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السادة المساهمين الكرام،

النجــاح فــي القطــاع العقــاري ،أود أن أقــدم لكــم نبــذة حــول
مشــاريعنا الحاليــة والمســتقبلية .فــي دولــة الكويــت ،حيــث عملــت
شــركة العقــارات المتحــدة جاهــدة بتطويــر مشــاريعها العقاريــة ضمــن
محفظتهــا اإلســتثمارية بضاحيــة حصــة المبــارك والمكونــة مــن أبــراج
حصــة وبيــوت حصــة والمنطقــة التجاريــة .ففــي عــام  ،2020قامــت
شــركة العقــارات المتحــدة بالتعاقــد مــع المقــاول الرئيســي لتنفيــذ
وإنجــاز مشــروع أبــراج حصــة والمتوقــع إنتهــاؤه بنهايــة عــام .2022

خالل نموذج أعمالنا المرن واستراتيجية
الشركة الحكيمة ،في التغلب على عام
اتسم بظروف اقتصادية صعبة.

وعلــى الرغــم مــن التباطــؤ العــام الــذي شــهده عــام  2020بســبب
الوبــاء العالمــي ،تمكنــت شــركة العقــارات المتحــدة مــن اســتكمال
مرحلــة التصميــم مــع مواصلــة أعمــال الحفــر والتجهيــز لمشــروع
المنطقــة التجاريــة بضاحيــة حصــة المبــارك ،وهــو أحــدث حــي تجــاري
شــامل ومتعــدد االســتخدامات ليكــون بذلــك وجهــة فريــدة ومبعــث
إلهــام للباحثيــن عــن نمــط حيــاة عصريــة غيــر مســبوقة.

السالم عليكم ورحمة ّ
الله وبركاته،
يسعدنا أن نستعرض معكم التقرير السنوي
لعام  ،2020والذي يبرز اهم اإلنجازات
التي حققتها شركة العقارات المتحدة
باإلضافة إلى التحديات التي واجهتها
ً
فضال عن طرح الرؤية
خالل العام ،2020
المستقبلية للمجموعة .حيث تتمثل مهمة أمــا المشــروع الثانــي فهــو بيــوت حصــة بضاحيــة حصــة المبــارك،
الشركة في أن تبقى واحدة من المطورين حيــث قامــت شــركة العقــارات المتحــدة بتوقيــع عقــد لتنفيــذ هــذا
والمستثمرين الرائدين في قطاع العقارات المشــروع والمتوقــع إنجــازه فــي عــام .2023
ً
ً
وإقليميا ،وبفضل من ّ
الله ،نجحنا من
محليا

لقــد واجــه المشــهد العقــاري علــى الصعيديــن
المحلــي واإلقليمــي تغييــرات ملحوظــة وتحديــات
ـاض بأســعار
ملموســة خــال عــام  ،2020مــن إنخفـ ٍ
النفــط ،إلــى التباطــؤ اإلقتصــادي العالمــي وذلــك
نتيجــة لإلنعكاســات الســلبية الناتجــة عــن فيــروس
كورونــا (كوفيــد –  .)19وعلــى الرغــم مــن ظهــور
بــوادر االنتعــاش التــي شــهدناها فــي األســواق
العالميــة وفــي منطقتنــا علــى وجــه الخصوص خالل
النصــف الثانــي مــن عــام  ،2020إال أن التعافــي لــم
ـتداما وذلــك نظـ ً
ً
ـرا لإلجــراءات الحكوميــة
يكــن مسـ
المفروضــة للســيطرة علــى الوبــاء والحــد مــن
إنتشــاره.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك كلــه ،واصلــت مشــاريع
الشــركة العقاريــة النمــو وذلــك بفضــل ســواعد
ً
ً
رئيســيا
دورا
فريــق عملهــا المميــز الــذي لعــب
لمســاندة قيــادة الشــركة خــال مواجهــة التحديــات
العالميــة مــن جــراء الجائحــة .إذ ترتكــز مهمتنــا
لعــام  2021علــى إســتمرار نمــو أنشــطتنا وأعمالنــا
التشــغيلية وكذلــك التغلــب علــى الصعوبــات
التــي واجهتنــا خــال عــام  2020عــن طريــق إنجــاز
مشــاريعنا العقاريــة بجدولهــا الزمنــي ،والتركيــز علــى
إحتياجــات عمالئنــا وتزويدهــم بأفضــل المنتجــات
والخدمــات ،وكذلــك حمايــة مصالــح مســاهمينا
فــي جميــع األوقــات باإلضافــة إلــى االســتثمار فــي
مشــاريع ذات قيمــة مضافــة لمجتمعاتنــا.
بينمــا نمضــي قدمـ ًـا لتحقيــق مســتويات أعلــى مــن

ً
ـتثنائيا
وفــي المملكــة المغربيــة ،واصلــت الشــركة تحقيــق تقدمـ ًـا اسـ
بتطويــر المرحلــة الثانيــة لمشــروع أســوفيد ،وهــو منتجــع ســياحي
وســكني فاخــر متكامــل ومتعــدد االســتخدامات والــذي يقــع فــي
مدينــة مراكــش النابضــة بالحيــاة .حيــث إنتهــت شــركة العقــارات
المتحــدة مــن مرحلــة التصميــم التفصيلي للمشــروع إلى جانب التعاقد
مــع شــركة هيــل إنترناشــيونال ،وهــي شــركة عالميــة متخصصــة فــي
إدارة مخاطــر اإلنشــاءات وتقديــم اإلستشــارات ،وذلــك لإلشــراف
علــى أعمــال البنــاء لتطويــر المرحلــة الثانيــة للمشــروع لتضـ ّـم فنــدق
ســانت ريجيــس مراكــش إلــى جانــب فلــل ســانت ريجــس الفاخــرة
ومكونــات ســكنية راقيــة أخــرى ومحــات تجزئــة.
وعلــى صعيــد مواردهــا البشــرية ،تأتــي سياســة شــركة العقــارات
المتحــدة الداعمــة للنهــج الراســخ قوامهــا تعزيــز التعــاون والتنــوع
واإلندمــاج بيــن الموظفيــن ،تســودها روح الفريــق الواحــد ،وتملؤهــا
ثقافــة التواصــل والتطــور والتغييــر لتهــدف إلــى تشــجيع بيئــة عمــل
ـا عــن بنــاء أواصــر عالقاتهــم مــع أصحــاب
نموذجيــة للموظفيــن فضـ ً
المصالــح للشــركة .ففــي عــام  ،2020إتخذنــا عــدة تدابيــر إحترازيــة
مــن شــأنها الحفــاظ علــى صحــة وســامة موظفينــا وذلــك إلســتمرار
أعمالهــم فــي ظــل تلــك الظــروف اإلســتثنائية ،وذلــك مــن خــال
سياســة العمــل عــن بعــد  -مــن المنــزل -خــال فتــرات الحظــر الجزئــي
والكلــي التــي فرضتهــا الســلطات الصحيــة .ومــع عودتنــا للحيــاة
ً
تدريجيــا ،كان التكيــف مــع "الوضــع الطبيعــي الجديــد"
الطبيعيــة
بمقــر أعمالنــا أمـ ً
ـرا ضروريـ ًـا لنمــو عملياتنــا التشــغيلية ،والتــي حرصــت
شــركة العقــارات المتحــدة علــى اإللتــزام بإتباعهــا إلرشــادات الصحــة
والســامة وذلــك تماشـ ً
ـيا مــع الســلطات الصحيــة .هــذا وقــد تمكنــت

شــركة العقــارات المتحــدة خــال عــام  2020مــن اســتقطاب كــوادر
بشــرية جديــدة ضمــن إســتراتيجيتها إلســتكمال مســيرتها وتحقيــق
أهدافهــا بالتطويــر العقــاري.
ومــن هــذا المنطلــق ،تواصــل شــركة العقــارات المتحــدة خــال هــذا
العــام البحــث عــن فــرص إســتثمارية جديــدة وكذلــك الحفــاظ علــى
مرونتهــا لتحســين أدائهــا التشــغيلي بكافــة أذرعهــا اإلســتثمارية
وشــركاتها التابعــة فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا .كمــا تعكــف الشــركة علــى إنجــاز مشــاريعها العقاريــة
والمصممــة وفــق أعلــى المعاييــر ،والتــي تســهم مــن خاللهــا باإلرتقــاء
بالمســتوى المعمــاري بالمنطقــة لتفــوق بذلــك توقعــات العمــاء
ً
تكريســا لدورهــا الريــادي فــي التطويــر
فــي تلبيــة رغباتهــم ،وذلــك
العقــاري.
وال ننســي فــي هــذه اللحظــات ذكــرى المغفــور لــه بــإذن ّ
اللــه تعالــى
الشــيخ /ناصــر صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح ،طيــب ّ
اللــه ثــراه ،أحــد
الــرواد المؤسســين للشــركة وأول رئيــس لمجلــس إدارتهــا وصاحــب
رؤيتهــا الثاقبــة نحــو التقــدم والبنــاء بالمشــاريع التنمويــة والعمرانيــة.
ً
أيضــا عــن بالــغ تقديرنــا وعميــق امتناننــا إلدارة
كمــا نــود أن نعبّ ــر
الشــركة وموظفينــا الكــرام علــى مرونتهــم وجهودهــم الدؤوبــة
واخالصهــم للشــركة طــوال الفتــرة الماضيــة ،فهــم بــا شــك أســاس
نجاحنــا ونمونــا المســتمر.
وختامـ ًـا ،نــود أن نعــرب عــن خالــص تمنياتنــا بالنجــاح واالزدهــار المســتمر
لدولتنــا الحبيبــة الكويــت فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لحضــرة صاحــب
الســمو أميــر البــاد الشــيخ /نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح وســمو ولــي
عهــده األميــن الشــيخ /مشــعل األحمــد الجابــر الصبــاح ،حفظهمــا ّ
اللــه
ورعاهما.

بيبي ناصر صباح األحمد الصباح
رئيس مجلس اإلدارة
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السادة المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة ّ
الله وبركاته،

يسرنا أن نضع بين أيديكم تقريرنا السنوي الذي

يتناول النتائج المالية لشركة العقارات المتحدة

(ش.م.ك-عامة) عن السنة المالية المنتهية في

 31ديسمبر .2020
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وفــي ظــل هــذه التحديــات قــد قامــت والعامليــن فيهــا باتخــاذ عــدة

دور الشركة بالمسؤولية االجتماعية

تطبيقــات التواصــل االجتماعــي (اإلنســتغرام ولينكــد إن) وذلــك بنشــر

للحفــاظ علــى عمالئهــا لضمــان التعافــي الســريع بعــد تخفيــف القيــود

ً
تماشــيا مــع إســتراتيجيتها فــي المســؤولية االجتماعيــة ،عملــت

مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي الكويــت.

تدابيــر احترازيــة تهــدف إلــى تخفيــف خســائرها وذلــك مــن خــال التركيــز

وكذلــك العمــل علــى تخفيــض التكاليــف وإعــادة هيكلــة الديــون،

والتــي ســاهمت بتخفيــض تكاليــف التمويــل وتحســين مســتويات
الســيولة ،ممــا أدى إلــى تقليــل األثــر الســلبي علــى النتائــج الماليــة
بصــورة كبيــرة علــى مختلــف القطاعــات.

وبينمــا نخطــو نحــو رحلتنــا الجديــدة لعــام  ،2021إستجابة الشركة لجائحـة (كوفيد – )19
فإننــا نضــع فــي عيــن االعتبــار أبــرز مــا يميــزه عــام

 2020الملــيء بالتحــول والتحــدي لشــركة العقارات

المتحــدة ،خاصــة فــي ظــل التداعيــات اإلقتصاديــة
ً
نظــرا لتفشــي
علــى الصعيــد العالمــي والمحلــي
جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد – ،)19
والتــي أثــرت علــى إقتصاديــات العالــم بشــكل عــام،

وعلــى أعمــال الشــركة بشــكل خــاص ممــا أثــر علــى
إيراداتهــا التشــغيلية .حيــث ســجلت الشــركة صافــي

خســاره قدرهــا  15.9مليــون دينــار كويتــي فــي عــام
 2020مقارنــة بصافــي خســارة قدرهــا  7.2مليــون
دينــار كويتــي فــي عــام  .2019كما ســجلت الشــركة

إلــى  608مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام

 2020مقارنــة بـــ  623مليــون دينــار كويتــي فــي
نهايــة عــام .2019

تســـببت جائحـــة كورونـــا فـي التأثيـر على أداء شركة

العقــارات المتحــدة فــي عــام  ،2020حيــث اتخــذت
الجهــات الحكوميــة والســلطات المعنيــة إجــراءات

احترازيــة ووقائيــة لمواجهــة الجائحــة ،والتــي أثــرت
بشــكل ســلبي علــى االقتصــاد وانعكــس ذلــك

علــى إيــرادات الشــركة وربحهــا خــال العــام.

أداء الشركة في عام 2020
علــى الرغــم مــن األثــر الشــديد للجائحــة علــى
األنشــطة التشــغيلية للشــركة ،ال ســيما في قطاع

الفنــادق والمنتجعــات وكذلــك المجمعــات التجاريــة
ً
ً
وإقليميــا ،إال أن الشــركة
محليــا
المملوكــة لهــا

القائمــة علــى تكافــؤ الفــرص لتحســين الظــروف االجتماعيــة
واالقتصاديــة والتعليميــة والصحيــة وغيرهــا عبــر أنشــطة وبرامــج
متنوعــة.

عالميــة متخصصــة بالمشــهد العقــاري .إذ تتطلــع الشــركة هــذا العــام

عنــد إعــادة افتتــاح مراكــز ومجمعــات التســوق ،عملــت شــركة
صارمــة لضمــان التباعــد االجتماعــي والســامة وللحــد مــن انتشــار

المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع أســوفيد فــي مدينــة مراكــش بالمغــرب.
هــذا وتســعى الشــركة أيضـ ًـا ،مــن خــال خطــة عمــل ُمحكمــة ،لتحســين

علــى نســب إشــغال مســتقرة فــي مراكــز التســوق عــن طريــق منـــح
ً
دعمــا لهــم
إعفــاءات للمســتأجرين خــال فتــرات اإلغــاق وذلــك

فيــروس كورونــا فــي مراكزهــا التجاريــة وضمــان تجربــة تســوق آمنــة

كورونــا المســتجد (كوفيــد –  ،)19حافظــت شــركة العقــارات المتحدة

تتوقــع الشــركة أن يشــهد قطــاع العقــار وباألخــص التطويــر العقــاري
ً
ً
ً
إســتنادا إلــى تقاريــر
ملحوظــا مقارنــة بعــام  2020وذلــك
انتعاشــا
بإطالقهــا مشــروعي بيــوت حصــة والمنطقــة التجاريــة بضاحيــة حصــة

علــى الرغــم مــن التباطــؤ االقتصــادي الناجــم عــن جائحــة فيــروس

للــرواد والــزوار.

المبــارك فــي الكويــت باإلضافــة إلــى بــدء أعمــال اإلنشــاء فــي

األداء التشــغيلي للشــركات التابعــة لهــا واألصــول المــدرة للدخــل

لتجــاوز هــذه األزمــة وللتخفيــف مــن صعوباتهــم الماليــة ومســاعدتهم
ً
ً
جزئيــا
انتعاشــا
الســتئناف أنشــطتهم .كمــا شــهد قطــاع الضيافــة

وفــي إطــار جهــود دعــم حكومــة دولــة الكويــت لمواجهــة هــذا الوبــاء

االســتراتيجية وتعظيــم عائــدات مســاهميها .إذ ســتمكن هــذه

مــن الجائحــة ،والشــركة علــى ثقــة بــأن أداء أنشــطة قطــاع الضيافــة
سيشــهد تحسـ ً
ـنا أكبــر فــور تخفيــف القيــود الدوليــة للســفر وتســريع

مشــاريع الكويــت القابضــة (كيبكــو) بمبلــغ  2.5مليــون دينــار كويتــي
ً
تعبيــرا عــن واجبهــا الوطنــي لدعــم جهــود مكافحــة جائحــة
وذلــك

أصولهــا وتنويــع مصــادر دخلهــا.

بســبب زيــادة الطلــب علــى الســياحة المحليــة بعــد تأثــره الشــديد

عمليــة التطعيــم ضــد الوبــاء.

