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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بســم اهلل ،،واحلمــد هلل ،،والصــاة والســام علــى رســول اهلل ،،وأشــرف خلــق اهلل ســيدنا محمــد -صلــى اهلل عليــه وســلم -وعلــى آلــه وصحبــه وســلم
ومــن اهتــدى بهــداه إلــى يــوم الديــن.
السادة املساهمني األفاضل...السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

إنــه ملــن دواعــي ســروري أن أرحــب بكــم اليــوم يف اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة وأن أعــرض عليكــم التقريــر الســنوي لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار ،وتقريــر هيئــة الفتــوى
والرقابــة الشــرعية وتقريــر احلوكمــة وكذلــك تقريــر مراقبــي احلســابات إضافــة إلــى البيانــات املاليــة املجمعــة للســنة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمبر .2020

لقــد كان عــام  2020عام ـ ًا اســتثنائي ًا بــكل املقاييــس لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار (الشــركة) وشــركاتها التابعــة (املجموعــة)  .حيــث جــاء العــام وهــو يحمــل يف
طياتــه الكثيــر مــن التحديــات علــى جميــع األصعــدة .فقــد ألقــت جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد بظاللهــا علــى كافــة مناحــي احليــاة ،وتأثــرت العديــد مــن القطاعــات
االقتصاديــة ألســباب عديــدة كان مــن أبرزهــا اإلجــراءات االحترازيــة التــي شــهدتها دولــة الكويــت ومــا صحبهــا مــن توقــف للعديــد مــن األنشــطة التجاريــة ،تلــك
اإلجــراءات التــي لــم تكــن مبعــزل عــن دول العالــم األخــرى والتــي اتخــذت إجــراءات مشــابهة كذلــك .و يف ظــل تلــك الظــروف االســتثنائية عملــت املجموعــة جاهــدة يف
ســبيل حتقيــق أهدافهــا والتعامــل مــع كافــة املتعاملــن معهــا كمــا كان وســيبقى عهدهــم باملجموعــة بشــكل مهنــي.
وكمــا أشــرنا يف كلمتنــا لكــم يف العــام املاضــي بــأن الشــركة قــد قامــت بتمييــز احلكــم الصــادر مــن محكمــة االســتقرار املالــي بتاريــخ  2019/12/4الرافــض لطلــب الشــركة
للتســوية النهائيــة ملديونيتهــا ،وبفضــل مــن اهلل ومــن ثــم اجلهــود املخلصــة مــن الشــركة يف إعــداد الطعــن يف التمييــز علــى ذلــك احلكــم ،فقــد صــدر حكــم حملكمــة
التمييــز بتاريــخ  2020/8/19قضــى يف منطوقــه إلــى قبــول الطعــن و التصديــق علــى تعديــل خطــة الســداد ووقــف إجــراءات التقاضــي خــال الفتــرة املمتــدة حتــى عــام
.2024
وفــور صــدور احلكــم ،باشــرت الشــركة التواصــل مــع كافــة دائنيهــا يف ســبيل إنهــاء هــذا امللــف الــذي امتــد لســنوات طويلــة .وخــال فتــرة وجيــزة متكنــت الشــركة مــن
اســتكمال أعمــال التســوية النهائيــة مــع معظــم الدائنــن األمــر الــذي نتــج عنــه تســوية مــا يقــارب  % 93مــن مديونيــة الشــركة جتــاه الدائنــن .والعمــل ال زال مســتمرا
يف ســبيل اســتكمال تســوية املتبقــي مــن املديونيــة مــع باقــي الدائنــن بأقــرب وقــت ممكــن .وإثــر ذلــك متكنــت املجموعــة مــن تعزيــز مركزهــا املالــي وتغطيــة كافــة اخلســائر
املرحلــة واملتراكمــة علــى مــدى ســنوات مضــت .وفيمــا يلــي مقارنــة للوضــع املالــي للشــركة يف عــام  2011قبــل الدخــول يف خطــة إعــادة الهيكلــة ومركزهــا املالــي كمــا يف
نهايــة .2020
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املؤشر املالي( بالدينار الكويتي)

2011-12-31

2020-12-31

دائنوا متويل إسالمي

384,564,213

11,724,029

األرباح( /اخلسائر) املرحلة للشركة األم

)(42,700,539

130,727

صايف األرباح  ( /اخلسائر) للشركة األم

)(18,826,574

20,685,366

إجمالي (العجز) حقوق امللكية للشركة األم

)(11,972,637

91,190,060

إجمالي املوجودات

454,691,843

146,690,786

إجمالي املطلوبات

420,190,748

43,100,247

)(193,345,837

38,786,139

الفرق بني املوجودات املتداولة واملطلوبات املتداولة
نسبة كفاية رأس املال (كما هو مطلوب من قبل هيئة أسواق املال  ،الكويت)

ال توجد متطلبات

% 242

كمــا أوصــى مجلــس اإلدارة بــأن يتــم تخفيــض رأس مــال الشــركة نقــد ًا بالفائــض عــن احلاجــة مــن النقــد والــذي ميثــل مــا نســبته  % 12.28مــن رأس مــال الشــركة احلالــي،
علــى أن تخضــع هــذه التوصيــة ملوافقــة اجلمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للشــركة بعــد أخــذ موافقــة اجلهــات الرقابيــة ذات الصلــة بهــذا الطلــب.
وبذلــك تكــون الشــركة قــد طــوت حقبــة صعبــة مــن تاريخهــا امتــدت لســنوات التزمــت بهــا الشــركة بخطــة إعــادة الهيكلــة ،واضطــرت خاللهــا للتخــارج مــن العديــد مــن أصولهــا
يف ســبيل الوفــاء بالتزاماتهــا .وال يســعني يف هــذا املقــام إال أن أتقــدم بالشــكر اجلزيــل ألخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة وفريــق العمــل بالشــركة الذيــن عملــوا جنبــا إلــى جنــب
يف ســبيل جتــاوز حتديــات املرحلــة الســابقة واحملافظــة علــى مكانــة الشــركة.
واليــوم تفتــح الشــركة صفحــة جديــدة مبركــز مالــي قــوي ،وسياســة ماليــة متزنــة حتــدد اســتراتيجيتها خــال املرحلــة القادمــة لتقــدم بذلــك شــركة أعيــان لإلجــارة
واالســتثمار منوذج ـ ًا ناجح ـ ًا يف جتــاوز األزمــات ولتمضــي قدمــا نحــو جناحــات مســتقبلية جديــدة ملســاهمي الشــركة بــإذن اهلل تعالــى.

فهد علي محمد ثنيان الغانم
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي
بســم اهلل الرحمــن الرحيــم ،احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى احلبيــب املصطفــى ســيد املرســلني وعلــى آلــه وصحبــه
والتابعــن لــه بإحســان إلــى يــوم الديــن .
السادة املساهمني الكرام  ،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يســرني نيابــة عــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار أن أســتعرض معكــم تقريــر ًا حــول املؤشــرات املاليــة للســنة
املنتهيــة يف  31ديســمبر  ، 2020مســتعرض ًا معكــم يف إيجــاز أهــم املســتجدات املاليــة واالقتصاديــة خــال الســنة املذكــورة .

ً
أوال :تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد  )19 -على االقتصاد العاملي
عامــا ،حيــث شــهد العــام عمليــات إغــاق غيــر مســبوقة لألنشــطة االقتصاديــة إلــى جانــب
لقــد كان عــام  2020مــن أصعــب األعــوام التــي مــرت علــى االقتصــاد العاملــي منــذ أكثــر مــن ً 70
قيــام البنــوك املركزيــة باتخــاذ تدابيــر تهــدف إلــى التيســير املوســع للسياســات النقديــة يف جميــع أنحــاء العالــم .ويف ظــل توافــر اللقاحــات حــول العالــم ،فــإن اجلميــع يرجــو أن تعــود
كافــة القطاعــات اإلقتصاديــة إلــى ســابق عهدهــا و أن تعــود أربــاح الشــركات واإلنتــاج العاملــي بحلــول نهايــة عــام  2021إلــى مســتويات مــا قبــل وقــوع اجلائحــة .ومــع ذلــك ،فــإن عــودة
األمــور إلــى طبيعتهــا ســوف يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى ســرعة تقــدمي وتلقــي اللقــاح وهــو مــا مــن شــأنه تخفيــف حــدة املخاطــر.
أشــارت البيانــات االقتصاديــة املتوفــرة وقــت صــدور تنبــؤات عــدد إبريــل  2020مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي إلــى هبــوط غيــر مســبوق يف
النشــاط االقتصــادي العاملــي بســبب جائحــة كوفيــد .19 -وتشــير البيانــات املنشــورة منــذ ذلــك احلــن إلــى بعــض التحســن وباألخــص يف االقتصــادات املتقدمــة حيــث بــدأ النشــاط
يف التحســن بعــد رفــع القيــود يف شــهر مايــو  .2020إال أنــه ومــع عــودة املوجــة الثانيــة مــن اجلائحــة والتــي انعكســت وتركــزت بشــكل كبيــر يف أوروبــا ،فإنــه مــن املؤكــد أن يترتــب علــى
تداعيــات إعــادة فــرض اإلغالقــات املزيــد مــن اآلثــار الغائــرة علــى االقتصــادات وامتــداد فتــرة التعــايف.
ويف بعــض احلــاالت ،أدت اإلجــراءات الســريعة واملبتكــرة مــن جانــب البنــوك املركزيــة (مثلمــا فعلــت بضعــة بنــوك مركزيــة يف األســواق الصاعــدة حــن أطلقــت إجــراءات التيســير الكمــي
ألول مــرة ،وبعــض البنــوك املركزيــة يف االقتصــادات املتقدمــة التــي زادت مــن املشــتريات الكبيــرة لألصــول) إلــى زيــادة توفيــر الســيولة واحلــد مــن ارتفــاع تكاليــف االقتــراض.
وللمــرة األولــىُ ،يتوقــع أن متــر كل املناطــق بنمــو ســالب يف عــام  . 2020غيــر أن هنــاك فروقــا كبيــرة – علــى أســاس إفــرادي  -بــن االقتصــادات ،انعكاس ـ ًا لتطــور اجلائحــة وفعاليــة
اســتراتيجيات االحتــواء؛ وتفــاوت الهيــكل االقتصــادي (كاالعتمــاد علــى القطاعــات شــديدة التأثــر مثــل الســياحة والنفــط ،علــى ســبيل املثــال)؛ واالعتمــاد علــى التدفقــات املاليــة
اخلارجيــة ،مبــا يف ذلــك حتويــات العاملــن يف اخلــارج؛ واجتاهــات النمــو قبــل األزمــة.
تشــكل أجــواء عــدم اليقــن األساســية احمليطــة بتطــور اجلائحــة عامـ ًا رئيســي ًا يف صياغــة اآلفــاق االقتصاديــة وتعــوق معرفــة اجتــاه ميــل كفــة ميــزان املخاطــر .فالهبــوط االقتصــادي
قــد يكــون أقــل حــدة ممــا تشــير إليــه التنبــؤات إذا عــادت األوضــاع االقتصاديــة إلــى طبيعتهــا بســرعة أكبــر مــن املتوقــع حاليــا يف املناطــق التــي أعــادت فتــح نشــاطها االقتصــادي .ومــن
احملتمــل أن تــؤدي االنفراجــات الطبيــة مــع تطويــر العالجــات وإجــراء التغييــرات يف ســلوكيات التباعــد االجتماعــي إلــى إتاحــة الفرصــة أمــام نظــم الرعايــة الصحيــة للتكيــف بصــورة
أفضــل دون احلاجــة إلــى فتــرات اإلغــاق العــام املمــددة والصارمــة .هــذا ،وقــد مت البــدء يف إنتــاج اللقاحــات وتوزيعهــا بوتيــرة ســريعة ممــا يبعــث األمــل يف حــدوث حتســن يف توجهــات
املستهلكني.
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ثاني ًا :انعكاسات جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19 -على االقتصاد اإلقليمي
جــاء يف تقريــر معهــد التمويــل الدولــي  IIFأن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي الســتة تواجــه أســوأ أزمــة اقتصاديــة يف تاريخهــا ،يف ظــل صدمــة مزدوجــة النخفــاض أســعار النفــط
وجائحــة كورونا.
ووفقـ ًا لتقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي ،فإنــه مــن املتوقــع أن ينكمــش النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي بنحــو  % 6.0يف عــام  ،2020رغــم بعــض املؤشــرات علــى النجــاح يف
احتــواء تفشــي الفيــروس ،وتخفيــف القيــود يف الفتــرة األخيــرة .إن إجــراءات خفــض اإلنفــاق العــام ،التــي تبنتهــا الســلطات يف املنطقــة الحتــواء اتســاع العجــز ميكــن أن تعــوض
اخلســائر الناجمــة عــن انخفــاض صــادرات النفــط  ،ولكــن يظــل مــن املتوقــع أن يتســع العجــز الكلــي إلــى  % 10.3مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي يف عــام  2020مقارنــة ب ـ % 2.5
يف .2019
وتشــير الدراســات بــأن النظــام املصــريف ملنطقــة اخلليــج يظــل متينـ ًا بفضــل قــوة الســيولة ورأس املــال ،والقــروض الرديئــة التــي تعــد منخفضــة نســبي ًا .كمــا أن إجــراءات ســلطات
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي لدعــم الســيولة لتعزيــز البنــوك تناهــز  % 4مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي ،أي  54مليــار دوالر .وقــد ينكمــش النــاجت احمللــي احلقيقــي للســعودية،
أكبــر اقتصــاد يف املنطقــة ،بنســبة  % 4وينمــو العجــز إلــى  13هــذا العــام.
ووفقـ ًا ملعهــد التمويــل الدولــي ،فــإن ســلطنة عمــان التــي تبــدو «عرضــة للخطــر علــى نحــو متزايــد باملنطقــة يف ضــوء تنامــي الديــن» قــد تشــهد انكماشــا اقتصاديــا بنســبة ،% 5.3
بينمــا قــد يتســع العجــز إلــى ( % 16.1مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي) يف العــام احلالــي مقارنــة بنســبة  % 9.4يف .2019

ثالث ًا :األوضاع احمللية – الكويت:
وفق ـ ًا للبنــك الدولــي ،تراجعــت معــدالت النمــو يف الكويــت منــذ  ،2019وتأثــر األداء يف  2020جــراء صدمتــن همــا جائحــة كورونــا وتراجــع أســعار النفــط .وباإلضافــة إلــى
الزيــادة التــي ال مفــر منهــا يف عجــز املاليــة العامــة (عجــز املوازنــة العامــة للدولــة) بســبب تراجــع عائــدات النفــط ووتيــرة االنفــاق املتزايــدة للتخفيــف مــن تداعيــات أزمــة كورونــا،
فــإن التمويــل الــازم لدعــم صنــدوق األجيــال القادمــة يزيــد مــن حــدة الضغــط علــى االحتياطيــات اإلضافيــة التــي تدعــم املاليــة العامــة (يف غيــاب قانــون للديــن).
وفق ـ ًا لتقديــرات البنــك الدولــي ،فإنــه مــن املتوقــع أن ينكمــش إجمالــي النــاجت احمللــي احلقيقــي بنســبة  % 5.4يف عــام  2020نتيجــة لتراجــع اإلنتــاج النفطــي وانخفــاض
أســعار النفــط .وخــال الفتــرة مــا بــن شــهر أبريــل وســبتمبر ،تراجــع إجمالــي اإليــرادات بنســبة  %48إلــى  4.6مليــار دينــار كويتــي علــى أســاس ســنوي مقــارن وهــو مــا نتــج عنــه
عجــز مالــي متواضــع قــدره  1.9مليــار دينــار كويتــي خــال تلــك الفتــرة . .ومــع ذلــك وبالنســبة للفتــرة املتبقيــة مــن الســنة املاليــة (أكتوبــر  -مــارس  ،)2021فإنــه مــن املتوقــع أن
ـاء علــى االفتراضــات احلاليــة.
يرتفــع العجــز إلــى حوالــي  10مليــار دينــار كويتــي بنـ ً
تراجعــت عائــدات تصديــر النفــط ،والتــي متثــل حوالــي  % 89مــن إجمالــي الصــادرات ،بنحــو  % 50يف الربــع الثانــي مــن عــام ( 2020حيــث وصلــت إلــى  1.8مليــار دينــار كويتــي)
مقارنــة بالربــع الســابق بســبب انخفــاض أســعار النفــط اخلــام .يف األشــهر التســعة األولــى مــن الســنة املاليــة ( 2021/2020مــن أبريــل إلــى ديســمبر)  ،ســجل إجمالــي اإليــرادات
ً
انخفاضــا بنســبة  % 46علــى أســاس ســنوي مقــارن مببلــغ  6.9مليــار دينــار كويتــي .وخــال نفــس الفتــرة ،انخفــض اإلنفــاق بنحــو  % 10ليصــل إلــى  12.3مليــار دينــار .ونتيجــة
لذلــك ،بلــغ العجــز املالــي  5.4مليــار دينــار كويتــي (وهــو مــا ميثــل حوالــي  % 22بالنســبة والتناســب مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي).
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رابع ًا :أداء سوق الكويت لألوراق املالية
أداء ســلبي ًا مــع نهايــة عــام  ،2020لتهبــط بشــكل جماعــي ُمحققــة خســائر مؤثــرة مقارنــة بإقفــاالت عــام  .2019حيــث ســجل املؤشــر العــام للبورصــة الكويتيــة انخفاضـ ًا
ســجلت املؤشــرات الكويتيــة ً
ســنوي ًا بنحــو  % 11.7بإنهائــه تــداوالت العــام عنــد مســتوى  5546.04نقطــة باملقارنــة مــع إقفــال عــام  2019عنــد النقطــة  ،6282.46لتبلــغ اخلســائر الســنوية  736.42نقطــة .كمــا تراجــع مؤشــر
الســوق األول خــال العــام بنحــو  % 13.3عنــد مســتوى  6051.07نقطــة بخســائر بلغــت  924.89نقطــة مقارنــة بإقفــال عــام  2019عنــد النقطــة .6975.96
وهبط مؤشر السوق الرئيسي يف  2020بنحو  ، % 7.30حيث أنهى العام عند النقطة  4552.43مقارنة بإقفال عام  2019عند مستوى  4910.69نقطة ،خاسر ًا أكثر من  358نقطة.
أمــا مؤشــر «رئيســي  ،»50الــذي مت تدشــينه يف  9فبراير/شــباط املاضــي عنــد مســتوى  5000نقطــة ،فبلغــت خســائره منــذ ذلــك التاريــخ وحتــى نهايــة عــام  2020نحــو  363.65نقطــة شــكلت
انخفاضـ ًا نســبته  ، % 7.27وذلــك بعــد أن أنهــى العــام عنــد مســتوى  4636.35نقطــة

خامس ًا :مؤشرات أداء الشركة ونبذة عن األداء املالي
عملــت اإلدارة التنفيذيــة يف شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار خــال عــام  2020علــى حتقيــق األهــداف والتطلعــات التــي مت رســمها بالتعــاون مــع مجلــس إدارة الشــركة ،مبــا يعــود باالســتفادة
القصــوى لكافــة مســاهمي الشــركة .وال شــك بــأن تســوية مديونيــة الشــركة كانــت الشــغل الشــاغل و الهــدف الرئيســي يف ســلم أولويــات اإلدارة التنفيذيــة .وال يعنــي االهتمــام بتســوية مديونيــة
الشــركة إغفــال متابعــة باقــي قطاعــات الشــركة لتحقيــق األهــداف املرصــودة أمامهــم ،بــل علــى العكــس مــن ذلــك ،فقــد مت العمــل علــى حتســن أداء كافــة األصــول التشــغيلية للشــركة ومتابعتهــا
بشــكل مكثــف كــون أن تلــك األصــول ســتكون أساســا لتحقيــق مــا تصبــو إليــه الشــركة يف املرحلــة القادمــة مــن توســعات وتطلعــات.
وقــد واكبــت شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار الظــروف االســتثنائية التــي مــرت بهــا البــاد والعالــم أجمــع بشــكل ســريع بســبب انتشــار فايــروس  .COVED-19فمنــذ إعــان مجلــس الــوزراء
وقــراره األول لتعطيــل أجهــزة الدولــة ألعمالهــا بتاريــخ  11مــارس  ،2020قــام اجلهــاز التنفيــذي للشــركة باالجتمــاع ووضــع خطــة العمــل وتفعيــل خطــة الطــوارئ مبــا يتوافــق مــع سياســة خطــة
الطــوارئ واســتمرارية االعمــال املعتمــدة بالشــركة .وقــد تصاعــدت وتيــرة اإلجــراءات املتخــذة لتعكــس اإلجــراءات االحترازيــة املتغيــرة التــي تقرهــا اجلهــات املعنيــة يف الدولــة .ومــن أبــرز اإلجــراءات
والقــرارات املتخــذة خــال تلــك الفتــرة مــا يلــي:
 تفعيل نظام العمل عن بعد لتسيير أعمال الشركة خالل الفترة ،مبا يضمن احملافظة على البيانات واملعلومات اخلاصة بالشركة. املســاهمة يف دعــم اجلهــود املبذولــة يف الدولــة واحلفــاظ علــى تــوازن املنظومــة االقتصاديــة وذلــك بالتنــازل علــى بعــض املبالــغ اإليجاريــة يف بعــض العقــارات االســتثمارية للشــركة  ،األمــر الــذي انعكــس إيجابيــاعلــى العالقــة بــن الشــركة ومســتأجريها إضافــة لقيامهــا بدورهــا يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة يف املرحلــة احلاليــة.
 استخدام كافة وسائل التواصل احلديثة املتاحة لعقد االجتماعات الداخلية واخلارجية. العمل على حتديث دليل خطط الطوارئ ومتابعة استمرارية األعمال ليعكس ما مت اتخاذه من اجراءات ،وليواكب االجراءات الالزمة للتعامل مع األوبئة وتعطيل جهات الدولة املختلفة. مت اعــداد دراســة ماليــة للتأكــد مــن األثــر املالــي واملخاطــر املتوقعــة علــى مســتوى التدفقــات املاليــة والربحيــة للشــركة بنــاء علــى التوقــف االضطــراري الــذي حــدث لبعــض اســتثمارات الشــركة وذلــك علــى املســتوىالقصير واملتوســط والطويل.

 بالنســبة لصنــدوق عوائــد العقــاري واملــدار مــن قبــل الشــركة ،مت احلفــاظ علــى اســتمرار توزيــع العائــد الشــهري لصنــدوق عوائــد العقــاري يف وقتــه ملســتثمري الصنــدوق طيلــة أشــهر عــام 2020مبــا يف ذلــك فتــرات احلظــر الكلــي .إضافــة إلــى ذلــك ،فقــد مت مراعــاة إعــداد التقاريــر الالزمــة واخلاصــة بالصناديــق واحملافــظ وإرســالها للجهــات املعنيــة يف مواعيدهــا الشــهرية.
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وال يخفــى علــى اجلميــع أن بعض ـ ًا مــن اســتثمارات الشــركة قــد تأثــرت بســبب األوضــاع االســتثنائية التــي نواجههــا جميعــا .فعلــى ســبيل املثــال انخفــض صــايف الدخــل مــن عمليــات
التأجيــر لألشــهر الســتة األولــى مــن عــام  2020مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام  2019بنســبة  % 15نتيجــة لضــرورة إغــاق املعــارض .كمــا انخفــض دخــل اإليجــار مــن العقــارات االســتثمارية
والعقــارات املســتأجرة لألشــهر الســتة األولــى مــن عــام  2020مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام  2019بنســبة  . % 16وقــد حتســنت هــذه املؤشــرات الحقـ ًا مــع اقتــراب نهايــة العــام بعــد أن مت
تخفيــف بعــض القيــود االحترازيــة علــى األنشــطة االقتصاديــة املختلفــة.
وبالعــودة إلــى االجنــازات الرئيســية لهــذا العــام ،فــا شــك بــأن التوصــل إلــى تســوية نهائيــة ملديونيــة الشــركة مــع مــا نســبته مايقــارب  % 93مــن دائنــي الشــركة كان اإلجنــاز األبــرز لهــذا العــام.
فقــد قــام اجلهــاز التنفيــذي بتســخير كافــة إمكانياتــه وطاقاتــه يف ســبيل الوصــول إلــى التفاهمــات املرجــوة مــع مختلــف دائنــي الشــركة .وبفضــل مــن اهلل ودعــم مــن مجلــس إدارة الشــركة،
جتــاوزت الشــركة هــذه املرحلــة وخــال فتــرة وجيــزة تعكــس مــدى احلــرص والدقــة يف تنفيــذ اخلطــة التنفيذيــة املوضوعــة لذلــك .ولقــد كانــت بعــض أصــول الشــركة مــن أســهم يف شــركات
وبعــض العقــارات جــزءا أساســيا يف عمليــة التســوية ،األمــر الــذي انعكــس بشــكل واضــح يف املركــز املالــي للشــركة .حيــث أنــه اعتبــار ًا مــن  2020-9-30أصبــح مــن الواجــب تطبيــق املعيــار الدولــي
للتقاريــر املالــي  IFRS 5والــذي أثــر علــى طريقــة تســجيل أصــول والتزامــات شــركتي تــوازن القابضــة وأعيــان العقاريــة كونهمــا كانتــا شــركتان تابعتــان ألعيــان وجــزء ًا مــن تســوية دائنــي
التمويــل اإلســامي  .وعليــه اختلفــت طريقــة عــرض املركــز املالــي وبيــان الدخــل و متــت بنــاء علــى املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي  IFRS 5مــن خــال فصــل النتائــج واملركــز املالــي إلــى أنشــطة
مســتمرة وغيــر مســتمرة .خــال عــام  ،2020قامــت الشــركة األم (شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار) بتســجيل أربــاح مقدارهــا  20.7مليــون دينــار كويتــي مبــا ميثــل ربحيــة للســهم مقدارهــا
 25.80فلسـ ًا بينمــا بلغــت حقــوق امللكيــة  91.2مليــون دينــار كويتــي كمــا بنهايــة عــام  2020مقارنــة ب ـ  68.4مليــون دينــار كويتــي بنهايــة عــام  .2019إن صــايف الربــح املســجل لعــام  2020قــد
غطــى بشــكل كامــل جميــع اخلســائر املتراكمــة للشــركة والبالــغ قيمتهــا  20.2مليــون دينــار كويتــي كمــا يف  31ديســمبر  ،2019وقــد نتــج عــن ذلــك بصــورة نهائيــة تســجيل أربــاح محتفــظ بهــا
قيمتهــا  0.1مليــون دينــار كمــا يف  31ديســمبر .2020
خــال عــام  ،2020قامــت الشــركة األم بتســجيل إيــرادات تخفيــض مــن تســوية دائنــي متويــل إســامي بقيمــة  25.4مليــون دينــار كويتــي نتيجــة عــن تســوية مديونيــة مــع العــدد مــن الدائنــن.
ونتيجــة لهــذه التســوية ،مت تخفيــض أرصــدة التمويــل اإلســامي الدائنــة مــن  136.9مليــون دينــار كويتــي إلــى  9.9مليــون دينــار كويتــي كمــا يف نهايــة عــام .2020
وكما يف نهاية عام  ،2020بلغ إجمالي املوجودات واملطلوبات املجمعة ملجموعة “أعيان” مبلغ  147مليون دينار كويتي و 43مليون دينار كويتي على التوالي.
وتعتمد الشركة بصورة متواصلة على أنشطة عملياتها املتنوعة لتحقيق الربحية.
وتعرض الفقرات أدناه أداء القطاعات املتنوعة للشركة وكذلك اإلجنازات األخرى للشركة خالل عام .2020

سادس ُا  :استعراض أنشطة الشركة
اإلجارة:
حقــق قطــاع اإلجــارة خــال عــام  2020معــدالت أداء جيــدة علــى الرغــم مــن الظــروف احمليطــة .حيــث شــهد عــام  2020انخفاضــا يف اإليــرادات التشــغيلية بنســبة  % 15لتبلــغ  30.3مليــون
دينــار كويتــي لعــام  2020مقارنــة بـ ـ  35.6مليــون دينــار كويتــي لعــام .2019
وكذلــك انخفــض مجمــل الربــح بنســبة  % 13حيــث بلــغ  7.6مليــون دينــار كويتــي لعــام  2020مقارنــة ب ـ  8.7مليــون دينــار كويتــي لعــام  .2019ولكــن يف املقابــل ارتفعــت نســبة هامــش مجمــل
الربــح لتصــل إلــى  25لعــام  2020مقارنــة بنســبة  % 24لعــام  .2019وحققــت الشــركة ارتفاعـ ًا يف مجمــوع املوجــودات بنســبة  % 2حيــث بلغــت 72.7مليــون دينــار كويتــي لعــام  2020مقارنــة
ب ـ  71.3مليــون دينــار كويتــي لعــام  .2019كذلــك ارتفعــت حقــوق امللكيــة بنســبة  % 15حيــث بلغــت  45.3مليــون دينــار لعــام  2020كويتــي مقارنــة بـ ـ  39.5مليــون دينــار كويتــي لعــام .2019
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مــن ناحيــة أخــرى واســتكما ًال لالســتراتيجية اجلديــدة لشــركة أعيــان الكويــت للســيارات والتــي تســعى مــن خاللهــا نحــو االســتمرار يف الريــادة يف قطــاع الســيارات يف مجــاالت
اخلدمــات املقدمــة وتنــوع املنتجــات مــع التركيــز علــى حتقيــق االســتدامة مــن خــال ركائــز أساســية لالســتراتيجية اجلديــدة أهمهــا االمتيــاز والريــادة يف خدمــة العميــل مــن خــال
نوعيــة اخلدمــة وســهولة االجــراءات والتحــول التكنولوجــي والرقمــي والتطويــر املســتمر الــذي ينعكــس علــى الريــادة يف هــذا القطــاع .فقــد مت انشــاء وتطويــر خدمــات أعيــان كونكــت
والتــي متثلــت خدمــات  24ســاعة مــن خــال التطــور التكنولوجــي وخدمــات الواتســاب ومواقــع التواصــل االجتماعــي
مــن ناحيــة أخــرى عــززت إدارة قطــاع اإلجــارة (شــركة أعيــان اإلجــارة القابضــة) جهودهــا املبذولــة يف عمليــات التأجيــر التشــغيلي وأبرمــت عــدد ًا مــن الصفقــات خــال العــام مــع عــدد
مــن أهــم وأكبــر وكاالت الســيارات بغــرض تنويــع الســيارات التــي تقدمهــا لعمالئهــا مــن الشــركات والــوزارات واألفــراد وتقــدمي خدمــات تنافســية أقــوى وتوفيــر ســيارات جديــدة للعمــاء
حرصـ ًا علــى إرضائهــم وتقــدمي أقصــى درجــات الرفاهيــة واجلــودة لهــم .وجنحــت الشــركة أيضـ ًا يف بيــع عــدد أكبــر مــن الســيارات املســتعملة مــن خــال التعــاون مــع اجلهــات التمويليــة
املختلفة.
يشــار إلــى أن شــركة أعيــان اإلجــارة القابضــة مملوكــة بالكامــل لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار وتعتبــر الــذراع التشــغيلي لهــا يف قطــاع تأجيــر الســيارات وخدماتهــا ،وهــي التــي تديــر
محفظــة الســيارات يف الكويــت وخارجهــا .وينــدرج ضمنهــا العديــد مــن الشــركات التابعــة أبرزهــا شــركة أعيــان الكويــت للســيارات وهــي متخصصــة يف تأجيــر الســيارات اجلديــدة وبيــع
الســيارات املســتعملة ،وشــركة بدجــت لتأجيــر الســيارات وهــي وكالــة تأجيــر عامليــة والتــي متلــك وكالتهــا يف الكويــت وتركــز علــى عمليــات التأجيــر القصيــرة واملتوســطة املــدى وشــركة
ريــكاب لتأجيــر الســيارات املتخصصــة يف عمليــات التأجيــر القصيــرة واملتوســطة املــدى وكــراج عايــن وهــو املركــز الرئيســي املتخصــص بإصــاح وصيانــة أســطول ســيارات أعيــان وهــو
مجهــز بأحــدث األجهــزة واملعــدات ولديــه فرعــن يف منطقــة الشــويخ الصناعيــة ومنطقــة األحمــدي.
قطاع العقار:
يف عــام  2020تعــرض ســوق العقــار االســتثماري النخفــاض بالقيــم اإليجاريــة يف العقــارات االســتثمارية والعــزوف عــن الطلــب علــى الوحــدات الســكنية يف العقــارات االســتثمارية
وذلــك منــذ بدايــة الربــع الثانــي علــى وجــه التحديــد .األمــر الــذي أثــر علــى القطــاع العقــاري بشــكل عــام و أدى إلــى زيــادة العــرض وضعــف الطلــب علــى تلــك الوحــدات .
أمــا بالنســبة للقســائم احلرفيــة التــي متتلكهــا الشــركة يف منطقــة أبوفطيــرة  ،فقــد تأثــر مســتوى التأجيــر بســبب إغــاق الكثيــر مــن األنشــطة مــن جــراء جائحــة كورنــا وتعثــر
املســتثمرين يف ســداد القيــم االيجاريــة املتراكمــة عليهــم وإخــاء بعضهــم .وقــد قــام العديــد مــن أصحــاب العقــارات يف املنطقــة مببــادرة إعفــاء املســتثمرين مــن القيمــة االيجاريــة
ً
ملحوظــا علــى طلــب التأجيــر يف املنطقــة خــال
خــال فتــرات احلظــر الكلــي واجلزئــي وقــد قامــت الشــركة بالتعامــل مــع مســتثمريها بنفــس النمــط  .مــع ذلــك ،اليــزال االقبــال
الفتــرة مــا بعــد احلظــر وخــال الربــع األخيــر مــن الســنة.
إدارة األصول:
اســتمرت إدارة األصــول يف متابعــة وإدارة أصــول عمــاء الشــركة املختلفــة .فعلــى صعيــد أنظمــة االســتثمار اجلماعــي ،وعلــى الرغــم مــن جائحــة كورونــا واصــل صنــدوق عوائــد العقــاري
خدمــة عمالئه بشــكل مناســب حيــث حافظ الصنــدوق علــى أداء جيــد مقارنــة بــأداء القطــاع العقــاري .وقــد قــام الصنــدوق بتوفيــر الســيولة الالزمــة لتلبيــة طلبــات اســتراد العمــاء
علــى الرغــم مــن الركــود الــذي يشــهده قطــاع العقــار االســتثمارية بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا .وحافــظ الصنــدوق علــى توزيــع العوائــد الشــهرية ملســاهميه طيلــة فتــرة احلظــر
ومــا بعدهــا حتقيقـ ًا للهــدف املنشــود مــن تأسيســه .هــذا وقــد بلغــت نســبة التوزيعــات الســنوية بالنســبة لصــايف قيمــة الوحــدة مــا نســبته  % 4.28كمــا يف نهايــة العــام .واســتمرت اإلدارة
بالتركيــز علــى حتســن أداء أصــول الصنــدوق وتطويــر أدائــه للحفــاظ علــى مســتويات أصولــه يف ظــل الظــروف الصعبــة الناجتــة عــن أزمــة كورونا .كمــا مت خــال العــام جتديــد
ترخيــص الصنــدوق لثــاث أعــوام إضافيــة تنتهــي يف عــام .2023
وواصلــت اإلدارة متابعــة تصفيــة أنظمــة االســتثمار اجلماعــي التعاقديــة املختلفــة ،حيــث يتــم العمــل علــى إيجــاد اآلليــة املناســبة لتصفيــة هــذه احملافــظ وفقــا لــكل نظــام وبصــورة
تخــدم املســتثمرين فيــه حيــث يتــم حتســن وضــع األصــول وأدائهــا إلــى حــن إيجــاد الفرصــة املناســبة للتخــارج مــن كافــة أصــول هــذه األنظمــة.

14

كلمة الرئيس التنفيذي
إدارة االستثمار:
ميثــل قطــاع االســتثمار جــزءا رئيســيا مــن إجمالــي أصــول شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار .حيــث تســتمر الشــركات التابعــة والزميلــة والتــي متتلــك الشــركة فيهــا حصصــا اســتراتيجية يف لعــب
دور مهــم يف أداء الشــركة مــن حيــث الربحيــة أو اخلســارة والتدفقــات النقديــة.
ويف عــام  2020توصلــت شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار إلــى تســوية مديونيتهــا مــع نســبة مايقــارب  % 93مــن دائنيهــا  ،والتــي مبوجبهــا مت نقــل ملكيــة معظــم أســهم شــركتها التابعــة  -شــركة
تــوازن القابضــة  -إلــى الدائنــن املعنيــن الذيــن قامــوا بالتوقيــع علــى اتفاقيــة التســوية ،والتــي نتــج عنهــا فقــدان شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار ســيطرتها علــى شــركة تــوازن القابضة والتــي
مــن ضمــن أصولهــا اســتثمارات يف شــركة أعيــان العقاريــة وشــركة مشــاعر القابضــة وشــركة مبــرد القابضــة .وباإلضافــة إلــى فقــدان شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار الســيطرة علــى شــركة تــوازن
القابضــة ،توقفــت املجموعــة عــن جتميــع شــركة تــوازن وشــركة أعيــان العقاريــة .إن احلصــص احملتفــظ بهــا يف شــركة تــوازن القابضــة وشــركة أعيــان العقاريــة قــد مت معاجلتهــا محاســبي ًا كأصــول
ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل الشــامل وذلــك وفقـ ًا لــكل مــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  :IFRS 9األدوات املاليــة واالســتثمار يف شــركة زميلــة بنــاء علــى معيــار احملاســبة
الدولــي  IAS -رقــم  :28االســتثمار يف الشــركات التابعــة وشــركات احملاصــة – علــى التوالــي .يضــاف إلــى ذلــك توقــف االعتــراف بشــركة مشــاعر القابضــة كشــركة زميلــة بينمــا ظلــت شــركة مبــرد
القابضــة تابعــة لبقــاء ســيطرة شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار عليهــا مــن خــال ملكيتهــا املباشــرة املتبقيــة .
ويف عــام  2020متكنــت شــركة مبــرد القابضــة مــن حتقيــق صــايف أربــاح بلغــت  5آالف دينــار كويتــي مقارنــة مبليــون دينــار كويتــي يف عــام  .2019ومتكنــت شــركة أعيــان العقاريــة مــن حتقيــق صــايف
خســائر بلغــت  11.6مليــون دينــار كويتــي يف  2020مقارنــة بصــايف أربــاح بلغــت  2.1مليــون دينــار كويتــي يف عــام . 2019

سابع ًا  :التقدم احملرز بشأن معايير وقواعد احلوكمة
اســتمرت شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار يف االمتثــال بتطبيــق املتطلبــات الرقابيــة ووضــع نظــم الرقابــة الداخليــة الفاعلــة والفعالــة .ومــن هــذا املنطلــق ،تقــوم الشــركة بإعــداد التقاريــر
الالزمــة للوفــاء بكافــة املعاييــر والقواعــد املرتبطــة بتطبيــق معاييــر احلوكمــة وتأخــذ بعــن االعتبــار املالحظــات والتعليمــات الصــادرة عــن هيئــة أســواق املــال بهــذا الشــأن .ووفقــا ملتطلبــات هيئــة
أســواق املــال فقــد مت إرفــاق تقريــر مفصــل حــول احلوكمــة ضمــن التقريــر الســنوي للشــركة.

											

										

عبداهلل محمد الشطي
الرئيس التنفيذي
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 28جمادى اآلخرة  1442هـ

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

ما يلي:

املوافق  10فبراير  2021م

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني ،وبعد:

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
إلى مساهمي شركة أعيان لإلجارة واإلستثمار ما يلي:
وفق ًا لقرار اجلمعية العمومية بتعييننا هيئة الرقابة الشرعية للشركة وتكليفنا بذلك ،تقدم لكم الهيئة التقرير التالي:
لقد راقبنا وراجعنا املبادئ املستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات التي طرحتها الشركة خالل الفترة املالية املنتهية يف  31ديسمبر  2020م وذلك إلبداء
الرأي عما إذا كانت الشركة قد التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وفقا للفتاوى والقرارات واإلرشادات احملددة التي أصدرناها.
إن إدارة الشركة مسئولة عن االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف جميع أعمالها ،كما تقع عليها مسؤولية التأكد من ذلك ،أما مسئوليتنا فتنحصر يف إبداء
رأي مستقل عن مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة اإلسالمية بناء على مراقبتنا ومراجعتنا وتقدمي تقرير لكم بذلك.
ولقد قمنا مبراقبتنا ومراجعتنا التي تضمنت فحص العقود واإلجراءات املتبعة من الشركة على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات ،كما قمنا بتخطيط وتنفيذ
مراقبتنا ومراجعتنا من أجل احلصول على جميع املعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن الشركة لم تخالف
أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
ويف رأينا:
 -1مت االطالع على الهياكل االستثمارية لدى الشركة وهي إما تكون عبارة عن صناديق استثمارية أو محافظ استثمارية وقد مت االطالع على النظام األساسي وعقد
التأسيس لهذه الصناديق واحملافظ ووجدنا أنها متت وفق ًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
 -2أن العقود والعمليات وكافة املستندات واملنتجات اجلديدة إن وجدت التي أبرمتها الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر  2020م التي اطلعنا عليها قد
متت وفق ًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
 -3قمنا يف خالل الفترة املالية املنتهية يف  31ديسمبر  2020م بإصدار  94قرارا تتعلق ببعض االستفسارات والعقود واالتفاقيات التي وجهتها الشركة لهيئة الفتوى
والرقابة الشرعية.
 -4جميع السياسات واإلجراءات املوجودة يف الشركة متت وفق ًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وعند التعديل على هذه السياسات واإلجراءات يتم عرض التعديالت
على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للتأكد من أنها متت وفق ًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
نسأل اهلل العلي القدير أن يحقق لنا الرشاد والسداد .
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

تصديق أصحاب الفضيلة
أ.د .سيد محمد عبد الرزاق الطبطبائي
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

أ .د .أح ــمد احلجي الك ـ ـ ــردي
عضو هيئة الرقابة الشرعية

أ.د .خالد شجاع العتيبي
عضو هيئة الرقابة الشرعية
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تقرير التدقيق الشرعي الخارجي
السادة  /شركة أعيان لإلجارة واالستثمار احملترمون

املوضوع :التقرير النهائي للتدقيق الشرعي اخلارجي
عن الفترة املالية 2020/12/31 - 2020/01/01
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد:

فــإن مكتــب التدقيــق الشــرعي اخلارجــي ،يف يــوم األحــد 24 ،رجــب 1442 ،املوافــق  2021/03/07وبعــد النظــر يف املعلومــات الــواردة إلينــا بنــاء علــى طلــب حصــر العمليــات
واألنشــطة املنفــذ خــال الفتــرة املذكــورة أعــاه ،والقيــام بالزيــارات امليدانيــة ،ودراســة الــردود واملرفقــات ويف ضــوء ماســبق؛ يعــرض املكتــب لكــم تقريــرة:

ً
أوال :نطاق عمل مكتب التدقيق الشرعي اخلارجي:

يقــع نطــاق عمــل مكتــب التدقيــق الشــرعي اخلارجــي يف عمــل إدارات شــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار مــن خــال الرقابــة علــى جميــع املعامــات التجاريــة واملاليــة وتعامــات
األوراق املاليــة والعقــود طبقـ ًا لقــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية واملعاييــر الشــرعية املعتمــدة وتعليمــات اجلهــات الرقابيــة املتعلقــة بالتدقيــق الشــرعي.

ثاني ًا :مسؤولية مكتب التدقيق الشرعي اخلارجي:

تقــوم مســؤولية مكتــب التدقيــق الشــرعي اخلارجــي علــى التأكــد مــن مــدى التــزام الشــركة بقــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية واملعاييــر الشــرعية وتعليمــات اجلهــات الرقابيــة
املتعلقــة بالتدقيــق الشــرعي ،كمــا تقــع مســؤوليتنا يف إبــداء الــرأي املســتقل بنــاء علــى تدقيقنــا وذلــك فيمــا يتعلــق باملعامــات التجاريــة واملاليــة وتعامــات األوراق املاليــة
والعقــود.

ثالث ًا :مسؤولية الشركة:

تقــع مســؤولية اإلدارة التنفيذيــة للشــركة علــى القيــام بجميــع إجــراءات املعامــات التجاريــة واملاليــة وتعامــات األوراق املاليــة والعقــود طبقـ ًا لقــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية
واملعاييــر الشــرعية وتعليمــات اجلهــات الرقابيــة املتعلقــة بالتدقيــق الشــرعي.

رابع ًا :أهداف تقرير مكتب التدقيق الشرعي اخلارجي:
• التأكد من اإللتزام بتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وفق ًا لقرارات هيئة الرقابة الشرعية واملعايير الشرعية وتعليمات اجلهات الرقابية املتعلقة بالتدقيق
الشرعي.
• التأكد من تعامالت األوراق املالية واملعامالت التجارية واملالية والعقود التي مت فحصها واإلطالع عليها بأنها متوافقة مع قرارات هيئة الرقابة الشرعية واملعايير
الشرعية وتعليمات اجلهات الرقابية املتعلقة بالتدقيق الشرعي.
• التأكد من سالمة إجراءات التعامالت وجهاتها املسؤولة ومراحل إجنازها.
• التأكد من وجود القواعد املرجعية الشرعية لتلك التعامالت.
• توفير معاجلات شرعية للمخالفات  -إن وجدت -يف تعامالت األوراق املالية واملعامالت التجارية واملالية والعقود أو طرق تنفيذها وحتديد مدة زمنية لتنفيذ هذه
املعاجلات.
• القيام بالزيارات امليدانية وتوثيق هذه الزيارات.
• االطالع على تقرير وحدة التدقيق الشرعي الداخلي
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خامس ًا :إجراءات ونتائج التدقيق
 - 1االطالع على الهيكل التنظيمي املعتمد من مجلس اإلدارة.
 - 2االطالع على احلسابات املصرفية.
 - 3االطالع على تقرير املدقق الشرعي الداخلي للشركة.
 - 4االطالع على البيانات املالية الصادرة عن السنة املنتهية يف .2020/12/31
 - 5فحص الصناديق واحملافظ االستثمارية ومكوناتها.
 - 6فحص توزيعات األرباح ،والتأكد من تطهير األرباح خالل الفترة -إن وجدت.-
 - 7االطالع على قرارات هيئة الرقابة الشرعية ومحاضر اجتماعاتها.
 - 8االطالع على اعتماد هيئة الرقابة الشرعية للسياسات واالجراءات خالل الفترة.
 - 9فحص تعامالت األوراق املالية واملعامالت التجارية واملالية والعقود التي نفذت من قبل اجلهات املسؤولة يف الشركة ومراحل إجنازها ،وهي كالتالي (اإلدارة املالية /
إدارة العمليات  /إدارة العقار  /إدارة املطابقة وااللتزام  /إدارة املوارد البشرية والشؤون اإلدارية  /إدارة االستثمار  /اإلدارة القانونية  /إدارة توظيف األموال  /إدارة
األصول  /إدارة اخلزينة  /إدارة تكنولوجيا املعلومات).
 - 10القيام بالزيارت امليدانية ونتائجها.
تاريخ الزيارة امليدانية

نتائج الزيارة

05/10/2020

مت عقــد عــدة اجتماعــات مــع اإلدارات املعنيــة يف الشــركة بحضــور املدقــق الشــرعي
الداخلــي لالطــاع علــى أعمــال اإلدارات والتدقيــق علــى البيانــات واملعامــات
واملســتندات املطلوبــة يف ضــوء قــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية.

سادس ًا :الرأي النهائي والتوصيات:
 توصــل مكتــب التدقيــق الشــرعي اخلارجــي إلــى الــرأي النهائــي بعــدم وجــود مالحظــات علــى العمليــات املنفــذة خــال الفتــرة املاليــة املذكــورة طبقـ ًا لقــرارات هيئــة الرقابــةالشــرعية واملعاييــر الشــرعية املعتمــدة وتعليمــات اجلهــات الرقابيــة املتعلقــة بالتدقيــق الشــرعي.

املدقق الشرعي اخلارجي

د /عبدالعزيز خلف اجلار اهلل

املمثل القانوني

يحيى احلمادي
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املقدمة:
عكفت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار خالل السنوات املاضية على بناء قاعدة راسخة للحوكمة لتكون منهج ًا رئيسي ًا جلميع أعمالها وتتبلور تلك القاعدة يف إقرار
اآلليات والنظم التي تبني ٌأطر العالقة بني كل من مجلس اإلدارة واجلهاز التنفيذي للشركة واملساهمني وأصحاب املصالح وغيرهم من االطراف ذوي العالقة بالشركة
بهدف العمل على توثيق السلوك املهني واألخالقي وتوطيد وإقرار عملية الرقابة واملسائلة وكفالة التنظيم اإلداري السليم.
وقد جنت الشركة خالل العام املنصرم نتاج ذلك مبا مكنها من مواجهة الظرف الطارئ املتمثل يف إنتشار فيروس كورونا املستجد  -كوفيد  19وما نتج عنه من توقف
وتعطل الكثير من القطاعات وفق خطة السلطات الصحية بدولة الكويت ملواجهة واحلد من إنتشار الفيروس  ،حيث واصلت الشركة تقدمي خدماتها عن بعد وتلبية
كافة املتطلبات اخلاصة باجلهات الرقابية ذات العالقة .

