية حالية ملزمق

 د. احو آني ف
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةو دعدااإل اسأس    2
 

 )تتمة(  محاسبية الهامةال اتاسسياللخص م   2.3

 

 لة  لعاداالقيمة  قياس 2.3.9

اركين في السوق المش  ي معاملة منظمة بينام ما فل التزوع لنقلمدفا أو    ماصل  أ  يعمستلم من بيمة العادلة هي السعر الإن الق

ال تاريخ  يس قيفي  ال اس.  قياس  افة  قيمتند  على  بيع  ملمعا ث  تراض حدوالعادلة  فيتزلاال  نقلأو    األصلة  الح  ام   ت االإحدى 

 تالية: لا
 

 االلتزام، أو أو  ي لألصللسوق الرئيسا يفالنقل  أو البيع 

 االلتزام. أو  ألصلوق األكثر مالءمة لفي الس سي، أيالرئي لسوقاي غير ل فنقالأو  البيع 
 

 ءمة.  كثر مال ألق اسوالأو  سيالسوق الرئيلى إ صوللمجموعة الومكان ابإيجب أن يكون 
 

لاقيمة  ال  سياقيتم   باست  أو  صلأللعادلة  من  اضرتاالف  امخدااللتزام  التي  السات  في  للمشاركين  استخدامالممكن  ند ع  هاوق 

 ة المثلى. قتصاديالق سيعملون لتحقيق مصلحتهم االسو اض أن المشاركين في، بافترلتزاماالأو  ألصلاتسعير 
 

ا  عييرا القيمة  لقياس  الماغيصل  أل لعادلة  قدرر  المشلي  خ  ايامز  جإنتاعلى    السوقي  ف  رك اة  من    م ا استخدل  الاقتصادية 

بأعلى  ا له،ألصل  آخر  مشار   لىإ  بيعهالل  من خأو    وأفضل مستوى  الفك  يالمحت  سوق مني  أن  بأعلى  مل  ستخدم األصل 

 مستوى له.  وأفضل
 

المجموع مالئ   أساليب ة  تستخدم  يتوللمة  تقييم  والتي  بظروف  لها  لك  نات يا فر  اافية  مع  لةدالعالقيمة  قياس  أقصت،  ى حقيق 

 ملحوظة.استخدام المدخالت غير الصلة وتقليل ال تظة ذا حوملام للمدخالت الدختاس

 

الموكاف  فنصت يتوبات  ل والمط  وداتجة  قيمت التي  قياس  العام  عأو    دلةها  الاالفصاح  في  المجمعة ضم ا  اناتيبنها  ن  لمالية 

ة  قيمة العادل س الهمية لقياوالذي يمثل أت  الخمدستوى من الم  أقل  لىإ  اً داستنا  الحقا،لمبين  وا ة،  دليمة العادول الهرمي للقالج

 ككل:
 

 ماثلة؛المطلوبات المأو  وجوداتشطة للمنق الاواألس ة( فيلالمعد )غير ةنالمعل سعاراأل - 1ى المستو 

 اتومس  أقلقييم يكون بها  ت  ليباسأ  -  2ى  ستوالم القي  أهمية  ثلوالذي يملمدخالت  ى من  بشكل   حوًظاملة  دلاالع  مةلقياس 

 ر مباشر؛ و يغو أ مباشر

 حوًظا. ادلة ملالعيمة قلس اية لقياممثل أهذي يلاو المدخالت مستوى من أقل يكون بها تقييم ال اليبأس - 3 ىالمستو 
 

للموجو والمبالنسبة  المطلوبادات  ال  فيجة  ردت  المالية  علمجالبيانات  تحم  أساسى  معة  إذا  والمجم  ددتكرر،  ما  ت نكاعة 

  خالت دملمستوى من ا  أقلإلى    صنيف )استناداً قييم التدة تلجدول الهرمي عن طريق إعاا  ياتتو دثت بين مسحقد    تالويتحلا

 جمعة.لية ميانات ما نهاية كل فترة بككل( في لعادلة  ة القيما ياسهمية لقذي األ
  

 استثمارية   عقارات 2.3.10

بالتكلف مبدئياً  االستثمارية  العقارات  في  ةتدرج  المعات  هابما  لالعكاليف  الحقاً  الرتملة.  العقارات   إدراجيتم    ،مبدئياف 

الناتجة   األرباح أو الخسائرتدرج  لمالية المجمعة.  في تاريخ البيانات ا  وف السوقظرس  عكالتي ت دلة  الستثمارية بالقيمة العاا

ادلة  علتحديد القيمة ام يت .في فترة حدوثها معمل المجبيان الدخل الشافي القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في  اتيرلتغمن ا

 .ةمالئمذج تقييم اين بنمعيست معتمد ي رجم مستقل خاي يتم إجراؤه من قبل مقيسنو تقييمإلى  استنادا
 

على السيطرة( أو عندما يتم سحب    المستلم)أي تاريخ حصول    يتم بيعهاغاء االعتراف بالعقارات االستثمارية عندما  إل  يتم

اال منتثسالعقار  دائمة  بصفة  ي  ماري  وال  أيوتاالستخدام  مستق  قع  اقتصادية  الفر  بليةمنافع  يدرج  بيعه.  بين صافي من    ق 

تحديد مبلغ المقابل الذي سيتم م  يت  . إلغاء االعتراففي فترة    ألرباح أو الخسائراوالقيمة الدفترية لألصل في    البيعصالت  تحم

افي    إدراجه أو  ا  ةالناتج  لخسائر األرباح  تحديد    االستثماري  العقاراد  بعستعن  لمتطلبات  الموفقًا  المعيار  سعر  في  عاملة 

 .15مالية الدولي للتقارير ال
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامةو دعدااإل اسأس 2
 

 )تتمة(  هامةمحاسبية الال السياساتلخص م 2.3

 

 )تتمة(استثمارية  عقارات 2.3.10
 

ر استثماري إلى عقار  ام. بالنسبة للتحويل من عقاستثماري في حالة التغير في االستخدقار االمن الع  (أو)لى  ويالت إتتم التح

خ التغيير في االستعمال. يرتا  لنسبة للمحاسبة الالحقة تكون قيمة العقار العادلة فيعقار بادرة للة المقتكلفالن  المالك فإ  يشغله

ا يشغله  الذي  العقار  أصبح  عإذا  استثماريً لمالك  تقوم  قاراً  العقا  الشركةا،  هذا  عن  في  وفقاً  ر  بالمحاسبة  الواردة  للسياسة 

 . داماالستخي ف يخ التغييرالممتلكات والمعدات حتى تار
 

ر جاهًزا لالستخدام المزمع بالقيمة الدفترية وبعد ذلك  اقويكون الع اكتمال االعمالمن العقارات قيد التطوير عند   يليتم التحو

 .البيانات المالية المجمعة عادلة في تاريخيمه بالقيمة اليتم تقي
 

 غير المالية قيمة الموجودات   انخفاض 2.3.11

هذا   توفر  افض قيمته. فإذختند  قا  م  أصالن  على أ  شرؤمإذا كان هناك    ماة  مجمع  ةيالم  اتكل بيان  خيراجموعة بتتحدد الم

السختاال  ءا إجر  إلى  اجةالحمؤشر أو عند  ال الممكن  ا  تقدير بة  وعمجمال  قوم، تةقيمالفي    نخفاضلالنوي  بار  رداده  تسالمبلغ 

يمته أو ق  يعلب ا  تىح  فيصاً التكالناق  النقد  إنتاجدة  أو وح  صلألل لةلعادقيمة اهو ال  صلاسترداده لأل  . إن المبلغ الممكنصلألل

الم ي  ردي ما ف  صلأل  لى ويتم تحديدهأعهما  يأء االستخدام  أثنا   و حنعلى    تقلةسمدة  وارت نقدية  فقالتد  نتجمغير    صلألكن 

حدة وأو    لصألدفترية  لا  مة القي  تجاوز . عندما تاألخرى  جوداتأو مجموعة الموودات  وجملمن ا  ةجتاالنك التي  عن تلكبير  

 .ادهن استرده الممكغمبل إلىويخفض  قيمته قد انخفضت صلاأل ريعتب، ردادهن استكم ملاالمبلغ  نقد اجإنت
 

قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس    إلىتقبلية المقدرة  لمسالنقدية اتخصم التدفقات  اء االستخدام،  يمة أثنعند تقييم الق

القيمة العادلة  د  يدعند تح  .دة انتاج لنقد()أو وح  المخاطر المرتبطة باألصلال ومنية لألموللقيمة الزة  ليالحاالسوق  تقييمات  

 دلة المتاحة. هذه الحسابات مدعومة بمؤشرات القيمة العا .الئمذج تقييم م دام نمولبيع، يتم استخحتى ا ناقًصا التكاليف
 

سجلة لم  قيمة المنخفاض اللى أن خسائر اوجد أي مؤشر ع  تحديد ما إذاعة لالية مجمبيانات مكل  يخ  تقييم في تار  يتم إجراء

 إنتاجلألصل أو وحدة  ممكن استرداده  المبلغ  فإذا ما وجد هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير ال  فضت.خنا  وتعد موجودة أ