خســائر تشــغيلية قدرهــا  2.9مليــون دينــار كويتــي

إجمالــي الموجــودات للشــركة بنســبة  2.4%لتصــل

تعمــل فيهــا ،وإبــراز دورهــا الريــادي بإســهاماتها المتعــددة والمختلفــة التطلعات لعام 2021

العقــارات المتحــدة عــن كثــب مــع الســلطات الصحيــة لتنفيــذ إجــراءات

لعــام  2020مقارنــة بأربــاح تشــغيلية قدرهــا  8.8أبرز اإلنجازات خالل عام 2020

مليــون دينــار كويتــي لعــام  .2019كمــا انخفــض

الشــركة بــا كلــل وال ملــل لتأكيــد التزامهــا تجــاه المجتمعــات التــي

آخــر مســتجدات وأخبــار ألنشــطة وبرامــج وحمــات توعويــة وكافــة

نجحــت الشــركة فــي عــام  2020بتخفيــف قيــود التعهــدات الماليــة

بســنداتها بعــد موافقــة حاملــي الســندات ممــا منحهــا مرونــة أكبــر
فــي اتخــاذ قراراتهــا التشــغيلية بــدون أي مخالفــة لشــروط الســندات.

عــاوة علــى ذلــك ،أدت جهــود إعــادة هيكلــة القــروض للشــركة

إلــى تحســن كبيــر فــي المتوســط المرجــح الســتحقاقها ،هــذا وقــد
تحســنت نســبة القــروض طويلــة األجــل إلــى إجمالــي القــروض مــن

نســبة  67٪فــي ديســمبر  2019إلــى نســبة  88٪فــي ديســمبر 2020

ممــا يشــير إلــى تحســن ملحــوظ فــي تكويــن الديــون بمــا يتماشــى مــع
طبيعــة أصــول الشــركة طويلــة األجــل .ونتــج أيضـ ًـا عــن إعــادة هيكلــة
القــروض تخفيــض ملحــوظ فــى معــدل الفائــدة والــذي ســينعكس
إيجابيـ ًـا فــى تخفيــض تكاليــف الديــون .وقــد حققــت الشــركة انجـ ً
ـازا آخــر
ببيــع  50٪مــن إجمالــي الوحــدات الســكنية فــي مشــروع أبــراج حصــة

بضاحيــة حصــة المبــارك فــي الكويــت .أمــا علــى الصعيــد اإلقليمــي،
ً
ً
ناجحــا لعــدد مــن
بيعــا
فقــد حققــت شــركة العقــارات المتحــدة
الوحــدات الســكنية فــي مشــروع الروشــة فيــو  1090فــي لبنــان ،ممــا

مكنّ هــا مــن االســتفادة مــن العائــدات فــي تســوية أرصــدة الديــون

المســتحقة باإلضافــة إلــى تقليــص نســبة الرافعــة الماليــة الموحــدة.

الجائــح ،ســاهمت شــركة العقــارات المتحــدة فــي حملــة شــركة

(كوفيــد –  )19المســتجد وكذلــك أبطــال الصفــوف األماميــة فــي
ً
أيضــا بمشــاركتنا بعــدة
مهمتهــم لحمايــة البــاد مــن الوبــاء .ونفخــر
مبــادرات وطنيــة لتمكيــن الشــباب مــن خــال رعايتنــا الرســمية

للفعاليــات التاليــة:

•فعاليــة " "Flare Fitness Festival 2020فــي مارينــا كريســنت
والتــي شــهدت مشــاركة  1400مــن الرياضييــن المحترفين بهدف

وكذلــك البحــث عــن فــرص اســتثمارية مثاليــة لتحقيــق أهدافهــا

المبــادرات لتحقيــق الشــركة مهمتهــا المتمثلــة فــي إعــادة تــوازن

ً
وختامــا ،نــود أن ننتهــز هــذه الفرصــة أن نتقــدم بخالــص الشــكر

والتقديــر إلــى مجلــس اإلدارة علــى قيادتهــم الحكيمــة ودعمهــم
ً
أيضــا لجميــع مســاهمينا وعمالئنــا
المســتمر لنــا ،والشــكر موصــول
الكــرام علــى ثقتهــم الغاليــة .كمــا نــود أن نشــكر كافــة موظفينــا
الكــرام علــى جهودهــم المبذولــة وعطائهــم الالمحــدود نحــو تحقيــق
المزيــد مــن الريــادة لشــركتنا فــي التطويــر العقــاري.

تعزيــز اللياقــة البدنيــة والمهــارات الرياضيــة والعمــل الجماعــي مازن عصام حوا
لديهــم لتحقيــق نمــط صحــي مســتدام.

•"بطولــة العالــم للدراجــات المائيــة  "2020بشــاطئ المارينــا
حيــث شــهد نحــو  100متســابق محتــرف مــن  35دولــة بهــدف
دعــم وتشــجيع الشــباب للرياضــات المائيــة وإبــراز دور الشــركة
الريــادي باســتضافة هــذا الحــدث الرياضــي األكبــر مــن نوعــه فــي

الكويــت.

•"دوري  URCلكــرة الصــاالت النســائية  "2021 / 2020وهــي
أول رعايــة رســمية تدعمهــا الشــركة لمواســم رياضيــة عديــدة،

والتــي قامــت مــن خاللهــا علــى احتضــان المواهــب الشــبابية
وتعزيــز مكانــة المــرأة الرياديــة فــي المجتمــع.

هــذا وقــد قامــت شــركة العقــارات المتحــدة بالمشــاركة أيضـ ًـا فــي

تطبيــق "اآلن" وهــي منصــة رقمية للمســؤولية االجتماعية بمجموعة
كيبكــو ،صممــت لتعزيــز التواصــل االجتماعــي بيــن أفــراد المجتمــع عبــر

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

موجز عن أداء
الشركة
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موجز عن أداء الشركة
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التوزيع الجغرافي والقطاعي
ً
وفقا
الموجودات
لالنتشار الجغرافي
 608.1مليون د.ك

ً
وفقا
االيرادات

تتوزع أنشطة شركة العقارات المتحدة في عدة بلدان في منطقة الشرق
مقر لها.
األوسط وشمال أفريقيا ،والتي تتخذ من الكويت
ٍ

وتتركز المحفظة اإلستثمارية للشركة على أسواق تتمتع بنمو عالي مثل
مصر إلى جانب األصول المدرة للدخل في كل من ُعمان واألردن.

لالنتشار الجغرافي
 96.6مليون د.ك

الكويت
األردن
مصر

ُعمان

25%
19%
30%
13%

دول أخرى 13%

الكويت
األردن
مصر

ُعمان
لبنان

84%
3%
5%
2%
6%

24

موجز عن أداء الشركة

25

التأجير

العقود و المقاوالت
الخدمات العقارية

أراضي قابلة للتطوير

ً
وفقا
اإليرادات
لتصنيف األصول
 96.6مليون د.ك

مكونات األصول

 608.1مليون د.ك

أصول متداولة

20%

أصول غير متداولة

80%

التأجير

العقود و المقاوالت
الخدمات العقارية

أراضي قابلة للتطوير

موعد استحقاق الدين
 300مليون د.ك

ديون قصيرة األجل

12%

ديون طويلة األجل 88%
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نبذه عن الشركة
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شركة العقارات المتحدة
تعد شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة) من أبرز الشركات في مجال
تطوير العقار في الكويت ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث تبلغ
إجمالي قيمة أصولها  608مليون دينار كويتي ( 2مليار دوالر أمريكي) كما في
 31ديسمبر  .2020وقد تأسست شركة العقارات المتحدة بموجب مرسوم

أميري في العام  1973في الكويت وأدرجت في سوق الكويت لألوراق
المالية في العام .1984

تتوزع أنشطة شركة العقارات المتحدة في عدة بلدان في منطقة الشرق

األوسط وشمال أفريقيا من خالل عدد من األذرع اإلستثمارية والشركات التابعة
التي تملكها .تتركز أعمال الشركة األساسية على العمليات العقارية وتطوير

العقارات ،وتتضمن المحفظة اإلستثمارية للشركة المجمعات التجارية ،والفنادق،

والمنتجعات ،والمباني السكنية ،ومراكز التسوق ،والمباني وناطحات السحاب

اإلدارية ،باإلضافة إلى مشاريع عقارية متعددة االستخدامات في مقدمتها
برج كيبكو ،فندق مارينا ،ومارينا مول في الكويت ،صاللة جاردنز مول وصاللة
جاردنز رزيدنسز في ُعمان والعبدلي مول في األردن ،وروشه فيو  1090في

لبنان ،فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس وفندق والدورف أستوريا وأسوار

ً
وناديا للغولف وفندق فئة خمس نجوم وفلل وشقق فاخرة
رزيدنسز في مصر،

بمنتجع أسوفيد في المغرب.

تعتبر شركة العقارات المتحدة الذراع العقاري لمجموعة شركة مشاريع

الكويت القابضة "كيبكو" وهي المساهم األكبر مــن حيــث عــدد أســهم

حصــص الملكيــة ،بما لديها من أصول موحدة تحت إدارتها أو سيطرتها تزيد
في مجموعها عن  34مليار دوالر أمريكي كما في  31ديسمبر  .2020وتعد
ً
تنوعـا في
مجموعة المشاريع إحدى أكبر الشركات القابضة الرائدة وأكثرها

األنشطة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث تمتلك
المجموعة حصص ملكية رئيسية في محفظة تضم حوالي  60شركة عاملة في

 24دولة ،وتتركز أنشطتها الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية ،اإلعالم،

العقار والصناعة .كما تمتلك من خالل الشركات التابعة والزميلة لشركاتها
الرئيسية حصص ملكية في قطاعي التعليم والصحة.

ً
ً
جديدا لتجربة سكنية عصرية
مفهوما
تضيف أبراج حصة

مشاريع تحت
التنفيذ
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أبراج حصة
حصة المبارك النابضة بالحياة ،يطل مشروع أبراج حصة مباشرة
من قلب ضاحية ّ

حصة
على الخليج العربي بالقرب من مدينة الكويت .ويوفر مشروع أبراج ّ

للساكنين فيه مجموعة واسعة من المساكن العصرية بين الفخامة والرفاهية
وتتنوع بين الشقق وطوابق الدوبلكس كلها مؤلفة من ثالث غرف نوم وتتميز

كل وحدة سكنية بالعديد من المناظر البانورامية الخالبة على البحر والمدينة
ً
ً
جديدا لتجربة سكنية عصرية.
بعدا
لتضيف

ً
طابقا ،يمتدا على مساحة أرض قدرها 5,500
يتألف كل برج من البرجين من 40

ً
ً
ً
ً
معا مشروع أبراج
مربعا،
مترا
مربعا ومساحة بناء تصل إلى 70,000
مترا
ليكونا ً
ّ
حصة وهي تحفة معمارية فريدة تم تصميمها من قبل أبرز شركات التخطيط

والتصميم في منطقة الشرق األوسط ،وهي شركة دار "إس إس إتش"

لإلستشارات الهندسية وذلك بالتعاون مع شركة نبيل غالم للهندسة المعمارية

والتخطيط ذات الشهرة العالمية.

ستوفر أبراج حصة للساكنين مجموعة متنوعة من الخدمات الترفيهية والتي تضم

حمام سباحة ،نادي صحي ،مركز رياضي ،حدائق خضراء ،صالة ألعاب لألطفال،

أماكن ترفيهية ،ومواقف سيارات متعددة الطوابق للمقيمين والضيوف ،لتضيف

بذلك تجربة سكنية معاصرة تجمع بين الحداثة والخصوصية .وسيتم تزويد هذا

الصرح الجديد بأحدث أجهزة األمن مع طاقم أمني لحراسة المجمع السكني.

الموقع

ضاحية حصة المبارك
مساحة األرض

 5,500متر مربع

مساحة البناء

حوالي  70,000متر مربع

تاريخ االنتهاء المتوقع
2022

إجمالي الوحدات السكنية
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صممت لتضيف تجربة سكنية فريدة بأعلى مستويات من الفخامة والخصوصية.

عدد الوحدات المباعة
104
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الراحة المنزلية من أعالي السحاب

عيش الفخامة مع إطاللة على المدينة

إطالالت خالبة على مد البصر
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بيوت حصة
يعد بيوت حصة أحدث مشروع سكني راقي والذي يقع بضاحية حصة المبارك
ُ

تبرز شقق "بيوت حصة" في بنايتين متجاورتين على إرتفاع  12طابق لكل منهما

الهندسي للمشروع ليحاكي أساليب معمارية تقليدية يتميز بطابع من البساطة

تتركز كل شقة فاخرة حول مطبخ مفتوح وغرفة للمعيشة والطعام متصلة

بأعلى مستويات الفخامة والرفاهية وسط مجتمع سكني جديد بتصميم فريد

لخزانة المالبس ،بينما تحتوي غرفة النوم الثانية على خزانة للمالبس باإلضافة

على مقربة من شارع الخليج العربي ومدينة الكويت النابضة .صمم الشكل
واألصالة والخصوصية .وبفضل موقعه االستثنائية ،ينفرد مشروع بيوت حصة
ومعاصر.

تم تصميم مشروع بيوت حصة من قبل شركة دار "إس إتش" لإلستشارات

الهندسية ،واحدة من أبرز شركات التخطيط والتصميم في منطقة الشرق

تشمل  104شقة مكونة من  2غرف نوم متضمنين  7وحدات البنتهاوس.

بغرفتي نوم .تتكون غرفة النوم الرئيسية على حمام داخلي ومساحة مخصصة

إلى حمام داخلي .تشمل وحدات البنتهاوس السكنية شرفات مفتوحة ذات

ً
جماال خاص في حدائقها النضرة التي تتناغم بإطالالت
مساحة أكبر ،تضفي عليها

خالبة على ساحل البحر.

يتكون المشروع من  40وحدة تاون هاوس راقية وبنايتين
األوسط .حيث
ّ

مربعا ،أما مساحة
مترا
ً
تمتد "بيوت حصة" على مساحة أرض تصل إلى ً 13,000

وحدات البنتهاوس ،صممت بأعلى مستويات الفخامة والرفاهية وسط طبيعة

والخدمات المتميزة للبرجين السكنيين وتشمل مسبح ونادي صحي مجهز بالكامل

متجاورتين بإرتفاع  12طابق لكل منهما تشمل  104شقة فاخرة متضمنين 7
ناضرة وبإطاللة على الخليج العربي وعلى مقربة من قلب مدينة الكويت النابضة.
تتسم التاون هاوس ،وهي  40بيوت سكنية راقية ،بأعلى مستويات الفخامة

والرفاهية وتتميز بتصاميمها الحديثة وطابعها المعماري الذي ينسجم مع البيئة

الكويتية التقليدية .حيث تتكون البيوت من  4غرف نوم مع مساحة معيشية

رحبة تطل على حوش مع مسبح خاص بوسط البيت يسمح تصميمه بتسلل

مربعا .وهو مشروع يضم العديد من المرافق
مترا
ً
البناء فتبلغ حوالي ً 47,000

وتراسات خارجية ومساحات خضراء ومنطقة خارجية مخصصة للعب األطفال عند

مدخل االستقبال للمبنى وكذلك منطقة داخلية للعب األطفال ذات واجهات
زجاجية مكشوفة ،باإلضافة إلى صالتين متعددة االستخدامات الستقبال الزوار

وإضفاء أجواء من الرحابة اآلمنة وراحة البال.

لتؤمن للسكان والضيوف
كما تتواجد مواقف للسيارات تتسع إلى  318سيارة
ّ

أشعة الشمس الطبيعية عبر فتحة سماوية إلضاءة أنحاء المكان .تشتمل

سهولة الوصول إلى "بيوت حصة" ،مع توفر أحدث أنظمة األمن والسالمة،

مع سرداب مجهز بمساحة كبيرة لغرفة متعددة اإلستخدامات أو كديوانية

الشخصية لتلبية احتياجات السكان ولضمان راحتهم.

بيوت التاون هاوس على وحدات الدوبلكس باإلضافة إلى وحدات مختارة

إلستقبال الزوار ،ما يمنح البيوت المزيد من الرحابة والخصوصية .حيث يمكن

إلى جانب طاقم أمن متخصص يعمل على مدار الساعة وخدمات المساعدة

الوصول إليها مباشرة عبر المدخل الرئيسي للبيت وكذلك من خالل مواقف
السيارات بالسرداب عبر مدخل خاص.

الموقع

ضاحية حصة المبارك

2023

مساحة األرض

إجمالي الوحدات السكنية

تصل إلى  13,000متر مربع

مساحة البناء

حوالي  47,000متر مربع

تتسم بيوت حصة بأعلى مستويات الفخامة والرفاهية

تاريخ االنتهاء المتوقع
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عدد الوحدات المباعة

 18وحدة سكنية
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وحدات البنتهاوس بشرفات مفتوحة ذات مساحة أكبر

تراس البنتهاوس بإطاللة بحرية خالبة من جهة الشمال

تصور للحوش وسط البيت مع مسبح
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المنطقة التجارية
ُتعد المنطقة التجارية لضاحية حصة المبارك في الكويت ،أحدث مشروع لحي

المنطقة التجارية تحتوي على مجموعة من المباني بطوابق متعددة ،مصممة

تجاري شامل ومتعدد اإلستخدامات ،تمثل معالمه الواجهة الحضارية الجديدة

بأسلوب حديث ،وهي مخصصة لمزاولة العديد من األنشطة ،منها المكاتب

التي تعج بالحركة والحياة .فالمشروع يجمع بين األنشطة المتنوعة في مكان

التجارية والعيادات الطبية والشقق الفندقية ،تحتها العديد من األدوار المخصصة

واحد ،مثل المكاتب التجارية والعيادات الطبية والشقق الفندقية باإلضافة

ً
تماشيا
لمواقف السيارات ،التي تغطى واجهتها الخارجية بالزرع والنباتات ،وذلك

إلى المتاجر ومحالت التجزئة وكذلك المطاعم والكافيهات ،ليكون بذلك وجهة

مع النهج البيئي المستدام الذي يناسب الظروف المناخية للكويت .وتحتضن

فريدة تلهم الباحثين عن نمط حياة عصرية غير مسبوقة.

المنطقة التجارية مجموعة واسعة من العالمات التجارية العالمية والمحلية،
تشمل المتاجر ومحالت التجزئة والمطاعم وكافيهات مختارة وهي تتميز بمبانيها

مشروع المنطقة التجارية تم تصميمه من قبل المكتب اإلستشاري الياباني

المنخفضة ،وتقع في الجانب الشمالي من المشروع لتوفر لقاطنيها ومرتاديها

نيكين سيكي ،إحدى أكبر شركات التصميم المعماري والهندسي في العالم،

متعة التسوق والتذوق في أجواء مفتوحة بالهواء الطلق.

ً
أيضا
وذلك بالتعاون مع المكتب العربي لإلستشارات الهندسية ،الذي يعتبر

إحدى أكبر الدور اإلستشارية الرائدة والمتعددة التخصصات في الكويت ،لينتج

ويمكن الوصول إلى المنطقة التجارية التي تطل على أطول شارع داخلي

عن هذا التعاون منطقة تجارية بتصميم عالمي وبطابع جمالي مبتكر للمرافق

بضاحية حصة المبارك عبر أهم الشوارع الرئيسية والطرق السريعة ،مثل طريق

والخدمات التي تتضمن ممشى للتنزه محاط بطبيعة خالبة من الحدائق

الفحيحيل السريع وشارع الخليج العربي وطريق الدائري الثالث وشارع عدن.

ً
بعدا
والمساحات الخضراء ،إلى جانب المساحات المفتوحة ،تضيف بدورها

ً
ً
معا ،وسط أجواء حضارية نابضة
جديدا على تجربة العيش والعمل واإلستمتاع
بالحياة في بيئة صحية مستدامة ،تالقي تطلعات السكان ومرتادي المشروع.

الموقع

ضاحية حصة المبارك

2023

إجمالي المساحة اإليجارية

مكونات المشروع

إجمالي مساحة البناء

تجزئة ،مطاعم وكافيهات ومركز الضاحية للسكان تضم سوبر

حوالي  46,700متر مربع

حوالي  145,250متر مربع

تعد المنطقة التجارية واجهة حضارية جديدة تعج بالحركة والحياة

تاريخ االنتهاء المتوقع

مكاتب تجارية ،عيادات طبية ،شقق فندقية ،متاجر ومحالت
ماركت ومحالت لمنتجات وسلع إستهالكية وخدمات يومية.
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تصور للتراس في الشقق الفندقية

االستخدامات
ٔاحدث مشروع حي تجاري شامل ومتعدد ٕ

متعة التسوق والتذوق في أجواء مفتوحة بالهواء الطلق
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Not Just the Place to Stay
–the Place to Be.
St Regis, Assoufid

منتجع أسوفيد
يتخذ مشروع أسوفيد من مدينة مراكش النابضة بالحياة في المملكة المغربية

ً
أيضا مجموعة من الوحدات السكنية الراقية
وتوفر المرحلة الثانية للمشروع

ً
مكانا له ،فهو مشروع يمتد على مساحة تصل إلى  2.5مليون متر مربع ،وهو

منها 22 :فيال تحمل عالمة تجارية ،و  28فيال إستثمارية ،و  25فيال سكنية ،و

ً
ناديا للغولف مكون من 18
ينقسم المشروع إلى ثالثة مراحل ،تضم األولى

وتحتوي المرحلة الثالثة للمشروع على مجموعة من الفيالت والشقق السكنية

يجمع بين فخامة ورفاهية اللعب ،وسط المناظر الطبيعة اآلسرة المطلة على

 8كيلومترات عن مطار مراكش الدولي.

منتجع سياحي وسكني متكامل متعدد اإلستخدامات ومصمم بأسلوب فاخر.

حفرة ،تم تصميمه بأسلوب عالمي ،حائز على العديد من الجوائز العالمية ،وهو
قمم جبال األطلس المغطاة بالثلوج ،ليمنح عشاق لعبة الغولف تجربة فريدة من

ً
ً
مربعا.
مترا
 120شقة ،باإلضافة إلى مساحة تجارية تمتد إلى 2,312

المصممة بأعلى مستويات الفخامة .يذكر أن مشروع منتجع أسوفيد يبعد نحو

ً
ً
ً
ً
ً
خاصا لجميع مستلزمات الغولف،
ومتجرا
فاخرا
مطعما
أيضا
نوعها .ويضم المنتجع

وصالة خاصة ألعضاء النادي ،إلى جانب عدد من الفيالت السكنية الراقية.

أما المرحلة الثانية ،فتضم فندق سانت ريجيس مراكش ،إحدى فنادق سلسلة

ماريوت العالمية من فئة خمس نجوم .وهو يتألف من  60غرفةو  20فيال صممت

بأعلى مستويات الرقي والفخامة ،إلى جانب العديد من المرافق والخدمات

الترفيهية التي تشمل منتجع صحي بمواصفات عالمية ،وحمام سباحة ،ونادي

رياضي ،باإلضافة إلى مجموعة واسعة من المطاعم الفاخرة التي تمنح الزائرين
تجربة فريدة ومتنوعة من األطباق العالمية المميزة.

الموقع

مكونات المرحلة الثانية

مراكش ،المملكة المغربية
مساحة األرض

فندق سانت ريجيس مراكش إلى جانب فلل سانت ريجس

2

الفاخرة ومكونات سكنية راقية أخرى ومحالت تجزئة.

تصل إلى  2.5مليون متر مربع

1

فندق سانت ريجيس مراكش

مكونات المرحلة األولى
ً
عال من الفخامة
بمستوى
حفرة
18
ناديا للغولف مكون من
ٍ
ً
ً
ً
ً
ومطعما فاخرا ومتجرا خاصا وصالة ألعضاء النادي إلى جانب
عدد من الفيالت السكنية الراقية.

مكونات المرحلة الثالثة
3

مجموعة فيالت وشقق سكنية مصممة بأعلى مستويات
الفخامة.

48

مشاريع تحت التنفيذ

49
A unique address,
A warm luxurious welcome.
St Regis, Assoufid

تصور للمدخل الرئيسي لفندق سانت ريجس مراكش

تصور للشقق السكينة الفاخرة

تجربة ممتعة وفريدة في لعب الغولف مع كرم الضيافة

الشركات
التابعة والزميلة
للمجموعة
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الشركات التابعة النشطة
الشركة المتحدة إلدارة المرافق
السيد /أحمد يوسف الكندري

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

الشركة المتحدة إلدارة المرافق (ش.م.ك-مقفلة) هي شركة تابعة لشركة

وقد أبرمت الشركة في عام  2020عدة عقود مع شركات وهيئات بالقطاعين

الخدمات المتكاملة إلدارة المرافق.

الدولي – اإلتحاد الكويتي لكرة الطائرة – اإلتحاد الكويتي لكرة السلة) ،جامعة

العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة) وتعد من إحدى الشركات الرائدة في مجال

تأسست في عام  2008وتعد من أول الشركات في الكويت التي تقدم خدمات

متكاملة إلدارة الممتلكات والمرافق وتواصل تطبيق اإلبتكار والتكنولوجيا
ً
بدءا من مراحل التصميم الى جميع مراحل التشغيل
والمعايير التشغيلية المتميزة

وغيرها من الخدمات األخرى للمباني والمرافق الحكومية والمجمعات التجارية

والسكنية والمباني المتعددة األغراض ومرافق القطاع النفطي ،وأيضا
الخدمات اإلستشارية والصيانة واألمن والتنظيف باإلضافة الى خدمات أخرى،

ويشمل نشاط الشركة تقديم خدمات إدارة العقارات التجارية والسكنية متعددة

اإلستخدام في عدة دول بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

الحكومي والخاص في الكويت ومنها الهيئة العامة للرياضة (استاد جابر األحمد

الكويت ،شركة أجيليتي للمخازن العمومية ،شركة جاسم للنقليات والمناولة،
فندق ومنتجع سيشل جليعة ،بنك برقان وشركة القرين الدولية العقارية

(ذا غيت مول).
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الشركات التابعة النشطة
شركة المباني المتحدة
السيد /محمد سالم الوطيان
الرئيس التنفيذي

تمثل شركة المباني المتحدة (ش.م.ك-مقفلة) الذراع الرئيسي في مجال

ومن أبرز العقود اإلنشائية المكتملة التي قامت الشركة بتنفيذها (مركز

اإلنشاءات والمقاوالت لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة( والمملوكة

الفحيحيل الصحي ،مبنى مركز الشيخة سلوى الصباح للخاليا الجذعية والحبل

ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وصنفت شركة المباني المتحدة

لنزع الملكية للمنفعة العامة وجهاز ال "  ،" BOTومباني الخدمات العامة بضاحية

لها بالكامل ،وهى إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في الكويت

كشركة مقاوالت فئة "أولى" منذ عام  1984ولديها سجل حافل بالعديد من
المشاريع المتميزة في الكويت ،حيث بلغت قيمة مشاريعها المنفذة والجاري
تنفيذها حوالي  160مليون دينار كويتي.

في عام  ،2020أبرمت الشركة العديد من العقود لتنفيذ أعمال لمشاريع تابعة

السري ،مبنى النيابة العامة ،مبنى اإلدارة العامة للخبراء ،مبنى اإلدارة العامة
"  "Cبمدينة صباح األحمد السكنية ،عدة مشاريع للبنية التحتية بضاحية حصة
ّ
عبدالله المبارك
المبارك ،مشروع اإلنشاءات والخدمات العامة بضاحية غرب

و مصنع إعادة تدوير اإلطارات بالسالمي).

ً
حاليا بتنفيذ بعض العقود اإلنشائية الهامة ومنها :محطة
كما تقوم الشركة

للقطاع الخاص من ضمنها مشروع شركة مينا هومز العقارية ومشروع شركة

الخدمات المركزية ( )3في مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية،

ً
تقدما في تنفيذ
كبرى بسبب تداعيات جائحة (كوفيد –  ،)19أحرزت الشركة

الخالدية ،وعدة مشاريع للبنية التحتية بضاحية حصة المبارك ،تنفيذ عدد 40

الدعية العقارية المتحدة .ورغم عدم إبرامها لعقود تنفيذ مشاريع حكومية

مشاريعها المختلفة رغم الحظر الكلي والجزئي المفروض عليها.

مبنى مواقف سيارات متعدد األدوار في الحرم الجامعي بجامعة الكويت بمنطقة

عمارة من السكن العمودي وأعمال الخدمات الخاصة بها بالضاحية اإلستثمارية
بمدينة صباح األحمد السكنية ،وإنشاء وإنجاز برج استثماري بمنطقة شرق.
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الشركات التابعة النشطة
شركة الضيافة القابضة

ّ
عبدالله الجابر الصباح
الشيخ /خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

تأسست شركة الضيافة القابضة (ش.م.ك-قابضة) في عام  ،2005وهي مملوكة لشركة العقارات
ً
عددا من
المتحدة (ش.م.ك-عامة) بنسبة قدرها  ،81 %حيث تقوم بممارسة نشاطها من خالل

كل من لبنان ومصر .كما تتضمن المحفظة
الشركات التابعة لها ،والتي تتوزع أنشطتها في ٍ
َ
عددا من المشاريع العقارية المتعددة ومنها فندق سفير بحمدون
اإلستثمارية المملوكة للشركة
ً
سابقا) ،وفندق والدورف أستوريا
وروشه فيو  1090في لبنان ،فندق هيلتون القاهرة (هليوبوليس

وقطعة أرض العروبة وكذلك مشروع تحت التطوير بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية.

شركة الخليج – مصر للفنادق والسياحة
السيد /محسن ابو العزم
العضو المنتدب

تأسست شركة الخليج-مصر للفنادق والسياحة (ش.م.م) في جمهورية مصر العربية عام ،1976

وهي شركة تابعة لشركة الضيافة القابضة (ش.م.ك-قابضة) والمملوكة لشركة العقارات المتحدة

(ش.م.ك-عامة).

يتمثل غرض شركة الخليج-مصر للفنادق والسياحة الرئيسى في القيام بإنشاء الفنادق والمنشآت
السياحية وإكتسابها وإقتنائها وإستغاللها ،وتمتلك الشركة فندقي هيلتون القاهرة هليوبوليس

والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس ،وقطعة أرض العروبة وكذلك مشروع تحت التطوير بمدينة

شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية.

فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس في مصر
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الشركات اإلقليمية
شركة العقارات المتحدة القابضة
لإلستثمارات المالية
السيد /محمد حلمي شقوير
العضو المنتدب

تأسست شركة العقارات المتحدة القابضة لإلستثمارات المالية (ش.م.م ).عام
كمقر لها وهي إحدى األذرع اإلستثمارية الرئيسية
 ،2008وتتخذ من القاهرة
ٍ

المملوكة لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة) في جمهورية مصر العربية.
تتولى شركة العقارات المتحدة القابضة لإلستثمارات المالية مسؤولية إدارة
المحفظة اإلستثمارية والتطوير العقاري لشركة العقارات المتحدة وشركاتها
التابعة في مصر ،حيث تتركز أنشطتها في عمليات اإلشراف والتخطيط ومتابعة

المشاريع للشركة ومن أهمها :مشروع أسوار رزيدنسز ومشروع أفارس السكني.
حيث يمثل مشروع أسوار رزيدنسز مجتمع سكني يضم  75فيال تشمل ثالثة

طوابق ،ويقع على الجانب الشرقي من القاهرة الجديدة ،وهي مدينة حديثة
كيلومترا من القاهرة في جمهورية
حاليا على بعد 40
ً
مزدهرة يجري تطويرها ًّ
مصر العربية.

حاليا في قلب
ومشروع أفارس عبارة عن مجتمع سكني فاخر قيد التطوير ًّ

القاهرة الجديدة ،ويضم  468وحدة سكنية تتنوع بين الشقق العادية وشقق

الدوبلكس ،باإلضافة إلى مجمع تجاري ومكاتب تجارية .كما تقوم شركة العقارات

المتحدة القابضة لإلستثمارات المالية على الدعم والتنفيذ واإلشراف العام

ً
وفقا للخطط
على كافة األنشطة واألعمال الخاصة بالمشاريع في مصر ،وذلك

واإلستراتيجيات المرسومة لها من قبل شركة العقارات المتحدة في الكويت.

مشروع أسوار رزيدنسز بمدينة القاهرة الجديدة في مصر
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الشركات اإلقليمية
شركة العقارات المتحدة – األردن
السيد /عبد المجيد عطا ّ
الله الكباريتي
الرئيس التنفيذي

تأسست شركة العقارات المتحدة في األردن (ش.م.خ) عام  ،2006وتتخذ

كمقر لها ،وهي إحدى األذرع اإلستثمارية لشركة العقارات
عمان
من مدينة ّ
ٍ
المتحدة (ش.م.ك-عامة) بالمملكة األردنية الهاشمية .حيث يتمحور أساس

رؤية ونشاط الشركة في تطوير مشاريع عقارية تتميز بروح اإلبتكار واإلبداع
إلثراء المجتمع األردني.

ويتمثل مشروع العبدلي مول أحد أكبر مشاريع الشركة في كونه تحفة فنية

ً
مضيفة بذلك
وعالمة بارزة لكبرى المشاريع العقارية الرائدة للشركة في األردن،

ً
ً
جديدا لتجربة عصرية غير مسبوقة في التسوق والترفيه ،يتضمنها مزيج
مفهوما

من العالمات التجارية المتنوعة إلى جانب روعتها ودقة تصميمها المعماري
أسهم هذا المشروع الفريد على دعم وتنشيط اإلقتصاد الوطني
الفريد .فيما
َ

في المملكة األردنية الهاشمية بفضل توفير اآلالف من فرص العمل للقوى

العاملة وبوظائف تلبي مختلف األنشطة والخدمات لتعزيز هذا القطاع.

عمان في األردن
مشروع العبدلي مول بمدينة ّ
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الشركات الزميلة
شركة مينا هومز العقارية
السيد /مازن عصام حوا
رئيس مجلس اإلدارة

شركة مينا هومز العقارية (ش.م.ك-مقفلة) ،وهي شركة مساهمة كويتية مقفلة مملوكة
لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة) بنسبة قدرها  ،33.33 %الى جانب ُ
تملك باقي الحصص

لشركات تابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو".

وتمتلك شركة مينا هومز العقارية عدد من األراضي والمشاريع السكنية والتجارية بضاحية حصة
المبارك وذلك بهدف تطوير هذه المشاريع المتنوعة تشمل المكونات السكنية باإلضافة إلى

ً
فضال عن المتاجر ومحالت للتجزئة والمطاعم
المكاتب التجارية والعيادات الطبية والشقق الفندقية

والكافيهات

تتولى شركة العقارات المتحدة إدارة المحفظة اإلستثمارية والتطوير العقاري لشركة مينا هومز

العقارية بضاحية حصة المبارك ،وهي أول منطقة شاملة ومتعددة اإلستخدامات يقوم ببنائها
وتشييدها القطاع الخاص في الكويت.

شركة أبراج المتحدة القابضة
السيد /أحمد سعود السميط

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

تأسست شركة أبراج المتحدة القابضة (ش.م.ك-قابضة) عام  ،2006وهي شركة زميلة لشركة
العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة) مملوكة بنسبة قدرها  .40 %تتركز أنشطة الشركة باإلستثمار

والتطوير العقاري ،وتمتلك محفظة عقارية بمنطقة شرق في مدينة الكويت تتضمن برج كيبكو،
وبرج الشهيد ،وبرج المدينة.
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الشركات الزميلة

شركة أسوفید بي ڤي
السيد /يحيا الريضى
المدير التنفيذي

كمقر لها ،والمالكة لمشروع أسوفید
شركة أسوفید بي ڤي هي شركة خاصة تتخذ من هولندا
ٍ
بالمملكة المغربية من خالل شركاتها التابعة المتخصصة في مجال التطوير العقاري والخدمات،
وشركة أسوفید بي ڤي هي شركة زميلة لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة) بنسبة ُ
تملك
قدرها  49 %والتي تدير تطويرها العقاري لمشروع أسوفيد.
ومشروع أسوفيد هو منتجع سياحي وسكني فاخر متكامل ومتعدد اإلستخدامات يمتد على مساحة
قدر ب  2.5مليون متر مربع ويقع في مدينة مراكش النابضة بالحياة .وتشمل المرحلة
إجمالية ُت َّ
األولى لمنتجع أسوفيد نادي للغولف المكون من  18حفرة الحائز على جوائز عديدة صمم بأسلوب
عالمي فاخر ،إلى جانب عدد من الفلل السكنية الراقية .وتضم المرحلة الثانية للمشروع مجموعة من
الوحدات السكنية الراقية ،منها فلل تحمل عالمة تجارية وكذلك شقق فاخرة ،إلى جانب محالت
للتجزئة ،باإلضافة إلى فندق سانت ريجيس مراكش ،وهو من فئة خمس نجوم ضمن سلسلة فنادق
ماريوت العالمية .كما ستتضمن المرحلة الثالثة للمشروع مجموعة من الفلل والشقق السكنية
صممت بأعلى مستويات الفخامة.
يبعد مشروع أسوفيد عن مطار مراكش الدولي نحو مسافة  8كيلو متر فقط ،لينفرد بمناظر
الطبيعة اآلسرة التي تقف أمام إطاللة خالبة على قمم جبال األطلس المغطاة بالثلوج.

شركة إنشاء القابضة

السيد /هيثم محمد الرفاعي
الرئيس التنفيذي

تأسست شركة إنشاء القابضة في عام  ،2005وهي شركة كويتية رائدة متخصصة في تصنيع
وتوريد مواد البناء واإلنشاء .حيث تتركز أنشطة الشركة في تصنيع وتوريد الخرسانة الجاهزة ،مواد
البناء واإلنشاء ،ومواد البناء الكيماوية.
وفي عام  ،2017قامت شركة المباني المتحدة (ش.م.ك-مقفلة) الذراع الرئيسي في مجال
اإلنشاءات والمقاوالت لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة) ،وبالشراكة مع شركة القرين
لصناعة الكيماويات البترولية ،إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة
"كيبكو" ،باإلستحواذ على نسبة  98 %من شركة إنشاء القابضة بصفقة قيمتها اإلجمالية قدرها
 13.75مليون دينار كويتي.

شركة الفنادق الكويتية
السيد /أحمد يوسف الكندري
رئيس مجلس اإلدارة

تأسست شركة الفنادق الكويتية (ش.م.ك-عامة) عام  ،1962وهي شركة زميلة مملوكة لشركة
العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة) بنسبة قدرها  .29.97 %تتركز أنشطة الشركة في إقامة مشاريع
للضيافة من الدرجة األولى داخل الكويت وخارجها ،وذلك من خالل مجموعة من الشركات التابعة
والمتخصصة في مجال الضيافة وعلى وجه الخصوص األعمال التجارية و إدارة الفنادق.في عام
 ،1984تم إدراج أسهم شركة الفنادق الكويتية في سوق الكويت لألوراق المالية ،مما يعكس
إستقرار الوضع التشغيلي والمالي للشركة .ومنذ نشأتها ،شاركت شركة الفنادق الكويتية في
العديد من المشاريع الكبيرة ،منها فنادق هيلتون العالمية في الكويت والخرطوم ،فندق تشرشل
ً
ً
ودوليا.
محليا
في لندن ،ومشاريع أخرى مماثلة
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القاعدة األولى

نبذة عن إجتماعات مجلس إدارة الشركة ،وذلك من خالل البيان التالي:

بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2020

تم تشكيل مجلس اإلدارة في الجمعية العمومية العادية المنعقدة في  29/04/2019وتم عقد عدد  7إجتماعات لمجلس اإلدارة خالل عام

نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة ،وذلك على النحو اآلتي:
اإلسم

تصنيف العضو

المؤهل العلمي والخبرة العملية

تاريخ اإلنتخاب  /التعيين

الشيخة /بيبي ناصر صباح األحمد
الصباح

غير تنفيذي

الشيخة /بيبي ناصر صباح األحمد الصباح هي رئيس مجلس إدارة شركة العقارات
المتحدة (ش.م.ك-عامة) .حيث إنضمت لعضوية مجلس اإلدارة عام  2006ولها
خبرة تزيد عن  14عاما في المجال اإلداري والعقاري ،تبوأت من خالل عضويتها
المشاركة في العديد من اللجان المتخصصة في األعمال اإلدارية والمالية
والتشغيلية المتعلقة بعمليات وأنشطة الشركة.
وتخرجت الشيخة /بيبي ناصر الصباح من جامعة نيو سكول في مدينة نيويورك
بالواليات المتحدة األمريكية سنة  ،2003ولها العديد من اإلسهامات اإلجتماعية
واإلنسانية بإعتبارها رئيس مجلس إدارة جمعية العمل اإلجتماعي حيث تم منحها
ً
ً
تقديرا
مؤخرا لقب «سفيرة النوايا الحسنة» من قبل المنظمة الدولية للهجرة
لما تقوم به من مساهمات إنسانية وإجتماعية أهلتها لنيل هذا اللقب الرفيع
بكل إستحقاق.

29/04/2019

السيد /مازن عصام حوا
(ممثل شركة الضيافة المتحدة
العقارية)

تنفيذي

إنضم السيد /مازن عصام حوا إلى شركة العقارات المتحدة في عام  2020بمنصب
ً
ً
ً
عضوا في اإلدارة التنفيذية لدى
تنفيذيا للمجموعة .حيث كان قبل ذلك
رئيسا
شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) خالل سنوات عمله البالغة حوالي 20
ً
عاما .ومنذ إنضمامه لمجموعة كيبكو في عام  ،2001عمل مع فريق المالية
ً
ً
متوليا
نائبا للرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة،
والمحاسبة ليشغل بعدها
مسؤولية التمويل والعمليات .وقد تولى العديد من المناصب الرفيعة في اإلدارات
التنفيذية ومجالس إدارات الشركات التابعة لمجموعة كيبكو خالل فترة عمله.

السيد  /طارق محمد عبد السالم
(ممثل شركة شمال أفريقيا األولى
العقارية)

غير تنفيذي

الشيخ /فاضل خالد الجابر الصباح

مستقل

السيد /محمود علي محمود تيفوني
(ممثل شركة الزاد العقارية)

غير تنفيذي

إﺳﻢ اﻟﻌﻀﻮ

29/04/2019

السيد /عادل جاسم الوقيان
(ممثل شركة التضامن المتحدة
القابضة)

غير تنفيذي

السيد  /عبد األمير قاسم جعفر علي

مستقل

السيد /وسيم بطرس الصاصيا

أمين السر

حصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة دنفر بأمريكا عام
 2002وبدأ حياته المهنية كمحلل لقسم اإلستثمارات البديلة في الصندوق
الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية وباألخص في محافظ صناديق التحوط.
إنضم السيد /محمود تيفوني إلى قسم إدارة األصول في شركة كامكو
رائدا في تطوير
لالستثمار عام  ،2006وخالل ال ً 14
دورا ً
عاما الماضية كان له ً
وإعادة هيكلة اإلدارة ،باإلضافة لمساهمته في إنشاء أدوات إستثمارية عديدة
من محافظ وصناديق منها على سبيل المثال صندوق كامكو الكويت الخليجي.
السيد /محمود تيفوني هو رئيس إدارة إستثمارات األسهم والدخل الثابت في
شركة كامكو لإلستثمار وعضو مجلس إدارة في شركة منافع القابضة ،وعضو
مؤسس في جمعية العمل اإلجتماعي ( )SWSللمجتمع المدني الكويتي الذي
تأسس في عام .2005
حاصل على درجة الماجيستير في إدارة األعمال من جامعة يو اس آي بالواليات
المتحدة وله خبرة تزيد عن  33عاما في القطاع المصرفي واإلستثمار العقاري.
حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا بالواليات
ً
سابقا منصب عضو مجلس اإلدارة في
المتحدة األمريكية سنة  2006وكان يشغل
شركة الضيافة القابضة والشركة المتحدة إلدارة المرافق وشركة الريف العقارية
بعمان وكان يشغل منصب مدير عام شركة يونيفرسال المتحدة وشركة العقارات
ُ
ً
عاما في مجال المقاوالت والعقارات.
المتحدة البحرين وله خبرة تزيد عن 15
السيد وسيم الصاصيا هو مدير قسم الشؤون القانونية (اإلنجليزي) في إدارة
الشؤون القانونية والمطابقة واإللتزام وأمين سر مجلس االدارة .لدى السيد
الصاصيا أكثر من  13عاما من الخبرة والتخصص في القوانين التجارية وقوانين
الشركات وقوانين هيئة أسواق المال ،ويمتلك معرفة واسعة في اإلجراءات
والقواعد والممارسات القانونية لدول عديدة في منطقة الشرق األوسط.
اكتسب السيد الصاصيا خبرة كبيرة في عمليات الدمج واالستحواذ ،والشراكة
بين القطاعين العام والخاص ،وفي مشاريع التطوير العقاري والبناء والضيافة.
السيد وسيم الصاصيا حائز على إجازة في الحقوق في القانون اللبناني من كلية
الحقوق والعلوم السياسية – الجامعة اللبنانية.

اﻟﺸﻴﺨﺔ /ﺑﻴﺒﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
اﻟﺼﺒﺎح )رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
اﻟﺴﻴﺪ /ﻣﺎزن ﻋﺼﺎم ﺣﻮا

)ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ

اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ

اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ

اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ

اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ

اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ

20/01/22

20/02/02

20/04/02

20/07/09

20/08/13

ﺑﺘﺎرﻳﺦ

اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ

20/11/11

ﺑﺘﺎرﻳﺦ

20/12/31

)(1

)(2

ﺑﺘﺎرﻳﺦ

)(3

ﺑﺘﺎرﻳﺦ

)(4

ﺑﺘﺎرﻳﺦ

)(5

ﺑﺘﺎرﻳﺦ

)(6

√

√

√

√

√

√

√

7

√

√

√

√

√

√

√

7

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ(

اﻟﺴﻴﺪ /ﻃﺎرق ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم

)ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(

يحمل السيد /حوا شهادة ماجستير إدارة األعمال من جامعة الدراسات العليا لإلدارة
خريج الجامعة األمريكية اللبنانية ،وقد حضر العديد من برامج
في باريس وهو ّ
التدريب التنفيذي أبرزها برنامج إدارة األعمال في كلية هارفارد لألعمال وهو حاصل
على عدة شهادات مهنية من معاهد معتمدة في الواليات المتحدة األمريكية.

ً
عاما في العمل
حاصل على مؤهل عالي في إدارة األعمال وله خبرة تزيد عن 36
اإلداري واإلستثمار العقاري.

إﺟﺘﻤﺎ عرﻗﻢ

إﺟﺘﻤﺎ عرﻗﻢ

إﺟﺘﻤﺎ عرﻗﻢ

إﺟﺘﻤﺎ عرﻗﻢ

إﺟﺘﻤﺎ عرﻗﻢ

إﺟﺘﻤﺎ عرﻗﻢ

إﺟﺘﻤﺎ عرﻗﻢ عدد
اإلجتماعات
)(7

ﺑﺘﺎرﻳﺦ

يتمتع السيد /حوا بخبرات متعددة والتي إكتسبها من خالل المناصب التي شغلها
بالعديد من قطاعات مجموعة كيبكو تشمل العقار والخدمات المالية .وكان له
ً
ً
محوريا بنمو األنشطة والعمليات لعدد من الشركات التابعة للمجموعة.
دورا
حيث كان يقود المهمة اإلستشارية لتحديد التوجه اإلستراتيجي والتخطيط المالي
والحوكمة وذلك ضمن إطار إستراتيجية مجموعة كيبكو.

حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الكويت – وله خبرة في اإلدارة المالية
واإلستشارات واإلستثمارات المالية والعقارية ألكثر من  31عاما.