فض ًال على أنه قد مت اعتماد العديد من املعايير واملقومات التي تكفل تقييم جميع العناصر بهدف حتقيق االستدامة والشفافية والسرية واحملاسبة والعدالة التي
تشكل الركائز األساسية يف جميع معامالتنا وممارساتنا املالية والتجارية ،وتنظيم العالقة بيننا وبني كل من ا ُملساهمني واألطراف ذوي العالقة وأصحاب املصالح
مبختلف أطيافهم  .كما متثل تلك املبادئ النهج األساسي ملوظفي أعيان يف ممارساتهم اليومية مبا يحقق االلتزام بالقوانني واللوائح وقواعد السلوك املهني واألخالقي
وذلك يف كنف مبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء.
ويتمثل اإلطار التوجيهي والقانوني للنظام اإلداري ألعيان يف أحكام قانون الشركات والئحتة التنفيذية وأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن
إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم التعامل يف األوراق املالية وتعديالتهما ،والنظام األساسي وأدلة السياسات واإلجراءات املعتمدة مبا يتالءم واملمارسات املهنية وفق ًا
لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق املال الكويتية.

القاعدة االولى

بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة
تشكيل مجلس اإلدارة:
التنوع يف اخلبرات العلمية واملهنية واملهارات املتخصصة هو ركيزة بناء مجلس إدارة شركة أعيان لإلجارة واالستثمار مبا يؤهلها ملواكبة التطور السريع يف بيئة األعمال
العاملية واحتياجات األعمال املتجددة ،ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة منتخب يحدد النظام األساسي طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية على نحو متوازن
يدعم قيام املجلس مبهامه ومسؤولياته وتشكيل العدد الالزم من اللجان املنبثقة منه وفق ًا ملتطلبات حوكمة الشركات ،وقد مت األخذ بعني االعتبار عند تكوين املجلس
تنوع اخلبرات املهنية والعلمية واملهارات املتخصصة والفهم الكامل لكافة أعمال الشركة واملخاطر التي قد يتعرض لها املركز املالي للشركة بهدف دعم عملية اتخاذ
القرار السليم يف الوقت املناسب.
ويتكون مجلس إدارة شركة أعيان من رئيس ونائب رئيس للمجلس منتخبان باالقتراع السري وغالبية أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيني وعدد كايف من األعضاء
املستقلني املناطة بهم مهام ضمن جلان املجلس تتعلق بأنشطة الشركة املختلفة مبا يدعم اتخاذ القرارات احملايدة و السليمة التي تخدم صالح الشركة ومساهميها
وذلك على النحو التالي:
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اسم السيد العضو

صفة العضو

املؤهالت العلمية واخلبرات العملية

تاريخ
االنتخاب
أو التعيني

ميتلك السيد  /فهد على محمد ثنيان الغامن ما يزيد عن ثمانية عشر عام ًا من اخلبرة
املهنية يف مجال املراكز القيادية إلدارة الشركات االستثمارية داخل وخارج دولة الكويت
وذلك يف مختلف املجاالت املالية واملصرفية واالنشطة االستثمارية والتجارية عن طريق
شغلة لعدة مناصب يف العديد من املؤسسات املالية واملصرفية و الشركات أهمها :
· عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة التدقيق وااللتزام يف بيت
التمويل الكويتي منذ .2014
· رئيس جلنة االستثمار يف بيت التمويل الكويتي منذ 2016
· عضو جلنة االندماج يف بيت التمويل الكويتي منذ .2018
· الرئيس التنفيذي لشركة على الغامن وأوالده للسيارات منذ .2005

· عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء منذ .2004

2020/06/14

السيد  /فهد على محمد ثنيان الغامن

· نائب رئيس مجلس إدارة الشركة األهلية لبيع واستيراد املركبات الثقيلة الوكيل
احلصري( )MAN TRUCKSمنذ .2011
رئيس مجلس
اإلدارة
· عضو مجلس إدارة لدى ممثلي وكالء شركة مكالرين منذ 2015 - 2010
· عضو مجلس إدارة وأمني صندوق نادي الكويت الرياضي منذ .2007
· عضو مجلس إدارة الشركة العاملية خلدمات الدفع االلكترونية ( ) UPSمنذ 2005
2011· عضو مجلس إدارة الشركة األولى للمسالخ ذ.م.ك .منذ 2005 - 2003
· عضو يف جمعية املهندسني الكويتية منذ 2003

وقد أنهى السيد  /الغامن دراسته العلمية بالكويت بحصوله على شهادة الهندسة املدنية
من جامعة الكويت ،ومن ثم بدأ حياته العملية بتوليه منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة
شركات على الغامن وأوالده قطاع املقاوالت ومن ثم تولى العديد من الوظائف القيادية يف
شركات ومؤسسات عدة كان له األثر البارز على ربحيتها وتعاظم مركزها املالي.

· عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيتك كابيتال لالستثمار .
وقد انهى السيد  /املرزوق دراسته من الواليات املتحدة األمريكية بحصوله على بكالوريوس
يف التمويل من جامعة سان هوزية بوالية كاليفورنيا بالواليات املتحدة وحصل فيما بعد
على ماجستير يف إدارة األعمال من  - London business schoolاململكة املتحدة.

2020/06/14

السيد  /عبدالعزيز ناصر املرزوق

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

ميتلك السيد /عبدالعزيز ناصر املرزوق ما يزيد عن عشرون عام ًا من اخلبرة املهنية
يف مجاالت العمل املالية واملصرفية حيث تقلد العديد من املناصب القيادية يف العديد
من املؤسسات داخل وخارج دولة الكويت على اختالف أنشطتها االستثمارية والتجارية
والتمويلية على مدار تلك الفترة  ،شغل  /ويشغل السيد /املرزوق عدة مناصب يف شركات
مختلفة اهمها :
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اسم السيد العضو

صفة العضو

املؤهالت العلمية واخلبرات العملية

تاريخ
االنتخاب
أو التعيني

ميتلك السيد  /منصور حمد املبارك ما يزيد عن الثالثون عام ًا من اخلبرة املهنية يف
مجاالت العمل املالية والتمويلية حيث تقلد العديد من املناصب القيادية طوال تلك
الفترة  ،وشغل  /يشغل السيد  /املبارك املناصب التالية :

السيد  /منصور حمد املبارك

عضو مجلس

· عضو مجلس إدارة بشركة مشاعر القابضة .

إدارة تنفيذي · الرئيس التنفيذي لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار .
وقد أنهى السيد  /املبارك دراسته بالواليات املتحدة االمريكية وذلك بحصوله على
بكالوريوس إدارة أعمال – متويل من جامعة ويسترن ميتشجان بالواليات املتحدة وقد
كرس السيد /املبارك وقته وجهده لتطوير وتعزيز املركز املالي للشركة وتعاظم اإليرادات
وصيانة حقوق املساهمني وكذلك العمل على االلتزام بخطة اعادة الهيكلة املالية للشركة .

السيد  /طالل محمد رضا بهبهاني

عضو مجلس

· رئيس مجلس إدارة البنك االهلي الكويتي .

إدارة مستقل · نائب رئيس مجلس ادارة شركة الكويت للتأمني .
· املدير العام لشركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني .
· املدير العام لشركة بهبهاني مركنتلي للسيارات.
· عضو مجلس إدارة شركة املال وبهبهاني للسيارات.
وقد أنهي السيد  /بهبهاني دراستة بدولة الكويت بحصوله على شهادة كلية اآلداب
تخصص لغة إجنليزية من جامعة الكويت وقد شغل عضوية مجلس إدارة بنك الكويت
الصناعي من عام  2003وحتى عام . 2007
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ميتلك السيد  /طالل بهبهاني من اخلبرات املهنية االستثمارية منها والتجارية ما يؤهله
لكونه عضوا مستقل مبجلس إدارة شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ،حيث تزيد سنوات
اخلبرة لدية عن ثمانية وعشرون عام ًا تقلد خاللها العديد من الوظائف التنفيذية
والقيادية يف عديد من املؤسسات املصرفية والتمويلية داخل وخارج دولة الكويت على
اختالف أنشطتها االستثمارية والتجارية حيث شغل /يشغل السيد  /بهبهاني العديد من
املناصب يف عدة شركات مختلفة أهمها:

2020/06/14

· رئيس مجلس إدارة شركة أعيان العقارية .

تقرير حوكمة الشركات لعام 2020

اسم السيد العضو

ميتلك السيد  /مهند الصانع ما يزيد عن عشرون عام ًا من اخلبرة املهنية يف العديد
من املجاالت االستثمارية والتجارية واملناصب القيادية حيث شغل منصب رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة الريادة للتمويل واالستثمار ش.م.ك.م ،كما يشغل
عضو مجلس عضوية مجلس إدارة شركة بيتك للوساطة املالية ،فض ًال عن اخلبرات اإلدارية يف مجال
إدارة مستقل اخلدمات التمويلية واملالية واملصرفية (بنك برقان – البنك األهلي املتحد)،ويحمل
السيد  /الصانع شهادة بكالوريوس التجارة – قسم محاسبة من جامعة الكويت فض ًال عن
شهادات (إدارة العقار – قيادة وبناء ثقافة االبتكار -تطوير مهارات القيادة – دبلوم اإلدارة
) من مدرسة هارفارد لألعمال بالواليات املتحدة األمريكية.
انضم السيد /عبداهلل الشطي إلى شركة أعيان لإلجارة واالستثمار يف عام  ،2006حيث
ميتلك خبرة مهنية تزيد عن األثني عشر عام يف مجال االستثمار بدأها يف برنامج
التدريب الهندسي لدى الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وأنتقل بعدها
إلى إدارة امللكيات اخلاصة بشركة املركز املالي الكويتي ،ثم إنتقل إلى شركة أعيان لإلجارة
واالستثمار وتدرج بالسلم الوظيفي حتى بات يشغل منصب «الرئيس التنفيذي» كما يشغل
أمني سر
مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات االستثمارية والعقارية داخل وخارج دولة الكويت
ومنها رئاسة مجلس إدارة شركة مبرد للنقل (شركة مدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية)
وشركة عنان للتمويل العقار ي وشركة أعيان العقارية .

2020/06/14

السيد  /عبداهلل محمد الشطي

2020/06/14

السيد  /مهند محمد الصانع

ميتلك السيد  /ناصر بورسلي ما يزيد عن عشرون عام ًا من اخلبرة املهنية يف املجال املالي
عضو مجلس واملصريف حيث تدرج بالسلم الوظيفي لدى بنك الكويت التجاري ليشغل وظيفة نائب
إدارة غير مدير عام  /قطاع االئتمان التجاري ،وقد انهى السيد بورسلي دراسته يف الواليات املتحدة
األمريكية بحصوله على بكالوريوس إدارة – مع التركيز على اإلدارة العامة من جامعة
تنفيذي
سانبرناردينو بوالية كاليفورنيا الواليات املتحدة .

2020/06/14

السيد  /ناصر إبراهيم بورسلي

ميتلك السيد  /رياض ناصر البدر ما يزيد عن اثنني وثالثون عام ًا من اخلبرة املهنية
عضو مجلس تقلد خاللها العديد من الوظائف القيادية والتنفيذية يف العديد من املؤسسات املالية
إدارة غير واملصرفية منها البنك التجاري الكويتي وبيت التمويل الكويتي حيث يشغل وظيفة مدير
أول التمويل اخلاص لدى بيت التمويل ،وقد حصل السيد  /البدر على الدبلوم العالي يف
تنفيذي
العلوم املصرفية من معهد الدراسات املصرفية بدولة الكويت.

2020/06/14

السيد  /رياض ناصر البدر

صفة العضو

املؤهالت العلمية واخلبرات العملية

تاريخ
االنتخاب
أو التعيني

وقد أنهى السيد  /الشطي دراسته اجلامعية بحصوله على شهادة بكالوريوس  -هندسة
كمبيوتر  -من جامعة الكويت ،وماجستير يف إدارة األعمال من جامعة هونغ كونغ للعلوم
والتكنولوجيا كما أنه حاصل على شهادة احمللل املالي املعتمد (. )CFA
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اجتماعات مجلس اإلدارة:
بناء على طلب مقدم
بناء على دعوة من رئيس املجلس أو ً
يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات دورية ال يقل عن ست اجتماعات خالل السنة املالية بحضور غالبية أعضاءه ً
من عضوين من األعضاء على األقل ،ويتم موافاة أعضاء املجلس بجدول األعمال واملستندات ذات العالقة قبل موعد االجتماع بثالثة أيام على األقل بحيث يتمكن
األعضاء من دراسة املوضوعات املطروحة باالجتماع واتخاذ القرارات املناسبة حيالها ،ويكفل النظام األساسي للشركة عملية تنظيم حضور األعضاء لالجتماعات فض ًال
عن آلية التعامل مع حاالت عدم االنتظام يف حضور اجتماعات املجلس ،وقد كانت اجتماعات املجلس للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر  2020وفق ًا للعرض التالي:
اسم السيد العضو

اجتماع رقم ()1
2020/01/29

اجتماع رقم ()2

اجتماع رقم ()3

اجتماع رقم ()4
2020/06/14

اجتماع رقم ()5
2020/08/12

اجتماع رقم ()6

السيد /فهد علي الغامن

ü

ü

ü

ü

ü

ü

6

السيد  /عبدالعزيز ناصر املرزوق

ü

ü

ü

ü

ü

ü

6

السيد  /منصور حمد املبارك

ü

ü

ü

ü

ü

ü

6

السيد  /طالل محمد رضا بهبهاني

ü

ü

ü

ü

ü

معتذر

السيد /ناصر ابراهيم بورسلي

ü

ü

ü

ü

ü

ü

6

السيد  /رياض ناصر البدر

ü

ü

ü

ü

ü

ü

6

السيد  /خالد بدر الرومي

ü

ü

ü

-

-

-

3

السيد  /مهند محمد الصانع

-

-

-

ü

ü

معتذر

2

رئيس مجلس االدارة

نائب رئيس مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة-مستقل
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة-سابق

عضو مجلس االدارة-مستقل

2020/02/17

2020/03/09

2020/11/12

عدد االجتماعات

5

علم ًا بأنه قد مت خروج السيد العضو /خالد بدر الرومي بتاريخ  14يونيو  ،2020ومت انتخاب السيد العضو /مهند محمد الصانع – كعضو مستقل وفق ًا النتخابات
السادة أعضاء مجلس اإلدارة باجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ  14يونيو . 2020
تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر االجتماعات:
قام مجلس اإلدارة بتعيني أمني سر له من بني موظفي الشركة يعمل وفق ًا لدليل مهام ومسؤوليات معتمد من قبل املجلس يقر ويوضح اطالع أمني السر بجميع مهامه
وفق ًا للوارد بقواعد حوكمة الشركات ضمن الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم التعامل يف األوراق املالية وتعديالتهما.
حيث يتولى أمني السر مسؤولية تزويد السادة أعضاء املجلس باملعلومات واملستندات ذات العالقة بالبنود التي سيتم مناقشتها باجتماعات املجلس خالل الفترات
املقررة لتمكينهم من دراستها التخاذ القرارات السليمة حيالها  ،وكذلك تدوين كافة نقاشات أعضاء مجلس اإلدارة التي تدور يف االجتماع وتوثيقها يف محاضر مؤرخة
ومسلسله يف سجل خاص مرقم وتدوين التصويت بشأن القرارات املتخذة خالل االجتماعات مع بيان األعضاء احلاضرين وتوقيعاتهم على محاضر االجتماعات.
مع كفالة ُحسن إيصال وتوزيع التقارير املتصلة بعمل املجلس والوثائق وجداول األعمال وإمكانية وصول أعضاء املجلس واللجان بشكل كامل وفوري للمعلومات
والوثائق والسجالت املتعلقة بالشركة يف الوقت املناسب وتزويد املجلس وجلانه بجميع الوثائق واملعلومات والتقارير الدورية ذات العالقة بأنشطة الشركة املختلفة
الصادرة عن اإلدارة التنفيذية بالشركة.
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القاعدة الثانية

مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة:

التحديد السليم للمهام واملسؤوليات

يتمتع مجلس إدارة شركة أعيان بجميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارتها وتبقى املسؤولية الكاملة عن إدارة الشركة على عاتق املجلس حتى وإن شكل جلان ًا أو
فوض جهات أو أشخاص آخرين بذلك ،ويقوم أعضاء مجلس اإلدارة بتحديد اإلطار العام للحوكمة واإلشراف على آلية تنفيذها وفق ًا لقواعد السلوك املهني واألخالقي
مبا يتسق مع مبادئ وأحكام الشريعة االسالمية الغراء و يعمل على صيانة وتعزيز حقوق املساهمني.
ويعكس النظام األساسي للشركة املسؤوليات والواجبات اخلاصة بالسادة أعضاء مجلس اإلدارة اتساق ًا والقواعد الواردة ضمن قانون الشركات والالئحة التنفيذية
للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم التعامل يف األوراق املالية وتعديالتهما ومبا يعمل على بلورة وحتديد تلك املهام وصبها ضمن مستند
واحد يعكس تفاصيل أحكامها ،وقد قام املجلس باعتماد الالئحة الداخلية له والوصوف الوظيفية اخلاصة بالسادة أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس املجلس والتي تعكس
وتوضح املهام واملسؤوليات والواجبات املختلفة امللقاة على عاتق مجلس اإلدارة والسادة أعضاء املجلس جتاه الشركة .
مهام ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية والسلطات والصالحيات املفوضة لها:

تضطلع اإلدارة التنفيذية بالشركة بالعديد من املهام واملسؤوليات يف ضوء الصالحيات والسلطات املخولة لها من قبل مجلس اإلدارة أهمها تنفيذ إستراتيجية الشركة
واخلطة السنوية من خالل السياسات واللوائح واألنظمة املعتمدة من قبل املجلس واعداد التقارير الدورية املالية وغير املالية بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ خطط
واستراتيجية الشركة وعرضها على مجلس اإلدارة وإدارة العمل اليومي للشركة وكفالة نظام محاسبي دقيق يعكس بشكل مفصل البيانات املالية وحسابات الدخل
والعمل على تعظيم األرباح وتقليل النفقات يف ظل االستراتيجية املعتمدة واملشاركة الفعالة يف بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية داخل الشركة  ،وتعمل اإلدارة
التنفيذية وفق سياسات عمل معتمده من قبل مجلس اإلدارة .
ومن جانب آخر وتفعي ًال للسياسات واالجراءات املعتمدة ودعم ًا لإلدارة التنفيذية لتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها على الوجه األكمل فقد قام مجلس اإلدارة
باعتماد الئحة الصالحيات املالية واإلدارية التي تنظم السلطات والصالحيات وكذلك التفويضات املمنوحة لإلدارة التنفيذية مبا يدعم سرعة اتخاذ القرار من قبل
املخولني مع مراعاة توزيع الصالحيات لتحقيق أعلى درجات الرقابة عند تنفيذ القرار مبا يتوافق مع املمارسات املثلى يف حوكمة الشركات .
حصول أعضاء مجلس اإلدارة على املعلومات والبيانات:

تعتمد الشركة آليات وقنوات اتصال مباشرة وغير مباشر تعمل على متكني السادة أعضاء مجلس اإلدارة بشكل عام واألعضاء املستقلني والغير تنفيذيني بشكل خاص
من الوصول بشكل كامل وفوري لكافة املعلومات والوثائق والسجالت املتعلقة بأعمال الشركة ،حيث تقوم اإلدارة التنفيذية للشركة بتزويد مجلس اإلدارة واللجان
املنبثقة عنه بجميع الوثائق واملعلومات املطلوبة من خالل بنية أنظمة آلية و معلوماتية توفر تقارير دورية شاملة أو عن طريق التواصل املباشر مع اإلدارات املعنية
وكذلك التقارير التي تصدر من اللجان املنبثقة عن املجلس مبا ميكن أعضاء مجلس اإلدارة من اتخاذ القرارات بشكل مناسب وفعال.
أبرز إجنازات مجلس اإلدارة خالل السنة املالية املنتهية ديسمبر :2020

 متابعة أداء قطاعات الشركة املختلفة وأبرز مستجداتها بشكل دوري . املراجعة الدورية واملصادقة على سياسات وإجراءات قطاعات الشركة املختلفة ومتابعة االلتزام بها. متابعة مدى التزام الشركة بتعليمات اجلهات الرقابية ومناقشة املخالفات الواردة والتأكد من ضرورة تصويبها من قبل اإلدارة التنفيذية. اعتماد خطة العمل السنوية للشركة. مناقشة البيانات املالية للشركة واعتمادها وفقا للمواعيد احملددة. متابعة أعمال وأداء جلان املجلس والوقوف على أبرز ما يتم مناقشته فيها بشكل دوري . -مناقشة آخر تطورات خطة اعادة هيكلة االلتزامات املالية على الشركة بشكل مستمر وتوجيه اإلدارة التنفيذية التخاذ االجراءات الالزمة ملصلحة الشركة.
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تشكيل اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة:

يعتمد مجلس اإلدارة تشكيل العدد الكايف من اللجان التابعة وفق ًا للوائح ونظم ومواثيق عمل معتمدة تعكس وتوضح مهام تلك اللجان ومدتها والصالحيات املمنوحة
لها وكفالة رقابة املجلس على عمل تلك اللجان فضال عن قيامها بتبليغ املجلس بنتائج أعمالها وما تتوصل إليه من نتائج بشفافية مطلقة ،وتتحمل اللجان املنبثقة
عن املجلس املسؤولية الكاملة عن أعمالها أمام املجلس على نحو ال يعفي مجلس اإلدارة من مسؤولية متابعة أعمال تلك اللجان وملجلس إدارة أعيان ثالثة جلان
منبثقة عنه محددة مدتها مبدة العضوية باملجلس ممثلة يف التالي :
ً
أوال :جلنة التدقيق:
 -مهام جلنة التدقيق:

 .1مراجعة البيانات املالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة ،وإبداء الرأي والتوصية بشأنها ورفعها ملجلس اإلدارة ،وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير
املالية.
 .2التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني وإعادة تعيني مراقبي احلسابات اخلارجيني أو تغييرهم وحتديد أتعابهم ،ويراعى عند التوصية بالتعيني التأكد من استقالليتهم،
ومراجعة خطابات تعيينهم.
 .3متابعة أعمال مراقبي احلسابات اخلارجيني ،والتأكد من عدم قيامهم بتقدمي خدمات إلى الشركة عدا اخلدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.
 .4دراسة مالحظات مراقبي احلسابات اخلارجيني على القوائم املالية للشركة ومتابعة ما مت يف شأنها.
 .5دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة يف شأنها.
 .6تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة يف هذا الشأن.
 .7اإلشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي يف الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهمات احملددة من قبل مجلس اإلدارة.
 .8التوصية بتعيني مدير التدقيق الداخلي ،ونقله ،وعزله ،وتقييم أدائه ،وأداء إدارة التدقيق الداخلي.
 .9مراجعة وإقرار خطط التدقيق املقترحة من املدقق الداخلي ،وإبداء مالحظاتها عليها.
 .10مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي ،والتأكد من أنه قد مت اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن املالحظات الواردة يف التقارير.
 .11مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتأكد من أنه قد مت اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
 .12التأكد من التزام الشركة بالقوانني والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.
 -اجتماعات اللجنة خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر :2020

قامت اللجنة خالل السنة املالية املنتهية  31ديسمبر  2020بعقد عدد  6اجتماعات على النحو التالي :
أعضاء اللجنة
املشكلة يف
 2017/05/1و 2020/06/14
السيد /عبدالعزيز ناصر املرزوق

رقم املسلسل
لالجتماع

1

2

3

4

5

6

تاريخ االجتماع

2020/01/28

2020/02/17

2020/03/10

2020/04/28

2020/08/11

2020/11/12

رئيس اللجنة

السيد  /رياض ناصر البدر

عضو

السيد  /طالل محمد رضا بهبهاني

عضو
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 أبرز اجنازات جلنة التدقيق خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر : 2020· مناقشة تقارير التدقيق الداخلي للشركة بشكل دوري ووضع التوصيات الالزمة لتصويب املالحظات الواردة يف التقارير.
· مناقشه تقرير أنظمه الرقابة الداخلية ووضع التوصيات الالزمة لتصويب املالحظات الوارده فى التقارير.
· اعتماد خطة التدقيق السنوية للشركة
· مناقشة مخالفات اجلهات الرقابية الواقعة على الشركة ورفع توصية للمجلس ملعاجلتها.
· االجتماع باملدقق اخلارجي بشكل دوري ومناقشة البيانات املالية املرحلية للوقوف على الوضع املالي للشركة بشكل أدق.
· مناقشة العديد من السياسات وأدلة اإلجراءات اخلاصة بأعمال التدقيق.
ثاني ًا :جلنة املخاطر:
 -مهام جلنة املخاطر:

 .1إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة املخاطر قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة ،والتأكد من تنفيذ هذه اإلستراتيجيات والسياسات ،وأنها تتناسب مع
طبيعة وحجم أنشطة الشركة.
 .2ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر.
 .3تقييم نظم وآليات حتديد وقياس ومتابعة أنواع املخاطر املختلفة التي قد تتعرض لها الشركة ،وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
 .4مساعدة مجلس اإلدارة على حتديد وتقييم مستوى املخاطر املقبول يف الشركة ،والتأكد من عدم جتاوز الشركة لهذا املستوى من املخاطر بعد اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.
 .5مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.
 .6التأكد من إستقاللية موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر.
 .7التأكد من أن موظفي إدارة املخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر احمليطة بالشركة ،والعمل على زيادة وعي العاملني بثقافة املخاطر وإدراكهم لها.
 .8إعداد التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي تتعرض لها الشركة ،وتقدمي هذه التقارير إلى مجلس إدارة الشركة.
 .9مراجعة املسائل التي تثيرها جلنة التدقيق املرتبطة والتي قد تؤثر على إدارة املخاطر يف الشركة.
 اجتماعات اللجنة خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر : 2020قامت جلنة املخاطر السنة املالية املنتهية  31ديسمبر  2020بعقد عدد  4اجتماعات على النحو التالي :
أعضاء اللجنة
املشكلة يف
 2017/05/1و 2020/06/14

رقم املسلسل لالجتماع

1

2

3

4

تاريخ االجتماع

2020/02/09

2020/02/17

2020/08/12

2020/12/31

السيد /طالل محمد رضا بهبهاني

رئيس اللجنة

السيد  /رياض ناصر البدر

عضو

السيد  /ناصر ابراهيم بورسلي

عضو

 -أبرز اجنازات جلنة املخاطر خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر : 2020

· مت مناقشة املخاطر التي تتعرض لها الشركة بشكل دوري .ووضع التوصيات الالزمة لإلدارة التنفيذية للتعامل مع هذه املخاطر.
· مت مناقشة الصفقات التي من شأنها تعارض املصالح مع أطراف ذات صلة ( الشركات التابعة والزميلة) والتأكد من سالمة االجراءات املتبعة.
· مراجعة العديد من السياسات واللوائح املتعلقة بأعمال إدارة املخاطر يف الشركة.
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ثالث ًا :جلنة الترشيحات واملكافآت:
 -مهام جلنة الترشيحات واملكافأت :

 .1التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 .2وضع سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،مع املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة.
 .3استقطاب طلبات الراغبني يف شغل املناصب التنفيذية حسب احلاجة ،ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.
 .4حتديد الشرائح املختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفني ،مثل شريحة املكافآت الثابتة ،وشريحة املكافآت املرتبطة باألداء وشريحة املكافآت يف شكل
أسهم ،وشريحة مكافآت نهاية اخلدمة
 .5وضع توصيف وظيفي لألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيني واألعضاء غير التنفيذيني واألعضاء املستقلني.
 .6التأكد من عدم انتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة املستقل.
 .7إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يعرض على اجلمعية العامة للشركة للموافقة عليه ويتلى من
رئيس مجلس اإلدارة وفق ًا للنموذج املعتمد لذلك .
 .8دراسة واعتماد الدليل االسترشادي آلليات تقييم مجلس اإلدارة واجلهاز التنفيذي

للشركة.

 -اجتماعات اللجنة خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر : 2020

قامت جلنة الترشيحات واملكافآت خالل السنة املالية املنتهية  31ديسمبر  2020بعقد عدد  4اجتماعات على النحو التالي :
أعضاء اللجنة املشكلة يف
 2017/05/1و 2020/06/14
السيد /عبدالعزيز ناصر املرزق

رقم املسلسل لالجتماع

1

2

3

4

تاريخ االجتماع

2020/01/09

2020/02/17

2020/08/12

2020/11/12

رئيس اللجنة

السيد  /منصور حمد املبارك

عضو

السيد  /طالل محمد رضا بهبهاني

عضو

معتذر

 -اجنازات جلنة الترشيحات واملكافآت خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر :2020

· عملت جلنة الترشيحات واملكافآت وفق ًا ملا اعتمده مجلس إدارة شركة أعيان لسياسة املكافآت مبا يتوافق مع إستراتيجية الشركة يف استقطاب واحلفاظ على
العمالة املؤهلة والقادرة على القيام باملهام املطلوبة بكل كفاءة وفاعلية.
· ربط سياسة منح املكافآت بأداء الشركة بشكل عام وأداء إدارت الشركة ومخاطر العمل بشكل خاص.
· اصدار التقرير السنوي وفق ًا للمتطلبات التنظيمية باإلفصاح عن املكافآت املمنوحة للسادة أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وفق ًا للتفصيل الوارد بقواعد
حوكمة الشركات ضمن الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن انشاء هيئة أسواق املال وتنظيم التعامل يف االوراق املالية وتعديالته على أن يتلى من
قبل رئيس مجلس اإلدارة يف اجلمعية العامة السنوية للشركة.
وتقوم تلك اللجان بدورها وفق ًا للوائح ونظم عمل معتمدة توضح مدتها واملهام واملسؤوليات املوكلة إليها والصالحيات املمنوحة لها باإلضافة الى تفويضها من قبل
مجلس االدارة لالضطالع مبهامها على أكمل وجه .
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القاعدة الثالثة

جلنة الترشيحات واملكافآت:

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

لكفالة قيام املجلس بإعداد التوصيات املتعلقة بالترشيحات ملناصب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات واللوائح املنظمة ملنح التعويضات واملكافآت قام
مجلس اإلدارة باعتماد تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت ومنحها الصالحيات التي متكنها من القيام بدورها على الوجه األكمل وقد مت تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت
بتاريخ  2017/05/01وإعادة التشكيل بتاريخ  2020/06/14بإقرار االستمرار بالتشكيل السابق للجنة ،وحتددت مدتها وفق ًا للمدة احملددة ملجلس اإلدارة (ثالثة سنوات)
بعضوية مشكلة من ثالثة أعضاء واجتماعات دورية بحد أدنى اجتماع واحد خالل السنة املالية.
تقرير املكافآت املمنوحة للسادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية :
عمدت اللجنة على العمل وفق ًا لالطار العام الذي مت اعتماده لتحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس اإلدارة وفق ًا ملا نصت علية املادة رقم ( )198من قانون الشركات رقم 1
لسنة  ،2016وكذلك ما نظمه الكتاب اخلامس عشر «حوكمة الشركات» من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة اسواق املال ،مع ضمان عرض

تقرير املكافآت على اجلمعية العامة للموافقة عليه وإقراره ،هذا وقد متثلت املكافآت لك ًال من السادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالتالي :

 -فيما يتعلق يف بند املكافآت واملزايا املقدمة لشريحة أعضاء مجلس اإلدارة:

يتم عرض مكافآت مجلس اإلدارة يف بند منفصل على اجلمعية العامة العادية التي تعقد العتماد أعمال الشركة ،هذا وفيما يلي بيان مبا مت خالل السنة املالية :2020
 لم يتسلم أعضاء مجلس إدارة شركة أعيان أي مكافآت مالية عن السنة املالية 2020 تسلم أعضاء مجلس إدارة شركة أعيان التنفيذيني املزايا و املنافع بصورة مباشرة وغير مباشرة عن السنة املالية  2020مبلغ  11,440د.ك. -فيما يتعلق يف بند املكافآت واملزايا لشريحة اإلدارة التنفيذية:

اعتمدت جلنة الترشيحات واملكافآت التابعة ملجلس اإلدارة مقترح املكافآت واملزايا اخلاصة باإلدارة التنفيذية للشركة ،ويشتمل الكشف التالي بيان ألعلى شرائح وظيفية باإلدارة
التنفيذية للشركة مع حتليل املكافآت املمنوحة حسب النوع سواء مبالغ أو منافع أو مزايا مت إقرارها لهم بصورة مباشرة وغير مباشرة سواء من قبل الشركة أو الشركات التابعة:
املكافآت املباشرة
املكافآت الثابتة3 /
الرواتب
االساسية

بدل سيارة

بدل هاتف

بدل تذاكر
سفر

املزايا االخرى/
تأمني صحي

املكافآت
املتغيرة4 /
مكافأة األداء

املجموع

املكافآت غير
املباشرة 5/

23867

11059

8400

6125

169190

538109

5000

5100

0

3185

41868

149095

0

16159

8400

9310

211058

687204

5000

الشرائح

العدد

اإلدارة التنفيذية العليا 1/

5

319468

اإلدارة التنفيذية للوظائف املالية والرقابية 2 /

3

90542

8400

املجموع

8

410010

32267

* يتم عرض التقرير املفصل عن كافة املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ مالية أو منافع أو مزايا على اجلمعية العامة العادية للسنة
املالية املنتهية يف  31ديسمبر  2020من قبل رئيس مجلس اإلدارة ،كما أن هذا التقرير متوفر لالطالع عليه من قبل املساهمني لدى وحدة شؤون املستثمرين يف الشركة.
 .1شريحة اإلدارة التنفيذية العليا :تشمل شرائح الوظائف بدرجة الرئيس التنفيذي ونواب و مساعدي الرئيس التنفيذي عدا الوظائف املالية والرقابية.
 .2شريحة اإلدارة التنفيذية للوظائف املالية والرقابية :تشمل شرائح الوظائف لرؤساء الوحدات املالية (املدير املالي) والرقابية.
 .3املكافآت الثابتة :تشمل الرواتب األساسية ومتثل املجموع السنوي للراتب الشهري األساسي لشرائح الوظائف ،أما البدالت الثابتة  :متثل املجموع السنوي للبدالت
الشهرية الثابتة التي يتقاضاها املوظف وفق ًا للعقد املبرم معه متضمنه ( بدل الهاتف – بدل السيارة – بدل تذاكر سفر -التأمني الصحي) وذلك حسب الئحة وسياسة
املوارد البشرية املعتمدة يف الشركة.
 .4املكافآت املتغيرة :تشتمل على املكافآت السنوية املرتبطة بتحقيق األهداف وفقا آللية تقييم األداء السنوي والتي يقرها مجلس اإلدارة بالتنسيق مع جلنة الترشيحات واملكافآت.
 .5املكافآت غير املباشرة :تشتمل على املكافآت السنوية املمنوحة من الشركات األخرى ملمثل شركة أعيان يف مجلس ادارتها وفقا آللية التقييم السنوي واألداء التي تقرها
املجالس يف تلك الشركات من خالل جلان الترشيحات واملكافآت التابعة ملجلس االدارة ويتم اعتمادها من قبل اجلمعيات العامة لتلك الشركات.
كما يتمتع موظفي الشركة مبزايا أخرى تتمثل يف ميزة التأمني الصحي للموظف وعائلته حسب املستوى الوظيفي وفق ًا لالئحة املعتمدة.
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القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير املالية

نزاهة التقارير املالية:

سالمة ونزاهة البيانات املالية للشركة والتقارير ذات الصلة أحد أهم الركائز االساسية واملؤشرات الهامة على الشفافية واملصداقية يف عرض الشركة ملركزها املالي ،مبا
يزيد من ثقة املستثمرين يف البيانات واملعلومات ،ويتيح لهم متابعة حقوقهم ،وحتقيق ًا لذلك فقد اعتمدت الشركة اآلليات واألطر التي تعزز من سالمة ونزاهة البيانات
املالية والتقارير ذات الصلة من خالل وضع آليات ونظم واضحة ومحددة وفق ًا ملعايير احملاسبة الدولية واالشراف عليها من قبل جلنة التدقيق بالشركة ومراجعتها من قبل
مراقب حسابات خارجي مستقل معني من قبل اجلمعية العامة للمساهمني فض ًال عن ذلك ولتعزيز عملية املسائلة تقوم اإلدارة التنفيذية بتقدمي التعهدات بسالمة ونزاهة
التقارير املالية املعدة الى مجلس اإلدارة الذي بدوره يقوم بتقدمي التعهدات الالزمة للسادة املساهمني بسالمة ونزاهة البيانات املالية والتقارير ذات الصلة .

تعهد مجلس االدارة بسالمة ونزاهة البيانات املالية والتقارير ذات الصلة
إلى السادة مساهمي شركة أعيان لإلجارة واالستثمار:

يقر مجلس اإلدارة بأنه قد قام باالطالع على البيانات املالية لشركة أعيان لإلجارة واإلستثمار للسنة املالية املنتهية فى  31ديسمبر . 2020
ـاء علــى مــا لدينــا مــن معلومــات  ،ال يحتــوى هــذا التقريــر علــى أى بيــان غيــر صحيــح ملعلومــات جوهريــة  ،ولــم يتــم إغفــال معلومــات جوهريــة ضروريــة جلعــل
وبنـ ً
هــذه البيانــات املقدمــة مضللــة فــى ظــل الظــروف التــى مت فيهــا إبــداء هــذه البيانــات وذلــك فيمــا يتعلــق بالفتــرة التــى يغطيهــا هــذا التقريــر .
ـاء علــى مــا لدينــا مــن معلومــات  ،فــإن البيانــات املاليــة وغيرهــا مــن املعلومــات املاليــة الــواردة فــى هــذا التقريــر تظهــر بصــورة عادلــة مــن جميــع النواحــي املاليــة
وبنـ ً
 ،الوضــع املالــي و نتائــج العمليــات و التدفقــات النقديــة املســجلة كمــا يف  31ديســمبر  2020و للفتــرة املعروضــة يف هــذا التقريــر .
ونتحمل نحن واإلدارة التنفيذية املسؤولية عن إعداد و حتديث إجراءات اإلفصاح و كذلك نظم الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية للشركة و قمنا مبا يلي :
 .1تصميم إجراءات اإلفصاح و الشفافية وفق القانون رقم ( )7لسنة  2010و الئحته التنفيذية و تعديالتهما – الكتاب العاشر «اإلفصاح و الشفافية».
 .2تصميــم نظــم الرقابــة الداخليــة لضمــان اطالعنــا عليهــا و تزويدنــا باملعلومــات اجلوهريــة املتعلقــة بالشــركة  ،مبــا يف ذلــك الشــركات التابعــة لهــا  ،املقدمــة لنــا
مــن قبــل اآلخريــن داخــل تلــك الكيانــات ،وال ســيما خــال الفتــرة ا ُملعــد عنهــا هــذا التقريــر .
 .3تصميم نظم رقابة داخلية على عملية إعداد التقارير املالية  ،و على أن يكون تصميم هذه النظم حتت إشرافنا  ،لتوفير ضمانات معقولة بشأن مصداقية
التقارير املالية و إعداد البيانات املالية ألغراض خارجية وفق ًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية .
 .4تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية .
بناء على هذه الضوابط .
ويتضمن هذا التقرير استنتاجنا عن مدى فاعلية ضوابط و إجراءات اإلفصاح كما يف  31ديسمبر  2020والتي يغطيها هذا التقرير ً
مت اإلفصاح يف هذا التقرير عن أي تغييرات طرأت على نظم الرقابة الداخلية للشركة وعلى عملية إعداد التقارير املالية خالل السنة املالية املنتهية يف 31
ديسمبر  2020و التي قد تؤثر بشكل جوهرى على نظم الرقابة الداخلية للشركة و على إعداد التقارير املالية .
بناء على أحدث تقييم للرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية  ،إلى مراقبي حسابات الشركة عن كافة أوجه القصور
كما افصحنا نحن واإلدارة التنفيذية ً ،
الهامة و نقاط الضعف اجلوهرية فى تصميم أو تطبيق ضوابط الرقابة الداخلية على عملية إعداد التقارير املالية و التي قد تؤثر سلبي ًا على قدرة الشركة
على تسجيل و معاجلة و تلخيص و إعداد البيانات املالية .
سواء كانت جوهرية من عدمه  ،تورط فيها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من املوظفني
كما أفصحنا عن أي حاالت احتيال أو غش ،
ً
الذين لهم دور هام يف نظم الرقابة الداخلية لدى الشركة و إعداد البيانات املالية .
فهد علي محمد ثنيان الغامن
رئيس مجلس اإلدارة
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عبدالعزيز ناصر املرزوق
نائب رئيس مجلس اإلدارة

منصور حمد املبارك
عضو مجلس اإلدارة

طالل محمد رضا بهبهاني
عضو مجلس اإلدارة  -مستقل

ناصر ابراهيم بورسلي
عضو مجلس اإلدارة

رياض ناصر البدر
عضو مجلس اإلدارة

مهند محمد الصانع

عضو مجلس اإلدارة  -مستقل

تقرير حوكمة الشركات لعام 2020

تعهد اإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة
تعهد الرئيس التنفيذي بسالمة ونزاهة التقارير املالية:
إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة :
أتعهد أنا ،عبداهلل محمد الشطي ،بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة  ،بأنني قمت باالطالع على البيانات املالية لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار للسنة املالية
املنتهية فى  31ديسمبر . 2020
وبناء على ما لدى من معلومات  ،ال يحتوى هذا التقرير على أي بيان غير صحيح ملعلومات جوهرية  ،ولم يتم إغفال معلومات جوهرية ضرورية جلعل هذه
ً
البيانات املقدمة مضللة يف ظل الظروف التي مت فيها إبداء هذه البيانات وذلك فيما يتعلق بالفترة التي يغطيها هذا التقرير .
وبناء على ما لدى من معلومات  ،فإن البيانات املالية وغيرها من املعلومات املالية الواردة يف هذا التقرير تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي املادية  ،الوضع
ً
املالي و نتائج العمليات و التدفقات النقدية املسجلة كما يف  31ديسمبر  2020وللفترة املعروضة يف هذا التقرير .
وأحتمل أنا و اإلدارة التنفيذية املسؤولية عن إعداد و حتديث إجراءات اإلفصاح و كذلك نظم الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية للشركة و قمنا مبا يلي :
 .1تصميم إجراءات اإلفصاح و الشفافية وفق القانون رقم ( )7لسنة  2010و الئحته التنفيذية و تعديالتهما – الكتاب العاشر « اإلفصاح و الشفافية».
 .2تصميم نظم الرقابة الداخلية لضمان اطالعنا عليها و تزويدنا باملعلومات اجلوهرية املتعلقة بالشركة  ،مبا يف ذلك الشركات التابعة لها  ،املقدمة لنا من
قبل اآلخرين داخل تلك الكيانات ،وال سيما عن الفترة املعد عنها هذا التقرير .
 .3تصميم نظم رقابة داخلية على عملية إعداد التقارير املالية  ،و على أن يكون تصميم هذه النظم حتت إشرافنا  ،لتوفير ضمانات معقولة بشأن مصداقية
التقارير املالية و إعداد البيانات املالية ألغراض خارجية وفق ًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية .
 .4تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية .
بناء على هذه الضوابط .
ويتضمن هذا التقرير استنتاجنا عن مدى فاعلية ضوابط و إجراءات اإلفصاح كما فى  31ديسمبر  2020والتى يغطيعا هذا التقرير ً
مت اإلفصاح يف هذا التقرير عن أي تغييرات طرأت على نظم الرقابة الداخلية للشركة وعلى عملية إعداد ا لتقارير املالية خالل السنة املالية املنتهية يف 31
ديسمبر  2020و التى قد تؤثر بشكل جوهرى على نظم الرقابة الداخلية للشركة و على إعداد التقارير املالية .
بناء على أحدث تقييم للرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية  ،إلى مراقبي حسابات الشركة وجلنة التدقيق املنبثقة
كما أفصحت أنا واإلدارة التنفيذية ً ،
عن مجلس إدارة الشركة عن كافة أوجه القصور الهامة و نقاط الضعف اجلوهرية يف تصميم أو تطبيق ضوابط الرقابة الداخلية على عملية إعداد التقارير
املالية و التي قد تؤثر سلبي ًا على قدرة الشركة على تسجيل و معاجلة و تلخيص و إعداد البيانات املالية .
سواء كانت جوهرية من عدمه  ،تورط فيها أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من املوظفني الذين لهم دور هام يف
كما أفصحنا عن أي حاالت احتيال أو غش ،
ً
نظم الرقابة الداخلية لدى الشركة و إعداد البيانات املالية .

														
					

عبداهلل محمد الشطي
الرئيس التنفيذي
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تعهد كبير املدراء املاليني بسالمة ونزاهة التقارير املالية
إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة :
أتعهد أنا ،محي الدين سيد أبوطاهر سولوكو ،بصفتي كبير املدراء املاليني للشركة ،بأنني قمت باالطالع على البيانات املالية لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار
للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر . 2020
وبناء على ما لدى من معلومات  ،ال يحتوى هذا التقرير على أي بيان غير صحيح ملعلومات جوهرية  ،ولم يتم إغفال معلومات جوهرية ضرورية جلعل هذه
ً
البيانات املقدمة مضللة يف ظل الظروف التي مت فيها إبداء هذه البيانات وذلك فيما يتعلق بالفترة التى يغطيها هذا التقرير .
وبناء على ما لدى من معلومات  ،فإن البيانات املالية وغيرها من املعلومات املالية الواردة يف هذا التقرير تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي املادية ،الوضع
ً
املالي و نتائج العمليات و التدفقات النقدية املسجلة كما يف  31ديسمبر  2020وللفترة املعروضة يف هذا التقرير .
وأحتمل أنا و اإلدارة التنفيذية املسؤولية عن إعداد و حتديث إجراءات اإلفصاح و كذلك نظم الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية للشركة و قمنا مبا يلي :
 .1تصميم إجراءات اإلفصاح و الشفافية وفق القانون رقم ( )7لسنة  2010و الئحته التنفيذية و تعديالتهما – الكتاب العاشر «اإلفصاح و الشفافية».
 .2تصميم نظم الرقابة الداخلية لضمان اطالعنا عليها و تزويدنا باملعلومات اجلوهرية املتعلقة بالشركة  ،مبا يف ذلك الشركات التابعة لها  ،املقدمة لنا من
قبل اآلخرين داخل تلك الكيانات ،وال سيما عن الفترة املعد عنها هذا التقرير .
 .3تصميم نظم رقابة داخلية على عملية إعداد التقارير املالية  ،و على أن يكون تصميم هذه النظم حتت إشرافنا  ،لتوفير ضمانات معقولة بشأن مصداقية
التقارير املالية و إعداد البيانات املالية ألغراض خارجية وفق ًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية .
 .4تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية .
بناء على هذه الضوابط .
ويتضمن هذا التقرير إستنتاجنا عن مدى فاعلية ضوابط و إجراءات اإلفصاح كما يف  31ديسمبر  2020والتي يغطيها هذا التقرير ً
مت اإلفصاح يف هذا التقرير عن أي تغييرات طرأت على نظم الرقابة الداخلية للشركة وعلى عملية إعداد ا لتقارير املالية خالل السنة املالية املنتهية يف 31

ديسمبر  2020و التي قد تؤثر بشكل جوهري على نظم الرقابة الداخلية للشركة و على إعداد التقارير املالية .

بناء على أحدث تقييم للرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية  ،إلى مراقبى حسابات الشركة وجلنة التدقيق املنبثقة
كما أفصحت أنا واإلدارة التنفيذية ً ،
عن مجلس إدارة الشركة عن كافة أوجه القصور الهامة و نقاط الضعف اجلوهرية يف تصميم أو تطبيق ضوابط الرقابة الداخلية على عملية إعداد التقارير
املالية و التي قد تؤثر سلبي ًا على قدرة الشركة على تسجيل و معاجلة و تلخيص و إعداد البيانات املالية .
سواء كانت جوهرية من عدمه  ،تورط فيها أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من املوظفني الذين لهم دور
كما أفصحنا عن أي حاالت احتيال أو غش ،
ً
هام يف نظم الرقابة الداخلية لدى الشركة و إعداد البيانات املالية .

													
						

34

محي الدين سيد أبوطاهر سولوكو
كبير املدراء املاليني

تقرير حوكمة الشركات لعام 2020
جلنة التدقيق:
إن مجلس إدارة شركة أعيان على قناعة بأن وجود جلنة مستقلة للتدقيق بكوادر بشرية وفنية مؤهلة يعد أحد السمات الرئيسية الدالة على تطبيق قواعد احلوكمة الرشيدة،
حيث تعمل هذه اللجنة على ترسيخ ثقافة االلتزام داخل الشركة من خالل ضمان سالمة ونزاهة التقارير املالية للشركة والتأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية
املطبقة يف الشركة ،وقد مت تشكيل جلنة التدقيق بتاريخ  2017/05/1و  2020/06/14وحتددت مدتها وفق ًا للمدة احملددة ملجلس اإلدارة (ثالثة سنوات) بعضوية مشكلة
من ثالثة أعضاء جتتمع دوري ًا بحد أدنى أربعة اجتماعات بشكل ربع سنوي خالل السنة املالية.
ويف حال أن كان هناك ثمة تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات املجلس ضمن دليل سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي املعتمد من قبل مجلس ادارة الشركة الفصل
وااليضاح يف بيان االسباب التي تدعو مجلس اإلدارة إلى عدم التقيد بتوصيات جلنة التدقيق علم ًا بأنه خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر  2020لم يرد ثمة أية
تعارض بني توصيات جلنة التدقيق بالشركة والقرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة .
إستقاللية وحيادية مراقب احلسابات اخلارجي :
التزمت شركة أعيان بتعني مراقب حسابات خارجي ُمسجل ومعتمد لدى هيئة أسواق املال مستق ًال عن الشركة ومجلس إدارتها بعد صدور قرار اجلمعية العامة للشركة
باملوافقة على تعيينه ،حيث قامت جلنة التدقيق بناء على ما توافر من شروط االستقاللية برفع التوصية ملجلس اإلدارة باقتراح تعيني مكتب « العيبان والعصيمي
وشركائهم  -ايرنست و يونغ  -بدر عادل العبداجلادر» مدقق ًا خارجيا للشركة لتقدمي خدمات املراجعة والتدقيق على البيانات املالية وذلك ملا يتمتع به من درجة مهنية
عالية وكفاءة يف هذا املجال مشهود ًا بها يف األوساط العاملية واإلقليمية واحمللية.

القاعدة اخلامسة

وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية

وحدة املخاطر:
يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة وجود وحدة مستقلة خاصة بإدارة املخاطر اتساقا وتعليمات هيئة اسواق املال املنظمة لذلك حيث يتمتع القائمون على عمل وحدة إدارة
املخاطر بالكفاءة واملهنية والقدرات الفنية التي تؤهلهم للقيام بذلك الدور إضافة إلى متتعهم باالستقاللية التامة وذلك بتبعية وحدة إدارة املخاطر بشكل مباشر إلى جلنة
إدارة املخاطر املنبثقة من مجلس اإلدارة ،وتضطلع الوحدة بشكل أساسي بدورها يف العمل على قياس ومتابعة واحلد من كافة أنواع املخاطر واملتغيرات التي تواجه الشركة
من خالل ممارسة أنشطتها والعمل على تقدمي التوصيات الى مجلس اإلدارة بشأن الصفقات والتعامالت املقترح أن تقوم بها الشركة مع االطراف ذوي العالقة.
وتقوم إدارة املخاطر برفع تقارير دورية عن أعمالها فيما يتعلق بتحليل املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة الى مجلس اإلدارة ،هذا بإضافة الى استيفاء متطلبات هيئة
أسواق املال املتعلقة بهذا الشأن .
جلنة املخاطر:
لكفالة توافر القدرة على فهم وحتليل طبيعة وحجم املخاطر التي تواجه أنشطة الشركة للحد منها قدر مستطاع وحتديد اإلجراء املناسب للتعامل معها ،مبا يتضمن
حتديد العوامل الداخلية أو اخلارجية التي أدت أو قد تؤدي إلى حدوث مثل تلك املخاطر وتطوير أساليب مواجهتها قام مجلس اإلدارة باعتماد تشكيل جلنة املخاطر
ملعاونته يف القيام بهذا الدور الرئيسي وقد مت تشكيل جلنة املخاطر بتاريخ  2017/05/1و  2020/06/14وحتددت مدتها وفق ًا للمدة احملددة ملجلس اإلدارة (ثالثة سنوات)
بعضوية مشكلة من ثالثة أعضاء واجتماعات دورية بحد أدنى أربعة اجتماعات خالل السنة املالية.
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
قامت الشركة بإقرار نظام رقابة داخلي يوفر ضمانًا معقوال من العمليات الفعالة واملناسبة ويشمل ُمختلف ضوابط الرقابة مبا يف ذلك الضوابط املالية والعمليات وااللتزام
باللوائح والقوانني واألنظمة املعمول بها ،ويقوم مجلس اإلدارة باملراجعة املنتظمة لهذه اإلجراءات من خالل جلانه الرئيسية حيث تتم مراجعة فعالية الضوابط من وقت
آلخر يف إطار دوائر العمل املختصة بالشركة عن طريق املراجعة املنتظمة والتدقيق الداخلي على اإلدارات املختلفة بالشركة.
إدارة التدقيق الداخلي:
يعتمد التنظيم اإلداري لشركة أعيان تشكيل إدارة مستقله فني ًا تختص بأعمال التدقيق الداخلي وتتبع جلنة التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة ،حيث يتم تعيني مديرها
بناءا على ترشيح جلنة التدقيق ،ويتم حتديد واعتماد مسئوليات ومهام إدارة التدقيق الداخلي من قبل مجلس اإلدارة ،وتضطلع إدارة التدقيق
من قبل مجلس االدارة ً
الداخلي بشكل رئيسي يف الرقابة على فعالية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية بالشركة وصحة ونزاهة البيانات املالية والعمليات اإلدارية وكذلك مقارنة مدى تطور عوامل
املخاطر بالشركة واألنظمة املوجودة للوقوف على مدى كفاءة األعمال اليومية ومواجهة التغيرات غير املتوقعة بالسوق.
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القاعدة السادسة

معايير ومحددات السلوك املهني واألخالقي:

تعزيز السلوك املهني والقيم األخالقية

إن تعزيز ثقافة السلوك املهني والقيم األخالقية داخل الشركة يعد أحد الركائز األساسية لتنفيذ األعمال ،حيث يولي مجلس اإلدارة القدر الكبير من اإلهتمام بضرورة
سواء أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اجلهاز اإلداري والتنفيذي بالشركة بالسياسات واللوائح الداخلية املعمول بها وميثاق السلوك املهني
التحقق من التزام كافة العاملني
ً
واألخالقي املعتمد يف إطار مبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء دون إغفال للمتطلبات القانونية والرقابية الصادرة عن اجلهات الرقابية املختفة التي تنظم عمل الشركة ،وذلك
لقناعتنا بأن تلك الركيزة من الدعائم االساسية التي تصب باإليجاب يف حتقيق مصالح كافة األطراف ذات العالقة بأعيان وبصفة خاصة املساهمني مراعية بذلك عدم
تعارض املصالح وبدرجة عالية من الوضوح والشفافية.
سياسات وآليات احلد من تعارض املصالح:
اعتمد مجلس اإلدارة سياسة منع تضارب املصالح اتساقا وقواعد حوكمة الشركات مبا يكفل تقدمي الشركة خلدماتها بصورة عادلة وسليمة وعدم االستغالل السلبي
للمعامالت التي يكون أي ًا من أصحاب املصالح بالشركة طرف ًا فيها ومعاجلة احلاالت التي قد تنشأ بني الشركة وأصحاب املصالح وكذلك احلاالت التي قد تنشأ بني عمالء
الشركة وضمان إبالغ اجلمعية العامة عن األعمال والعقود مع االطراف ذات عالقة.

القاعدة السابعة

اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق ويف الوقت املناسب
اإلفصاح والشفافية:
تدرك الشركة أهمية الدور الفاعل ملبادئ اإلفصاح والشفافية التي تضمن النزاهة واملصداقية للمتداول يف سوق األوراق املالية مبا يصب يف صالح مساهمي الشركة وجمهور
املتعاملني وينعكس باإليجاب على سمعة الشركة يف األوساط احمللية واإلقليمية ،وعلية فقد مت اعتماد دليل سياسات وإجراءات اإلفصاح والشفافية وفق ًا لقواعد حوكمة
الشركات لتنظيم عمليات اإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية والتعامالت اخلاصة باملطلعني واإلفصاح عن املصالح ضمان ًا لتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة بشكل كامل.
ً
إضافة إلى سجل اإلفصاحات ضمن املوقع االلكتروني اخلاص بالشركة مبا يعمل
ومتتلك الشركة سج ًال شام ًال باإلفصاحات لدى كل من بورصة الكويت وهيئة أسواق املال
على تعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة.
إفصاحات أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية:
حتوي الشركة ضمن سجالتها سج ًال خاص ًا يحدد املطلعني كما يشمل سج ًال لإلفصاحات اخلاصة بالتداوالت على أسهم الشركة املدرجة يف بورصة الكويت للسادة أعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وذويهم من الدرجة االولى وكذلك تعامالتهم مع الشركة مبا يعكس حقيقة العالقة واملصالح مع الشركة التزام ًا بتعليمات هيئة اسواق املال
املنظمة لذلك ،ويكون هذا السجل متاح ًا لدى وحدة شؤون املستثمرين لكافة السادة مساهمي الشركة لالطالع عليه دون مقابل يف أوقات العمل الرسمية للشركة ويخضع
هذا السجل للتحديث الدوري املستمر.
وحدة شئون املستثمرين:
لكفالة فتح قنوات اتصال شاملة مع جميع املساهمني فقد مت اعتماد وحدة مستقلة لشؤون املساهمني تتبع مجلس اإلدارة بالشركة مضطلعة بدورها يف العمل على خلق
قنوات اتصال وثيقه وشاملة مع كافة مساهمي الشركة وتوفير البيانات واملعلومات والتقارير الالزمة سواء للمساهمني احلاليني أو احملتملني بكل شفافية ،ومتكني مساهمي
الشركة من الوصول الى املعلومات بالوقت املناسب مستعينة يف ذلك بوسائل اإلفصاح املعتمدة ومنها املوقع االلكتروني للشركة.
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تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات يف عمليات اإلفصاح:
عكفت الشركة خالل األعوام املاضية على تدعيم البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات اخلاصة بالشركة وميكنة جميع العمليات اخلاصة بها والعمل على تنوع قنوات
االتصال اخلاصة باملساهمني واملستثمرين وأصحاب املصالح ومواكبة ميكنة قنوات اإلفصاح الرسمية املعتمدة من قبل الهيئة بتسجيل األشخاص املعنيني بالشركة
كمستخدمني لتلك األنظمة وتدريبهم على ذلك ،وخالل العام املنصرم قامت الشركة بتحديث شامل للموقع االلكتروني اخلاص بها وفق ًا ألحدث املعايير املتبعة مبا يضمن
بالتبعية حتديث القسم اخلاص بحوكمة الشركات والقسم اخلاص باإلفصاحات مبا يضمن عرض جميع املعلومات والبيانات والتقارير اخلاصة بالشركة بصورة محدثة
تعكس الوضع القائم للشركة لكل من املساهمني احلاليني واحملتملني وأصحاب املصالح.

القاعدة الثامنه

حقوق املساهمني:

احترام حقوق املساهمني

يعمل مجلس إدارة شركة أعيان لإلجارة واالستثمار واإلدارة التنفيذية بالشركة على متثيل مصالح جميع املساهمني واحترام حقوقهم على قدم املساواة ،مبا يضمن صيانة
جميع احلقوق املقررة لهم ويدعم ويعزز ثقتهم بالشركة بفتح قنوات اتصال مباشرة متاحة جلميع املساهمني متكنهم من الوصول الى املعلومات والبيانات والتقارير ذات
العالقة بنشاط الشركة من خالل وحدة شؤون املستثمرين .
سجالت امللكية:
ُيحفظ سجل املساهمني اخلاص بالشركة لدى وكالة مقاصة مرخصة من قبل اجلهات املختصة مقيد ًا به أسماء كافة مساهمي الشركة وجنسياتهم وعدد األسهم اململوكة
لهم ،وذلك لتحقيق املتابعة املستمرة للبيانات اخلاصة باملساهمني ،ومن جانب آخر قام مجلس إدارة الشركة باعتماد سياسة حماية حقوق املساهمني لكفالة كافة حقوقهم.
تشجيع املساهمني على املشاركة يف اجتماعات اجلمعية العامة:
تعمد الشركة إلى تشجيع كافة املساهمني على املشاركة الفاعلة يف اجتماعات اجلمعية العامة للشركة وكفالة الرد على أية استفسارات من قبل السادة املساهمني لبناء وجهة
نظر شاملة ،وتشجيعهم يف ممارسة جميع حقوقهم املكفولة بالنظام األساسي للشركة وكذلك مبوجب القوانني واللوائح املنظمة لهذا األمر ،وذلك من خالل الدور املناط
بوحدة شؤون املستثمرين يف الشركة مبا لها من سلطات وصالحيات وفق ًا لالئحتها املعتمدة من قبل مجلس االدارة.

القاعدة التاسعة

إدراك دور إصحاب املصالح
حماية حقوق أصحاب املصالح واالعتراف بها:
نظر ًا ملا إلسهامات أصحاب املصالح من أهمية بالغة باعتبارها مورد ًا بالغ األهمية لبناء القدرة التنافسية للشركة وتعظيم وتنمية مستويات ربحيتها فقد أعتمد مجلس
اإلدارة ضمن مصفوفة السياسات واإلجراءات اخلاصة بالشركة سياسات خاصة بأليات االعتراف بحقوق أصحاب املصالح وحمايتها وحتقيق التعاون بني أصحاب املصالح
والشركة يف اطار القوانني واللوائح املعمول بها ،حيث تضمن تلك السياسة ما يكفل تطبيق ذات الشروط مع كافة أصحاب املصالح دون أية مزايا تفضيلية وآلية التعويضات
التي تقرها األنظمة وحتميها العقود ،وكذلك كيفية إقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين وتسوية الشكاوى واخلالفات التي قد تنشأ بني الشركة وأصحاب املصالح .
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تشجيع أصحاب املصالح على املشاركة يف متابعة أنشطة الشركة:
تلتزم الشركة بتطبيق إجراءات واضحة املعالم تتسم بالشفافية والوضوح يف التعامل مع أصحاب املصالح وذلك وفق ًا لسياسة أصحاب املصالح املعتمدة من قبل مجلس
اإلدارة ،حيث تكفل هذه السياسة تشجيع أصحاب املصالح على املشاركة ومتابعة أنشطة الشركة املختلفة وتطوير قنوات تواصل ذات انفتاح وشفافية بشكل رئيسي من خالل
املوقع اإللكتروني للشركة والتعامل مع أصحاب املصالح بطريقة مباشرة وواضحة على أساس من األمانة واالحترام ،واعتماد اآلليات التي متكن أصحاب املصالح من ابالغ
مجلس اإلدارة عن املمارسات غير السليمة وتوفير احلماية الواجبة لهم وفق ًا لسياسة اإلبالغ وحماية املبلغني املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة مبا يعمل على تعزيز ثقة
جمهور املتعاملني يف الشركة وما تقدمة من خدمات ومنتجات استثمارية مختلفة.

القاعدة العاشرة
البرامج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

تعزيز وحتسني االداء

تهدف السياسات واإلجراءات املتعلقة بتدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية إلى تطوير املهارات وزيادة املعرفة لضمان إحاطتهم بأحدث التطورات يف املجاالت
االستثمارية واملالية واالقتصادية و اإلدارية وحوكمة الشركات وإدارة املخاطر وباألخص النواحي اخلاصة مبكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب ملواكبة أحدث التدابير
والتطورات العاملية يف ذلك املجال.
تقييم االداء:
يتم تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن طريق دليل مؤشرات األداء الرئيسية ألعضاء مجلس اإلدارة وجلانه واإلدارة التنفيذية الذي مت اعتماده من
قبل مجلس اإلدارة وفق ًا لقواعد حوكمة الشركات ،حيث يعتمد أدوات قياس مالية وغير مالية لقياس تطور أداء الشركة وتقدمها لتحقيق أهدافها ومن خالل تقييم أداء
وفعالية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
القيم املؤسسية :Value Creation
تعمل الشركة على ترسيخ ثقافة االلتزام بالقوانني واألنظمة مبا يعزز وينمي القيم املؤسسية وخطط التطوير وحتقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة وحتسني معدالت
األداء من خالل اضافة قيمة للعالمة التجارية للشركة وزيادة ثقة املساهمني و ذوي العالقة وأصحاب املصالح بالشركة .
وتسعى الشركة إلى تكريس جهودها نحو حتقيق أهدافها والتشجيع على الرقابة الذاتية وزيادة ثقة املوظفني بأنفسهم ومتكينهم من معرفة قيم العمل وتعريف اآلخرين
بها والتحلي باملزيد من روح املسؤولية ورفع مستوى املهنية واحلرفية يف األداء ،مع التطوير املستمر لنظم التقارير املعمول بها يف الشركة لتصبح أكثر شمولية مبا يساعد
بناء على منهجية سليمة وفهم مدروس لشتى أنشطة الشركة.
كل من أعضاء مجلس اإلدارة واجلهاز التنفيذي بالشركة على اتخاذ القرارات ً
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القاعدة احلادية عشر

التركيز على أهمية املسؤولية اإلجتماعية
املسؤولية اإلجتماعية:
جناح ومنو الشركات بوجه خاص والقطاع املالي واالستثماري بوجه عام ميكن ربطه بشكل مباشر أو غير مباشر مبدى أهمية إدراك تلك الشركات للمسؤولية االجتماعية
سواء كان مساهم ًا أو موظف ًا أو فرد من
التي ترتبط بإميانها بعدد من القيم واملعايير اإلنسانية السامية ،كالتكافل واإلحساس باملسئولية جتاه كل ما له عالقة بالشركة
ً
املجتمع أو أصحاب املصالح أو أي طرف ذي عالقة.
ويتشكل ذلك يف االلتزام املستمر من قبل الشركة بالتصرف أخالقي ًا ،واملساهمة يف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع الكويتي بوجه عام وللعاملني بالشركة بوجه خاص
من خالل العمل على حتسني الظروف املعيشية واالجتماعية واالقتصادية للقوى العاملة وعائالتهم ،إضافة إلى املجتمع ككل واملساهمة يف تخفيض مستويات البطالة يف
املجتمع ،واالستغالل األمثل ملوارده املتاحة حيث تقوم الشركة بتقدمي الدعم الكامل للعمالة الوطنية وتشجيع الشباب على االلتحاق بركب احلياة العملية.
ولهذا فقد عمدت أعيان وشركاتها التابعة من منطلق اميانها بتلك املبادئ السامية يف االضطالع بدورها الفاعل جتاه املجتمع بإعادة اعتماد مجلس ادارتها دليل سياسات
واجراءات املسئولية االجتماعية على نحو يقر ويدعم عملية التوازن بني أهداف الشركة واألهداف العامة للمجتمع ،فمتى ما زادت الشركة يف إعطاء أهمية وقيمة لتلك
العملية كان له األثر اإليجابي على تطور وازدهار و ُرقي الشركة مما يزيد من ربحيتها وحسن سمعتها.
وقد جتلى دور الشركة يف مجال العمل املجتمعي بدولة الكويت خالل السنة املالية املنتهية  31ديسمبر  2020مبا مت تنفيذه من أنشطة يف مجال مكافحة انتشار فيروس
كورونا املستجد (كوفيد  )19يد ًا بيد مع السلطات الصحية بالدولة درع الدفاع األول ،حيث قامت الشركة بتوقيف أعمالها اتساق ًا مع تعليمات وإرشادات السلطات الصحية
بالدولة وإقرار العمل وتقدمي خدماتها ألصحاب املصالح عن بعد وذلك حفاظ ًا على صحة العاملني وحماية املجتمع من انتشار العدوى.
ويف إطار تخفيف األعباء عن كاهل أصحاب املصالح من مستأجري عقارات الشركة واملشاركة املجتمعية يف حتمل جزء من األثار التي خلفها توقف األنشطة الناجت عن
األغالق الكلي واجلزئي لألنشطة طوال الفترة السابقة فقد عمدت إدارة الشركة إلى تأجيل وتخفيض قيم اإليجارات املستحقة على املستأجرين دعم ًا لهم يف هذه الظروف
االستثنائية.
ومشاركة من الشركة يف حتمل األثار الناجتة عن التوقف واألغالق ومن منطلق مسؤوليتها جتاه موظفيها فقد داومت أعيان وشركاتها التابعة على صرف كافة رواتب
موظفيها بشكل طبيعي دون تغير أو تخفيض يف مستويات الرواتب وحتويل الرواتب لكافة موظفيها املتواجدين خارج الدولة والذين منعتهم ظروف توقف حركة الطيران
واإلغالق من العودة ملباشرة أعمالهم فض ًال عن ايقاف دفعات األقساط املستحقة على املوظفني بنظام العمولة ،إميان ًا من اإلدارة بأن موظفي الشركة جزء ًا ال يتجزأ من
رأس مالها وأصولها.
وبقرار السلطات الصحية بالدولة العودة التدريجية لألعمال على مراحل متدرجة ،قامت إدارة الشركة بإقرار خطة عودة أعمالها بشكل متوافق مع ما انتهت إليه السلطات
الصحية ،وقامت بتوفير التدريب املكثف ملوظفيها بشأن التعليمات اخلاصة بعودة األنشطة وكذلك اإلجراءات الوقائية والزامية ارتداء الكمام واالستخدام الدوري للمعقمات
والقفازات مبا يحفظ سالمتهم وسالمة املتعاملني بالشركة ،فض ًال عن التعقيم الدوري ملباني الشركة والكشف عن درجة احلرارة سواء للموظف أو العميل او املراجع كشرط
لدخول مباني الشركة ،وتوفير املسحات املجانية للموظفني الراغبني واملخالطني بالتنسيق مع اجلهات الرسمية ذات االختصاص واملبادرة بعمل املسحات حال ظهور أي من
األعراض املتعارف عليها والتي يرجح معها اإلصابة بالفيروس ،وكذلك اصدار النشرات التوعوية حول املسؤولية املجتمعية مبا يعمل على سالمة الزمالء واملتعاملني داخل
الشركة ومبا ينعكس على حفظ وصيانة وسالمة اجلميع والصحة العامة للمجتمع ككل .
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شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع
وشركاتها التابعة
البيانات المالية المجمعة كما في وللسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2020

تقرير مراقب الحسابات 2020

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى حضرات السادة المساهمين
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
الرأي
لقــد دققنــا البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار ش.م.ك.ع«( .الشــركة األم») وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــا معـ ًا بـ»املجموعــة») ،والتــي تتكــون مــن بيــان املركــز املالــي
املجمــع كمــا يف  31ديســمبر  2020وبيانــات األربــاح أو اخلســائر والدخــل الشــامل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات يف حقــوق امللكيــة املجمعــة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ واإليضاحــات
حــول البيانــات املاليــة املجمعــة ،مبــا يف ذلــك ملخــص السياســات احملاســبية الهامــة.
يف رأينــا ،أن البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحــي املاديــة ،عــن املركــز املالــي املجمــع للمجموعــة كمــا يف  31ديســمبر  2020وعــن أدائهــا املالــي املجمــع
وتدفقاتهــا النقديــة املجمعــة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقـ ًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املتبعــة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي واملطبقــة يف دولــة الكويــت.
أساس الرأي
لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقـ ًا ملعاييــر التدقيــق الدوليــة .إن مســؤولياتنا طبقً ــا لتلــك املعاييــر موضحــة مبزيــد مــن التفاصيــل يف تقريرنــا يف قســم «مســؤوليات مراقــب احلســابات عــن
تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة» .ونحــن مســتقلون عــن املجموعــة وفقً ــا مليثــاق األخالقيــات املهنيــة الدولــي للمحاســبني املهنيــن الصــادر عــن املجلــس الدولــي ملعاييــر األخالقيــات املهنيــة
للمحاســبني املهنيــن (مبــا يف ذلــك معاييــر االســتقاللية الدوليــة) («امليثــاق») .وقــد قمنــا بالوفــاء مبســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا ملتطلبــات امليثــاق .وإننــا نعتقــد أن أدلــة التدقيــق
التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتقــدمي أســاس ميكننــا مــن إبــداء رأي التدقيــق.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية ،يف حكمنــا املهنــي ،هــي تلــك األمــور التــي كانــت األكثــر أهميــة يف تدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة للســنة احلاليــة .ومت عــرض هــذه األمــور يف ســياق تدقيقنــا
للبيانــات املاليــة املجمعــة ككل وإبــداء رأينــا حولهــا دون إبــداء رأي منفصــل حــول هــذه األمــور .فيمــا يلــي تفاصيــل أمــور التدقيــق الرئيســية وكيفيــة معاجلتنــا لــكل أمــر مــن هــذه األمــور يف
إطــار تدقيقنــا لــه.
لقــد قمنــا بالوفــاء مبســئولياتنا املبينــة يف تقريرنــا يف قســم مســؤوليات مراقــب احلســابات عــن تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة ،مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بهــذه األمــور .وبالتالــي ،تتضمــن
أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا تنفيــذ اإلجــراءات احملــددة مبــا يتوافــق مــع تقييمنــا ملخاطــر األخطــاء املاديــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة .إن نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،مبــا
يف ذلــك اإلجــراءات التــي مت تنفيذهــا ملعاجلــة األمــور الــواردة أدنــاه ،تطــرح أساسـ ًا ميكننــا مــن إبــداء رأي التدقيــق حــول البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى حضرات السادة المساهمين
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)

تسوية املديونية واحملاسبة عن فقد السيطرة والعمليات املوقوفة
كمــا يف  31ديســمبر  ،2019كان لــدى الشــركة األم انكشــاف ًا جوهري ـ ًا ملديونيــة مببلــغ  136,874,221دينــار كويتــي كمــا هــو مفصــح عنــه باإليضــاح  24حــول البيانــات املاليــة املجمعــة .وكمــا هــو
مبــن باإليضــاح  24بالبيانــات املاليــة املجمعــة ،تفاوضــت الشــركة األم خــال الســنوات الســابقة بشــأن خطــة تســوية نهائيــة (“اخلطــة املقترحــة”) ألرصــدة التمويــل اإلســامي الدائنــة مــع املقرضــن
واتخــذت اإلجــراءات القضائيــة للموافقــة علــى اخلطــة املقترحــة .وبتاريــخ  19أغســطس  ،2020أصــدرت محكمــة التمييــز حكمهــا النهائــي باملوافقــة علــى اخلطــة املقترحــة واملصــدق عليهــا مــن قبــل
بنــك الكويــت املركــزي كمــا قضــت بتعليــق إجــراءات التقاضــي وإنفــاذ القانــون املتعلقــة بباقــي االنكشــاف للمديونيــة خــال الفتــرة وحتــى نهايــة عــام  .2024عــاوة علــى هــذا احلكــم القضائــي ،توصلــت
الشــركة األم خــال الربعــن الثالــث والرابــع مــن عــام  2020إلــى اتفاقيــة تســوية مديونيــة مــع معظــم املقرضــن مبــا ميثــل نســبة  %93مــن إجمالــي أرصــدة التمويــل اإلســامي الدائنــة القائمــة.
خــال الســنة احلاليــة ،أدت ترتيبــات تســوية املديونيــة املبرمــة مــع املقرضــن إلــى فقــد الســيطرة علــى شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل وهــي شــركة تــوازن القابضــة ش.م.ك( .مقفلــة)؛ وبالتالــي
توقفــت املجموعــة عــن جتميــع الشــركة التابعــة الســابقة وقامــت باحملاســبة عــن احلصــة احملتفــظ بهــا يف شــركة تــوازن القابضــة ش.م.ك( .مقفلــة) كأصــل مالــي مــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــال
اإليــرادات الشــاملة األخــرى وفقـ ًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  :9األدوات املاليــة .عــاوة علــى ذلــك ،ونتيجــة لتســوية املديونيــة ،ألغــت املجموعــة جتميــع شــركة أعيــان العقاريــة ش.م.ك.ع.
ومت احملاســبة عــن حصــة امللكيــة احملتفــظ بهــا مباشــر ًة يف شــركة أعيــان العقاريــة ش.م.ك.ع .كاســتثمار يف شــركة زميلــة بواســطة طريقــة حقــوق امللكيــة احملاســبية مــن تاريــخ فقــد الســيطرة
طبقـ ًا ملعيــار احملاســبة الدولــي  28االســتثمار يف شــركات زميلــة وشــركات محاصــة .إضافــة إلــى ذلــك ،أدت هــذه األحــداث إلــى التصنيــف ضمــن فئــة «العمليــات املوقوفــة» طبقـ ًا للمعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة  :5املوجــودات غيــر املتداولــة احملتفــظ بهــا لغــرض البيــع والعمليــات املوقوفــة كمــا مت عــرض مجموعــة البيــع كعمليــات موقوفــة ضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة.
لقــد اعتبرنــا تســوية املديونيــة والتغيــرات يف هيــكل املجموعــة أحــد أمــور التدقيــق الرئيســية يف ضــوء التأثيــر امللحــوظ النــاجت علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة وكذلــك مــا يرتبــط
بهــا مــن أحــكام وتعقيــد يف احملاســبة عــن الربــح النــاجت مــن تســوية املديونيــة وحصــة امللكيــة احملتفــظ بهــا يف تاريــخ فقــد الســيطرة.
مت إدراج إفصاحــات املجموعــة املتعلقــة بتســوية املديونيــة والعمليــات املوقوفــة وإلغــاء جتميــع الشــركات التابعــة واحملاســبة عــن احلصــص احملتفــظ بهــا يف الشــركات املســتثمر فيهــا ضمــن
اإليضاحــات  15و  24حــول البيانــات املاليــة املجمعــة.
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تسوية املديونية واحملاسبة عن فقد السيطرة والعمليات املوقوفة (تتمة)
لقد تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها عدة إجراءات من بينها ما يلي:
• لقــد حصلنــا علــى احلكــم النهائــي الصــادر عــن محكمــة التمييــز واطلعنــا علــى التحليــل الــذي أعدتــه اإلدارة بشــأن املعاملــة احملاســبية لتســوية املديونيــة كمــا حتققنــا مــن مــدى مالءمــة
االفتراضــات التــي مت وضعهــا ومــا إذا كان قــد مت مراعــاة كافــة التأثيــرات احملاســبية ذات الصلــة بالرجــوع إلــى إصــدارات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ذات الصلــة .إضافــة إلــى ذلــك،
اطلعنــا علــى اتفاقيــات تســوية املديونيــة املبرمــة مــع املقرضــن للتأكــد مــن أن التحليــل الــذي أعدتــه اإلدارة قــد وضــع يف اعتبــاره كافــة التأثيــرات احملاســبية.
• لقد قمنا بتقييم النتيجة التي توصلت إليها اإلدارة بشأن تصنيف مجموعة البيع كعمليات موقوفة كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة وفق ًا للمعيار الدولي للتقارير املالية .5
• لقــد حتققنــا مــن االفتراضــات التــي اســتخدمتها اإلدارة فيمــا يتعلــق بقيــاس القيمــة العادلــة للحصــص احملتفــظ بهــا يف شــركة تــوازن القابضــة ش.م.ك( .مقفلــة) وشــركة أعيان العقارية
ش.م.ك.ع.
• لقد قمنا بتقييم مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات ذات الصلة الواردة بالبيانات املالية املجمعة بالرجوع إلى املعايير احملاسبية واإلصدارات ذات الصلة.
قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
مت حتديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية لــدى املجموعــة مــن قبــل مقيمــي عقــارات خارجيــن .إن حتديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية يعتمــد علــى مدخــات أساســية
مثــل القيمــة اإليجاريــة وحالــة الصيانــة واملعرفــة بالســوق واملعامــات التاريخيــة ،والتــي علــى الرغــم مــن كونهــا غيــر ملحوظــة بصــورة مباشــرة ،إال أنــه يتــم تأييدهــا بالبيانــات امللحوظــة يف
الســوق وهــو مــا تأثــر نتيجــة تفشــي اجلائحــة احلاليــة .تعتبــر اإلفصاحــات املتعلقــة باملدخــات ذات أهميــة نظـ ًـرا ملــا يرتبــط بهــا مــن عــدم تأكــد مــن التقديــرات فيمــا يتعلــق بهــذه التقييمــات.
ومت عــرض املنهجيــة املطبقــة يف حتديــد التقييمــات ضمــن اإليضــاح  16حــول البيانــات املاليــة املجمعــة.
مت إجــراء التقييمــات مــن قبــل مقيمــن عقاريــن خارجيــن .وأدرج املقيــم ضمــن تقريــر التقييــم بنــد ًا حــول عــدم التأكــد مــن التقييــم وهــو مــا يشــير إلــى اقتــران التقييــم بدرجــة أقــل مــن
التأكــد وبالتالــي اقترانــه بدرجــة أكبــر مــن احلــذر واحلــرص نتيجــة لتفشــي جائحــة كوفيــد .19-وهــذا ميثــل عــدم تأكــد جوهــري حــول التقديــرات فيمــا يتعلــق بتقييــم العقارات االســتثمارية.
ويف ضــوء حجــم عمليــة تقييــم العقــارات االســتثمارية وتعقيدهــا ،وكذلــك أهميــة اإلفصاحــات املتعلقــة باملدخــات املســتخدمة يف مثــل هــذه التقييمــات وتأثيــر جائحــة كوفيــد 19-احلاليــة
علــى االقتصــاد ،فإننــا نعتبــر هــذا األمــر أحــد أمــور التدقيــق الرئيســية.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى حضرات السادة المساهمين
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
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أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية (تتمة)
• لقد قمنا مبراعاة املنهجية املتبعة يف مناذج التقييم ومدى مالءمتها وكذلك املدخالت املستخدمة يف تقييم العقارات االستثمارية.
• لقــد قمنــا باختبــار املدخــات واالفتراضــات التــي مت وضعهــا مــن قبــل إدارة املجموعــة وحتققنــا مــن مــدى مالئمــة البيانــات املتعلقــة بالعقــارات واملؤيــدة للتقييمــات الصــادرة عــن املقيمــن
اخلارجيني.
• لقــد قمنــا بإجــراءات تتعلــق بجوانــب املخاطــر والتقديــرات والتــي اشــتملت  -متــى كان ذلــك مالئم ـ ًا  -علــى عقــد املقارنــة بــن األحــكام التــي مت وضعهــا وممارســات الســوق احلاليــة
والتحقــق مــن التقييمــات علــى أســاس العينــات وباألخــص يف ضــوء جائحــة كوفيــد.19-
• إضافة إلى ذلك ،لقد قمنا مبراعاة مدى موضوعية واستقاللية وخبرة املقيمني العقاريني اخلارجيني.
• كمــا حتققنــا مــن مــدى مالءمــة حتويــل العقــارات االســتثمارية احملتفــظ بهــا مــن قبــل املجموعــة مــن خــال شــركة تــوازن القابضــة ش.م.ك( .مقفلــة) وشــركة أعيــان العقاريــة ش.م.ك.ع.
وكذلــك التأثيــرات املتعلقــة بالعمليــات املوقوفــة وتوصلنــا إلــى أنــه قــد مت عــرض عمليــة التحويــل واحملاســبة عنهــا بالشــكل املناســب.
• لقــد قمنــا أيضـ ًا بتقييــم مــدى مالءمــة اإلفصاحــات املتعلقــة بالعقــارات االســتثمارية لــدى املجموعــة الــواردة ضمــن اإليضــاح  16حــول البيانــات املاليــة املجمعــة مــع توضيــح ازديــاد درجــة
التقديــرات وعــدم التأكــد الناجتــة عــن جائحــة كوفيــد.19-
معلومات أخرى مدرجة يف التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2020
إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن املعلومــات األخــرى .تتكــون املعلومــات األخــرى مــن املعلومــات الــواردة يف التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة  ،2020بخــاف البيانــات املاليــة املجمعــة وتقريــر
مراقــب احلســابات حولهــا .لقــد حصلنــا علــى تقريــر مجلــس إدارة الشــركة األم ،قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب احلســابات ،ونتوقــع احلصــول علــى باقــي أقســام التقريــر الســنوي بعــد تاريــخ تقريــر
مراقــب احلســابات.
إن رأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة ،فــإن مســؤوليتنا هــي االطــاع علــى املعلومــات األخــرى املبينــة أعــاه وحتديــد مــا إذا كانــت غيــر متوافقــة بصــورة ماديــة مــع البيانــات املاليــة
املجمعــة أو حســبما وصــل إليــه علمنــا أثنــاء التدقيــق أو وجــود أي أخطــاء ماديــة بشــأنها .وإذا مــا توصلنــا إلــى وجــود أي أخطــاء ماديــة يف هــذه املعلومــات األخــرى ،اســتناد ًا إلــى األعمــال
التــي قمنــا بهــا علــى املعلومــات األخــرى والتــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب احلســابات ،فإنــه يتعــن علينــا إدراج تلــك الوقائــع يف تقريرنــا .ليــس لدينــا مــا يســتوجب إدراجــه يف
تقريرنــا فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن.
مسؤوليات اإلدارة واملسؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة
إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة بصــورة عادلــة وفقـ ًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املطبقــة يف دولــة الكويــت وعــن أدوات الرقابــة الداخليــة التــي
تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة خاليــة مــن األخطــاء املاديــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ.
عنــد إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة ،تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة املجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية مــع اإلفصــاح ،متــى كان ذلــك مناســب ًا ،عــن األمــور املتعلقــة
بأســاس مبــدأ االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية احملاســبي مــا لــم تعتــزم اإلدارة تصفيــة املجموعــة أو وقــف أعمالهــا أو يف حالــة عــدم توفــر أي بديــل واقعــي ســوى اتخــاذ هــذا اإلجــراء.
يتحمل املسؤولون عن احلوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
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مسؤوليات مراقب احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة
إن هدفنــا هــو احلصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات املاليــة املجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء املاديــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ ،وإصــدار تقريــر مراقــب احلســابات
دائمــا باكتشــاف
الــذي يتضمــن رأينــا .إن التوصــل إلــى تأكيــد معقــول ميثــل درجــة عاليــة مــن التأكيــد إال أنــه ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق وفق ـ ًا ملعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تنتهــي ً
األخطــاء املاديــة يف حــال وجودهــا .وقــد تنشــأ األخطــاء عــن الغــش أو اخلطــأ وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن املتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر بصــورة فرديــة أو مجمعــة علــى القــرارات االقتصاديــة
للمســتخدمني والتــي يتــم اتخاذهــا علــى أســاس هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة.
ً
مهنية وحافظنا على احليطة املهنية خالل أعمال التدقيق .كما قمنا مبا يلي:
أحكاما
كجزء من التدقيق وفق ًا ملعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا
ً
• حتديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء املاديــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ ووضــع وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق املالئمــة لتلــك املخاطــر ،وكذلــك
احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتقــدمي أســاس ميكننــا مــن إبــداء رأينــا .إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ مــادي نــاجت عــن الغــش تفــوق مخاطــر عــدم اكتشــاف ذلــك النــاجت عــن
اخلطــأ؛ حيــث إن الغــش قــد يتضمــن التواطــؤ أو التزويــر أو اإلهمــال املتعمــد أو التضليــل أو جتــاوز الرقابــة الداخليــة.
• فهــم أدوات الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق لوضــع إجــراءات التدقيــق املالئمــة للظــروف ولكــن ليــس لغــرض إبــداء الــرأي حــول فعاليــة أدوات الرقابــة الداخليــة لــدى
املجموعــة.
• تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املقدمة من قبل اإلدارة.
• التوصــل إلــى مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبــدأ االســتمرارية احملاســبي والقيــام ،اســتناد ًا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا ،بتحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي
متعلــق باألحــداث أو الظــروف والــذي ميكــن أن يثيــر شــكً ا جوهريـ ًا حــول قــدرة املجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية .ويف حالــة التوصــل إلــى وجــود عــدم تأكــد
مــادي ،يجــب علينــا أن نأخــذ بعــن االعتبــار ،يف تقريــر مراقــب احلســابات ،اإلفصاحــات ذات الصلــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة أو تعديــل رأينــا يف حالــة عــدم مالئمــة اإلفصاحــات .تســتند
نتائــج تدقيقنــا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقــب احلســابات .علــى الرغــم مــن ذلــك ،قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف املســتقبلية يف توقــف املجموعــة
عــن متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
• تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات املاليــة املجمعــة وهيكلهــا والبيانــات املتضمنــة فيهــا مبــا يف ذلــك اإلفصاحــات وتقييــم مــا إذا كانــت البيانــات املاليــة املجمعــة تعبــر عــن املعامالت األساســية
واألحــداث ذات الصلــة بأســلوب يحقــق العــرض العادل.
• احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول املعلومــات املاليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل املجموعــة إلبــداء رأي حــول البيانــات املاليــة املجمعــة .ونحــن مســؤولون عــن
إبــداء التوجيهــات واإلشــراف علــى عمليــة التدقيــق وتنفيذهــا للمجموعــة ونتحمــل املســؤولية فقــط عــن رأي التدقيــق.
إننــا نتواصــل مــع املســؤولني عــن احلوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق املخطــط ألعمــال التدقيــق وتوقيتهــا ونتائــج التدقيــق الهامــة مبــا يف ذلــك أي أوجــه قصــور جوهريــة يف أدوات
الرقابــة الداخليــة التــي يتــم حتديدهــا أثنــاء أعمــال التدقيــق.
أيضــا بكافــة العالقــات واألمــور األخــرى التــي نــرى
أيضــا املســؤولني عــن احلوكمــة ببيــان يفيــد بالتزامنــا باملتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة فيمــا يختــص باالســتقاللية ،ونبلغهــم ً
نــزود ً
بصــورة معقولــة أنهــا مــن احملتمــل أن تؤثــر علــى اســتقالليتنا باإلضافــة إلــى اإلجــراءات املتخــذة للحــد مــن التهديــدات أو التدابيــر ذات الصلــة املطبقــة ،متــى كان ذلــك مناســب ًا.
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تقرير مراقب الحسابات 2020

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى حضرات السادة المساهمين
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
مسؤوليات مراقب احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
ومــن خــال األمــور التــي يتــم إبــاغ املســؤولني عــن احلوكمــة بهــا ،نحــدد تلــك األمــور التــي تشــكل األمــور األكثــر أهميــة يف تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة للســنة احلاليــة ،ولذلــك تعتبــر
هــي أمــور التدقيــق الرئيســية .إننــا نفصــح عــن هــذه األمــور يف تقريــر مراقــب احلســابات اخلــاص بنــا مــا لــم مينــع القانــون أو اللوائــح اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور أو ،يف أحــوال نــادرة
جــداً ،عندمــا نتوصــل إلــى أن أمــرا مــا يجــب عــدم اإلفصــاح عنــه يف تقريرنــا ألنــه مــن املتوقــع بشــكل معقــول أن النتائــج العكســية املترتبــة علــى هــذا اإلفصــاح تتجــاوز املكاســب العامــة لــه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
يف رأينــا أيضـ ًا إن الشــركة األم حتتفــظ بدفاتــر محاســبية منتظمــة وأن البيانــات املاليــة املجمعــة والبيانــات الــواردة يف تقريــر مجلــس إدارة الشــركة األم فيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات املاليــة
املجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد يف هــذه الدفاتــر .وأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة املعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق ،كمــا أن البيانــات املاليــة املجمعــة تتضمــن
جميــع املعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والتعديــات الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة والتعديــات الالحقــة لهــا ،وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة
األم والتعديــات الالحقــة لهمــا ،وأنــه قــد أجــري اجلــرد وفقـ ًا لألصــول املرعيــة .حســبما وصــل إليــه علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع مخالفــات لقانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والتعديــات
الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة والتعديــات الالحقــة لهــا ،أو لعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم والتعديــات الالحقــة لهمــا ،خــال الســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر 2020
علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر ًا ماديـ ًا علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا املالــي.
نبــن أيض ـ ًا أنــه خــال تدقيقنــا ،لــم يــرد إلــى علمنــا وجــود أيــة مخالفــات ألحــكام القانــون رقــم  32لســنة  1968والتعديــات الالحقــة لــه يف شــأن النقــد وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم
املهنــة املصرفيــة والتعليمــات املتعلقــة بــه أو ألحــكام القانــون رقــم  7لســنة  2010يف شــان هيئــة أســواق املــال والتعليمــات املتعلقــة بــه خــال الســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  2020علــى
وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر ًا ماديـ ًا علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا املالــي.

بدر عادل العبداجلادر
سجل مراقبي احلسابات رقم  207فئة أ
إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم

 04فبراير 2021
الكويت
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بيان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إيضـاحات
العمليات املستمرة
اإليرادات
إيرادات متويل إسالمي
إيرادات من عمليات تأجير
إيرادات عقارات
إيرادات من استثمارات وودائع ادخار
حصة يف نتائج شركات زميلة
إيرادات تخفيض من تسوية دائني متويل إسالمي
أتعاب خدمات استشارية وإدارة
إيرادات أخرى

6
7
8
15
24
9

املصروفات
رد تكاليف متويل (/تكاليف متويل)
صايف خسائر انخفاض القيمة وخسائر االئتمان املتوقعة ومخصصات
تكاليف موظفني
استهالك
صايف فروق حتويل عمالت أجنبية
مصروفات أخرى

10

11

الربح (اخلسارة) قبل الضرائب من العمليات املستمرة
الضرائب
ضرائب من شركات تابعة
ربح (خسارة) السنة من العمليات املستمرة
العمليات املوقوفة
(خسارة) ربح السنة بعد الضرائب من العمليات املوقوفة

24

ربح (خسارة) السنة
اخلاص بـ:
مساهمي الشركة األم
ربح (خسارة) السنة من العمليات املستمرة
(خسارة) ربح السنة من العمليات املوقوفة

احلصص غير املسيطرة
ربح السنة من العمليات املستمرة
(خسارة) ربح السنة من العمليات املوقوفة

ربح (خسارة) السنة
ربحية (خسارة) السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبساهمي الشركة األم

12

ربحية (خسارة) السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبساهمي الشركة األم من العمليات املستمرة

12

(خسارة) ربحية السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبساهمي الشركة األم من العمليات املوقوفة

12
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إ ن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  36تشكل حزء ًا من هذه البيانات املجمعة.

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

13,762
9,569,961
1,973,176
812,510
)(347,841
25,395,989
100,933
339,163
─────────
37,857,653
─────────

39,747
10,695,652
3,439,743
538,404
)(5,843,421
-    
196,730
530,556
─────────
9,597,411
─────────

2,894,924
)(1,820,022
)(5,543,618
)(369,560
)(37,976
)(2,214,529
─────────
)(7,090,781
─────────
30,766,872
)(837,332
)(103,124
─────────
29,826,416
─────────

)(6,607,758
)(13,213,349
)(5,343,743
)(512,724
155,498
)(1,695,047
─────────
)(27,217,123
─────────
)(17,619,712
-    
)(170,730
─────────
)(17,790,442
─────────

)(9,781,635
─────────
20,044,781
═════════

4,496,113
─────────
)(13,294,329
═════════

29,806,166
)(9,120,800
─────────
20,685,366
─────────

)(18,271,998
3,656,553
─────────
)(14,615,445
─────────

20,250
)(660,835
─────────
)(640,585
─────────
20,044,781
═════════

481,556
839,560
─────────
1,321,116
─────────
)(13,294,329
═════════

 25.80فلس
═════════
 37.18فلس
═════════
) (11.38فلس
═════════

) (18.23فلس
═════════
) (22.79فلس
═════════
 4.56فلس
═════════

بيان الدخل الشامل المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إيضـاحات

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

ربح (خسارة) السنة من العمليات املستمرة

29,826,416

إيرادات شاملة أخرى من العمليات املستمرة
إيرادات (خسائر) شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر يف فترات الحقة:
حصة يف خسائر شاملة أخرى لشركات زميلة
فروق حتويل عمالت أجنبية ناجتة من حتويل عمليات أجنبية

─────────

─────────

)(4,404
84,399

)(107,134
320,440

─────────

─────────

─────────

─────────

837,000

591,000

79,995
إيرادات شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر يف فترات الحقة:
إعادة تقييم ممتلكات ومعدات

18

)(17,790,442

213,306

─────────

─────────

─────────

─────────

═════════

═════════

صايف اإليرادات الشاملة األخرى من العمليات املستمرة

916,995

إجمالي اإليرادات (اخلسائر) الشاملة للسنة من العمليات املستمرة

30,743,411

804,306

)(16,986,136

(خسارة) ربح السنة من العمليات املوقوفة

)(9,781,635

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

─────────

─────────

74,550
51,429

)(180,051
)(1,605

4,496,113

─────────

─────────

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر يف فترات الحقة:
صايف الربح (اخلسارة) من استثمارات يف أسهم مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

─────────

─────────

80,315

)(114,401

صايف اإليرادات (اخلسائر) الشاملة األخرى من العمليات املوقوفة

206,294

إجمالي (اخلسائر) اإليرادات الشاملة للسنة من العمليات املوقوفة

)(9,575,341

125,979

)(181,656

─────────

─────────

─────────

─────────

إجمالي اإليرادات (اخلسائر) الشاملة للسنة

─────────

21,168,070

─────────

اخلاص بـ:
مساهمي الشركة األم
إجمالي اإليرادات (اخلسائر) الشاملة للسنة من العمليات املستمرة
إجمالي (اخلسائر) اإليرادات الشاملة للسنة من العمليات املوقوفة

═════════

═════════

30,686,189
)(8,945,853

)(17,629,837
3,407,248

─────────

─────────

57,222
)(629,488

643,701
792,808

)(14,222,589

─────────

─────────

─────────

─────────

═════════

═════════

21,168,070
إ ن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  36تشكل حزء ًا من هذه البيانات املجمعة.