رد   ويتم  سالق  اضخفانخسائر  النقد.  المسجلة  في  يمة  فقط  الابقاً  في  تغيير  وجود  ال  المستخدمة  اتقديرتحالة    مبلغلتحديد 

استرد لألصالممكن  منذ  اده  خساتسجيل  ل  فير  ئآخر  الدفترية   لقيمة.ا  انخفاض  القيمة  تتجاوز  أال  بحيث  محدود  الرد   إن 

ك في حالة عدم  ي بعد االستهالحديدها بالصافتم تسيت  انالتي كوال يتجاوز القيمة الدفترية    مبلغه الممكن استردادهل  لألص

 .جمعالم   الدخل الشاملبيان رد في يدرج ال سنوات سابقة. صل فينخفاض في قيمة األاال سائرتسجيل خ
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   2.3.12

م المجموعة  ن تقدم  الخدمة  كافأة  يستلهاية  المكافأة  هذه  استحقاق  إن  مدة  إلى    ند موظفيها.  للموظفين وطول  النهائي  الراتب 

لقانون العمل ذي الصلة وعقود الموظفينط  من فترة الخدمة   دنىاأل  خدمة ويخضع إلتمام الحدال توقعة . إن التكاليف المبقاً 

إلى  تحقوهذا االلتزام غير الممول يمثل المبلغ المسالخدمة. ى فترة ت مستحقة على مدلهذه المكافآت يتم تسجيلها كمصروفا

 ة.مجمعيخ البيانات المالية الكل موظف نتيجة إلنهاء خدماته في تار
 

وإلى    إضافة  اشتراكاتذلك،  بتقديم  المجموعة  تقوم  الكويتيين،  لموظفيها  االجتماعية  لتأمينات  ل  العامة  الهيئةإلى    بالنسبة 

بهذه  وية من  وتحتسب كنسبة مئ المجموعة محددة  التزامات  إن  الموظفين.  عند    اتاالشتراكات وتسجل كمصروفمرتبات 

 استحقاقها. 
 

 مخصصات ال 2.3.13

ا التزام حالي    صاتلمخصتسجل  المجموعة  لحدث سابق و  (استدالليأو    قانوني)عندما يكون على  أن نتيجة  المرجح  من 

تمثليت التي  للموارد  صادراً  تدفقاً  ذلك  إمكانية  منافع    طلب  مع  االلتزام،  لتسوية  موثوق  إجراءاقتصادية  لمبلغ    به  تقدير 

 االلتزام. 
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 تتمة( ) ةلهامالسياسات المحاسبية او دعدااإل اسأس 2
 

 )تتمة(  محاسبية الهامةال السياساتلخص م 2.3
 

 ( )تتمة مخصصاتال 2.3.13

ت باستخدام معدل حالي قبل الضرائب بحيث يعكس، وفقاً  المخصصا ماديا، يتم خصم    موالمنية لألإذا كان تأثير القيمة الز

ت  بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقاف  عتراستخدام الخصم، يتم اال  عند رتبطة بااللتزام.لما هو مالئم، المخاطر الم

 لفة تمويل. كتك
 

 المحتملةموجودات وال لمطلوباتا 2.3.14

ركز المالي المجمع بل يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال التدفق الصادر  يان المضمن بالمحتملة  المطلوبات    راجإدال يتم  

 مستبعداً.  تصادية د المتضمنة لمنافع اقللموار
 

الالمحتملة  الموجودات    راجإد  يتم  ال بيان  عنهمركز  ضمن  اإلفصاح  يتم  بل  المجمع  منافع  المالي  تحقيق  يكون  عندما  ا 

   مرجحاً. قتصادية ا
 

 األجنبية  لعمالت ا 2.3.15

العمل وهو  الكويتي  بالدينار  للمجموعة  المجمعة  المالية  البيانات  األتعرض  للشركة  الرئيسية  في  ة  شركة  كل  تقوم  م. 

يت  عةمجموال كما  لها،  الرئيسية  العملة  قيابتحديد  المم  البيانات  في  المدرجة  البنود  تلكس  باستخدام  لكل شركة  العملة   الية 

  تصنيفها  المعاد  األرباح أو الخسائرباشرة للتجميع وعند بيع شركة أجنبية تعكس  لطريقة المجموعة اتستخدم المالرئيسية.  

 استخدام هذه الطريقة. عن اتج المبلغ الن أو الخسائر األرباحإلى 
 

 ة رصدألالمعامالت وا
ً موعة بالعملة الرئيسية لكل منت أجنبية من قبل شركات المجيتم مبدئيا قيد المعامالت بعمال   ة الصرف الفوري   ألسعار  ها وفقا

 في تاريخ تأهل المعاملة لالعتراف ألول مرة. 
 

النقدية المدرجة بعمل الموجودات والمطلوبويتم تحوي لسعرإلى    بيةأجن الت  ات  ف الفوري في  الصر  العملة الرئيسية وفقاً 

 . األرباح أو الخسائر دية فيقنود النتحويل البأو  تسويةلناتجة من ية المجمعة. وتسجل الفروق اتاريخ البيانات المال
 

التي النقدية  غير  البنود  تحويل  ب  يتم  التاريخية  بالتكلفة  قياسها  أيتم  باستخدام  أجنبية  تواريخ ال  سعارعملة  في  كما  صرف 

خدام أسعار تلها باس عادلة بعملة أجنبية فيتم تحوييتم قياسها وفقاً للقيمة الت المبدئية. وبالنسبة للبنود غير النقدية التي  معامالال

لنقدية ر اد غيالناتجة من تحويل البنوالخسارة أو   لة. تتم معاملة الربحالصرف كما في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العاد

بالقي الالمقاسة  الربحمة  تحقق  مع  يتماشى  بما  الناأو    عادلة  الالخسارة  القيمة  في  التغير  من  فروق تجة  ان  )أي  للبند  عادلة 

 تميلمجمع  ا  لدخل الشامل افي بيان خرى أو  األالشاملة    اتيراد قيمتها العادلة في اإلخسائر  أو    التي تدرج أرباح  دل البنوتحوي

 على التوالي(. المجمع الدخل الشاملبيان رى أو خاأل الشاملة اتيراداإلفي   إدراجهايضا أ
 

 معلومات القطاعات   2.3.16

دم  عنها تكاليف. تستخل  حمتوي   اتإيرادا  هالتي ينتج عن  المعاأل  ةطنش ضطلع بأميز من المجموعة ياع هو جزء م لقطا  إن

الإدار لت  مجموعةة  التشغيل  المقطاعات  وتقخصيص  األ وارد  المب  داءييم  مع  يتوافق  لصانعا  المقدم  الداخلي  القرار    تقرير 

نوعية  تجات والخدمات ونالمي فتتشابه اقتصادية مماثلة و  بسمات تميزي تل التاعات التشغيجميع قط. يتم تلي الرئيسيالتشغي

 ا. اد تقرير عنهعدن إت يمكاعاقط ير بشأنها بصفتها التقار ادذلك مالئًما ويتم إعد كان  متى العمالء
 

 المالية المجمعة  بعد فترة البيانات حداث أ 2.3.17

روف وقعت في نهاية فترة  ول ظر حاعتمادها لإلصدا  بلقو  المجمعة  يةلة البيانات المارعد فتب  اتإذا تلقت المجموعة معلوم

ال المالبيانات  تمالية  إجمعة،  ما  بتقييم  المجموعة  الم ذا  قوم  تؤثكانت  الر  علومات  المسجلة  على  امبالغ  اللبيفي  مالية انات 

  حداث التي أدت األ  كسبحيث تع   عةم ات المالية المجنالبيا  يف  ة بتعديل المبالغ المسجلةة. وتقوم المجموعللمجموع  المجمعة

المجالتعلى  إ المالية  البيانات  فترة  بعد  باإلمديل  تإلى    ضافةعة،  التي  اإلفصاحات  اتعلتحديث  بتلك  ضق  في   وء لظروف 

المجموعة   تقوم  نل،  البيانات المالية المجمعةعديالت بعد فترة  تإلى    ي أحداث ال تؤديوقوع أ  الةفي حومات الجديدة.  المعل

أو   ر تأثيره الماليث وتقديديعة الحبمجمعة، ولكن سوف تقوم باإلفصاح عن طة الاليفي البيانات الم  لةجمسبالغ المال  بتغيير

َ مك م لكمتى كان ذ – لتقييما هذا إجراء إمكانية عدمبيان   . نا
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامةو دعدااإل اسأس 2
 

 ولكن لم تسر بعد  صادرةمعايير  2.4
  

السنوية التي تبدأ  لى المعايير والتفسيرات التي تسري للفترات  ت عديدة والتعدياليير الجلم يتم التطبيق المبكر لعدد من المعا

ة. من غير المتوقع أن ينتج عن أي منها تأثير جوهري على مجموعلل  معةالمج  عداد البيانات الماليةإ  عند  2022ر  يناي  1في  

 . المجمعة المالية البيانات
 

 بية الهامةالمحاس األحكام والتقديرات واالفتراضات  2.5
  

إإ المن  البيانات  للمجموعةعداد  المجمعة  من    الية  وا  أحكاموضع    اإلدارة يتطلب  المبالغ  ترفوتقديرات  على  تؤثر  اضات 