 2020وهي كالتالي:

اﻟﺸﻴﺦ /ﻓﺎﺿﻞ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح

)ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ(

اﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺎدل ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻮﻗﻴﺎن

29/04/2019

29/04/2019

)ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(

اﻟﺴﻴﺪ /ﺳﺎﻣﺮ ﺻﺒﺤﻲ ﺧﻨﺸﺖ

)ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي  -ﺳﺎﺑﻖ(

اﻟﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد
09/07/2020

√

√

X

√

√

√

√

6

√

x

√

√

x

√

x

4

√

√

√

√

√

√

√

7

√

√

√

X

X

X

X

6

X

X

X

X

√

√

√

6

ﺗﻴﻔﻮﻧﻲ )ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي  -ﺣﺎﻟﻲ(

اﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺒﺪ اﻷﻣﻴﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻌﻔﺮ
ﻋﻠﻲ )ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ(

√

√

√

√

√

√

√

7

29/04/2019

29/04/2019

28/10/2020

*تم تغيير عضو مجلس اإلدارة السيد /سامر خنشت – ممثل شركة الزاد العقارية  -وتعيين السيد /محمود تيفوني ممثال عن الشركة بدال منه
في اجتماع مجلس اإلدارة رقم .4

70

تقرير الحوكمة

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق
وحفظ محاضر إجتماعات مجلس إدارة الشركة:
تطبق شركة العقارات المتحدة متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس إدارة بالشركة،
حيث تنعقد اإلجتماعات بناء على دعوة من رئيس مجلس اإلدارة وفي حالة طلب اإلجتماعات الطارئة يكون

عن طريق طلب كتابي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس إال أنه خالل عام  2020لم يتم عقد أي إجتماعات
طارئة .ترسل الدعوة لالجتماع مع جدول األعمال مرفق معه كل المستندات الخاصة ببنود الجدول إلى

جميع األعضاء في موعد أقصاه ثالثة أيام عمل قبل تاريخ عقد اإلجتماع ،ودائما ما يراعى أن يكون ميعاد
إنعقاد إجتماعات مجلس اإلدارة في غير أوقات التداول في البورصة ،ويقوم أمين سر المجلس بتسجيل
المسائل التي تم النظر فيها والقرارات التي تم إتخاذها في محاضر اإلجتماع مع األخذ في اإلعتبار أية
وتدون محاضر اإلجتماعات
تحفظات لألعضاء أو وجود تعارض مصالح أو آراء مخالفة أثيرت أثناء اإلجتماع،
ّ

ً
مبينا به مكان اإلجتماع وتاريخه وتوقيت بدايته ونهايته ،وتوقع المحاضر من
بمسلسل رقمي متتابع للسنة
ً
مرفقا معها المستندات التي تم
جميع األعضاء الحاضرين ويتم حفظها بسجل خاص يسهل الوصول إليه
عرضها ومناقشتها.
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التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام:
سياسة مهام ،ومسؤوليات ،وواجبات
كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
1 .إعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
التنفيذية ،وكذلك السلطات والصالحيات
2 .متابعة أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية واإلشراف عليهم وإتخاذ
التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية:
اإلجراءات الالزمة لتطوير ذلك األداء.
3 .مناقشة التقارير المرفوعة والمقدمة من اللجان المشكلة.

حددت شركة العقارات المتحدة في نظامها األساسي مهام

ً
وأيضا تم وضع ميثاق والئحة عمل لمجلس
ومسؤوليات مجلس اإلدارة

اإلدارة حددت فيه مسؤوليات مجلس اإلدارة ككل والواجبات الخاصة

ً
وأيضا دور رئيس مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .ويقوم
باألعضاء

مجلس اإلدارة باإلضافة الى المراجعة الدورية لالئحة السلطات

والصالحيات المعتمدة والتي حددت بالتفصيل ولمدة معينة صالحيات

كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المعامالت اإلدارية

والمالية والتشغيلية المتعلقة بعمليات وأنشطة الشركة مع األخذ
في اإلعتبار أن المسؤولية النهائية عن الشركة تقع على عاتق المجلس

ً
لجانا أو فوض جهات أو أفراد للقيام ببعض أعماله.
حتى وإن شكل

4 .المتابعة الدورية ألداء الشركة في ظل اإلجراءات االحترازية المتبعة
لمواجهة تداعيات انتشار فايروس كورونا المستجد.

5 .التفاوض مع البنوك المحلية لتعديل وزيادة أجل التسهيالت
المصرفية واالئتمانية الممنوحة وتخفيض تكاليف التمويل.
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نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان
متخصصة تتمتع باإلستقاللية:
إﺳﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣ ﻬ ﺎم اﻟﻠﺠ ﻨﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
-

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

دراﺳﺔ أي ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ

اﻹ د ارة

 إﻋﺘﻤﺎ دﺗﺮﺷﻴﺤﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﻹ دارة اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞاﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺷﻐﻞ أي ﻣﻨﺎﺻﺐ

ﺷ ﺎﻏ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺠ ﻠ ﺲ .

 -ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎن ﺿﺮورﻳًﺎ،

ﺑﺸﺄن ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹ دارة وﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻌ ﻘ ﺎرا ت اﻟﻤ ﺘﺤ ﺪ ة .

ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

-

اﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﻓ ﺎﻋ ﻠﻴ ﺔ أﻧﻈ ﻤ ﺔ اﻟﺮﻗ ﺎﺑ ﺔ اﻟﺪ اﺧ ﻠﻴ ﺔ و إ د ار ة اﻟﻤ ﺨ ﺎﻃ ﺮ ﺑﺎﻟﺸ ﺮﻛ ﺔ .

-

اﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻘ ﻼ ﻟﻴﺔ ﻣ ﺮاﻗ ﺐ اﻟﺤ ﺴ ﺎﺑﺎت .

-

اﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﻓ ﺎﻋ ﻠﻴﺔ ﺑﺮاﻣ ﺞ اﻟﺸ ﺮﻛ ﺔ اﻟﻤ ﻄ ﺒﻘ ﺔ ﻟﻀ ﻤ ﺎن اﻹ ﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤ ﺘﻄ ﻠﺒﺎت

اﻟﻘ ﺎﻧﻮ ﻧﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻤ ﻴﺔ و ﻗ ﻮ اﻋ ﺪ اﻷ ﺧ ﻼ ﻗ ﻴﺎت .

-

ا ﻟ ﺘ ﺄ ﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﺳ ﻼ ﻣ ﺔ و ﻧ ﺰ ا ﻫ ﺔ ا ﻟ ﺒ ﻴ ﺎ ﻧ ﺎ ت ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﻴ ﺔ و ﻣ ﺮاﺟ ﻌ ﺘﻬ ﺎ

-

ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ واﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ.

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

-

إﻋﺘﻤﺎ د اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

-

ﺗ ﻮ ﺟ ﻴ ﻪ ا ﻹ د ار ة اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬ ﻳﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛ ﺔ و رﻓ ﻊ اﻟﻘ ﺮا ر ات و اﻟﺘﻮ ﺻ ﻴﺎت

-

إﻋﺘﻤﺎ دأو اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺄي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺣﺴﺒﻤﺎ

-

ﺗﺴ ﻴﻴﺮ ﻋ ﻤ ﻠﻴﺎت اﻟﺸ ﺮﻛ ﺔ ﻃ ﺒﻘ ﺎ ﻟﻼ ﺋﺤ ﺔ اﻟﺼ ﻼ ﺣﻴﺎت اﻟﻤ ﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤ ﻌ ﺘﻤ ﺪ ة

-

و أﻃ ﺮ ﻋ ﻤ ﻞ اﻟﺮﻗ ﺎﺑ ﺔ اﻟﺨ ﺎﺻ ﺔ ﺑﺈ د ار ة اﻟﻤ ﺨ ﺎﻃ ﺮ .
ﻫ ﻮ ﻣ ﻨﺎﺳ ﺐ .

اﻟﺨ ﺎﺻ ﺔ ﺑﻨﺸ ﺎط و ﻋ ﻤ ﻠﻴﺎت اﻟﺸ ﺮﻛ ﺔ إﻟﻰ ﻣ ﺠ ﻠﺲ ﻹ د ارة .

ﻣ ﻦ ﻗ ﺒ ﻞ ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ ا ﻹ د ار ة .

ﻣ ﺴ ﺎﻋ ﺪ ة ﻣ ﺠ ﻠﺲ اﻹ د ارة و اﻹ د ارة اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬ ﻳﺔ ﻋ ﻠﻰ ﺗﺤ ﺪ ﻳﺪ
و ﺗﻘ ﻴﻴ ﻢ ﻣ ﺴ ﺘﻮ ى اﻟﻤ ﺨ ﺎ ﻃ ﺮ اﻟﻤ ﻘ ﺒﻮ ﻟﺔ ﻟﻠ ﺸ ﺮﻛ ﺔ .

 ا ﻟ ﺘ ﺄ ﻛ ﺪ ﺑ ﺸ ﻜ ﻞ د و ر ي ﻣ ﻦ إ ﺳ ﺘﻘ ﻼ ﻟﻴﺔ اﻷ ﻋ ﻀ ﺎء اﻟﻤ ﺴ ﺘﻘ ﻠﻴ ﻦ . اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻺﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹ دارة.إﻧﺠ ﺎزات اﻟﻠﺠ ﻨﺔ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم

 ﻣ ﺮ ا ﺟ ﻌ ﺔ ﻣ ﺆ ﻫ ﻼ ت ا ﻟ ﻤ ﺮ ﺷ ﺤ ﻴﻦ ﻟ ﻌ ﻀ ﻮ ﻳ ﺔ ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ ا ﻹ د ا ر ة و ﻟﻤ ﻨﺎﺻ ﺐاﻹ د ارة اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬ ﻳﺔ و ﺗﻘ ﺪ ﻳﻢ ﺗﻮ ﺻ ﻴﺎت ﻟﻠﻤ ﺠ ﻠﺲ ﺑﺸ ﺄﻧﻬ ﺎ.

 إﻋﺘﻤﺎ داﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎتا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ و ﺗﻮ ﺻ ﻴﺔ اﻟﻤ ﺠ ﻠ ﺲ ﺑ ﺸ ﺄﻧﻬ ﺎ .

 ﻣ ﺮاﺟ ﻌ ﺔ و ﻣ ﻨﺎﻗ ﺸ ﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤ ﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤ ﺮﺣ ﻠﻴﺔ و اﻟﺴ ﻨﻮ ﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﺻ ﺤ ﺘﻬ ﺎوﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹ دارة.

 اﻟﺘﻮ ﺻ ﻴﺔ ﻟﻤ ﺠ ﻠﺲ اﻹ د ارة ﺑﺘﻌ ﻴﻴﻦ ﻣ ﺮاﻗ ﺒﻲ اﻟﺤ ﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺨ ﺎرﺟ ﻴﻴﻦ و ﻣ ﺘﺎﺑﻌ ﺔأ د ا ﺋ ﻬ ﻢ و ا ﻟ ﺘ ﺄ ﻛ ﺪ ﻣ ﻦ إ ﺳ ﺘﻘ ﻼ ﻟﻴﺘﻬ ﻢ .

 -ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﻋﺪا دﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ

 -ا ﻟ ﺘ ﺄ ﻛ ﺪ ﻣ ﻦ إ ﺳ ﺘﻘ ﻼ ﻟﻴﺔ ا ﻷ ﻋ ﻀ ﺎء اﻟﻤ ﺴ ﺘﻘ ﻠﻴ ﻦ .

ﻫ ﺬ ا ا ﻟ ﺸ ﺄ ن.

 -اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻺﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

اﻟﺴ ﻨﻮ ﻳﺔ.

ﻟ ﻌ ﻀ ﻮ ﻳ ﺔ ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ ا ﻹ د ار ة .

 اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إ دارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وإﻗﺮار ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ -ﺗﻌ ﻴﻴﻦ ﻣ ﻜ ﺘﺐ ﻣ ﺮاﺟ ﻌ ﺔ ﻣ ﺴ ﺘﻘ ﻞ ﻟﻤ ﺮاﺟ ﻌ ﺔ ﻣ ﺪ ى ﻛ ﻔ ﺎﻳﺔ اﻟﺮﻗ ﺎﺑﺔ اﻟﺪ اﺧ ﻠﻴﺔ .

 -و ﺿ ﻊ ﺗﻮ ﺻ ﻴﻒ و ﻇ ﻴﻔ ﻲ ﻟﻜ ﻞ ﻋ ﻀ ﻮ ﻓ ﻲ ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ ا ﻹ د ا ر ة .

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸ ﻜ ﻴﻞ

2019/05/01

ﻣ ﺪ ة اﻟﻠﺠ ﻨﺔ

 3ﺳ ﻨﻮ ا ت

اﻟﻠﺠ ﻨﺔ

أﻋ ﻀ ﺎء اﻟﻠﺠ ﻨﺔ

دﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻋﺪ ا
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم

2019/05/01

 3ﺳ ﻨﻮ ا ت

-

إﻋﺘﻤﺎ داﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺳﻴﺎﺳﺎت إ دارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

-

إﻋ ﻄ ﺎء ﺻ ﻼ ﺣ ﻴﺎت ﻟﻤ ﻮ ﻇ ﻔ ﻲ إ د ارة اﻟﻤ ﺨ ﺎﻃ ﺮ ﻟﻠﻘ ﻴﺎم ﺑﻤ ﻬ ﺎﻣ ﻬ ﻢ

-

ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ دورﻫﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ.

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أداء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى
ا ﻟ ﻤ ﺨ ﺎ ﻃ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﻘ ﺒ ﻮ ﻟ ﺔ ﻟ ﻬ ﺎ.

-

ا ﻹ ﻃ ﻼ ع ﻋ ﻠﻰ ﺗﻮ ﺻ ﻴﺎت إ د ارة اﻟﻤ ﺨ ﺎﻃ ﺮ ﻓ ﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ ﺗﻌ ﺎﻣ ﻼ ت

-

ر ﻓ ﻊ ﺗ ﻘ ﺎ ر ﻳ ﺮ د و رﻳ ﺔ ﻟ ﻤ ﺠ ﻠ ﺲ ا ﻹ د ا ر ة ﻋ ﻦ ﺗ ﻘ ﻴ ﻴ ﻢ ا ﻟ ﻤ ﺨ ﺎ ﻃ ﺮ و ﻃ ﺮق

-

دراﺳﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻹ دارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

و ا ﻹ ﺳ ﺘﺜﻤ ﺎرا ت ا ﻟ ﺠ ﺪ ﻳ ﺪ ة و إ ﺻ ﺪ ار اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻤ ﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﺑﺸ ﺄﻧﻬ ﺎ.

-

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹ دارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ أرﺑﺎﺣﻬﺎ.

-

ﻣ ﺮ ا ﻗ ﺒ ﺔ ا ﻟ ﺼ ﻼ ﺣ ﻴ ﺎ ت و ا ﻟ ﺴ ﻠ ﻄ ﺎ ت ا ﻟ ﻤ ﻤ ﻨ ﻮ ﺣ ﺔ ﻷ ﻋ ﻀ ﺎ ء ا ﻹ د ار ة
اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬ ﻳﺔ و إ ﻗ ﺘﺮاح ﺗﻌ ﺪ ﻳﻼ ت ﻋ ﻠﻴ ﻬ ﺎ إ ن و ﺟ ﺪ .

اﻷ ﻃ ﺮاف ذ ات اﻟﻌ ﻼ ﻗ ﺔ .
ﻋ ﻼ ﺟ ﻬ ﺎ.

2019/05/01

2019/05/01

 3ﺳ ﻨﻮ ا ت

 3ﺳ ﻨﻮ ا ت

 -اﻟﺸ ﻴﺨ ﺔ  /ﺑﻴﺒﻲ ﻧﺎﺻ ﺮ ﺻ ﺒﺎح اﻷ ﺣ ﻤ ﺪ اﻟﺼ ﺒﺎح

 -رﺋﻴﺲ

دﻴﻔﻮﻧﻲ
 -اﻟﺴﻴﺪ /ﻣﺤﻤﻮ دﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮ ﺗ

 -رﺋﻴﺲ

 -اﻟﺸ ﻴﺦ  /ﻓ ﺎﺿ ﻞ ﺧ ﺎﻟﺪ اﻟﺠ ﺎﺑﺮ اﻟﺼ ﺒﺎح

 -رﺋﻴﺲ

 -اﻟﺸ ﻴﺨ ﺔ  /ﺑﻴﺒﻲ ﻧﺎﺻ ﺮ ﺻ ﺒﺎح اﻷ ﺣ ﻤ ﺪ اﻟﺼ ﺒﺎح

 -رﺋﻴﺲ

 -اﻟﺴ ﻴﺪ  /ﻣ ﺎزن ﻋ ﺼ ﺎم ﺣ ﻮ ا

 -ﻋﻀ ﻮ

 -اﻟﺴ ﻴﺪ  /ﻋ ﺒﺪ اﻷ ﻣ ﻴﺮ ﻗ ﺎﺳ ﻢ ﺟ ﻌﻔ ﺮ ﻋ ﻠﻲ

 -ﻋﻀ ﻮ

 -اﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺎدل ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻮﻗﻴﺎن

 -ﻋﻀ ﻮ

 -اﻟﺴ ﻴﺪ  /ﻣ ﺎزن ﻋ ﺼ ﺎم ﺣ ﻮ ا

 -ﻋﻀ ﻮ

 -اﻟﺸ ﻴﺦ  /ﻓ ﺎﺿ ﻞ ﺧ ﺎﻟﺪ اﻟﺠ ﺎﺑﺮ اﻟﺼ ﺒﺎح

 -ﻋﻀ ﻮ

5

 -اﻟﺴﻴﺪ /ﻋﺎدل ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻮﻗﻴﺎن

 -ﻋﻀ ﻮ

6

موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة
الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت
المناسب:

4

-2-

طبقت الشركة هذه المتطلبات عن طريق نظام معلومات متكامل متصل بالنظام المحاسبي للشركة ()Oracle Cloud
بحيث يمكن مستخدمي النظام من إنشاء التقارير المالية والتحليلية الالزمة لمتابعة مختلف عمليات الشركة والتي تتيح ألعضاء

مجلس اإلدارة الفرصة للحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفى الوقت المناسب بحيث تساهم وتساعد في
اتخاذ القرارات من ناحية وتقييم األداء التشغيلي للشركة من ناحية اخرى.