)(12,786,080

─────────

)(572,266

إجمالي اإليرادات (اخلسائر) الشاملة للسنة

4,200,056

─────────

21,740,336
احلصص غير املسيطرة
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة من العمليات املستمرة
إجمالي (اخلسائر) اإليرادات الشاملة للسنة من العمليات املوقوفة

)(296,057

1,436,509

)(12,786,080
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بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر 2020
إيضاح

املوجودات
النقد والودائع قصيرة األجل
مدينو متويل إسالمي
عقارات للمتاجرة
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
استثمار يف شركات زميلة
عقارات استثمارية
موجودات أخرى
ممتلكات ومعدات
حقوق استئجار
الشهرة

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

13
14

33,851,865
-    
-    
2,460,775
4,340,771
8,497,741
29,553,724
6,985,643
56,153,273
2,776,626
91,005
─────────
144,711,423
1,979,363
─────────
146,690,786
═════════

51,385,649
23,243
14,381,812
2,170,384
282,425
29,714,607
123,563,008
11,043,744
60,138,500
4,112,041
91,005
─────────
296,906,418
-    
─────────
296,906,418
═════════

20
21
21
23
23
22

املطلوبات
دائنو متويل إسالمي
مطلوبات أخرى

81,403,882
145,466
8,661,656
)(11,339,726
2,678,070
8,755,469
)(214,354
-    
968,870
130,727
─────────
91,190,060
12,400,479
─────────
103,590,539
─────────

81,403,882
-    
8,661,656
)(11,339,726
2,678,070
7,918,469
)(119,877
)(55,791
)(555,683
)(20,175,934
─────────
68,415,066
37,304,230
─────────
105,719,296
─────────

24
25

11,724,029
30,896,855
─────────
42,620,884

151,961,502
39,225,620
─────────
191,187,122

مطلوبات متعلقة مباشر ًة مبوجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع

5

479,363
─────────
43,100,247
─────────
146,690,786
═════════

-    
─────────
191,187,122
─────────
296,906,418
═════════

موجودات محتفظ بها لغرض البيع

24
15
16
17
18
19

5

إجمالي املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
احتياطي إجباري
احتياطي عام
أسهم خزينة
احتياطي أسهم خزينة
فائض إعادة تقييم موجودات
احتياطي حتويل عمالت أجنبية
احتياطي القيمة العادلة
تأثير التغيرات يف احتياطي شركات زميلة
أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)
حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة

5

إجمالي حقوق امللكية

إجمالي املطلوبات
مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

فهد علي محمد ثنيان الغامن
رئيس مجلس اإلدارة
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عبداهلل محمد الشطي
الرئيس التنفيذي
إ ن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  36تشكل حزء ًا من هذه البيانات املجمعة.

بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إيضاح

أنشطة التشغيل
الربح (اخلسارة) قبل الضرائب من العمليات املستمرة
(اخلسارة) الربح قبل الضرائب من العمليات املوقوفة
الربح (اخلسارة) قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تعديالت غير نقدية ملطابقة الربح (اخلسارة) قبل الضرائب بصايف التدفقات النقدية:
استهالك وإطفاء
ايرادات تخفيض من تسوية دائني متويل إسالمي
صايف خسائر انخفاض القيمة وخسائر االئتمان املتوقعة ومخصصات
ربح بيع عقارات استثمارية
خسائر (أرباح) تقييم من عقارات استثمارية
ربح بيع ممتلكات ومعدات
(خسائر) إيرادات من استثمارات وودائع ادخار
إيرادات أخرى
حصة يف نتائج شركات زميلة
صايف فروق حتويل عمالت أجنبية
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
تكاليف متويل

24
16
16
6

التغيرات يف موجودات ومطلوبات التشغيل:
مدينو متويل إسالمي
موجودات أخرى
مطلوبات أخرى
التدفقات النقدية الناجتة من العمليات
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة
ضرائب مدفوعة
استالم منح من الهيئة العامة للقوى العاملة

35

صايف التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
النقد والنقد املعادل املتعلق بشركات تابعة مباعة خالل السنة
متحصالت من بيع/استرداد استثمار يف شركات زميلة
شراء عقارات استثمارية
متحصالت من بيع عقارات استثمارية
إيرادات مستلمة من استثمارات وودائع ادخار
توزيعات أرباح مستلمة
توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
احلركة يف رصيد محتجز لدى البنك

16

18

صايف التدفقات النقدية (املستخدمة يف) الناجتة من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
تكاليف متويل مدفوعة
صايف سداد دائني متويل إسالمي
سداد جزء أصل املبلغ من مطلوبات تأجير
توزيعات أرباح مدفوعة إلى احلصص غير املسيطرة
صايف احلركة يف احلصص غير املسيطرة
صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة التمويل
صايف (النقص) الزيادة يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل كما يف  1يناير
النقد والنقد املعادل كما يف  31ديسمبر

13

2020
دينار كويتي

30,766,872
)(9,776,868
──────────
20,990,004

2019
دينار كويتي

)(17,619,712
4,573,881
──────────
)(13,045,831

11,082,493
)(25,395,989
2,364,274
)(193,000
69,566
)(1,827,171
5,652,541
)(135,497
3,739,351
36,767
696,781
)(2,402,369
──────────
14,677,751

12,030,451
-    
12,714,190
)(1,181,479
)(28,581
)(2,243,894
)(552,936
-    
3,906,638
)(162,339
789,142
7,225,763
──────────
19,451,124

74,798
)(47,057
711,469
──────────
15,416,961
)(743,381
)(187,952
135,497
──────────
14,621,125
──────────

227,499
)(1,623,092
)(2,446,248
──────────
15,609,283
)(229,905
)(329,157
-    
──────────
15,050,221
──────────

)(9,004,328
39,887
)(192,395
1,800,000
902,769
142,928
1,007,805
)(16,031,293
9,924,340
)(248
──────────
)(11,410,535
──────────

-    
615,299
)(1,492,907
20,506,000
774,509
152,118
675,764
)(18,860,699
15,200,244
)(31,329
──────────
17,538,999
──────────

)(357,571
)(18,993,515
)(803,200
)(585,377
)(4,959
──────────
)(20,744,622
──────────
)(17,534,032
51,333,942
──────────
33,799,910
══════════

)(3,963,968
-    
)(1,293,431
)(1,445,207
)(834,881
──────────
)(7,537,487
──────────
25,051,733
26,282,209
──────────
51,333,942
══════════

إ ن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  36تشكل حزء ًا من هذه البيانات املجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
اخلاصة مبساهمي الشركة األم
رأس
املال

احتياطي
إجباري

احتياطي
عام

أسهم
خزينة

احتياطي
أسهم خزينة

فائض إعادة تقييم
موجودات

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

تأثير التغيرات
احتياطي
احتياطي
يف احتياطي
حتويل عمالت
العادلة
القيمة
شركات زميلة
أجنبية
دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

أرباح مرحلة
(خسائر
متراكمة)

اإلجمالي
الفرعي

احلصص
غير املسيطرة

مجموع
حقوق امللكية

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

كما يف  1يناير
2020

-    81,403,882
-   
-   

ربح (خسارة) السنة
إيرادات شاملة
أخرى للسنة
-   
إجمالي اإليرادات
(اخلسائر) الشاملة
للسنة
توزيعات أرباح
مدفوعة إلى
احلصص غير
املسيطرة
حتويل إلى
االحتياطي
احملول إلى العمليات
املوقوفة نتيجة
البيع (إيضاح )24
احملول إلى األرباح
املرحلة نتيجة البيع
إلغاء اإلعتراف
باحلصص غير
املسيطرة لشركة
أعيان العقارية
ش.م.ك.ع.
التغير يف حصة
امللكية يف شركات
تابعة دون فقد
السيطرة
كما يف  31ديسمبر
2020

كما يف  1يناير
2019

(خسارة) ربح السنة
إيرادات (خسائر)
شاملة أخرى للسنة
إجمالي اإليرادات
(اخلسائر) الشاملة
للسنة
توزيعات أرباح
مدفوعة إلى
احلصص غير
املسيطرة
التغير يف حصة
امللكية يف شركات
تابعة
كما يف  31ديسمبر
2019

8,661,656
-   

)2,678,070 (11,339,726
-   
-   

)(119,877
-   

)(55,791
-   

)(555,683
-   

98,853
──────

48,971
──────

70,146
──────

-   
──────

-  

-  

837,000

98,853

48,971

70,146

20,685,366

21,740,336

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

)(585,377

-   

-   

-   

-   

)(145,466

-   

-   

-   

)(290,010

-   

1,320,857

-   

1,030,847

-   

1,030,847

6,820

133,550

)(140,370

-   

-   

-   

-   

-   

-   

)(26,029,721) (26,029,721

)(92,869
──────

3,811
──────

2,283,613
──────

91,190,060
══════

103,590,539 12,400,479
══════
══════

)(585,377

-  

-

-  

-   

-   

-   

-   

-   

145,466

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   
──────

-   
──────

-   
-   
────── ──────

-   
-   
────── ──────

96,680
──────

-  
──────

-  
──────

8,755,469 2,678,070 (11,339,726) 8,661,656
══════ ══════
══════ ══════

)(214,354
══════

-   
══════

968,870
══════

130,727
══════

)(276,567
-    

11,858
-    

)(268,498
-    

38,946,368
)81,839,096 (6,359,048
)1,321,116 (14,615,445) (14,615,445

156,690
──────

)(67,649
──────

)(287,185
──────

-    
──────

-    

-    

591,000

156,690

)(67,649

)(287,185

)1,436,509 (14,222,589) (14,615,445

-    

-    

-    

-     81,403,882
-    
-    

)2,678,070 (11,339,726
-    
-    

-    
──────

-    
──────

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    
──────

-    
──────

-    
-    
────── ──────

-     81,403,882
══════ ══════

-    
-    
────── ──────

7,327,469
-    

591,000
-    
────── ──────

392,856
──────

115,393
──────

2,287,424
──────

120,785,464
)(13,294,329
508,249
──────
)(12,786,080

-    

-    

-    

-    

-    

)(1,445,207

)(1,445,207

-    
-    
────── ──────

-    
──────

-    
──────

-    
──────

798,559
──────

798,559
──────

)(1,633,440
──────

)(834,881
──────

7,918,469 2,678,070 (11,339,726) 8,661,656
══════ ══════
══════ ══════

)(119,877
══════

)(55,791
══════

)(555,683
══════

)68,415,066 (20,175,934
══════
══════

37,304,230
══════

105,719,296
══════

إ ن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  36تشكل جزء ًا من هذه البيانات املجمعة.
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)(572,266

21,168,070

──────

8,661,656
-    

837,000
-   
────── ──────

1,054,970
──────

68,319
──────

1,123,289
──────

-   
──────

145,466 81,403,882
══════ ══════

-   
-   
────── ──────

7,918,469
-   

)68,415,066 (20,175,934
20,685,366 20,685,366

37,304,230
)(640,585

105,719,296
20,044,781

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
معلومات حول الشركة

1

مت التصريــح بإصــدار البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار ش.م.ك.ع«( .الشــركة األم») وشركاتهـ ــا التابع ــة (يشــار إليهــا معـ ًا بـ»املجموعــة») للسنـ ــة املنتهي ــة ف ــي  31ديســمبر
 2020وفق ـ ًا لق ــرار مجلــس اإلدارة الصــادر بتاري ــخ  4فبرايــر  ،2021ولــدى املســاهمني صالحيــة تعديــل هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة يف اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة الســنوية.
إن الشــركة األم هــي شــركة مســاهمة عامــة مت تأسيســها ويقــع مقرهــا يف دولــة الكويــت وأســهمها مدرجــة يف بورصــة الكويــت .وتخضــع الشــركة األم لرقابــة بنــك الكويــت املركــزي وهيئــة أســواق املــال
كشــركة متويــل وشــركة اســتثمار علــى التوالــي.
يقع املركز الرئيسي للشركة األم يف شارع محمد بن القاسم ،الري  ،13027دولة الكويت ،وعنوانها البريدي املسجل ص.ب ،1426 .الصفاة .13015
مت عرض املعلومات حول هيكل املجموعة يف اإليضاح رقم  .5كما مت عرض معلومات حول العالقات مع األطراف األخرى ذات عالقة باملجموعة يف االيضاح .29
األنشطة الرئيسية

2

تعمل املجموعة بصورة رئيسية يف الكويت يف مجاالت االستثمارات املالية والعقارات للمتاجرة والعقارات االستثمارية وأنشطة اإلجارة كما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تقدمي منتج التمويل التأجيري بكافة أشكاله وصوره.
القيام بأعمال الوساطة املالية وأعمال السمسرة.
القيام باألنشطة املتعلقة مبنح التسهيالت االئتمانية للعمالء.
 االشتراك يف تأسيس الشركات على اختالف أنواعها وأغراضها داخل الكويت وخارجها والتعامل يف أسهم هذه الشركات لصالح املجموعة وبالنيابة عن الغير.
متثيــل الشــركات األجنبيــة التــي تتماثــل أغراضهــا مــع أغــراض الشــركة األم وذلــك بهــدف تســويق منتجاتهــا وخدماتهــا املاليــة مبــا يحقــق املنفعــة املاليــة للطرفــن ومبــا يتفــق مــع أحــكام
التشــريعات الكويتيــة ذات الصلــة.
 القيام بجميع االنشطة املتعلقة باالستثمار يف األوراق املالية.
ً
نيابة عن العمالء.
إدارة احملافظ
 االستثمار يف القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات.
تطوير األراضي السكنية والعقارات التجارية بقصد توليد اإليرادات من تأجيرها.
ً
نيابة عن العمالء.
 القيام بالبحوث والدراسات واألنشطة املتعلقة بها
 تأسيس صناديق االستثمار وإدارة الصناديق.

تقوم املجموعة مبزاولة أنشطتها وفق ًا ألحكام الشريعة اإلسالمية طبق ًا ملا تعتمده هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة األم.
أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة

3

 3.1أساس اإلعداد
مت إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة وفق ـ ًا لتعليمــات املؤسســات اخلدمــات املاليــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي يف دولــة الكويــت .وتتطلــب هــذه التعليمــات قيــاس خســائر االئتمــان املتوقعــة
وفقـ ًا خلســائر االئتمــان املتوقعــة للتســهيالت االئتمانيــة طبقـ ًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9التزامـ ًا بتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي أو املخصصــات املطلوبــة وفقـ ًا لتعليمــات بنــك الكويــت
املركــزي ،أيهمــا أكبــر؛ والتأثيــر النــاجت علــى اإلفصاحــات ذات الصلــة؛ وتطبيــق كافــة املتطلبــات األخــرى للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة (يشــار
إليهــا معـ ًا بـ ـ «املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املتبعــة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي واملطبقــة يف دولــة الكويــت»).
يتــم إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء قيــاس االســتثمارات يف األســهم املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر ،وبالقيمــة العادلــة
مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ،والعقــارات االســتثمارية واألرض املســتأجرة املصنفــة ضمــن فئــة املمتلــكات واملعــدات وفقــا للقيمــة العادلــة.
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3

أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.1أساس اإلعداد (تتمة)
يتم عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل أيض ًا العملة الرئيسية للشركة األم.
تعــرض املجموعــة بيــان املركــز املالــي املجمــع لهــا بترتيــب الســيولة .مت عــرض حتليــل يتعلــق باالســترداد أو التســوية خــال  12شــهر ًا بعــد تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة (كمتداولــة) أو بعــد أكثــر مــن
 12شــهر ًا مــن تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة (كغيــر متــداول) يف اإليضــاح .32
إن بعض مبالغ السنة السابقة ال تقابل البيانات املالية املجمعة لسنة  2019وتعكس التعديالت التي مت إجراؤها بشأن العمليات املوقوفة كما هو مبني بالتفصيل باإليضاحني  5و .24
 3.2التغيرات يف السياسات احملاسبية واإلفصاحات
إن السياســات احملاســبية املطبقــة يف إعــداد هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة مماثلــة لتلــك املســتخدمة يف الســنة املاليــة الســابقة ،باســتثناء تطبيــق املعاييــر اجلديــدة التــي تســري كمــا يف  1ينايــر .2020
لــم تقــم املجموعــة بالتطبيــق املبكــر ألي معيــار أو تفســير أو تعديــل آخــر مت إصــداره ولكنــه لــم يســر بعــد.
 3.2.1املعايير اجلديدة والتفسيرات والتعديالت املطبقة من قبل املجموعة
تسري العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة يف عام  2020ولكن ليس لها تأثير على املعلومات املالية املجمعة للمجموعة.
تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية  :3تعريف األعمال
يوضــح التعديــل علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  3أنــه لكــي يتــم تصنيــف أيــة مجموعــة متكاملــة مــن األنشــطة واملوجــودات كأعمــال ،ال بــد وأن تتضمــن كحــد أدنــى مدخــات وإجــراء جوهــري
يتجمعــان مع ـ ًا لكــي تتحقــق قــدرة احلصــول علــى املخرجــات .إضافــة إلــى ذلــك ،أوضــح التعديــل أن األعمــال قــد تتحقــق دون أن تشــتمل علــى كافــة املدخــات واإلجــراءات املطلوبــة للوصــول إلــى
املخرجــات .لــم يكــن لهــذه التعديــات تأثيــر علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة ولكنهــا قــد تؤثــر علــى الفتــرات املســتقبلية يف حالــة قيــام املجموعــة بإبــرام أي عمليــات لدمــج األعمــال.
تطبيق اإلصالح املعياري ملعدالت الربح (املرحلة  1من إصالح معدل اإليبور)
قامــت املجموعــة بتطبيــق اإلصــاح املعيــاري ملعــدالت الربــح – التعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9ومعيــار احملاســبة الدولــي  39واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة ( 7املرحلــة  1مــن إصــاح
معــدل اإليبــور) اعتبــار ًا مــن  1ينايــر  .2020تتضمــن املرحلــة  1مــن إصــاح معــدل اإليبــور عــدد ًا مــن اإلعفــاءات التــي تســري علــى كافــة عالقــات التحــوط املتأثــرة مباشــر ًة باإلصــاح املعيــاري ملعــدالت
الربــح .تتأثــر عالقــة التحــوط إذا كان اإلصــاح يــؤدي إلــى حــاالت مــن عــدم التيقــن حــول توقيــت أو مبلــغ التدفقــات النقديــة القائمــة علــى املعيــار للبنــد املتحــوط لــه أو أداة التحــوط خــال الفتــرة
قبــل اســتبدال ســعر الفائــدة احلالــي بســعر فائــدة بديــل خالــي تقريبـ ًا مــن املخاطــر .قــد يــؤدي هــذا إلــى عــدم تيقــن حــول مــا إذا كانــت املعاملــة املتوقعــة مرجحــة بدرجــة كبيــرة ومــا إذا كان مــن املتوقــع
بأثــر مســتقبلي أن تكــون عالقــة التحــوط فعالــة بدرجــة كبيــرة .تقــدم املرحلــة  1مــن إصــاح معــدل اإليبــور إعفــاءات تتطلــب مــن املجموعــة أن تفتــرض انعــدام تأثــر عالقــات التحــوط بحــاالت عــدم
التيقــن الناجتــة عــن إصــاح معــدل اإليبــور .ويتضمــن هــذا افتــراض عــدم وقــوع أي تغييــر علــى التدفقــات النقديــة املتحــوط لهــا نتيجــة إصــاح معــدل اإليبــور .كمــا تســمح اإلعفــاءات للمجموعــة
بعــدم وقــف عالقــات التحــوط نتيجــة النعــدام الفعاليــة بأثــر رجعــي أو مســتقبلي .لــم يكــن لهــذه التعديــات تأثيــر مــادي علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي  1ومعيار احملاسبة الدولي  :8تعريف املعلومات اجلوهرية
تقــدم التعديــات تعريفـ ًا جديــد ًا للمعلومــات اجلوهريــة وفحــواه كالتالــي“ :تعتبــر املعلومــات جوهريــة يف حالــة إذا كان حذفهــا أو عــدم صحــة التعبيــر عنهــا أو إخفائهــا مــن املتوقــع بصــورة معقولــة
أن يؤثــر علــى القــرارات التــي يتخذهــا املســتخدمون األساســيون للبيانــات املاليــة ذات الغــرض العــام اســتنادا إلــى تلــك البيانــات املاليــة مبــا يقــدم معلومــات ماليــة عــن املنشــأة احملــددة التــي قامــت
بإعدادهــا”.
توضــح التعديــات أن اتصــاف املعلومــات بكونهــا جوهريــة يتوقــف علــى طبيعــة أو حجــم املعلومــات ســواء أكانــت معروضــة بصــورة منفــردة أو مجتمعــة مــع معلومــات أخــرى يف ســياق البيانــات املاليــة.
ويعتبــر عــدم صحــة التعبيــر عــن املعلومــات أمــر ًا جوهريـ ًا إذا كان مــن املتوقــع أن يؤثــر بصــورة معقولــة علــى القــرارات التــي يتخذهــا املســتخدمون الرئيســيون .لــم يكــن لهــذه التعديــات تأثيــر علــى
البيانــات املاليــة املجمعــة وليــس مــن املتوقــع أن يكــون لهــا أي تأثيــر مســتقبلي علــى املجموعــة.
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 3.2التغيرات يف السياسات احملاسبية واإلفصاحات (تتمة)
 3.2.1املعايير اجلديدة والتفسيرات والتعديالت املطبقة من قبل املجموعة (تتمة)
اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية الصادر يف  29مارس 2018
إن اإلطــار املفاهيمــي ال ميثــل معيــار ًا أو ال يتجــاوز أي مــن املفاهيــم الــواردة بــه املفاهيــم أو املتطلبــات الــواردة يف أي معيــار .إن الغــرض مــن اإلطــار املفاهيمــي هــو مســاعدة مجلــس معاييــر احملاســبة
الدوليــة يف وضــع املعاييــر ومســاعدة القائمــن بإعــداد هــذه املعاييــر علــى وضــع سياســات محاســبية مماثلــة حينمــا ال يوجــد معيــار مطبــق وكذلــك مســاعدة كافــة األطــراف علــى اســتيعاب وتفســير
املعاييــر .ســيؤثر هــذا علــى تلــك الشــركات التــي قامــت بتطويــر سياســاتها احملاســبية اســتناد ًا إلــى اإلطــار املفاهيمــي.
يتضمن اإلطار املفاهيمي املعدل بعض املفاهيم اجلديدة ويقدم تعريفات حديثة وكذلك معايير االعتراف باملوجودات واملطلوبات ويوضح أيض ًا بعض املفاهيم الهامة.
لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية  :16امتيازات التأجير املتعلقة بفيروس كوفيد19-
ـاء
أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة يف  28مايــو  2020امتيــازات التأجيــر املتعلقــة بفيــروس كوفيــد - -19تعديــل علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  16عقــود التأجيــر .متنــح التعديــات إعفـ ً
للمســتأجرين مــن تطبيــق إرشــادات املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  16بشــأن احملاســبة عــن تعديــل عقــد التأجيــر مبــا يعكــس امتيــازات التأجيــر الناشــئة كنتيجــة مباشــرة لتفشــي وبــاء كوفيــد.19 -
عمليــا ،قــد يختــار املســتأجر عــدم تقييــم مــا إذا كان امتيــاز التأجيــر املتعلــق بفيــروس كوفيــد 19 -واملمنــوح مــن املؤجــر ميثــل تعديــا لعقــد التأجيــر أم ال .يقــوم املســتأجر الــذي
نظـ ًـرا لكونــه مبــر ًرا
ً
يقــوم بهــذا االختيــار باحتســاب أي تغييــر يف مدفوعــات التأجيــر الناجتــة عــن امتيــاز التأجيــر املتعلــق بكوفيــد 19 -بنفــس الطريقــة التــي يحتســب بهــا حــدوث أي تغييــر وفقً ــا للمعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة  ،16إذا لــم ميثــل التغييــر تعديــا لعقــد التأجيــر.
يســري التعديــل علــى فتــرات البيانــات املاليــة املجمعــة الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد  1يونيــو  ،2020كمــا ُيســمح بالتطبيــق املبكــر .لــم ينتــج عــن هــذا التعديــل تأثيــر جوهــري علــى البيانــات املاليــة
املجمعــة للمجموعــة.
 3.2.2ملخص السياسات احملاسبية للمعامالت واألحداث اجلديدة
منح حكومية
يتــم االعتــراف باملنــح احلكوميــة عندمــا يوجــد تأكيــد معقــول بأنــه ســيتم اســتالم املنحــة وســيتم االلتــزام بكافــة الشــروط املرفقــة .عندمــا تتعلــق املنحــة ببنــد املصروفــات ،يتــم تســجيلها كإيــرادات
علــى أســاس منتظــم علــى مــدار الفتــرات التــي يتــم خاللهــا حتميــل التكاليــف ذات الصلــة ،التــي مت تخصيــص تلــك املنحــة لتعويضهــا ،كمصروفــات .وعندمــا تتعلــق املنحــة بأصــل مــا ،يتــم تســجيلها
كإيــرادات مببالــغ متســاوية علــى مــدار العمــر اإلنتاجــي املتوقــع لألصــل ذي الصلــة.
عندمــا تقــوم املجموعــة باســتالم منــح ملوجــودات غيــر نقديــة ،يتــم تســجيل األصــل واملنحــة بالقيــم االســمية ويتــم إدراجهمــا إلــى األربــاح أو اخلســائر علــى مــدار العمــر اإلنتاجــي املتوقــع لألصــل،
اســتناد ًا إلــى منــط اســتهالك مزايــا األصــل ذي الصلــة علــى أقســاط ســنوية متســاوية.
 3.3معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
فيمــا يلــي املعاييــر اجلديــدة واملعدلــة والتفســيرات التــي صــدرت ولكــن لــم تســر بعــد حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة .تنــوي املجموعــة تطبيــق هــذه املعاييــر اجلديــدة واملعدلــة
والتفســيرات متــى أمكــن ذلــك عندمــا تصبــح ســارية املفعــول.
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أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة يف مايــو  2020تعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  3دمــج األعمــال – إشــارة مرجعيــة إلــى اإلطــار املفاهيمــي .والغــرض مــن هــذه التعديــات
هــو اســتبدال اإلشــارة املرجعيــة إلــى إطــار إعــداد وعــرض البيانــات املاليــة الصــادر يف ســنة  1989بإشــارة مرجعيــة إلــى اإلطــار املفاهيمــي للتقاريــر املاليــة الصــادر يف مــارس  2018دون أن يطــرأ أي
تغييــر ملحــوظ يف املتطلبــات املتعلقــة بــه.
ـتثناء مــن مبــادئ االعتــراف الــواردة باملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  3لتجنــب إصــدار األربــاح أو اخلســائر احملتملــة خــال «اليــوم الثانــي للتطبيــق»
كمــا أضــاف مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة اسـ ً
والناجتــة عــن االلتزامــات واملطلوبــات احملتملــة التــي تنــدرج ضمــن نطــاق معيــار احملاســبة الدولــي  37أو تفســير جلنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة  21الضرائــب ،يف حالــة تكبدهــا
بصــورة منفصلــة.
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إشارة مرجعية إلى اإلطار املفاهيمي – تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية ( 3تتمة)

ويف نفــس الوقــت ،قــرر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة توضيــح اإلرشــادات احلاليــة الــواردة ضمــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  3املتعلقــة باملوجــودات احملتملــة والتــي لــن تتأثــر باســتبدال
اإلشــارة املرجعيــة إلــى إطــار إعــداد وعــرض البيانــات املاليــة.
تسري التعديالت على فترات البيانات املالية املجمعة السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير  2022وتنطبق بأثر مستقبلي.
ليس من املتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على املجموعة.

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

املعيار الدولي للتقارير املالية  9األدوات املالية – الرسوم ضمن اختبار «نسبة  »% 10يف حالة إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية
كجــزء مــن التحســينات الســنوية للســنوات  2018-2020علــى عمليــة إعــداد املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ،أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدولــي تعديـ ًا علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة
 .9يتضمــن التعديــل توضيحــات حــول الرســوم التــي تدرجهــا املنشــأة ضمــن التقييــم الــذي جتريــه حــول مــدى اختــاف شــروط االلتــزام املالــي اجلديــد أو املعــدل بصــورة جوهريــة عــن شــروط االلتــزام
املالــي األصلــي .تشــمل هــذه الرســوم فقــط تلــك املبالــغ املســددة أو املســتلمة فيمــا بــن املقتــرض واملقــرض مشـ ً
ـتملة علــى الرســوم املســددة أو املســتلمة إمــا مــن قبــل املقتــرض أو املقــرض نيابـ ًـة عــن
الطــرف األخــر .تطبــق املنشــأة هــذا التعديــل علــى املطلوبــات املاليــة املعدلــة أو املتبادلــة يف أو بعــد فتــرة البيانــات املاليــة الســنوية التــي تقــوم فيهــا املنشــأة بتطبيــق التعديــل ألول مــرة.
يســري التعديــل علــى فتــرات البيانــات املاليــة املجمعــة الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد  1ينايــر  2022مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر .ســتطبق املجموعــة التعديــات علــى املطلوبــات املاليــة املعدلــة أو
املتبادلــة يف أو بعــد فتــرة البيانــات املاليــة املجمعــة الســنوية التــي تقــوم فيهــا املنشــأة بتطبيــق التعديــل ألول مــرة.
من غير املتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على املجموعة.

اإلصالح املعياري ملعدالت الربح (املرحلة )2
نشــر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة (أو املجلــس) يف  27أغســطس  2020املرحلــة الثانيــة مــن اإلصــاح املعيــاري ألســعار الفائــدة  -التعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9ومعيــار
احملاســبة الدولــي  39واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  7واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  4واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة ( 16املرحلــة  2مــن إصــاح معــدل اإليبــور) .تطــرح املرحلــة  2مــن إصــاح
معــدل اإليبــور إعفــاءات مؤقتــة ملعاجلــة املشــكالت احملاســبية التــي تنشــأ عــن اســتبدال معــدل اإليبــور (ســعر الفائــدة بــن البنــوك) مبعــدل ربــح بديــل خالــي تقريبـ ًا مــن املخاطــر.
يظــل تأثيــر اســتبدال معــدل اإليبــور (ســعر الفائــدة بــن البنــوك) مبعــدل ربــح بديــل خالــي تقريبـ ًا مــن املخاطــر علــى منتجــات وخدمــات املجموعــة مــن جوانــب التركيــز الرئيســية .لــدى املجموعــة
عقــود تســتند بشــكل مــا إلــى معــدل اإليبــور مثــل الليبــور والتــي متتــد ملــا بعــد الســنة املاليــة  2021حيــث مــن احملتمــل حينهــا أن يتــم وقــف نشــر معــدالت اإليبــور .واملجموعــة حاليـ ًا بصــدد تقييــم
تأثيــر انتقــال املجموعــة إلــى تطبيــق أنظمــة معــدالت الربــح اجلديــدة بعــد عــام  2021عــن طريــق مراجعــة التغيــرات التــي تطــرأ علــى منتجاتهــا وخدماتهــا وأنظمتهــا وكذلــك عمليــة رفــع التقاريــر
لديهــا وســتواصل االســتعانة بأصحــاب املصالــح الداخليــن واخلارجيــن لدعــم عمليــة االنتقــال بشــكل منظــم وتخفيــف املخاطــر الناجتــة مــن االنتقــال.
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 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة
فيما يلي السياسات احملاسبية الهامة التي مت تطبيقها يف إعداد البيانات املالية املجمعة:
 3.4.1أساس التجميع
تتضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة البيانــات املاليــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة كمــا يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة .تنشــأ الســيطرة عندمــا تتعــرض املجموعــة للمخاطــر أو يكــون لهــا حقــوق
يف عائــدات متغيــرة مــن مشــاركتها يف الشــركة املســتثمر فيهــا ويكــون لديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العائــدات مــن خــال ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر فيهــا .وبصــورة محــددة ،تســيطر
املجموعــة علــى الشــركة املســتثمر فيهــا فقــط عندمــا يكــون لــدى املجموعــة:
 السيطرة على الشركة املستثمر فيها (أي احلقوق احلالية التي متنحها القدرة احلالية على توجيه األنشطة ذات الصلة اخلاصة بالشركة املستثمر فيها)؛ تعرض أو حقوق يف عائدات متغيرة من مشاركتها يف الشركة املستثمر فيها؛ والقدرة على استخدام سيطرتها على الشركة املستثمر فيها يف التأثير على عائداتها.
 بشــكل عــام هنــاك افتــراض بــأن أغلبيــة حقــوق التصويــت تــؤدي إلــى ممارســة الســيطرة .لدعــم هــذا االفتــراض وعندمــا حتتفــظ املجموعــة بأقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة
للشــركة املســتثمر فيهــا ،تأخــذ املجموعــة يف اعتبارهــا كافــة املعلومــات والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر فيهــا مبــا يف ذلــك:
 الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين يف الشركة املستثمر فيها؛ احلقوق الناجتة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و حقوق التصويت لدى املجموعة وحقوق التصويت احملتملة.تعيــد املجموعــة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر فيهــا يف حالــة إذا كانــت املعلومــات والظــروف تشــير إلــى وجــود تغيــرات يف عامــل واحــد أو أكثــر مــن العوامــل الثالثــة للســيطرة .يبــدأ
جتميــع الشــركة التابعــة عندمــا حتصــل املجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وتتوقــف هــذه الســيطرة عندمــا تفقــد املجموعــة ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة .ويتــم إدراج املوجــودات
واملطلوبــات واإليــرادات واملصروفــات املتعلقــة بالشــركة التابعــة التــي مت حيازتهــا أو بيعهــا خــال الســنة يف البيانــات املاليــة املجمعــة مــن تاريــخ حصــول املجموعــة علــى الســيطرة حتــى تاريــخ توقــف
ســيطرة املجموعــة علــى الشــركة التابعــة.
تتعلــق األربــاح أو اخلســائر وكل بنــد مــن بنــود اإليــرادات الشــاملة األخــرى مبســاهمي الشــركة األم واحلصــص غيــر املســيطرة حتــى إن أدى ذلــك إلــى رصيــد عجــز يف احلصــص غيــر املســيطرة .ويتــم
إجــراء تعديــات عنــد الضــرورة علــى البيانــات املاليــة للشــركات التابعــة لكــي تتماشــى السياســات احملاســبية مــع السياســات احملاســبية للمجموعــة .ويتــم اســتبعاد كافــة املوجــودات واملطلوبــات فيمــا
بــن شــركات املجموعــة وحقــوق امللكيــة واإليــرادات واملصروفــات والتدفقــات النقديــة املتعلقــة باملعامــات فيمــا بــن أعضــاء املجموعــة بالكامــل عنــد التجميــع .يتــم احملاســبة عــن التغيــر يف حصــة
امللكيــة يف شــركة تابعــة -دون فقــد الســيطرة -كمعاملــة حقــوق ملكيــة.
إذا فقــدت املجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة ،فإنهــا تســتبعد املوجــودات ذات الصلــة (مبــا يف ذلــك الشــهرة) واملطلوبــات واحلصــص غيــر املســيطرة وغيرهــا مــن بنــود حقــوق امللكيــة ،يف حــن يتــم
االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر ضمــن األربــاح أو اخلســائر .ويســجل أي اســتثمار محتفــظ بــه وفقــا للقيمــة العادلــة.
تــدرج احلصــة يف حقــوق ملكيــة الشــركات التابعــة غيــر اخلاصــة باملجموعــة ضمــن احلصــص غيــر املســيطرة يف بيــان املركــز املالــي املجمــع .وتقــاس احلصــة غيــر املســيطرة يف الشــركة املشــتراة بنســبة
احلصــة يف املبالــغ املدرجــة بصــايف قيمــة املوجــودات احملــددة للشــركة املشــتراة .يتــم توزيــع اخلســائر علــى احلصــص غيــر املســيطرة حتــى إذا جتــاوزت نســبة احلصــة غيــر املســيطرة يف حقــوق ملكيــة
الشــركة التابعــة .تعتبــر املعامــات مــع احلصــص غيــر املســيطرة مبثابــة معامــات مــع مالكــي أســهم املجموعــة .يتــم إدراج األربــاح أو اخلســائر الناجتــة مــن التغيــرات يف احلصــص غيــر املســيطرة دون
فقــد الســيطرة ضمــن حقــوق امللكيــة.
 3.4.2دمج األعمال والشهرة
يتــم احملاســبة عــن دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة احليــازة احملاســبية .تقــاس تكلفــة احليــازة وفقـ ًا ملجمــوع املقابــل احملــول ،الــذي يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة يف تاريــخ احليــازة وقيمــة أي حصــص
غيــر مســيطرة يف الشــركة املشــتراة .بالنســبة لــكل عمليــة دمــج أعمــال ،تختــار املجموعــة قيــاس احلصــص غيــر املســيطرة يف الشــركة املشــتراة بالقيمــة العادلــة أو بنســبة احلصــة يف صــايف قيمــة
املوجــودات احملــددة للشــركة املشــتراة .تــدرج تكاليــف احليــازة كمصروفــات عنــد تكبدهــا ضمــن املصروفــات اإلداريــة.
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عندمــا تقــوم املجموعــة بحيــازة أعمــال ،تقــوم بتقييــم املوجــودات التــي مت حيازتهــا واملطلوبــات املاليــة املقــدرة لغــرض التصنيــف والتحديــد املناســب وفقـ ًا للشــروط التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة
والظروف ذات الصلة كما يف تاريخ احليازة .يتضمن هذا الفصل بني املشتقات املتضمنة يف العقود الرئيسية من قبل الشركة املشتراة.
يتــم تقديــر املقابــل احملتمــل النــاجت مــن عمليــات دمــج األعمــال بالقيمــة العادلــة يف تاريــخ احليــازة .ال يتــم إعــادة قيــاس املقابــل احملتمــل املصنــف كحقــوق ملكيــة وتتــم احملاســبة عــن التســوية الالحقــة
ضمــن حقــوق امللكية.
يتمثــل املقابــل احملتمــل املصنــف كأصــل أو التــزام يف أداة ماليــة وتقــع ضمــن نطــاق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9األدوات املاليــة ،ويتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــع إدراج التغيــرات يف القيمــة
العادلــة ضمــن األربــاح أو اخلســائر طبقـ ًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  .9ويتــم قيــاس املقابــل احملتمــل اآلخــر الــذي ال ينــدرج ضمــن نطــاق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9وفقـ ًا للقيمــة العادلــة
يف تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة مــع إدراج التغيــرات يف القيمــة ضمــن بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيـ ًا بالتكلفــة (التــي متثــل زيــادة إجمالــي املقابــل احملــول والقيمــة املدرجــة للحصــص غيــر املســيطرة وأي حصــص ملكيــة محتفــظ بهــا ســابق ًا عــن صــايف القيمــة للموجــودات
احملــددة التــي مت حيازتهــا واملطلوبــات املقــدرة) .إذا كانــت القيمــة العادلــة لصــايف املوجــودات التــي مت حيازتهــا تتجــاوز مجمــل املقابــل احملــول ،تعيــد املجموعــة تقييــم مــدى صحــة حتديــد املوجــودات
التــي مت حيازتهــا وكافــة املطلوبــات املقــدرة ،كمــا تقــوم مبراجعــة اإلجــراءات املســتخدمة لقيــاس املبالــغ التــي ســيتم االعتــراف بهــا يف تاريــخ احليــازة .إذا انتهــت إعــادة التقييــم إلــى زيــادة القيمــة العادلــة
لصــايف املوجــودات التــي متــت حيازتهــا عــن مجمــل املقابــل احملــول ،يتــم إدراج الربــح ضمــن بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
عندمــا يتــم توزيــع الشــهرة علــى وحــدة إلنتــاج النقــد ويتــم اســتبعاد جــزء مــن العمليــة بداخــل الوحــدة ،يتــم إدراج الشــهرة املرتبطــة بالعمليــة املســتبعدة يف القيمــة الدفتريــة للعمليــة عنــد حتديــد
الربــح أو اخلســارة الناجتــة عــن اســتبعاد العمليــة .يتــم قيــاس الشــهرة املســتبعدة يف هــذه الظــروف علــى أســاس القيمــة النســبية للعمليــة املســتبعدة واجلــزء احملتفــظ بــه مــن وحــدة إنتــاج النقــد.
يتــم مبدئيـ ًا قيــاس االلتــزام احملتمــل يف عمليــة دمــج أعمــال وفقـ ًا لقيمتــه العادلــة .ويتــم قياســه الحقــا باملبلــغ املســجل وفقـ ًا ملتطلبــات أحــكام معيــار احملاســبة الدولــي  37املخصصــات واملطلوبــات
احملتملــة واملوجــودات احملتملــة أو املبلــغ املســجل مبدئيـ ًا ناقصـ ًا اإلطفــاء املتراكــم (متــى أمكــن) املــدرج وفقــا ملتطلبــات االعتــراف باإليــرادات أيهمــا أعلــى.
 3.4.3استثمار يف شركات زميلة
الشــركة الزميلــة هــي منشــأة يكــون لــدى املجموعــة تأثيــر ملمــوس عليهــا .إن التأثيــر امللمــوس هــو القــدرة علــى املشــاركة يف قــرارات السياســة املاليــة والتشــغيلية للشــركة املســتثمر فيهــا ،دون ممارســة
الســيطرة أو الســيطرة املشــتركة علــى تلــك السياســات.
يتــم احملاســبة عــن اســتثمار املجموعــة يف شــركتها الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة .وفقـ ًا لطريقــة حقــوق امللكيــة ،يســجل االســتثمار يف الشــركة الزميلــة مبدئيـ ًا بالتكلفــة ،ويتــم تعديــل
القيمــة الدفتريــة لالســتثمار لكــي يتــم إدراج التغيــرات يف حصــة املجموعــة مــن صــايف موجــودات الشــركة الزميلــة منــذ تاريــخ احليــازة .يتــم إدراج الشــهرة املتعلقــة بالشــركة الزميلــة يف القيمــة
الدفتريــة لالســتثمار وال يتــم اختبارهــا بصــورة فرديــة لغــرض حتديــد االنخفــاض يف القيمــة.
يعكــس بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع حصــة املجموعــة يف نتائــج عمليــات الشــركة الزميلــة .يتــم عــرض أي تغيــر يف اإليــرادات الشــاملة األخــرى لتلــك الشــركات املســتثمر فيهــا كجــزء مــن اإليــرادات
الشــاملة األخــرى للمجموعــة .باإلضافــة إلــى ذلــك عنــد حــدوث تغيــر مت إدراجــه مباشــرة يف حقــوق ملكيــة الشــركة الزميلــة ،تقيــد املجموعــة حصتهــا يف أي تغيــرات ،متــى كان ذلــك مناســب ًا ،ضمــن
بيــان التغيــرات يف حقــوق امللكيــة املجمــع .يتــم اســتبعاد األربــاح واخلســائر غيــر احملققــة الناجتــة مــن املعامــات بــن املجموعــة والشــركة الزميلــة مبقــدار احلصــة يف الشــركة الزميلــة.
يــدرج إجمالــي حصــة املجموعــة يف أربــاح أو خســائر الشــركة الزميلــة يف مقدمــة بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع ،وميثــل الربــح أو اخلســارة بعــد الضرائــب واحلصــص غيــر املســيطرة يف الشــركات
التابعــة للشــركة الزميلــة.
بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة ،تقــوم املجموعــة بتحديــد مــا إذا كان مــن الضــروري تســجيل أيــة خســارة انخفــاض يف القيمــة بشــأن اســتثمار املجموعــة يف شــركتها الزميلــة .جتــري املجموعــة
تقديـ ًـرا يف تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة لغــرض حتديــد فيمــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة االســتثمار يف الشــركة الزميلــة .فــإذا مــا توفــر مثــل هــذا الدليــل ،حتتســب
املجموعــة مبلــغ انخفــاض القيمــة بالفــرق بــن املبلــغ املمكــن اســترداده للشــركة الزميلــة وقيمتهــا الدفتريــة ويتــم تســجيل اخلســارة ك ـ «حصــة يف نتائــج شــركة زميلــة» يف بيــان األربــاح أو اخلســائر
املجمــع.
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 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4.3استثمار يف شركات زميلة (تتمة)
عنــد فقــد التأثيــر امللمــوس علــى الشــركة الزميلــة ،تقــوم املجموعــة بقيــاس وتســجيل أي اســتثمار متبقــي بقيمتــه العادلــة .كمــا يــدرج الفــرق بــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة عنــد فقــد التأثيــر
امللمــوس والقيمــة العادلــة لالســتثمار املتبقــي ومتحصــات البيــع يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
 3.4.4االعتراف باإليرادات
يتــم االعتــراف باإليــرادات يف فتــرة زمنيــة معينــة أو علــى مــدار الوقــت عندمــا (أو فــور) تســتويف املجموعــة التزامــات األداء مــن خــال حتويــل البضاعــة أو اخلدمــات املطلوبــة إلــى عمالئهــا .خلصــت
املجموعــة بشــكل عــام إلــى أنهــا شــركة رئيســية يف ترتيبــات إيراداتهــا.
إيرادات تأجير
يتم احملاسبة عن إيرادات التأجير الناجتة من عقود التأجير التشغيلي للعقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدة فترة عقد التأجير.
تقدمي اخلدمات
تنتج املجموعة اإليرادات من خدمات الصيانة .يتم الوفاء بالتزام األداء على مدار الوقت وتستحق املدفوعات بشكل عام عند استكمال وإجناز خدمات الصيانة.
إيرادات أتعاب
تكتســب املجموعــة إيــرادات األتعــاب مــن مجموعــة متنوعــة مــن اخلدمــات املاليــة التــي تقدمهــا لعمالئهــا .يتــم تســجيل إيــرادات األتعــاب وفقـ ًا للمبلــغ الــذي يعكــس املقابــل الــذي تتوقــع املجموعــة
أحقيتهــا فيــه مقابــل تقــدمي اخلدمــات.
يتم حتديد التزامات األداء وكذلك توقيت الوفاء بها يف بداية العقد .وال تتضمن عقود إيرادات املجموعة بصورة منطية العديد من التزامات األداء.
عندمــا تقــدم املجموعــة اخلدمــة لعمالئهــا ،يتــم إصــدار فاتــورة باملبلــغ النقــدي املقابــل لهــا وعــاد ًة مــا يســتحق علــى الفــور عنــد الوفــاء باخلدمــة عنــد نقطــة زمنيــة معنيــة أو يف نهايــة فتــرة العقــد يف
حالــة اخلدمــة املقدمــة علــى مــدار الوقــت.
إيرادات من بيع عقارات
يتم االعتراف باإليرادات من بيع عقارات يف الفترة الزمنية التي تنتقل خاللها السيطرة على األصل إلى العميل ويتم ذلك عادة عند تسليم األصل.
ميثــل بيــع العقــار اجلاهــز التــزام أداء فــردي وتوصلــت املجموعــة إلــى أنــه يتــم الوفــاء بذلــك يف الفتــرة الزمنيــة التــي تنتقــل فيهــا الســيطرة .بالنســبة لتبــادل العقــود غيــر املشــروط ،يتحقــق ذلــك
بصــورة عامــة عندمــا يتــم حتويــل امللكيــة القانونيــة إلــى العميــل .وبالنســبة لعمليــات التبــادل املشــروطة ،يتحقــق ذلــك بصــورة عامــة عندمــا يتــم اســتيفاء كافــة الشــروط اجلوهريــة.
يتم استالم املدفوعات عندما يتم حتويل امللكية القانونية ويتم ذلك عادة خالل ستة أشهر من تاريخ توقيع العقود.
بيع بضاعة
تسجل اإليرادات من بيع البضاعة عند النقطة الزمنية التي تنتقل خاللها السيطرة على البضاعة إلى العميل ويكون ذلك عادة عند تسليم البضاعة.
 3.4.5إيرادات ومصروفات متويل
يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات التمويل يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع لكافة األدوات املالية التي حتمل ربح ًا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 3.4.6توزيعات أرباح
تســجل املجموعــة توزيعــات األربــاح كالتــزام بســداد األربــاح عندمــا تصبــح التوزيعــات خــارج إرادة املجموعــة .وفقــا لقانــون الشــركات ،يتــم التصديــق علــى التوزيعــات عندمــا يتــم اعتمادهــا مــن قبــل
املســاهمني يف اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة الســنوية .ويســجل املبلــغ املقابــل مباشــرة ضمــن حقــوق امللكيــة.
يتم املوافقة على توزيعات األرباح للسنة بعد تاريخ البيانات املالية املجمعة ويتم اإلفصاح عنها كحدث وقع بعد تاريخ البيانات املالية املجمعة.
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 3.4.7إيرادات توزيعات أرباح
تسجل إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت احلق يف استالم املدفوعات.
 3.4.8الضرائب
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
حتتســب حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة  1%مــن ربــح الســنة اخلــاص مبســاهمي الشــركة األم وفقـ ًا للحســاب املعــدل اســتناد ًا إلــى قــرار أعضــاء مجلــس إدارة املؤسســة الــذي ينــص علــى
أنــه يجــب اســتبعاد اإليــرادات مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة والتحويــل إلــى االحتياطــي اإلجبــاري مــن ربــح الســنة عنــد حتديــد احلصــة.
ضريبة دعم العمالة الوطنية
حتتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية بنسبة  % 2.5من ربح السنة اخلاص بالشركة األم وفقا للقانون رقم  19لسنة  2000وقرار وزير املالية رقم  24لسنة .2006
الزكاة
حتتسب حصة الزكاة بنسبة  % 1من ربح السنة اخلاص بالشركة األم وفقا لقرار وزارة املالية رقم  58/2007الذي يسري اعتبارا من  10ديسمبر .2007
الضرائب على الشركات التابعة األجنبية
يتم احتساب الضرائب على الشركات التابعة األجنبية وفقا للوائح املالية السارية يف كل دولة تعمل بها هذه الشركات.
 3.4.9النقد والنقد املعادل
يتكــون النقــد والنقــد املعــادل يف بيــان املركــز املالــي املجمــع مــن النقــد يف الصنــدوق والنقــد غيــر املقيــد لــدى البنــوك والنقــد احملتفــظ بــه يف محافــظ اســتثمارية والودائــع قصيــرة األجــل عاليــة الســيولة
ذات فتــرات اســتحقاق ثالثــة اشــهر أو اقــل والتــي يســهل حتويلهــا إلــى مبالــغ معلومــة مــن النقــد والتــي تتعــرض ملخاطــر غيــر جوهريــة مــن حيــث التغيــرات يف القيمــة.
يتكــون النقــد والنقــد املعــادل ألغــراض بيــان التدفقــات النقديــة املجمــع مــن النقــد والودائــع قصيــرة األجــل وفقــا للتعريــف املوضــح أعــاه ،بالصــايف بعــد احلســابات املكشــوفة القائمــة لــدى البنــوك
(إن وجــدت) ،حيــث تعتبــر جــزءا ال يتجــزأ مــن إدارة النقــد لــدى املجموعــة.
 3.4.10ودائع محددة االجل
متثل الودائع محددة االجل ودائع لدى البنوك تستحق خالل فترة  3أشهر أو أكثر من تاريخ اإليداع وتكتسب أرباح.
 3.4.11األدوات املالية – االعتراف املبدئي والقياس الالحق وإلغاء االعتراف وانخفاض القيمة
األداة املالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي ملنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية ملنشأة أخرى.
 )1املوجودات املالية
االعتراف املبدئي والقياس املبدئي
يتــم تصنيــف املوجــودات املاليــة عنــد االعتــراف املبدئــي وتقــاس الحق ـ ًا وفق ـ ًا للتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى أو القيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو
اخلســائر.
يســتند تصنيــف املوجــودات املاليــة عنــد االعتــراف املبدئــي إلــى خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــل املالــي وإلــى منــوذج األعمــال املســتخدم إلدارتــه .باســتثناء األرصــدة التجاريــة املدينــة
التــي ال تتضمــن بنــد متويــل جوهــري أو تلــك التــي قامــت املجموعــة بتطبيــق املبــرر العملــي لهــا ،تقيــس املجموعــة مبدئيـ ًا األصــل املالــي وفقــا لقيمتــه العادلــة زائــدا تكاليــف املعاملــة يف حالــة األصــل
املالــي غيــر املــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر .وبالنســبة لألرصــدة التجاريــة املدينــة التــي ال تتضمــن بنــد متويــل جوهــري أو تلــك التــي قامــت املجموعــة بتطبيــق املبــرر العملــي
لهــا ،فيتــم قياســها وفقـ ًا لســعر املعاملــة.
لغــرض تصنيــف األصــل املالــي وقياســه بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ،يجــب أن يــؤدي إلــى تدفقــات نقديــة متثــل «مدفوعــات أصــل املبلــغ والفائــدة فقــط»
علــى أصــل املبلــغ القائــم .يشــار إلــى هــذا التقييــم باختبــار مدفوعــات أصــل املبلــغ والفائــدة فقــط ويتــم إجــراؤه علــى مســتوى األداة .يتــم تصنيــف وقيــاس املوجــودات املاليــة ذات التدفقــات النقديــة
التــي ال تنــدرج ضمــن مدفوعــات أصــل املبلــغ والفائــدة فقــط وفقـ ًا للقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر بغــض النظــر عــن منــوذج األعمــال.
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 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4.11األدوات املالية – االعتراف املبدئي والقياس الالحق وإلغاء االعتراف وانخفاض القيمة (تتمة)
 )1املوجودات املالية (تتمة)
االعتراف املبدئي والقياس املبدئي (تتمة)
يشــير منــوذج أعمــال املجموعــة املتعلــق بــإدارة املوجــودات املاليــة إلــى كيفيــة إدارة املجموعــة ملوجوداتهــا املاليــة مــن أجــل إنتــاج تدفقــات نقديــة .ويحــدد منــوذج األعمــال مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة
ســوف تنتــج مــن حتصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو بيــع املوجــودات املاليــة أو كليهمــا .يتــم االحتفــاظ باملوجــودات املاليــة املصنفــة واملقاســة بالتكلفــة املطفــأة ضمــن منــوذج أعمــال يهــدف إلــى
االحتفــاظ باملوجــودات املاليــة لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة يف حــن يتــم االحتفــاظ باملوجــودات املاليــة املصنفــة واملقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى يف
منــوذج أعمــال يهــدف إلــى حتصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة والبيــع.
إن مشــتريات أو مبيعــات املوجــودات املاليــة التــي تتطلــب تســليم املوجــودات خــال إطــار زمنــي يتــم حتديــده عمومـ ًا وفقـ ًا للنظــم أو بالعــرف يف األســواق (بالطريقــة االعتياديــة) يتــم تســجيلها علــى
أســاس تاريــخ املتاجــرة ،أي التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه املجموعــة بشــراء أو بيــع األصــل.
القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف املوجودات املالية إلى أربع فئات:
•
•
•
•

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفأة (أدوات الدين)
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األرباح واخلسائر املتراكمة (أدوات الدين)
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى دون إعادة إدراج األرباح واخلسائر املتراكمة عند إلغاء االعتراف (أدوات حقوق امللكية)
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

أ) موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفأة (أدوات الدين)
يتــم الحقــا قيــاس املوجــودات املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ،كمــا تتعــرض هــذه املوجــودات النخفــاض القيمــة .وتســجل األربــاح واخلســائر يف األربــاح أو
اخلســائر عندمــا يتــم إلغــاء االعتــراف باألصــل أو تعديلــه أو انخفــاض قيمتــه.
ب) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (أدوات الدين)
بالنســبة ألدوات الديــن املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ،تســجل إيــرادات الفوائــد أو إعــادة تقييــم حتويــل العمــات األجنبيــة وخســائر انخفــاض القيمــة أو الــرد يف
بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع ويتــم احتســابها بنفــس طريقــة احتســاب املوجــودات املاليــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة .تســجل التغيــرات يف القيمــة العادلــة املتبقيــة يف اإليــرادات الشــاملة األخــرى.
عنــد إلغــاء االعتــراف ،يعــاد إدراج التغيــر املتراكــم يف القيمــة العادلــة املســجل ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى األربــاح أو اخلســائر.
ج) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (أدوات حقوق امللكية)
عنــد االعتــراف املبدئــي ،يجــوز للمجموعــة أن تختــار علــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء تصنيــف اســتثماراتها يف أســهم كأدوات حقــوق ملكيــة مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة
األخــرى عندمــا تســتويف تعريــف حقــوق امللكيــة وفقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي  32األدوات املاليــة :العــرض ،وتكــون غيــر محتفــظ بهــا لغــرض املتاجــرة .يتــم حتديــد التصنيــف علــى أســاس كل أداة
علــى حــدة.
ال يتــم أبــدا إعــادة إدراج األربــاح واخلســائر لهــذه املوجــودات املاليــة إلــى األربــاح أو اخلســائر .وتســجل توزيعــات األربــاح كإيــرادات أخــرى يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع عندمــا يثبــت احلــق يف
املدفوعــات باســتثناء عندمــا تســتفيد املجموعــة مــن هــذه املتحصــات كاســترداد جلــزء مــن تكلفــة األصــل املالــي .ويف هــذه احلالــة ،تســجل هــذه األربــاح يف اإليــرادات الشــاملة األخــرى .إن أدوات حقــوق
امللكيــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ال تخضــع لتقييــم انخفــاض القيمــة.
اختارت املجموعة تصنيف بعض االستثمارات يف األسهم ضمن هذه الفئة على نحو غير قابل لإللغاء.
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 )1املوجودات املالية(تتمة)
د) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
تــدرج املوجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر يف بيــان املركــز املالــي املجمــع بالقيمــة العادلــة مــع تســجيل صــايف التغيــرات يف القيمــة العادلــة يف بيــان األربــاح أو
اخلســائر املجمــع.
تتضمــن هــذه الفئــة بعــض االســتثمارات يف أســهم التــي اختــارت املجموعــة علــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى .ويســجل صــايف األربــاح
واخلســائر مبــا يف ذلــك أي فائــدة أو إيــرادات توزيعــات أربــاح ضمــن األربــاح أو اخلســائر.
إلغاء االعتراف
يتــم إلغــاء االعتــراف (أي االســتبعاد مــن بيــان املركــز املالــي املجمــع للمجموعــة) بأصــل مالــي (أو جــزء مــن األصــل املالــي أو جــزء مــن مجموعــة موجــودات ماليــة مماثلــة حســبما ينطبــق عليــه ذلــك)
عندما:
• تنتهي احلقوق يف استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
التزامــا بدفــع التدفقــات النقديــة املســتلمة بالكامــل دون تأخيــر مــادي إلــى طــرف آخــر مبوجــب ترتيــب
ـل
ـ
م
تتح
أو
ـل
ـ
ص
األ
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ي
النقد
• تقــوم املجموعــة بتحويــل حقوقهــا يف اســتالم التدفقــات
ً
«القبــض والدفــع» وإمــا (أ) أن تقــوم املجموعــة بتحويــل كافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة لألصــل أو (ب) ال تقــوم املجموعــة بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة لألصــل ولكنهــا
فقــدت الســيطرة علــى األصــل.
عندمــا تقــوم املجموعــة بتحويــل حقوقهــا يف اســتالم التدفقــات النقديــة مــن أصــل مــا أو تقــوم بالدخــول يف ترتيــب «القبــض والدفــع» ،تقــوم املجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت حتتفــظ مبخاطــر ومزايــا
امللكيــة وإلــى أي مــدى ذلــك .عندمــا ال تقــوم املجموعــة بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة لألصــل ولــم تفقــد الســيطرة علــى األصــل ،تســتمر املجموعــة يف تســجيل األصــل احملــول
مبقــدار اســتمرارها يف الســيطرة علــى األصــل .ويف تلــك احلالــة ،تقــوم املجموعــة أيضـاَ بتســجيل االلتــزام ذي الصلــة .يتــم قيــاس األصــل احملــول وااللتــزام املرتبــط بــه علــى أســاس يعكــس احلقــوق
وااللتزامــات التــي حتتفــظ بهــا املجموعــة.
يتم قياس السيطرة املستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل احملول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو احلد األقصى للمقابل الذي يجب على املجموعة سداده أيهما أقل.
انخفاض قيمة املوجودات املالية
تسجل املجموعة مخصص خسائر االئتمان املتوقعة لكافة أدوات الدين املالية غير احملتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر كما يلي:
• مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى مبا يف ذلك موجودات العقود
• موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفأة (تسهيالت ائتمانية)
ال تتعرض االستثمارات يف أسهم خلسائر االئتمان املتوقعة ،كما ال حتتفظ املجموعة باي استثمارات يف دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
انخفاض قيمة املوجودات املالية بخالف التسهيالت االئتمانية
تعتــرف املجموعــة مبخصــص خلســائر االئتمــان املتوقعــة عــن كافــة أدوات الديــن غيــر احملتفــظ بهــا وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر .تســتند خســائر االئتمــان املتوقعــة إلــى الفــرق
بــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة املســتحقة طبقــا للعقــد وكافــة التدفقــات النقديــة الــذي تتوقــع املجموعــة اســتالمها ،مخصومــة بنســبة تقريبيــة لســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي .ســوف تتضمــن
التدفقــات النقديــة املتوقعــة التدفقــات النقديــة الناجتــة مــن بيــع الضمــان أو التعزيــزات االئتمانيــة األخــرى التــي تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن الشــروط التعاقديــة.
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 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4.11األدوات املالية – االعتراف املبدئي والقياس الالحق وإلغاء االعتراف وانخفاض القيمة (تتمة)
 )1املوجودات املالية (تتمة)
انخفاض قيمة املوجودات املالية (تتمة)
انخفاض قيمة املوجودات املالية بخالف التسهيالت االئتمانية (تتمة)
يتــم تســجيل خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مرحلتــن .بالنســبة لالنكشــافات االئتمانيــة التــي لــم حتــدث فيهــا زيــادة كبيــرة يف مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف املبدئــي ،يتــم احتســاب مخصــص
ـهرا) .بالنســبة لالنكشــافات االئتمانيــة التــي حدثــت فيهــا زيــادة كبيــرة يف
ـهرا القادمــة (خســائر االئتمــان املتوقعــة ملــدة  12شـ ً
خســائر االئتمــان الناجتــة عــن أحــداث التعثــر احملتملــة خــال مــدة  12شـ ً
مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف املبدئــي ،يجــب احتســاب مخصــص خلســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى العمــر املتبقــي لالنكشــاف ،بصــرف النظــر عــن توقيــت التعثــر (خســائر االئتمــان املتوقعــة
علــى مــدى عمــر األداة).
بالنســبة للمدينــن التجاريــن واألرصــدة املدينــة األخــرى ،فــإن املجموعــة تطبــق املنهــج املبســط يف احتســاب خســائر االئتمــان املتوقعــة .وبالتالــي ،ال تتبــع املجموعــة التغيــرات يف مخاطــر االئتمــان
ولكنهــا بــد ًال مــن ذلــك تســجل مخصــص خســائر اســتنادا إلــى خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة يف تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة .كمــا حــددت املجموعــة مصفوفــة مخصصــات
اســتنادا إلــى خبــرة املجموعــة التاريخيــة بخســائر االئتمــان مــع تعديلهــا مبــا يتناســب مــع العوامــل املســتقبلية املرتبطــة باملدينــن والبيئــة االقتصاديــة.
تعامــل املجموعــة األصــل املالــي كأصــل متعثــر يف حالــة التأخــر يف ســداد املدفوعــات التعاقديــة ملــدة  90يومـ ًا .ومــع ذلــك ،قــد تعتبــر املجموعــة األصــل املالــي كأصــل متعثــر يف بعــض احلــاالت ،وذلــك
يف حالــة أن تشــير املعلومــات الداخليــة أو اخلارجيــة إلــى عــدم احتماليــة اســتالم املجموعــة للمبالــغ التعاقديــة القائمــة بالكامــل قبــل مراعــاة أي تعزيــزات ائتمانيــة محتفــظ بهــا مــن قبــل املجموعــة.
ويتــم شــطب األصــل املالــي عندمــا ال يوجــد أي توقــع معقــول باســترداد التدفقــات النقديــة التعاقديــة.
انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية
تتكــون التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة مــن قبــل املجموعــة مــن القــروض والســلف .يســجل انخفــاض قيمــة التســهيالت االئتمانيــة يف بيــان املركــز املالــي املجمــع باملبلــغ املعــادل خلســائر االئتمــان
املتوقعــة وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9الــذي يتــم تطبيقــه اســتناد ًا إلــى تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي واملخصصــات املطلوبــة وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي أيهمــا أعلــى.
مخصصات خسائر االئتمان طبقا لتعليمات بنك الكويت املركزي
يتعــن علــى املجموعــة احتســاب مخصصــات خلســائر االئتمــان للتســهيالت االئتمانيــة طبقــا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي بشــأن التســهيالت االئتمانيــة واحتســاب املخصصــات .ويتــم تصنيــف
التســهيالت االئتمانيــة كمتأخــرة الســداد عندمــا ال يتــم اســتالم املدفوعــات يف تاريــخ الســداد التعاقــدي املقــرر لهــا أو عندمــا تزيــد قيمــة التســهيل عــن احلــدود املقــررة املعتمــدة مســبق ًا .ويتــم تصنيــف
التســهيل االئتمانــي كمتأخــر الســداد ومنخفــض القيمــة عنــد التأخــر يف ســداد الفوائــد أو قســط املبلــغ األساســي ملــدة تزيــد عــن  90يومـ ًا وعندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة للتســهيل عــن قيمتــه املقــدرة
املمكــن اســتردادها .وتتــم إدارة ومراقبــة القــروض املصنفــة ك ـ «متأخــرة الســداد» و»متأخــرة الســداد ومنخفضــة القيمــة» معـ ًا كتســهيالت غيــر منتظمــة ويتــم تصنيفهــا إلــى الفئــات األربــع التاليــة والتــي
يتــم اســتخدامها لتحديــد املخصصــات:
الفئة

املعايير

املخصص احملدد

قائمة املراقبة

غير منتظمة لفترة تصل إلى  90يوم ًا

-    

دون املستوى

غير منتظمة لفترة تتراوح من  91إلى  180يوم ًا

% 20

مشكوك يف حتصيلها

غير منتظمة لفترة تتراوح من  365 - 181يوم ًا

% 50

معدومة

غير منتظمة لفترة تتجاوز  365يوم ًا

% 100

بناء على رأي اإلدارة حول أوضاع العميل املالية و/أو غير املالية.
قد تقوم املجموعة بتصنيف تسهيل ائتماني ضمن إحدى الفئات املذكورة أعاله ً
يتــم احتســاب مخصصــات عامــة بحــد أدنــى بنســبة  % 1للتســهيالت النقديــة وبنســبة  % 0.5للتســهيالت غيــر النقديــة علــى كافــة التســهيالت االئتمانيــة املطبقــة (بالصــايف بعــد خصــم بعــض فئــات
الضمــان املقيــدة) والتــي ال تخضــع الحتســاب مخصــص محــدد.
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 )2املطلوبات املالية
االعتراف املبدئي والقياس
تتضمن املطلوبات املالية للمجموعة الدائنني التجاريني واألرصدة الدائنة األخرى والقروض والسلف مبا يف ذلك احلسابات املكشوفة لدى البنوك.
تسجل املطلوبات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،وبالصايف بعد التكاليف املتعلقة مباشرة باملعاملة يف حالة القروض والسلف والدائنني.
القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف املطلوبات املالية إلى فئتني:
• املطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر،
• املطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة (مبا يف ذلك دائني التمويل اإلسالمي).
لم تقم املجموعة بتصنيف أي من مطلوباتها املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر ،وتعتبر املطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة األكثر ارتباطا باملجموعة.
مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة املطفأة
دائنو متويل إسالمي
بعــد االعتــراف املبدئــي ،يتــم الحقــا قيــاس القــروض والســلف التــي حتمــل ربحـ ًا بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي .وتســجل األربــاح واخلســائر يف األربــاح أو اخلســائر عندمــا
يتــم اســتبعاد املطلوبــات وكذلــك مــن خــال عمليــة إطفــاء معــدل الفائــدة الفعلــي.
حتتســب التكلفــة املطفــأة اخــذا يف االعتبــار أي خصــم أو عــاوة علــى احليــازة والرســوم أو التكاليــف التــي تعتبــر جــزءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي .يــدرج إطفــاء معــدل الفائــدة الفعلــي حتــت
بنــد تكاليــف التمويــل يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
دائنون ومصروفات مستحقة
تقيد األرصدة الدائنة واملصروفات املستحقة عن مبالغ ستدفع يف املستقبل لقاء خدمات مت تسلمها ،سواء صدرت بها فواتير من قبل املورد أو لم تصدر.
إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف بأي التزام مالي عند اإلعفاء من االلتزام املرتبط باملطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته.
عنــد اســتبدال التــزام مالــي حالــي بآخــر مــن نفــس املقــرض بشــروط مختلفــة بشــكل جوهــري ،أو تعديــل شــروط االلتــزام احلالــي بشــكل كبيــر ،يتــم معاملــة هــذا التبديــل أو التعديــل كإلغــاء اعتــراف
بااللتــزام األصلــي واعتــراف بالتــزام جديــد ،ويــدرج الفــرق يف القيمــة الدفتريــة ذات الصلــة يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع.
 )3مقاصة األدوات املالية
يتــم إجــراء مقاصــة بــن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة ويتــم إدراج صــايف املبلــغ يف بيــان املركــز املالــي املجمــع فقــط عنــد وجــود حــق قانونــي حالــي ملــزم مبقاصــة املبالــغ املســجلة وتعتــزم املجموعــة
التســوية على أســاس الصايف أو حتقيق املوجودات وتســوية االلتزامات يف آن واحد.
 3.4.12قياس القيمة العادلة
تعــرف القيمــة العادلــة بأنهــا املبلــغ املســتلم مــن بيــع أصــل مــا أو املدفــوع لنقــل التــزام مــا يف معاملــة منظمــة بــن املشــاركني يف الســوق يف تاريــخ القيــاس .يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض
حــدوث معاملــة بيــع األصــل أو نقــل االلتــزام يف إحــدى احلــاالت التاليــة:
• البيع أو النقل يف السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
• البيع أو النقل يف غير السوق الرئيسي ،أي يف السوق األكثر مالئمة لألصل أو االلتزام.
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 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4.12قياس القيمة العادلة (تتمة)
يجب أن يكون بإمكان املجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باســتخدام االفتراضات التي من املمكن للمشــاركني يف الســوق اســتخدامها عند تســعير األصل أو االلتزام ،بافتراض أن املشــاركني يف الســوق ســيعملون
لتحقيــق مصاحلهــم االقتصادية املثلى.
يراعــي قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل غيــر املالــي قــدرة املشــارك يف الســوق علــى إنتــاج منافــع اقتصاديــة مــن خــال اســتخدام األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه ،أو مــن خــال بيعــه إلــى مشــارك آخــر
يف الســوق مــن احملتمــل أن يســتخدم األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه.
تســتخدم املجموعــة أســاليب تقييــم مالئمــة للظــروف والتــي يتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،مــع حتقيــق أقصــى اســتخدام للمدخــات امللحوظــة ذات الصلــة وتقليــل اســتخدام
املدخــات غيــر امللحوظــة.
تصنــف كافــة املوجــودات واملطلوبــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو اإلفصــاح عنهــا يف البيانــات املاليــة املجمعــة ضمــن اجلــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة ،واملبــن كمــا يلــي ،اســتناد ًا إلــى أقــل مســتوى
مــن املدخــات والــذي ميثــل أهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
املستوى  :1األسعار املعلنة (غير املعدلة) يف األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املماثلة؛
ً
ملحوظا بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
املستوى  :2أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت والذي ميثل أهمية لقياس القيمة العادلة
ً
ملحوظا.
املستوى  :3أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من املدخالت والذي ميثل أهمية لقياس القيمة العادلة
بالنســبة للموجــودات واملطلوبــات املدرجــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة بالقيمــة العادلــة علــى اســاس متكــرر ،حتــدد املجموعــة مــا إذا كانــت التحويــات قــد حدثــت بــن مســتويات اجلــدول الهرمــي عــن
طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف (اســتناد ًا إلــى أقــل مســتوى مــن املدخــات ذي التأثيــر الهــام علــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل) يف نهايــة كل فتــرة بيانــات ماليــة مجمعــة.
 3.4.13عقارات للمتاجرة
يحتفــظ بالعقــارات للمتاجــرة ألغــراض قصيــرة األجــل وتــدرج بالتكلفــة أو صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا أيهمــا أقــل ،وتتحــدد لــكل عقــار علــى حــدة .تشــتمل التكاليــف علــى تكلفــة شــراء العقــار
واملصروفــات األخــرى املتكبــدة إلمتــام املعاملــة .يســتند صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا إلــى ســعر البيــع املقــدر ضمــن الســياق الطبيعــي لألعمــال ناقصـ ًا أيــة تكاليــف أخــرى قــد تكــون ضروريــة إلمتــام
البيــع.
 3.4.14عقارات استثمارية
تقــاس العقــارات االســتثمارية مبدئيـ ًا بالتكلفــة مبــا فيهــا تكاليــف املعاملــة .الحقـ ًا لالعتــراف املبدئــي ،تــدرج العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة التــي تعكــس ظــروف الســوق يف تاريــخ البيانــات
املاليــة املجمعــة .يتــم إدراج األربــاح أو اخلســائر الناجتــة مــن التغيــرات يف القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع خــال الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا .ويتــم حتديــد
القيمــة العادلــة اســتنادا إلــى تقييــم ســنوي يجريــه خبيــر تقييــم معتمــد خارجــي مــن خــال تطبيــق منــاذج التقييــم املناســبة.
يتــم إلغــاء االعتــراف بالعقــارات االســتثمارية عندمــا يتــم بيعهــا (أي يف تاريــخ حصــول املســتلم علــى الســيطرة) أو عنــد ســحبها بصفــة دائمــة مــن االســتخدام وال تتوقــع أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية
مــن بيعهــا .يــدرج الفــرق بــن صــايف متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل يف األربــاح أو اخلســائر يف فتــرة إلغــاء االعتــراف .ويتــم حتديــد قيمــة املقابــل الــذي ســيتم إدراجــه ضمــن األربــاح أو
اخلســائر الناجتــة مــن إلغــاء االعتــراف بالعقــار االســتثماري وفقـ ًا ملتطلبــات حتديــد ســعر املعاملــة الــواردة يف املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة .15
تتــم التحويــات إلــى (أو مــن) العقــار االســتثماري فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر يف االســتخدام .بالنســبة للتحويــل مــن عقــار اســتثماري إلــى عقــار يشــغله املالــك فــإن التكلفــة املقــدرة للعقــار بالنســبة
للمحاســبة الالحقــة متثــل قيمــة العقــار العادلــة يف تاريــخ التغييــر يف االســتخدام .إذا أصبــح العقــار الــذي يشــغله املالــك عقــار ًا لالســتثمار تقــوم املجموعــة باحملاســبة عــن هــذا العقــار وفقـ ًا للسياســة
املنصــوص عليهــا للممتلــكات واملعــدات حتــى تاريــخ التغييــر يف االســتخدام.
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 3.4.15مخزون
يــدرج املخــزون بالتكلفــة أو صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا أيهمــا أقــل .إن التكاليــف هــي التكلفــة علــى أســاس املتوســط املرجــح وتتضمــن املصروفــات املتكبــدة حتــى يصــل كل منتــج إلــى مكانــه وحالتــه
احلاليــة .إن صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا هــو ســعر البيــع املقــدر يف ســياق العمــل املعتــاد ناقصــا التكاليــف املقــدرة لإلجنــاز والتكاليــف املقــدرة الالزمــة إلمتــام البيــع.
 3.4.16ممتلكات ومعدات
تــدرج املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة ناقصـ ًا االســتهالك املتراكــم وأي انخفــاض يف القيمــة .ال يتــم اســتهالك األرض .يتــم قيــاس األراضــي املســتأجرة وفقـ ًا للقيمــة العادلــة ناقصـ ًا االســتهالك املتراكــم
وخســائر انخفــاض القيمــة املعتــرف بهــا بعــد تاريــخ إعــادة التقييــم .يتــم إجــراء تقييمــات بصــورة متكــررة لضمــان أن القيمــة الدفتريــة لألصــل املعــاد تقييمــه لألصــل املعــاد تقييمــه ال تختلــف بصــورة
جوهريــة عــن قيمتــه العادلــة.
يتــم تســجيل فائــض إعــادة التقييــم ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى ويؤخــذ إلــى فائــض إعــادة تقييــم املوجــودات ضمــن حقــوق امللكيــة .ومــع ذلــك ،يتــم تســجيل الزيــادة يف األربــاح أو اخلســائر يف
حــدود أن تــرد هــذه الزيــادة عجــز إعــادة تقييــم مرتبــط باألصــل نفســه واملســجل ســابقا يف األربــاح أو اخلســائر .يتــم تســجيل عجــز إعــادة التقييــم يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع باســتثناء إلــى
احلــد الــذي يعمــل فيــه علــى مقاصــة فائــض حالــي لنفــس األصــل مســجل يف فائــض إعــادة تقييــم املوجــودات.
عنــد إعــادة تقييــم أصــل ،فــإن أي زيــادة يف القيمــة الدفتريــة نتيجــة إعــادة التقييــم تؤخــذ مباشــرة إلــى فائــض إعــادة تقييــم املوجــودات ضمــن بيــان الدخــل الشــامل املجمــع ،باســتثناء كــون الزيــادة
الناجتــة عــن إعــادة التقييــم تــرد القيمــة الدفتريــة لألصــل إلــى تكلفتــه األصليــة ،حيــث تســجل كإيــرادات .كمــا يتــم حتميــل االنخفــاض النــاجت عــن إعــادة التقييــم مبدئيـ ًا ومباشــرة مقابــل أي فائــض
إعــادة تقييــم ذي لنفــس األصــل ويتــم تســجيل اجلــزء املتبقــي كمصــروف .عنــد البيــع ،يتــم تســجيل فائــض إعــادة التقييــم مباشــرة ضمــن األربــاح املرحلــة.
يتــم إجــراء حتويــل ســنوي مــن فائــض إعــادة تقييــم املوجــودات إلــى األربــاح املرحلــة للفــرق بــن االســتهالك اســتنادا إلــى القيمــة الدفتريــة املعــاد تقييمهــا لألصــل واالســتهالك اســتنادا إلــى التكلفــة
األصليــة لألصــل .إضافــة إلــى ذلــك ،يتــم اســتبعاد االســتهالك املتراكــم كمــا يف تاريــخ إعــادة التقييــم مقابــل إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل ويتــم إعــادة إدراج صــايف املبلــغ إلــى القيمــة املعــاد تقييمهــا
لألصــل .وعنــد البيــع ،يتــم حتويــل أي فائــض إعــادة تقييــم مرتبــط باألصــل احملــدد املبــاع إلــى األربــاح املرحلــة .يحتســب االســتهالك علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة املقــدرة
للموجــودات كمــا يلــي:
• مباني

 40-20سنة

• أثاث وتركيبات

 5-3سنوات

• أدوات ومعدات مكتبية

 5-3سنوات

• سيارات

 4-1سنوات

• سيارات تأجير

على مدى فترة اإليجار

بالنسبة للسياسة احملاسبية املتعلقة باالعتراف واالستهالك ملوجودات حق االستخدام ،راجع السياسة احملاسبية «عقود التأجير».
عندما يتم الحق ًا االحتفاظ بالسيارات املؤجرة لغرض البيع ،منوذجيا بعد نهاية عقد التأجير ،فإنه يتم حتويلها إلى املخزون بصايف القيمة املمكن حتقيقها كما يف تاريخ التحويل.
تــدرج األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة .وتتضمــن هــذه التكلفــة تكلفــة اســتبدال جــزء مــن املمتلــكات واملعــدات وتكاليــف االقتــراض ملشــاريع اإلنشــاء طويلــة األجــل عنــد اســتيفاء معاييــر
االعتــراف .وبعــد االكتمــال ،يتــم حتويــل األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ إلــى التنصيــف املناســب للممتلــكات واملنشــآت واملعــدات.
يتــم رســملة املصروفــات املتكبــدة الســتبدال جــزء مــن أحــد بنــود املمتلــكات واملعــدات التــي يتــم احملاســبة عنهــا بصــورة مســتقلة ،ويتــم شــطب القيمــة الدفتريــة للجــزء املســتبدل .كمــا يتــم رســملة
املصروفــات األخــرى الالحقــة فقــط عندمــا تــؤدي إلــى زيــادة املزايــا االقتصاديــة املســتقبلية للبنــد ذي الصلــة مــن املمتلــكات واملعــدات .ويتــم حتقــق كافــة املصروفــات األخــرى يف بيــان األربــاح أو اخلســائر
املجمــع عنــد تكبدهــا.
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 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4.16ممتلكات ومعدات (تتمة)
يتــم إلغــاء االعتــراف بــأي بنــد مــن بنــود املمتلــكات واملعــدات وأي جــزء جوهــري مســجل مبدئيـ ًا عنــد البيــع (أي ،تاريــخ حصــول املســتفيد علــى الســيطرة) أو عندمــا ال يتوقــع حتقيــق فائــدة اقتصاديــة
مســتقبلية مــن اســتخدامه أو بيعــه .إن أي أربــاح أو خســائر ناجتــة عــن إلغــاء االعتــراف باألصــل (حتتســب بالفــرق بــن صــايف متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل) يتــم إدراجهــا ضمــن بيــان
األربــاح أو اخلســائر املجمــع يف ســنة إلغــاء االعتــراف باألصــل.
يتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات يف نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء التعديالت بأثر مستقبلي ،متى كان ذلك مناسب ًا.
 3.4.17عقود التأجير
تقوم املجموعة يف بداية عقد التأجير بتحديد ما إذا كان العقد ميثل أو يتضمن عقد تأجير .أي ،إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية لقاء مقابل نقدي.
املجموعة كمستأجر
قامــت املجموعــة بتطبيــق طريقــة اعتــراف وقيــاس فرديــة لكافــة عقــود التأجيــر باســتثناء عقــود التأجيــر قصيــرة األجــل وعقــود تأجيــر املوجــودات منخفضــة القيمــة .وتســجل املجموعــة مطلوبــات
عقــود التأجيــر ألداء مدفوعــات عقــود التأجيــر وموجــودات حــق االســتخدام مبــا ميثــل حــق اســتخدام املوجــودات ذات الصلــة.
 )1موجودات حق االستخدام
تعتــرف املجموعــة مبوجــودات حــق االســتخدام يف تاريــخ بدايــة عقــد التأجيــر (أي التاريــخ الــذي يصبــح فيــه األصــل ذي الصلــة متاحـ ًا لالســتخدام) .وتقــاس موجــودات حــق االســتخدام وفقـ ًا للتكلفــة
ناقص ـ ًا أي اســتهالك متراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة ،ويتــم تعديلهــا مبــا يعكــس أي إعــادة قيــاس ملطلوبــات عقــود التأجيــر .تتضمــن تكلفــة موجــودات حــق االســتخدام قيمــة مطلوبــات عقــود
التأجيــر املســجلة والتكاليــف املبدئيــة املباشــرة املتكبــدة ومدفوعــات عقــود التأجيــر املســددة يف أو قبــل تاريــخ البــدء ناقصـ ًا أي حوافــز عقــود تأجيــر مســتلمة .يتــم عــرض موجــودات حــق االســتخدام
ضمــن فئــة «ممتلــكات ومعــدات» يف بيــان املركــز املالــي املجمــع ويتــم اســتهالكها علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي املقــدر لألصــل أو مــدة عقــد التأجيــر أيهمــا أقصــر.
يف حالة انتقال ملكية األصل املؤجر إلى املجموعة يف نهاية فترة االيجار أو تعكس التكاليف ممارسة خيار الشراء ،يحتسب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي املقدر لألصل كما يلي:
• مباني

 5-3سنوات

• عقار مستأجر

 4سنوات

تخضع موجودات حق االستخدام النخفاض القيمة .راجع السياسة احملاسبية ضمن قسم «انخفاض قيمة املوجودات غير املالية».
 )2مطلوبات عقود التأجير
تعتــرف املجموعــة يف تاريــخ بدايــة عقــد التأجيــر مبطلوبــات العقــد والتــي يتــم قياســها وفقـ ًا للقيمــة احلاليــة ملدفوعــات عقــد التأجيــر التــي ســيتم ســدادها علــى مــدى فتــرة عقــد التأجيــر .وتتضمــن
مدفوعــات عقــد التأجيــر املدفوعــات الثابتــة (مبــا يف ذلــك املدفوعــات الثابتــة بطبيعتهــا) ناقصــا أي حوافــز تأجيــر مســتحقة ومدفوعــات عقــد التأجيــر املتغيــرة التــي تعتمــد علــى أحــد املؤشــرات أو
املعــدالت وكذلــك املبالــغ التــي مــن املتوقــع ســدادها مبوجــب ضمانــات القيمــة التخريديــة .كمــا تشــتمل مدفوعــات عقــد التأجيــر علــى ســعر املمارســة خليــار الشــراء والــذي مــن املؤكــد بصــورة معقولــة مــن
أنــه يتــم ممارســته مــن قبــل املجموعــة ومدفوعــات الغرامــات إلنهــاء عقــد التأجيــر يف حالــة إذا كانــت مــدة عقــد التأجيــر تعكــس ممارســة املجموعــة خليــار إنهــاء العقــد.
يف حالــة مدفوعــات التأجيــر املتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل مــا ،فيتــم تســجيلها كمصروفــات (مــا لــم يتــم تكبدهــا إلنتــاج مخــزون) يف الفتــرة التــي يقــع فيهــا احلــدث أو الظــروف التــي
تســتدعي ســداد املدفوعــات.
عنــد احتســاب القيمــة احلاليــة ملدفوعــات عقــد التأجيــر ،تســتخدم املجموعــة معــدل االقتــراض املتزايــد يف تاريــخ بدايــة عقــد التأجيــر ألن معــدل الفائــدة املتضمــن يف عقــد التأجيــر غيــر قابــل للتحديــد
بشــكل فــوري .وبعــد تاريــخ بدايــة العقــد ،يتــم زيــادة مبلــغ مطلوبــات عقــد التأجيــر لكــي يعكــس تراكــم تكلفــة الفائــدة بينمــا يتــم تخفيضــه مقابــل مدفوعــات عقــد التأجيــر املســددة .إضافــة إلــى ذلــك
يعــاد قيــاس القيمــة الدفتريــة ملطلوبــات عقــد التأجيــر يف حالــة أن يطــرأ تعديــل أو تغيــر يف مــدة عقــد التأجيــر أو تغيــر يف مدفوعــات عقــد التأجيــر (علــى ســبيل املثــال التغيــرات يف املدفوعــات املســتقبلية
الناجتــة مــن التغيــر يف املعــدل أو املؤشــر املســتخدم يف حتديــد مدفوعــات التأجيــر هــذه) أو تغيــر يف التقييــم الــذي يتــم إجــراؤه لتحديــد مــا إذا كان ســيتم شــراء األصــل ذي الصلــة.
تدرج مطلوبات التأجير لدى املجموعة ضمن فئة « مطلوبات أخرى» يف بيان املركز املالي املجمع.
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 3.4.17عقود التأجير (تتمة)
املجموعة كمستأجر (تتمة)
 )3عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير املوجودات منخفضة القيمة
تطبــق املجموعــة إعفــاء االعتــراف للعقــود قصيــرة األجــل (أي تلــك العقــود التــي تقــدر مدتهــا بفتــرة  12شــهر ًا أو أقــل مــن تاريــخ بدايــة التأجيــر والتــي ال تتضمــن خيــار شــراء األصــل) وعقــود تأجيــر
املوجــودات منخفضــة القيمــة .ويتــم تســجيل مدفوعــات عقــود التأجيــر يف حالــة العقــود قصيــرة األجــل وعقــود تأجيــر املوجــودات منخفضــة القيمــة كمصروفــات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى
فتــرة عقــد التأجيــر.
املجموعة كمؤجر
إن عقــود التأجيــر التــي ال تنقــل فيهــا املجموعــة بشــكل جوهــري جميــع املخاطــر واملزايــا اجلوهريــة املتعلقــة مبلكيــة أصــل يتــم تصنيفهــا كعقــود إيجــار تشــغيلي .يتــم احملاســبة عــن إيــرادات اإليجــار
الناشــئة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرات اإليجــار ويتــم إدراجهــا يف اإليــرادات يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع نظــرا لطبيعتهــا التشــغيلية .تضــاف التكاليــف املباشــرة املبدئيــة املتكبــدة
يف التفــاوض حــول عقــد التأجيــر التشــغيلي والترتيــب لــه إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل املؤجــر ويتــم االعتــراف بهــا علــى مــدى فتــرة التأجيــر بنفــس أســاس إيــرادات التأجيــر .يتــم االعتــراف باإليجــارات
احملتملــة كإيــرادات يف الفتــرة التــي يتــم فيهــا اكتســابها.
 3.4.18انخفاض قيمة املوجودات غير املالية
تقــوم املجموعــة بتاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة بإجــراء تقييــم لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن أصــل مــا قــد تنخفــض قيمتــه .إذا مــا ظهــر مثــل ذلــك املؤشــر أو عنــد ضــرورة إجــراء اختبــار
انخفــاض القيمــة الســنوي لألصــل ،تقــوم املجموعــة بتقديــر املبلــغ املقــدر املمكــن اســترداده لهــذا األصــل .إن القيمــة املمكــن اســتردادها لألصــل هــي القيمــة العادلــة لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد ناقصـ ًا
منتجــا لتدفقــات نقديــة واردة مســتقلة بشــكل كبيــر عــن تلــك التــي تنتجهــا املوجــودات أو
تكاليــف البيــع أو القيمــة أثنــاء االســتخدام ،أيهمــا أكبــر ،ويتــم حتديدهــا لــكل أصــل فــردي مــا لــم يكــن األصــل
ً
مجموعــات املوجــودات األخــرى .عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة ألصــل مــا أو وحــدة إنتــاج النقــد عــن املبلــغ املمكــن اســترداده ،يعتبــر األصــل قــد انخفضــت قيمتــه ويخفــض إلــى قيمتــه املمكــن اســتردادها.
عنــد تقييــم القيمــة اثنــاء االســتخدام ،تخصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة إلــى القيمــة احلاليــة باســتخدام معــدل خصــم قبــل الضرائــب والــذي يعكــس تقييمــات الســوق احلاليــة للقيمــة
الزمنيــة لألمــوال واملخاطــر املرتبطــة باألصــل .عنــد حتديــد القيمــة العادلــة ناقصـ ًا تكاليــف البيــع ،تؤخــذ املعامــات احلديثــة يف الســوق يف االعتبــار .يف حالــة عــدم إمكانيــة حتديــد مثــل هــذه املعامــات،
يتــم اســتخدام منــوذج تقييــم مناســب .ويتــم تأييــد هــذه احلســابات باســتخدام مضاعفــات التقييــم وأســعار األســهم املعلنــة للشــركات املتداولــة علنــا أو مؤشــرات القيمــة العادلــة املتاحــة األخــرى.
يســتند احتســاب املجموعــة النخفــاض القيمــة علــى أحــدث املوازنــات واحلســابات التقديريــة التــي يتــم إعدادهــا بصــورة منفصلــة لــكل وحــدة مــن وحــدات إنتــاج النقــد لــدى املجموعــة والتــي يتــم توزيــع
املوجــودات الفرديــة عليهــا .تغطــي هــذه املوازنــات واحلســابات التقديريــة عــادة فتــرة خمــس ســنوات .وبالنســبة للفتــرات األطــول ،يتــم حســاب معــدل منــو طويــل األجــل ويتــم تطبيقــه لتوقــع التدفقــات
النقديــة املســتقبلية بعــد الســنة اخلامســة.
تســجل خســائر انخفــاض القيمــة للعمليــات املســتمرة يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع ضمــن فئــات املصروفــات التــي تتفــق مــع وظيفــة األصــل منخفــض القيمــة ،باســتثناء العقــارات التــي مت إعــادة
تقييمهــا ســابقاً وإدراج إعــادة التقييــم ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى .بالنســبة لهــذه العقــارات ،يتــم تســجيل االنخفــاض يف القيمــة ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى حتــى قيمــة أي عمليــة إعــادة
تقييــم ســابقة.
بالنســبة للموجــودات باســتثناء الشــهرة ،يتــم إجــراء تقييــم يف تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة لتحديــد مــا إذا وجــد أي مؤشــر علــى أن خســائر انخفــاض القيمــة املســجلة لــم تعــد موجــودة أن انخفضــت.
فــإذا مــا وجــد هــذا املؤشــر ،تقــوم املجموعــة بتقديــر املبلــغ املمكــن اســترداده لألصــل أو وحــدة انتــاج النقــد .ويتــم رد خســائر انخفــاض القيمــة املســجلة ســابق ًا فقــط يف حالــة وجــود تغييــر يف االفتراضــات
املســتخدمة لتحديــد املبلــغ املمكــن اســترداده لألصــل منــذ آخــر خســارة تقييــم مســجلة .إن الــرد محــدود بحيــث أال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل قيمتــه املمكــن اســتردادها وال تتجــاوز القيمــة
الدفتريــة التــي كانــت ســيتم حتديدهــا بالصــايف بعــد االســتهالك يف حالــة عــدم تســجيل خســائر االنخفــاض يف قيمــة األصــل يف ســنوات ســابقة .يــدرج الــرد يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع مــا لــم
يــدرج األصــل باملبلــغ املعــاد تقييمــه ،ويف هــذه احلالــة ،يتــم التعامــل مــع الــرد كزيــادة إعــادة تقييــم.
يتم اختبار الشهرة سنوي ًا كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة لتحديد االنخفاض يف القيمة عندما تشير الظروف إلى احتمال انخفاض القيمة الدفترية.
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 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4.18انخفاض قيمة املوجودات غير املالية (تتمة )
يتحــدد انخفــاض قيمــة الشــهرة بتقييــم املبلــغ املمكــن اســترداده لــكل وحــدة إنتــاج نقــد (أو مجموعــة مــن وحــدات إنتــاج النقــد) التــي تتــوزع عليهــا الشــهرة .تســجل خســائر انخفــاض القيمــة لوحــدة
إنتــاج النقــد إذا كان املبلــغ املمكــن اســترداده لوحــدة انتــاج النقــد أقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة .ال ميكــن رد خســائر انخفــاض القيمــة املتعلقــة بالشــهرة يف فتــرات مســتقبلية.
 3.4.19مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
تقــدم املجموعــة مكافــآت نهايــة اخلدمــة ملوظفيهــا .يســتند اســتحقاق هــذه املكافــآت إلــى الراتــب النهائــي وطــول مــدة اخلدمــة للموظفــن خضوعــا إلمتــام حــد أدنــي مــن مــدة اخلدمــة وفقــا لقانــون
العمــل ذي الصلــة وعقــود املوظفــن .كمــا أن التكاليــف املتوقعــة لهــذه املكافــآت تســتحق علــى مــدى فتــرة اخلدمــة .ان هــذا االلتــزام غيــر املمــول ميثــل املبلــغ مســتحق الدفــع لــكل موظــف نتيجــة إلنهــاء
اخلدمــة بتاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،وبالنســبة ملوظفيهــا الكويتيــن ،تقــوم املجموعــة بتقــدمي مســاهمات للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة حتتســب كنســبة مــن رواتــب املوظفــن .هــذه املســاهمات تســجل
كمصروفــات عنــد اســتحقاقها.
 3.4.20مخصصات
تســجل املخصصــات عندمــا يكــون لــدى املجموعــة التــزام حالــي (قانونــي أو اســتداللي) نــاجت مــن حــدث ســابق ،ومــن احملتمــل ضــرورة تدفــق مــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة إلــى خــارج املجموعــة
لتســوية االلتــزام ،وميكــن قيــاس مبلــغ االلتــزام بصــورة موثــوق منهــا.
إذا كان تأثيــر القيمــة الزمنيــة لألمــوال ماديــا ،يتــم خصــم املخصصــات باســتخدام معــدل حالــي قبــل الضرائــب بحيــث يعكــس ،وفقـ ًا ملــا هــو مالئــم ،املخاطــر املرتبطــة بااللتــزام .عنــد اســتخدام اخلصــم،
تتحقــق الزيــادة يف املخصــص نتيجــة مــرور الوقــت كتكلفــة متويــل.
 3.4.21املطلوبات واملوجودات احملتملة
ال يتم إدراج املطلوبات احملتملة ضمن بيان املركز املالي املجمع ،ولكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق موارد متضمنة ملنافع اقتصادية إلى خارج املجموعة أمر ًا مستبعداً.

ال يتم إدراج املوجودات احملتملة ضمن بيان املركز املالي املجمع بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تدفق منافع اقتصادية إلى املجموعة أمر ًا محتم ًال.
 3.4.22العمالت األجنبية
تعــرض البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة بالدينــار الكويتــي وهــو العملــة الرئيســية للشــركة األم .تقــوم كل شــركة يف املجموعــة بتحديــد العملــة الرئيســية لهــا ،كمــا يتــم قيــاس البنــود املدرجــة يف
البيانــات املاليــة لــكل شــركة باســتخدام تلــك العملــة الرئيســية .تســتخدم املجموعــة الطريقــة املباشــرة للتجميــع وعنــد بيــع عمليــة أجنبيــة تعكــس األربــاح أو اخلســائر املعــاد تصنيفهــا إلــى األربــاح أو
اخلســائر املبلــغ النــاجت عــن اســتخدام هــذه الطريقــة.
املعامالت واألرصدة
يتم مبدئيا قيد املعامالت بعمالت أجنبية من قبل شركات املجموعة بالعملة الرئيسية ذات الصلة لكل منها وفق ًا لسعر الصرف الفوري يف تاريخ تأهل املعاملة لالعتراف ألول مرة.
ويتــم حتويــل املوجــودات واملطلوبــات النقديــة املدرجــة بعمــات أجنبيــة إلــى العملــة الرئيســية وفقـ ًا لســعر الصــرف الفــوري يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة .وتســجل الفــروق الناجتــة مــن تســوية أو
حتويــل البنــود النقديــة ضمــن األربــاح أو اخلســائر.
يتــم حتويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف كمــا يف تواريــخ املعامــات املبدئيــة .وبالنســبة للبنــود غيــر النقديــة التــي يتــم إعــادة
قياســها وفق ـ ًا للقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة فيتــم حتويلهــا باســتخدام أســعار الصــرف كمــا يف التاريــخ الــذي مت فيــه حتديــد القيمــة العادلــة .تتــم معاملــة الربــح أو اخلســارة الناجتــة مــن حتويــل
البنــود غيــر النقديــة املقاســة بالقيمــة العادلــة مبــا يتماشــى مــع حتقــق الربــح أو اخلســارة الناجتــة مــن التغيــر يف القيمــة العادلــة للبنــد (أي ان فــروق حتويــل البنــود التــي تــدرج أربــاح أو خســائر قيمتهــا
العادلــة يف اإليــرادات الشــاملة األخــرى أو األربــاح أو اخلســائر يتــم ايضــا حتققهــا يف اإليــرادات الشــاملة األخــرى أو األربــاح أو اخلســائر علــى التوالــي).
عنــد حتديــد ســعر الصــرف الفــوري الــذي سيســتخدم عنــد االعتــراف املبدئــي بأصــل أو مصروفــات أو إيــرادات (أو جــزء منهــا) أو عنــد إلغــاء االعتــراف بأصــل أو التــزام غيــر نقــدي متعلــق مبقابــل
مســدد مقدمـ ًا ،فــإن تاريــخ املعاملــة هــو التاريــخ الــذي تقــوم فيــه املجموعــة باالعتــراف املبدئــي لألصــل أو االلتــزام غيــر النقــدي الــذي نشــأ عــن ذلــك املقابــل املســدد مقدمـ ًا .يف حالــة وجــود عــدة مبالــغ
مدفوعــة أو مســتلمة مقدمــا ،فيجــب علــى املجموعــة حتديــد تاريــخ املعاملــة لــكل مبلــغ مدفــوع أو مســتلم مــن الدفعــات مقدمــا.
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أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 3.4.22العمالت األجنبية (تتمة)

شركات املجموعة

عنــد التجميــع ،يتــم حتويــل املوجــودات واملطلوبــات للعمليــات األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي وفقـ ًا لســعر الصــرف الســائد يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة ،وحتــول بيانــات األربــاح أو اخلســائر لهــذه
الشــركات بأســعار الصــرف الســائدة يف تواريــخ املعامــات .تــدرج فــروق حتويــل العمــات األجنبيــة الناجتــة عــن التحويــل بغــرض التجميــع ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى .عنــد بيــع عمليــة أجنبيــة،
يعــاد تصنيــف بنــد اإليــرادات الشــاملة األخــرى املتعلــق بهــذه العمليــة األجنبيــة إلــى األربــاح أو اخلســائر.
تتــم معاملــة أيــة شــهرة ناجتــة مــن حيــازة عمليــة أجنبيــة وأي تعديــات بالقيمــة العادلــة علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات الناجتــة مــن احليــازة كموجــودات ومطلوبــات للعمليــة األجنبيــة
ويتــم حتويلهــا بســعر الصــرف الفــوري لتحويــل العمــات األجنبيــة يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة.
 3.4.23موجودات بصفة األمانة
تقــدم املجموعــة خدمــات الضمــان وخدمــات األمانــة األخــرى التــي ينتــج عنهــا االحتفــاظ مبوجــودات أو اســتثمار موجــودات نيابــة عــن العمــاء .ال يتــم عــرض املوجــودات احملتفــظ بهــا بصفــة األمانــة
يف البيانــات املاليــة املجمعــة مــا لــم تســتويف معاييــر االعتــراف حيــث أنهــا ليســت ضمــن املوجــودات اخلاصــة باملجموعــة.
 3.4.24أحداث بعد فترة البيانات املالية املجمعة
إذا تلقــت املجموعــة معلومــات بعــد فتــرة البيانــات املاليــة املجمعــة وقبــل اعتمادهــا لإلصــدار حــول ظــروف وقعــت يف نهايــة فتــرة البيانــات املاليــة املجمعــة ،تقــوم املجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت املعلومــات
تؤثــر علــى املبالــغ املســجلة يف البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة .وتقــوم املجموعــة بتعديــل املبالــغ املســجلة يف البيانــات املاليــة املجمعــة بحيــث تعكــس األحــداث التــي أدت إلــى التعديــل بعــد فتــرة
البيانــات املاليــة املجمعــة ،باإلضافــة إلــى حتديــث اإلفصاحــات التــي تتعلــق بتلــك الظــروف يف ضــوء املعلومــات اجلديــدة .يف حالــة وقــوع أي أحــداث ال تــؤدي إلــى تعديــات يف تاريــخ البيانــات املاليــة
املجمعــة ،لــن تقــوم املجموعــة بتغييــر املبالــغ املســجلة يف البيانــات املاليــة املجمعــة ،ولكــن ســوف تقــوم باإلفصــاح عــن طبيعــة احلــدث وتقديــر تأثيــره املالــي أو بيــان عــدم إمكانيــة إجــراء هــذا التقييــم -إن
أمكن.
 3.4.25معلومات القطاعات
إن القطــاع هــو جــزء مميــز مــن املجموعــة يعمــل يف أنشــطة األعمــال التــي ينتــج عنهــا اكتســاب إيــرادات وتكبــد تكاليــف .إن قطاعــات التشــغيل احملــددة مــن قبــل إدارة املجموعــة لتوزيــع املــوارد وتقييــم
األداء تتفــق مــع التقاريــر الداخليــة املقدمــة إلــى رئيــس مســئولي اتخــاذ قــرارات التشــغيل .ويتــم جتميــع قطاعــات التشــغيل التــي لهــا نفــس الســمات االقتصاديــة واملنتجــات واخلدمــات وفئــة العمــاء
وإعــداد تقاريــر حولهــا كقطاعــات ميكــن رفــع تقاريــر حولهــا.
 3.4.26أسهم خزينة
يتــم احملاســبة عــن األســهم اململوكــة للمجموعــة بصفتهــا أســهم خزينــة وتــدرج بالتكلفــة .عنــد بيــع أســهم اخلزينــة ،تضــاف األربــاح إلــى حســاب مســتقل ضمــن حقــوق امللكيــة (احتياطــي أســهم
خزينــة) وهــو غيــر قابــل للتوزيــع .تســجل أي خســائر محققــة يف نفــس احلســاب يف حــدود الرصيــد املضــاف علــى هــذا احلســاب .كمــا يتــم إضافــة أي خســائر إضافيــة إلــى األربــاح املرحلــة ثــم حتمــل
إلــى االحتياطيــات .يتــم يف البدايــة اســتخدام األربــاح احملققــة الحقــا مــن بيــع أســهم اخلزينــة ملبادلــة أي خســائر مســجلة ســابقا وفقــا للترتيــب التالــي :االحتياطيــات ثــم األربــاح املرحلــة ،وحســاب
احتياطــي أســهم اخلزينــة .وال يتــم توزيــع أي أربــاح نقديــة لهــذه األســهم ويتــم وقــف حقــوق التصويــت اخلاصــة بهــا .إن إصــدار أســهم املنحــة يــؤدي إلــى زيــادة عــدد أســهم اخلزينــة بصــورة نســبية ،كمــا
يــؤدي إلــى تخفيــض متوســط تكلفــة الســهم دون التأثيــر علــى إجمالــي تكلفــة أســهم اخلزينــة.
 3.4.27املوجودات غير املتداولة احملتفظ بها لغرض البيع والعمليات املوقوفة
تصنــف املجموعــة املوجــودات غيــر املتداولــة ومجموعــات البيــع كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع إذا كان باإلمــكان اســترداد قيمتهــا الدفتريــة بصــورة رئيســية مــن خــال عمليــة بيــع وليــس مــن خــال
االســتخدام املســتمر .يتــم قيــاس املوجــودات غيــر املتداولــة ومجموعــات البيــع املصنفــة كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع بالقيمــة الدفتريــة أو القيمــة العادلــة ناقصــا التكاليــف حتــى البيــع ايهمــا أقــل .إن
التكاليــف حتــى البيــع هــي التكاليــف املتزايــدة التــي تتعلــق مباشــرة ببيــع أصــل (مجموعــة البيــع) ،مــع اســتبعاد تكاليــف التمويــل ومصروفــات ضرائــب الدخــل.
تعتبــر معاييــر التصنيــف كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع مســتوفاة فقــط يف حالــة ارتفــاع احتمــاالت البيــع وتوافــر األصــل أو مجموعــة البيــع للبيــع الفــوري بحالتهــا احلاضــرة .يتعــن أن توضــح
اإلجــراءات املطلوبــة إلمتــام البيــع أنــه مــن غيــر احملتمــل إجــراء تغييــرات جوهريــة للبيــع أو أنــه ســوف يتــم ســحب قــرار البيــع .ويجــب أن تلتــزم اإلدارة بالتخطيــط لبيــع األصــل وأن يتــم اجنــاز عمليــة
البيــع املتوقعــة خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ التصنيــف.
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 3.4ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)

3

 3.4.27املوجودات غير املتداولة احملتفظ بها لغرض البيع والعمليات املوقوفة
تعرض املوجودات واملطلوبات املصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع بشكل منفصل كبنود متداولة يف بيان املركز املالي املجمع.
تتأهل مجموعة البيع كعملية موقوفة اذا كانت متثل مكون من شركة مت بيعها أو تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع ،و :
• متثل مجال أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية منفصلة للعمليات
جزءا من خطة فردية منسقة لبيع مجال أعمال منفصل أو منطقة جغرافية منفصلة للعمليات أو
• تعتبر ً
• تعتبر شركة تابعة مت حيازتها بشكل خاص بغرض إعادة البيع.
مت استبعاد العمليات املوقوفة من نتائج العمليات املستمرة وتعرض كمبلغ فردي يف األرباح أو اخلسائر بعد الضرائب من العمليات املوقوفة يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع.
األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة
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إن إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى املبالــغ املســجلة لإليــرادات واملصروفــات واملوجــودات واملطلوبــات واإلفصاحــات املرفقــة،
واإلفصــاح عــن املطلوبــات احملتملــة .إن عــدم التأكــد مــن هــذه االفتراضــات والتقديــرات ميكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج تتطلــب تعديــا جوهريــا علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات املتأثــرة
يف فتــرات مســتقبلية .يف إطــار تطبيــق السياســات احملاســبية للمجموعــة ،قامــت اإلدارة باتخــاذ األحــكام واالفتراضــات التاليــة التــي تتعلــق باملصــادر املســتقبلية والرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد مــن
التقديــرات يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة ،والتــي متثــل مخاطــر جوهريــة قــد تــؤدي إلــى إجــراء تعديــل مــادي علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات يف الســنة املاليــة التاليــة.
قــد تتغيــر الظــروف واالفتراضــات احلاليــة حــول التطــورات املســتقبلية نتيجــة للظــروف الناشــئة خــارج نطــاق ســيطرة املجموعــة وتنعكــس علــى االفتراضــات يف حالــة حدوثهــا .فيمــا يلــي البنــود التــي
لهــا التأثيــر األكثــر أهميــة علــى املبالــغ املســجلة يف البيانــات املاليــة املجمعــة واألحــكام و/أو التقديــرات الرئيســية لــإدارة فيمــا يتعلــق باألحــكام /التقديــرات ذات الصلــة.
 4.1األحكام الهامة
يف إطار تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية والتي لها التأثير األكثر جوهرية على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املجمعة:
مبدأ االستمرارية
أجــرت إدارة املجموعــة تقييــم لقــدرة املجموعــة علــى مواصلــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وانتهــت إلــى أن املجموعــة لديهــا املــوارد الالزمــة ملواصلــة أعمالهــا يف املســتقبل القريــب .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،فلــم يصــل إلــى علــم اإلدارة أي حــاالت عــدم تأكــد مــادي قــد يثيــر شــك ًا جوهري ـ ًا حــول قــدرة املجموعــة علــى مواصلــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية .وبالتالــي ،فقــد مت إعــداد
البيانــات املاليــة املجمعــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
القيمة العادلة لألدوات املالية
إن القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة متثــل الســعر املســتلم لبيــع أصــل أو املدفــوع لنقــل التــزام يف معاملــة منتظمــة يف الســوق األصلــي (أو الســوق األكثــر مالئمــة) يف تاريــخ القيــاس وفقــا لظــروف الســوق
احلاليــة (أي ســعر البيــع) بغــض النظــر عمــا إذا كان الســعر ملحوظــا بصــورة مباشــرة أو مقــدرا باســتخدام أســلوب تقييــم أخــر .يف حالــة عــدم إمكانيــة حتديــد القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة
واملطلوبــات املاليــة املســجلة يف بيــان املركــز املالــي املجمــع مــن األســواق النشــطة ،فيتــم حتديدهــا باســتخدام العديــد مــن أســاليب التقييــم التــي تتضمــن اســتخدام منــاذج التقييــم .تتحقــق املدخــات
إلــى هــذه النمــاذج مــن األســواق امللحوظــة متــى أمكــن ذلــك ،ولكــن يف حالــة عــدم إمكانيــة ذلــك ،يجــب اســتخدام تقديــرات لتحديــد القيمــة العادلــة .تتضمــن األحــكام والتقديــرات اعتبــارات الســيولة
ومدخــات النمــاذج املتعلقــة بالبنــود مثــل مخاطــر االئتمــان (املتعلقــة باملنشــأة واألطــراف املقابلــة) ،وتعديــات قيمــة التمويــل ،والترابــط والتقلبــات .لالطــاع علــى املزيــد مــن التفاصيــل حــول حتديــد
القيمــة العادلــة ،يرجــى الرجــوع إلــى إيضــاح .34
حتديد مدة عقد التأجير للعقود التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء -املجموعة كمستأجر
حتــدد املجموعــة مــدة عقــد التأجيــر بوصفهــا مــدة غيــر قابلــة لإللغــاء لعقــد التأجيــر إلــى جانــب أي فتــرات تتضمــن خيــار مــد فتــرة عقــد التأجيــر يف حالــة التأكــد بصــورة معقولــة مــن ممارســته ،أو
أي فتــرات يشــملها خيــار إنهــاء عقــد التأجيــر يف حالــة عــدم التأكــد بصــورة معقولــة مــن ممارســته.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة (تتمة)
 4.1األحكام الهامة (تتمة)
حتديد مدة عقد التأجير للعقود التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء -املجموعة كمستأجر (تتمة)
تتيــح بعــض عقــود التأجيــر للمجموعــة خيــارات التمديــد واإلنهــاء .وتســتعني املجموعــة باألحــكام يف تقييــم مــا إذا كان مــن املؤكــد بصــورة معقولــة ممارســة خيــار جتديــد أو إنهــاء العقــد أم ال .أي أنهــا
تراعــي كافــة العوامــل ذات الصلــة التــي حتقــق حافــز ًا اقتصاديـ ًا ملمارســة خيــار التجديــد أو اإلنهــاء .وبعــد تاريــخ بدايــة عقــد التأجيــر ،تعيــد املجموعــة تقييــم مــدة عقــد التأجيــر إذا كان هنــاك حــدث
أو تغيــر جوهــري يف الظــروف ويقــع يف نطــاق ســيطرة املجموعــة ويؤثــر علــى قدرتهــا علــى ممارســة أو عــدم ممارســة خيــار التجديــد أو اإلنهــاء (مثــل انشــاء حتســينات جوهريــة علــى عقــارات مســتأجرة
أو إجــراء تخصيــص جوهــري لألصــل املؤجــر).
أدرجــت املجموعــة فتــرة التجديــد كجــزء مــن عقــود التأجيــر ذات الفتــرات القصيــرة غيــر القابلــة لإللغــاء ( 3إلــى  5ســنوات) .كمــا تــدرج الفتــرات التــي تشــملها خيــارات اإلنهــاء كجــزء مــن مــدة عقــد
التأجيــر فقــط عندمــا ال تكــون ممارســة هــذا اخليــار محتملــة بصــورة معقولــة.
التزامات عقود التأجير التشغيلي – املجموعة كمؤجر
دخلــت املجموعــة يف عقــود تأجيــر عقــارات جتاريــة حملفظــة العقاريــة االســتثمارية وعقــود التأجيــر التشــغيلي التجاريــة حلفظــة أســطول الســيارات .بنــاء علــى تقييــم شــروط وبنــود الترتيبــات ،انتهــت
املجموعــة إلــى أنهــا حتتفــظ بجميــع املخاطــر واملزايــا الهامــة مللكيــة هــذه العقــارات وهــذا األســطول ومــن ثــم تقــوم باحملاســبة عــن هــذه العقــود كعقــود تأجيــر تشــغيلي.
تصنيف املوجودات املالية
حتــدد املجموعــة تصنيــف املوجــودات املاليــة اســتناد ًا إلــى تقييــم منــوذج األعمــال الــذي يتــم ضمنــه االحتفــاظ باملوجــودات وتقييــم مــا إذا كانــت الشــروط التعاقديــة لألصــل املالــي ترتبــط مبدفوعــات
أصــل املبلــغ والفائــدة فقــط علــى أصــل املبلــغ القائــم.
تصنيف املمتلكات العقارية
إن حتديــد تصنيــف العقــار يعتمــد علــى ظــروف معينــة ونيــة اإلدارة .يتــم تصنيــف العقــار احملتفــظ بــه إلعــادة البيــع يف ســياق العمــل املعتــاد أو الــذي يتــم تطويــره لغــرض البيــع ضمــن مخــزون
العقــارات .كمــا يتــم تصنيــف العقــار احملتفــظ بــه لتحقيــق إيــرادات تأجيــر أو لزيــادة قيمتــه الرأســمالية كعقــار اســتثماري .ويتــم تصنيــف العقــار احملتفــظ بــه لالســتخدام يف اإلنتــاج أو لتوريــد البضاعــة
أو اخلدمــات أو ألغــراض إداريــة ضمــن فئــة املمتلــكات واملعــدات.
 4.2التقديرات واالفتراضات
مت عــرض االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق باألســباب املســتقبلية واملصــادر الرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقديــرات بتاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة والتــي تنطــوي علــى مخاطــر كبيــرة تــؤدي
إلــى إجــراء تعديــل مــادي علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات خــال الســنة املاليــة الالحقــة ضمــن اإليضاحــات الفرديــة حــول البنــود ذات الصلــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة أدنــاه .تســتند
املجموعــة يف افتراضاتهــا وتقديراتهــا إلــى املؤشــرات املتاحــة عنــد إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة .علــى الرغــم مــن ذلــك ،قــد تختلــف الظــروف واالفتراضــات احلاليــة حــول التطــورات املســتقبلية بســبب
التغيــرات يف الســوق أو ظــروف خــارج نطــاق ســيطرة املجموعــة .تنعكــس مثــل هــذه التغيــرات يف االفتراضــات وقــت حدوثهــا.
انخفاض قيمة الشركات الزميلة
يتــم احملاســبة عــن االســتثمار يف شــركات زميلــة وفقــا لطريقــة حقــوق امللكيــة احملاســبية للشــركات الزميلــة ،حيــث يتــم مبدئيــا إدراج الشــركات الزميلــة بالتكلفــة ويتــم تعديلهــا بعــد ذلــك مقابــل
التغيــرات فيمــا بعــد احليــازة يف حصــة املجموعــة يف صــايف موجــودات الشــركة الزميلــة ناقصـ ًا أي خســائر لالنخفــاض يف القيمــة .يجــب علــى املجموعــة يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة تقييــم مــا إذا
وجــد أي مؤشــرات علــى انخفــاض القيمــة .ويف حالــة وجــود هــذه املؤشــرات ،تقــوم اإلدارة بتقديــر املبلــغ املمكــن اســترداده للشــركة الزميلــة لغــرض حتديــد حجــم خســائر انخفــاض القيمــة (إن وجــدت).
إن حتديــد مؤشــرات انخفــاض القيمــة وحتديــد املبالــغ املمكــن اســتردادها يتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات جوهريــة.
األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك
تقــوم اإلدارة مبراجعــة تقديرهــا لألعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات القابلــة لالســتهالك بتاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة اســتنادا إلــى االســتخدام املتوقــع للموجــودات .كمــا أن عــدم التأكــد املرتبــط
بهــذه التقديــرات يتعلــق بالتقــادم التكنولوجــي الــذي قــد يغيــر اســتخدام بعــض برامــج ومعــدات تكنولوجيــا املعلومــات.
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 4.2التقديرات واالفتراضات (تتمة)
انخفاض قيمة الشهرة
تقــوم املجموعــة علــى األقــل مــرة واحــدة ســنوي ًا بتحديــد مــا إذا كانــت الشــهرة قــد انخفضــت قيمتهــا .ويتطلــب ذلــك تقديــر القيمــة العادلــة ناقصــا التكاليــف حتــى البيــع أو القيمــة أثنــاء االســتخدام
لوحــدات إنتــاج النقــد التــي تتــوزع عليهــا الشــهرة .كمــا أن تقديــر القيمــة أثنــاء االســتخدام يتطلــب مــن املجموعــة تقديــر للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة مــن وحــدة إنتــاج النقــد وكذلــك اختيــار
معــدل اخلصــم املناســب الحتســاب القيمــة احلاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.
انخفاض قيمة حقوق استئجار
يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة حلقــوق االســتئجار يف تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة لتحديــد مــا إذا وجــد أي مؤشــر أو دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة ،أو عنــد احلاجــة إلــى إجــراء اختبــار
انخفــاض القيمــة الســنوي لألصــل .يف حالــة وجــود ذلــك املؤشــر أو الدليــل ،يتــم تقديــر القيمــة املمكــن اســتردادها لألصــل ويتــم تســجيل انخفــاض القيمــة يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع عندمــا
تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل قيمتــه املمكــن اســتردادها .تقــوم اإلدارة بتقييــم حقــوق االســتئجار لغــرض حتديــد انخفــاض القيمــة اســتنادا إلــى األدلــة الســوقية باســتخدام أســعار قابلــة للمقارنــة
يتــم تعديلهــا مقابــل عوامــل ســوقية معينــة مثــل طبيعــة العقــار وموقعــه وحالتــه.
تقدير صايف القيمة املمكن حتقيقها للعقارات للمتاجرة
يــدرج العقــار للمتاجــرة بالتكلفــة أو صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا أيهمــا أقــل .يتــم تقديــر صــايف القيمــة املمكــن حتقيقهــا للعقــار للمتاجــرة بالرجــوع إلــى ظــروف الســوق واالســعار القائمــة يف تاريــخ
البيانــات املاليــة املجمعــة وتقــوم املجموعــة بتحديدهــا اســتنادا إلــى املعامــات املقارنــة احملــددة مــن قبــل املجموعــة لعقــارات تقــع يف نفــس املوقــع اجلغــرايف وتتبــع نفــس الفئــة العقاريــة.
تقييم العقارات االستثمارية
يتم حتديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من خالل خبراء تقييم العقارات باستخدام آليات التقييم املعتمدة ووفقا ملبادئ املعيار الدولي للتقارير املالية  13قياس القيمة العادلة.
يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية قيــد االنشــاء اســتنادا إلــى تقديــرات يقــوم بإعدادهــا خبــراء تقييــم عقــاري مســتقلني ،إال يف حالــة عــدم إمكانيــة قيــاس هــذه القيــم بصــورة موثــوق منهــا .يعــرض
اإليضــاح  34الطــرق واالفتراضــات اجلوهريــة املســتخدمة مــن قبــل خبــراء التقييــم لتقديــر القيمــة العادلــة للعقــار االســتثماري.
مخصص خسائر االئتمان املتوقعة لألرصدة التجارية املدينة
تقــوم املجموعــة علــى أســاس مســتقبلي بتقييــم خســائر االئتمــان املتوقعــة املرتبطــة بــأدوات الديــن املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة (بخــاف التســهيالت االئتمانيــة) .تقــوم املجموعــة باســتخدام أحــكام
يف وضــع هــذه االفتراضــات واختيــار املدخــات الحتســاب انخفــاض القيمــة ،اســتناد ًا إلــى تاريــخ املجموعــة الســابق وظــروف الســوق احلاليــة والتقديــرات املســتقبلية يف نهايــة فتــرة كل بيانــات ماليــة.
بالنســبة للمدينــن التجاريــن ،تقــوم املجموعــة بتطبيــق الطريقــة املبســطة الحتســاب خســائر االئتمــان املتوقعــة .وبالتالــي ،ال تقــوم املجموعــة بتتبــع التغييــرات يف مخاطــر االئتمــان ،وبــدال مــن
ذلــك تقــوم بتســجيل مخصــص خســائر اســتنادا إلــى خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة يف تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة .قامــت املجموعــة بإنشــاء مصفوفــة مخصصــات تســتند إلــى
خبرتهــا التاريخيــة بخســائر االئتمــان ويتــم تعديلهــا مقابــل العوامــل املســتقبلية احملــددة واملتعلقــة باملدينــن والبيئــة االقتصاديــة .وقــد تختلــف النتائــج عــن هــذه التقديــرات.
خسائر انخفاض قيمة أرصدة التمويل املدينة – وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي
تقــوم املجموعــة مبراجعــة أرصــدة التمويــل املدينــة علــى أســاس منتظــم لتحديــد مــا إذا كان ينبغــي تســجيل خســارة االنخفــاض يف القيمــة يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع .علــى وجــد التحديــد،
يتعــن علــى اإلدارة وضــع احــكام جوهريــة يف تقديــر قيمــة وتوقيــت التدفقــات النقديــة املســتقبلية عنــد حتديــد مســتوى املخصصــات املطلــوب احتســابها.
تستند مثل هذه التقديرات بصورة ضرورية إلى االفتراضات حول العديد من العوامل التي تشمل درجات مختلفة من األحكام وعدم التأكد.
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تقييم االستثمارات يف األسهم غير املسعرة
يستند تقييم االستثمارات يف األسهم غير املسعرة عاد ًة إلى أحد العوامل التالية:
• معامالت حديثة يف السوق بشروط جتارية متكافئة؛
• القيمة العادلة احلالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير؛
• مضاعف الربحية؛
• التدفقات النقدية املتوقعة مخصومة باملعدالت احلالية املطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة ،أو
• مناذج تقييم أخرى.
إن حتديــد التدفقــات النقديــة وعوامــل اخلصــم لالســتثمارات يف األســهم غيــر مســعرة يتطلــب تقديــر ًا جوهريـ ًا .ويوجــد عــدد مــن االســتثمارات التــي ال ميكــن حتديــد هــذا التقديــر لهــا بصــورة موثــوق
منهــا .ونتيجــة لذلــك ،فــإن هــذه االســتثمارات تــدرج بالتكلفــة ناقصـ ًا انخفــاض القيمــة.
عقود التأجير – تقدير معدل االقتراض املتزايد
ال ميكــن للمجموعــة أن حتــدد بســهولة معــدل الفائــدة الضمنــي يف عقــد التأجيــر وبالتالــي فإنهــا تســتخدم معــدل االقتــراض املتزايــد لقيــاس مطلوبــات التأجيــر .إن معــدل االقتــراض املتزايــد
هــو معــدل الفائــدة الــذي يتعــن علــى املجموعــة ســداده لالقتــراض ،علــى مــدى مــدة مماثلــة ومقابــل ضمــان مماثــل ،األمــوال الالزمــة للحصــول علــى أصــل ذي قيمــة مماثلــة لألصــل املرتبــط بحــق
االســتخدام يف بيئــة اقتصاديــة مماثلــة .لذلــك يعكــس معــدل االقتــراض املتزايــد مــا «يتعــن علــى املجموعــة» ســداده ،والــذي يتطلــب تقديـ ًـرا يف حالــة عــدم توفــر معــدالت ملحوظــة (مثــل الشــركات
التابعــة التــي ال تدخــل يف معامــات متويــل) أو عندمــا حتتــاج إلــى تعديــل لتعكــس شــروط وأحــكام عقــد التأجيــر (مثــل عقــود التأجيــر التــي يتــم توقيعهــا بعملــة مغايــرة للعملــة الرئيســية للشــركة
التابعــة) .تقــوم املجموعــة بتقديــر معــدل االقتــراض املتزايــد باســتخدام مدخــات ميكــن مالحظتهــا (مثــل أســعار الفائــدة يف الســوق) عندمــا تكــون متاحــة ومطلوبــة إلجــراء بعــض التقديــرات
اخلاصــة باملنشــأة (مثــل التصنيــف االئتمانــي الفــردي للشــركة التابعــة).
جتميع املنشآت التي حتتفظ املجموعة فيها بحصة أقل من أغلبية حقوق التصويت (السيطرة الفعلية)
تعتبــر املجموعــة أنهــا متــارس الســيطرة الفعليــة علــى شــركة مبــرد القابضــة ش.م.ك.ع .علــى الرغــم مــن أن لديهــا حقــوق تصويــت أقــل مــن % 50؛ حيــث ان املجموعــة هــي املســاهم األكبــر يف شــركة
مبــرد بحصــة يف حقــوق امللكيــة بنســبة  % 41.9بينمــا ميتلــك العديــد مــن املســاهمني اآلخريــن نســبة  % 58.1املتبقيــة مــن أســهمها والذيــن يحتفظــون بشــكل فــردي بأقــل بنســبة  .% 10إضافــة
إلــى ذلــك ،حتتفــظ الشــركة األم بتمثيــل األغلبيــة مبجلــس إدارة شــركة مبــرد.

5

معلومات املجموعة

تتضمن البيانات املالية املجمعة للمجموعة ما يلي:
اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

حصة امللكية%
2019
2020

األنشطة الرئيسية

شركة توازن القابضة ش.م.ك( .مقفلة) («توازن») 1

الكويت

-

% 100

شركة قابضة

شركة أعيان اإلجارة القابضة ش.م.ك( .قابضة)

الكويت

% 100

% 100

أنشطة اإلجارة

شركة بوابة الشرق العقارية ش.ش.و.

الكويت

% 100

% 100

خدمات عقارية

شركة مبرد القابضة ش.م.ك.ع«( .مبرد») 2

الكويت

% 41.9

% 50.5

جتارة وتأجير سيارات ثقيلة

مول اجلهراء – شركة محاصة

الكويت

% 77.1

% 84

اخلدمات العقارية

شركة محاصة يال مول

الكويت

-

% 74.0

اخلدمات العقارية

شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع( .أعيان ع) (محتفظ بها بشكل غير مباشر من خالل شركة توازن) 1

الكويت

-

% 61.0

اخلدمات العقارية

شركة عنان للتمويل العقاري ش.م.ك( .مقفلة) (محتفظ بها بشكل غير مباشر من خالل شركة أعيان العقارية)1

الكويت

-

% 61.0

التمويل العقاري

شركة تكاتف العقاري ش.م.ك( .مقفلة) (محتفظ بها بشكل غير مباشر من خالل شركة مبرد)

مصر

% 41.9

% 50.5

اخلدمات العقارية
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معلومات املجموعة (تتمة)

5

 1خــال الســنة احلاليــة ،أدت ترتيبــات تســوية الديــون مــع جهــات اإلقــراض إلــى فقــد الســيطرة علــى شــركة تــوازن ،وبالتالــي توقفــت املجموعــة عــن جتميــع شــركتي تــوازن وأعيــان العقاريــة (إيضــاح
 ،)24وقامــت املجموعــة باحملاســبة عــن نســبة  5%ومتثــل حصــة امللكيــة احملتفــظ بهــا يف شــركة تــوازن كأصــل مالــي مــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى وفق ـ ُا للمعيــار
الدولــي للتقاريــر املاليــة  :9األدوات املاليــة ،واحملاســبة عــن نســبة  15.13%ومتثــل حصــة امللكيــة احملتفــظ بهــا يف شــركة أعيــان العقاريــة كاســتثمار يف شــركة زميلــة وفقـ ًا ملعيــار احملاســبة الدولــي :28
اســتثمارات يف شــركات زميلــة وشــركات محاصــة (إيضــاح .)15
 2نتيجــة لترتيبــات تســوية الديــون مــع جهــات اإلقــراض ،انخفضــت ملكيــة املجموعــة يف شــركة مبــرد مــن  50.5%إلــى  ، 41.9%ومت تعديــل القيمــة الدفتريــة للحصــص املســيطرة وغيــر املســيطرة
بحيــث تعكــس التغيــرات يف حصــة امللكيــة النســبية يف الشــركة التابعــة .بالرغــم مــن أن املجموعــة متتلــك حاليـ ًا أقــل مــن  50%مــن حقــوق امللكيــة بشــركة مبــرد ،فقــد انتهــت اإلدارة إلــى أنهــا مــا زالــت
متــارس الســيطرة علــى الشــركة املســتثمر فيهــا حيــث يســتمر احتفــاظ املجموعــة بأغلبيــة حقــوق التصويــت يف ضــوء التشــتت الكبيــر يف هيــكل ملكيــة املســاهمني بهــا وغيــاب دليــل علــى حتالــف
مســاهمي األقليــة .كمــا حتــوز املجموعــة أغلبيــة املقاعــد ملجلــس اإلدارة ،وبالتالــي ،تعتبــر أنهــا متــارس الســيطرة الفعليــة علــى شــركة مبــرد بنــاءا علــى حتليــل املعاييــر الــواردة يف املعيــار الدولــي للتقاريــر
املاليــة  :10البيانــات املاليــة املجمعــة (إيضــاح .)4
يف  9ديســمبر  ،2020أعلنــت شــركة مبــرد التزامهــا بخطــة بيــع تتضمــن فقــد الســيطرة علــى شــركة تابعــة وهــي شــركة باتــك الصناعيــة ذ.م.م«( .باتــك») .وقــد مت اســتيفاء املعيــار الــازم لتوافــر الشــركة
للبيــع الفــوري يف تاريــخ االلتــزام باخلطــة ،وبالتالــي ،فقــد مت عــرض املوجــودات واملطلوبــات املرتبطــة بشــركة باتــك كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع يف البيانــات املاليــة املجمعــة وتســجيلها يف الفتــرة
احلاليــة كعمليــة موقوفــة وفقـ ًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  5املوجــودات غيــر املتداولــة احملتفــظ بهــا لغــرض البيــع والعمليــات املوقوفــة.
كمــا يف  31ديســمبر  ،2020قامــت شــركة مبــرد بتصنيــف إحــدى شــركاتها التابعــة كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع وعمليــات موقوفــة .وبلغــت قيمــة املوجــودات املصنفــة كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع
واملطلوبــات املرتبطــة مباشــر ًة مبوجــودات مصنفــة كمحتفــظ بهــا لغــرض البيــع  1,979,363دينــار كويتــي و 479,363دينــار كويتــي علــى التوالــي .مت عــرض اخلســارة مــن العمليــة املوقوفــة مببلــغ
 199,620دينــار كويتــي ( :2019خســارة مببلــغ  51,429دينــار كويتــي) يف بنــد منفصــل يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ.

شركات تابعة جوهرية مملوكة بصورة جزئية
كمــا يف  31ديســمبر  ،2020انتهــت املجموعــة إلــى أن شــركة مبــرد ( :2019شــركتي أعيــان العقاريــة ومبــرد) هــي الشــركة التابعــة الوحيــدة التــي متتلــك فيهــا حصــص غيــر مســيطرة جوهريــة للبيانــات
املاليــة املجمعــة.
فيما يلي املعلومات املالية املتعلقة بالشركات التابعة التي متتلك حصص غير مسيطرة جوهرية:
نسبة حصة امللكية احملتفظ بها من خالل احلصص غير املسيطرة:
2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.

-

39%

شركة مبرد للنقل ش.م.ك.ع.

58.1%

49.5%

األرصدة املتراكمة للحصص غير املسيطرة اجلوهرية:
2020
دينار كويتي

شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.

-

شركة مبرد للنقل ش.م.ك.ع.

11,571,969

2019
دينار كويتي
26,587,585
10,236,410

(اخلسائر) األرباح املوزعة على احلصص غير املسيطرة اجلوهرية:
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شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.

2020
دينار كويتي
(1 )580,440

2019
دينار كويتي
1 866,257

شركة مبرد للنقل ش.م.ك.ع.

()27,561

483,924
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معلومات املجموعة (تتمة)
 1املصنف ضمن (اخلسارة) الربح من العمليات املوقوفة يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع ،وميثل النتائج حتى تاريخ فقط السيطرة ..أي يف  18أكتوبر .2020
فيما يلي ملخص املعلومات املالية لهذه الشركات التابعة .تستند هذه املعلومات إلى املبالغ قبل استبعاد املعامالت فيما بني شركات املجموعة والتعديالت املتعلقة بالتجميع.
2020

2019

أعيان العقارية

مبرد

أعيان العقارية

مبرد

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

ملخص بيان األرباح أو اخلسائر
اإليرادات

701,880

1,077,404

5,198,168

املصروفات

(1)1,914,213

()1,032,865

()2,866,775

(خسارة) ربح السنة

()1,212,333

44,539

2,331,393

────────

────────

────────

68,9372

()87,833

2,218,945

═════════

═════════

═════════

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

1

2,085,097

1

()1,076,885

1

1,008,212

1

────────
1,340,380

2

═════════

 1املصنف ضمن (اخلسارة) الربح من العمليات املوقوفة يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع ،وميثل النتائج حتى تاريخ فقد السيطرة ..أي يف  18أكتوبر .2020
 2املصنف ضمن إجمالي اإليرادات (اخلسائر) الشاملة من العمليات املوقوفة يف بيان الدخل الشامل املجمع ،وميثل النتائج حتى تاريخ فقد السيطرة ..أي يف  18أكتوبر .2020
2020
أعيان العقارية
دينار كويتي

2019
مبرد

أعيان العقارية

مبرد

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

ملخص بيان املركز املالي
إجمالي املوجودات

-

إجمالي املطلوبات
إجمالي حقوق امللكية

23,304,058

111,624,303

24,988,721

-

3,314,067

19,203,000

4,274,395

────────

────────

────────

────────

-

19,989,991

92,421,303

20,714,326

═════════

═════════

═════════

═════════

ملخص معلومات التدفقات النقدية
التشغيل

254,072

516,110

()3,371,517

917,734

االستثمار

1,602,647

()705,271

6,044,162

46,000

التمويل

()1,324,217

()1,031,045

()2,151,921

()1,628,355

────────

────────

────────

────────

532,502

()1,220,206

═════════

═════════

صايف الزيادة (النقص) يف النقد والنقد املعادل

520,724
═════════

()664,621
═════════
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اإليرادات من عمليات التأجير

6

2020

إيرادات تأجير عقود تأجير تشغيلي
إيرادات خدمات وصيانة وأخرى
ربح بيع سيارات
ناقص ًا :استهالك سيارات (إيضاح )18
ناقص ًا :مصروفات صيانة وأخرى

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

17,035,378
1,071,062
1,827,171
────────

18,705,764
1,374,206
2,243,894
────────

19,933,611
()8,280,740
()2,082,910
────────

22,323,864
()9,161,750
()2,466,462
────────

9,569,961

10,695,652

═════════

═════════

إيرادات عقارات وإنشاءات

7

2020

ربح بيع عقارات استثمارية
(خسائر) أرباح تقييم من عقارات استثمارية
إيرادات تأجير من عقارات استثمارية
إيرادات تأجير من حقوق استئجار
استهالك موجودات حق االستخدام متعلقة بحقوق استئجار (إيضاح )18
إطفاء حقوق استئجار (إيضاح )19
مصروفات متعلقة بعقارات

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

()44,035
2,516,243
2,237,622
()1,084,164
()1,335,415
()317,075
─────────

71,000
356,211
2,975,401
3,459,010
()957,210
()1,331,761
()1,132,908
─────────

-

3,439,743

1,973,176
═════════

═════════

2020

2019

إيرادات من استثمارات وودائع ادخار

8

ودائع استثمارية وارباح ادخار
إيرادات توزيعات أرباح
التغيرات يف القيمة العادلة ملوجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

دينار كويتي

715,946
142,332
()45,768
─────────
812,510
═════════

دينار كويتي

757,882
150,224
()369,702
─────────
538,404
═════════

إيرادات أخرى

9

2020

دينار كويتي

منح من الهيئة العامة للقوى العاملة
إيرادات أخرى
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123,272
215,891
─────────
339,163
═════════

2019

-

دينار كويتي

530,556
─────────
530,556
═════════
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10

صايف خسائر انخفاض القيمة وخسائر االئتمان املتوقعة واملخصصات
2020

رد مخصص انخفاض قيمة مديني متويل إسالمي
خسائر انخفاض قيمة موجودات أخرى (إيضاح )17
خسائر االئتمان املتوقعة ملدينني جتاريني (إيضاح )17
انخفاض قيمة الشهرة
شطب عقار استثماري (إيضاح )16
خسائر انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات (إيضاح )18
صايف خسائر انخفاض قيمة استثمار يف شركات زميلة (إيضاح )15
حتميل مخصص دعاوى قضائية

دينار كويتي

()51,555
438,827
356,921
        195,681
89,113
791,035

()154,991
2,314,028
848,001
945,874
525,000
7,303
8,202,361
525,773

──────────

──────────

══════════

══════════

1,820,022

11

2019
دينار كويتي

13,213,349

مصروفات أخرى
2020

مصروفات مباني
أتعاب قانونية ومهنية
مصروفات تسويق وإعالن
مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركات زميلة
مصروفات متنوعة أخرى

دينار كويتي

─────────

─────────

═════════

═════════

398,569
808,666
162,582
25,000
819,712

2,214,529

12

2019
دينار كويتي

389,517
568,286
137,383
59,457
540,404

1,695,047

ربحية (خسارة) السهم
يتــم احتســاب مبالــغ ربحيــة الســهم األساســية بقســمة ربــح (خســارة) الســنة اخلــاص مبســاهمي الشــركة األم علــى املتوســط املرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة .ويتــم احتســاب ربحيــة
األســهم املخففــة بقســمة الربــح (اخلســارة) اخلــاص مبســاهمي األســهم العاديــة للشــركة األم علــى املتوســط املرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة زائــدا املتوســط املرجــح لعــدد األســهم
العاديــة التــي ســيتم إصدارهــا لتحويــل كافــة األســهم العاديــة املخففــة احملتملــة إلــى أســهم عاديــة .اخــذا يف االعتبــار عــدم وجــود أدوات مخففــة قائمــة ،فــإن ربحيــة الســهم األساســية واملخففــة متماثلــة.
2020

ربح (خسارة) السنة اخلاص مبساهمي الشركة األم من العمليات املستمرة (دينار كويتي)
(خسارة) ربح السنة اخلاص مبساهمي الشركة األم من العمليات املوقوفة (دينار كويتي)
ربح (خسارة) السنة اخلاص مبساهمي الشركة األم (دينار كويتي)
املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (أسهم)*
ربحية (خسارة) السهم األساسية واملخففة من العمليات املستمرة اخلاصة مبساهمي الشركة األم (فلس)
(خسارة) ربحية السهم األساسية واملخففة من العمليات املوقوفة اخلاصة مبساهمي الشركة األم (فلس)
ربحية (خسارة) السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبساهمي الشركة األم (فلس)

دينار كويتي

29,806,166

2019
دينار كويتي

()18,271,998

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

()9,120,800
20,685,366

3,656,553

()14,615,445

801,673,982

801,673,982

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

37.18

()11.38
25.80

()22.79
4.56

()18.23

* يأخذ املتوسط املرجح لعدد األسهم يف االعتبار تأثير املتوسط املرجح للتغييرات يف أسهم اخلزينة خالل السنة.
لم يتم إجراء عمليات تتضمن أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة بني تاريخ البيانات املالية املجمعة وتاريخ التصريح بإصدار هذه البيانات املالية املجمعة.
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النقد والنقد املعادل
ألغراض بيان التدفقات النقدية املجمع ،يتكون النقد والنقد املعادل مما يلي يف  31ديسمبر:
2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

نقد لدى البنوك ويف الصندوق

5,851,865

6,480,649

ودائع قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية

28,000,000

44,905,000

─────────

─────────

النقد والودائع قصيرة األجل

33,851,865

51,385,649

ناقص ًا :أرصدة محتجزة

)(51,955

)(51,707

─────────

─────────

33,799,910

51,333,942

═════════

═════════

النقد والنقد املعادل

يتــم إيــداع الودائــع قصيــرة األجــل لفتــرات متباينــة وميكــن إلغاءهــا بصــورة مبكــرة عنــد الطلــب ،اســتناد ًا إلــى املتطلبــات النقديــة الفوريــة للمجموعــة وحتقــق متوســط عائــدات وفقـ ًا ملعــدالت الوديعــة
قصيــرة األجــل ذات الصلــة والتــي تتــراوح مــن  1%إلــى  2% :2019( 3.25%إلــى  )3.25%ســنوي ًا.
14

مدينو متويل إسالمي
2020

مساومة

دينار كويتي

إجارة

دينار كويتي

تورق

دينار كويتي

املجموع

دينار كويتي

إجمالي املدينني

5,151,828

2,101,991

1,101,634

8,355,453

ناقص ًا :إيرادات مؤجلة

)(873,496

)(337,647

)(94,711

)(1,305,854

─────────

─────────

─────────

─────────

4,278,332

1,764,344

1,006,923

7,049,599

ناقص ًا :خسائر انخفاض القيمة
 عامةمحددة

4,278,332

1,764,344

1,006,923

7,049,599

─────────

─────────

─────────

─────────

4,278,332

1,764,344

1,006,923

7,049,599

─────────

─────────

─────────

─────────

إجمالي مبلغ التسهيالت االئتمانية احملددة بشكل فردي كمنخفضة القيمة

80

-

-

-

-

-

-

═════════

═════════

═════════

═════════

5,151,828

2,101,991

1,101,634

8,355,453

═════════

═════════

═════════

═════════
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مدينو متويل إسالمي (تتمة)
2019

مساومة

إجارة

عقارات

تورق

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

إجمالي املدينني

5,214,765

2,109,552

24,036

1,101,634

8,449,987

ناقص ًا :إيرادات مؤجلة

)(885,499

)(339,407

)(560

)(94,711

)(1,320,177

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

4,329,266

1,770,145

23,476

1,006,923

7,129,810

ناقص ًا :خسائر انخفاض القيمة
 عامةمحددة

-

-

233
-

4,329,266

1,770,145

─────────

─────────

─────────

4,329,266

1,770,145

233

1,006,923

─────────

─────────

─────────

─────────

إجمالي مبلغ التسهيالت االئتمانية احملددة بشكل فردي كمنخفضة القيمة

-

233

-

═════════

═════════

5,214,765

2,109,552

═════════

═════════

1,006,923

7,106,334

─────────

─────────

7,106,567
─────────

-

23,243
═════════

═════════

23,243

═════════

═════════

1,101,634

8,425,951

═════════

═════════

تقــدر خســائر االئتمــان املتوقعــة للتســهيالت االئتمانيــة احملــددة احملتســبة طبقـ ًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9التزامـ ًا بتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي مببلــغ  7,049,599دينــار كويتــي كمــا يف
 31ديســمبر  7,106,334 :2019( 2020دينــار كويتــي) ،وهــو أقــل مــن املخصــص املطلــوب احتســابه وفقـ ًا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي .ونتيجــة لذلــك ،لــم يتــم احتســاب أيــة مخصصــات إضافيــة.
فيما يلي حتليل قطاع األعمال ألرصدة التمويل اإلسالمي املدينة لدى املجموعة (بالصايف بعد املخصصات):
2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

إنشاءات وعقارات

-    

23,243

أخرى

-    

-    

─────────

─────────

-    

23,243

═════════

═════════
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مدينو متويل إسالمي (تتمة)
فيما يلي احلركة يف مخصص انخفاض قيمة أرصدة التمويل اإلسالمي املدينة وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي خالل السنة:
عامة
2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

يف  1يناير

233

887

7,106,334

7,268,293

7,106,567

7,269,180

صايف الرد
خالل السنة

)(233

)(654

)(51,556

)(154,992

)(51,789

)(155,646

املشطوب

-    

-    

)(5,179

)(6,967

)(5,179

)(6,967

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

-    

233

7,049,599

7,106,334

7,049,599

7,106,567

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

يف  31ديسمبر

15

محددة
2020
دينار كويتي

املجموع

استثمار يف شركات زميلة
يعرض اجلدول التالي الشركات الزميلة الرئيسية للمجموعة:
االسم

بلد
التأسيس

شــركة عمــان للخدمــات اللوجســتية املتكاملــة ش.م.ع.م«( .عمــان للخدمــات
1
اللوجســتية»)

حصة امللكية %
2020

شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع«( .أعيان ع»)

2

شركة برج هاجر العقارية ش.م.ك( .مقفلة) («هاجر»)
شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع«( .مشاعر»)

3

3

شركة رواحل القابضة ش.م.ك( .مقفلة) («رواحل»)

3

شركة اجلداف العقارية ش.م.ك( .مقفلة) («اجلداف»)
شركة أعيان لإلجارة ذ.م.م«( .أعيان لإلجارة»)

82

3

3

القيمة الدفترية

األنشطة الرئيسية

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

عمان

% 50.0

% 50.0

خدمات لوجستية

3,628,850

3,787,069

الكويت

% 15.1

-    

خدمات عقارية

4,702,891

-    

الكويت

-    

% 31.5

الضيافة
واخلدمات السكنية

-    

5,820,916

الكويت

-    

% 24.5

عقارات

-    

5,720,433

الكويت

-    

% 33.4

نقل

-    

5,709,344

الكويت

-    

% 26.5

عقارات

-    

2,917,624

قطر

-    

% 33.0

شركة إجارة

-    

5,759,221

2019
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استثمار يف شركات زميلة (تتمة)
 1تتضمن القيمة الدفترية لالستثمار يف الشركة الزميلة شهرة مببلغ  112,822دينار كويتي ( 112,822 :2019دينار كويتي).
 2قبــل  18أكتوبــر ( 2020تاريــخ فقــدان املجموعــة الســيطرة علــى شــركة تــوازن نتيجــة ترتيــب تســوية الديــن مــع جهــات اإلقــراض) ،قامــت املجموعــة باحملاســبة عــن شــركة أعيــان العقاريــة كشــركة
تابعــة ،وجتميــع النتائــج واملوجــودات واملطلوبــات للشــركة املســتثمر فيهــا .بعــد فقــدان الســيطرة علــى الشــركة التابعــة الســابقة ،توقفــت املجموعــة عــن جتميــع شــركة أعيــان العقاريــة ،وقــررت اإلدارة
إلــى أنهــا متــارس تأثيــر ملمــوس علــى الشــركة املســتثمر فيهــا مــن خــال كل مــن مســاهمتها ،واملشــاركة الفعالــة ملمثليهــا يف عضويــة مجلــس إدارة شــركة أعيــان العقاريــة .ونتيجــة لذلــك ،قامــت
املجموعــة باحملاســبة عــن حصــة امللكيــة املتبقيــة احملتفــظ بهــا مباشــرة يف شــركة أعيــان العقاريــة (بنســبة  )% 15.1كاســتثمار يف شــركة زميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة احملاســبية اعتبــارا
مــن تاريــخ فقــدان الســيطرة علــى شــركة أعيــان وذلــك وفقـ ًا ملعيــار احملاســبة الدولــي  :28اســتثمارات يف شــركات زميلــة وشــركات محاصــة .تســتند القيمــة الدفتريــة املبدئيــة للشــركة الزميلــة لــدى
املجموعــة إلــى القيمــة العادلــة حلصــة امللكيــة احملتفــظ بهــا (مببلــغ  4,702,891دينــار كويتــي) يف تاريــخ فقــدان الســيطرة ،وتعــرض يف الفتــرة احلاليــة كعمليــة موقوفــة .مت عــرض املعلومــات
املاليــة املتعلقــة بالعمليــة املوقوفــة للفتــرة وحتــى تاريــخ فقــدان الســيطرة واخلســارة مــن البيــع املقــدر مببلــغ  5,581,747دينــار كويتــي (إيضــاح رقــم .)24
 3مت االحتفــاظ باســتثمار املجموعــة يف هــذه الشــركات الزميلــة مــن خــال شــركتي تــوازن وأعيــان العقاريــة .وقــد أدت ترتيبــات تســوية الديــن مــع جهــات اإلقــراض إلــى تخفيــف حصــة ملكيــة املجموعــة
يف هــذه الشــركات ،وبنــاءا عليــه ،توقفــت املجموعــة عــن ممارســة التأثيــر امللمــوس علــى الشــركات املســتثمر فيهــا ،كمــا توقفــت عــن احملاســبة عــن االســتثمار يف شــركات زميلــة بطريقــة حقــوق امللكيــة.

حصة املجموعة يف صايف املوجودات
املوجودات
املطلوبات
حصة املجموعة يف صايف املوجودات
الشهرة
القيمة العادلة /خسائر االنخفاض يف القيمة (إيضاح )24
ظ

حصة املجموعة يف إجمالي اإليرادات الشاملة
اإليرادات من العمليات املستمرة
(املصروفات) اإليرادات من العمليات املوقوفة
احلصة يف (اخلسارة) من العمليات املستمرة
احلصة يف (اخلسارة) الربح من العمليات املوقوفة
احلصة يف اخلسائر الشاملة األخرى من العمليات املستمرة
احلصة يف اإليرادات (اخلسائر) الشاملة األخرى من العمليات املوقوفة
توزيعات أرباح مستلمة

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

22,203,634

63,888,195

)(8,236,968

)(25,792,732

─────────

─────────

13,966,666

38,095,463

112,822

112,822

)(5,581,747

)(8,493,678

─────────

─────────

8,497,741

29,714,607

═════════

═════════

746,251

5,898,309

)(5,981,565

4,927,231

═════════

═════════

)(347,841

)(5,843,421

)(3,391,510

1,936,783

═════════

═════════

)(4,404

)(107,134

74,550

)(180,051

═════════

═════════

1,007,805

675,764

═════════

═════════
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استثمار يف شركات زميلة (تتمة)
فيما يلي مطابقة ملخص املعلومات املالية بالقيمة الدفترية للشركات الزميلة:
املطابقة مع القيمة الدفترية
كما يف  1يناير
إضافات
فقدان السيطرة على شركة تابعة واالحتفاظ بها كشركة زميلة
البيع احملتمل لشركة زميلة نتيجة فقدان السيطرة على شركات تابعة
إعادة التصنيف إلى موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر عند فقدان التأثير امللموس
حصة يف نتائج العمليات املستمرة
حصة يف نتائج شركات زميلة مباعة
حصة يف (اخلسائر) الشاملة األخرى من العمليات املستمرة
حصة يف اإليرادات (اخلسائر) الشاملة األخرى من العمليات املوقوفة
توزيعات أرباح مستحقة من شركات زميلة
توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
خسائر انخفاض القيمة (إيضاح )10
خسائر القيمة العادلة عند االعتراف املبدئي (إيضاح )24
رد مخصص انخفاض قيمة شركة زميلة مستبعدة
بيع /استرداد شركات زميلة
تعديالت حتويل عمالت أجنبية
كما يف  31ديسمبر

2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي
44,008,269 29,714,607
-    
295,000
-     10,482,782
)-     (21,507,645
-    
)(249,202
)(5,843,421
)(347,841
)1,936,783 (3,260,865
)(107,134
)(4,404
)(180,051
74,550
)(628,439
)(235,945
)(675,764
)(799,855
)(8,202,361
)(89,113
)-     (5,581,747
8,982
-    
)(619,578
)(39,887
17,321
47,306
─────────

─────────

═════════

═════════

8,497,741

29,714,607

ملخص املعلومات املالية للشركات الزميلة
يوضــح اجلــدول التالــي ملخــص املعلومــات املاليــة للشــركات الزميلــة التــي تعتبــر جوهريــة للمجموعــة .تعكــس املعلومــات املفصــح عنهــا املبالــغ املعروضــة يف البيانــات املاليــة للشــركات الزميلــة ذات
الصلــة وليــس حصــة املجموعــة يف تلــك املبالــغ:

2020
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات واحلصص غير املسيطرة
حقوق امللكية اخلاصة بالشركة األم
حصة املجموعة يف حقوق امللكية %
حصة املجموعة يف الشركة الزميلة
الشهرة
خسائر القيمة العادلة عند االعتراف املبدئي (إيضاح )24
القيمة الدفترية الستثمار املجموعة يف الشركة الزميلة
املطلوبات احملتملة وااللتزامات

84

دينار كويتي
111,962,284
)(43,987,150

عمان
للخدمات
اللوجستية
دينار كويتي
10,195,479
)(3,163,424

─────────

─────────

67,975,134
15.13%
10,284,638
-    
)(5,581,747

7,032,055
50.0%
3,516,028
112,822
-    

─────────

─────────

أعيان العقارية

4,702,891

3,628,850

═════════

═════════

-    

-    

═════════

═════════
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استثمار يف شركات زميلة (تتمة)
أعيان العقارية

2020

دينار كويتي

عمان
للخدمات
اللوجستية
دينار كويتي

(اخلسارة) الربح

)(1,218,316

82,690

اخلسائر الشاملة األخرى

)(29,105

-    

─────────

─────────

)(1,247,421

82,690

═════════

═════════

إجمالي (اخلسائر) اإليرادات الشاملة

شركة مشاعر
دينار كويتي
33,360,246
)(10,043,861

برج هاجر
دينار كويتي
58,498,480
)(40,019,382

شركة رواحل
دينار كويتي
38,240,074
)(21,139,413

شركة اجلداف
دينار كويتي
11,053,894
)(51,186

شركة أعيان لإلجارة
دينار كويتي
23,246,114
)(5,793,930

شركة عمان
دينار كويتي
10,826,797
)(3,478,303

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

حقوق امللكية اخلاصة بالشركة األم
حصة املجموعة يف حقوق امللكية %

23,316,385
24.5%

18,479,098
31.5%

17,100,661
33.4%

11,002,708
26.5%

17,452,184
33%

7,348,494
50.0%

حصة املجموعة يف الشركة الزميلة
الشهرة

5,720,433
-    

5,820,916
-    

5,709,342
-    

2,917,624
-    

5,759,221
-    

3,674,247
112,822

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

2019
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات واحلصص غير املسيطرة

القيمة الدفترية الستثمار املجموعة يف الشركة الزميلة
املطلوبات احملتملة وااللتزامات
2019
اإليرادات
الربح (اخلسارة)
اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي اإليرادات الشاملة
توزيعات أرباح من شركات زميلة

5,720,433

5,820,916

5,709,342

2,917,624

5,759,221

3,787,069

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

-    

-    

-    

-    

-    

-    

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

شركة مشاعر
دينار كويتي
3,421,574
1,658,585
632,647

برج هاجر
دينار كويتي
6,116,114
3,795,016
-    

شركة رواحل
دينار كويتي
3,437,368
775,930
48,695

شركة اجلداف
دينار كويتي
2,481
)(8,482
-    

شركة أعيان لإلجارة
دينار كويتي
3,069,472
1,954,191
-    

شركة عمان
دينار كويتي
5,674,173
)(159,522
-    

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

2,291,232

3,795,016

824,625

)(8,482

1,954,191

)(159,522

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

-    

-    

207,950

-    

1,096,458

-    

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

تبلغ القيمة العادلة إلحدى الشركات الزميلة  3,699,608دينار كويتي وليست القيمة العادلة للشركات الزميلة املتبقية متاحة لكونها غير مدرجة يف سوق لألوراق املالية.
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عقارات استثمارية
2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

كما يف  1يناير

123,563,008

140,655,853

إضافات

192,395

2,378,468

استبعادات

)(1,607,000

)(19,324,521

(خسائر) أرباح تقييم من عقارات استثمارية

)(69,566

28,581

شطب عقار استثماري (إيضاح )10

-    

)(525,000

إلغاء االعتراف بعقارات نتيجة فقد السيطرة على شركات تابعة

)(92,576,754

-    

فروق حتويل عمالت أجنبية

51,641

349,627

─────────

─────────

29,553,724

123,563,008

═════════

═════════

عقارات مطورة

29,553,724

119,594,655

عقارات قيد التطوير

-    

3,968,353

─────────

─────────

29,553,724

123,563,008

═════════

═════════

كما يف  31ديسمبر

خــال الســنة احلاليــة ،قامــت املجموعــة ببيــع عقــارات اســتثمارية يبلــغ إجمالــي قيمتهــا الدفتريــة  1,607,000دينــار كويتــي ( 19,324,521 :2019دينــار كويتــي) لقــاء إجمالــي مقابــل نقــدي مببلــغ
 1,800,000دينــار كويتــي ( 20,506,000 :2019دينــار كويتــي) ونتــج عــن ذلــك ربــح مــن البيــع مببلــغ  193,000دينــار كويتــي ( 1,181,479 :2019دينــار كويتــي) مت تســجليه يف بيــان األربــاح أو
اخلســائر املجمــع مــن العمليــات املوقوفــة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ.
مت رهــن عقــارات اســتثمارية تبلــغ قيمتهــا الدفتريــة  18,437,370دينــار كويتــي ( 68,310,252 :2019دينــار كويتــي) كضمــان مقابــل دائنــي متويــل إســامي .تعمــل الشــركة األم علــى اســترداد هــذه
الضمانــات بعــد إمتــام اتفاقيــات تســوية الديــن التــي مت توقيعهــا مــع الدائنــن (إيضــاح .)24
خــال الســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  ،2020مت إلغــاء االعتــراف بعقــارات اســتثمارية بقيمــة دفتريــة مببلــغ  92,576,754دينــار كويتــي مملوكــة لشــركتي تــوازن وأعيــان العقاريــة نظــر ًا لفقــد
الســيطرة علــى شــركتي تــوازن وأعيــان العقاريــة نتيجــة اتفاقيــة تســوية الديــن (إيضــاح .)24
يتــم حتديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية اســتنادا إلــى تقييمــات مت إجراءهــا مــن قبــل مقيمــن مســتقلني ومعتمديــن ذوي مؤهــات مهنيــة وخبــرة تتعلــق مبواقــع ونوعيــة العقــارات
االســتثمارية التــي يتــم تقييمهــا .وتتوافــق منــاذج التقييــم املطبقــة مــع مبــادئ املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  13وتتحــدد القيمــة العادلــة مــن خــال اجلمــع بــن طريقــة رســملة اإليــرادات وطريقــة
املقارنــة بالســوق أخــذا يف االعتبــار طبيعــة واســتخدام كل عقــار .يتــم تقديــر القيمــة العادلــة باســتخدام طريقــة رســملة اإليــرادات بنــاءا علــى صــايف إيــرادات التشــغيل املعتــادة الناجتــة مــن العقــار،
ويتــم قســمتها علــى معــدل الرســملة (اخلصــم) .وفقــا لطريقــة املقارنــة بالســوق ،يتــم تقديــر القيمــة العادلــة بنــاءا علــى املقارنــة مبعامــات مماثلــة .إن وحــدة املقارنــة املطبقــة مــن قبــل املجموعــة
هــي ســعر املتــر املربــع .اســتنادا إلــى هــذه التقييمــات ،ســجلت القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية انخفــاض مببلــغ  69,566دينــار كويتــي مقارنــة بقيمتهــا الدفتريــة كمــا يف  31ديســمبر 2020
(زيــادة يف القيمــة العادلــة خــال ســنة  28,581 :2019دينــار كويتــي) .تقــوم املجموعــة بتصنيــف عقاراتهــا االســتثمارية ضمــن املســتوى  2يف اجلــدول الهرمــي لقيــاس القيمــة العادلــة (إيضــاح .)34
إن االرتفــاع (االنخفــاض) اجلوهــري يف الســعر املقــدر لــكل متــر مربــع وقيمــة اإليجــار املقــدرة ومنــو اإليجــار ســنوي ًا ،كل علــى حــدة ،قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع (انخفــاض) جوهــري يف القيمــة العادلــة علــى
أســاس خطــي .كمــا أن االرتفــاع (االنخفــاض) يف معــدل الشــغور علــى املــدى الطويــل ومعــدل اخلصــم (وعائــد التخــارج) ،كل علــى حــدة ،قــد يــؤدي إلــى انخفــاض (ارتفــاع) جوهــري يف القيمــة العادلــة.
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موجودات أخرى

مدينون جتاريون ،بالصايف
مدينون من بيع عقارات
مصروفات مدفوعة مقدماً
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )29
دفعات مقدماً إلى موردين
مخزون
تأمينات مستردة
توزيعات أرباح مستحقة
مدينون آخرون

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

3,357,281
837,819
734,681
2,168
36,496
854,153
1,006,882
156,163

3,924,505
20,000
986,503
2,518,065
27,172
642,123
715,266
792,367
1,417,743

─────────

─────────

6,985,643

11,043,744

═════════

═════════

كمــا يف  31ديســمبر  ،2020متثــل القيمــة الدفتريــة لألرصــدة التجاريــة املدينــة لــدى املجموعــة بالصــايف بعــد مخصــص خســائر االئتمــان املتوقعــة مببلــغ  8,440,383دينــار كويتــي (:2019
 8,753,696دينــار كويتــي).
يوضح اجلدول التالي احلركة يف مخصص خسائر االئتمان املتوقعة لألرصدة التجارية املدينة ومخصص انخفاض قيمة املوجودات األخرى.
2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

كما يف  1يناير

15,015,721

13,268,442

انخفاض قيمة موجودات أخرى للعمليات املستمرة (إيضاح * )10

438,827

2,314,028

انخفاض قيمة موجودات أخرى للعمليات املوقوفة *

499,081

124,480

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة للمدينني التجاريني مدرج ضمن العمليات املستمرة (إيضاح )10

356,921

848,001

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة للمدينني التجاريني مدرج ضمن العمليات املوقوفة

45,171

)(27,732

مشطوبات **

)(1,556,210

)(1,492,810

إعادة التصنيف إلى موجودات محتفظ بها لغرض البيع

)(174,358

-

إلغاء االعتراف نتيجة فقد السيطرة على الشركات التابعة

)(639,796

-

احلركة يف أسعار حتويل العمالت األجنبية

-

)(18,688

──────────

──────────

13,985,357

15,015,721

══════════

══════════

كما يف  31ديسمبر

ميثل ذلك انخفاض قيمة األرصدة املدينة خالف األرصدة التجارية املدينة.
** ميثل ذلك شطب األرصدة املدينة (مبا يف ذلك األرصدة التجارية املدينة مببلغ  519,791دينار كويتي) التي تعتبر غير قابلة للتحصيل.
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ممتلكات ومعدات

18

أراضي مستأجرة

مباني

أثاث
وتركيبات

أدوات
ومعدات مكتبية

سيارات

سيارات
مستأجرة

موجودات حق
االستخدام

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

التكلفة والتقييم
كما يف  1يناير 2020

11,537,000

3,296,544

714,449

5,608,659

1,672,489

52,509,976

5,140,002

80,479,119

إضافات

-

2,299

5,364

37,808

-

15,985,822

-

16,031,293

تعديل إعادة التقييم

837,000

-

-

-

-

-

-

837,000

حتويالت

-

-

-

-

)(112,841

)(9,645,329

-

)(9,758,170

بنود معاد تصنيفها إلى
موجودات محتفظ بها
لغرض البيع

)(693,000

)(637,990

)(13,197

)(1,522,065

)(24,121

-

)(101,904

)(2,992,277

إلغاء اعتراف نتيجة فقد
السيطرة على شركات
تابعة

-

-

)(131,532

)(173,767

-

-

-

)(305,299

استبعادات

-

-

-

)(61,289

-

)(9,513,712

-

)(9,575,001

كما يف  31ديسمبر
2020

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

11,681,000

2,660,853

575,084

3,889,346

1,535,527

49,336,757

5,038,098

74,716,665

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

االستهالك وانخفاض
القيمة
كما يف  1يناير 2020

-

430,426

676,591

5,166,488

1,354,626

11,417,041

1,295,447

20,340,619

االستهالك احململ للسنة

-

107,415

7,525

45,989

86,670

8,194,070

1,305,409

9,747,078

انخفاض القيمة (إيضاح
)10

-

-

-

-

-

195,681

-

195,681

حتويالت

-

-

-

-

)(111,519

)(9,646,651

-

)(9,758,170

بنود معاد تصنيفها إلى
موجودات محتفظ بها
لغرض البيع

-

)(263,181

)(13,197

)(1,294,400

)(22,129

-

)(85,778

)(1,678,685

إلغاء اعتراف نتيجة فقد
السيطرة على شركات تابعة

-

-

)(120,045

)(160,510

-

-

-

)(280,555

استبعادات

-

-

-

)(2,576

-

-

-

)(2,576

─────────

كما يف  31ديسمبر
2020
صايف القيمة الدفترية:

كما يف  31ديسمبر 2020
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─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

274,660

550,874

3,754,991

1,307,648

10,160,141

2,515,078

18,563,392

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

11,681,000

2,386,193

24,210

134,355

227,879

39,176,616

2,523,020

56,153,273

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════
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ممتلكات ومعدات (تتمة)

18

أراضي مستأجرة

مباني

أثاث
وتركيبات

أدوات
ومعدات مكتبية

سيارات

سيارات
مستأجرة

موجودات حق
االستخدام

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

التكلفة والتقييم
كما يف  1يناير 2019

10,946,000

3,309,306

696,296

5,541,949

2,572,555

55,251,104

-

78,317,210

تأثير تطبيق املعيار الدولي
للتقارير املالية 16

-

-

-

-

-

-

5,140,002

5,140,002

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

كما يف  1يناير ( 2019معاد
إدراجه)

10,946,000

3,309,306

696,296

5,541,949

2,572,555

55,251,104

5,140,002

83,457,212

إضافات

-

113,078

18,153

66,710

642

18,662,116

-    

18,860,699

تعديل إعادة التقييم

591,000

-    

-    

-    

-    

-    

-    

591,000

حتويل

-    

-    

-    

-    

)(90,708

)(9,256,894

-    

)(9,347,602

استبعادات

-    

)(125,840

-    

-    

)(810,000

)(12,146,350

-    

)(13,082,190

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

11,537,000

3,296,544

714,449

5,608,659

1,672,489

52,509,976

5,140,002

80,479,119

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

كما يف  31ديسمبر 2019
االستهالك وانخفاض القيمة
كما يف  1يناير 2019

-    

409,346

662,397

5,078,806

1,333,994

11,623,525

-    

19,108,068

االستهالك احململ للسنة

-    

139,617

14,194

87,682

99,762

9,061,988

1,295,447

10,698,690

انخفاض القيمة (إيضاح )10

-    

7,303

-    

-    

-    

-    

-    

7,303

حتويل

-    

)(125,840

-    

-    

)(79,130

)(9,268,472

-    

)(9,473,442

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

-    

430,426

676,591

5,166,488

1,354,626

11,417,041

1,295,447

20,340,619

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

11,537,000

2,866,118

37,858

442,171

317,863

41,092,935

3,844,555

60,138,500

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

كما يف  31ديسمبر 2019
صايف القيمة الدفترية:
كما يف  31ديسمبر 2019
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ممتلكات ومعدات (تتمة)

التزامات عقود التأجير التشغيلي – املجموعة كمؤجر
قامــت املجموعــة بإبــرام عقــود تأجيــر جتاريــة ألســطول ســياراتها ضمــن الســياق الطبيعــي لألعمــال .وفيمــا يلــي احلــد األدنــى لإليجــارات املســتقبلية املســتحقة مبوجــب عقــود التأجيــر التشــغيلي
غيــر القابلــة لإللغــاء كمــا يف  31ديســمبر:

خالل سنة

2020
دينار كويتي
9,928,202

2019
دينار كويتي
10,363,412

بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

5,320,277

5,341,609

──────────

──────────

15,248,479

15,705,021

══════════

══════════

تتضمــن األراضــي املســتأجرة بصفــة أساســية األراضــي التــي يتــم اســتئجارها مــن حكومــة الكويــت .وتقــدر القيمــة الدفتريــة لــأرض املســتأجرة مببلــغ  11,681,000دينــار كويتــي (:2019
 11,537,000دينــار كويتــي).

يعرض اجلدول التالي االستهالك احململ للسنة واملدرج يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع:

استهالك سيارات (إيضاح )6

2020
دينار كويتي
8,280,740

2019
دينار كويتي
9,161,750

مصروفات استهالك موجودات حق االستخدام متعلقة بحقوق استئجار

1,084,164

957,210

مصروفات استهالك مدرجة ضمن بيان األرباح أو اخلسائر املجمع

382,174

579,730

──────────

──────────

9,747,078

10,698,690

══════════

══════════

إعادة تقييم األراضي املستأجرة
يتــم االعتــراف باألراضــي املســتأجرة وفقـ ًا للقيمــة العادلــة بواســطة طريقــة املقارنــة بالســوق .يتــم إجــراء التقييمــات مبعــدل كايف مــن التكــرار لضمــان عــدم اختــاف القيمــة الدفتريــة لألصــل املقيــم
بصــورة جوهريــة عــن قيمتــه العادلــة .وفق ـ ًا لطريقــة املقارنــة بالســوق ،يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للعقــار اســتناد ًا إلــى املعامــات التــي ميكــن مقارنتهــا .تســتند طريقــة املقارنــة بالســوق إلــى مبــدأ
االحــال والــذي مبوجبــه ال يدفــع املشــتري احملتمــل مقابــل العقــار مبلــغ أكثــر مــن تكلفــة شــراء عقــار مقــارن بديــل .تتمثــل وحــدة املقارنــة املطبقــة مــن قبــل املقيــم يف ســعر املتــر املربــع.
مدخالت التقييم اجلوهرية غير امللحوظة
السعر لكل متر مربع

النطاق
 140دينار كويتي  1,250 -دينار كويتي

إن االرتفاع (االنخفاض) اجلوهري يف السعر املقدر لكل متر مربع ،كل على حدة ،قد يؤدي إلى ارتفاع (انخفاض) جوهري يف القيمة العادلة على أساس خطي.
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حقوق استئجار

كما يف  1ينار

2020
دينار كويتي
4,112,041

2019
دينار كويتي
5,443,802

إطفاء (إيضاح )7

)(1,335,415

)(1,331,761

──────────

──────────

2,776,626

4,112,041

══════════

══════════

كما يف  31ديسمبر

متثــل حقــوق االســتئجار اســتثمار املجموعــة يف مشــروع عقــاري .يتــم إطفــاء حقــوق االســتئجار علــى مــدى فتــرة التأجيــر املتبقيــة التــي تنتهــي يف ينايــر  2023ويــدرج بالتكلفــة بالصــايف بعــد اإلطفــاء
املتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة املتراكمــة ،إن وجــدت .مت رســملة حقــوق االســتئجار يف فبرايــر  2017بعــد اســتالم إخطــار ببــدء العمليــات.
20

رأس املال
عدد األسهم
2020
أسهم بقيمة  100فلس للسهم (مدفوعة نقداً)

21

املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل
2019

814,038,824

814,038,824

══════════

══════════

2020
دينار كويتي
81,403,882

2019
دينار كويتي
81,403,882

══════════

══════════

االحتياطيات

احتياطي إجباري
وفق ـ ًا لقانــون الشــركات وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم ،يقتطــع بنــاء علــى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة األم نســبة ال تقــل عــن  % 10بحــد أدنــى مــن ربــح الســنة قبــل الضرائــب
ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى االحتياطــي االجبــاري .يجــوز للجمعيــة العموميــة الســنوية للشــركة األم وقــف هــذا االقتطــاع إذا زاد رصيــد االحتياطــي عــن نســبة  % 50مــن رأس املــال املصــدر.
وال يجــوز اســتخدام االحتياطــي إال يف تغطيــة اخلســائر أو توزيــع أربــاح بنســبة ال تزيــد عــن  % 5مــن رأس املــال املدفــوع يف الســنوات التــي ال يســمح فيهــا الربــح بدفــع هــذه األربــاح بســبب عــدم وجــود
االحتياطيــات القابلــة للتوزيــع .ويتــم رد أي مبالــغ مخصومــة مــن االحتياطــي عندمــا تســمح األربــاح يف الســنوات التاليــة بذلــك ،مــا لــم يتجــاوز االحتياطــي نســبة  % 50مــن رأس املــال املصــدر.

االحتياطي العام
• لم يتم إجراء أي اقتطاع إلى االحتياطي العام خالل السنة احلالية.
• يتــم االحتفــاظ باالحتياطــي العــام (إلــى جانــب احتياطــي أســهم اخلزينــة) للشــركة األم مقابــل التكلفــة التاريخيــة ألســهم اخلزينــة وهــو غيــر متــاح للتوزيــع علــى فتــرة االحتفــاظ بأســهم اخلزينــة
(إيضاح .)23
22

فائض إعادة تقييم موجودات
يتــم اســتخدام فائــض إعــادة التقييــم لتســجيل عمليــات الزيــادة واالنخفــاض الناجتــة مــن إعــادة تقييــم األرض املســتأجرة لــدى املجموعــة (املصنفــة ضمــن ممتلــكات ومعــدات) .يف حالــة بيــع أصــل مــا،
يتــم حتويــل أي رصيــد يف االحتياطــي يتعلــق بذلــك األصــل إلــى األربــاح املرحلــة.
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أسهم خزينة واحتياطي أسهم اخلزينة
2020

2019

عدد أسهم اخلزينة

12,364,842

12,364,842

نسبة األسهم املصدرة

1.5%

1.5%

التكلفة ( -دينار كويتي)

11,339,726

11,339,726

القيمة السوقية – (دينار كويتي)

1,133,856

573,729

املتوسط املرجح لسعر السوق – (فلس)

91.7

46.4

إن االحتياطيات املقابلة لتكلفة أسهم اخلزينة غير متاحة للتوزيع خالل فترة حيازة هذه األسهم وفقا لتعليمات هيئة أسواق املال.
24

دائنو متويل إسالمي وتسوية الدين والعمليات املوقوفة

املتعلق بالشركة األم

1

املتعلق بالشركات التابعة

2

2020
دينار كويتي
9,902,508

2019
دينار كويتي
136,874,221

1,821,521

15,087,281

──────────

──────────

11,724,029

151,961,502

══════════

══════════

1

إن دائنــي التمويــل اإلســامي للشــركة األم مكفولــة بضمانــات يف صــورة عقــارات اســتثمارية وفقـ ًا للمتفــق عليــه يف اتفاقيــات إعــادة اجلدولــة مببلــغ  12.2مليــون دينــار كويتــي ( 45 :2019مليــون
دينــار كويتــي) ،واســتثمار يف شــركة زميلــة مببلــغ  4.6مليــون دينــار كويتــي ( 17 :2019مليــون دينــار كويتــي) ،وأســهم يف بعــض الشــركات التابعــة املجمعــة .والشــركة األم بصــدد اإلفــراج عــن هــذه
الضمانــات الحقـ ًا التفاقيــة تســوية الديــن املوقعــة مــع الدائنــن.

2

إن دائني التمويل اإلسالمي املتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة مكفولة بضمان يف صورة عقارات استثمارية مببلغ  6.3مليون دينار كويتي ( 23 :2019مليون دينار كويتي) (إيضاح .)16

خــال ســنة  ،2015قامــت الشــركة األم بالتفــاوض مــع جهــات اإلقــراض إلعــادة جدولــة كافــة املديونيــة املعــاد هيكلتهــا ســابق ًا مببلــغ  160مليــون دينــار كويتــي (مدرجــة ضمــن إجمالــي دائنــي التمويــل
اإلســامي للشــركة األم حتــى  31ديســمبر  )2016علــى املــدى الطويــل؛ كمــا قامــت بتقــدمي طلــب إلــى بنــك الكويــت املركــزي واحملكمــة املختصــة بقانــون االســتقرار املالــي لتعديــل التطبيــق األصلــي
لهــذا القانــون طلبـ ًا لتعديــل خطــط الســداد مبدهــا حتــى الربــع األول مــن  2021ومــن خــال تقــدمي خطــة عمــل منقحــة توضــح تفاصيــل مصــادر التدفقــات النقديــة املســتقبلية.
يف  15يونيــو  ،2017حصلــت الشــركة األم علــى موافقــة الدائــرة اخلاصــة مبحكمــة االســتئناف (حكــم قانــون االســتقرار املالــي) بشــأن تعديــل خطــة إعــادة الهيكلــة املاليــة املقدمــة مــن الشــركة األم
إلعــادة جدولــة أرصــدة التمويــل اإلســامي الدائنــة القائمــة مببلــغ  160مليــون دينــار كويتــي حتــى الربــع األول مــن ســنة  ،2021والتــي أصبحــت ســارية ونافــذة علــى جميــع جهــات اإلقــراض .قامــت
الشــركة األم بســداد أصــل املبلــغ بقيمــة  15مليــون دينــار كويتــي و 10مليــون دينــار كويتــي بتاريــخ  11ســبتمبر  2017و 29مــارس  2018علــى التوالــي.
يف  28مــارس  2019و 31مــارس  ،2020كان مــن املســتحق ســداد مبلــغ  10مليــون دينــار كويتــي ومبلــغ  30مليــون دينــار كويتــي علــى التوالــي .ومــع ذلــك ،قامــت الشــركة األم بالتفــاوض حــول خطــة
التســوية النهائيــة «اخلطــة املقترحــة» ألرصــدة دائنــي التمويــل اإلســامي والتــي وافــق عليهــا أغلبيــة جهــات اإلقــراض .وبالتالــي ،قامــت الشــركة األم بتقــدمي طلــب إلــى احملكمــة املختصــة بقانــون
االســتقرار املالــي ( )FSL Courtبشــأن اخلطــة املقترحــة ،والتــي مت اســتالمها والتأشــير عليهــا مــن قبــل رئيــس الدائــرة اخلاصــة بطلبــات إعــادة الهيكلــة وقــد مت إحالــة الطلــب إلــى بنــك الكويــت
املركــزي لدراســته مبزيــد مــن التفصيــل واملوافقــة عليــه.
تقدمــت الشــركة األم يف  3مــارس  2019بطلــب املوافقــة علــى اخلطــة املقترحــة إلــى احملكمــة املختصــة بقانــون االســتقرار املالــي .ومــع ذلــك ،قــررت محكمــة االســتئناف يف اجللســة املؤرخــة  4ديســمبر
 2019رفــض الطلــب املقــدم مــن الشــركة األم بشــأن اخلطــة املقترحــة .بغــض النظــر عمــا ســبق ،تقدمــت الشــركة األم بطعــن أمــام محكمــة التمييــز اســتناد ًا إلــى اخلطــأ يف تطبيــق القانــون وتفســيره
واســتدالل احملكمــة اخلاطــئ .إضافــة إلــى ذلــك ،تقدمــت الشــركة األم بطعــن مقابــل وطلبــت إيقــاف تنفيــذ حكــم االســتئناف حلــن النظــر يف الطعــن والــذي مت املوافقــة عليــه مــن قبــل احملكمــة
املختصــة بتاريــخ  5ينايــر .2020
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دائنو متويل إسالمي وتسوية الدين والعمليات املوقوفة (تتمة)
يف  19أغســطس  ،2020صــدر حكــم نهائــي مــن محكمــة التمييــز بتأييــد خطــة إعــادة هيكلــة الديــن («اخلطــة املقترحــة») املصدقــة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي وتعليــق إجــراءات التقاضــي والتنفيــذ
املتعلقــة باالنكشــاف ملخاطــر الديــن املتبقــي خــال الفتــرة املمتــدة حتــى نهايــة ســنة .2024
الحق ـ ًا لصــدور احلكــم النهائــي ،يف ســبتمبر  2020وخــال الربــع الرابــع مــن ســنة  ،2020توصلــت الشــركة األم إلــى تســوية مــع جهــات اإلقــراض مببلــغ  127,043,106دينــار كويتــي مــن إجمالــي
أرصــدة دائنــي التمويــل اإلســامي القائمــة لديهــا ،وفيمــا يلــي عناصــر تســوية الديــن:
•  % 20خصم (“خفض”) من إجمالي أرصدة دائني التمويل اإلسالمي القائمة؛
• تسوية نقدية مببلغ  10مليون دينار كويتي من الشركة األم؛
• تسوية نقدية مببلغ  10مليون دينار كويتي من شركة توازن القابضة (شركة تابعة مملوكة بالكامل كما يف  30سبتمبر  )2020كخصم من صايف قيمة األصل لشركة توازن؛

• حتويل أسهم شركة توازن مقابل أرصدة دائني التمويل اإلسالمي القائمة املتبقية.
خــال الســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  ،2020واســتناد ًا إلــى اتفاقيــات تســوية الديــن املوقعــة مــع الدائنــن خــال الســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ ،ســجلت الشــركة األم ربــح مــن تســوية الديــن مببلــغ
 25,395,989دينــار كويتــي مــا ميثــل تخفيــض بنســبة  20%يف القيمــة الدفتريــة لدائنــي التمويــل اإلســامي (املــدرج ضمــن العمليــات املســتمرة يف بيــان األربــاح أو اخلســائر املجمــع) .عــاوة علــى ذلــك،
قامــت الشــركة األم بتحويــل مبلــغ نقــدي وقــدره  17,559,256دينــار كويتــي ،وأســهم يف شــركة تــوازن مقابــل أرصــدة التمويــل اإلســامي الدائنــة املتبقيــة مببلــغ  83,201,664دينــار كويتــي (مت إدراج
مبلــغ نقــدي وقــدره  849,397دينــار كويتــي يتعلــق باتفاقيــات تســوية الديــن املوقعــة خــال الســنة واملســتحق كمــا يف  31ديســمبر  2020ضمــن مطلوبــات أخــرى (إيضــاح  )25ومت دفعــه الحق ـ ًا).
كمــا يف  31ديســمبر  ،2020متثــل اتفاقيــات تســوية الديــن املوقعــة نســبة  % 95مــن حصــة ملكيــة الشــركة األم يف شــركة تــوازن ،ومت حتويــل الســيطرة إلــى الدائنــن .وبنــاء ًا عليــه ،مت تســجيل نســبة % 5
املتبقيــة مــن حصــة امللكيــة يف شــركة تــوازن ضمــن املوجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى مببلــغ  4,340,771دينــار كويتــي ،كمــا مت تســجيل نســبة  % 15.1التــي
متثــل حصــة امللكيــة املتبقيــة مــن شــركة أعيــان العقاريــة كاســتثمار يف شــركة زميلــة مببلــغ  4,702,891دينــار كويتــي (إيضــاح .)15

يعرض اجلدول التالي النتائج واإليرادات الشاملة األخرى للعمليات املوقوفة للسنة:
2020
دينار كويتي
)(1,197,708

2019
دينار كويتي
6,313,025

)(2,127,096

)(1,739,144

(اخلسارة) الربح من العملية املوقوفة قبل الضرائب

──────────

)(3,324,804

──────────

الضرائب

)(4,767

)(77,768

──────────

──────────

اإليرادات
املصروفات

(اخلسارة) الربح من العملية املوقوفة بعد الضرائب
صايف اخلسارة من بيع شركات تابعة

1

(اخلسارة) الربح من العملية املوقوفة
إيرادات (خسائر) شاملة أخرى
إجمالي (اخلسائر) اإليرادات الشاملة من العملية املوقوفة

)(3,329,571
)(6,452,064

4,573,881

4,496,113
-

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

)(9,781,635
206,294

)(9,575,341

4,496,113
)(296,057

4,200,056

إن اإليــرادات واملصروفــات الناجتــة مــن االعمــال الرئيســية للمجموعــة التــي مت االحتفــاظ بهــا تعتبــر إيــرادات ومصروفــات مــن العمليــات املســتمرة خــال الســنة احلاليــة ويف املعلومــات املقارنــة.
كمــا تعتبــر كافــة اإليــرادات واملصروفــات األخــرى مبــا يف ذلــك اخلســارة مــن بيــع شــركات تابعــة (تــوازن وأعيــان العقاريــة) إيــرادات ومصروفــات مــن العمليــات املوقوفــة يف الفتــرة احلاليــة ويف املعلومــات
املقارنــة.
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دائنو متويل إسالمي وتسوية الدين والعمليات املوقوفة (تتمة)
 1فيما يلي صايف تأثير وقف التجميع وإلغاء االعتراف بشركتي توازن وأعيان العقارية كشركات تابعة واالعتراف بحصص امللكية املتبقية يف شركتي توازن وأعيان العقارية:

خسارة من االعتراف بحصة امللكية احملتفظ بها يف شركة أعيان العقارية بنسبة %15.1

2020
دينار كويتي
)(5,581,747

خسارة من االعتراف بحصة امللكية احملتفظ بها يف شركة توازن بنسبة %5

)(384,396

احملول إلى العمليات املوقوفة عند البيع

)(1,030,847

ربح إلغاء االعتراف بشركة توازن

471,193

أخرى

73,733
───────────

صايف اخلسارة من بيع شركات تابعة

)(6,452,064
══════════

فيما يلي صايف التدفقات النقدية لدى شركتي توازن وأعيان العقارية:

25

التشغيل

2020
دينار كويتي
538,270

2019
دينار كويتي
1,498,499

االستثمار

2,790,072

19,988,063

التمويل

)(1,324,217

)(2,055,079

──────────

──────────

══════════

مطلوبات أخرى

دائنون جتاريون
أرصدة مستحقة إلى عمالء متويل نتيجة إعادة حيازة عقارات
دائنو عقارات
ً
دفعات مقدما من عمالء وتأمينات
مخص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني وإجازات موظفني مستحقة
توزيعات أرباح مستحقة
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح )29
مخصصات ومصروفات مستحقة أخرى
مطلوبات تأجير
مطلوبات متعلقة بتسوية الدين (إيضاح )24
دائنون آخرون
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2,004,125

19,431,483
══════════

2020
دينار كويتي
5,878,865
708,791
1,571,441
3,684,114
241,477
198,074
9,737,350
2,585,465
849,397
5,441,881

2019
دينار كويتي
6,750,931
3,551,067
973,867
2,525,864
4,290,899
574,712
161,721
11,439,452
3,925,426
5,031,681

──────────

──────────

30,896,855

39,225,620

══════════

══════════
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مطلوبات أخرى (تتمة)
يوضح اجلدول التالي القيمة الدفترية ملطلوبات التأجير لدى املجموعة واحلركة خالل السنة:

كما يف  1يناير

2020
دينار كويتي
3,925,426

2019
دينار كويتي
5,140,002

تكاليف متويل

113,547

78,855

مدفوعات

)(1,044,321

)(1,293,431

امتيازات تأجير

)(348,800

-    

املعاد تصنيفه إلى مطلوبات متعلقة مباشرة باملوجودات املصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع

)(60,387

-    

──────────

──────────

2,585,465

3,925,426

══════════

══════════

كما يف  31ديسمبر
26

توزيعات أرباح مقترحة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية السنوية
لــم يوصــي مجلــس إدارة الشــركة األم بــأي توزيعــات أربــاح نقديــة أو أســهم منحــة للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  .2020عــاوة علــى ذلــك ،لــم يتــم اقتــراح مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة للســنة املنتهيــة
بذلــك التاريخ.
اعتمــد مســاهمو الشــركة األم يف اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة الســنوية املنعقــد بتاريــخ  14يونيــو  2020البيانــات املاليــة املجمعــة للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  .2019لــم يتــم إعــان أي توزيعــات
أربــاح أو أســهم منحــة خــال الســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ.

27

التزامات ومطلوبات محتملة
التزامات
ال يوجد لدى املجموعة أي التزامات تتعلق مبصروفات رأسمالية مستقبلية ( 168,997 :2019دينار كويتي) تتعلق باملشروعات احلالية حتت اإلنشاء.
مطلوبات محتملة
يف  31ديسمبر  ،2020قدمت بنوك املجموعة كفاالت بنكية مببلغ  458,752دينار كويتي ( 314,337 :2019دينار كويتي) ،وليس من املتوقع أن تنشأ عنها أي التزامات مادية.

28

موجودات بصفة األمانة
إن املوجودات احملتفظ بها بصفة األمانة ال يتم إدراجها يف البيانات املالية املجمعة ما لم يتم الوفاء مبعايير االعتراف نظر ًا ألنها ليست موجودات لدى املجموعة.
تقــوم املجموعــة بــإدارة موجــودات العمــاء بصفــة األمانــة .إن موجــودات العمــاء ال تنــدرج ضمــن املوجــودات العامــة للمجموعــة ،كمــا أن املجموعــة ليــس لهــا حــق الرجــوع فيمــا يتعلــق باملوجــودات التــي
تديرهــا .وعليــه ،فلــم يتــم إدراج املوجــودات التــي تتولــى املجموعــة إدارتهــا ضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة ،نظــر ًا ألنهــا ليســت موجــودات للمجموعــة .كمــا يف  31ديســمبر  ،2020بلغــت قيمــة املوجــودات
حتــت إدارة املجموعــة  45,473,260دينــار كويتــي ( 47,530,623 :2019دينــار كويتــي) .بلغــت اإليــرادات املكتســبة مــن املوجــودات بصفــة أمانــة مببلــغ  100,933دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة يف 31
ديســمبر  196,730 :2019( 2020دينــار كويتــي).
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إفصاحات األطراف ذات العالقة
متثــل هــذه املعامــات تلــك التــي متــت مــع بعــض األطــراف ذات عالقــة (املســاهمني الرئيســيني وأعضــاء مجلــس اإلدارة واملســؤولني التنفيذيــن للمجموعــة وأفــراد عائالتهــم مــن الدرجــة األولــى
والشــركات التــي ميثلــون املالكــن الرئيســيني لهــا أو ميكنهــم ممارســة تأثيــر ملمــوس عليهــا) والتــي أبرمتهــا املجموعــة ضمــن الســياق الطبيعــي ألعمالهــا .يتــم املوافقــة علــى سياســات تســعير وشــروط
هــذه املعامــات مــن قبــل إدارة املجموعــة.
فيما يلي إجمالي قيمة املعامالت واألرصدة القائمة لدى أطراف ذات عالقة:
أطراف أخرى ذات
عالقة

تكاليف متويل

دينار كويتي
-    

دينار كويتي
402,438

دينار كويتي
-    

املجموع
2020
دينار كويتي
402,438

املجموع
2019
دينار كويتي
773,713

أتعاب استشارات وإدارة

-    

-    

120,710

120,710

251,953

أطراف أخرى ذات
عالقة

النقد والنقد املعادل

دينار كويتي
-    

دينار كويتي
328,706

دينار كويتي
-    

املجموع
2020
دينار كويتي
328,706

املجموع
2019
دينار كويتي
1,016,327

82,986

-    

651,695

734,681

2,518,065

-    

1,821,520

-    

1,821,520

32,490,538

198,074

-    

-    

198,074

161,721

مساهمون
رئيسيون

شركات
زميلة

شركات
زميلة

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )17
دائنو متويل إسالمي
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح )25

مساهمون
رئيسيون

شروط وبنود املعامالت مع أطراف ذات عالقة
إن األرصــدة القائمــة يف نهايــة الســنة خــاف دائنــي التمويــل اإلســامي غيــر مكفولــة بضمــان وال حتمــل ربحـ ًا وليــس لهــا فتــرة ســداد محــددة .لــم يتــم تقــدمي أو اســتالم أي ضمانــات الي أرصــدة مدينــة
أو دائنــة للطــرف ذي عالقــة .للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر ،2020لــم تقــم املجموعــة بتســجيل أي مخصــص خلســائر االئتمــان املتوقعــة يتعلــق باملبلــغ املســتحقة مــن األطــراف ذات عالقــة (:2019
ال شــيء) حيــث توصلــت املجموعــة بنــاء علــى تقييمهــا إلــى أن األطــراف ذات عالقــة لديهــا يتعرضــون ملخاطــر ائتمــان منخفضــة اســتناد ًا إلــى وضــع الســيولة القــوي للوفــاء بالتزامــات التدفقــات
النقديــة التعاقديــة علــى املــدى القريــب وبالتالــي فإنهــا ال تتوقــع تكبــد أي خســائر ائتمــان جوهريــة لألرصــدة املســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة.

املعامالت مع موظفي اإلدارة العليا
يشــمل موظفــو اإلدارة العليــا موظفــي اإلدارة العليــا الذيــن لديهــم الصالحيــة واملســؤولية عــن التخطيــط والتوجيــه واإلشــراف علــى أنشــطة املجموعــة .كان إجمالــي قيمــة املعامــات املتعلقــة مبوظفــي
اإلدارة العليــا كمــا يلــي:
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رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

2020
دينار كويتي
1,364,350

مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني

150,209

187,315

──────────

──────────

2019
دينار كويتي
1,373,400

1,514,559

1,560,715

══════════

══════════
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معلومات القطاعات
ألغراض اإلدارة ،تنقسم املجموعة إلى أربع قطاعات رئيسية لألعمال .فيما يلي األنشطة الرئيسية واخلدمات ضمن هذه القطاعات:
• التمويل اإلسالمي :تقدمي مجموعة من املنتجات اإلسالمية إلى العمالء من الشركات واألفراد.
• قطاع التأجير :تأجير السيارات واملعدات إلى العمالء من الشركات واألفراد واالستثمارات يف عمليات مماثلة أو ذات صلة.
• العقارات :شراء وبيع العقارات واالستثمار فيها وإدارة الصناديق واحملافظ.
• إدارة االســتثمارات واملوجــودات اخلاصــة :عمليــات الشــركات التابعــة والزميلــة للمجموعــة (باســتثناء الشــركات التابعــة والزميلــة املرتبطــة بعمليــات التأجيــر) وإدارة الصناديــق
واحملافــظ.
• املوجــودات احملتفــظ بهــا لغــرض البيع/العمليــات املوقوفــة :نتيجــة فقــد الســيطرة علــى شــركة تــوازن وشــركة أعيــان العقاريــة وشــركة باتــك الصناعيــة ذ.م.م«( .باتــك») مــن خــال
شــركة مبــرد (إيضــاح .)5

عقارات

متويل
إسالمي

قطاع التأجير

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

إدارة
االستثمارات
واملوجودات
اخلاصة

أخرى

موجودات
محتفظ بها
للبيع/عمليات
موقوفة

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

2020

إجمالي املوجودات

إجمالي املطلوبات
الشهرة

-    

72,849,933

22,407,498

33,200,612

16,253,380

1,979,363

146,690,786

════════

════════

════════

════════

════════

════════

════════

49,906

12,427,630

4,487,559

7,699,728

17,956,061

479,363

43,100,247

════════

════════

════════

════════

════════

════════

════════

-    

-    

-    

91,005

-    

-    

91,005

════════

════════

════════

════════

════════

════════

════════

الســنة املنتهية يف  31ديســمبر

2020

اإليرادات
(خسارة) ربح القطاع
االستهالك
إطفاء حقوق استئجار
صايف خسائر انخفاض القيمة
حصة يف نتائج شركات زميلة
إفصاحات أخرى:
إنفاق رأسمالي
استثمار يف شركات زميلة
30

13,762

9,680,143

846,938

1,920,821

25,395,989

)(7,649,772

30,207,881

════════

════════

════════

════════

════════

════════

════════

)(196,976

3,449,355

)(748,184

)(3,550,977

30,873,198

)(9,781,635

20,044,781

════════

════════

════════

════════

════════

════════

════════

-    

)(8,645,864

)(1,087,840

)(760

-    

)(12,614

)(9,747,078

════════

════════

════════

════════

════════

════════

════════

-    

-    

)(1,335,415

-    

-    

-    

)(1,335,415

════════

════════

════════

════════

════════

════════

════════

51,555

)(405,716

)(1,025,732

)(440,129

-    

)(544,252

)(2,364,274

════════

════════

════════

════════

════════

════════

════════

-    

-    

-    

)(347,841

-    

)(3,391,510

)(3,739,351

════════

════════

════════

════════

════════

════════

════════

-    

15,985,822

-    

-    

45,471

-    

16,031,293

════════

════════

════════

════════

════════

════════

════════

-    

-    

-    

8,497,741

-    

-    

8,497,741

════════

════════

════════

════════

════════

════════

════════

معلومات القطاعات (تتمة)
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كما يف  31ديسمبر 2019

إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
الشهرة

متويل
إسالمي

قطاع التأجير

دينار كويتي

دينار كويتي

عقارات
دينار كويتي

إدارة
االستثمارات
واملوجودات
اخلاصة
دينار كويتي

أخرى
دينار كويتي

موجودات
محتفظ بها
للبيع/عمليات
موقوفة
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

-    

83,188,139

58,061,673

121,173,230

34,483,376

-    

296,906,418

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

689,813

62,761,518

21,443,930

89,886,534

16,405,327

-    

191,187,122

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

-    

-    

-

91,005

-    

-    

91,005

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

الســنة املنتهية يف  31ديســمبر
2019

اإليرادات
ربح (خسارة) القطاع
االستهالك
إطفاء حقوق استئجار
صايف خسائر انخفاض
القيمة
حصة يف نتائج شركات زميلة

39,747

10,914,166

1,476,633

)(2,833,135

-    

6,313,025

15,910,436

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

)(84,700

1,867,727

)(1,093,755

)(17,745,727

)(733,987

4,496,113

)(13,294,329

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

-    

)(9,556,305

)(960,587

)(159,634

-    

)(22,164

)(10,698,690

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

-    

-    

)(1,331,761

-    

-    

-    

)(1,331,761

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

154,991

)(1,971,177

)(1,408,761

)(9,236,050

)(752,352

499,159

)(12,714,190

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

-    

-    

-    

)(5,843,421

-    

1,936,783

)(3,906,638

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

إفصاحات أخرى
إنفاق رأسمالي
استثمار يف شركات زميلة

-    

18,662,116

-    

-    

198,583

-    

18,860,699

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

-    

11,369,752

-    

18,344,855

-    

-    

29,714,607

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

معلومات جغرافية
إن معظم موجودات املجموعة وإيراداتها تقع يف دولة الكويت.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية
متثــل املخاطــر جــزء ًا رئيســي ًا يف أنشــطة املجموعــة لكــن هــذه املخاطــر ُتــدار بطريقــة التحديــد والقيــاس واملراقبــة املســتمرة وفق ـ ًا لقيــود املخاطــر والضوابــط األخــرى .إن هــذه الطريقــة يف إدارة
املخاطــر ذات أهميــة كبيــرة الســتمرار املجموعــة يف حتقيــق األربــاح ويتحمــل كل فــرد باملجموعــة مســئولية التعــرض للمخاطــر فيمــا يتعلــق باملســئوليات املنوطــة بــه .تتعــرض املجموعــة ملخاطــر
االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق .تنقســم مخاطــر الســوق إلــى مخاطــر معــدالت الربــح الفائــدة ومخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطــر أســعار األســهم .كمــا تتعــرض املجموعــة للمخاطــر
التشــغيلية .ال تشــتمل العمليــة املســتقلة ملراقبــة املخاطــر علــى مخاطــر األعمــال مثــل التغيــرات يف البيئــة والتكنولوجيــا وقطــاع األعمــال .يتــم مراقبــة هــذه التغيــرات مــن خــال عمليــة التخطيــط
االســتراتيجي اخلاصــة باملجموعــة.
يتولى مجلس إدارة الشركة األم املسؤولية الكاملة عن منهج إدارة املخاطر الشاملة واعتماد استراتيجيات ومبادئ إدارة املخاطر.
 31.1مخاطر االئتمان
إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عــدم متكــن طــرف مقابــل مــن الوفــاء بالتزاماتــه مبوجــب أداة ماليــة أو عقــد مبــرم مــع عميــل ،ممــا يــؤدي إلــى خســائر ماليــة .تتعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان
نتيجــة أنشــطتها التشــغيلية (وبصــورة رئيســية مــن مدينــي التمويــل اإلســامي واملدينــن التجاريــن واألرصــدة املدينــة األخــرى) وأنشــطتها التمويليــة مبــا يف ذلــك الودائــع لــدى البنــوك واملؤسســات
املاليــة.
إن احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان يف تاريخ البيانات املالية املجمعة هو القيمة الدفترية لكل فئة من املوجودات املالية كما يلي:
2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي
51,385,649

نقد وودائع قصيرة األجل

33,851,865

مدينون جتاريون

3,357,281

3,924,505

أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة

734,681

2,518,065

أرصدة مدينة أخرى

2,893,681

4,601,174

مدينو متويل إسالمي

-    

23,243

موجودات محتفظ بها لغرض البيع

665,771

-    

──────────

──────────

41,503,279

62,452,636

══════════

══════════

النقد والودائع محددة االجل
إن مخاطــر االئتمــان الناجتــة مــن األرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املاليــة محــدودة حيــث إن األطــراف املقابلــة متثــل مؤسســات ماليــة حســنة الســمعة ذات تصنيفــات ائتمانيــة مناســبة محــددة مــن
قبــل وكاالت التصنيــف االئتمــان العامليــة .إضافــة إلــى ذلــك ،تخضــع املبالــغ الرئيســية للودائــع يف البنــوك احملليــة (مبــا يف ذلــك حســابات االدخــار واحلســابات اجلاريــة) لضمانــات بنــك الكويــت املركــزي
طبقـ ًا للقانــون رقــم  30لســنة  2008بشــأن ضمــان الودائــع لــدى البنــوك احملليــة يف دولــة الكويــت والــذي أصبــح ســاري ًا اعتبــار ًا مــن  3نوفمبــر .2008
مت قيــاس انخفــاض قيمــة النقــد والنقــد املعــادل والودائــع محــددة االجــل علــى أســاس خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى  12شــهر ًا ويعكــس االســتحقاقات القصيــرة لالنكشــافات للمخاطــر .تــرى
املجموعــة أن النقــد والنقــد املعــادل مرتبــط مبخاطــر ائتمــان منخفضــة اســتنادا إلــى التصنيفــات االئتمانيــة اخلارجيــة لألطــراف املقابلــة وضمــان بنــك الكويــت املركــزي للودائــع املودعــة يف البنــوك
احملليــة.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية (تتمة)
 31.1مخاطر االئتمان (تتمة)

األرصدة التجارية املدينة
تســتعني املجموعــة مبصفوفــة مخصصــات اســتنادا إلــى معــدالت التعثــر امللحوظــة يف ضــوء اخلبــرة الســابقة للمجموعــة لقيــاس خســائر االئتمــان املتوقعــة لألرصــدة التجاريــة املدينــة مــن العمــاء
مــن األفــراد والتــي تتضمــن عــدد ًا كبيــر ًا للغايــة مــن األرصــدة الصغيــرة .وتفتــرض املجموعــة االزديــاد امللحــوظ يف مخاطــر االئتمــان لألصــل املالــي منــذ االعتــراف املبدئــي عندمــا تســجل املدفوعــات
التعاقديــة فتــرة تأخــر يف الســداد تزيــد عــن  90يومـ ًا مــا لــم يتوفــر للمجموعــة معلومــات مقبولــة ومؤيــدة تؤيــد خــاف ذلــك.
بصــورة عامــة ،يتــم شــطب األرصــدة التجاريــة املدينــة يف حالــة التأخــر يف الســداد ملــدة تزيــد عــن ســنة واحــدة وهــي ليســت خاضعــة ألنشــطة تعزيــز .ال حتتفــظ املجموعــة بــأي ضمــان علــى ســبيل
التأمــن.
يوضح اجلدول التالي معلومات عن التعرض ملخاطر االئتمان لألرصدة التجارية املدينة للمجموعة بواسطة مصفوفة مخصصات:
 31ديسمبر 2020

اإلجمالي الكلي املقدر للقيمة الدفترية عند التعثر
خسائر االئتمان املقدرة
معدل خسائر االئتمان املتوقعة

 31ديسمبر 2019

اإلجمالي الكلي املقدر للقيمة الدفترية عند التعثر
خسائر االئتمان املقدرة
معدل خسائر االئتمان املتوقعة

احلالية
دينار كويتي
1,180,450
════════
333,234
════════
28%
════════

احلالية
دينار كويتي

مدينون جتاريون
عدد أيام التأخير
أكثر من  180يوم ًا
 180-91يوم ًا
دينار كويتي
دينار كويتي
1,734,462
════════
738,394
════════
43%
════════

8,882,752
════════
7,368,755
════════
83%
════════

مدينون جتاريون
عدد أيام التأخير
أكثر من  180يوم ًا
 180-91يوم ًا
دينار كويتي
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي
11,797,664
════════
8,440,383
════════
72%
════════

املجموع
دينار كويتي

1,438,239

412,813

10,827,149

12,678,201

══════════

══════════

══════════

══════════

312,170

112,971

8,328,555

8,753,696

══════════

══════════

══════════

══════════

22%

27%

77%

69%

══════════

══════════

══════════

══════════

األرصدة املدينة األخرى واملبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة
إن األرصــدة املدينــة األخــرى واملبالــغ املســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة تعتبــر مرتبطــة مبخاطــر تعثــر منخفضــة وتــرى اإلدارة أن األطــراف املقابلــة لديهــم قــدرة كبيــرة علــى الوفــاء بالتزامــات
التدفقــات النقديــة التعاقديــة يف املســتقبل القريــب .نتيجــة لذلــك ،لــم يكــن تأثيــر تطبيــق منــوذج مخاطــر االئتمــان املتوقعــة يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة جوهري ـ ًا.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية (تتمة)
 31.1مخاطر االئتمان (تتمة)
األرصدة التجارية املدينة (تتمة)
مدينو التمويل اإلسالمي

تعريف التعثر

تعتبر املجموعة أرصدة مديني التمويل اإلسالمي متعثرة وبالتالي إدراجها ضمن املرحلة ( 3املصنفة كمنخفضة القيمة) عند احتساب خسائر االئتمان املتوقعة يف احلاالت التالية:
• مــن غيــر احملتمــل أن يقــوم املقتــرض بالوفــاء بالتزاماتــه االئتمانيــة إلــى املجموعــة بالكامــل دون جلــوء املجموعــة التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة مثــل حتقيــق الضمــان (يف احلــاالت احملتفــظ فيهــا
بالضمانات)؛
• أن يسجل املقترض تأخر يف السداد ألكثر من  90يوم ًا عن أي التزام ائتماني جوهري إلى املجموعة.
• أن تعتبر التزامات املقترض منخفضة القيمة ائتماني ًا استنادا إلى تقييم نوعي ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية.
وأي تسهيل منخفض القيمة ائتماني ًا أو غير منتظم قد مت إعادة هيكلته يعتبر أيضا تسهي ًال متعثراً.
تراعــي املجموعــة مجموعــة متنوعــة مــن املؤشــرات التــي قــد تشــير إلــى احتماليــة العجــز عــن الســداد كجــزء مــن التقييــم النوعــي الــذي تقــوم بإجرائــه حــول التعثــر مــن جانــب العمــاء .ومــن بــن هــذه
املؤشرات:
• مواجهة املقترض أو جهة اإلصدار لصعوبة مالية جوهرية
• اإلخالل االتفاقيات مثل التعثر أو التأخر يف السداد
• منح جهة اإلقراض امتياز إلى املقترض لم يكن يجب منحه يف ظروف مغايرة وذلك ألسباب اقتصادية وتعاقدية تتعلق بالصعوبات املالية التي يواجهها املقترض.
• وفاة املقترض
تعتبــر املجموعــة أن األصــل املالــي «غيــر متعثــر» (أي لــم يعــد متعثــراً) وبالتالــي يتــم إعــادة تصنيفــه خــارج املرحلــة  3عندمــا لــم يعــد يســتويف أيـ ًا مــن معاييــر التعثــر .وفيمــا يتعلــق بالتســهيالت املعــاد
هيكلتهــا والتــي يتــم تصنيفهــا ضمــن املرحلــة  ،3ينبغــي اســتكمال فتــرة مهلــة الســداد (إن وجــدت) واســتيفاء الدفعــات املجدولــة (جميعهــا محــددة علــى األســاس احلالــي) ملــدة ســنة علــى األقــل أو وفقـ ًا
ملــا يتــم حتديــده مــن قبــل املجموعــة للنظــر يف تصنيــف التســهيل ضمــن املرحلــة  /2املرحلــة .1

االزدياد امللحوظ يف مخاطر االئتمان

تتولــى املجموعــة باســتمرار مراقبــة كافــة املوجــودات التــي تتعــرض خلســائر االئتمــان املتوقعــة .ولكــي يتــم حتديــد مــا إذا كانــت أداة مــا أو محفظــة مــن األدوات تتعــرض خلســائر االئتمــان املتوقعــة
علــى مــدى  12شــهر ًا أو تتعــرض خلســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدار عمــر األداة ،تقــوم املجموعــة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك ازديــاد ملحــوظ يف مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف املبدئــي .إن املعاييــر
الكميــة املســتخدمة لتحديــد االزديــاد اجلوهــري يف مخاطــر االئتمــان تتمثــل يف مجموعــة مــن احلــدود النســبية واملطلقــة .إن كافــة املوجــودات املاليــة التــي تســجل تأخــر يف الســداد ملــدة  30يومـ ًا تعتبــر
مرتبطــة بازديــاد جوهــري يف مخاطــر االئتمــان منــذ التحقــق املبدئــي ويتــم حتويلهــا إلــى املرحلــة  2حتــى وإن لــم تشــر املعاييــر األخــرى إلــى ازديــاد ملحــوظ يف مخاطــر االئتمــان .إضافــة إلــى ذلــك،
تقــوم املجموعــة بتطبيــق معاييــر نوعيــة لتقييــم االزديــاد امللحــوظ يف املخاطــر االئتمانيــة اســتنادا إلــى مراقبــة بعــض إشــارات اإلنــذار املبكــر.

قياس خسائر االئتمان املتوقعة
تتمثــل خســائر االئتمــان املتوقعــة يف تقديــرات اخلســائر االئتمانيــة علــى أســاس ترجيــح االحتمــاالت ويتــم قياســها بالقيمــة احلاليــة لكافــة حــاالت العجــز النقديــة املخصومــة مبعــدل الفائــدة الفعليــة
لــأداة املاليــة .ميثــل العجــز النقــدي الفــرق بــن التدفقــات النقديــة املســتحقة للمجموعــة مبوجــب العقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع املجموعــة احلصــول عليهــا .تتضمــن العناصــر األساســية يف
قيــاس اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة احتماليــة التعثــر ومعــدل اخلســارة عنــد التعثــر وقيمــة التعــرض عنــد التعثــر .تقــدر املجموعــة تلــك العناصــر باســتخدام افتراضــات املخاطــر االئتمانيــة املناســبة
وطبيعــة وقيمــة الضمانــات والســيناريوهات املســتقبلية املتعلقــة باالقتصــاد الكلــي وغيرهــا.
تقــوم املجموعــة باحتســاب خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى التســهيالت االئتمانيــة املصنفــة ضمــن املرحلــة  3بنســبة  % 100مــن قيمــة التعــرض عنــد التعثــر بالصــايف بعــد قيمــة الضمانــات املؤهلــة
بعــد تطبيــق االســتقطاعات املعمــول بهــا.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية (تتمة)
 31.1مخاطر االئتمان (تتمة)
مدينو التمويل اإلسالمي (تتمة)

عملية تقدير احتمالية التعثر
تتمثــل احتماليــة التعثــر يف احتمــال أن يتعثــر امللتــزم يف الوفــاء بالتزاماتــه يف املســتقبل .يتطلــب املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9اســتخدام معامــل احتماليــة تعثــر منفصــل ملــدة تبلــغ  12شــهر ًا أو
علــى مــدار عمــر األداة اســتناد ًا إلــى توزيــع املرحلــة بالنســبة للملتــزم .كمــا ينبغــي أن تعكــس احتماليــة التعثــر املســتخدمة ضمــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9تقديــر املجموعــة جلــودة األصــل يف
املســتقبل .تســتعني املجموعــة بتصنيفــات ائتمانيــة داخليــة لعمــاء التمويــل اإلســامي باإلضافــة إلــى مقاييــس وأســاليب أخــرى تهــدف إلــى مراعــاة كافــة جوانــب املخاطــر القائمــة يف تقديــر احتماليــة
التعثــر طبقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  .9كمــا تراعــي املجموعــة متطلبــات بنــك الكويــت املركــزي حــول حتديــد احلــد األدنــى الحتماليــة التعثــر للتســهيالت االئتمانيــة.

قيمة التعرض عند التعثر
متثــل قيمــة التعــرض عنــد التعثــر املبلــغ الــذي ســوف يســتحق علــى امللتــزم للمجموعــة عنــد التعثــر .وتقــوم املجموعــة باحتســاب قيمــة التعــرض عنــد التعثــر اســتنادا إلــى إرشــادات بنــك الكويــت املركــزي
حــول عوامــل التحويــل االئتمانــي التــي ســيتم تطبيقهــا علــى األجــزاء املســتغلة مــن التســهيالت النقدية.

معدل اخلسارة عند التعثر
ميثــل معــدل اخلســارة عنــد التعثــر قيمــة اخلســارة احملتملــة يف حالــة حــدوث التعثــر .تقــوم املجموعــة بتقديــر عوامــل قيــاس معــدل اخلســارة عنــد التعثــر اســتناد ًا إلــى إرشــادات بنــك الكويــت املركــزي
حــول الضمانــات املؤهلــة مــع االلتــزام باالســتقطاعات املقــررة لتحديــد اخلســارة عنــد التعثــر.
 31.2مخاطر السيولة
تنشــأ مخاطــر الســيولة مــن احتماليــة عــدم متكــن املجموعــة مــن الوفــاء بالتزامــات الســداد عنــد اســتحقاقها نتيجــة لعــدم التطابــق يف توقيــت التدفقــات النقديــة يف ظــل الظــروف العاديــة وغيــر
العاديــة .وقــد تطــرأ هــذه الســيناريوهات عنــد عــدم توفــر التمويــل املطلــوب ملراكــز املوجــودات غيــر الســائلة للمجموعــة بشــروط مقبولــة .وللحــد مــن هــذه املخاطــر ،قامــت اإلدارة بالترتيــب لتنويــع
مصــادر التمويــل كمــا طبقــت سياســة إلدارة املوجــودات مــع وضــع الســيولة يف االعتبــار ومراقبــة التدفقــات النقديــة املســتقبلية والســيولة بصــورة منتظمــة .ووضعــت املجموعــة إجــراءات خاصــة بالرقابــة
الداخليــة وخطــط طارئــة إلدارة مخاطــر الســيولة ،واشــتمل ذلــك علــى تقييــم للتدفقــات النقديــة املتوقعــة وتوفيــر ضمــان مــن درجــة عاليــة ميكــن اســتخدامه يف تأمــن متويــل إضــايف عنــد الضــرورة.
حتتفــظ املجموعــة مبحفظــة مــن املوجــودات املتنوعــة القابلــة للتســويق لهــا بدرجــة كبيــرة والتــي مــن املفتــرض تســييلها بســهولة يف حالــة أي توقــف غيــر متوقــع للتدفقــات النقديــة .كمــا حتتفــظ
املجموعــة بخطــوط ائتمــان ميكــن اســتغاللها للوفــاء باحتياجــات الســيولة.
يلخص اجلدول التالي قائمة استحقاق املطلوبات املالية لدى املجموعة استناد ًا إلى املدفوعات التعاقدية غير املخصومة:

دائنو متويل إسالمي

أقل من
 3أشهر
دينار كويتي
1,821,521

أشهر
دينار كويتي
9,902,508

2020
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 3إلى 12

من  1إلى 5

سنوات
دينار كويتي
-

املجموع
دينار كويتي
11,724,029

مطلوبات تأجير

346,120

1,036,860

1,295,696

2,678,676

مطلوبات أخرى*

5,146,922

5,356,100

13,813,327

24,316,349

──────────

──────────

──────────

──────────

7,314,563

16,295,468

15,109,023

38,719,054

══════════

══════════

══════════

══════════
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية (تتمة)
 31.2مخاطر السيولة (تتمة)
أقل من
 3أشهر
دينار كويتي

 3إلى 12

من  1إلى  5سنوات

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دائنو متويل إسالمي

41,321,252

7,726,056

103,282,873

152,330,181

مطلوبات تأجير

346,470

1,099,797

2,687,810

4,134,077

مطلوبات أخرى*

4,843,972

9,905,384

15,589,708

30,339,064

──────────

──────────

──────────

──────────

46,511,694

18,731,237

121,560,391

186,803,322

══════════

══════════

══════════

══════════

2019

أشهر
دينار كويتي

* استبعاد الدفعات مقدماً واملخصصات
 31.3مخاطر السوق
إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األصــل نتيجــة للتغيــرات يف أســعار الســوق .تــدار مخاطــر الســوق علــى أســاس توزيــع املوجــودات بصــورة محــددة مســبق ًا علــى فئــات متعــددة للموجــودات،
والتقييــم املســتمر لظــروف الســوق واجتاهاتــه ،وتقديــر اإلدارة للتغيــرات طويلــة وقصيــرة األجــل يف القيمــة العادلــة.
 31.3.1مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة لألســهم نتيجــة التغيــرات يف مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة أســعار األســهم الفرديــة .تنتــج مخاطــر أســعار األســهم لغيــر املتاجــرة
مــن محفظــة اســتثمارات املجموعــة .إن تعــرض املجموعــة ملخاطــر أســعار األســهم ليــس جوهريـ ًا حيــث أن محفظتهــا االســتثمارية تتكــون بصــورة أساســية مــن األوراق املاليــة غيــر املســعرة والصناديــق
حيــث ال حتتفــظ املجموعــة بــأي مراكــز جوهريــة.
 31.3.2مخاطر معدالت الربح
إن مخاطر معدالت الربح هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية نتيجة التغيرات يف معدالت الربح بالسوق.
تنشــأ مخاطــر معــدالت الربــح لــدى املجموعــة بصــورة أساســية مــن قروضهــا .تتعــرض املجموعــة النكشــاف محــدود ملخاطــر معــدالت الربــح نظــر ًا ألنهــا تشــمل أرصــدة دائنــي التمويــل اإلســامي والتــي
متثــل أدوات ذات معــدالت ثابتــة وقــد يتــم إعــادة تســعيرها علــى الفــور اســتناد ًا إلــى حركــة الســوق يف معــدالت الربــح.
 31.3.3مخاطر العمالت األجنبية
أن مخاطــر العمــات االجنبيــة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية لالنكشــاف نتيجــة التغيــرات يف أســعار صــرف العمــات االجنبيــة .تتكبــد املجموعــة مخاطــر
العمــات األجنبيــة نتيجــة املعامــات املدرجــة بعملــة بخــاف الدينــار الكويتــي .ويتعلــق انكشــاف املجموعــة ملخاطــر التغيــرات يف أســعار صــرف العمــات األجنبيــة بصــورة رئيســية باألنشــطة التشــغيلية
للمجموعــة (حيــث يتــم إدراج اإليــرادات أو املصروفــات بعملــة أجنبيــة) وصــايف اســتثمارات املجموعــة يف الشــركات التابعــة األجنبيــة.
ال تســتعني املجموعــة حالي ـ ًا مبشــتقات ماليــة إلدارة انكشــافها ملخاطــر العمــات األجنبيــة .وتديــر املجموعــة مخاطــر العمــات األجنبيــة اســتنادا إلــى احلــدود املوضوعــة مــن قبــل اإلدارة والتقييــم
املســتمر للمراكــز القائمــة للمجموعــة واحلــركات احلاليــة واملتوقعــة يف أســعار صــرف العمــات األجنبيــة .وتضمــن املجموعــة اإلبقــاء علــى صــايف االنكشــاف للمخاطــر عنــد مســتوى مقبــول عــن طريــق
التعامــل بعمــات ال تتقلــب بصــورة جوهريــة مقابــل الدينــار الكويتــي.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية (تتمة)
 31.3مخاطر السوق (تتمة)
 31.3.3مخاطر العمالت األجنبية (تتمة)
لــدى املجموعــة صــايف تعــرض ملخاطــر املطلوبــات بالــدوالر األمريكــي مبــا يعــادل مبلــغ  5,678,920دينــار كويتــي يف  31ديســمبر  :2019( 2020تعــرض ملخاطــر املطلوبــات بالــدوالر األمريكــي والدرهــم
االماراتــي مببلــغ  32,582,030دينــار كويتــي).
يوضــح اجلــدول التالــي احلساســية للتغيــرات احملتملــة بصــورة معقولــة يف أســعار الصــرف بالــدوالر األمريكــي مــع االحتفــاظ بكافــة املتغيــرات األخــرى ثابتــة .إن التأثيــر علــى ربــح املجموعــة قبــل
الضرائــب نــاجت عــن التغيــرات يف القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات النقديــة .إن انكشــاف املجموعــة للتغيــرات يف العمــات األجنبيــة بالنســبة لكافــة العمــات األخــرى غيــر جوهــري.
2020

العملة

التأثير على
النتائج
دينار كويتي

التغير يف سعر
صرف العمالت %

التأثير على
النتائج
دينار كويتي

دوالر أمريكي

+5%

283,946

+5%

1,444,947

درهم إماراتي

+5%

-    

+5%

184,155

سيؤدي التغير املكافئ يف االجتاه املضاد مقابل الدينار الكويتي إلى تأثير مكافئ ولكن مضاد.
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التغير يف سعر
صرف العمالت %
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حتليل استحقاق املوجودات واملطلوبات
يوضــح اجلــدول التالــي حتليــل املوجــودات واملطلوبــات حســب الوقــت الــذي مــن املتوقــع فيــه اســتردادها أو تســويتها .مت تصنيــف موجــودات ومطلوبــات التــداول حســب اســتحقاقها و/أو ســدادها خــال
 12شــهر ًا بغــض النظــر عــن االســتحقاقات التعاقديــة الفعليــة للمنتجــات.

يف  31ديسمبر 2020

خالل
 3أشهر
دينار كويتي

نقد وودائع قصيرة األجل

املوجودات
مدينو متويل إسالمي
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو اخلسائر
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

استثمار يف شركات زميلة
عقارات استثمارية
موجودات أخرى

ممتلكات ومعدات

حقوق استئجار
الشهرة

موجودات محتفظ بها لغرض البيع
مجموع املوجودات

 3إلى 6

أشهر
دينار كويتي

 6إلى 12

شهر ًا
دينار كويتي

من  1إلى 3

سنوات
دينار كويتي

أكثر من
 3سنوات
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

33,799,910

-    

-    

51,955

-    

33,851,865

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

58,472

1,409,631

992,672

2,460,775

-    

-    

4,340,771

-    

-    

4,340,771

-    

-    

-    

-    

8,497,741

8,497,741

-    

-    

-    

-    

29,553,724

29,553,724

2,311,857

859,498

463,384

1,919,089

1,431,815

6,985,643

6,723,500

4,639,424

8,635,784

21,907,621

14,246,944

56,153,273

-    

-    

-    

-    

2,776,626

2,776,626

-    

-    

-    

-    

91,005

91,005

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

42,835,267

5,498,922

13,498,411

25,288,296

57,590,527

144,711,423

1,979,363

-    

-    

-    

-    

1,979,363

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

44,814,630

5,498,922

13,498,411

25,288,296

57,590,527

146,690,786

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

املطلوبات
دائنو متويل إسالمي
مطلوبات أخرى

مطلوبات مرتبطة مباشرة باملوجودات املصنفة كمحتفظ
بها لغرض البيع
مجموع املطلوبات
الصايف

1,821,521

-    

9,902,508

-    

-    

11,724,029

6,238,695

1,993,799

4,589,938

15,016,317

3,058,106

30,896,855

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

8,060,216

1,993,799

14,492,446

15,016,317

3,058,106

42,620,884

479,363

-    

-    

-    

-    

479,363

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

8,539,579

1,993,799

14,492,446

15,016,317

3,058,106

43,100,247

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

36,275,051

3,505,123

)(994,035

10271,979

54,532,421

103,590,539

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════
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حتليل استحقاق املوجودات واملطلوبات (تتمة)

يف  31ديسمبر 2019

خالل
 3أشهر

 3إلى 6

أشهر

 6إلى 12

من  1إلى  3سنوات

أكثر من
 3سنوات

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

شهر ًا

املوجودات
نقد وودائع قصيرة األجل

51,333,942

-    

-    

51,707

-    

51,385,649

مدينو متويل إسالمي

17,433

5,810

-    

-    

-    

23,243

عقارات للمتاجرة

-    

-    

14,381,812

-    

-    

14,381,812

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو اخلسائر

-    

45,216

156,000

1,545,171

423,997

2,170,384

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

-    

-    

-    

282,425

-    

282,425

استثمار يف شركات زميلة

-    

-    

-    

25,634,121

4,080,486

29,714,607

عقارات استثمارية

-    

-    

-    

94,016,895

29,546,113

123,563,008

موجودات أخرى

5,408,395

1,383,104

3,232,320

881,094

138,831

11,043,744

ممتلكات ومعدات

6,335,227

4,503,740

7,647,502

25,265,276

16,386,755

60,138,500

حقوق استئجار

-    

-    

-    

-    

4,112,041

4,112,041

الشهرة

-    

-    

-    

-    

91,005

91,005

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

63,094,997

5,937,870

25,417,634

147,676,689

54,779,228

296,906,418

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

مجموع املوجودات
املطلوبات
دائنو متويل إسالمي

41,290,736

2,838,505

4,699,502

101,241,411

1,891,348

151,961,502

مطلوبات أخرى

6,313,366

2,599,198

8,517,560

18,357,119

3,438,377

39,225,620

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

47,604,102

5,437,703

13,217,062

119,598,530

5,329,725

191,187,122

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

15,490,895

500,167

12,200,572

28,078,159

49,449,503

105,719,296

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

مجموع املطلوبات
الصايف
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إدارة رأس املال
إن هدف املجموعة الرئيسي من إدارة رأس املال هو ضمان احملافظة على معدالت رأس املال اجليدة لدعم األعمال التي تقوم بها وحتقيق أعلى قيمة يحصل عليها املساهم.
تقــوم املجموعــة بــإدارة هيــكل رأس املــال وإجــراء تعديــات عليــه يف ضــوء التغيــرات يف الظــروف االقتصاديــة ومتطلبــات االتفاقيــات املاليــة .ولكــي يتــم احلفــاظ علــى هيــكل راس املــال أو تعديلــه ،قــد
تقــوم املجموعــة بتعديــل ســداد توزيعــات األربــاح إلــى املســاهمني أو رد رأس املــال إلــى املســاهمني أو إصــدار أســهم جديــدة.
مت إجراء تغييرات يف األهداف أو السياسات أو اإلجراءات اخلاصة بإدارة رأس املال خالل السنة املنتهية يف  31ديسمبر  2020كما هو مفصح عنه باإليضاح .24
تقــوم املجموعــة مبراقبــة رأس املــال باســتخدام معــدل اإلقــراض وهــو صــايف الديــن مقســوم ًا علــى إجمالــي رأس املــال زائــد ًا صــايف الديــنُ .تــدرج املجموعــة دائنــي التمويــل اإلســامي واملطلوبــات األخــرى
ناقصـ ًا النقــد والودائــع قصيــرة األجــل ضمــن صــايف الديــن .ميثــل رأس املــال حقــوق امللكيــة اخلاصــة مبســاهمي الشــركة األم.
2020
دينار كويتي

دينار كويتي

دائنو متويل إسالمي

11,724,029

151,961,502

مطلوبات أخرى
ناقصاً :النقد والودائع قصيرة األجل

29,894,122

37,892,221

)(33,851,865

)(51,385,649

──────────

──────────

7,766,286

138,468,074

══════════

══════════

91,190,060

68,415,066

──────────

──────────

98,956,346

206,883,140

══════════

══════════

8%

67%

══════════

══════════

صايف الدين
حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم
رأس املال وصايف الدين
معدل االقراض

34

2019

قياس القيمة العادلة
تعرف القيمة العادلة بأنها السعر املستلم من بيع أصل ما أو املدفوع لنقل التزام ما يف معامالت منظمة بني املشاركني يف السوق يف تاريخ القياس.

اجلدول الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم املجموعة اجلدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة ملوجوداتها ومطلوباتها واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم:
• املستوى  :1األسعار املعلنة (غير املعدلة) يف األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املتطابقة؛
ً
ملحوظا بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
• املستوى  :2أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت اجلوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة
ً
ملحوظا.
• املستوى  :3أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من املدخالت اجلوهرية لقياس القيمة العادلة
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قياس القيمة العادلة (تتمة)
يوضح اجلدول التالي حتليل املوجودات املقاسة بالقيمة العادلة حسب مستوى اجلدول الهرمي للقيمة العادلة:

 31ديسمبر 2020

أسعار معلنة يف
أسواق نشطة
(املستوى )1
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

موجودات مقاسة بالقيمة العادلة:
استثمار يف أسهم:
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
عقارات استثمارية:
عقارات استثمارية

329,253
-    

930,046
-    

1,201,476
4,340,771

2,460,775
4,340,771

-    

29,553,724

-    

29,553,724

ممتلكات ومعدات معاد تقييمها:
أراضي مستأجرة

-    

11,681,000

-    

11,681,000

──────────

329,253
══════════

موجودات مت اإلفصاح عن قيمتها العادلة
حقوق استئجار

-    

أسعار معلنة يف أسواق
نشطة
(املستوى )1
دينار كويتي

──────────

──────────

──────────

42,164,770

5,542,247

48,036,270

══════════

══════════

══════════

2,776,626

-    

قياس القيمة العادلة بواسطة
مدخالت جوهرية مدخالت جوهرية غير
ملحوظة
ملحوظة
(املستوى )3
(املستوى )2
دينار كويتي
دينار كويتي

2,776,626

اإلجمالي
دينار كويتي

 31ديسمبر 2019
موجودات مقاسة بالقيمة العادلة:
استثمار يف أسهم:
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
عقارات استثمارية:
عقارات استثمارية

213,421
58,874

864,402
-    

1,092,561
223,551

2,170,384
282,425

-    

123,563,008

-    

123,563,008

ممتلكات ومعدات معاد تقييمها:
أراضي مستأجرة

-    
──────────

272,295
══════════

موجودات مت اإلفصاح عن قيمتها العادلة:
حقوق استئجار

-    

لم تكن هناك اية حتويالت بني مستويات اجلدول الهرمي لقياس القيمة العادلة خالل  2020أو .2019
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قياس القيمة العادلة بواسطة
مدخالت جوهرية مدخالت جوهرية
غير ملحوظة
ملحوظة
(املستوى )3
(املستوى )2
دينار كويتي
دينار كويتي

11,537,000
──────────

135,964,410
══════════

4,112,041

-    
──────────

1,316,112
══════════

-    

11,537,000
──────────

137,552,817
══════════

4,112,041
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قياس القيمة العادلة (تتمة)

اجلدول الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)
مطابقة القيمة العادلة ضمن املستوى 3
يوضح اجلدول التالي مطابقة كافة احلركات يف القيمة العادلة للبنود املصنفة ضمن املستوى  3بني بداية ونهاية فترة البيانات املالية املجمعة:
موجودات مالية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة
األخرى

موجودات مالية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح أو اخلسائر

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

كما يف  1يناير 2020

223,551

1,092,561

1,316,112

إضافات

4,340,771

249,202

4,589,973

يعتبر مستبعد بسبب فقدان السيطرة على الشركات التابعة

)(222,773

-    

)(222,773

إعادة القياس

)(778

)(140,287

)(141,065

──────────

──────────

──────────

4,340,771

1,201,476

5,542,247

══════════

══════════

══════════

موجودات مالية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح أو اخلسائر

املجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

كما يف  31ديسمبر 2020

موجودات مالية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة
األخرى
دينار كويتي
كما يف  1يناير 2019

338,700

1,391,327

1,730,027

إعادة القياس املسجلة يف اإليرادات الشاملة األخرى

)(115,149

-    

)(115,149

إعادة القياس املسجلة يف األرباح أو اخلسائر

-    

)(298,766

)(298,766

املشتريات  /املبيعات (بالصايف)

-    

-    

-    

──────────

──────────

──────────

223,551

1,092,561

1,316,112

══════════

══════════

══════════

كما يف  31ديسمبر 2019

إن القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة االخــرى ال تختلــف بصــورة ماديــة عــن قيمتهــا الدفتريــة يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة ،حيــث إن غالبيــة هــذه األدوات ذات فتــرات اســتحقاق قصيــرة األجــل أو
ـتنادا إلــى حركــة معــدالت الربــح يف الســوق.
يعــاد تســعيرها علــى الفــور اسـ ً
بالنســبة للموجــودات املصنفــة ضمــن املســتوى  ،3يتــم تقديــر القيمــة العادلــة بواســطة أســاليب تقييــم مناســبة .وقــد تتضمــن هــذه األســاليب املعامــات احلديثــة املتكافئــة أو الرجــوع إلــى القيمــة
العادلــة احلاليــة ألداة أخــرى مماثلــة إلــى حــد كبيــر أو منــاذج التقييــم األخــرى .كمــا قامــت املجموعــة بإجــراء حتليــل احلساســية عــن طريــق تبايــن معامــات املدخــات بنســبة  .% 5واســتنادا إلــى هــذا
التحليــل ،ال توجــد تغييــرات جوهريــة يف القيمــة العادلــة.

109

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
35

تأثير تفشي فيروس كوفيد19 -
مت اإلعــان عــن تفشــي كوفيــد 19 -ألول مــرة قــرب نهايــة ســنة  .2019يف ذلــك الوقــت ،مت حتديــد مجموعــة مــن احلــاالت التــي تظهــر عليهــا أعــراض «التهــاب رئــوي مجهــول الســبب» يف ووهــان،
عاصمــة مقاطعــة هوبــي الصينيــة .يف  31ديســمبر  ،2019نبهــت الصــن منظمــة الصحــة العامليــة لهــذا الفيــروس اجلديــد .يف  30ينايــر  ،2020أعلنــت جلنــة الطــوارئ للوائــح الصحــة الدوليــة
التابعــة ملنظمــة الصحــة العامليــة أن تفشــي املــرض هــو «حالــة طــوارئ صحيــة عامــة ذات اهتمــام دولــي» منــذ ذلــك احلــن ،انتشــر الفيــروس يف جميــع أنحــاء العالــم .يف  11مــارس  ،2020أعلنــت منظمــة
ـاء.
الصحــة العامليــة أن تفشــي كوفيــد -19أصبــح وبـ ً
فيما يلي التأثير املعروف حالي ًا لوباء كوفيد:19 -
• االنخفــاض بنســبة  % 9يف صــايف اإليــرادات مــن عمليــات التأجيــر للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  2020مقارنــة بالســنة الســابقة نظــرا لإلجــراءات احلكوميــة املتخــذة بشــأن اإلغــاق املؤقــت
للمعــارض.
• االنخفــاض بنســبة  % 26يف إيــرادات التأجيــر مــن العقــارات االســتثمارية وحقــوق اســتئجار للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  2020مقارنــة بالســنة الســابقة نتيجــة المتيــازات التأجيــر املقدمــة
إلــى املســتأجرين واإلجــراءات احلكوميــة املتخــذة بشــأن اإلغــاق املؤقــت ملراكــز التســوق والعقــارات التجاريــة.
إن اإلجــراءات املتخــذة الحتــواء انتشــار كوفيــد 19 -كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد العاملــي .حيــث فرضــت احلكومــات يف جميــع أنحــاء العالــم حظـ ًـرا علــى الســفر وإجــراءات حجــر صحــي صارمــة،
أيضــا إلــى تقلبــات
كمــا واجهــت الشــركات خســائر يف اإليــرادات وتعطــل يف سالســل التوريــد .بينمــا بــدأت البــاد يف تخفيــف إجــراءات اإلغــاق ،وتهدئــة األوضــاع
تدريجيــا .أدت جائحــة كوفيــدً 19 -
ً
كبيــرة يف األســواق املاليــة ،ونتيجــة لذلــك ،أعلنــت احلكومــة عــن اتخــاذ تدابيــر لتقــدمي الدعــم املالــي للقطــاع اخلــاص.
ويف هــذا اخلصــوص ،يجــب علــى الشــركات دراســة إمكانيــة اإلفصــاح عــن التدابيــر التــي اتخذتهــا ،مبــا يتماشــى مــع توصيــات منظمــة الصحــة العامليــة والســلطات الصحــة الوطنيــة للحفــاظ علــى
صحــة موظفيهــا ودعــم الوقايــة مــن العــدوى يف مجاالتهــا اإلداريــة والتشــغيلية ،مثــل العمــل مــن املنــزل ،تقليــل مناوبــات العمــل يف مناطــق التشــغيل لتقليــل عــدد العمــال املتنقلــن ،والتنظيــف العميــق
ألماكــن العمــل ،وتوزيــع أدوات الوقايــة الشــخصية ،واختبــار احلــاالت املشــتبه فيهــا وقيــاس درجــة حــرارة اجلســم.
نتيجــة لذلــك ،أخــذت املجموعــة يف اعتباراهــا تأثيــر كوفيــد 19 -يف إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة .يف حــن أن بنــود األحــكام احملــددة قــد ال تتغيــر ،فــإن تأثيــر كوفيــد -19أدى إلــى تطبيــق مزيــد مــن
األحــكام داخــل تلــك البنــود.
نظـ ًـرا للطبيعــة تطــور كوفيــد 19 -واخلبــرة احلديثــة احملــدودة للتأثيــرات االقتصاديــة واملاليــة ملثــل هــذا الوبــاء ،قــد يســتلزم األمــر إجــراء تغييــرات علــى التقديــرات يف قيــاس موجــودات ومطلوبــات
املجموعــة يف املســتقبل.
مدينون جتاريون ومدينو تأجير ومدينون أخرون
يتوجــب علــى املجموعــة مراجعــة بعــض املدخــات واالفتراضــات املســتخدمة لتحديــد خســائر االئتمــان املتوقعــة ،والتــي تتعلــق يف املقــام األول بتعديــل التقديــرات املســتقبلية املســتخدمة مــن قبــل
املجموعــة يف تقديــر خســائر االئتمــان املتوقعــة حيــث أن التصنيــف املطبــق يف الفتــرات الســابقة قــد ال يكــون مناسـ ًبا وقــد يحتــاج إلــى املراجعــة ليعكــس الطــرق املختلفــة لتأثيــرات تفشــي كوفيــد19 -
علــى أنــواع مختلفــة مــن العمــاء (علــى ســبيل املثــال مــن خــال متديــد شــروط الدفــع للمدينــن التجاريــن أو باتبــاع إرشــادات محــددة صــادرة عــن احلكومــة فيمــا يتعلــق بتحصيــل اإليجــار أو املدفوعــات
األخــرى) .ســتواصل املجموعــة تقييــم تأثيــر الوبــاء مــع توافــر املزيــد مــن البيانــات املوثــوق فيهــا ،ومــا قــد يترتــب عليــه مــن حتديــد مــدى ضــرورة إجــراء تعديــل علــى خســائر االئتمــان املتوقعــة يف فتــرات
البيانــات املاليــة املجمعــة الالحقــة.
انخفاض قيمة املوجودات غير املالية
كمــا يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة ،أخــذت املجموعــة يف اعتبارهــا التأثيــر احملتمــل للتقلبــات االقتصاديــة احلاليــة يف حتديــد املبالــغ املســجلة للموجــودات غيــر املاليــة للمجموعــة ،ويتــم تطويــر
املدخــات غيــر امللحوظــة باســتخدام أفضــل املعلومــات املتاحــة حــول االفتراضــات التــي يتخذهــا املشــاركون يف الســوق عنــد تســعير هــذه املوجــودات يف تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة .ومــع ذلــك ،يســتمر
التقلــب يف األســواق مــع اســتمرار حساســية املبالــغ املســجلة للتقلبــات يف الســوق.
تقــر املجموعــة بالتأثيــر الســلبي علــى بعــض املناطــق اجلغرافيــة والقطاعــات التــي تتواجــد بهــا هــذه املوجــودات .ومــع اســتمرار تطــور الوضــع ،ســوف تســتمر املجموعــة يف مراقبــة مســتقبل الســوق مــع
تطبيــق االفتراضــات ذات الصلــة بحيــث تنعكــس علــى قيمــة هــذه املوجــودات غيــر املاليــة فــور حدوثهــا.
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تأثير تفشي فيروس كوفيد( -19تتمة)
قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
أدى اضطــراب الســوق النــاجت عــن جائحــة كوفيــد 19 -إلــى انخفــاض يف أدلــة املعامــات وعوائــد الســوق ،مــا أدى إلــى تزايــد خطــر وجــود فــروق بــن الســعر الفعلــي للمعاملــة وبــن القيمــة التــي يحددهــا
خبــراء التقييم.

إن عــدم التيقــن الكبيــر مــن التوقعــات االقتصاديــة لهــذه الفتــرة قــد يؤثــر ســلبي ًا علــى عمليــات املســتأجرين ،واســتمرارية أعمالهــم وقدرتهــم علــى الوفــاء بالتزاماتهــم التأجيريــة .ويؤخــذ عــدم التيقــن
يف االعتبــار عنــد تقييــم العقــار االســتثماري ،الســيما يف تقديــر مدفوعــات اإليجــار مــن املســتأجرين احلاليــن ،وفتــرات الفــراغ ،ومعــدالت اإلشــغال ،ومعــدالت منــو اإليجــارات املتوقعــة يف الســوق ومعــدل
اخلصــم ،والتــي تعتبــر مدخــات هامــة يف حتديــد القيمــة العادلــة .نتيجــة لزيــادة عــدم التيقــن ،قــد يتــم تعديــل االفتراضــات بشــكل كبيــر يف ســنة .2021
املساعدات احلكومية
يف محاولــة لتخفيــف تأثيــر جائحــة كوفيــد ،19 -اتخــذت حكومــة الكويــت تدابيــر لدعــم شــركات القطــاع اخلــاص ملواجهــة الوبــاء .وتشــمل هــذه اإلجــراءات املنــح احلكوميــة املقدمــة للعمالــة الوطنيــة
يف القطــاع اخلــاص ملــدة تصــل إلــى ســتة أشــهر اعتبــا ًرا مــن أبريــل .2020

خــال الســنة احلاليــة ،اســتلمت املجموعــة مــن الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة مبلــغ إجمالــي قــدره  135,497دينــار كويتــي .يتــم احتســاب الدعــم املالــي وفقً ــا ملعيــار احملاســبة الدولــي رقــم 20
«احملاســبة عــن املنــح احلكوميــة واإلفصــاح عــن املســاعدة احلكوميــة» ويتــم االعتــراف بــه يف األربــاح أو اخلســائر حتــت بنــد «اإليــرادات األخــرى» بصفــة منتظمــة علــى مــدار الفتــرات التــي تعتــرف فيهــا
املجموعــة مبصروفــات تكاليــف املوظفــن ذات الصلــة .ال يوجــد رصيــد قائــم لإليــرادات املؤجلــة أو األرصــدة املدينــة املتعلقــة بهــذه املنحــة كمــا يف  31ديســمبر .2020

تقييم مبدأ االستمرارية
ال يــزال هنــاك قــدر كبيــر مــن عــدم التيقــن بشــأن تأثيــر تفشــي الفيــروس علــى أعمــال املجموعــة يف الفتــرات املســتقبلية وعلــى معــدالت الطلــب لــدى العمــاء .لذلــك ،قامــت اإلدارة بوضــع منــوذج
ـهرا مــن تاريــخ التصريــح بهــذه البيانــات املاليــة املجمعــة يف ضــوء الظــروف االقتصاديــة احلاليــة وجميــع املعلومــات املتاحــة حــول
لعــدد مــن الســيناريوهات املختلفــة مــع األخــذ يف االعتبــار فتــرة  12شـ ً
املخاطــر وعــدم التأكــد املســتقبلي .تســتند االفتراضــات التــي مت وضعهــا إلــى منــوذج التأثيــر احملتمــل للقيــود واللوائــح اخلاصــة كوفيــد 19 -واملســتويات املتوقعــة مــن طلــب املســتهلك ،إلــى جانــب
ـاء علــى مركــز الســيولة للمجموعــة واملــوارد املاليــة كمــا يف تاريــخ التصريــح بهــذه البيانــات
االســتجابات املقترحــة مــن اإلدارة علــى مــدار الســنة .قــد يســتمر تأثيــر كوفيــد 19 -يف التطــور ،ولكــن بنـ ً
املاليــة املجمعــة ،تظهــر التوقعــات أن املجموعــة لديهــا مــوارد كافيــة لالســتمرار يف الوجــود التشــغيلي ولــم يتأثــر مركــز مبــدأ االســتمرارية إلــى حــد كبيــر ولــم يتغيــر اعتبــا ًرا مــن  31ديســمبر .2019
ونتيجــة لذلــك ،مت إعــداد هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
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أحداث الحقة
أوصــى مجلــس إدارة الشــركة األم يف اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ  4فبرايــر  2021بالتخفيــض اجلزئــي لــرأس املــال مببلــغ  10,000,000دينــار كويتــي بحيــث ينخفــض رأس املــال مــن 81,403,882
دينــار كويتــي الــى  71,403,882دينــار كويتــي مــن خــال التوزيــع النقــدي علــى املســاهمني .تخضــع هــذه التوصيــة الــى موافقــة املســاهمني يف اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة غيــر العاديــة بعــد احلصــول
علــى املوافقــات الرقابيــة الالزمــة.
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