اح عن المطلوبات المحتملة. إن واإلفص  رفقةالم  فصاحاتواإلبات  ات والمطلوالموجودووالمصروفات    يراداتلإل  جلةالمس

االفترا التأكد من هذه  أدتقوالت  ضاعدم  ييرات يمكن  الدفترية    مادي  تعديل  إجراء  تتطلبقد  نتائج    إلى  ؤدين  القيمة  على 

 .يةبلستقالم تالفتراات المتأثرة في بوالمطل وأودات للموج
 

 ةهامالحكام األ 2.5.1

جوهرية على    كثراأل  التي لها التأثير  تاليةباتخاذ األحكام ال  اإلدارةقامت    ،لمجموعةة لالسياسات المحاسبي  تطبيق  في إطار

 انات المالية المجمعة: لغ المدرجة في البيباالم
 

  مبدأ االستمرارية
ت  ة إدارأجرت   ال  ميقيالمجموعة  موعل  لمجموعةقدرة  أاصلى  على  أعمالها  اة  مبدأ  قناعةستمرارية  الساس  على  أن  ب  وهي 

الموال  اهديل  موعةالمج أعمالهالزمة  ارد  فيلمواصلة  باالم  ا  القريب.  فإلى    افةإلضستقبل  على  ة  ارداإلإن  ذلك،  علم  ليست 

قع  عوامل  أي  بوجود مادي  تأكد  ً تد  دم  شكا ً   ثير  المجحول    جوهريا على  قدرة  أعل  االهأعم  ةلمواصموعة  مبدأ  ى  ساس 

 رية. ستمرابدأ االس مساأ لى ع لية المجمعةام إعداد البيانات المتتالي، فقد االستمرارية. وبال
 

 ات المالية تصنيف الموجود
وتقييم  الذي يتم ضمنه االحتفاظ بالموجودات    عمالتقييم نموذج األ  إلى  ف الموجودات المالية استناداً يجموعة تصنالم  حددت

 م.القائ لغبالم أصل  لى المبلغ والفائدة فقط عأصل مدفوعات مثل المالي تصل عاقدية لألالتروط الشما إذا كانت 
 

 تصنيف العقارات
  ياقضمن سإعادة البيع  غرض  العقار المحتفظ به ل  يتم تصنيف.  اإلدارة  ياوا نينة وف معظرو  إلى  عقارتحديد تصنيف    يستند

أو    تأجير  إيراداتيتم تصنيف العقار المحتفظ به لتحقيق  .  زونمخك  هذا  يع يتم تطويره لغرض البالذي  أو    عمال العادياأل

لتقديم  أو    جستخدام في اإلنتاغرض االفظ به للمحتر ايتم تصنيف العقاكعقار استثماري.    أو كليهما  الرأسمالية  ةقيمالزيادة  ل

 معدات.  ممتلكات وارية ضمن إد  ألغراضأو  الخدماتو البضاعة
 

 ء عمالع الد ممن العقو اإليرادات
 مع العمالء:من العقود  اإليراداتوقيت وت مةقيتحديد على  جوهريطبقت المجموعة األحكام التالية التي تؤثر بشكل 

 

 داءاأل تحديد التزامات 
على  و  .يفردداء  ة في كل عقد تشكل التزام أحولوالخدمات الم  بضائعالمجموعة إلى أن ال  تهتنا،  اتعقارفيما يتعلق ببيع ال

أعمال التصميم   ساسيأ  بشكلوتطوير  قيد ال  اتفي عقود بيع العقارتعهد بها  والخدمات الم  بضائعل التشم  صوصالخ وجه  

العقار وتطوير  المواد  عامةعة  موالمج  ملتتح.  ت اوشراء  اله  كافة  ئوليةمس  بصفة  العامة   عئبضاذه  واإلدارة  والخدمات 

ال هذه  أن  من  الرغم  على  يمكن    عئضابللمشروع.  تفصلةمن   تكونأن  والخدمات  المجموعة  أن  إال  عنها،  بالمحاسبة    قوم 

مات كمدخالت وتقدم  خدالو   عئبضاسياق العقد. تستخدم المجموعة تلك ال  ضمن  منفصلةست  لينها  حيث إ  يفردالتزام أداء  ك

 .العميل عليه، أي العقار المكتمل الذي تعاقد ا في مخرجات مجمعةدمجهمة لهاخدمة 
 

عقود اقيات  ( كجزء من اتفواألمن والصيانة  نظافةمستأجري العقارات االستثمارية )مثل ال  إلىدمة  لمقما يتعلق بالخدمات افي

ملة و أن الخدمة المقدمة  الشا اتارعقخدمة إدارة ال تعهد يمثللجموعة أن ا، قررت المكمؤجر المجموعة مهاتبرالتي  التأجير

إلى  ماثلوم  منفصلة  تعتبر  كل يوم الرغم  ة  التزام األداء تختلف اختالفًا  ألنأن امن  حد كبير. على  التي تشكل  الفردية  شطة 

  تهت ان،  من يوم آلخر. لذلك  هي نفسها تتمارة  بتقديم خدمة اإلدالعام    لتعهد، فإن طبيعة ام ومن يوم آلخرعلى مدار اليوكبيًرا  

على بشكل فردي  أدائهاء ب وفاالم يت لخدمات اليومية التيمن ا مجموعةجموعة إلى أن الخدمات المقدمة للمستأجرين تمثل  مال

 المجموعة  زايا التي تقدمهاالمالمستأجرين يتلقون ويستهلكون    إنحيث    ،تقدم المنقضي، وذلك باستخدام مقياس المدار الوقت

 .في آن واحد
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 ة( )تتم المحاسبية الهامةاد والسياسات اإلعد أساس 2
 

 (تمةت) هامةبية الالمحاسالفتراضات وارات األحكام والتقدي     2.5
 

 (تتمة) ةهامالحكام األ 2.5.1
 

 )تتمة(  ءد مع العماللعقومن ا اتاإليراد
 

 عقارات يع المن ب اإليراداتعتراف بتحديد توقيت اال 
بموجب    حقوق وااللتزاماتللدقيق  تحليل    استنادًا إلى   راتعقابيع ال  من  اإليراداتب  االعترافت  قامت المجموعة بتقييم توقي

 .لمجموعةالقانونية من المستشارين الخارجيين لرة استشالعقد واالشروط 
 

نقل   يتم خاللهاالتي  زمنية  الفترة  العتراف بها في  اال  يتم  عقارات ع اللقة ببيأن العقود المتع  بصفة عامة إلى المجموعة    انتهت

ى  إل رة إلى العميل  سيطلا  ليتم نقأن    بصفة عامةقع  ، من المتوالمقيدة بشروطغير    تحويل العقودمليات  علبالنسبة  السيطرة.  

جميع الشروط ب  الوفاءد  أن يحدث هذا عن لمتوقع  من اف،  المقيدة بشروط  تحويلالعمليات  للقانونية. بالنسبة  الملكية ا  حق  نبجا

 مة.اهال
 

 ديرات واالفتراضات  تقال 2.5.2

وال المستقبلية  بالمصادر  تتعلق  التي  الرئيسية  االفتراضات  األخرإن  لرئيسية  التى  بتاريخ  من  أكد  عدم  البيانات  التقديرات 

لمطلوبات  للموجودات وا  تريةالقيمة الدفى  مادي عل جوهرية تتسبب في إجراء تعديل  بمخاطر    تي ترتبطوال  لمجمعةالمالية ا 

.  ه لة أدناالص   ذات  المجمعةالبيانات المالية  ات الفردية حول بنود  يضاحيتم توضيحها أيًضا في اإل  الية الالحقةخالل السنة الم

  ذلك قد تتغير  . ومععةالبيانات المالية المجمإعداد  حة عند  ارات المتلمؤشا  إلى  في افتراضاتها وتقديراتها   مجموعةد الستنت

واالفتراضالظ التطوراتالحالية  ت  اروف  نطاق المستقبلية    حول  خارج  الناتجة  الظروف  أو  السوق  في  للتغيرات  نظرا 

 ات عند حدوثها. اضفتراال يرات فيلتغتنعكس هذه ا .مجموعةسيطرة ال
 

 ستثمارية تقييم العقارات اال
ومبادئ    عترف بهاالتقييم الم  أساليبم  خداات باستاء تقييم عقارخبر  اللية من خة العادلة للعقارات االستثمار يتم تحديد القيم

 . قياس القيمة العادلة 13المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

تقلين، إال في حالة  خبراء تقييم العقارات المس  تي وضعهاعلى التقديرات ال   ناءً نشاء ب اإلقيد  مارية  العقارات االستث   ياسيتم ق

إمكان اد هية تحديعدم  منهلقيم بصورة مو ذه  قبل خبراء  ا.  ثوق  المستخدمة من  الجوهرية  الطرق واالفتراضات  تم عرض 

  .21 حإيضافي  ةتثماريساال اتتقدير القيمة العادلة للعقارفي التقييم 
 

 بالتكلفة المطفأة  ض قيمة الموجودات المالية المدرجةخفاان
 لمدرجة بالتكلفة المطفأةالية ا الدين الم  أدواتلمرتبطة بتوقعة اان المم خسائر االئتمتقييلي بتقب عة على أساس مستقوم المجمو

حتساب خسائر االئتمان  ا  دعنة  موعة بتطبيق طريقة مبسط، تقوم المجوموجودات العقودين  التجاريدينين  . بالنسبة للملديها

بتتالمتوقعة. و المجموعة  التغبالتالي، ال تقوم    خسائر استنادا   ل مخصصتسجذلك  من    وبدال  تماناالئطر  في مخا  يراتبع 

المجموعةة مجمعةماليات  انل بييخ ك في تار  داةعلى مدى عمر األ  المتوقعةئتمان  اال  خسائر  إلى مصفوفة    نشاءإب  . قامت 

تستند   البرت خ  لىإمخصصات  االئتمان  بة  سابقها  ا مقابل    لةدالمع خسائر  المستقبلية  والبيئة  دينيبالمقة  لمتعلالعوامل  ن 

 .راتئج الفعلية عن هذه التقديالنتاد تختلف . قاالقتصادية
 

 طفأة ألدوات الدين المدرجة بالتكلفة المخسائر االئتمان المتوقعة  صصمخ
على المجموعة  خ  تقوم  بتقييم  مستقبلي  المرتبطة    رسائأساس  المتوقعة  بالتاالئتمان  المدرجة  المالية  الدين  كلفة بأدوات 

ة، استناداً  يممدخالت الحتساب انخفاض القتيار الواخوضع هذه االفتراضات  حكام في  جموعة باستخدام ألمتقوم ا.  المطفأة

 . مجمعة كل بيانات مالية ةفترت المستقبلية في نهاية السابق وظروف السوق الحالية والتقديراالمجموعة  إلى تاريخ
 

األخرى  لنسبة  با المدفللموجودات  المصروفات  أطباستثناء  من  المستحق  والمبلغ  مقدماً  والدفعات  مسبقاً  ت ذاراف  وعة 

التغيرات    ةوعجمالم  بعتتعليه، ال    المتوقعة. وبناءً ساب خسائر االئتمان  سطة الحتبيق طريقة مببتط  عة، تقوم المجموعالقة

مخاطر   خسائر  ئاالفي  بتسجيل مخصص  تقوم  ذلك  من  وبدال  المتوقعةإلى    يستندتمان،  االئتمان  مدى عمر    خسائر  على 

ة في  يالخبرة التاريخإلى    ات تستندمصفوفة مخصص  نشاءبإوم المجموعة  كما تق  .مجمعةفي تاريخ البيانات المالية الاألداة  

 ة عن هذه التقديرات. البيئة االقتصادية. قد تختلف النتائج الفعليوين عوامل تتعلق بالمدين  بلقاخسائر االئتمان ويتم تعديلها م 
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      عقارات إيراداتي  صاف        3
    

2021 2020 
 

   نار كويتيدي دينار كويتي 
   

     - 101,000 (8بيع عقارات استثمارية )إيضاح من ربح 

 442,335 534,804  (8يضاح )إاستثمارية عقارات تقييم من  أرباح

  254,653   215,971 استثماريةعقارات  من أجيرادات تإير

 (15,366)  (58,692)  اراتعلقة بالعقمت اتفورمص
 

──────── ──────── 
 

 793,083  681,622 
 

════════ ════════ 
 

      أسهمثمارات في استمن  لربحاصافي        4

    
2021 2020 

 
 نار كويتي  دي تي دينار كوي

   

 145,663 5,000 ح رباأعات توزي اداتإير

القيمال في  لتغيرات  العادلة  العادلة  مدرجة  مالية  موجودات  ة  خالل  بالقيمة  من 

 (65,132)   38,327 ( 6)إيضاح  ح أو الخسائراألربا

األرباح دلة من خالل  بالقيمة العامدرجة  مالية  ودات  موجمن بيع    ةمحققأرباح  

  243,398   39,574 (6)إيضاح  سائرأو الخ
 

────────── ────────── 

 
 82,901   323,929  

 
══════════ ══════════ 

 

 ربحية السهم         5
 

على المتوسط المرجح   األملشركة  ل  ديينن العامساهميالالسنة الخاص بربح  ة بقسمة  ألساسيا  ربحية السهممبالغ  احتساب  يتم  

 األم  ي الشــركةمســاهمالخــاص بالــربح  قســمة  باحتساب ربحيــة الســهم المخففــة  يتم  قائمة خالل السنة.  ال  العادية  سهملعدد األ

تــي العاديــة ال  ســهمالمــرجح لعــدد األ  زائداً المتوســطنة  خالل الس  القائمة  اديةلعا  سهمعدد األعلى المتوسط المرجح ل  عاديينال

قائمة، فإن   ففةمخ  تأدواعدم وجود  ل  ظًرانة.  عادي  أسهم  إلى  خففةالمالعادية المحتملة    سهمها عند تحويل كافة األإصدارسيتم  

 والمخففة متماثلة.  ألساسية سهم اربحية ال
 

 2021 2020 
   

 557,542  882,173  )دينار كويتي(   ماألساهمي الشركة ملسنة الخاص باربح 

 

════════ ════════ 

 146,500,000  146,500,000   (أسهم)خالل السنة القائمة  سهمجح لعدد األط المروسمتال

 

════════ ════════ 

 3.81  6.02  لمخففة )فلس( سية واربحية السهم األسا

 

════════ ════════ 
 

 جمعــةالماليــة الم البيانــاتإعــداد خ و أســهم عاديــة محتملــة بــين تــاريمعامالت أخرى تتعلق بأسهم عاديــة أ  إجراء أي  يتملم  

  .ةجمعالمالية الم  بياناتهذه الب التصريحوتاريخ 
 

 لعادلة من خالل األرباح أو الخسائر ا جودات مالية مدرجة بالقيمةمو       6

 
2021 2020 

 
 نار كويتي  يد دينار كويتي 

-    

 1,041,524 531,438 مسعرة * محلية غير أسهم  -

 

═══════ ═══════ 
 

السنة*   مخالل  محلية  أسهم  ببيع  المجموعة  قامت  بقيمسعر،  )دي  2,034,521  قدرها  دفترية  ةة  كويتي    : 2020نار 

دينار كويتي( إلى   12,878,378  :2020ر كويتي )اندي  2,074,095ابل قدره  مق  إجمالي  لقاء   كويتي(دينار    12,635,340

 (. 4ويتي( )إيضاح  دينار ك 243,398 :2020دينار كويتي ) 39,574بمبلغ  وحققت ربح آخرطرف 

 

 .17قييم في إيضاح من خالل أساليب التها عن احصفواإلت المالية دواالعادلة لأل ةالقيمديد الهرمي لتح جدولتم عرض ال
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 خرى ة مدينة أمدينون تجاريون وأرصد        7

 2021 2020 

 نار كويتي  دي ويتي دينار ك 

   

 120,051  75,195 مدينون تجاريون

 6,381,900  6,381,900 استثمارية ات عقارمن بيع  قةأرصدة مستح

 2,508  29,932 امدقم مدفوعةمصروفات 

 168,080        -  لشراء عقارات استثمارية سددةا مدفعات مقدمً 

       -  1,990  إيجار مستحق 

 35,190        -  موظفينمدينو  

 4,689  1,200  ة أخرىمدين أرصدة

 

─────── ─────── 

 

 6,490,217  6,712,418 

 

═══════ ═══════ 
 

 .ةعقولرة ما بصوبً تقري للقيمة العادلة اداًل مع للمدينينية دفترالقيمة اليعتبر صافي 
 

في   التجاريينالمتوقعة    ئتماناال  ئرخسامخصص    يمثل،  2021ديسمبر    31كما  بيع    تحقسلما  ديرصوال  للمدينين  من 

استثمارية   اال بعد  صافي  بالعقارات  خسائر  بمبلغئتمان  مخصص  )دين  679,454  المتوقعة  كويتي    700,418  :2020ار 

 .على التوالي( دينار كويتي 17,000 :2020كويتي ) دينار ال شيءلغ ومب( كويتي دينار
 

متوقعة سائر االئتمان الالتعرض لمخاطر االئتمان والتحليل المتعلق بمخصص خحات المتعلقة باإلفصا  15يتضمن إيضاح  

 .مجموعةلا للمدينين لدى
 

  من فئات الدفترية لكل فئة    القيمة  يعادل  المجمعة  بيانات الماليةخ التاريفي    ئتمانلمخاطر اال  تعرضلامن  ى  لحد األقصا إن  

 .المذكورة أعالهالمدينين 
 

 :دينين منخفضة القيمةأرصدة الم الحركة في مخصص فيما يلي
 

2021 2020 

 
 كويتي  نار دي دينار كويتي 

   

 781,444  717,418 نايري 1 كما في

 72,750       -  نة  للسمل المح

      -  (37,964)  دادستراال

 (136,776)       -  شطبال

 
─────── ─────── 

 717,418 679,454  ديسمبر 31كما في 

 

═══════ ═══════ 

 

 عقارات استثمارية       8

 
2021 2020 

 
 ار كويتي  ندي دينار كويتي 

   

  13,142,665  9,700,000 يناير 1 ما فيك

  2,284,235  3,324,000 1ت ضافاإ

 212,665 515,196 2 ر مملوكلعقارأسمالية مصروفات 

 (6,381,900) (1,624,000) 3تبعادات سا

 442,335 534,804 4( 3ي القيمة العادلة )إيضاح  ر فتغيال

 
─────── ─────── 

 9,700,000 12,450,000  مبرديس 31كما في 

 
═══════ ═══════ 
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 ()تتمةارات استثمارية عق     8
 

خالل  تضمنت 1 عقار  اإلضافات  شراء  دولة    إليراداتل   جمنت  مطور  السنة  طرف    الكويتفي   بلغبم  عالقة  ذي من 

دينار    1,041,297بلغ  دة مقدم إلى طرف ذي عالقة بمقار ممول من خالل قرض يحمل فائوالعنار كويتي.  يد  1,700,000

ا من خالل توكيل رسمي غير أكد كتابيً   آخرم طرف  باس  يل العقارتم تسج(.  12)إيضاح    2021ديسمبر    31كما في  ي  كويت

 .المجموعة تتحملهابالعقار  رتبطةالم زايا المخاطر والمقابل لإللغاء أن 
 
  31)  دينار كويتي  6515,19  وير بمبلغات قيد التطتعلق ببعض العقارترأسمالية    مصروفات، تكبدت المجموعة  الل السنة خ 2

 .تي(دينار كوي 212,665 :0202بر ديسم

 
المنت 3 السنة  في  خالل  المج2021ديسمبر    31هية  قامت  ع،  ببيع  اسموعة  بقارات    رها دقة  دفتريقيمة  جمالي  إ تثمارية 

)دي  1,624,000 كويتي  قد  إجمالي  لقاء  كويتي(دينار    6,496,648  :2020نار  كويتي   1,725,000ره  مقابل  دينار 

إلى ربح من  ممدينار كويتي(    6,446,530  :2020) دينار    50,118  :2020كويتي )   دينار  101,000مبلغ  ب  بيعلاا أدى 

 .تهية بذلك التاريخالمجمع للسنة المن خل الشاملالدفي بيان  هعترف بم(  3)إيضاح كويتي( 

 
 الذين  ينمعتمداللين ومستقالمقيمين  الل  من قبجراؤها  ت تم إتقييما   إلى  ة استناداريادلة للعقارات االستثماالقيمة العيتم تحديد   4

يمها.  تقي  تي يتممارية الت االستثاقارالعمواقع وفئات  حديثة ب  خبرةيتمتعون بوذات صلة و  ترف بها مؤهالت مهنية معهم  لدي

المعيار ا التقييم المطبقة مع مبادئ  الماليةتتوافق نماذج  للتقارير  ال  ديديتم تحو  13  لدولي  من خالل الجمع بين   عادلةالقيمة 

ر اإلسمطريقة  الوطريق  اتيراد لة  كل  ة  واستخدام  طبيعة  االعتبار  في  اخذا  بالسوق  تقمقارنة  يتم  القيمة  عقار.  دلة  العادير 

ى معدل م قسمتها عليتالتي  من العقار،  التشغيل المعتادة الناتجة    إيراداتعلى صافي    بناءً   يراداتإلطريقة رسملة ا  خدامباست

)الالرسمل المقارنةخصم(ة  لطريقة  وفقا  يتمبالسو  .  ا  ق،  العادلة  لقيمتقدير  إلىة  وحدة  تتمثل  مماثلة.  المعامالت  ال  استنادًا 

مالمقارن المطبقة  قبة  ان  فمجمو لل  العة  المتر  استناداي سعر  التقييمات،    إلى  مربع.  ل  تعرضتهذه  العادلة  ات لعقارالقيمة 

  بلغ بم: زيادة  2020)  2021ديسمبر    31ة كما في  ها الدفتريت بقيم  مقارنة  ار كويتي دين  534,804  غبمبللزيادة    ةثمارياالست

 .(دينار كويتي 442,335

 

 :  ما يليإلى  ارية مث ت االستالعقارا يفصنيتم ت
 

2021 2020 
 

 نار كويتي  دي دينار كويتي 
 

  

 9,700,000 10,750,000 عقارات قيد التطوير

     - 1,700,000 مطورة  راتعقا
 

──────── ──────── 
 

12,450,000 9,700,000 
 

════════ ════════ 

   :صلةذات ال يةثمارارات االستللعق التركز الجغرافيفيما يلي 
 

2021 2020 
 

 نار كويتي  دي دينار كويتي 
 

  

 9,700,000 12,450,000 دولة الكويت
 

════════ ════════ 
 

  العادلة )إيضاح   قيمةلقياس الالهرمي    ولجدفي ال  3والمستوى    2المستوى    ضمن  تصنف المجموعة عقاراتها االستثمارية

17.) 
 

   يةكحقوق المل 9
 

 رأس المال 9.1

 
 ملوالمصدر والمدفوع بالكا المصرح به   سهماأل  عدد 

 
2021 2020  2021 2020 

 

  

 
 نار كويتي  دي دينار كويتي 

       

 14,650,000 14,650,000  146,500,000 146,500,000 نقداً(   فلس للسهم )مدفوعة   100ة  بقيم   أسهم   

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(  كيةحقوق المل  9
 

   يجباراإلحتياطي الا 9.2

لقانون الشركات وعقد التأسيس وا ربح  % بحد أدنى من  10قل عن  ت  نسبة ال  طاعقتا  يتم،  األمللشركة    لنظام األساسيوفقاً 

 . األمالشركة  ةلس إدارمجمن اء على توصية نب ريجبااالحتياطي اإل ىلإ ارةاإلدس لعضاء مجكافأة أوم يبةرالسنة قبل الض
 

.  لمصدر ا   رأس المالمن    %50نسبة    ياطياالحت  تجاوز  إذا  االقتطاعوقف هذا    األمركة  يجوز للجمعية العمومية السنوية للش

ا إال  ستخداموال يجوز  في  االحتياطي  الخسمبادل  إلىتبنسبة    باحرأتوزيع  أو    رئاة  المال% من  5  صل  ي ف  فوعدالم  رأس 

حتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم رد أي بسبب عدم وجود اال  سداد توزيعات هذه األرباحلربح باوات التي ال يسمح فيها  لسنا

% من  50طي نسبة  حتيااال  هذا  وزم يتجا، ما لة بذلكلسنوات التاليفي ا  رباحمح األا تسالحتياطي عندمغ مخصومة من امبال

   ر.مصدال الأس المر
 

   الختيارياطي حتياالا 9.3

لقانون الشر ربح  من  %  10عن    تزيد  نسبة ال  طاعقتا  يتمب أن  يج،  األمللشركة    لنظام األساسيكات وعقد التأسيس واوفقاً 

رار السنوية بق  تطاعاتاالقهذه    وقفيجوز    .االختيارياالحتياطي    ىلإ  ةاإلدارلس  عضاء مجكافأة أوم  يبةرالسنة قبل الض

 دارة. ال توجد قيود على توزيع هذا االحتياطي. بناًء على توصية من مجلس اإل مينمساهالعمومية للالجمعية  من

 

 كافأة نهاية الخدمة للموظفين م    10
  

 :مجمعالالمالي  في المخصص المعترف به في بيان المركز اتالحركفيما يلي 

 2021   2020   

 دينار كويتي   دينار كويتي  
   

  25,034  27,192  يناير 1 يكما ف

  3,277  3,903 سنة خالل ال المحمل

 (1,119) (11,500)  نةسلخالل ا وعمدفال
 

─────────── ─────────── 

  27,192   19,595  ديسمبر 31كما في 
 

═══════════ ═══════════ 
 

   مطلوبات أخرى 11
 

2021   2020   
 

 دينار كويتي    دينار كويتي
   

  56,017  54,234 ة مستحق تافمصرو

  1,470,956  3,019,913 (12عالقة )إيضاح  أطراف ذاتإلى  ةلغ مستحقامب

 ً   2,200     -     إيجارات مدفوعة مقدما

  41,729  25,602  ضريبةمخصص 

  18,722  153,758  ائنة أخرىصدة دأر
 

─────────── ─────────── 
 

3,253,507 1,589,624 
 

═══════════ ═══════════ 
 

 عالقةطراف ذات األ احاتإفص 12
 

األطراف    مع   امالتعالمتلك  هذه    تمثل ا)بعض  واال  ألمالشركة  و  لشركاتكبرى  اساهالمالزميلة  وسلرئيمين   اءأعضيين 

اإلم التنفيذيي  دارةجلس  عفراوأ  األم  ةشركللن  والمسؤولين  من  تهئالاد  األوالم  وادرجة  الى  يلشركات  المامثلتي   لكينلون 

افقة  م المو. يتاديالععمال اق األ يس موعة ضمنلمجاجرتها أالتي يها( ثير ملموس علة تأمكنهم ممارسي تي الو أ لها لرئيسيينا

 المجموعة.   إدارةل من قب  تامالهذه المععير تس شروطو ساتسياعلى 
 

 : ةقات عالطراف ذاأل معة القائم عامالتالمو دةرصاأل ةمقيي ماليلي إجفيما 

 
 الي اإلجم األم الكبرى كة الشر

  
2021   2020   

 
 دينار كويتي   تي دينار كوي ويتي  ر كدينا

 مجمعال   لي ز الما المرك  بيان 
   

 1,470,956 3,019,913 3,019,913 *  طلوبات أخرىم
 

═══════════ ═══════════ ═══════════ 
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 )تتمة(  عالقةطراف ذات ألا إفصاحات 12
 

ال  ضمنتت*   ذات    إلى  مستحقةاألرصدة  المطلالم  عالقةأطراف  مبلغ صنفة ضمن  األخرى   دينار   1,041,297قدره    وبات 

فائدة  (  ار كويتيدين  : ال شيء2020)  كويتي الكويتي  درج شيء( وم: ال 2020)  %3.8ثابت قدره  يحمل معدل  .  بالدينار 

يونيو    30  وافقمالتاريخ االستحقاق    في  بلغالمسداد  يستحق  ة.  استثماري خالل السنة الحالي يل شراء عقار  يمثل المبلغ تمو 

المنتهية يتي للسندينار كو  24,463  مويل بمبلغالتزام متداول. تكبدت المجموعة تكاليف تك، وبالتالي يتم تصنيفه  2022 ة 

 .التاريخ بذلك
 

 .8في إيضاح  اإلفصاحات األخرى ذات الصلة حول تفاصيلراج الإدتم 
 

 قةعالاف ذات لمعامالت مع أطرا شروط وأحكام

غير نهاية السنة  في    األرصدة القائمة  إن.  دارة المجموعةمعتمدة من إ شروط  بعالقة    مع أطراف ذاتت  مالاالمع  جراءيتم إ

أو    مدينةأرصدة  أي    لقابمت  أي ضمانا   و استالمم يتم تقديم الطلب. لق السداد عند احوال تحمل فائدة وتست  ضمانمكفولة ب

 طراف ذات عالقة.  لأل سدادقبض أو الحقة المست دائنة
 

 العليا  اإلدارةمالت مع موظفي لمعاا

مسؤولية تخطيط  و  ةسلطيهم  دممن ل  ين في اإلدارةلرئيسيا ألعضاء  وا  إلدارةامجلس  أعضاء  العليا    ارةاإلدموظفو    تضمني

 . عةالمجموأنشطة  ةبومراق وتوجيه

 

ء(. : ال شي2020)  2021  ديسمبر  31لمنتهية في  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة ابرة الشركة األم  إدامجلس    لم يوص

 كما يلي: العليادارة بموظفي اإل كانت القيمة اإلجمالية للمعامالت واألرصدة القائمة المتعلقة
 

 

 سنة المنتهية فيالمعامالت لل قيم 
  ديسمبر  31

 قائم كما فيال د الرصي 
 ديسمبر  31

 2021   2020    2021   2020   
 ر كويتي  دينا دينار كويتي   ويتي  ك دينار دينار كويتي  
      

  7,005  12,420   18,649  34,122 جل قصيرة األ أخرى  ا  مزاي رواتب و

  4,870  7,100   2,973  5,284 ة نهاية الخدمة للموظفينمكافأ
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 39,406 21,622  19,520 11,875  

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 طاعات القمات معلو    13
 

الخدمات الرئيسية ضمن هذه نشطة واأل ما يلي  في رئيسية.  ل  ت أعماقطاعا ثالثةالمجموعة في  ، تم تنظيم  ألغراض اإلدارة

 :القطاعات

 

 لعقاراتي االبيع والشراء وزيادة رأس المال واالستثمار ف :العقارات. 

 ة.يلمالوراق اواألوالزميلة ة الشركات التابع االستثمار في :ستثماراال 

 قطاعات المذكورة أعالهضمن ال دراجهايتم إ لماإليرادات والمصروفات التي  :أخرى 
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 (تتمة)  طاعاتمعلومات الق    13
 

الم والمصروفات  اإليرادات  القطاعات  نتائج  مباشرة  تعلقتتضمن  أيإ  ميت  مل.  ما  قطاعبة  ت  فيما   ةيرجوهمعامالت    جراء  القطاعات.  و   نضمتبين    اتاعالقطمطلوبات  موجودات 

 :ديسمبر 31للسنة المنتهية في قطاعات ال تقارير حول معلوماتفيما يلي القطاع. ب  مباشرة متعلقةاللك ت بات التشغيلمطلو موجودات و
 

 اإلجمالي   ىأخر  االستثمار  العقارات  

 2021   2020    2021   2020    2021   2020    2021   2020   

 دينار كويتي   دينار كويتي   ويتي  دينار ك دينار كويتي   دينار كويتي    ويتيدينار ك  نار كويتي  دي دينار كويتي  

            

 704,455 072,973,1  999,292  196,989  156,803 82,901  254,653 93,0837 ات ادات القطاعإير

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

 558,471 882,173  (446,960) 6,189  323,809 82,901  681,622 793,083 ات طاعالق (رئح )خسااربأ

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

 17,600,030 20,138,489  6,712,418 7,081,819  1,186,955 606,670  9,700,657 12,450,000 إجمالي الموجودات

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

 1,616,816 3,273,102  1,616,816 2,155,763      - 73,042      - 1,044,297  اتلوبجمالي المطإ

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 ت تزاماال    14
 

 تزاماتال 14.1

دينار   1,899,501  :2020دينار كويتي )  1,812بمبلغ    لعقارات االستثماريةببعض اتتعلق    اتالتزامدى المجموعة  لان  ك

 .كويتي(
 

 حتملةممطلوبات  14.2

 . 2020و 2021ديسمبر  31ة جوهرية كما في محتمل مطلوباتلم يكن لدى المجموعة أي 

 

 المالية  دواتطر األة مخاإدارأهداف وسياسات     15
 

الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو  . إن  المطلوبات األخرىالمجموعة    لدى  المالية الرئيسيةمطلوبات  من التتض

دات المالية  والنقد والموجو  ى البنوكاألرصدة لد ضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة  تت .ات المجموعةتمويل عملي

تثناء المصروفات المدفوعة مقدًما باس)ى  والموجودات األخر  خل الشامل المجمعالد  بيانلعادلة من خالل  يمة ابالقالمدرجة  

 ل اإليرادات الشاملة األخرى.  خالمن  العادلة مةوالموجودات المالية المدرجة بالقي (والدفعات مقدًما
 

السوق  لمخا  ةعوالمجم رض  تتع و)طر  األسهم  أسعار  مخاطر  ذلك  في  األجنبيةخاطر  مبما  االئاطمخو(  العمالت  تمان  ر 

السيولة.   اومخاطر  المالإلتحظى  المخاطر  االستشارات حول  لها  تقدم  التي  المخاطر  لجنة  بدعم  للمجموعة  العليا  ية  دارة 

وع لمجموعة حول خضطر التأكيدات إلى اإلدارة العليا لر المالية المناسبة للمجموعة. تقدم لجنة المخاحوكمة المخاط اروإط

سبة وأنه قد تم تحديد المخاطر المالية وقياسها وإدارتها  نالسياسات واإلجراءات الم المجموعة ل  لدى  شطة المخاطر الماليةأن

من هذه المخاطر مراجعة واعتماد سياسات إدارة كل نوع باإلدارة مجلس  قومر. ياطف المخطبقا لسياسات المجموعة وأهدا

 اه.الموضحة بإيجاز أدن
 

 وق  ر السمخاط 15.1

توزيعات السوق على أساس    مخاطر  دارتوق.  ار السعي أسفت  التغيرانتيجة    أداةيمة  قخاطر تقلب  هي ممخاطر السوق  إن  

المح ً ددالموجودات  مسبقا الم  ة  فئات  المختلفةوداوجعلى  لظرو  ت  المستمر  واتجاهوالتقييم  وتقدف  السوق  اإليات   دارة ر 

 . دلةعاال ةفي القيم األجلطويلة وقصيرة للتغيرات 
 

   سهمر األأسعامخاطر  15.1.1

ستقبلية القيم الم  بشأن  يقنعدم التعوامل   نالسوق الناتجة علدى المجموعة لمخاطر أسعار    همسي األت فاراستثمالتعرض ات

في  لال ماليةوأستثمارات  أستدير  .  راق  مخاطر  األعاالمجموعة  و  سهمر  التنويع  خالل  المن  ألدووضع  حقحدود  وق  ات 

  بصورة منتظمة.   العليا للمجموعة  دارةاإل  لىإ  سهمحول محفظة األرير  قالتم اتقديتم  ي.  إجمالياس فردي وأسعلى    يةالملك

 .الرئيسية في األسهم اتمارستث قرارات اال ةكافتقوم اإلدارة العليا للمجموعة بمراجعة واعتماد 
 

)"بورصة  لمالية  اق األورل  الكويتفي سوق  جها  وإدرايتم تداولها علنًا  لمجموعة  دى اة لدرجم المسهاأل  فيستثمارات  الاإن  

 (. الكويت"
 

الفي   المالية  البيانات  العادلة لقبا  المدرجةة  ير المسعرغ  سهم األتثمارات في  السامخاطر  ل  تعرضال  قدرمجمعة،  تاريخ  يمة 

الحساتحإدراج    تم .  (يتينار كويد  42,694:  2020)  دينار كويتي  ال شيء  مبلغب االليالت  لهذه    إيضاحفي    راتماستثسية 

17. 
 

تاف الي  اريخ  ابيانات  في  خاطر  ملالتعرض    قدر،  لمجمعةلمالية  المدرجة    سهماألاالستثمارات  العادلة  بورصة  بالقيمة  في 

العادلة لأل  نظًرا.  كويتي  ردينا  531,438  بمبلغويت  الك القيمة  التغيرات في  المحتفظ بها ترتبط    في األسهمارات  ستثمالن 

أن الزيادة /    ىإل  المجموعة  هتانت  ،ليةالما  سوق الكويت لألوراق التابع لالسوق    مؤشرقويًا بالتغيرات في  و  يًاتباًطا إيجاب ار

ص(  نقالزيادة / )باليمكن أن يكون لها تأثير    ليةوراق الماسوق الكويت لألالتابع ل  مؤشر السوقفي    %10)النقص( بنسبة  

   المجموعة.ب اصةحقوق الملكية الخت ويرادااإلعلى  اتقريبً دينار كويتي   1,150 مبلغ قدرهب
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 (تتمة) ليةالما دواتإدارة مخاطر األأهداف وسياسات     15
 

 (تتمة)مخاطر السوق   15.1
 

  األجنبيةمخاطر العمالت  15.1.2

 . جنبيةاأل تمالفي أسعار صرف العتغيرات نتيجة لل أداة مالية قلب قيمةر تهي مخاطبية األجنإن مخاطر العمالت 
 

األ  تدار العمالت  قبل    نبيةجمخاطر  الشرك  إدارةمن  في  استناة  االستثمار  اإلالحدود  إلى    داً األم  مجلس  يضعها    دارةالتي 

المستمر   الوالتقييم  المجموعة  واقائملمراكز  أسعارة  في  والمتوقعة  الحالية  اإلتالعمال  فصر  لحركات  ترى  أن   ارةد. 

ض رالتع من المجموعة تحوطال ت  بالتاليو ، دةمحدو العمالت صرفار أسع فيتيجة التقلبات ة ن جوهرياطر تكبد خسائر مخ

 .  ةجنبيالعمالت األلمخاطر 
 

   تعرض للمخاطر إزاء العمالت األجنبية بخالف العملة المدرجة لعملياتها. المجموعة ليس لدى
 

 مخاطر االئتمان  15.2

ما  ، معقد مبرم مع عميل  أو   ةمالي  أداةاته بموجب  تزامبل من الوفاء بالدم تكمن طرف مقاان هي مخاطر عئتمخاطر االإن م

لمخاطر االئتمانتت  مالية.   ةراخس  إلى  يؤدي المجموعة  )  الناتجة من  عرض  التشغيلية  ء  باستثنا  الموجودات األخرىأنشطتها 

 .األرصدة لدى البنوكما في ذلك بشطتها التمويلية ومن أن (روفات المدفوعة مقدًما والدفعات مقدًما صالم
 

ا األقصى  إن  الحد  لملتعرمن  تاريخض  في  االئتمان  الالبيا  خاطر  الدفترية    دليعامعة  المجمالية  نات  من  القيمة  فئة  لكل 

 :كما يلي الموجودات المالية
 

 2021   2020   

 دينار كويتي   دينار كويتي  
   

 145,431 666,834 أرصدة لدى البنوك 

ا مقدمً روفات المدفوعة صالمثناء باست) ون تجاريون وأرصدة مدينة أخرىمدين

 6,541,830 6,460,285  ( والدفعات مقدًما

 ─────── ─────── 

 7,127,119 6,687,261 

 ═══════ ═══════ 
 

   أرصدة لدى البنوك
  لسمعة ة الة تمثل مؤسسات مالية حسنطراف المقاباأليث إن  دودة ححمالبنوك    رصدة لدىألإن مخاطر االئتمان الناتجة من ا 

مبالغ أصل  خضع  ي  ذلك،  لىإضافة  اإلبالعالمية.    يتمانالتصنيف االئ  محددة من قبل وكاالتسبة  صنيفات ائتمانية مناذات ت

اً للقانون  بقمركزي ط ويت الكانات بنك اللضمبات الجارية(  ر والحسادخاوك المحلية )بما في ذلك حسابات االلودائع في البنا

اعتباراً ولة  البنوك المحلية في دع لدى  ن الودائبشأن ضما  2008لسنة    30قم  ر نوفمبر   3 من  الكويت والذي أصبح سارياً 

2008. 
 

ستحقاقات  كس االع ويشهراً   12  دىر االئتمان المتوقعة على معلى أساس خسائ  دة لدى البنوكاألرصاض قيمة  تم قياس انخف

ل احاالقصيرة  ترى    لتعرضالت  أن  المجللمخاطر.  لدى  موعة  ائتمان مديها  لالبنوك  األرصدة  بمخاطر  نخفضة م  يةرتبطة 

 . المقابلةألطراف تمانية الخارجية لالتصنيفات االئ إلىدا استنا
 

 تجاريون  نمدينو
االئتمان  لقياس خسائر   المجموعةى  لد الملحوظة  بقة  سااللتعثر  معدالت ا  إلى  استنادالمجموعة بمصفوفة مخصصات  عين اتست

ارصدألعة  المتوق التجاة  تتء  العمالمن    ريينلمدينين  والتي  الصغيرة.  ضمن  األفراد  األرصدة  للغاية من  كبير  ض  تفترعدد 

دفوعات الم  د ر في سدافي حالة التأخنذ االعتراف المبدئي  الي ممل  ألص  تمانر االئطخافي مي  جوهرالاالزدياد    المجموعة

 ك.خالف ذل وضحت ات مقبولة ومؤيدةعة معلوملم يتوفر للمجمويوماً ما  90 من كثرألالتعاقدية 
 

. ال  نفاذ القانون  طاشنل  تخضع  الوة  حدنة واس  نر مكثألر في السداد  التأخفي حالة    نين التجارييلمدين اطب  شبصفة عامة  يتم  

 مين.تأك  اتضمانجموعة بمتحتفظ ال
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 (تتمة) ليةالما دواتإدارة مخاطر األأهداف وسياسات     15
 

 )تتمة(  مخاطر االئتمان 15.2
 

 )تتمة( تجاريون نمدينو

التاليوضح   لمخاط  حولمات  معلوي  الجدول  االئتمالتعرض  ال   نجارييالت  لمدينينالى  عن  ار  مصفوفة    استخدامب  عةومجمل دى 

 مخصصات:
    يونمدينون تجار 

  لسداد في ا رختأ عدد أيام ال  2021ر يسمبد 31

 يوما   365 - 181   يوما    180  - 91 ولة دامت 

 منكثر أ
 وع المجم  ا يوم    365

 تي ر كويدينا تي دينار كوي كويتي دينار  دينار كويتي   ينار كويتيد                                

ية  ترالدف للقيمةي كلالجمالي إلا

 7,138,539 7,136,549     -     - 1,990 عثرلتا عند ةرالمقد

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

 679,454  679,454      -     -     -  رةلمقدا ئتمانئر االاخس

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

 %10 %10 %0 %0 %0 ة قعتمان المتوائر االئخسمعدل 

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

 

    مدينون تجاريون 

  سداد لفي ا رختأعدد أيام ال 2020ر يسمبد 31

 اً  يوم 365 - 181   يوماً  180  - 91 ولة دامت 

 نكثر مأ
 وع لمجما ا يومً  365

 تي  دينار كوي تي  دينار كوي دينار كويتي   دينار كويتي     يتيدينار كو                                

ية  ترالدف للقيمةي كلالجمالي إلا

 7,219,370 695,618 6,835 6,560 6,510,357 عثرالت عند ةالمقدر

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

 717,418  695,618 6,835  6,560  8,405  رةمقدلا نئتمائر االاخس

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

 %10 %100 %100 %100 %0 ة قعتمان المتوائر االئمعدل خس

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

 

  ون آخروننمدي
واآلن  مدينوالتعتبر   أطرمستال  مبالغالخرون  من  عالحقة  ذات  ن  أ   اإلدارة  رىوت  منخفضةتعثر    مخاطربمرتبطة    قةاف 

المقاب قداألطراف  لديهم  ا ة  قويرة  لة  بوفلعلى  الت  التزاماتاء  النقدية  القريبالتدفقات  المستقبل  في  ف. ونتيجعاقدية  لذلك،  ن  إة 

 .  جوهري كان غيرعة لمجما خ البيانات الماليةئر االئتمان المتوقعة في تاريتأثير تطبيق نموذج خسا
 

 السيولة مخاطر  15.3

السيولة هي   امخاطر  إن مخاطر  قدرة  باعدم  الوفاء  استحقاقها.  لتزاماتهلمجموعة على  المخاا عند  قامت للحد من هذه  طر، 

 . تظمساس مناقبة السيولة على أومر السيولة في االعتبارأخذ  ات معدوجوموإدارة ال متنوعة  تمويل مصادرل الترتيبب اإلدارة
 

   :التعاقدية غير المخصومة المدفوعات  إلى اً دلمجموعة استناادى لية للوبات المالمطاق استحقالي قائمة التايلخص الجدول 
 

 
 عند

   الطلب
 أقل من

 شهر   أ 3
 إلى 3
 ع  والمجم   اشهرً  12

 دينار كويتي   كويتي  نار دي   دينار كويتي   ويتير كدينا 

      2021ديسمبر  31في  كما

 3,270,849  1,237,999   54,234   1,978,616  مطلوبات أخرى

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     2020ديسمبر  31في كما  

  1,589,624   62,651   56,017   1,470,956  مطلوبات أخرى

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 

 التابعة  ركاتها.م.ك.ع. وشش  ا العقاريةشركة دار الثري
 

  جمعةالمالبيانات المالية ايضاحات حول 

 2021 ديسمبر 31ة في المنتهيكما في وللسنة 
 

 

33 

 

 رأس المالإدارة     16
 

التي   عماللدعم األ  ةالجيد  رأس المالت  ظة على معدالان المحافمهو ضالمجموعة    مالرأسرة  إدارئيسي من  الهدف  الإن  
 . نولمساهميحصل عليها اتقوم بها وتحقيق أعلى قيمة 

 

على  ظة  للمحاف.  تصاديةالظروف االقفي  ت  تغيراالاء تعديالت عليه في ضوء  روإج  مالرأس الل  جموعة بإدارة هيكتقوم الم
إعادة رأس المال إلى  أو    مينهالمسا  إلى  رباحاألدفوعات توزيعات  تعديل موعة  لمجمل  يجوزتعديله،    أو  المال  رأسكل  يه

 جراءات خالل السنوات المنتهيةإلو السياسات أو الم يتم إجراء أي تغيرات في األهداف أ .جديدة أسهم إصدارأو المساهمين 
 . 2020و 2021ديسمبر  31 في
 

المليتكو حقوق  من  المال  رأس  بمساهمي  ن  الخاصة  االحت   كةالشركية  باستثناء  اإلاألم  ذلويق  اريجبياطي    بمبلغ  كدر 
   دينار كويتي(. 15,114,362 :2020) 2021ديسمبر  31دينار كويتي كما في  15,947,639

 

 العادلة  س القيمةقيا    17
 

 عادلة  اللقيمة لجدول الهرمي ال
ضــمن فــي البيانــات الماليــة عنهــا ة أو اإلفصــاح عادلــ يــتم قيــاس قيمتهــا ال  التيلمالية وغير المالية  اتصنف كافة الموجودات  

علــى قيــاس ياً جوهر أمًرالقيمة العادلة، المبين كما يلي، استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل للهرمي  الجدول ا
 يمة العادلة ككل:الق
 

 المماثلة وبات لمطلاأو  ة للموجوداتنشطر المعدلة( في األسواق ال)غي علنةسعار الماأل - 1 ستوىالم 
   ا بشكل يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوظً والذي    ل مستوى من المدخالتتقييم يكون بها أقأساليب    -  2المستوى

 غير مباشر. أو  مباشر
 ملحوًظا.ادلة ل أهمية لقياس القيمة العمثالذي يلمدخالت وى من اومست ها أقلون بتقييم ال يك أساليب  - 3 وىستالم 
 

المجموعة ما إذا كانت ساس متكرر، تحدد على أفي البيانات المالية   يمة العادلةبالقودات والمطلوبات المدرجة  للموجسبة بالن
دخالت ستناداً إلى أقل مستوى من المــ اتقييم التصنيف )  مي عن طريق إعادةالتحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهر

 .  مجمعة رة كل بيانات مالية( في نهاية فتككل قياس القيمة العادلةالجوهرية بالنسبة ل
 

 .السنةخالل القيمة العادلة  اتقياسفي المستخدمة وأنواع المدخالت ساليب التقييم  وأعمليات  يرات فيغلم تقع أي ت
 

المالية وافيما يلي ملخص   المالية التي تم  الألدوات  العاموجودات غير  بالقيمة  تل، بخاللى أساس متكرردلة ع قياسها  ك  ف 
 :بًا بصورة معقولةتقري العادلة ةقيمال تعادلالدفترية التي  ةالقيم ذات

 

 العادلة بواسطة قياس القيمة  

 

أسعار معلنة في  
 أسواق نشطة 
 (1)المستوى 

هرية  مدخالت جو
 ملحوظة 

 إلجمالي ا (2مستوى ال)

  دينار كويتي دينار كويتي  تي دينار كوي 

     2021ديسمبر  31كما في 
    

    ألدوات المالية:ا
األرباح أو ل  مة العادلة من خالرجة بالقيلية مداموجودات م

 531,438      - 531,438 الخسائر

 ═══════ ═══════ ═══════ 
    

    :غير المالية موجوداتال

 12,450,000 12,450,000     - استثمارية عقارات 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    2020ر ديسمب 31كما في 

    

    :ماليةالدوات األ

األرباح أو خالل  من  يمة العادلة  بالقدرجة  ممالية    موجودات
 1,041,524     - 1,041,524 خسائرال

 ═══════ ═══════ ═══════ 
    الموجودات غير المالية: 

 9,700,000 9,700,000     - قارات استثمارية ع
 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 (تتمة) القيمة العادلة قياس    17
 

 (تتمة)العادلة  لقيمة لول الهرمي جدال
 

 تراضات طرق التقييم واالف 

 م الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة: استخداتم 
 

 استثمار في أسهم مدرجة

المتداولة  القيمة    تستند لألسهم  أسعارالعادلة  إلى  سلمعلنا  اءلشرا  علنا  في  للموجة  نشط  أي  ا  وداتوق  إجراء  دون  لمماثلة 

 الجدول الهرمي.  من 1ضمن المستوى تعديالت. تصنف المجموعة القيمة العادلة لهذه االستثمارات 
 

 المدرجة بالتكلفة المطفأةاألخرى الموجودات والمطلوبات المالية 

االمدر  األخرى  يةلالما  لموجودات والمطلوباتلالنسبة  ب عن    صورة جوهريةب  ةدفتريالة  لقيمال تختلف ا،  لمطفأةجة بالتكلفة 

د تسعيرها على الفور  يعا  تحقاق قصيرة األجل أوذات فترة اس  لموجودات والمطلوباتا، حيث إن معظم هذه  ةعادلقيمتها ال

 ق. بالسو الربحمعدالت بناًء على الحركة في 
 

 عقارات استثمارية تقييم 
الذين  معتمدين  والمستقلين  ال  مينمقياثنين من ال  بإجرائهاتقييمات قام  ى  ا إلاستنادً الستثمارية  لة للعقارات ا القيمة العاد  يددحتم ت

مه مؤهالت  معترلديهم  ويتمتنية  صلة  وذات  بها  موف  في  حديثة  بخبرة  وفئاعون  اال  اتقع  يتم  العقارات  التي  ستثمارية 

د القيمة العادلة  يحديتم تو  13لمالية  ا  اريرلمعيار الدولي للتقا  في   الواردة  مبادئالطبقة مع  مقييمها. وتتوافق نماذج التقييم الت

الجمع بين طريقة رسملة اإليرادات وط المقارمن خالل  عتبار طبيعة واستخدام كل عقار. يتم نة بالسوق اخذا في االريقة 

التي و  قار،ادة الناتجة من العالتشغيل المعتى صافي إيرادات  لام طريقة رسملة اإليرادات بناًء عير القيمة العادلة باستخدتقد

تق يتم  بالسوق،  المقارنة  لطريقة  وفقا  )الخصم(.  الرسملة  على معدل  تقسيمها  القيمة  يتم  إلىدير  استنادًا  المعامالت    العادلة 

 عة في سعر المتر المربع. نة المطبقة من قبل المجموالمماثلة. تتمثل وحدة المقار 
 

  م:تقييلة في امخدالمستلجوهرية غير الملحوظة المدخالت افاصيل ت

  3نفة ضمن المستوى  المص  القيمة العادلة   اتقياسي  فتخدمة  مسلملحوظة الغير الجوهرية  لي المدخالت اعرض الجدول التاي

 : معةة المجالماليانات البي تاريخكما ية ة الكميب تحليل الحساسجان إلى دلة،العالقيمة من الجدول الهرمي ل
 

  كويتير دينا   :ير الملحوظةمدخالت التقييم الجوهرية غ
 134   المربعمتر السعر 

 

في   ( جوهريخفاضان)  رتفاعا  إلى  يؤدتس  لمقدر على حدةالمربع  المتر ا  سعرية في  النقص( الجوهرالزيادة )  تمعدال  إن

 . لةالقيمة العاد
 

 19-كوفيد  روسفي شيتفر تأثي    18
 

مارس   بأن،  2020خالل  العالمية  الصحة  منظمة  كورو  صرحت  فيروس  اعترافاً 19-فيدو)"ك  ناتفشي  جائحة  يعتبر   )"

دولة   ن الخليجي بما في ذلكبانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة دول مجلس التعاو

ر إغالق الحدود ونش ء انتشار الفيروس، بما في ذلك  حتواال الكويت. وقد اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات  

 .ادات بالتباعد االجتماعي وفرض عمليات اإلغالق وحظر التجول في جميع أنحاء الدولشاإلر
 

الفيروس علىفي هذه   تأثير  لم يكن  المجموعة ونتا  المرحلة،  الحال كما هو  ئأعمال  أن يظل  اإلدارة  جها جوهريًا وتتوقع 

ستواصل   والمالمجمعليه.  السياسات  مختلف  اتباع  الحكومية،  وعة  نفوفشورات  جهدها    سي  قصارى  ستبذل  الوقت، 

 لمواصلة العمل بأفضل الطرق الممكنة وأكثرها أمانًا. 

 

 

 