 -اﻟﺴ ﻴﺪ  /ﻣ ﺎزن ﻋ ﺼ ﺎم ﺣ ﻮ ا

 -ﻋﻀ ﻮ

 اﻟﺴ ﻴﺪ  /ﻃ ﺎرق ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ ﻋ ﺒﺪ اﻟﺴ ﻼ م1

 -ﻋﻀ ﻮ

74

تقرير الحوكمة

75

القاعدة الثالثة

اجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لكبار التنفيذيين
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ

إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

دﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ*
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪ ا

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من  3أعضاء (عضو غير تنفيذي  +عضو تنفيذي  +عضو مستقل) ،وتختص اللجنة قي

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤﻲ

سنوي بالتأكد من إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ،باإلضافة إلى متابعة تطبيق سياسة منح المكافآت ألعضاء

ﺑﺪل ﺳﻜﻦ

اللجنة بعمل مراجعة سنوية لإلحتياجات والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بهدف التأكد من فاعلية وكفاءة التشكيل

ﺑﺪل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺑﻨﺎء

اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻤﺰاﻳﺎ

 9أﻋﻀﺎء

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

)دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ(

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
)دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ(

اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم

605,990

0

ً
وأيضا ترشيحات المناصب في اإلدارة التنفيذية ،وتقوم اللجنة بشكل
مراجعة الترشيحات المتعلقة بعضوية مجلس اإلدارة

ﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ

15,982

0

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين .قامت اللجنة بوضع التوصيف الوظيفي لكل عضو في مجلس اإلدارة وتقوم

ﺑﺪل ﻣﻮاﺻﻼت

الحالي للمجلس في إدارة الشركة وتطوير أدائها.

ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻻﺟﺎزات

تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذي:
1 .ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة:

اعتمدت شركة العقارات المتحدة سياسة المكافآت والحوافز الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة وأيضا سياسة المكافآت

والمزايا الخاصة باإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة ،وتم تصميمها لتكون حافزا لتحقيق اهداف الشركة االستراتيجية
والتشغيلية ويعتمد تطبيق تلك السياسات على مستوى األداء واإلنجازات لألعضاء والموظفين وأيضا على النتائج
النهائية لألنشطة التشغيلية للشركة وذلك بما يتوافق مع األنظمة واللوائح ذات العالقة.

2 .بيان المكافآت والمزايا:

)ﻟﻌﺪ د 9ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ(
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة

ﻣﻜﺎﻓﺂت ﺳﻨﻮﻳﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

13,297

0

4,500

24,231

0

29,875

0

0

39,488

0

180,132

0

0

0

913,495

*المناصب تشمل الرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير المالي للمجموعة.
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أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة:
لم يتم تسجيل أية انحرافات جوهرية خالل عام .2020

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻤﺰاﻳﺎ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
دﻷﻋﻀﺎء
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪ ا

 7أﻋﻀﺎء

اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻤﺰاﻳﺎ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

)دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ(

)دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ(

اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة*
ﻣﻜﺎﻓﺂت ﺳﻨﻮﻳﺔ

0

0

اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

0

0

* عد موافقة الجمعية العامة العادية

ﻣﻜﺎﻓﺂت وﻣﺰاﻳﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ أﺧﺮي

0

-4-

التعهدات الكتابية من قبل كل من
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
بسالمة ونزاهة التقارير المالية
المعدة:
تضمن التقرير السنوي للبيانات المالية لسنة  2020المرفوع للمساهمين

تعهد مجلس اإلدارة بسالمة ونزاهة كافة البيانات المعروضة في
ً
أيضا اإلدارة التنفيذية ممثلة في
التقرير ،ومن ناحية أخرى ،قدمت
المدير التنفيذي لإلدارة المالية للمجموعة تعهدها إلى مجلس اإلدارة

والتي تؤكد فيها أن التقارير والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية

في  ،31/12/2020تم عرضها بصورة سليمة وعادلة وتم إعدادها وفق

المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها.

حاالت التعارض بين توصيات لجنة
التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة:
قامت لجنة التدقيق بإنجاز مهامها خالل عام  2020ولم يسجل أي حالة

تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات المجلس.

]here
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نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل التأكيد على إستقاللية وحيادية
مراقب الحسابات الخارجي:
لجنة التدقيق:
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق والتي تتكون من 3

تتابع لجنة التدقيق أعمال مراقب الحسابات الخارجي المعين

أعضاء (عضوين غير تنفيذيين  +عضو مستقل) وقد تم مراعاة

من قبل الجمعية العمومية العادية (مكتب إرنست ويونغ)،

في تشكيل اللجنة والتي تساعد في تأدية مهامها وتحقيق

مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة ولم يقم بتقديم خدمات

توفير الخبرات المتخصصة والمؤهالت العلمية والخبرة العملية
الغرض من تشكيلها ،وتقوم اللجنة بمساعدة المجلس في

التأكد من كفاية وفاعلية الرقابة الداخلية المطبقة داخل

وتتأكد اللجنة من إستقالليتة بصفة دورية وأنه ليس له مصلحة

أخرى إلى الشركة عدا خدمة التدقيق المتفق عليها.

الشركة.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة /مكتب/وحدة
مستقلة إلدارة المخاطر:

قامت الشركة بإنشاء إدارة مستقلة لتحديد وإدارة المخاطر وتم تعيين مدير إلدارة المخاطر يتولى مهام

قياس ومتابعة المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة ،وتتمتع إدارة المخاطر باإلستقاللية عن طريق التبعية

المباشرة للجنة إدارة المخاطر وتم منح اإلدارة صالحيات واسعة تساعدها في القيام بمهام قياس ومتابعة
كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها عمليات الشركة.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة /مكتب/وحدة
مستقلة للتدقيق الداخلي:

أنشأت الشركة إدارة التدقيق الداخلي والتي تتمتع بإستقاللية تامة وتتبع لجنة التدقيق مباشرة ولمجلس

اإلدارة بالتبعية ،ويتم إعتماد خطة عمل دورية من قبل لجنة التدقيق يحدد فيها بالتفصيل مهام ومسؤوليات
إدارة التدقيق الداخلي خالل العام.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات
السلوك المهني والقيم األخالقية:

قامت الشركة بوضع ميثاق قواعد األخالقيات والسلوك المهني بشكل يساهم في قيام كل من

مجلس اإلدارة وجميع الموظفين بأداء مهامهم بفاعلية ،وتضمن الميثاق على سبيل المثال:إللتزام
1 .اإللتزام بتحقيق مصالح الشركة وعدم اإلستغالل السيء للسلطة.
2 .تطبيق التعليمات األخالقية والقوانين ذات الصلة.

3 .تحديد السلوكيات المهنية المطلوبة للعمل بها داخل الشركة مثل سرية المعلومات ،تقديم اإلقتراحات،
قبول الهدايا والمزايا.

4 .وضع سياسة التبليغ عن المخالفات وتصميم نظام لإلبالغ متاح ألصحاب المصالح الداخليين والخارجيين.
ً
وفقا لقانون العمل الكويتي.
5 .وضع اإلجراءات التأديبية في حالة التأكد من وجود سلوكيات غير مرغوبة

طبقت الشركة متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر والتي تتكون من  3أعضاء من مجلس اإلدارة (دون

موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض
المصالح:

موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح والتي توضح طريقة التعامل مع حاالت تعارض المصالح

رئيس المجلس) وتم مراعاة أن يكون رئيسها عضو غير تنفيذي.

وضعت شركة العقارات المتحدة نظام فعال يعمل على الحفاظ على سالمة الشركة المالية عن طريق

وضع الئحة للسلطات والصالحيات المالية معتمدة من قبل مجلس اإلدارة ،تم فيها مراعاة تطبيق وتفعيل
مبدأ الرقابة المزدوجة من حيث ( )1الفحص والمراجعة ( )2اإلعتماد والتوقيع ( )3تحديد سلطات وصالحيات

جميع المستويات اإلدارية ذات الصلة داخل الشركة ( )4التوقيع المزدوج للمعامالت المالية ،ويتم مراجعة
هذه الالئحة بصفة دورية.

تقوم الشركة بتقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية بشكل سنوي عن طريق لجنة التدقيق
وأيضا عن طريق تعيين مراجع مستقل يقدم تقرير شامل بهذا الشأن.

قام مجلس اإلدارة بإعتماد سياسة تعارض المصالح ،سياسة معامالت األطراف ذو العالقة ،وسياسة
ً
طبقا لما ورد بالقوانين والتعليمات ذات الصلة.
والعمل على تحديثها
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القاعدة الثامنة

اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

إحترام حقوق المساهمين

موجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف
التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح:

موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة
للمساهمين:

إعتمد مجلس اإلدارة سياسة إجراءات اإلفصاح والشفافية والتي توضح اآلليات المتبعة داخل الشركة

التي تضمن تحقيق مبدأ العدل والمساواة .حيث حرصت الشركة ان يتضمن نظامها األساسي البنود التي

ً
وأيضا بالطريقة التي تسمح للمساهمين والمهتمين من المستثمرين بفهمها واإلطالع عليها
المناسبين

ومن ناحية أخري ،إعتمد مجلس اإلدارة سياسة حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح التي

لتحديد المعلومات الجوهرية وآلية اإلفصاح عنها سواء كانت مالية أو غير مالية وذلك بالشكل والوقت

ً
طبقا لما ورد
ويتم مراجعتها وتحديثها طبقا لمتطلبات قواعد اإلفصاح والشفافية والعمل على تحديثها
بالقوانين والتعليمات ذات الصلة.

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية والمدراء:
تم إعداد سجل خاص بجميع إفصاحات الشركة واإلفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

ويحدث هذا السجل بشكل دوري
التنفيذية واألشخاص المدرجين في قائمة المطلعين الخاصة بالشركة،
َّ

ومتاح لإلطالع عليه من قبل مساهمي الشركة.

وتطبيقا لقرارات هيئة أسواق المال ،تم اعداد سجل خاص يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمكافآت

والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية األخرى التي تم منحها بشكل مباشر وغير مباشر من قبل الشركة

او من قبل الشركات التابعة وذلك لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمدراء ويتم تحديثها
بشكل دوري وهذه البيانات متاحة لالطالع من قبل المساهمين.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون
المستثمرين:

طبقت شركة العقارات المتحدة متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة لكافة فئات المساهمين بالطريقة
تكفل حماية حقوق جميع المساهمين وبالشكل الذي يتوافق مع قانون الشركات والئحته التنفيذية،

تعرض الحقوق العامة لهم دون تمييز وكيفية ممارسة هذه الحقوق ،وذلك بما ال يضر بمصالح الشركة
ً
طبقا لما ورد بالقوانين والتعليمات ذات الصلة.
والمساهمين ويتم العمل على تحديثها

موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة،
وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة
بالمساهمين:

تم التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة بإنشاء وإمساك سجل خاص يقيد فيه بيانات جميع المساهمين
ويتم تحديثه بإستمرار فور التأشير بأي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة فيه وحرصت الشركة أن يكون
هذا التقرير متاح لإلطالع عليه من قبل جميع فئات المساهمين بالتنسيق مع وحدة شؤون المستثمرين
ً
ووفقا لإلجراءات التي تحددها شركة المقاصة.
بالشركة

نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت
في اإلجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

تلتزم شركة العقارات المتحدة عند عقد جمعياتها العمومية العادية والغير عادية بدعوة جميع مساهميها
ً
وأيضا تذكيرهم بتفاصيل إنعقاد الجمعية العامة من حيث الميعاد والمكان وجدول األعمال وتوفير
وتبليغهم

دعوات الحضور ومستندات الوكالة في حالة رغبة المساهم بتوكيل شخص آخر للحضور عنه ،باإلضافة

تم إنشاء وحدة مستقله لتنظيم شؤون المستثمرين وإعطائها الصالحيات بتوفير البيانات المالية والمعلومات

الى إمكانية الحضور االلكتروني طبقا إلجراءات وسياسات النظام االلكتروني لحضور الجمعيات الخاص

مع آليات اإلفصاح المعتمدة داخل الشركة.

االستفسارات ،ويتم أخذ موافقة /تحفظ المساهمين على كل بند عن طريق تطبيق آلية عادلة للتصويت.

والتقارير الالزمة للمهتمين من المستثمرين وذلك في الوقت المناسب وبالشكل الدقيق الذي يتناسب

نبذة عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات،
واإلعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح:

تم تصميم صفحة مخصصة لحوكمة الشركات في الموقع اإللكتروني للشركة تعرض كافة المعلومات
والبيانات واإلفصاحات المتعلقة بالشركة والتي تتيح الفرصة للمساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين
االطالع عليها وممارسة حقوقهم.

بالشركة الكويتية للمقاصة ،باإلضافة الى تشجيع المساهمين على مناقشة بنود جدول األعمال والرد على
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القاعدة العاشرة

إدراك دور أصحاب المصالح

تعزيز وتحسين األداء

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية واإلعتراف
بحقوق أصحاب المصالح:

موجز عن تطبيق متطلبات وضع اآلليات التي تتيح حصول
كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج
ودورات تدريبية بشكل مستمر:

إعتمد مجلس اإلدارة سياسة حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح التي تشمل القواعد

واإلجراءات التي يلزم إتباعها مع أصحاب المصالح لضمان حماية حقوقهم أو تعويضهم في حالة إنتهاك

لم يتم االلتزام ببرنامج التدريب ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية خالل عام  2020نظرا

الداخلية التي وضعتها الشركة لتراقب مدى اإللتزام بالقوانين والتعليمات ذات الصلة.

سالمة وصحة الموظفين واستمرارية العمل ،ومن ناحية اخرى تم وضع برنامج تدريبي لعام  2021وستعمل

هذه الحقوق مع إمكانية قيامهم بالتبليغ عن أي مخالفات او مالحظات .ذلك باإلضافة إلى نظم الرقابة

نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في
متابعة أنشطة الشركة المختلفة:
ً
طبقا لسياسة حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح أصبح لدى شركة العقارات المتحدة

اآلن عدد من اإلجراءات التي تمكن أصحاب المصالح من متابعة أنشطة الشركة وتشجع مشاركتهم فيها

ً
وأيضا وضع آليات حصول أصحاب المصالح على المعلومات والبيانات الالزمة بما يتفق مع تحقيق المصلحة
باإلضافة إلى مشاركتهم في التبليغ عن المخالفات أو أي ممارسات غير سليمة.

للظروف التي مرت بها البالد لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد حيث كانت الجهود موجهه لضمان

الشركة لاللتزام به لتعزيز وتحسين أداء كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل ،وأداء كل عضو
من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

تم إعداد وإعتماد برنامج تقييم أداء مجلس اإلدارة من خالل التقييم الذاتي لكل عضو مجلس إدارة ،ووضع

مؤشرات األداء وذلك ً
فقا ألفضل التطبيقات المتبعة لتحليل أداء كل من المجلس ككل وكذلك األعضاء.

يقوم مجلس اإلدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت بشكل سنوي باالطالع نتائج تقييم أداء أعضاء اإلدارة
التنفيذية.

نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية (Value
 )Creationوذلك من خالل تحقيق األهداف اإلستراتيجية
وتحسين معدالت األداء:
حدد مجلس اإلدارة األهداف اإلستراتيجية التي تسعى الشركة لتحقيقها وتم إعداد خطط على المدى

القصير والمتوسط والطويل األجل للوصول إلى النتائج المرجوة ووضع وإجراءات تساهم في تحقيق تلك

األهداف وتحسين األداء بشكل يعزز وينمي القيم المؤسسية منها على سبيل المثال زيادة ثقة أصحاب

المصالح ،التشجيع على الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر ،نشر مفهوم الحوكمة وثقافة اإللتزام.
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القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية اإلجتماعية

موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف
الشركة وأهداف المجتمع:
تم إعداد وإعتماد سياسة المسؤولية اإلجتماعية للشركة والتي توضح وتؤكد أهمية مساهمة الشركة

في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والمشاركة في تنمية المجتمع بوجه عام والعاملين فيها بوجه خاص

نبذة عن البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز
جهود الشركة المبذولة في مجال العمل اإلجتماعي:

إلتزمت الشركة ببرنامج المسؤولية اإلجتماعية والذي نجح بشكل كبير في إبراز دور شركة العقارات المتحدة

في مساهماتها المتعددة والمختلفة لتحسين الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها
وكانت على سبيل المثال ال الحصر:

•استضافة الشركة لفعالية “ ”Flare Fitness Festival 2020في مارينا كريسنت بمشاركة  1400من

الرياضيين المحترفين بهدف تعزيز اللياقة البدنية والمهارات الرياضية والعمل الجماعي لديهم لتحقيق
نمط صحي مستدام.

•رعاية رسمية للشركة كجهة مستضيفة لـ "بطولة العالم للدراجات المائية  "2020بشاطئ المارينا
وبمشاركة نحو  100متسابق محترف من  35دولة بهدف دعم وتشجيع الشباب للرياضات المائية

وإبراز دور الشركة الريادي باستضافة هذا الحدث الرياضي األكبر من نوعه في الكويت.دعم "منتدى
الدراسات الخليجية  "2019الذي نظمه مركز دراسات الخليج بالجامعة األمريكية في الكويت.

•إسهام الشركة بتبرع شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) بمبلغ  2.5مليون دينار كويتي وذلك
ً
تعبيرا عن واجبها الوطني لدعم جهود مكافحة جائحة (كوفيد )-19المستجد.

•رعاية رسمية للمرة األولى من الشركة لـ “دوري  URCلكرة الصاالت النسائية  "2021 / 2020الهادفة
الحتضان المواهب الشبابية وتعزيز مكانة المرأة الريادية في المجتمع.

•مشاركة الشركة لتطبيق "اآلن" وهي منصة رقمية للمسؤولية االجتماعية بمجموعة كيبكو ،صممت
لتعزيز التواصل االجتماعي بين أفراد المجتمع عبر التحول الرقمي بنشر آخر مستجدات وأخبار ألنشطة
وبرامج وحمالت توعوية وكافة مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات في الكويت.

			

بيبي ناصر الصباح
رئيس مجلس اإلدارة
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التاريخ 28 :ابريل 2021

السادة  /المساهمين المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع :تعهد بسالمة التقارير المالية للسنة المالية
المنتهية في 2020/12/31
ً
والتزاما بسياسة وإجراءات شركة العقارات المتحدة ش.م.ك( .عامة) "
باإلشارة الى الموضوع أعاله،
الشركة " لتأكيد سالمة بياناتها المالية كأحد المؤشرات الهامة على نزاهة ومصداقية وشفافية الشركة
ً
وتطبيقا
في عرض مركزها المالي وذلك بهدف زيادة ثقة المستثمرين وممارسة المساهمين لحقوقهم.
ألحكام المادة  5-3من الفصل الخامس من الكتاب الخامس عشر "حوكمة الشركات" من الالئحة التنفيذية
لقانون هيئة أسواق المال.

ً
وطبقا لما نما الى علمنا ومتابعتنا الدورية لنتائج البيانات المالية
نقر ،نحن أعضاء مجلس إدارة الشركة،
المرحلية ،أن التقارير المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في  2020/12/31تم عرضها بصورة سليمة

وعادلة حيث استعرضت كافة الجوانب المالية للشركة وما تضمنها من بيانات ونتائج ذات صلة بأنشطة
ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
الشركة ،كما أنه تم إعدادها
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،

				

بيبي ناصر الصباح
رئيس مجلس اإلدارة
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شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2020

تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع"( .الشركة األم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معا
بـ"المجموعة") ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر  2020وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات
في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة المتعلقة به للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة ،بما
في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا ،أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،عن المركز المالي المجمع للمجموعة
كما في  31ديسمبر  2020وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية
للتقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في
قسم "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" .ونحن مستقلون عن المجموعة وف ًقا لميثاق األخالقيات

المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير
االستقاللية الدولية) ("الميثاق") .وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق .وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق
التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية ،في تقديرنا المهني ،هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للسنة
الحالية .وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه
األمور .فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.
لقد قمنا بالوفاء بمسئولياتنا المبينة في تقريرنا في قسم مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة ،بما في ذلك
ما يتعلق بهذه األمور .وبالتالي ،تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر األخطاء
المادية في البيانات المالية المجمعة .إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة األمور
الواردة أدناه ،تطرح أساسا ً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة المرفقة.
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن
أدوات الرقابة الدا خلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن
الغش أو الخطأ.

أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
تقييم العقارات االستثمارية

تعتبر العقارات االستثمارية جوهرية للبيانات المالية المجمعة للمجموعة .تقوم اإلدارة بتحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
كما تستعين بمقيمي عقارات خارجيين لدعم التقييم .إن تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية يعتمد بدرجة كبيرة على التقديرات
واالفتراضات مثل متوسط صافي العائد المبدئي ،والعائد القابل لالسترداد ،ومعدل التضخم ،ومعدالت الشغور ،ومعدالت النمو
لإليجارات ،والخبرة بالسوق والمعامالت التاريخية.
قام خبراء التقييم الخارجيين بإضافة بند يتعلق بعدم التأكد المادي المتعلق بالتقييم في تقرير التقييم الصادر من جانبهم .حيث يشير
هذا البند الى انخفاض مستوى التيقن وارتفاع درجة الحرص المرتبط بالتقييم نتيجة جائحة كوفيد .19-ويمثل ذلك عدم التأكد
الجوهري من التقديرات المتعلقة بتقييم العقارات االستثمارية.

وفي ضوء حجم وتعقيد عملية تقييم العقارات االستثمارية وتأثير جائحة كوفيد 19-الحالية عليها وأهمية اإلفصاحات المتعلقة
باالفتراضات المستخدمة في التقييم ،فإننا نعتبر هذا األمر من أمور التدقيق الرئيسية:
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها عدد من اإلجراءات من بينها ما يلي:






قمنا باختبار منهجية ومالءمة نماذج التقييم والمدخالت المستخدمة لتقدير قيمة العقارات االستثمارية.
قمنا باختبار المدخالت واالفتراضات التي أجرتها إدارة المجموعة ومدة مالءمة البيانات المتعلقة بالعقارات والمؤيدة لتقييم
خبراء التقييم الخارجيين.
اتخذنا إجراءات تتعلق بمجاالت المخاطر والتقييم ،وتضمنت تلك اإلجراءات -متى امكن ذلك -مقارنة االحكام المتعلقة
بممارسات السوق الحالية واختبار التقييمات على أساس العينة السيما في ضوء جائحة كوفيد.19-
إضافة الى ذلك ،قمنا باختبار موضوعية واستقاللية وكفاءة خبراء التقييم العقاري المستقلين.
قمنا أيضا ً بتقييم تحليل الحساسية الذي أجرته اإلدارة للتأكد من تأثير التغيرات المحتملة بصورة معقولة في االفتراضات الرئيسية
على القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما قمنا بتقييم كفاية االفصاحات المتعلقة باالفتراضات وحساسية تلك االفتراضات في
اإليضاح  9حول البيانات المالية المجمعة مع االشارة الى زيادة التقديرات وعدم التيقن نتيجة جائحة كوفيد.19-

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2020

إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى .يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي
للمجموعة لسنة  ، 2020بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها .لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة
الشركة األم ،قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقب
الحسابات.

عند إعداد البيانات المالية المجمعة ،تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية
مع اإلفصاح ،متى كان ذلك مناسباً ،عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم
اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.
يتحمل المسؤولين عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو
الخطأ ،وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه ال
يضمن أن عملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائ ًما باكتشاف األخطاء في حال وجودها .وقد تنشأ األخطاء عن
الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوق ع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات االقتصادية
للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.

كجزء من التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا أحكا ًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق .كما قمنا بما
يلي:






تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ إجراءات
التدقيق المالئمة لتلك المخاطر ،وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا .إن مخاطر
عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ
أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.
فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي
حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.
تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل
اإلدارة.

إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا كانت
غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها.
وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى ،استنادا ً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى
والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا .ليس لدينا ما يستوجب إدراجه
في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع( .تتمة)

تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع( .تتمة)

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)






التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام ،استنادا ً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا
عليها ،بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير ش ًكا جوهريا ً حول قدرة
المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية .وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي ،يجب علينا أن نأخذ
بعين االعتبار ،في تقرير مراقب الحسابات ،اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم
مالئمة اإلفصاحات .تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات .على الرغم من
ذلك ،قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.
تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت
البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي
حول البيانات المالية المجمعة .ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل
المسؤولية فقط عن رأي التدقيق.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
في رأينا أيضا ً أن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة
الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر .وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات
واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ،كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون
الشركات رقم  1لسنة  2016والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها ،وعقد التأسيس والنظام األساسي
للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما ،وأنه قد أجري الجرد وفقا ً لألصول المرعية .حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات
لقانون الشركات رقم  1لسنة  2016والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها ،أو لعقد التأسيس وللنظام
األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما ،خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020على وجه قد يكون له تأثيرا ً ماديا ً على
نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.
نبين أيضا ً أنه خالل تدقيقنا ،لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  7لسنة  2010فيما يتعلق بهيئة أسواق المال
والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020على وجه قد يكون له تأثيراً ماديا ً على نشاط الشركة األم أو
مركزها المالي.

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة
بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.
نقدم أيضًا للمسؤولين عن الحوكمة بيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية ،ونبلغهم أيضًا بكافة
العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها قد تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة الستبعاد مصادر
التهديدات والتدابير ذات الصلة ،متى كان ذلك مناسبا ً.
ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها ،نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات
المالية المجمعة للسنة الحالية ،ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية .إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات
الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو ،في أحوال نادرة جداً ،عندما نتوصل إلى أن أمرا ما
يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب
العامة له.

4

بدر عادل العبدالجادر
سجل مراقبي الحسابات رقم  207فئة أ
إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم
 25مارس 2021
الكويت
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م .ك .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م .ك .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ

ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

10
9
8
7
8

133,232,356
270,344,397
56,801,650
3,394,461
21,536,212
1,802,766
─────────
487,111,842
─────────

136,525,567
277,497,332
57,085,131
3,989,275
17,648,942
1,924,658
─────────
494,670,905
─────────

6
5

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
ﺳﻨﺪات

55,854,896
53,480,847
11,612,469
─────────
120,948,212
─────────
608,060,054
═════════

61,081,729
57,239,086
9,806,327
─────────
128,127,142
─────────
622,798,047
═════════

12
21
13

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة
داﺋﻨﻮن وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

203,658,247
31,928,534
60,000,000
─────────
295,586,781
─────────

139,077,078
31,970,159
60,000,000
─────────
231,047,237
─────────

12
11

36,381,685
79,852,056
─────────
116,233,741
─────────
411,820,522
─────────

97,638,183
83,592,252
─────────
181,230,435
─────────
412,277,672
─────────

14
14
15
16
17

118,797,442
15,550,698
20,511,526
2,582,767
)(14,478,743
491,325
)(16,357,247
)(2,010,720
)(10,783,991
37,923,038
23,871,500
─────────
176,097,595
20,141,937
─────────
196,239,532
─────────
608,060,054
═════════

118,797,442
15,550,698
20,511,526
2,582,767
)(14,478,743
491,325
)(16,357,247
)(1,430,420
)(16,839,291
38,559,952
39,526,685
─────────
186,914,694
23,605,681
─────────
210,520,375
─────────
622,798,047
═════════

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى
ﻗﺮض إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻋﻘﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
ﻣﺪﯾﻨﻮن وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ووداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ

ﯾإﻀﺎﺣﺎت

4

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

ﯾإﻀﺎﺣﺎت

اﻹﯾﺮادات
إﺟﻤﺎﻟﻲ إﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
إﯾﺮادات ﻓﻨﺎدق
إﯾﺮادات ﻣﻘﺎوﻻت وﺧﺪﻣﺎت
ﺑﯿﻊ ﻋﻘﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
إﯾﺮادات ﺗﺸﻐﯿﻞ أﺧﺮى

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

15,619,147
6,058,756
65,973,535
6,363,895
2,582,732

21,170,781
17,488,643
69,150,630
2,347,569
3,685,725

─────────

─────────

─────────

─────────

)(3,736,907
)(1,995,593
)(6,265,976
)(3,032,970
)(61,803,116
)(6,290,604

)(4,638,137
)(1,993,733
)(11,749,531
)(3,294,077
)(65,836,512
)(1,845,567

96,598,065

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﯾﺮادات
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻋﻘﺎرات
ﻣﺼﺮوف ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻓﻨﺎدق
اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻨﺎدق
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺎوﻻت وﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻘﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻣﺒﺎﻋﺔ

10
6

─────────

─────────

─────────

─────────

)(83,125,166

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
رأس اﻟﻤﺎل
ﻋﻼوة إﺻﺪار أﺳﮭﻢ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ إﺟﺒﺎري
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﺧﺘﯿﺎري
أﺳﮭﻢ ﺧﺰﯾﻨﺔ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ أﺳﮭﻢ ﺧﺰﯾﻨﺔ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ آﺧﺮ
اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻓﺎﺋﺾ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ
أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ

13,472,899

ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺸﻐﯿﻞ أﺧﺮى
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ و إدارﯾﺔ
اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻘﺎرات إﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
رد )ﺗﺤﻤﯿﻞ( ﻣﺨﺼﺺ ﻗﻀﺎﺋﻲ

18
19
10
9
 26ج

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ أﺧﺮى
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ -ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ

8

اﻟﺨﺴﺎرة ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻣﺼﺮوف ﺿﺮاﺋﺐ

21

6

507,682
)(12,739,797
)(1,488,612
───────
)(16,634,933
)(41,568
─────────

اﻟﺨﺎص ﺑـ:
ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة

)(15,934,917
)(741,584

7

8,849,014

─────────

)(6,924,814

═════════

)(7,222,196
297,382

─────────

─────────

═════════

═════════

═════════

═════════

)(16,676,501

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1ﻟإﻰ  31ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰًءا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.

)(1,802,226
)(7,166,302
)(316,279
)(942,746
)(5,409,224

1,314,445
)(15,559,843
)(4,054
───────
)(5,400,438
)(1,524,376

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

24,485,791

─────────

)(16,676,501

22

)(89,357,557

─────────

═════════

ﺑﯿﺒﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﺻ ﺎﺒح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺼ ﺎﺒح
)رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1ﻟإﻰ  31ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰًءا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.

)(1,078,257
)(8,558,714
)(304,449
)(7,257,752
812,067
)(2,914,206

20

113,843,348

) (14.83ﻓﻠﺲ

)(6,924,814
) (6.72ﻓﻠﺲ

97
96
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م .ك .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ

-

═══════

───────
118,797,442

-

-

───────

-

═══════

───────
15,550,698

═══════

-

-

───────

───────
20,511,526

-

-

───────

-

15,550,698
-

20,511,526
-

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

-

-

───────

-

)(14,478,743
-

═══════

═══════

─────── ───────
)(14,478,743
2,582,767

-

-

───────

-

2,582,767
-

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

أﺳ ﮭ ﻢ
اﻟﺨ ﺰ ﯾ ﻨﺔ

781,418

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  31ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰًءا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.

ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات
)اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﺘﮭﻼك ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﺑﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﻣﺪرﺟﺔ ﺈﻋ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2020
ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ
)ﺧﺴﺎﺋﺮ( إﯾﺮادات
ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ

118,797,442
-

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

د ﯾﻨﺎ ر ﻛ ﻮ ﯾﺘ ﻲ

ﻋﻼوة
إﺻ ﺪ ار
أﺳ ﮭ ﻢ

اﺣ ﺘ ﯿﺎط ﻲ
اﺧ ﺘ ﯿ ﺎر ي

─────────

9

══════

──────
491,325

-

-

──────

-

)(16,357,247
-

═══════

───────
)(16,357,247

-

-

───────

-

491,325
-

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

د ﯾ ﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾ ﺘﻲ

)(580,300
)(175,172
62,639

ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻻﺣﻘﺔ

)(692,833

إﯾﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى

2,395,658

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

)(14,280,843

اﻟﺨﺎص ﺑـ:
ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة

)(10,817,099
)(3,463,744

═══════

───────
37,923,038

)(279,732

)(357,182

───────

)(357,182

38,559,952
-

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

ﺣ ﻘ ﻮ ق ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻜ ﯿ ﺔ ا ﻟﺨ ﺎ ﺻ ﺔ ﺑ ﻤ ﺴ ﺎ ھ ﻤ ﻲ ا ﻟﺸ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻷ م
اﺣ ﺘ ﯿ ﺎط ﻲ
ﻓ ﺎﺋﺾ
اﺣ ﺘ ﯿ ﺎط ﻲ
أﺳ ﮭ ﻢ
إﻋ ﺎ د ة ﺗﻘ ﯿﯿ ﻢ
آﺧ ﺮ
اﻟﺨ ﺰ ﯾ ﻨﺔ

-

6,055,300

───────

6,055,300

)(16,839,291
-

═══════

═══════

─────── ───────
)(10,783,991
)(2,010,720

-

)(580,300

───────

)(580,300

)(1,430,420
-

د ﯾﻨ ﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘ ﻲ

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

اﺣ ﺘ ﯿﺎط ﻲ ﺗﺤ ﻮ ﯾ ﻞ
ﻋ ﻤ ﻼ ت أﺟ ﻨ ﺒ ﯿ ﺔ

═══════

───────
23,871,500

279,732

)(15,934,917

───────

-

39,526,685
)(15,934,917

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘ ﻲ

أر ﺑﺎح
ﻣ ﺮ ﺣ ﻠﺔ

═══════

───────
176,097,595

-

)(10,817,099

───────

5,117,818

186,914,694
)(15,934,917

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

اﻹ ﺟ ﻤ ﺎﻟ ﻲ اﻟﻔﺮ ﻋ ﻲ

)(14,280,843

═══════

───────
20,141,937

═══════

───────
196,239,532

-

)(2,722,160

-

)(3,463,744

───────

2,395,658

210,520,375
)(16,676,501

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

───────

23,605,681
)(741,584

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾ ﺘﻲ

اﻟﺤ ﺼ ﺺ
ﻏ ﯿﺮ اﻟﻤ ﺴ ﯿﻄ ﺮ ة

ﻣﺠ ﻤﻮ ع
ﺣ ﻘ ﻮ ق اﻟﻤ ﻠﻜ ﯿﺔ

8

)(6,362,536

ا ﺣ ﺘ ﯿ ﺎط ﻲ
إﺟ ﺒ ﺎر ي

ﺑﻨﻮد ﻟﻦ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻻﺣﻘﺔ:

اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى
أرﺑﺎح إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات ) ﯾإﻀﺎح (10
ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات )إﯾﻀﺎح (21

اﻟﺘﻐ ﯿﺮ ات
اﻟﻤ ﺘﺮ اﻛ ﻤ ﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﻘ ﯿﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺎ د ﻟﺔ

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1ﻟإﻰ  31ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰًءا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.

─────────

)(14,280,843

─────────

ﺻﺎﻓﻲ اﻹﯾﺮادات )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ أو ﻗﺪ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﯿﺎن
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻻﺣﻘﺔ

3,088,491

═════════

)(6,362,536
═════════

)(6,967,724
605,188
─────────

═════════

═════════

─────────

─────────

)(330,723
1,364,390
)(252,249
─────────

)(219,140
─────────

)(219,140
─────────

─────────

ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ

─────────

ر أس
اﻟﻤ ﺎ ل

إﯾﺮادات )ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى:

562,278

ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ

3,088,491

ﺑﻨﻮد ﯾﺘﻢ أو ﻗﺪ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻟإﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻻﺣﻘﺔ:

)(6,924,814
)(16,676,501

─────────

─────────

─────────

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م  .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م  .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑﻌ ﺔ

118,797,442
═══════

───────

-

───────

15,550,698
═══════

───────

-

───────

15,550,698
-

20,511,526
═══════

───────

-

───────

20,511,526
-

اﺣ ﺘ ﯿ ﺎط ﻲ
إﺟ ﺒ ﺎر ي
د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

───────

-

───────

)(14,478,743
-

)(14,478,743
2,582,767
═══════ ═══════

───────

-

───────

2,582,767
-

اﺣ ﺘ ﯿ ﺎط ﻲ
اﺧ ﺘ ﯿ ﺎر ي
د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ
أﺳ ﮭ ﻢ
اﻟﺨ ﺰ ﯾ ﻨﺔ
د ﯾ ﻨ ﺎ ر ﻛ ﻮ ﯾﺘ ﻲ

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  31ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰًءا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.

ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2019

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات
)اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﺘﮭﻼك
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
وﻣﻌﺪات ﻣﺪرﺟﺔ
ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2019
)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
إﯾﺮادات )ﺧﺴﺎﺋﺮ(
ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ
118,797,442
-

ر أس
اﻟﻤ ﺎ ل
د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ
ﻋﻼوة
إﺻ ﺪ ار
أﺳ ﮭ ﻢ
د ﯾﻨ ﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م  .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ

ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
إﯾﻀﺎﺣﺎت

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻟـ:
اﺳﺘﮭﻼك
إطﻔﺎء واﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
)رﺑﺢ() /ﺧﺴﺎرة( ﻣﻦ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺔ /ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻣﺨﺼﺺ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺻﯿﺎﻧﺔ ﻋﻘﺎرات ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
إﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
إﯾﺮادات ﻓﻮاﺋﺪ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
ﺧﺴﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻣﺼﺮوف ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

10
9
 26ج

18
8

اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ:

ﻣﺪﯾﻨﻮن وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻋﻘﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
داﺋﻨﻮن وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وارﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

10

───────

-

───────

)(16,357,247
491,325
═══════ ═══════

───────

-

───────

491,325
)(16,357,247
-

38,559,952
═══════

)(251,200
───────

1,014,632

1,014,632
───────

37,796,520
-

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﺣ ﺘﯿ ﺎط ﻲ
ﻓ ﺎﺋﺾ إﻋ ﺎ د ة
اﺣ ﺘ ﯿ ﺎط ﻲ
أﺳ ﮭ ﻢ
ﺗﻘ ﯿﯿﻢ
آﺧ ﺮ
اﻟﺨ ﺰ ﯾﻨ ﺔ
د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ
د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ
د ﯾﻨ ﺎر ﻛ ﻮ ﯾ ﺘ ﻲ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
إﺿﺎﻓﺎت وﻣﺴﺎھﻤﺔ رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
إﺿﺎﻓﺎت اﻟﻰ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﺷﺮاء ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
إﺿﺎﻓﺎت اﻟﻰ ﻗﺮض اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ
اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح واﯾﺮادات ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ

8
9
10

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

───────

)(16,839,291
)(1,430,420
═══════ ═══════

───────

)(330,723
)(429,437

)(16,409,854
-

اﺣ ﺘ ﯿ ﺎط ﻲ ﺗﺤ ﻮ ﯾ ﻞ
ﻋ ﻤ ﻼ ت أﺟ ﻨ ﺒ ﯿ ﺔ
د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

)(429,437
)(330,723
─────── ───────

)(1,099,697
-

اﻟﺘﻐ ﯿﺮ ا ت
اﻟﻤ ﺘﺮ اﻛ ﻤ ﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﻘ ﯿﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺎ د ﻟﺔ
د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘ ﻲ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة
ﺳﺪاد وﺳﻠﻒ ﻗﺮوض ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ )اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ( أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة )اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت اﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

39,526,685
═══════

251,200
───────

)(7,222,196

───────

46,497,681
)(7,222,196

أر ﺑﺎح
ﻣ ﺮ ﺣ ﻠﺔ
د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

4

186,914,694
═══════

───────

)(6,967,724

254,472
───────

193,882,418
)(7,222,196

اﻹ ﺟ ﻤ ﺎﻟ ﻲ
اﻟﻔﺮ ﻋ ﻲ
د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

23,605,681
═══════

───────

605,188

307,806
───────

23,000,493
297,382

اﻟﺤ ﺼ ﺺ
ﻏ ﯿ ﺮ ا ﻟﻤ ﺴ ﯿﻄ ﺮ ة
د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

210,520,375
═══════

───────

)(6,362,536

562,278
───────

216,882,911
)(6,924,814

ﻣﺠ ﻤﻮ ع
ﺣ ﻘ ﻮ ق اﻟﻤ ﻠﻜ ﯿﺔ
د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  31ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰًءا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
11

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(16,676,501

)(6,924,814

5,235,955
135,729
7,257,752
77,893
)(812,067
264,000
681,480
)(19,973
)(282,953
13,022,750
1,488,612
103,737
1,012,751
───────
11,489,165

4,746,190
110,644
942,746
)(417,244
5,409,224
264,000
1,146,927
)(5,655
)(265,418
15,825,261
4,054
246,850
882,304
───────
21,965,069

3,076,771
5,635,130
)(8,028,431
)(658,246
───────
11,514,389
───────

)(9,072,826
)(1,163,922
9,258,591
)(437,514
───────
20,549,398
───────

)(1,383,333
)(76,504
)(1,973,870
)(1,944,543
172,890
115,153
───────
)(5,090,207
───────

)(6,874,112
)(342,062
)(2,701,676
)(1,483,974
767,559
6,374
───────
)(10,627,891
───────

18,800,000
)(5,009,969
)(8,584,066
───────
5,205,965
───────
11,630,147
641,355
)(3,238,181
───────
9,033,321
═══════

67,664,317
)(72,316,978
)(15,800,664
───────
)(20,453,325
───────
)(10,531,818
)(406,129
7,699,766
───────
)(3,238,181
═══════
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

1

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

إن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ش.م.ك.ع") .اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم"( ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻣﺮﺳﻮم أﻣﯿﺮي ﺻﺎدر ﺳﻨﺔ  1973وھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ .إن ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻤﺴﺠﻞ ھﻮ
ص.ب 2232 .اﻟﺼﻔﺎة - 13023 ،دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ.

2.3

اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت

إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ك.ع") .اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻜﺒﺮى"( وھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ
ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ.
ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2020ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺑﺘﺎرﯾﺦ  25ﻣﺎرس  .2021وﯾﺨﻀﻊ إﺻﺪار ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻷم .ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﻌﺪ إﺻﺪارھﺎ.
ﯾﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ .إن اﻷﻏﺮاض اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
t

t
t
t

t

t
t
t
t
t
t

ﺗﻤﻠﻚ وﺑﯿﻊ وﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ وﺧﺎرﺟﮭﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ إدارة
أﻣﻼك اﻟﻐﯿﺮ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ.
ﺗﻤﻠﻚ وﺑﯿﻊ وﺷﺮاء أﺳﮭﻢ وﺳﻨﺪات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ وﺧﺎرﺟﮭﺎ.
إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﻟﻠﻐﯿﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
واﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎﻋﺪ وأﻋﻤﺎل ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﮭﻮاء وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ.
ﺗﻤﻠﻚ وإدارة وﺗﺸﻐﯿﻞ واﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺄﺟﯿﺮ واﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻨﻮادي اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻷﻧﺰال وﺑﯿﻮت اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺣﺎت
واﻟﻤﻨﺘﺰھﺎت واﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎھﻲ واﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻟﻤﺤﻼت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪرﺟﺎت واﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺻﻠﯿﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ
واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﮭﺎ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻷﺧﺮى ﺳﻮاء داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺰادات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮزارة.
ﺗﻤﻠﻚ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ.
اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت
وﺟﮭﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ وﺧﺎرﺟﮭﺎ.
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء وإدارة اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ وﺧﺎرﺟﮭﺎ.
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
واﻟﺘﺤﻮﯾﻞ.

ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ أﺻﻠﯿﺔ أو ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ أطﺮاف
أﺧﺮى.
2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ

2.1

أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻷول ﻣﺮة ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
 .2020ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻷي ﻣﻌﯿﺎر أو ﺗﻔﺴﯿﺮ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺧﺮ ﺻﺎدر وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﺴﺮ ﺑﻌﺪ .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت
اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ:

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  1وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :8ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ

أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2019ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  1ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  8اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ،اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻷﺧﻄﺎء ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻔﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ
"اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ" ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﺘﻀﺢ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ .وﯾﺸﯿﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺪﯾﺪ إﻟﻰ أن "اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﺣﺬﻓﮭﺎ أو ﻋﺪم ﺻﺤﺘﮭﺎ أو إﺧﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أن ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﻨﺎًء
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻐﺮض اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ وھﻮ
ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺪادھﺎ ".أن اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :3ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷﻋﻤﺎل

أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2019ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮارد ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  3دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﮭﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﯾﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ أﻋﻤﺎﻻً أم ﻻ .ﺗﻮﺿﺢ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﻤﺎ
إذا ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال أي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﻗﺼﺔ وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدات
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺗﻤﺜﻞ أﻋﻤﺎﻻً ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﯿﯿﻖ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﺧﺘﺒﺎرا اﺧﺘﯿﺎرﯾﺎ ﻟﻤﺪى ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ
ﻋﺮض اﻣﺜﻠﺔ اﯾﻀﺎﺣﯿﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت .ﻧﻈﺮا ً ﻷن اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ،ﻓﻠﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ.

ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  1ﻣﻦ إﺻﻼح ﻣﻌﺪل اﻹﯾﺒﻮر(

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ – اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  9وﻣﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  39واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) 7اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  1ﻣﻦ إﺻﻼح ﻣﻌﺪل اﻹﯾﺒﻮر( اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ .2020
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  1ﻣﻦ إﺻﻼح ﻣﻌﺪل اﻹﯾﺒﻮر ﻋﺪدا ً ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة ً
ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ .ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻮط إذا ﻛﺎن اﻹﺻﻼح ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ ﺣﻮل ﺗﻮﻗﯿﺖ
و/أو ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻟﻠﺒﻨﺪ اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻟﮫ أو أداة اﻟﺘﺤﻮط ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺒﺪال ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺪﯾﻞ ﺧﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ .ﻗﺪ ﯾﺆدي ھﺬا إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﯿﻘﻦ ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺮﺟﺤﺔ ﺑﺪرﺟﺔ
ﻛﺒﯿﺮة وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة .ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  1ﻣﻦ إﺻﻼح ﻣﻌﺪل
اﻹﯾﺒﻮر إﻋﻔﺎءات ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﻔﺘﺮض اﻧﻌﺪام ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮط ﺑﺤﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﺻﻼح ﻣﻌﺪل
اﻹﯾﺒﻮر .وﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻓﺘﺮاض ﻋﺪم وﻗﻮع أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻟﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﺻﻼح ﻣﻌﺪل اﻹﯾﺒﻮر .ﻛﻤﺎ
ﺗﺴﻤﺢ اﻹﻋﻔﺎءات ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪم وﻗﻒ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮط ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﻧﻌﺪام اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ .ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﺎرس 2018

ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى واﻷرض ﻣﻠﻚ ﺣﺮ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت
وﻣﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
2.2

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ات اﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ

إن اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻻ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻌﯿﺎرا ً أو ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز أي ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻮاردة ﺑﮫ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ أو اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ أي ﻣﻌﯿﺎر .إن
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ھﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺈﻋﺪاد ھﺬه
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻄﺒﻖ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﺎﻓﺔ اﻷطﺮاف ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎب
وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ.

ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ،اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم.

ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﯾﻘﺪم ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﯾﻮﺿﺢ أﯾﻀﺎ ً ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﮭﺎﻣﺔ.

ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.

ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﺑﯿﺎن اﻻﻟﺘﺰام
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ات اﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.4

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺻﺎدرة وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﺮ ﺑﻌﺪ

2.4

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺻﺎدرة وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﺮ ﺑﻌﺪ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  9اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻟﺮﺳﻮم ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺒﺎر "ﻧﺴﺒﺔ  "%10ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑ ﺎ ