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 مستقل ال الحسابات مراقبتقرير 
 إلى حضرات السادة المساهمين 

  شركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك.ع.
 

 البيانات المالية المجمعة تدقيق تقرير حول 
 

 الرأي  عدم إبداء 
التابعة )يشار  وشركتها ة األم"()"الشرك ش.م.ك.ع.لعقاري البيانات المالية المجمعة لشركة أبيار للتطوير اتم تكليفنا بتدقيق لقد 
  الخسائر أو  األرباح وبيانات  2019ديسمبر  31"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  معاً بـ ماإليه

ل البيانات  ات حويضاحالمجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وال والتغيرات في حقوق الملكية والدخل الشامل والتدفقات النقدية 
 المالية المجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 

 

"أساس عدم إبداء  قسم تقريرنا في ال نبدي رأياً حول البيانات المالية المجمعة المرفقة للمجموعة. ونظراً ألهمية األمور المبينة في 
 د إليها رأي التدقيق حول هذه البيانات المالية المجمعة. نستنتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة ي لم  ، "الرأي

 

 أساس عدم إبداء الرأي 
دينار   15,782,544حول البيانات المالية المجمعة، تكبدت المجموعة خسائر بمبلغ  3رقم  يضاحكما هو مفصح عنه بال  .1

في ذلك التاريخ، بلغت الخسائر   ماوك .(دينار كويتي 31,678,839 :2018) 2019ديسمبر  31كويتي للسنة المنتهية في 
:  2018% )71دينار كويتي( بما يمثل نسبة  64,391,499: 2018دينار كويتي ) 78,699,255المتراكمة للمجموعة 

ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة  إلى  %( من رأس المال المدفوع للشركة األم. إضافة 58
حول البيانات   3 رقم  يضاحدينار كويتي(. كما هو مبين بال  19,234,513: 2018نار كويتي )يد  20,090,281بمبلغ 

المالية المجمعة، لدى المجموعة انكشاف جوهري للديون ولم تتمكن من الوفاء بشروط سداد أصل المبلغ لبعض أرصدة  
رمت الشركة األم مذكرة تفاهم مع إحدى بأ الدائنين بموجب تمويل إسالمي في تاريخ االستحقاق. وخالل السنة الحالية،

دينار كويتي بما يمثل أصل المبلغ من التسهيالت  20,399,604المؤسسات المالية المحلية لتسوية تسهيالت ائتمانية بمبلغ 
دينار كويتي.   19,432,305من خالل تسوية عينية بمبلغ  2018ديسمبر  31االئتمانية وتكاليف التمويل ذات الصلة حتى 

ولم تعد سارية وال تزال الشركة األم تخوض   2019يونيو  30ذلك، انقضى تاريخ سريان مذكرة التفاهم بتاريخ  عوم
المفاوضات ليجاد حل طويل األجل. تتوقف قدرة المجموعة على مواصلة عملياتها على أساس مبدأ االستمرارية على  

إبرام تسهيالت تمويل بديلة. على الرغم من ذلك، وفي  أو  ين تمكنها من إعادة التفاوض حول ترتيبات الديون مع المقرض
الخطة، لم نتمكن من الحصول على أدلة   هذه تطبيق النجاح في وضوء عدم التيقن المرتبط بتوقيت خطة إعادة هيكلة الدين 

 . تدقيق كافية ومناسبة لتحديد ما إذا كان استخدام الدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي مناسباً أم ال 
 

ولم   ققة.على معلومات مالية غير مد  اً بناء -شركة تابعة- للتجارة العامةاألهلية العين المجموعة بالمحاسبة عن شركة قامت  .2
اتخاذ   أو  للشركة التابعة السجالت المحاسبية إلى  لم نتمكن من الوصول نقم بتدقيق البيانات المالية لهذه الشركة التابعة، كما 

والمركز  المسجلة نتائج ال ودقة  ووجود  استيفاءفيما يتعلق بقناعة إلى  لم نتمكن من الوصولو .ى أخرتدقيق  اءات إجر أي
 . 2019ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في لهذه الشركة التابعة المالي 

 

 لالعم يقتعل 2019نوفمبر  12بتاريخ أفادت المراسالت التي تم إجراؤها مؤخراً مع مؤسسة التنظيم العقاري بإمارة دبي  .3
  2019ديسمبر  31دينار كويتي كما في  37,254,005ية بمبلغ ض المشروعات العقارية قيد التطوير ذات قيمة دفتربعب

إمداد مؤسسة التنظيم  لكي يتم إبطال قرار إلغاء المشروعات، كان يتعين على المجموعة نظراً للتأخر في أعمال النشاءات. 
نتيجة فيما يتعلق بهذا   أية إلى  مال المشروع ذي الصلة. ولم تصل المجموعة تكسال ألموال العقاري باألدلة التي تثبت توفر ا

نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول صافي   لم ولم تسجل أي انخفاض في قيمة المشروع. كما األمر 
 أي تعديل على هذا المبلغ.ء راج رة إبالتالي، لم نتمكن من تحديد مدى ضرووالقيمة الممكن تحقيقها لهذه العقارات. 

 

دينار كويتي التي تعتبر جزءاً   35,515,125 عض وحدات العقارات قيد التطوير ذات قيمة دفترية بمبلغلم يتم تحويل ملكية ب .4
دينار كويتي. ولم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول صافي القيمة   7,075,513من تسوية عينية لمبلغ 

ة خطة محددة حول ما إذا كانت هذه العقارات سوف تخضع  قيقها لهذه العقارات نظراً ألنه ليس لدى المجموعتحن كالمم
لتسوية عينية مع المقرضين ذوي الصلة أم سيتم تطويرها لغرض بيعها في المستقبل. وبالتالي، لم نتمكن من تحديد مدى  

 ضرورة إجراء أي تعديل على هذا المبلغ.
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 المستقل  مراقب الحسابات يررتق
 ين إلى حضرات السادة المساهم

 )تتمة( شركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك.ع.
 

 )تتمة( البيانات المالية المجمعةتدقيق تقرير حول 
 

 )تتمة( أساس عدم إبداء الرأي
 

لة المدرج بمبلغ  ميلزاكات الحصول على أية معلومات مالية فيما يتعلق باالستثمار في الشرتستطع المجموعة لم  .5

في  سجل أي تغييرات ت، وبالتالي، لم 2019ديسمبر  31المركز المالي المجمع كما في دينار كويتي في بيان  3,236,975

حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة. لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق  

الخسائر  أو  صة المجموعة في األرباحار في الشركات الزميلة وكذلك مدى استيفاء ودقة ح ثمستد اال باستيفاء وتقييم ووجو

واليرادات الشاملة األخرى. وبالتالي، لم نتمكن من تحديد مدى ضرورة إجراء أي تعديل على استثمار المجموعة في  

واليرادات الشاملة األخرى لتلك  ر ائس الخ أو وكذلك الحصة في األرباح 2019ديسمبر  31الشركات الزميلة كما في 

 للسنة المنتهية بذلك التاريخ.  الشركات الزميلة
 

من الممكن الحصول على قياس موثوق به للقيمة العادلة لالستثمار في األسهم غير المسعرة المصنفة  الدارة  لم تتمكن .6

نظراً لعدم  2019ديسمبر  31كما في  كويتي ار ندي 1,075,819بالقيمة العادلة من خالل اليرادات الشاملة األخرى بمبلغ 

كما   فر معلومات مالية كافية لتحديد القيمة العادلة لالستثمار بواسطة طرق التقييم األخرى المقبولة عموماً في ذلك التاريخ.تو
المترتب عليه  تأثير الومار قناعة بشأن القيمة الدفترية لهذا االستث إلى  تدقيق بديلة للوصولإجراءات  أيلم نتمكن من تنفيذ 

 للسنة المنتهية بذلك التاريخ.  ان الدخل الشامل المجمع كما في وبيان المركز المالي المجمع وبيفي 
 

واستيفاء وإمكانية استرداد أرصدة  وجود  قناعة بشأن إلى للوصول ومناسبة الحصول على أدلة تدقيق كافية لم نتمكن من  .7
دما  قاألخرى والدفعة مرصدة المدينة المدينة واأل التجارية واألرصدة  تييدينار كو 27,911,514المدينة بمبلغ  جارة ال 

  / صص خسائر االئتمان المتوقعة بعد مخ صافي والذي يمثل الدينار كويتي  3,286,735بمبلغ لشراء ممتلكات ومعدات 

  ا صح عنهمالتوالي كما هو مفدينار كويتي على  4,023,076دينار كويتي و 1,383,396بمبلغ ض القيمة امخصص انخف

حول البيانات المالية المجمعة. ونتيجة لذلك، لم نتمكن من تحديد مدى ضرورة إجراء أي تعديالت قد  12و  11ين يضاحال ب

 . 2019ديسمبر  31ضرورية فيما يتعلق بهذه المبالغ كما في  تكون
 

ولم  . 2019ديسمبر  31دينار كويتي كما في  726,846لدى المجموعة العديد من األرصدة البنكية ذات قيمة دفترية بمبلغ  .8

، لم نتمكن من وبالتالي ،لمجموعة لوااللتزامات والمطلوبات المحتملة نتمكن من الحصول على كافة المصادقات البنكية 

، لم نتمكن من وبناءا عليه .2019ديسمبر  31كما في  األرصدةهذه جود حول و ةبومناس صول على ادلة تدقيق كافيةالح

 حديد مدى ضرورة إجراء أي تعديل على البيانات المالية المجمعة. ت
 

دينار كويتي ولكن لم يتم إمدادنا بأي مستندات مؤيدة  52,655,319ت مستحقة بمبلغ اطلعنا على أرصدة دائنة ومصروفالقد  .9

حة هذه المبالغ  حول ص ومناسبةغياب هذه المعلومات، لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية   . وفي ظللهذه االرصدة

األرصدة الدائنة والمصروفات   لهذه البيانات المالية المجمعةالمسجلة في مبالغ الومدى ضرورة إجراء أي تعديالت على 

 .المستحقة
 

المحتملة  أو  القضائية الفعلية والدعاوى فيما يتعلق بالجراءات  لنا جيينتأكيدات المحامين الخار يم تقد من  الدارةتمكن تلم  .10

ت  التأثيرا وتقدير ،()إن وجدتالقضائية تقييم حول نتيجة هذه الجراءات والدعاوى وكذلك الوعة طرفاً بها التي تعد المجم

يما يتعلق بهذا األمر، لم نتمكن من ف القيام بهاأي إجراءات يمكن  وجود . وفي ظل عدم 2019ديسمبر  31كما في المالية 

وتأثيرها المحتمل على البيانات المالية  قضائية دعاوى أو  د أي إجراءاتالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول وجو
 .المجمعة
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 المستقل  تقرير مراقب الحسابات

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 )تتمة( شركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك.ع.
 

 )تتمة( البيانات المالية المجمعةتدقيق تقرير حول 
 

 )تتمة( الرأي أساس عدم إبداء

 

ً لمعيار المحاسبة الدولي  .11 بإعادة إدراج   المجموعةلم تقم صرف العمالت األجنبية"،  "تأثيرات التغيرات في أسعار  21طبقا

  -الخسائر المجمع أو  بيان األرباحإلى  تطوير والعقار االستثمارياحتياطي تحويل العمالت األجنبية المتعلق بالعقار قيد ال
لشركة األم من إجراء تقييم كمي للمبالغ ولم تتمكن إدارة ا -ات المالية إحدى المؤسسإلى  اللذين تم استبعادهما كتسوية عينية

ومناسبة  صول على أدلة تدقيق كافية الح التي يجب إعادة إدراجها من احتياطي تحويل العمالت األجنبية. كما لم نتمكن من 

 . المجمعة األمر على البيانات المالية هذا  حول تأثير
 

المدينة  رصدة واأل ، والمدينين التجاريين جارةال بمديني  مخاطر االئتمان المتعلقةلم تفصح المجموعة عن معلومات بشأن  .12

  منخفضة القيمة، بالضافة   أو رصدة المدينة غير المتأخرة، وكيفية قيام المجموعة بإدارة وقياس الجودة االئتمانية لألاألخرى

ة التي تم إعادة التفاوض حول شروطها، كما لم تعرض المجموعة  نية للموجودات الماليامعلومات حول الجودة االئتم إلى

والتحسينات  معلومات حول الضمانات  أو  منخفضة القيمة،  أو  إفصاحات تحليلية للموجودات المالية المتأخرة في السداد 
لبيانات المالية  المعلومات كجزء من ا كالمطالبة بها. إن الفصاح عن تل أو االئتمانية األخرى التي تم الحصول عليها

    "األدوات المالية: الفصاحات". 7المجمعة يعتبر من متطلبات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 عن البيانات المالية المجمعة  مسؤوليات الدارة والمسؤولين عن الحوكمة
ً للمعايير الدولية للتقارير المالية،  للة عن إعداد وعرض هذه البيانات الماإن الدارة هي المسؤو ية المجمعة بصورة عادلة وفقا

كانت ناتجة   وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها الدارة ضرورية لعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء

 الخطأ. أو  عن الغش
 

ولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ ؤالمالية المجمعة، تتحمل الدارة مس عند إعداد البيانات
االستمرارية مع الفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية  

 واقعي سوى اتخاذ هذا الجراء.   في حالة عدم توفر أي بديلأو  عمالهاوقف أأو  حاسبي ما لم تعتزم الدارة تصفية المجموعة الم
 

 للمجموعة.   المجمعة المالية البياناتيتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية الشراف على عملية إعداد 
 

 الية المجمعة الحسابات عن تدقيق البيانات الم مراقبمسؤوليات 
تدقيق الدولية وإصدار تقرير مراقب الحسابات حولها.  لطبقا لمعايير االمجمعة للمجموعة ية إن مسؤوليتنا هي تدقيق البيانات المال

  لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية  ،""أساس عدم إبداء الرأي قسم تقريرنا في ر المبينة في وومع ذلك، نظراً لألم

 جمعة.  ند إليها رأي التدقيق حول هذه البيانات المالية الميست ومناسبة
 

الصادر   )بما في ذلك المعايير الدولية لالستقاللية( ميثاق األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيينلاً قنحن مستقلون عن المجموعة وف

  ؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لميثاق األخالقيات عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين. وقد قمنا بالوفاء بمس

 .  الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبينعن المجلس   الصادر المهنية للمحاسبين المهنيين
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 المستقل  تقرير مراقب الحسابات

 إلى حضرات السادة المساهمين 

 )تتمة( شركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك.ع.
 

 حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى  تقرير
ً في رأين أننا لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت  ،""أساس عدم إبداء الرأي سم قتقريرنا في في المبينة  ألمورهمية األ ونظراً  ،ا أيضا

ردة في تقرير مجلس إدارة الشركة  البيانات المالية المجمعة والبيانات الواما إذا كانت الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة و
الذي يبين أن   14رقم  يضاحال إلى  نلفت االنتباهوارد في هذه الدفاتر.  و انات المالية المجمعة متفقة مع ما هاألم فيما يتعلق بهذه البي

ة  على موافقة مسبقل ئيا مقابل االحتياطيات االختيارية واالجبارية دون الحصوبإطفاء الخسائر المتراكمة جزالشركة االم قامت 
، لم  "أساس عدم إبداء الرأي"قسم  تقريرنا  ينة في ب، نظرا ألهمية األمور الموأننامن المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. 

لم نتمكن من تحديد ما إذا  كما  رأيناها ضرورية ألغراض التدقيقات التي يضاح على كافة المعلومات وال نتمكن من الحصول 
حقة له  الالتعديالت الو 2016لسنة  1المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم  انات الماليةالبي كانت

قانون  لمخالفات وما إذا كانت هناك أية األم  لشركةل والنظام األساسي تأسيسال، وعقد والتعديالت الالحقة لها الئحته التنفيذيةو
والنظام األساسي  تأسيس اللعقد أو  ،والتعديالت الالحقة لها الئحته التنفيذيةة له وديالت الالحقالتعو 2016لسنة  1الشركات رقم 

ً  2019ديسمبر  31، خالل السنة المنتهية في ألم ا لشركةل مركزها  أو  على نشاط الشركة األم  على وجه قد يكون له تأثيراً ماديا
   .المالي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 
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 المجمع الخسائر أو  األرباحبيان 

   2019 ديسمبر 31لسنة المنتهية في ل
ه(* إدراج)معاد      

  2019 2018 

 دينار كويتي دينار كويتي  اتإيضاح 

    

 276,611     -  أرباح    تات توزيعا إيراد 

 101,550 (29,860)  صافي فروق تحويل عمالت اجنبية  

 (1,158,742) (224,654) 11   جارة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لمديني ال 

     - (1,771,977) 12 المدينة األخرى    رصدةمخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين واأل 

     - (2,251,099) 12 فعة مقدما لشراء ممتلكات ومعدات د  مخصص انخفاض قيمة 

     - (1,657,838) 9 خسارة من البيع الجزئي الستثمار في شركة زميلة  

     - (1,007,931) 7 خسارة من بيع عقار قيد التطوير  

     - (536,048) 7 خسائر تقييم من عقار قيد التطوير  

     - (3,997,278) 8   ة خسائر تقييم من عقارات استثماري 

 (29,991,958)  (3,285,525) 8,24  خسائر من التسوية العينية لعقارات قيد التطوير وعقارات استثمارية 

 (455,840) (363,927)  تكاليف موظفين  

 (231,717) (466,113)  مصروفات إدارية  

 (218,743) (190,294)  تكاليف تمويل إسالمي  
  ────────── ────────── 

 (31,678,839) (15,782,544)  خسارة السنة  
  ══════════ ══════════ 

 فلس   (29) فلس  (14) 6 خسائر السهم األساسية والمخففة  

 

 

 ══════════ ══════════ 
 

لمبينة بالتفصيل في  ا وتعكس التعديالت 2018ديسمبر  31* بعض المبالغ المبينة أعاله ال تتوافق مع البيانات المالية المجمعة كما في 
 .  24رقم  يضاحال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك.ع. وشركتها التابعة
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 بيان الدخل الشامل المجمع

 2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

  2019 

 ه(* إدراج)معاد 
2018 

 دينار كويتي دينار كويتي   

    

 (31,678,839) (15,782,544)  خسارة السنة 
  

────────── ────────── 

      ىشاملة أخر ات إيراد

    في فترات الحقة:  األرباح او الخسائر إلى  إعادة تصنيفهاقد يتم شاملة أخرى  اتإيراد 

 460,753 78,708  تعديل تحويل عمالت أجنبية
  

────────── ────────── 

 460,753 78,708  ات شاملة أخرى للسنة  إيراد
  

────────── ────────── 

 (31,218,086) (15,703,836)  إجمالي الخسائر الشاملة للسنة
  

══════════ ══════════ 
 

وتعكس التعديالت المبينة بالتفصيل في   2018ديسمبر  31* بعض المبالغ المبينة أعاله ال تتوافق مع البيانات المالية المجمعة كما في 
 .  24رقم  يضاحال 

 

 

 

 





 

 وشركتها التابعة ع.شركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك.
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

   2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 
 رأس 
 المال 

 احتياطي
 اجباري

 ياطيتحا
 اختياري 

 أسهم 
 خزينة 

احتياطي تحويل 
 المجموع خسائر متراكمة  عمالت أجنبية 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
        

 54,256,875 (64,391,499) 6,446,086 (538) 2,288 1,473,038 110,727,500 ه(* إدراج )معاد   2019يناير  1كما في 

 (15,782,544) (15,782,544)     -     -     -     -     - خسارة السنة  

 78,708     - 78,708     -     -     -     - ات شاملة أخرى للسنة  إيراد 

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

 (15,703,836) (15,782,544) 78,708     -     -     -     - لشاملة للسنة  ا اجمالي الخسائر 

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
     - 1,474,788     -     - (1,750) (1,473,038)     - ( 14 إيضاح إطفاء جزئي للخسائر المتراكمة ) 

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 38,553,039 (78,699,255) 6,524,794 (538) 538     - 110,727,500 2019ديسمبر    31في 

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

 86,317,961 (30,397,160) 5,985,333 (1,473,038)   2,288  1,473,038 110,727,500 ه( إدراج)كما سبق   2018يناير  1كما في 

     - (1,472,500)     - 1,472,500     -     -     - ( 24  إيضاحتأثير تصحيح خطأ )

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 86,317,961 (31,869,660) 5,985,333 (538)  2,288  1,473,038 110,727,500   2018يناير  1ه في إدراجالرصيد المعاد  

 (31,678,839) (31,678,839)     -     -     -     -     - (* اه إدراجخسارة السنة )معاد 

 460,753     - 460,753     -     -     -     - إيرادات شاملة أخرى للسنة  

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
اجمالي اليرادات )الخسائر( الشاملة للسنة )معاد  

 (31,218,086) (31,678,839) 460,753     -     -     -     - إدراجه(* 

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
خسارة الغاء االعتراف بأدوات حقوق ملكية مدرجة  

 (843,000) (843,000)     -     -     -     -     - بالقيمة العادلة من خالل اليرادات الشاملة األخرى  

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 54,256,875 (64,391,499) 6,446,086 (538) 2,288 1,473,038 110,727,500 )معاد إدراجه(*  2018ديسمبر  31  يف

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

 . 24رقم   يضاحوتعكس التعديالت المبينة بالتفصيل في ال   2018يسمبر د  31* بعض المبالغ المبينة أعاله ال تتوافق مع البيانات المالية المجمعة كما في 
 

 

 



 

 وشركتها التابعة ع.شركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك.
 

 

 

 . المجمعة من هذه البيانات المالية ا تشكل جزءً  24إلى  1ات المرفقة من يضاحإن ال 
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 يان التدفقات النقدية المجمعب

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2019 

 ه(* إدراج)معاد 
2018 

 دينار كويتي دينار كويتي  اتإيضاح 

    أنشطة التشغيل  

 (31,678,839) (15,782,544)  خسارة السنة  

    ت لمطابقة خسارة السنة بصافي التدفقات النقدية: اليتعد 

 48,633 17,277  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 20,961 3,209  مصروف استهالك  

     - 1,007,931 7  خسارة من بيع عقارات قيد التطوير  

     - 1,657,838 9 خسارة البيع الجزئي الستثمار في شركة زميلة  

     - 536,048 7 يم من عقارات قيد التطوير  يقخسائر ت

     - 3,997,278 8 خسائر تقييم من عقارات استثمارية  

 29,991,958  3,285,525 8,24 خسائر التسوية العينية لعقارات قيد التطوير وعقارات استثمارية  

 (101,550) 29,860  صافي فروق تحويل عمالت اجنبية  

 1,158,742 224,654 11   جارة توقعة لمديني ال ملمخصص خسائر االئتمان ا

     - 1,771,977 12 المدينة األخرى    رصدةمخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين واأل 

     - 2,251,099 12 مخصص انخفاض قيمة دفعة مقدما لشراء ممتلكات ومعدات  

 218,743 190,294  تكاليف تمويل إسالمي  

  ────────── ────────── 

  (809,554) (341,352) 

    تعديالت على رأس المال العامل: 

 866,174 (30,282) 12 مدينون ومدفوعات مقدما  

 761,229 437,083 16 دائنون ومصروفات مستحقة  

  ────────── ────────── 
 1,286,051 (402,753)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من أنشطة التشغيل 

 (3,551) (13,455)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  

  ────────── ────────── 
 1,282,500 (416,208)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من أنشطة التشغيل 

  ────────── ────────── 

    أنشطة االستثمار 

 57,995     - 9 ركات زميلة  ش  المحصل من االسترداد الجزئي وبيع 

 (358,195) (134,279) 7 عقارات قيد التطوير  إلى  إضافات 

     - 245,828 7 المحصل من بيع عقارات قيد التطوير  

     - 224,411 8 المحصل من بيع عقارات استثمارية  

 (148,345) 80,198 13 بنكية مقيدة   أرصدة الحركة في  

  ────────── ────────── 
 (448,545) 416,158  صافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( أنشطة االستثمار 

  ────────── ────────── 
    أنشطة التمويل  

 (833,763)     - 15 سداد دائني تمويل إسالمي  

  ────────── ────────── 
 (833,763)     -  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل  

  ────────── ────────── 
 192 (50)  لدى البنوك والنقد  رصدة صافي )النقص( الزيادة في األ

 31 223  يناير   1لدى البنوك والنقد كما في  رصدة األ 

  ────────── ────────── 
 223 173 13 ديسمبر    31لدى البنوك والنقد كما في  رصدة األ

 

 

 ══════════ ══════════ 
 

وتعكس التعديالت المبينة بالتفصيل في   2018ديسمبر  31* بعض المبالغ المبينة أعاله ال تتوافق مع البيانات المالية المجمعة كما في 
 .  24رقم  يضاحال 
 



 وشركتها التابعة ع.العقاري ش.م.ك.شركة أبيار للتطوير 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2019ديسمبر  31في كما في وللسنة المنتهية 
 

 

10 
 

 معلومات حول الشركة   -1
 

 وشركتها التابعة ("األم  ةشرك"ال )ع. لشركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك. بيانات المالية المجمعةالصدار إتم التصريح ب

يحق للمساهمين   . 2020 مايو 21بتاريخ  شركة األم ال إدارة مجلس  من قبل 2019 ديسمبر 31 المنتهية في سنةلل )"المجموعة"(

 تعديل هذه البيانات المالية المجمعة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.  
 

  نسحاب الختياري من بورصة الكويت. باال  2019أكتوبر  28خ يرالشركة األم في اجتماعه المنعقد بتا إدارةأوصى مجلس 
  الجمعية، كما وافق مساهمو الشركة األم على تلك التوصية في 2020يناير  28وافقت هيئة أسواق المال على هذه التوصية في 

 .  2019نوفمبر  26بتاريخ  ةالمنعقد  العادية العمومية
 

 الكويت. دولة ، 13043الصفاة  4238، شارع السور، منطقة القبلة، ص.ب. يرا صحيقع مكتب الشركة األم المسجل في برج 
 

 األنشطة الرئيسية   -2
 

األنشطة الرئيسية  تعمل المجموعة بصورة رئيسية في مجال تطوير وبيع العقارات بدولة االمارات العربية المتحدة ومصر. تتمثل 

 :  للمجموعة فيما يلي

 أمالك الغير وكل   إدارة ي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها وكذلك ضاتملك وبيع وشراء العقارات واألر

ذلك بما ال يخالف األحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من التجار في قسائم السكن الخاص على  

 النحو الذي نصت عليه هذه القوانين. 

 لحساب الشركة فقط داخل الكويت وخارجها.  ة تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقاري 
  من يزاول  على أن تتوفر الشروط المطلوبة فيإعداد الدراسات وتقديم االستشارات في المجاالت العقارية بكافة أنواعها

 تقديم هذه الخدمة.

 الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وايجارها واستئجارها.  إدارةتملك و 

 يانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ األعمال  صلالقيام بأعمال ا

 كفل المحافظة على المباني وسالمتها.يالمدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما 

 موتيالت وبيوت الضيافة واالستراحات والمنتزهات  لاالنوادي واستثمار وإيجار واستئجار الفنادق ووتشغيل و إدارة

والصحية والمشروعات الترويحية   والحدائق والمعارض والمطاعم والكافيتريات والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية

ذلك على مختلف الدرجات والمستويات شامال جميع الخدمات األصلية والمساعدة والمرافق  والرياضية والمحالت و
 قة بها وغيرها من الخدمات الالزمة لها. حلالم

  .تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة 

  األنظمة المعمول بها في الوزارة إقامة المزادات العقارية وذلك حسب . 

  .تملك األسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها 

 الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات   لاستغال

 متخصصة. 

 التشغيل سية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام )البناء والمساهمة المباشرة لوضع البنية األسا

 المرافق العقارية.  إدارة و  BOTوالتحويل( 
 

ً لمبادئ الشريعة السالمية السمحة الشركة األم يذ كافة أنشطة فنيتم ت المعتمدة من قبل مجلس الرقابة الشرعية والفتوى   وفقا

 للمجموعة.  
 

 المفهوم المحاسبي األساسي   -3
 

ر  اندي 31,678,839: 2018) 2019ديسمبر  31دينار كويتي للسنة المنتهية في  15,782,544تكبدت المجموعة خسائر بمبلغ 

:  2018دينار كويتي ) 78,699,255كويتي(. وكما في ذلك التاريخ، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ وقدره 

ذلك،  إلى  %( من رأس المال المدفوع والمصدر للشركة األم. إضافة58: 2018% )71دينار كويتي( ما يمثل  64,391,499

  2019ديسمبر  31دينار كويتي كما في  20,090,281لمتداولة بمبلغ ا تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها

دينار كويتي(. خالل السنة الحالية، قامت الشركة األم بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع مؤسسة مالية محلية   19,234,513: 2018)

المتعلقة بها  تمويل التكاليف تمانية وئدينار كويتي تمثل أصل مبلغ التسهيالت اال  20,399,604تسهيالت ائتمانية بمبلغ لتسوية 

مدة تنفيذ مذكرة  دينار كويتي. على الرغم من ذلك، انتهت  19,432,305من خالل تسوية عينية بمبلغ  2018ديسمبر  31حتى 

  ن ، ولم تعد ملزمة ألطرافها، ومازالت الشركة األم في تجري مفاوضات ليجاد حل طويل األجل. إ 2019يونيو  30التفاهم في 
قدرة المجموعة على مواصلة عملها على أساس مبدأ االستمرارية مرتهن بإعادة التفاوض حول ترتيبات ديونها مع جهات  

 توفير تمويل بديل.  أو  القراض
 

 



 وشركتها التابعة ع.العقاري ش.م.ك.شركة أبيار للتطوير 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2019ديسمبر  31في كما في وللسنة المنتهية 
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 المفهوم المحاسبي األساسي )تتمة( -3
 

ة لعادة الهيكلة مع جهات القراض. إال  د د ترتيبات محإلى  كما في تاريخ التصريح بهذه البيانات المالية المجمعة، لم يتم التوصل

تعتقد أن المناقشات مع جهات القراض بشأن خطة إعادة الهيكلة سوف ينتهي بنتائج إيجابية. إن قدرة المجموعة على   دارة أن ال 

جهات   عم وفقا لمدد معينة لسداد االلتزامات مواصلة عملها على أساس مبدأ االستمرارية يعتمد على إعادة جدولة الدين

واستمرار الدعم من جهات القراض وتحقيق أرباح مستقبلية والذي يعتمد على تطبيق وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الدين  القراض، 

 التي يتم مناقشتها حاليا مع جهات القراض.  
 

سداد دائني التمويل أو  ويلمتباستمرار عدم التأكد المتعلق بقدرة المجموعة على الوفاء بمتطلباتها المالية لعادة  دارة تقر ال 

أن المناقشات مع جهات القراض بشان   دارةالسالمي فور وعند استحقاقها. على الرغم من ذلك، ووفقا للمبين أعاله، تعتقد ال 

  ة خطة إعادة هيكلة الدين سوف ينتهي بنتائج إيجابية، وتتوقع بصورة معقولة أن تتوافر لدى المجموعة الموارد الكافية لمواصل 

وجودها التشغيلي في المستقبل القريب. وإذا لم تتمكن المجموعة الي سبب من األسباب مواصلة عملها على أساس مبدأ  

االستمرارية، فقد يؤثر ذلك على قدرة المجموعة على تحقيق موجوداتها بقيمتها المسجلة، وإطفاء مطلوباتها في سياق العمل  

 ت المالية المجمعة.  انالمعتاد لقاء المبالغ المسجلة في البيا
 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة -4
 

 أساس اإلعداد  4.1
 

ً  بيانات المالية المجمعةاليتم إعداد  وأدوات حقوق الملكية العقارات االستثمارية  تضمن قياسيلمبدأ التكلفة التاريخية المعدل ل وفقا

 . وفقاً للقيمة العادلة
 

   .الدرهم الماراتيهي  للشركة األم فإن العملة الرئيسية  ،ومع ذلك  بالدينار الكويتي. لمجمعةا بيانات الماليةتم عرض ال
 

 تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية.  
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات   4.2
 

 عايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات  ملا

. إن  2019يناير  1بعد أو  قامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في
 طبيعة وتأثير التغيرات الناتجة من تطبيق هذه المعايير المحاسبية الجديدة موضحاً أدناه.  

 

إال أنها ليس لها تأثير على البيانات المالية المجمعة   2019عديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في سنة تلتسري العديد من ا

 تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد.  أو  تفسيرات أو  للمجموعة. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير
 

 عقود التأجير  16المعيار الدولي للتقارير المالية 
، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية  عقود التأجير 17محل معيار المحاسبة الدولي  16معيار الدولي للتقارير المالية لايحل 

،  الحوافز-عقود التأجير التشغيلي-15، ولجنة التفسيرات الدائمة تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير 4للتقارير المالية 

. يحدد هذا المعيار مبادئ االعتراف  تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكاًل قانونياً لعقد التأجير -27 ةولجنة التفسيرات الدائم
والقياس والعرض والفصاح عن عقود التأجير، ويتطلب من المستأجر المحاسبة عن معظم عقود التأجير باستخدام نموذج 

 الميزانية الفردي. 
 

ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة المحاسبة الحالية وفقا   16الدولي للتقارير المالية  ر إن طريقة محاسبة المؤجر وفقا للمعيا

عقود تأجير تمويلي  أو  ، حيث يستمر المؤجر في تصنيف عقود التأجير إما كعقود تأجير تشغيلي17لمعيار المحاسبة الدولي 

تأثير على   16تالي، ليس للمعيار الدولي للتقارير المالية لا. وب17بواسطة مبادئ مماثلة لتلك الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

 عقود التأجير التي تكون فيها المجموعة كمؤجر. 
 

بواسطة طريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي، وبالتالي فلم يتم إعادة   16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

التأثير المتراكم للتطبيق المبدئي للمعير  إدراج طريقة، يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع ل اوفقا لهذه المعلومات المقارنة.  إدراج

اختارت المجموعة االستفادة من المبرر العملي لالنتقال بما يسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود   في تاريخ التطبيق المبدئي.

في   4وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  17ي لوالتي سبق تحديدها كعقود تأجير وفقا لمعيار المحاسبة الد 

تاريخ التطبيق المبدئي. كما اختارت المجموعة االستفادة من إعفاءات االعتراف لعقود التأجير التي تمتد مدة التأجير بموجبها في  

يرة األجل"( وعقود التأجير التي تنخفض فيها  صقأقل وال تتضمن خيار الشراء )"عقود التأجير أو  شهراً  12تاريخ البدء لمدة 

 قيمة األصل ذي الصلة )"موجودات منخفضة القيمة"(. 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تتمة( 4.2
 

 المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات )تتمة(
 

 عقود التأجير )تتمة( 16للتقارير المالية  يلالمعيار الدو
  دارة. انتهت ال 2019يناير  1"عقود التأجير" ألول مرة اعتبارا من  16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

إن تطبيق هذا  ف أن المجموعة لديها فقط عقود تأجير قصيرة االجل، وعقود تأجير موجودات منخفضة القيمة، وبالتالي، إلى 

 المعيار الجديد ليس له تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.  
 

 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد  4.3
 

فيما يلي المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة  

 يق هذه المعايير متى أمكن ذلك عندما تصبح سارية المفعول.  بطللمجموعة. تنوي المجموعة ت
 

 : تعريف األعمال3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
تعديالت على تعريف األعمال الوارد ضمن المعيار الدولي للتقارير   2018أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر 

الموجودات التي تم حيازتها  أو  ساعدة المنشأة في تحديد ما إذا كانت أية مجموعة من األنشطة م بهدف  دمج األعمال 3المالية 

تمثل أعمااًل أم ال. وهذه التعديالت توضح الحد األدنى من المتطلبات المرتبطة باألعمال كما أنها تستبعد التقييم لما إذا كان لدى  

ناقصة وتشتمل التعديالت أيضاً على إرشادات لمساعدة المنشآت في تقييم   رالمشاركين في السوق القدرة على استبدال أي عناص 

ما إذا كانت العملية المشتراة تمثل أعمااًل جوهرية كما أنها تعمل على تضييق نطاق التعريفات الموضوعة لألعمال والمخرجات.  

كما صاحبت هذه التعديالت أمثلة توضيحية   ،ذلك، تتضمن التعديالت اختبارا اختياريا لمدى تركز القيمة العادلةإلى  إضافة 
 جديدة.

 

بعد تاريخ أول تطبيق، لن يكون  أو  األحداث األخرى التي تقع في أو  نظراً ألن التعديالت تسري بأثر مستقبلي على المعامالت

 لهذه التعديالت تأثير على المجموعة في تاريخ االنتقال لتطبيق التعديالت.
 

 : تعريف المعلومات الجوهرية 8ومعيار المحاسبة الدولي  1ة الدولي بستعديالت على معيار المحا 
ومعيار  عرض البيانات المالية  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2018أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر 

ي يتفق تعريف مصطلح "معلومات  كلالسياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء  8المحاسبة الدولي 

أن "المعلومات تعتبر جوهرية في حالة  إلى  بعض جوانب التعريف. ويشير التعريف الجديد  وتتضح جوهرية" في جميع المعايير 
  إخفائها من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمونأو  عدم صحة التعبير عنهاأو  إذا كان حذفها

تلك البيانات المالية بما يقدم معلومات مالية عن جهة محددة لعداد إلى  ألساسيون للبيانات العامة ذات الغرض العام استناداا

 التقارير". 
 

 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف المعلومات الجوهرية تأثير جوهري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
 

 اسات المحاسبية الهامة  يسملخص ال 4.4
 

 فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة: 
 

 أساس التجميع  4.4.1

  تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم وشركتها التابعة كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة. تنشأ 

يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها  أو  لسيطرة عندما تتعرض المجموعة للمخاطر ا

ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وبصورة محددة، تسيطر  

 دما يكون لدى المجموعة:نعالمجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط  
 

   السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة

 الخاصة بالشركة المستثمر فيها(؛

 حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها؛ و أو  التعرض 

 تها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها. رطعلى استخدام سي القدرة 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4.4
 

 أساس التجميع )تتمة( 4.4.1

موعة بأقل من أغلبية حقوق  جمممارسة السيطرة. عندما تحتفظ الإلى  بشكل عام هناك افتراض أن أغلبية األصوات تؤدي 

حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلومات والظروف ذات الصلة عند تقييم أو  التصويت

 مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:
 

  فيها؛ رمحاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثالترتيب التعاقدي القائم مع 

  الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و 

  .حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
 

وجود تغيرات  إلى  تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير
ثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على  الأكثر من العوامل الثأو  في عامل واحد 

الموجودات والمطلوبات   إدراجالشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم 

عها خالل السنة في البيانات المالية المجمعة من تاريخ  يبأو  ات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتهايراد وال 

 حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة. 
 

ات الشاملة األخرى بمساهمي الشركة األم والحصص غير المسيطرة حتى إن  يراد الخسائر وكل بند من بنود ال أو  تتعلق األرباح

يد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على البيانات المالية للشركات التابعة  صرإلى  أدى ذلك

لكي تتماشى السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات  
ات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل  فوات والمصر يراد المجموعة وحقوق الملكية وال 

 كمعاملة حقوق ملكية.  -دون فقد السيطرة-يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابعة عند التجميع. 
 

في ذلك الشهرة( والمطلوبات   امإذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد الموجودات ذات الصلة )ب

أو   خسائر ضمن األرباح أو  والحصص غير المسيطرة وغيرها من بنود حقوق الملكية، في حين يتم االعتراف بأي أرباح 

 الخسائر. ويسجل االستثمار المتبقي وفقا للقيمة العادلة. 
 

 تتضمن البيانات المالية المجمعة ما يلي:  
 

 األنشطة الرئيسية   ديسمبر 31لملكية كما في ا حصة بلد التأسيس   اسم الشركة  

  2019 2018  

شركة العين االهلية للتجارة العامة  

 انشطة عقارية  % 99 %100 دولة الكويت  والمقاوالت ذ.م.م.  
 

 استثمار في شركات زميلة    4.4.2

موس هو القدرة على المشاركة في قرارات  لمالشركة الزميلة هي منشأة يكون لدى المجموعة تأثير ملموس عليها. إن التأثير ال

 السيطرة المشتركة على هذه السياسات.  أو  السياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، دون ممارسة السيطرة 
 

ً لطريقة حقوق الملكية، يس   ل جيتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقا

التغيرات في حصة المجموعة من   إدراج االستثمار في شركة زميلة مبدئياً بالتكلفة، ويتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لكي يتم 
الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال   إدراج صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة. يتم 

 اختبارها بصورة فردية لغرض تحديد االنخفاض في القيمة. أو  ايتم إطفاؤه
 

ات الشاملة  يراد الخسائر حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. يتم عرض أي تغير في ال أو  يعكس بيان األرباح 

ذلك عند حدوث تغير تم   ى لإ ات الشاملة األخرى للمجموعة. بالضافة يراد األخرى لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من ال 

متى كان ذلك مناسباً، ضمن بيان   ه مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة، تقيد المجموعة حصتها في أي تغيرات،إدراج

التغيرات في حقوق الملكية المجمع. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة الشركة  

 . دار الحصة في الشركة الزميلةقمالزميلة ب
 

الخسارة بعد أو  الخسائر، ويمثل الربحأو  خسائر الشركة الزميلة في مقدمة األرباحأو  يدرج إجمالي حصة المجموعة في أرباح 

 الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة. 
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 ة(متأساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )ت -4
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4.4
 

 استثمار في شركات زميلة )تتمة( 4.4.2

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل أية خسارة النخفاض قيمة استثمار المجموعة  

مالية المجمعة لغرض تحديد فيما إذا كان هناك أي دليل لافي شركتها الزميلة. تجري المجموعة تقديًرا في تاريخ البيانات 

تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض القيمة  وجد هذا الدليل، موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. فإذا ما 

أرباح شركة زميلة" في   يفبالفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم تسجيل الخسارة كـ "حصة 

 الخسائر. أو  بيان األرباح
 

عند فقد التأثير الملموس على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وتسجيل أي استثمار متبقي بقيمته العادلة. كما يدرج الفرق  
أو  بقي ومتحصالت البيع في األرباحتمبين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقد التأثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار ال

 الخسائر.  
 

 ات  يراداالعتراف باإل 4.4.3

على مدى الوقت عندما )أو فور( تستوفي المجموعة التزامات األداء من خالل  أو  ات في فترة زمنية معينةيراد يتم االعتراف بال 

 اتها.  إيراد أنها شركة رئيسية في ترتيبات إلى  م اخلصت المجموعة بشكل ع العميل.  إلى  الخدمات المطلوبة أو  تحويل البضاعة 
 

 ات من بيع عقارات  إيراد 
العميل ويتم ذلك عادة إلى  ات من بيع عقارات في الفترة الزمنية التي تنتقل خاللها السيطرة على األصليراد يتم االعتراف بال 

 عند تسليم األصل.  
 

أنه يتم الوفاء بذلك في الفترة الزمنية التي تنتقل فيها السيطرة.  إلى  موعة جميمثل بيع العقار الجاهز التزام أداء فردي وتوصلت ال

العميل. وبالنسبة لعمليات  إلى  بالنسبة لتبادل العقود غير المشروطة، يتحقق ذلك بصورة عامة عندما يتم نقل الملكية القانونية 

 وط الجوهرية.  رش التبادل المشروطة، يتحقق ذلك بصورة عامة عندما يتم استيفاء كافة ال
 

 يتم استالم المدفوعات عندما يتم تحويل الملكية القانونية ويتم ذلك عادة خالل ستة أشهر من تاريخ توقيع العقود.  
 

 ات ومصروفات تمويل إيراد 4.4.4

ستخدام طريقة  ا بالخسائر المجمع لكافة األدوات المالية التي تحمل ربحا أو  ات ومصروفات التمويل في بيان األرباح إيراد تسجل 

 معدل الفائدة الفعلي.  
 

 ات توزيعات أرباح  إيراد 4.4.5

 ات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم المدفوعات. إيراد تسجل 
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق   –األدوات المالية  4.4.6

 داة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. أ أو  األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي 
 

 ( الموجودات المالية1
 

 االعتراف المبدئي والقياس المبدئي  
ً للتكلفة المطفأة ً وفقا ات يراد بالقيمة العادلة من خالل ال أو  يتم تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي وتقاس الحقا

 الخسائر. و أ  القيمة العادلة من خالل األرباحأو  الشاملة األخرى 
 

خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي وإلى نموذج  إلى  يستند تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي

تلك التي قامت المجموعة  أو  التجارية المدينة التي ال تتضمن بند تمويل جوهري رصدةاألعمال المستخدم لدارته. باستثناء األ 

عملي لها، تقيس المجموعة مبدئياً األصل المالي وفقا لقيمته العادلة زائدا تكاليف المعاملة في حالة األصل المالي  لابتطبيق المبرر 

  التجارية المدينة التي ال تتضمن بند تمويل جوهري  رصدة الخسائر. وبالنسبة لألأو  غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 بيق المبرر العملي لها، فيتم قياسها وفقاً لسعر المعاملة. طتتلك التي قامت المجموعة بأو 
 

إلى   ات الشاملة األخرى، يجب أن يؤدييراد بالقيمة العادلة من خالل ال أو  لغرض تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة

هذا التقييم باختبار مدفوعات أصل  ى لإ تدفقات نقدية تمثل "مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط" على أصل المبلغ القائم. يشار 

المبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األداة. يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تندرج  

 األعمال.  جالخسائر بغض النظر عن نموذ أو  ضمن مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط وفقاً للقيمة العادلة من خالل األرباح 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4.4
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق )تتمة( –األدوات المالية  4.4.6
 

 ( الموجودات المالية )تتمة(1
 

 االعتراف المبدئي والقياس المبدئي )تتمة(
المجموعة لموجوداتها المالية من أجل إنتاج   إدارة كيفية إلى  الموجودات المالية  إدارة المجموعة المتعلق ب ل ايشير نموذج أعم

بيع أو  تدفقات نقدية. ويحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

 بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال في يهدف ظاكليهما. يتم االحتفأو  الموجودات المالية

االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في حين يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة  إلى 
 تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع. إلى  ج أعمال يهدفذ وات الشاملة األخرى في نميراد بالقيمة العادلة من خالل ال 

 

ً للنظم أو  إن مشتريات  ً وفقا أو   مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده عموما

  تاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء لابالعرف في األسواق )بالطريقة االعتيادية( يتم تسجيلها على أساس تاريخ المتاجرة، أي 

 بيع األصل. أو 
 

 القياس الالحق 

 فئات:  4إلى  ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية
  )موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين 

 األرباح والخسائر المتراكمة   إدراج  ة ات الشاملة األخرى مع إعاد يراد مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ال  موجودات

 )أدوات الدين(

  األرباح والخسائر المتراكمة   إدراج ات الشاملة األخرى دون إعادة يراد موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ال

 عند إلغاء االعتراف )أدوات حقوق الملكية(

 خسائرلاأو  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح   
 

 أ( موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( 
يتم الحقا قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، كما تتعرض هذه الموجودات 

انخفاض  أو  تعديلهأو  االعتراف باألصل ءاالخسائر عندما يتم إلغأو  النخفاض القيمة. وتسجل األرباح والخسائر في األرباح

 قيمته. 
 

 ات الشاملة األخرى )أدوات الدين(  يرادب( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل
إعادة تقييم تحويل وات الفوائد إيراد ات الشاملة األخرى، تسجل يراد بالنسبة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ال 

الخسائر ويتم احتسابها بنفس طريقة احتساب الموجودات المالية  أو  الرد في األرباح أو  الت األجنبية وخسائر انخفاض القيمةمعال

ات الشاملة األخرى. عند إلغاء االعتراف، يعاد  يراد المقاسة بالتكلفة المطفأة. تسجل التغيرات في القيمة العادلة المتبقية في ال 

 الخسائر.  أو  األرباح إلى  ات الشاملة األخرى يراد في القيمة العادلة من ال  م كالتغير المترا إدراج
 

 ليس لدى المجموعة أي أدوات دين مقاسة بالقيمة العادلة.  
 

 ات الشاملة األخرى )أدوات حقوق الملكية(يرادج( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل

أن تختار على نحو غير قابل لإللغاء تصنيف استثماراتها في أسهم كأدوات حقوق ملكية   ةععند االعتراف المبدئي، يجوز للمجمو
  32ات الشاملة األخرى التي تستوفي تعريف حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي يراد مصنفة بالقيمة العادلة من خالل ال 

 تم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.  ي وتكون غير محتفظ بها لغرض المتاجرة.األدوات المالية: العرض، 
 

ات  إيراد الخسائر. وتسجل توزيعات األرباح كأو  األرباحإلى  األرباح والخسائر لهذه الموجودات المالية إدراجال يتم أبدا إعادة 

ه المتحصالت كاسترداد ذ هالخسائر عندما يثبت الحق في المدفوعات باستثناء عندما تستفيد المجموعة من أو  أخرى في األرباح

ات الشاملة األخرى. إن أدوات حقوق الملكية  يراد لجزء من تكلفة األصل المالي. وفي هذه الحالة، تسجل هذه األرباح في ال 

 ات الشاملة األخرى ال تتعرض لتقييم انخفاض القيمة. يراد المصنفة بالقيمة العادلة من خالل ال 
 

 لفئة على نحو غير قابل لإللغاء.  ارات في أسهم ضمن هذه اماختارت المجموعة تصنيف بعض االستث
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4.4
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق )تتمة( –األدوات المالية  4.4.6
 

 ( الموجودات المالية )تتمة(1
 

 )تتمة( قالقياس الالح
 

 الخسائر  أو  د( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
بالقيمة العادلة مع   المجمع الخسائر في بيان المركز الماليأو  تدرج الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

   . الخسائرأو  تسجيل صافي التغيرات في حقوق الملكية في األرباح
 

تتضمن هذه الفئة بعض االستثمارات في أسهم التي اختارت المجموعة على نحو غير قابل لإللغاء تصنيفها بالقيمة العادلة من  

  ات توزيعات أرباح في األرباح إيراد أو  ات الشاملة األخرى. وتسجل صافي األرباح والخسائر بما في ذلك أي فائدةيراد خالل ال 

 الخسائر.  أو 
 

 الخسائرأو  وعة بتصنيف أي موجودات مالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباحمجلم تقم الم
 

 إلغاء االعتراف

جزء  أو  يتم إلغاء االعتراف )أي االستبعاد من بيان المركز المالي المجمع للمجموعة( بأصل مالي )أو جزء من األصل المالي

 لك( عندما:ذ  من مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه 

 الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو  تنتهي 

  تتحمل التزاًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة أو  المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل  تقوم

المجموعة بتحويل كافة   م طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإما )أ( أن تقوإلى  بالكامل دون تأخير مادي 
االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل  أو  )ب( ال تقوم المجموعة بتحويلأو  المخاطر والمزايا الهامة لألصل

 ولكنها فقدت السيطرة على األصل. 
 

ب "القبض والدفع"، تقوم  يتتقوم بالدخول في ترأو  عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل ما

االحتفاظ  أو  المجموعة بتقييم ما إذا كانت تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية وإلى أي مدى ذلك. عندما ال تقوم المجموعة بتحويل

بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولم تفقد السيطرة على األصل، تستمر المجموعة في تسجيل األصل المحول بمقدار  

َ بتسجيل االلتزام ذي الصلة. يتم قياس األصل   ااستمراره في السيطرة على األصل. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضا

 المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة. 
 

الحد األقصى للمقابل  أو  الدفترية األصلية لألصل ةيتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيم

 الذي يجب على المجموعة سداده أيهما أقل. 
 

 قيمة  الانخفاض 

ً بتسجيل خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية استنادا نموذج الخسائر المتكبدة طبقا لمعيار  إلى  قامت المجموعة سابقا

نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد ضمن معيار المحاسبة الدولي   9لي للتقارير المالية ود . يستبدل المعيار ال39المحاسبة الدولي 

تغير جوهري في طريقة محاسبة  إلى  9بنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة". لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  39

  39دال منهج الخسائر المتكبدة لمعيار المحاسبة الدولي بتالمجموعة عن خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية عن طريق اس
 بمنهج خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلي.  

 

تسجل المجموعة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. لم تسجل خسائر انخفاض القيمة  

ات الشاملة األخرى. ويتم تحديث مبلغ خسائر يراد قيمة العادلة من خالل ال لاألدوات حقوق الملكية المصنفة كموجودات مالية ب

 االئتمان المتوقعة في تاريخ البيانات المالية المجمعة.  
 

المدينة األخرى، قامت المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة   رصدة لدى البنوك والمدينين التجاريين واأل  رصدة لألبالنسبة 

الخبرة التاريخية  إلى  على مدى عمر األداة. احتسبت المجموعة مصفوفة مخصصات تستند المتوقعة  نواحتساب خسائر االئتما

 والبيئة االقتصادية للمجموعة.   رصدة للمجموعة فيما يتعلق بخسائر االئتمان ويتم تعديلها مقابل عوامل مستقبلية ترتبط باأل 
 

يوماً. ومع ذلك،   365الة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدية لمدة ح األصل المالي كأصل مقترن بحاالت تعثر في دارةتعامل ال 

إلى   الخارجية أو  األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية دارة قد تعتبر ال 

 عدم احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل.  
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 داد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ع أساس اإل -4
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4.4
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق )تتمة( –األدوات المالية  4.4.6
 

 ( المطلوبات المالية  2
 

 االعتراف المبدئي والقياس  
الدائنة األخرى والقروض والسلف بما في ذلك الحسابات   ةرصد تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة الدائنين التجاريين واأل 

 المكشوفة لدى البنوك.  
 

  تسجل المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وبالصافي بعد التكاليف المتعلقة مباشرة بالمعاملة في حالة القروض والسلف 
 . والدائنين

 

 القياس الالحق 
 فئتين:  إلى  ات الماليةبوألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف المطل 

 الخسائر،  أو  المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  المطلوبات 
  .)المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )بما في ذلك دائني التمويل السالمي 

 

الخسائر، وتعتبر المطلوبات المالية  و أ بالقيمة العادلة من خالل األرباحالتزام مالي كمدرج لم تقم المجموعة بتصنيف أي من 
 المدرجة بالتكلفة المطفأة األكثر ارتباطا بالمجموعة.  

 

 مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 دائنو تمويل إسالمي

الفعلي.   ةد بعد االعتراف المبدئي، يتم الحقا قياس القروض والسلف التي تحمل ربحاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائ
الخسائر عندما يتم استبعاد المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة  أو  وتسجل األرباح والخسائر في األرباح 

 الفعلي.  
 

التكاليف التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من أو  عالوة على الحيازة والرسوم أو  تحتسب التكلفة المطفأة اخذا في االعتبار أي خصم 
 الخسائر.  أو  دة الفعلي. يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي تحت بند تكاليف التمويل في بيان األرباحئامعدل الف

 

 دائنون ومصروفات مستحقة 
خدمات تم تسلمها، سواء صدرت بها  أو  الدائنة والمصروفات المستحقة عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضاعة  رصدةتقيد األ 

 م تصدر. ل أو  فواتير من قبل المورد 
 

 إلغاء االعتراف  
 انتهاء صالحيته.  أو  إلغاؤه أو  يتم إلغاء االعتراف بأي التزام مالي عند العفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات 

 

تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل أو  عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل جوهري، 
التعديل كإلغاء اعتراف بااللتزام األصلي واعتراف بالتزام جديد، ويدرج الفرق في القيمة الدفترية  أو  لة هذا التبديلماكبير، يتم مع

 . الخسائر أو  األرباح ذات الصلة في بيان 
 

 ( مقاصة األدوات المالية  3
ي بيان المركز المالي المجمع فقط عند  ف صافي المبلغ إدراجيتم إجراء مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم 

تحقيق الموجودات  أو  وجود حق قانوني حالي ملزم بمقاصة المبالغ المسجلة وتعتزم المجموعة التسوية على أساس الصافي
 وتسوية االلتزامات في آن واحد. 

 

 قياس القيمة العادلة  4.4.7
المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق  و أ تعرف القيمة العادلة بأنها المبلغ المستلم من بيع أصل ما 

 نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالية: أو  في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بيع األصل 
 االلتزام، أو أو  النقل في السوق الرئيسي لألصل أو  البيع 
 االلتزام. أو  السوق الرئيسي، أي في السوق األكثر مالئمة لألصل ريالنقل في غأو  البيع 

 

 السوق األكثر مالئمة.أو  السوق الرئيسيإلى  يجب أنه يكون بإمكان المجموعة الوصول
 

  ر يااللتزام باستخدام االفتراضات التي من الممكن للمشاركين في السوق استخدامها عند تسعأو  يتم قياس القيمة العادلة لألصل 
 االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى. أو  األصل
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المالي قدرة المشارك في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل   ر يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غي

مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى  إلى  من خالل بيعهأو  بأعلى وأفضل مستوى له، 

 له. 
 

ية لقياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقصى استخدام  فاتستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات ك

 للمدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة. 
 

الفصاح عنها في البيانات المالية المجمعة ضمن الجدول  أو  تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة

 أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل:إلى  بين كما يلي، استناداً ملالهرمي للقيمة العادلة، وا
  المطلوبات المماثلة؛أو  : األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات1المستوى 
  قياس القيمة العادلة ملحوظًا بشكل مباشر ل : أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية2المستوى  

 غير مباشر؛ و أو 
  أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوظًا. 3المستوى : 

 

، تحدد المجموعة ما إذا  رربالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية المجمعة بالقيمة العادلة على اساس متك

أقل مستوى من المدخالت  إلى  كانت التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً 

 ذي التأثير الهام على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة.  
 

 ممتلكات ومعدات 4.4.8

 بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.   والمعدات تاالممتلكدرج ت
 

 يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار النتاجية المقدرة كما يلي. 
 سنة  30     مباني 
 سنوات  3    أثاث وتركيبات 
  سنوات 4-1    أجهزة كمبيوتر 
 سنوات 5-3    سيارات 

 

تغيرات في الظروف  أو  لغرض تحديد انخفاض القيمة في حالة وجود أحداث للممتلكات والمعدات دفتريةالة مييتم مراجعة الق

المبلغ  دفترية الالقيمة  وعندما تتجاوز توفر مثل هذا المؤشر قد تكون غير قابلة لالسترداد. وفي حالة  دفتريةالأن القيمة إلى  تشير

العادلة ناقصاً التكاليف حتى   قيمتهامثل يي ذ الممكن استرداده وال مبلغهاإلى  الموجودات ضالمقدر الممكن استرداده، فإنه يتم تخفي

 القيمة أثناء االستخدام أيهما أكبر. أو  البيع
 

التي يتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم  الممتلكات والمعداتيتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال جزء من أحد بنود 

للجزء المستبدل. ويتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية   فترية د لاشطب القيمة 
المجمع   الخسائرأو  األرباحالمتعلق بها. وتسجل كافة المصروفات األخرى في بيان  الممتلكات والمعداتالمستقبلية لبند 

 عند تكبدها.كمصروف  
 

عندما ال يتوقع تحقيق  أو  مدرج بصورة مبدئية يتم استبعاده عند بيعه جوهري وأي جزء  معداتلاالممتلكات وإن أي بند من بنود 

األصل )محسوبة على أساس الفرق بين   استبعاد خسارة ناتجة عن أو  بيعه. إن أي ربح أو  منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه

 األصل. استبعاد المجمع عندما يتم الخسائر أو  األرباح بيان  ي ها فإدراجلألصل( يتم  دفتريةالالبيع والقيمة  متحصالتصافي 
 

على أساس  ويتم تعديلها  في نهاية كل سنة مالية،للموجودات وطرق االستهالك  ةالنتاجي واألعمارتتم مراجعة القيم التخريدية 
ً ، مستقبلي  . متى كان ذلك مناسبا

 

 عقارات قيد التطوير   4.4.9

أو   الكتساب إيجارات  الحتفاظ بها ل وليس طوير لغرض البيع في المستقبل في سياق األعمال الطبيعي، تليتم تطوير العقارات قيد ا

عقارات للمتاجرة. تتضمن  الإلى  ، يتم تحويل هذه العقاراتاالنجاز . عند صافي القيمة البيعيةتدرج بوارتفاع قيمتها الرأسمالية 

وتكاليف التخطيط   االقتراضغ المدفوعة للمقاولين لقاء النشاء وتكاليف لاالمبوالتكلفة حقوق الملك الحر بالنسبة لألراضي، 

  غير المباشرة ومصروفات النشاء  نقل الملكيةضرائب و لخدمات القانونية المهنية لتعاب األ وتكاليف إعداد الموقع و والتصميم 

 لة. والتكاليف األخرى ذات الص
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 تمة(ت)أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  -4
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4.4
 

 عقارات استثمارية   4.4.10

المبدئي، تدرج العقارات االستثمارية بالقيمة   لالعترافالحقاً  تقاس العقارات االستثمارية مبدئياً بالتكلفة بما فيها تكاليف المعاملة. 

الخسائر  أو  . تدرج األرباحالمجمعة البيانات الماليةالسوق في تاريخ  فالتي تعكس ظروباستخدام طريقة المقارنة بالسوق العادلة 

وفقا  لفترة التي تنشأ فيها. المجمع في االخسائر أو  األرباح ستثمارية في بيان الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للعقارات اال 

تعتمد طريقة المقارنة بالسوق على مبدأ االحالل  قارنة. م معامالتالقيمة العادلة بناء على  تقدير، يتم لطريقة المقارنة بالسوق

وحدة المقارنة التي تطبقها  إن من تكلفة شراء عقار بديل مقارن.  أكبرحيث أن المشتري المحتمل لن يقوم بدفع مبلغ لشراء عقار 

 .العادلة من قبل مقيم خارجي معتمد ومستقل تقدير القيمةيتم مربع. المتر السعر هي المجموعة 
 

عند سحبها بصفة  أو  يتم عدم االعتراف بالعقارات االستثمارية عندما يتم بيعها )أي في تاريخ حصول المستلم على السيطرة(

دائمة من االستخدام وال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من بيعها. يدرج الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية  

الخسائر الناتجة  أو  ه ضمن األرباح إدراجر في فترة االستبعاد. ويتم تحديد قيمة المقابل الذي سيتم ئ االخسأو  لألصل في األرباح 

 . 15من استبعاد العقار االستثماري وفقاً لمتطلبات تحديد سعر المعاملة الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية  
 

إلى   استثمارييكون هناك تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من عقار  افقط عندم العقار االستثماريمن إلى أو  تتم التحويالت

في تاريخ التغيير في االستخدام. عندما  القيمة العادلةبالنسبة للمحاسبة الالحقة تكون  المقدرةن التكلفة إف ،عقار يشغله المالك

ً للسياسة المنصوص عليها  احيصبح العقار الذي يشغله المالك عقاراُ استثمارياً، تقوم المجموعة بالم سبة عن هذا العقار وفقا
 حتى تاريخ التغيير في االستخدام.   للممتلكات والمعدات

 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 4.4.11

قد   مجموعة من الموجوداتأو  لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصال بيانات مالية تجري المجموعة تقييما بتاريخ كل

عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة  أو  . فإذا ما توفر مثل هذا المؤشرافض قيمتهخنت

وحدة إنتاج النقد  أو  لألصل الممكن تحقيقهابتقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل. إن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة 

قيمته أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم تحديده لكل أصل على أساس إفرادي ما لم يكن األصل منتجاً   و أ  ناقصاً التكاليف حتى البيع

مجموعات الموجودات األخرى  أو  األخرى  مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجوداتواردة لتدفقات نقدية 
ألصل   دفتريةالالقيمة تتجاوز إنتاج النقد التي ينتمي إليها األصل. عندما  ة د الممكن استرداده كجزء من وح المبلغوعندئذ يتم تقييم 

 الممكن استرداده.   مبلغهإلى  ويخفض  ةقيمال منخفضالممكن استرداده، يعتبر األصل  مبلغهنقد وحدة إنتاج أو   ما
 

قيمة الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضرائب لاإلى  عند تقدير القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

. عند تحديد القيمة )أو وحدة انتاج النقد( والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل

ً التكاليف حتى البيع، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. ويتم تأييد هذه الحسابات با  خدام مؤشرات القيمة العادلة  تسالعادلة ناقصا

 المتاحة األخرى. 
 

يتم إجراء تقييم في تاريخ البيانات المالية المجمعة لتحديد ما إذا وجد أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة لم تعد 
وحدة انتاج النقد. ويتم   وأ موجودة أن انخفضت. فإذا ما وجد هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل

ً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده  رد  خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا

محدود بحيث أال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته الممكن  الرد . إن آخر خسارة من انخفاض القيمة إدراجمنذ لألصل 

سيتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك في حالة عدم تسجيل خسائر االنخفاض في   يتجاوز القيمة الدفترية التي كان ا وال هد استردا

   . المجمع الدخل الشاملفي بيان  الرد قيمة األصل في سنوات سابقة. يدرج 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   4.4.12

الراتب النهائي وطول مدة الخدمة للموظفين  إلى  . يستند استحقاق هذه المكافآتاهتقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفي
خضوعا لتمام حد أدني من مدة الخدمة وفقا لقانون العمل ذي الصلة وعقود الموظفين. كما أن التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت 

المستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء الخدمة بتاريخ   غتستحق على مدى فترة الخدمة. ان هذا االلتزام غير الممول يمثل المبل

 البيانات المالية المجمعة. 
 

ذلك، وبالنسبة لموظفيها الكويتيين، تقوم المجموعة بتقديم مساهمات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تحتسب  إلى  بالضافة

 حقاقها.  تسكنسبة من رواتب الموظفين. هذه المساهمات تسجل كمصروفات عند ا
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 مخصصات   4.4.13

استداللي( ناتج من حدث سابق، ومن المحتمل تدفق أو  تسجل المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي )قانوني

 خارج المجموعة لتسوية االلتزام، ويمكن قياس مبلغ االلتزام بصورة موثوق منها. إلى  ةيموارد تنطوي على منافع اقتصاد 

 

إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال ماديا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل حالي قبل الضرائب بحيث يعكس، وفقاً لما هو  

 الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف تمويل.  ق عند استخدام الخصم، تتحق مالئم، المخاطر المرتبطة بااللتزام. 
 

 مطلوبات وموجودات محتملة   4.4.14

المطلوبات المحتملة ضمن بيان المركز المالي المجمع، ولكن يتم الفصاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق موارد   إدراجال يتم 

   خارج المجموعة أمراً مستبعداً. إلى  متضمنة منافع اقتصادية
 

إلى   الموجودات المحتملة ضمن بيان المركز المالي المجمع بل يتم الفصاح عنها عندما يكون تدفق منافع اقتصادية إدراجال يتم 

 المجموعة أمراً محتمالً. 
 

 العمالت األجنبية  4.4.15

، الذي يمثل أيضا العملة  الرئيسية ة العمل ، ويعتبر الدرهم االماراتيتعرض البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي

. تقوم كل شركة في المجموعة بتحديد العملة الرئيسية لها، كما يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية  الرئيسية للشركة األم 

أو   تعكس األرباح ةتستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتجميع وعند بيع شركة أجنبيلكل شركة باستخدام تلك العملة الرئيسية. 
   الخسائر المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة. أو  األرباحإلى  الخسائر المعاد تصنيفها

 

 رصدةالمعامالت واأل 
ً لسعر الصرف الفوري في  يتم مبدئيا قيد المعامالت بعمالت أجنبية من قبل شركات المجموعة بالعملة الرئ يسية لكل منها وفقا

 تاريخ تأهل المعاملة لالعتراف ألول مرة.  
 

ً لسعر الصرف الفوري في تاريخ  إلى  ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بعمالت أجنبية العملة الرئيسية وفقا

 الخسائر.  أو   تحويل البنود النقدية في األرباح و أ  البيانات المالية المجمعة. وتسجل الفروق الناتجة من التسوية
 

يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعامالت 

أجنبية فيتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف   المبدئية. وبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم إعادة قياسها وفقاً للقيمة العادلة بعملة

الخسارة الناتجة من تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة  أو  كما في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. تتم معاملة الربح

)أي ان فروق تحويل البنود التي تدرج   الخسارة الناتجة من التغير في القيمة العادلة للبند أو  العادلة بما يتماشى مع تحقق الربح

ات الشاملة  يراد الخسائر يتم ايضا تحققها في ال أو  األرباحأو  ات الشاملة األخرىيراد خسائر قيمتها العادلة في ال أو  أرباح

 الخسائر على التوالي(. أو  األرباحأو  األخرى
 

عند  أو  ات )أو جزء منها(إيراد أو  مصروفات أو  ي ألصلعند تحديد سعر الصرف الفوري الذي سيستخدم عند االعتراف المبدئ
التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة باالعتراف المبدئي أو  استبعاد أصل

مستلمة مقدما، فيجب على  أو  مدفوعةااللتزام غير النقدي الذي نشأ عن تلك الدفعات المقدمة. في حالة وجود عدة مبالغ أو  لألصل

 مستلم من الدفعات مقدما.  أو  المنشاة تحديد تاريخ المعاملة لكل مبلغ مدفوع 
 

 شركات المجموعة 
الدينار الكويتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ  إلى  عند التجميع، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات األجنبية

الخسائر لهذه الشركات بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. تدرج  أو  ، وتحول بيانات األرباح البيانات المالية المجمعة

ات الشاملة األخرى. عند بيع شركة أجنبية،  يراد فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل بغرض التجميع ضمن ال 

 الخسائر. أو  األرباحإلى  ه الشركة األجنبيةات الشاملة األخرى المتعلق بهذ يراد يعاد تصنيف بند ال 
 

تتم معاملة أية شهرة ناتجة من حيازة شركة أجنبية وأي تعديالت على القيمة العادلة للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات  

األجنبية في  الناتجة من الحيازة كموجودات ومطلوبات للشركة األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري لتحويل العمالت

 المالية المجمعة.البيانات تاريخ 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4.4
 

 أحداث وقعت بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة  4.4.17

بل اعتمادها لإلصدار حول ظروف وقعت في نهاية فترة  إذا تلقت المجموعة معلومات بعد فترة البيانات المالية المجمعة وق

البيانات المالية المجمعة، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت المعلومات تؤثر على المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة  

التعديل بعد إلى  األحداث التي أدتللمجموعة. وتقوم المجموعة بتعديل المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة بحيث تعكس 

تحديث الفصاحات التي تتعلق بتلك الظروف في ضوء المعلومات الجديدة. في حالة  إلى  فترة البيانات المالية المجمعة، بالضافة 

لة في البيانات  تعديالت في تاريخ البيانات المالية المجمعة، لن تقوم المجموعة بتغيير المبالغ المسجإلى  وقوع أي أحداث ال تؤدي 

إن  -بيان عدم إمكانية إجراء هذا التقييم أو  المالية المجمعة، ولكن سوف تقوم بالفصاح عن طبيعة الحدث وتقدير تأثيره المالي 

 أمكن.  
 

 معلومات القطاعات 4.4.18

تكاليف. إن قطاعات   ات وتكبد إيراد إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب 

مسئولي اتخاذ إلى  المجموعة لتوزيع الموارد وتقييم األداء تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة إدارةالتشغيل المحددة من قبل 

قرارات التشغيل. ويتم تجميع قطاعات التشغيل التي لها نفس السمات االقتصادية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء وإعداد 

 حولها كقطاعات يمكن رفع تقارير حولها. تقارير 
 

 أسهم خزينة 4.4.19

حساب  إلى  يتم المحاسبة عن األسهم المملوكة للمجموعة كأسهم خزينة، وتدرج بالتكلفة. عند بيع اسهم الخزينة، تضاف األرباح 

قة على نفس الحساب في  تحمل أي خسائر محقو ( وهو غير قابل للتوزيع. أسهم الخزينةمستقل ضمن حقوق الملكية )احتياطي 
المحققة   رباحفي حالة األ ثم االحتياطيات.  األرباح المرحلةحدود الرصيد الدائن على هذا الحساب، وتحمل الخسائر الزائدة على 

  ة األرباح المرحلأي خسائر مسجلة سابقاً في االحتياطيات ثم  لجراء مقاصة علىمن بيع أسهم الخزينة، فإنها تستخدم أواًل  الحقًا

، كما يتم استبعاد حقوق التصويت المتعلقة بهذه  ثم حساب احتياطي أسهم الخزينة. ال يتم توزيع أي أرباح نقدية على هذه األسهم 

ويخفض متوسط التكلفة للسهم الواحد دون أن يؤثر على إجمالي   نسبيًا. إن إصدار أسهم المنحة يزيد عدد أسهم الخزينة االسهم 

 تكلفة أسهم الخزينة. 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة           -5
  

وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة   دارة إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من ال 
ة. إن عدم التأكد محتملبات الوالفصاح عن المطلو ذات الصلة،  والفصاحات  ات والمصروفات والموجودات والمطلوباتيراد لإل

  ة المتأثرالمطلوبات أو  للموجودات دفترية نتائج تتطلب تعديالً ماديًا على القيمة الإلى  يؤديمن االفتراضات والتقديرات يمكن أن 

 في الفترات المستقبلية. 
 

   الهامة األحكام 5.1

على المبالغ   التأثير األكثر جوهرية كام التالية والتي لها باتخاذ األح دارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت ال 

 المدرجة في البيانات المالية المجمعة:
 

 تصنيف الموجودات المالية
تقييم نموذج األعمال الذي يتم ضمنه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا  إلى  تحدد المجموعة تصنف الموجودات المالية استناداً 

 ة لألصل المالي ترتبط بمدفوعات أصل المبلغ والربح فقط على أصل المبلغ القائم.كانت الشروط التعاقدي
 

 تصنيف العقارات
. يتم تصنيف العقار المحتفظ به لعادة البيع في مسار العمل  دارة إن تحديد تصنيف العقار يعتمد على ظروف معينة وعلى نية ال 

أو   ات تأجير إيراد لعقارات. كما يتم تصنيف العقار المحتفظ به لتحقيق الذي يتم تطويره لغرض البيع ضمن مخزون اأو  المعتاد 

أو   الخدماتأو  لتقديم البضاعةأو  لزيادة قيمته الرأسمالية كعقار استثماري. ويتم تصنيف العقار المحتفظ به لالستخدام في النتاج

 ألغراض إدارية ضمن فئة الممتلكات والمعدات.
 

 مبدأ االستمرارية 
شهر من   12المجموعة تقييم لقدرة المجموعة على مواصلة عملها على أساس مبدأ االستمرارية، والذي يشمل مدة  ةإدارأجرت 

شكوكا حول قدرة   -منفردةأو  مجتمعة –تاريخ البيانات المالية المجمعة بناءا على احداث محددة وظروف معينة قد تثير 

 ارية.  المجموعة على مواصلة عملها على أساس مبدأ االستمر
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(         -5
  

 األحكام الهامة )تتمة( 5.1
 

 مبدأ االستمرارية )تتمة(
شهر من تاريخ البيانات المالية   12المجموعة بإعداد تقديراتها المتعلقة باالعمال وتقديرات التدفقات النقدية لمدة  إدارةقامت 

لى أساس متحفظ، حيث تم إعداد التقديرات اخذا في االعتبار طبيعة ظروف االعمال ومدى تأثرها بالعوامل الخارجية  عالمجمعة 
 والبيانات المالية وغير المالية األخرى المتاحة في توقيت إعداد تلك التقديرات.  

 

شهر القادمة من   12ة عملياتها خالل فترة المجموعة أن المجموعة سوف تتمكن من مواصل  إدارة بناءا على تلك التقديرات، ترى 
تاريخ البيانات المالية المجمعة، وأن افتراضات مبدأ االستمرارية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة تعتبر مناسبة.  

 ويتم إعادة تقييم مدى مالئمة افتراض االستمرارية في كل تاريخ بيانات مالية مجمعة.  
 

 الرئيسية   تحديد العملة
يتم تحديد العملة الرئيسية للبيانات المالية المجمعة على مستوى كل شركة بالمجموعة. إن تحديد العملة الرئيسية يؤثر مباشرة  

خسائر من تحويل العمالت األجنبية وبالتالي يؤثر على النتائج  أو  تحقيق أرباح إلى  على المعامالت بعمالت اجنبية التي تؤدي 
 المدرجة.  

 

يتم الجمع بين عندما العملة الرئيسية للشركة االم هي العملة المرتبطة بصورة رئيسية بالبيئة االقتصادية التي تعمل بها. و إن
احكامها لتحديد العملة الرئيسية التي تمثل بصورة عادلة التأثير االقتصادي   دارةمؤشرات البيئة االقتصادية الرئيسية، تستخدم ال 

أن العملة الرئيسية للشركة االم هي الدرهم االماراتي حيث أن أغلب  إلى  دارةاالحداث الرئيسية. انتهت ال للمعامالت والظروف و
 معامالت الشركة االم مدرجة بالدرهم االماراتي.  

 

 التقديرات واالفتراضات  5.2
لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ تم عرض االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى 

إجراء تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل  إلى  البيانات المالية المجمعة والتي لها مخاطر كبيرة تؤدي
وعة في افتراضاتها  ات مستقلة في البنود ذات اصلة في البيانات المالية المجمعة أدناه. تستند المجمإيضاحالسنة المالية الالحقة في 

المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية المجمعة. على الرغم من ذلك، قد تختلف الظروف واالفتراضات  إلى  وتقديراتها
ظروف خارج نطاق سيطرة المجموعة. تنعكس مثل هذه  أو  الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب التغيرات في السوق 

 ت وقت حدوثها. التغيرات في االفتراضا
 

 الزميلة  اتانخفاض قيمة الشرك
 إدراجيتم المحاسبة عن االستثمار في شركات زميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية للشركات الزميلة، حيث يتم مبدئيا 

في موجودات الشركة  الشركات الزميلة بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك مقابل التغيرات فيما بعد الحيازة في حصة المجموعة في صا
ً أي خسائر لالنخفاض في القيمة. يجب على المجموعة في تاريخ البيانات المالية المجمعة تقييم ما إذا وجد أي  الزميلة ناقصا

بتقدير المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة   دارة مؤشرات على انخفاض القيمة. وفي حالة وجود هذه المؤشرات، تقوم ال 
حجم خسائر انخفاض القيمة )إن وجدت(. إن تحديد مؤشرات انخفاض القيمة وتحديد المبالغ الممكن استردادها لغرض تحديد 
 وضع أحكام وتقديرات وافتراضات جوهرية.   دارةتتطلب من ال 

 

 تقييم العقارات االستثمارية  
تخدام آليات التقييم المعتمدة ومبادئ المعيار يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من خالل خبراء تقييم عقارات باس

 قياس القيمة العادلة.  13الدولي للتقارير المالية 
 

يتم قياس العقارات االستثمارية قيد االنشاء بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في القيمة. إن التكاليف هي تلك المصروفات التي تتكبدها 
رة بإنشاء األصل. تم عرض الطرف واالفتراضات الجوهرية المستخدمة من  غير مباشأو  المجموعة والمتعلقة بصورة مباشرة

 .  8رقم  يضاح قبل خبراء التقييم لتقدير القيمة العادلة للعقار االستثماري في ال 
 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين  
ات الدين المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. تقوم  تقوم المجموعة على أساس مستقبلي بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بأدو

تاريخ المجموعة  إلى  المجموعة باستخدام أحكام في وضع هذه االفتراضات واختيار المدخالت الحتساب انخفاض القيمة، استناداً 
 السابق وظروف السوق الحالية والتقديرات المستقبلية في نهاية فترة كل بيانات مالية مجمعة.  

 

ة للمدينين، تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وبالتالي، ال تقوم المجموعة بتتبع  بالنسب
التغييرات في مخاطر االئتمان، وبدال من ذلك تقوم بتسجيل مخصص خسائر بناءا على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  

خبرتها التاريخية في  إلى  انات المالية المجمعة. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات تستند النتاجي للبند في تاريخ البي
  خسائر االئتمان ويتم تعديلها مقابل العوامل المستقبلية المحددة والمتعلقة بالمدينين والبيئة االقتصادية. وقد تختلف النتائج عن تلك

 التقديرات.  
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 واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( األحكام والتقديرات          -5
  

 التقديرات واالفتراضات )تتمة( 5.2
 

 تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة  
 أحد العوامل التالية: إلى  يستند تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة عادةً 

  معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة؛ 
  حد كبير؛ إلى  ألداة أخرى مماثلةالقيمة العادلة الحالية 
  مضاعف الربحية 
  التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة، أو 
  .نماذج تقييم أخرى 
 

 إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم لالستثمارات في أسهم غير مسعرة يتطلب تقديراً جوهرياً.  
 

 التطوير عقارات تحت 
هي تلك المصروفات التي تتكبدها المجموعة  التكاليف أي انخفاض في القيمة. إن  ا تدرج العقارات تحت االنشاء بالتكلفة ناقص

 األصل.   بإنشاءوالمتعلقة مباشرة 
 

تغيرات في الظروف  أو  حداثأ للعقارات تحت االنشاء لغرض تحديد انخفاض القيمة في حالة وجود  دفتريةيتم مراجعة القيمة ال

المبلغ المقدر الممكن   دفتريةقد ال يمكن استردادها. فإذا ما وجد هذا المؤشر، وعندما تتجاوز القيمة ال دفتريةن القيمة الأ إلى  تشير

 قيمته الممكن استردادها.إلى  استرداده، يخفض األصل
 

 خسارة السهم األساسية والمخففة  -6
 

هم األساسية بقسمة خسارة السنة الخاصة بحاملي األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح  يتم احتساب مبالغ ربحية الس

لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. بينما يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسمة الخسارة الخاص بحاملي األسهم العادية 

دية القائمة خالل السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي يتم للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العا

نظًرا لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية  إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية. 

 السهم األساسية والمخففة متطابقة.   
 

 )معاد إدراجها(  

 2019 2018 
   

 (31,678,839) (15,782,544) خسارة السنة )دينار كويتي( 
 

══════════ ══════════ 
   

 1,107,270,000 1,107,270,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )أسهم(
 

══════════ ══════════ 

 (29) (14) خسارة السهم األساسية والمخففة )فلس( 
 

══════════ ══════════ 
 

تم إجراء أي معامالت أخرى تتعلق بأسهم عادية أو أسهم عادية محتملة بين تاريخ البيانات المالية المجمعة وتاريخ التصريح  لم ي

 بهذه البيانات المالية المجمعة. 
 

 عقارات قيد التطوير  -7
 )معاد إدراجها(  

 2019 2018 
 دينار كويتي دينار كويتي  
   

 105,459,497 81,441,569 يناير  1كما في 

 358,195 134,279 إضافات 

 (24,914,056)     - تعديل إعادة القياس* 

     - (536,048) صافي الخسارة من إعادة قياس القيمة العادلة  

     - (6,453,759) مستبعدات / تحويالت

 537,933 31,256 فروق تحويل عمالت أجنبية
 ────────── ────────── 

 81,441,569 74,617,297 ديسمبر  31كما في 
 

══════════ ══════════ 
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 عقارات قيد التطوير )تتمة( -7
 

دينار كويتي لمراعاة حدث التعديل   24,914,056، تم تعديل القيمة الدفترية لبعض العقارات بمبلغ  2018ديسمبر  31كما في  *

 .24المذكور بالتفاصيل في إيضاح 
 

العقارات ملك حر وتكلفة التطوير الالحقة التي تكبدتها المجموعة. تقع العقارات في دولة  تمثل العقارات قيد التطوير تكلفة 

 المارات العربية المتحدة. 
 

:  2018دينار كويتي )  37,254,005في تاريخ البيانات المالية المجمعة، يتم تقديم العقارات قيد التطوير بقيمة دفترية قدرها 

 .(15للوفاء بمتطلبات الضمانات لبعض الدائنين بموجب تمويل إسالمي )إيضاح دينار كويتي( كضمان  42,483,291
 

دينار كويتي مما نتج عنها خسارة بمبلغ   1,253,759خالل السنة، قامت المجموعة ببيع عقارات قيد التطوير بقيمة دفترية قدرها 

 دينار كويتي مسجلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.   1,007,931
 

دينار كويتي كجزء من تسوية عينية    5,200,000ل السنة، قامت المجموعة بتحويل عقارات قيد التطوير بقيمة دفترية قدرها خال

 لدى بعض المقرضين مقابل دائنين بموجب تمويل إسالمي. لم يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر من هذه المعاملة.  
 

 عقارات استثمارية -8

 )معاد إدراجها(  

 2019 2018 

 دينار كويتي دينار كويتي  
   

 28,726,697 23,813,875 يناير  1كما في 

 (5,077,901)     - تعديل إعادة القياس* 

     - (4,530,265) مستبعدات/تحويالت

     - (3,997,278) صافي الخسارة من إعادة قياس القيمة العادلة 

 165,079 1,145 فروق تحويل عمالت أجنبية
 

────────── ────────── 

 23,813,875 15,287,477 ديسمبر  31كما في 
 

══════════ ══════════ 
 

دينار كويتي لمراعاة حدث التعديل  5,077,901، تم تعديل القيمة الدفترية لبعض العقارات بمبلغ 2018ديسمبر  31كما في *

 .24المذكور بالتفاصيل في إيضاح 
 

: 2018دينار كويتي ) ال شيءمجمعة، يتم تقديم العقارات االستثمارية بقيمة دفترية قدرها كما في تاريخ البيانات المالية ال

 .(15دينار كويتي( كضمان للوفاء بمتطلبات الضمانات لبعض الدائنين بموجب تمويل إسالمي )إيضاح  4,519,070
 

دينار كويتي كتسوية عينية إلى مؤسسة     4,530,265خالل السنة، قامت المجموعة ببيع عقاراتها االستثمارية بقيمة دفترية قدرها 

 دينار كويتي في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.   3,285,525مالية وسجلت خسارة بمبلغ 
 

، تستند القيمة العادلة للعقارات إلى التقييمات التي أجراها خبراء التقييم المستقلون المعتمدون 2018و 2019ديسمبر  31كما في 

 .عون بمؤهالت مهنية معترف بها وذات صلة، وبخبرة حديثة في مواقع وفئات العقارات االستثمارية التي يتم تقييمهاالذين يتمت
 

من الجدول الهرمي للقيمة العادلة   2يتم تقييم العقارات االستثمارية باستخدام طريقة مقارنة السوق ويتم تصنيفها ضمن مستوى 

وق، يتم تقدير القيمة العادلة للعقار استناًدا إلى المعامالت المماثلة. تستند طريقة مقارنة  (. بموجب طريقة مقارنة الس22)إيضاح 

السوق إلى مبدأ االستبدال الذي بموجبه لن يقوم مشتري محتمل بالدفع مقابل العقار أكثر مما سيكلفه شراء عقار بديل مماثل. إن  

 مربع. وحدة المقارنة التي تطبقها المجموعة هي سعر المتر ال
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 استثمار في شركات زميلة  -9

  2019  2018 

 القيمة الدفترية حصة الملكية   القيمة الدفترية  حصة الملكية %  بلد التأسيس  األنشطة الرئيسية   

 دينار كويتي   دينار كويتي     

        

 4,824,279 %35.9  3,151,626 %23 الكويت عقارات )مقفلة(*  .شركة الجداف العقارية ش.م.ك 

شركة أبيار قطر للتطوير العقاري ش.م.ك.م )خاضعة  

 85,395 %15.15  85,349 %15.15 الكويت عقارات للتصفية( ** 

     - %20      - %20 الكويت عقارات شركة مكان المتحدة للعقارات ش.م.ك. 

     - %20      - %20 الكويت تجارة عامة ومقاوالت شركة تامك للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. 

    

────────── 
 

 ────────── 

    3,236,975   4,909,674 

    

══════════ 
 

 ══════════ 
 

ويل إسالمي )إيضاح  دينار كويتي( كضمان للوفاء بمتطلبات الضمانات لبعض المدينين بموجب تم 4,824,279: 2018دينار كويتي )  3,151,626يتم تقديم استثمار في شركة زميلة بمبلغ   * 

15). 
 

%( مقابل االستثمارات المذكورة أعاله في شركة زميلة، من خالل التمثيل في مجلس الدارة لهذه  20تمارس الشركة األم تأثيًرا جوهريًا )على الرغم من أن النسبة المئوية للملكية أقل من  **

 .الشركة والمشاركة المشتركة في المعامالت التجارية الرئيسية
 

 .إن الشركات الزميلة هي شركات خاصة غير مدرجة في أي أسوق عامة لألوراق المالية  ***
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 استثمار في شركات زميلة )تتمة( -9
 

 إن الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة خالل السنة هي كما يلي: 
 

 
2019 

 دينار كويتي 

2018 
 دينار كويتي

   

 4,967,669 4,909,674 ر  يناي 1كما في 

 (57,995) (1,672,699) 1جزئي  بيع
 

────────── ────────── 

 4,909,674 3,236,975 ديسمبر  31كما في 
 

══════════ ══════════ 
 
سهًما مكفولين بضمان في شركة زميلة بواسطة    24,634,064، تم بيع عدد 2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  1

%. قامت المجموعة بتسجيل خسارة  23تيجة لذلك، تم تخفيض حصة ملكية المجموعة في الشركة الزميلة إلى نسبة مقرض. ن

 دينار كويتي ناتجة من هذه المعاملة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.    1,657,838بمبلغ 
 

ة حول الشركات الزميلة التي تعتبر جوهرية بالنسبة للمجموعة. تعكس المعلومات  يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالي

 المفصح عنها المبالغ المعروضة في البيانات المالية للشركات الزميلة ذات الصلة بينما ال تعكس حصة المجموعة في تلك المبالغ.
 

 شركة الجداف العقارية ش.م.ك. )مقفلة(
 

 2019 2018 

 نار كويتيدي دينار كويتي  

   

 14,721,943 14,355,000 موجودات غير متداولة 

 281,328 371,695 موجودات متداولة
 

────────── ────────── 

 15,003,271 14,726,695 إجمالي الموجودات 
 

────────── ────────── 

 51,016 51,186 مطلوبات متداولة
 

────────── ────────── 

 51,016 51,186 إجمالي المطلوبات 
 

────────── ────────── 

 14,952,255 14,675,509 صافي الموجودات
 

══════════ ══════════ 
 

 غير جوهرية.    2018و  2019ديسمبر  31إن صافي إيرادات التشغيل والنتائج كما في 
 

 فيما يلي مطابقة القيمة الدفترية:  
 

 2019 2018 

 دينار كويتي دينار كويتي  
   

   
 14,952,255 14,675,509 في الموجوداتصا

 5,367,860 3,695,207 %( 35.9: 2018) % 23 –حصة المجموعة في حقوق الملكية 

 (543,581) (543,581) انخفاض القيمة
 

────────── ────────── 

 4,824,279 3,151,626 القيمة الدفترية الستثمار المجموعة  
 

══════════ ══════════ 

 

 

 

 

 

 
 

 



 وشركتها التابعة ع.شركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2019ديسمبر  31في كما في وللسنة المنتهية 
 

 

27 
 

 استثمار في أوراق مالية -10

 )معاد إدراجه(  

 2019 2018 

 دينار كويتي دينار كويتي  

   موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اليرادات الشاملة األخرى  

 1,715,934 1,075,819 أسهم مدارة غير مسعرة  -
 ══════════ ══════════ 

 

 .  22لعادلة لألدوات المالية والفصاح عنها بواسطة أساليب التقييم في إيضاح يتم عرض الجدول الهرمي لتحديد القيمة ا
 

دينار كويتي( كضمان مقابل دائنون بموجب   657,000: 2018يتم تقديم استثمار في أوراق مالية بمبلغ ال شيء دينار كويتي )

 (. 15تمويل إسالمي )إيضاح 
 

 مدينو إجارة  -11

 
2019 

 دينار كويتي 

2018 
 كويتيدينار 

   

 35,067,209 35,265,228 مجمل المبلغ 

 (5,975,011)  (5,970,318) ناقصاً: ربح مؤجل مستحق 
 

────────── ────────── 

 29,294,910 29,092,198 

 (1,158,742) (1,383,396) ناقصا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
 

────────── ────────── 

 

27,911,514 27,933,456 
 

══════════ ══════════ 
 

دينار كويتي( كموجودات غير متداولة في   27,933,456: 2018دينار كويتي )  27,911,514إجارة بمبلغ  ويتم تصنيف مدين

 بيان المركز المالي المجمع.
 

أجير تشغيلي،  التي تم االحتفاظ بها بموجب عقود تيمثل مدينو إجارة عقد تأجير من الباطن لبعض قطع األرض إلى طرف آخر، و
 وتم تصنيفها والمحاسبة عنها كعقارات استثمارية من قبل المجموعة. 

 

 %( سنويًا. 1.9: 2018% )1.9إن مدينو إجارة مكفولة بضمان، وتحمل متوسط معدل ربح بنسبة 
 

عادل تقريبًا القيمة  جارة يال جارة. ترى الدارة إن صافي القيمة العادلة لمديني ال ن سداد مديني مالطرف المقابل لم يتمكن 

 العادلة.

إفصاحات تتعلق بحاالت التعرض لمخاطر االئتمان والتحليالت المتعلقة بمخصص خسائر االئتمان  20.1يتضمن إيضاح 

 لدى المجموعة.  ةالمتوقعة لمديني الجار
 

 مدينون ومدفوعات مقدما   -12
 

 
2019 

 دينار كويتي 

2018 
 دينار كويتي

   

 4,367,247 2,767,808 الء، بالصافي أرصدة مستحقة من عم

 ً  938,770 927,108 وعموالت مصروفات مدفوعة مقدما

 2,252,869     - دفعة مقدماً لشراء ممتلكات ومعدات

 647,751 518,927 مدينون أخرون، بالصافي  
 ────────── ────────── 

 4,213,843 8,206,637 
 ══════════ ══════════ 

 

دينار    1,771,977بتسجيل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لمدينين تجاريين وأرصدة مدينة أخرى بمبلغ قامت المجموعة 

 .(. ال تتضمن الفئات األخرى ضمن المدينين موجودات منخفضة القيمة 20.1: ال شيء دينار كويتي( )إيضاح 2018كويتي )
 

دينار   2,251,099مقدًما لشراء ممتلكات ومعدات بمبلغ قامت المجموعة بتسجيل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لدفعة 

 (. ال تتضمن الفئات األخرى ضمن المدينين موجودات منخفضة القيمة. 20.1: ال شيء دينار كويتي( )إيضاح 2018كويتي )
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 األرصدة لدى البنوك والنقد   -13

 
2019 

 دينار كويتي 

2018 
 دينار كويتي

   

 807,094 726,846 أرصدة لدى البنوك ونقد   

 (806,871) (726,673) ناقصاً: أرصدة بنكية محتجزة  
 

────────── ────────── 

 223 173 األرصدة لدى البنوك والنقد ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع
 

══════════ ══════════ 
 

طيع المجموعة استخدام هذه المبالغ حتى يتم الوفاء  تمثل األرصدة البنكية المحتجزة المبالغ المحتفظ بها في حسابات معلقة. ال تست
 بااللتزامات المتعلقة بإنشاء وإتمام بعض المشاريع.  

 

 حقوق الملكية -14
 

 رأس المال  (أ

سهًما   1,107,275,000، بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركة األم عدد 2019ديسمبر  31في 

 فلس لكل سهم مدفوعة بالكامل.  100سهًما( بقيمة   2018:1,107,275,000)
 

 االحتياطي اإلجباري  (ب

ال  وفقاً لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة، يتم تحويل بموجب توصية من مجلس إدارة الشركة األم نسبة

مي وضريبة دعم  % بحد أدنى من ربح السنة قبل مكافأة أعضاء مجلس الدارة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العل10تقل عن 

العمالة الوطنية والزكاة إلى االحتياطي االجباري. يجوز للجمعية العمومية السنوية للشركة وقف هذا التحويل إذا تجاوز رصيد  

% من رأس المال المصدر. وال يجوز استخدام االحتياطي إال في مبادلة الخسائر أو توزيع أرباح بنسبة ال  50االحتياطي نسبة 

رأس المال المدفوع في السنوات التي ال يسمح فيها الربح بسداد توزيعات هذه األرباح بسبب عدم وجود  % من5تصل إلى 

االحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم رد أي مبالغ مخصومة من االحتياطي عندما تسمح األرباح في السنوات التالية بذلك، ما لم  

تم اجراء أي تحويل إلى االحتياطي االجباري خالل السنة نظرا للخسائر  % من رأس المال المصدر. لم ي50يتجاوز االحتياطي 

 التي تكبدتها المجموعة.  
 

 ، قرر أعضاء مجلس الدارة إطفاء الخسائر المتراكمة جزئيًا من خالل االستفادة من االحتياطي الجباري. 2020فبراير  3في 
 

 االحتياطي االختياري   (ج

% كحد أقصى من ربح السنة قبل  10يس والنظام األساسي للشركة، يتم تحويل نسبة ال تزيد عن وفقاً لقانون الشركات وعقد التأس

. يجوز وقف هذه التحويالت بناء على قرار الجمعية العمومية الختياريالضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الدارة إلى االحتياطي 

يع هذا االحتياطي. لم يتم اجراء أي تحويل إلى االحتياطي  للمساهمين بموجب توصية من مجلس االدارة. ال توجد قيود على توز

 االختياري خالل السنة نظرا للخسائر التي تكبدتها المجموعة. 
 

، قرر أعضاء مجلس الدارة إطفاء الخسائر المتراكمة جزئيًا من خالل استخدام االحتياطي االختياري إلى مقدار قيمة 2020فبراير  3في 
 بها.أسهم الخزينة المحتفظ 

 

  د( أسهم خزينة  

 )معاد إدراجها(  

 2019 2018 

   
 5,000 5,000 عدد أسهم خزينة

 %0.00005 %0.00005 نسبة األسهم المصدرة )%(

 538 538 تكلفة أسهم خزينة )دينار كويتي(

 65 65 القيمة السوقية ألسهم خزينة )دينار كويتي(
 

 بها ليست متاحة للتوزيع أثناء حيازة هذه األسهم وفقًا لرشادات هيئة أسواق المال. إن احتياطيات تكلفة أسهم الخزينة المحتفظ 
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 دائنون بموجب تمويل إسالمي -15

 
2019 

 دينار كويتي 

2018 
 دينار كويتي

   

 42,814,809 36,125,832 مجمل المبلغ

 (933,650) (743,419) ناقصاً: ربح مؤجل مستحق 
 

────────── ────────── 

 35,382,413 41,881,159 
 

══════════ ══════════ 

   مصنفة كـ:

 21,000,463 17,329,681 متداولة

 20,880,696 18,052,732 غير متداولة 
 

────────── ────────── 

 35,382,413 41,881,159 
 

══════════ ══════════ 
 

 %( سنويًا. 7.0% إلى 4.5: 2018% )4.5ة يبلغ متوسط المعدل الفعلي لتكاليف التمويل المستحقة نسب
 

دينار كويتي( مكفولة عن طريق   36,821,011: 2018دينار كويتي )  30,324,467إن الدائنون بموجب تمويل إسالمي بمبلغ 

  42,483,291: 2018دينار كويتي )  37,254,005مقابل بعض العقارات قيد التطوير لدى المجموعة بمبلغ  تقديم ضمانات

( 8دينار كويتي( )إيضاح  4,519,070: 2018(، وعقارات استثمارية بمبلغ ال شيء دينار كويتي )7كويتي( )إيضاح دينار 
(، وموجودات  9دينار كويتي( )إيضاح  4,824,279: 2018دينار كويتي )  3,151,626واالستثمار في شركات زميلة بمبلغ 

  657,000: 2018ديسمبر  31ملة األخرى بمبلغ ال شيء دينار كويتي )مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اليرادات الشا

 (. 10دينار كويتي( )إيضاح 
 

 لم تتمكن المجموعة من الوفاء بشروط السداد اللزامية مقابل بعض الدائنين بموجب تمويل إسالمي في تاريخ االستحقاق. 
 

راق المالية أنها وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة مالية محلية  ، أعلنت الشركة األم في سوق الكويت لألو2019فبراير  18بتاريخ 

دينار كويتي تمثل أصل المبلغ للتسهيالت االئتمانية وتكاليف التمويل ذات الصلة    20,399,604لتسوية تسهيالت ائتمانية بمبلغ 

 دينار كويتي.  19,432,305من خالل تسوية عينية بمبلغ  2018ديسمبر  31حتى تاريخ 
 

ترة الحالية، قامت المجموعة بتحويل بعض العقارات قيد التطوير واألسهم كجزء من التسوية العينية تجاه الدائنين خالل الف

 .دينار كويتي على التوالي  657,000دينار كويتي و  5,200,000بموجب تمويل إسالمي بمبلغ 
 

تحويل بعض وحدات العقارات قيد التطوير بقيمة   عالوة على ذلك، فقد أصبحت مذكرة التفاهم الغية خالل هذه الفترة ولم يتم 

دينار كويتي. ترى الدارة أن    7,075,513دينار كويتي والتي تعتبر جزء من تسوية عينية بمبلغ   35,515,125دفترية قدرها 

 ليجاد حل طويل األجل. جهة االقراضمذكرة التفاهم لم تعد مؤهلة للتنفيذ، وال تزال الدارة تتفاوض مع 
   

 دائنون ومصروفات مستحقة -16

 
2019 

 دينار كويتي 

2018 
 دينار كويتي

   

 44,970,456 44,954,030 دفعات مقدماً من عمالء

  1,174,171  994,328 مصروفات مستحقة ودائنون آخرون 

  1,284,694  1,283,685 أرصدة مستحقة من شراء عقارات استثمارية 

  4,788,915  5,423,276 ن أرصدة مستحقة إلى مقاولين ومستشاري
 

────────── ────────── 

 52,655,319 52,218,236 
 

══════════ ══════════ 

   مصنفة كـ:

 7,247,780 7,701,289 متداولة

 44,970,456 44,954,030 غير متداولة 
 

────────── ────────── 

 52,655,319 52,218,236 
 

══════════ ══════════ 
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 حات أطراف ذات عالقة إفصا -17
 

يمثل األطراف ذات عالقة الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الدارة وموظفي الدارة العليا للمجموعة  

 شركات التي يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً.  الو
 

ع أطراف معينة اتفقت معها المجموعة ضمن سياق األعمال الطبيعي. يتم تمثل هذه المعامالت تلك المعامالت التي تمت م

 الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة األم. 
 

لم يكن هناك أي أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة مدرجة في بيان المركز المالي المجمع وبيان األرباح أو الخسائر  
 . 2019ديسمبر  31في وللسنة المنتهية في  المجمع كما

 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا:
 

 
2019 

 دينار كويتي 

2018 
 دينار كويتي

   

 55,626 74,356 مزايا قصيرة األجل 

 21,381 39,374 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 

────────── ────────── 

 77,007 113,730 اإلجمالي 
 

══════════ ══════════ 
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 معلومات القطاعات   -18
 

 ألغراض الدارة تم تنسيق المجموعة على ثالثة قطاعات جغرافية رئيسية:
 

 دولة المارات العربية المتحدة 
 الكويت 
  دول أخرى 

 

يتم تقييم أداء القطاع استناًدا إلى العائد على االستثمارات. ال   تراقب الدارة نتائج التشغيل لوحداتها الجغرافية بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء.
 يوجد لدى المجموعة أي معامالت فيما بين القطاعات. 

 

 المجموع   دول أخرى   الكويت  دولة اإلمارات العربية المتحدة  
 

 
2019 

 دينار كويتي 
2018 

 دينار كويتي
 
 

2019 
 دينار كويتي 

2018 
 دينار كويتي

 
 

2019 
 كويتي دينار 

2018 
 دينار كويتي

 
 

2019 
 دينار كويتي 

2018 
 دينار كويتي

            

 276,611     -      -     -  276,611     -      -     - إيرادات القطاع 

 (31,955,450) (15,782,544)      -     -  (536,880) (500,028)  (31,418,570) (15,282,516) مصروفات القطاع 
 

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 (31,678,839) (15,782,544)      -     -  (260,269) (500,028)  (31,418,570) (15,282,516) نتائج القطاع 
 

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 

 148,831,448 127,069,771  6,500,000 6,500,000  5,478,986 3,584,141  136,852,462 116,985,630 موجودات القطاع 
 

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 

 94,574,573 88,516,732      -     -  35,348,544 29,876,957  59,226,029 58,639,775 مطلوبات القطاع 
 

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 

 9,544,715 9,537,218      -     -      -     -  9,544,715 9,537,218 التزامات ونفقات رأسمالية 
 

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 
 

══════════ ══════════ 
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 التزامات  - 19
 

:  2018دينار كويتي ) 9,537,218، لدى المجموعة التزامات تتعلق بإنفاق رأسمالي مستقبلي بمبلغ 2019ديسمبر  31كما في 

 دينار كويتي(. 9,544,715
 

   األدوات المالية   مخاطر إدارة ت أهداف وسياسا - 20
 

  لحدود تمثل المخاطر جزءاً رئيسياً في أنشطة المجموعة لكن هذه المخاطر تُدار بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفقاً 

ل كل فرد األرباح ويتحملتحقيق لمجموعة لالمخاطر ذات أهمية كبيرة  إدارةالمخاطر والضوابط األخرى. إن هذه الطريقة في 
بالمجموعة مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المنوطة به. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر  

مخاطر معدالت الربح ومخاطر العمالت األجنبية. كما تتعرض المجموعة  إلى  السيولة ومخاطر السوق. تنقسم مخاطر السوق 

 للمخاطر التشغيلية.  
 

المخاطر واعتماد استراتيجيات ومبادئ   دارة الشركة األم بصورة جوهرية مسئولية وضع المنهج الشامل ل  ارة إد يتولى مجلس 

  31و  2019ديسمبر  31الجراءات خالل السنتين المنتهيتين في أو  السياسات أو  المخاطر. لم يتم إجراء أي تغييرات في األهداف

 . 2018ديسمبر 
 

 مخاطر االئتمان   20.1

تكبد خسائر مالية.  إلى  ؤدي مما يبموجب أداة مالية  اته في الوفاء بالتزامالطرف المقابل االئتمان هي مخاطر إخفاق إن مخاطر 

المدينة األخرى( ومن   رصدةواأل  جارة ال مديني تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية )بصورة رئيسية 

 البنوك.  أنشطتها التمويلية بما في ذلك الودائع لدى
 

 

2019 2018 
 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 27,933,456 27,911,514 ( 11 إيضاح) إجارةمدينو 

 7,267,867 3,286,735 ( 12 إيضاحمدينون * )

 807,094 726,846 (13 إيضاح لدى البنوك ) أرصدة
 

────────── ────────── 

 36,008,417 31,925,095 اإلجمالي 
 

══════════ ══════════ 
 

  2019ديسمبر  31دينار كويتي كما في  927,108باستثناء الدفعات مقدما والمصروفات المدفوعة مقدما والعموالت بمبلغ * 
 دينار كويتي(.   938,770: 2018)
 

  1,158,742: 2018دينار كويتي ) 224,654، تم تسجيل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ 2019ديسمبر  31كما في 

: ال شيء دينار كويتي( فيما يتعلق بالمدينين 2018دينار كويتي ) 1,771,977، وبمبلغ جارةار كويتي( فيما يتعلق بمديني ال دين

: ال شيء دينار  2018دينار كويتي ) 2,251,099المدينة األخرى، ومخصص انخفاض القيمة بمبلغ  رصدة التجاريين واأل 

ممتلكات ومعدات. يرجع السبب الرئيسي في تسجيل مخصصات انخفاض القيمة هو  كويتي( فيما يتعلق بالدفعات مقدما لشراء 
 المخاطر االئتمانية المتزايدة من العمالء المستقلين المحليين.  

 

 يعرض الجدول التالي الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصص المدينين: 
 

 مدينين تجاريين     جارةمديني اإل 

دفعات مقدما  

ات  لشراء ممتلك
 ومعدات 

   أرصدة
 أخرى  مدينة أخرى 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   
      

 2,251,099 2,251,099     -     -     -   2018يناير  1في 

 1,158,742     -     -     - 1,158,742 المحمل للسنة 
 

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

 3,409,841 2,251,099     -     - 1,158,742 2018ديسمبر   31في 

 4,247,730 370,122 2,251,099 1,401,855 224,654 المحمل للسنة 
 

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

 7,657,571 2,621,221 2,251,099 1,401,855 1,383,396 2019ديسمبر   31في 
 

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 مخاطر األدوات المالية )تتمة( إدارة أهداف وسياسات  - 20
 

 مخاطر االئتمان )تتمة( 20.1

من فئات الموجودات  إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة يعادل القيمة الدفترية لكل فئة 

 المالية المفصح عنها أعاله.  
 

 الضمان والتعزيزات االئتمانية األخرى 
 بسندات ملكية العقار.  مكفولة بضمان من عمالء األخرى المدينة  رصدةاأل المدينة و جارةال  أرصدةإن 

 

 منخفضة القيمة  أو  الجدارة االئتمانية لفئة الموجودات المالية غير المتأخرة
  رصدة الجدارة االئتمانية لأل دارةل  ة الخارجي ةاالئتماني اتخدم المجموعة نظام التصنيف االئتماني الداخلي وال التصنيفال تست

 المدينة بصورة مستمرة.   رصدةالمدينة. يتم مراقبة األ 
 

 مخاطر السيولة 20.2

طلباتها عند استحقاقها. للحد من هذه  إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بمت

الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار ومراقبة السيولة على   إدارة تنويع مصادر التمويل والترتيب لب دارة المخاطر، قامت ال 

 أساس يومي.  
 

إلى   استناداً  2018ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة في 

لإلخطار على أساس أن الخطار يجب   ة السداد الخاضععمليات التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. يتم التعامل مع 

 ه في فترة أقل عن ثالثة أشهر.  إدراجإرساله على الفور ويتم 
 

 
 أقل من 

 أشهر  3
 إلى  3

 اشهرً 12
 إلى  1من 

 المجموع سنوات  5

 دينار كويتي دينار كويتي ار كويتيدين دينار كويتي 

2019     

 35,572,707 18,243,026 13,844,726 3,484,955 دائنو تمويل إسالمي 

 7,701,289     - 7,177,234 524,055 دائنون ومصروفات مستحقة* 

 

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

 43,273,996 18,243,026 21,021,960 4,009,010 اإلجمالي 

 

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

2018       

 43,033,552 22,033,089 18,742,353 2,258,110  دائنو تمويل إسالمي

 7,247,780      - 6,811,721  436,059  دائنون ومصروفات مستحقة*  

 

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

 50,281,332 22,033,089 25,554,074  2,694,169  الجمالي 

 

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

دينار   44,970,456: 2018) 2019ديسمبر  31دينار كويتي كما في  44,954,030باستثناء الدفعات مقدما من عمالء بمبلغ  *

 . كويتي(
 

 مخاطر السوق  20.3

أصل نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تنتج مخاطر السوق من المراكز القائمة في   إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة 

  في السوق والتغيرات في مستوى تقلب أسعار  والمحددةالربح والعمالت ومنتجات األسهم حيث تتعرض جمعيها للحركات العامة 

سهم. تدار مخاطر السوق على أساس توزيع  معدالت السوق مثل معدالت الربح وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األ أو 

المستمر لظروف السوق واتجاهاته، وتقدير أعضاء   الموجودات بصورة محددة مسبقاً على فئات متعددة للموجودات، والتقييم 

 للتغيرات طويلة وقصيرة األجل في القيمة العادلة.  دارةمجلس ال 
 

 معدالت الربح مخاطر    20.3.1
القيم العادلة لألدوات  أو  بح من احتمال تأثير التغيرات في معدالت الربح على التدفقات النقدية المستقبليةتنشأ مخاطر معدالت الر

، وهي أدوات تمويل إسالمي ذات معدالت أرباح  إجارةالمالية. إن عمليات القراض واالقتراض بالمجموعة تأخذ شكل مرابحة و

 ر معدالت الربح.  ثابتة. وبالتالي، فإن المجموعة ال تتعرض لمخاط 
 



 ع. وشركتها التابعةشركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2019ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 
 

 

34 
 

 مخاطر األدوات المالية )تتمة( إدارة أهداف وسياسات  - 20
 

 مخاطر السوق )تتمة( 20.3
 

 مخاطر العمالت األجنبية   20.3.2
الشركة األم والتقييم المستمر لمراكز المجموعة   إدارةالحدود التي يضعها مجلس إلى  تدار مخاطر العمالت األجنبية استناداً 

أن مخاطر تكبد خسائر كبيرة نتيجة التقلبات في أسعار   دارةلحركات الحالية والمتوقعة في أسعار الصرف. ترى ال القائمة وا

 الصرف ال تزيد عن الحد األدنى، ولذلك ال تغطي المجموعة التعرض لمخاطر العمالت األجنبية. 
 

ودات والمطلوبات النقدية(، بسبب التغيرات في أسعار التأثير على الخسارة )نتيجة التغير في القيمة العادلة للموج فيما يلي

 العمالت، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة:  
 

 

  العملة   

التغير في أسعار 
 صرف العمالت

% 

 التأثير على 

 الخسائرأو  األرباح
 دينار كويتي

      

 272,014 5 (-/+)  درهم اماراتي  2019ديسمبر  31
      

 290,499 5 (-/+)  درهم اماراتي  2018بر ديسم 31
 

 مخاطر التشغيل       20.4

األحداث الخارجية.  أو  الغش أو  بسبب الخطأ البشري أو  إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة 

أو   لسمعة ويكون لذلك أثار قانونيةأضرار خاصة باإلى  عندما تتوقف أدوات الرقابة عن العمل يمكن للمخاطر التشغيلية أن تؤدي

الخسارة المالية. ال يمكن للمجموعة أن تتوقع تجنب جميع المخاطر التشغيلية ولكن من خالل إطار الرقابة  إلى  تؤديأو  رقابية

  ومن خالل المتابعة واالستجابة للمخاطر المحتملة، تستطيع المجموعة أن تدير هذه المخاطر. تتضمن أدوات الرقابة فصل 

 الواجبات بصورة فعالة ووضع إجراءات للدخول على األنظمة والتفويض والمطابقة وتدريب العاملين وعمليات التقييم. 
 

 رأس المال   إدارة -21
 

رأس المال هو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجيدة لدعم األعمال التي تقوم  إدارةإن هدف المجموعة الرئيسي من 

 قيمة يحصل عليها المساهم.  بها وتحقيق أعلى 
 

تغيرات في الظروف االقتصادية. للمحافظة على هيكل الهيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء  إدارةتقوم المجموعة ب

إلى   رد رأس المالأو  المساهمينإلى  تعديله، يجوز للمجموعة أن تقوم بتعديل مدفوعات توزيعات األرباحأو  رأس المال

الجراءات خالل السنتين المنتهيتين في أو  السياسات أو  إصدار أسهم جديدة. لم يتم إجراء أي تغيرات في األهدافأو  المساهمين
 .  2018ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31

 

على إجمالي رأس المال زائداً صافي الدين.   ا تراقب المجموعة رأس المال باستخدام معدل القراض وهو صافي الدين مقسوم

 لدى البنوك والنقد ضمن صافي الدين.   رصدةالمجموعة دائني التمويل السالمي ناقصاً األ  تُدرج
 

  
2019  

 دينار كويتي 

 ه(إدراج)معاد 
2018 

 دينار كويتي
    

 41,881,159 35,382,413  (15 إيضاحتمويل إسالمي ) ودائن

 (807,094) (726,846)  (13 إيضاح ناقصاً: رصيد لدى البنك ونقد )
  

────────── ────────── 

 41,074,065 34,655,567  صافي الدين 
    

 54,256,875 38,553,039  حقوق الملكية 
  

────────── ────────── 

 95,330,940 73,208,606  رأس المال وصافي الدين
  ══════════ ══════════ 

 %43 %47  معدل القراض
  

══════════ ══════════ 
 



 ع. وشركتها التابعةشركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2019ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 
 

 

35 
 

 ات القيمة العادلة قياس -22
 

 األدوات المالية   22.1

 يعرض الجدول التالي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة:  
 

 قياس القيمة العادلة باستخدام  

 

 الجمالي 

أسعار معلنة في 
أسواق نشطة 

 ( 1)المستوى 

المدخالت الجوهرية  
الملحوظة )المستوى 

2 ) 

الجوهرية  المدخالت 
غير الملحوظة  

  ( 3)المستوى 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    2019ديسمبر   31

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
     ات الشاملة األخرى يراد ال 

 1,075,819     -     - 1,075,819 أسهم غير مسعرة  
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 .  2018و   2019 عامي لم يتم إجراء أي تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة خالل
 

 ليات التقييم آ

لدى المجموعة استثمارات في منشآت مهيكلة غير مسعرة في سوق نشط. إن المعامالت في هذه االستثمارات ال تقع بصفة 

عند –صافي قيمة األصل لهذه المراكز. يتم تعديل صافي قيمة األصل إلى  المجموعة طريقة تقييم تستند منتظمة. وتستخدم 

وعوامل أخرى محددة تتعلق باالستثمارات. وبناءا عليه،   السوقية عكس اعتبارات مثل معدالت خصم السيولةيبحيث  -الضرورة
 .  3هذه األدوات ضمن المستوى  إدراجتم 

 

 ن قيمتها الدفترية تقارب قيمتها العادلة.  أإلى  دارة المالية األخرى، انتهت ال والمطلوبات موجودات بالنسبة لجميع ال
 

   3ضمن المستوى للبنود مطابقة القيمة العادلة 

  بين بداية ونهاية فترة البيانات 3يعرض الجدول التالي مطابقة كافة الحركات في القيمة العادلة للبنود المصنفة ضمن المستوى 

 المالية المجمعة.  
 

    

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 

ات يرادخالل ال
 الشاملة األخرى 

 دينار كويتي       2019ديسمبر  31
     

 1,715,934      2019يناير  1كما في 

 (657,000)    مستبعدات 

 16,885    فروق تحويل عمالت اجنبية  
    ────────── 

 1,075,819      2019ديسمبر  31كما في 
    ══════════ 
 

    

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 

ات يرادخالل ال
 الشاملة األخرى 

 دينار كويتي     ه( إدراج)معاد  2018ديسمبر  31
     

 2,590,908      2018يناير  1كما في 

 (843,000)    (24 إيضاح خسائر من استبعاد مسجل مباشرة في الخسائر المتراكمة )

 (31,974)    فروق تحويل عمالت اجنبية  
    ────────── 

 1,715,934      2018ديسمبر  31كما في 
    ══════════ 
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 قياسات القيمة العادلة )تتمة( -22
 

 األدوات المالية )تتمة( 22.1
 

 وصف المدخالت الجوهرية غير الملحوظة للتقييم  

من الجدول الهرمي   3لحوظة المستخدمة لقياس القيمة العادلة للبنود المدرجة ضمن المستوى إن المدخالت الجوهرية غير الم

 موضح أدناه:   2019ديسمبر  31لقياس القيمة العادلة وتحليل الحساسية الكمي كما في  
 

 حساسية القيمة العادلة للمدخالت   النطاق   المدخالت الجوهرية غير الملحوظة للتقييم  

   

 (  %20: 2018% )20 ف التسويق  الخصم لضع

%( في معدل 10: 2018)% 10إن الزيادة )النقص( بنسبة 

نقص )زيادة( في القيمة العادلة  إلى  الخصم سوف يؤدي

دينار   511,787: 2018دينار كويتي ) 107,582بمبلغ 

 كويتي( 
 

كين السوق عند تسعير  تها من قبل المشاريمثل المبالغ التي قررت المجموعة انه سيتم مراعا التسويقإن معدل الخصم لضعف 
 . االستثمارات

 

 الموجودات غير المالية   22.2

 يعرض الجدول التالي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية للمجموعة:  
 

  
المدخالت الجوهرية  

 الملحوظة

 الجمالي  (2)المستوى 
 دينار كويتي دينار كويتي   

    2019 ديسمبر  31

 15,287,477 15,287,477  (8  إيضاحعقارات استثمارية )
 

 

══════════ ══════════ 

    ه( إدراج )معاد  2018ديسمبر   31

 23,813,875 23,813,875  (8  إيضاحعقارات استثمارية )
 

 

══════════ ══════════ 
 

 من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة   2المستوى 
من الجدول الهرمي باستخدام طريقة المقارنة بالسوق والتي يتم   2قيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى تم تحديد ال 

أسعار المعاملة الحديثة للعقار والعقارات المشابهة. يمثل سعر السوق لكل متر مربع  اخذا في االعتبار تنفيذها من قبل مقيمين 

 وهرية ملحوظة في علمية التقييم.  ات السنوية مدخالت سوقية ج يراد وال 
 

 حدث الحق          -23
 

تقلبات شديدة في أسواق المال على مستوى  إلى  (19الحقا لتاريخ البيانات المالية المجمعة، أدى تفشي فيروس كورونا )كوفيد 

اد العالمي وأسواق المال في  على االقتص 19العالم. ومن المتوقع أن تستمر التأثيرات الحالية والمتوقعة لتفشي فيروس كوفيد 

 التطور والتصاعد.  
 

كما في تاريخ التصريح بهذه البيانات المالية المجمعة، ال يمكن وضع تقدير موثوق فيه للتأثير على القيمة الدفترية لعقارها  

على الطريقة المستخدمة   االستثماري نظرا لعدم التيقن المتعلق بتحديد التأثير على توقعات المشاركين في السوق لألسعار بناءا

. تدرك المجموعة أن قطاع العقارات بدولة االمارات العربية المتحدة  2019ديسمبر  31لتحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات في 

حل للموقف الراهن، تراقب المجموعة باستمرار تقديرات السوق، كما  إلى  والمنطقة بالكامل قد تأثر سلبيا، ونظرا لعدم التوصل
تستعين باالفتراضات بحيث تعكس قيمة عقارها االستثماري. وال يمكن التيقن من حجم ومدة هذه التطورات في تلك المرحلة إال  

أنها قد تؤثر سلبيا على األداء المالي والتدفقات النقدية والمركز المالي للمجموعة. وفي ضوء عدم التيقن المستمر من الوضع  

 موثوق فيه في تاريخ التصريح بهذه البيانات المالية المجمعة.  ير االقتصادي، فال يمكن وضع تقد 
 



 ع. وشركتها التابعةشركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك.
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2019ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 
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 بأثر رجعي   دراج اإلإعادة        -24
 

، قامت المجموعة بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع مؤسسة مالية محلية لتسوية تسهيالت بنكية بمبلغ 2019فبراير  17في 

، وذلك  2018ديسمبر  31ئتمانية وتكاليف التمويل المتعلقة بها حتى دينار كويتي ويمثل اصل مبلغ التسهيالت اال  20,399,604

دينار كويتي. ونتيجة لذلك، تم مطالبة المجموعة بتعديل القيمة الدفترية   19,432,305من خالل سداد مدفوعات عينية بمبلغ 

اية السنة المالية السابقة مباشرة  صافي القيمة الممكن تحقيقها في نهإلى  لبعض الموجودات لغرض تخفيض قيمة هذه الموجودات

بحيث تعكس التسوية بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة حيث يعتبر حدث مؤهل للتعديل وفقا  2018ديسمبر  31والمنتهية في 

 "أحداث وقعت بعد فترة البيانات المالية".   10لمعيار المحاسبة الدولي  
 

عض اسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل شركة تابعة في السنوات السابقة والتي تم خالل السنة الحالية، كشفت المجموعة عن بيع ب

  1( وبداية فترة المقارنة )أي 2018ديسمبر  31ها ضمن حقوق الملكية في السنة المالية السابقة مباشرة )أي إدراجبطريق الخطأ 

 د المتأثرة في حقوق الملكية لتصحيح الخطأ.  الرصيد االفتتاحي لكل البنو إدراج(. ونتيجة لذلك تم إعادة 2018يناير 

 



 ع. وشركتها التابعةش.م.ك. شركة أبيار للتطوير العقاري
 

 المجمعة لمالية ات حول البيانات اإيضاح
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 )تتمة( بأثر رجعي  دراج اإلإعادة        -24
 

 : دراجيعرض الجدول التالي تأثير إعادة ال 
 

 2017ديسمبر   31    2018ديسمبر   31 

   دراجبعد إعادة ال   دراج تأثير إعادة ال ه  إدراجبق  كما س    دراجبعد إعادة ال   دراج تأثير إعادة ال ه  إدراجكما سبق   الخسائر المجمع  أو  بيان األرباح

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي    دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   

        

     -     -     -  (31,678,839) (29,991,958) (1,686,881) خسارة السنة  
 ═════════ ═════════ ═══════

══ 
 ════════

═ 
════════

═ 
════════

  -خسارة السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة االم  ═

 فلس  (3.61) فلس  0.02 فلس  (3.63)  فلس   (29) فلس   (27.47)   فلس (1.53) فلس  

 ═════════ ═════════ ═══════

══ 

 ════════

═ 

════════

═ 

════════

═ 
 

 2017ديسمبر   31    2018ديسمبر   31 

   دراجبعد إعادة ال   دراج تأثير إعادة ال ه  إدراجكما سبق      دراجبعد إعادة ال   دراج تأثير إعادة ال ه  إدراجكما سبق   دخل الشامل المجمع  البيان 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي    دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   

        

     -     -     -  (31,218,086) (29,991,958) (1,226,128) اجمالي الخسائر الشاملة للسنة  
 ═════════ ═════════ ═══════

══ 
 ════════

═ 
════════

═ 
════════

═  

 2017ديسمبر   31    2018ديسمبر   31 

   دراجبعد إعادة ال   دراج تأثير إعادة ال ه  إدراجكما سبق      دراجبعد إعادة ال   دراج تأثير إعادة ال ه  إدراجكما سبق   بيان التدفقات النقدية المجمع  

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي    دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   

        

     -     -     -  1,282,500 (137,041) 1,419,541 صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل  

     -     -     -  (448,545) 137,041 (585,586) خدمة في أنشطة االستثمار  صافي التدفقات النقدية المست 

     -     -     -  (833,763)     - (833,763) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل  
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 بأثر رجعي )تتمة(  إدراج إعادة        -24
 

 2018يناير  1    2018ديسمبر   31 

   دراجبعد إعادة ال   دراج تأثير إعادة ال ه  إدراجكما سبق      دراجبعد إعادة ال   دراج تأثير إعادة ال ه  إدراجكما سبق   لمالي المجمع  بيان المركز ا

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي    دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   

        الموجودات  

        موجودات غير متداولة  

     -     -     -  81,441,569 (24,914,056) 106,355,625 عقارات قيد التطوير  

     -     -     -  23,813,875 (5,077,902) 28,891,777 عقارات استثمارية  

ات الشاملة  يراد موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ال 

     -     -     -  1,715,934 (843,000) 2,558,934 األخرى  
 ────────

─ 
────────

─ 
───────

── 
 ────────

─ 
────────

─ 
────────

     -     -     -  148,831,448 (30,834,958) 179,666,406 اجمالي الموجودات   ─
 ═════════ ═════════ ═══════

══ 
 ════════

═ 
════════

═ 
════════

        حقوق الملكية والمطلوبات  ═

        ية حقوق الملك

 (538) 1,472,500 (1,473,038)  (538)     -  (538) اسهم خزينة  

 (31,869,660) (1,472,500) (30,397,160)  (64,391,499) (30,834,958) (33,556,541) خسائر متراكمة  
 ───────── ───────── ───────

── 
 ────────

─ 
────────

─ 
────────

 86,317,961     - 86,317,961  54,256,875 (30,834,958) 85,091,833 اجمالي حقوق الملكية  ─
 ═════════ ═════════ ═══════

══ 
 ════════

═ 
════════

═ 
════════

═  



 

 

 
 

 

 

 


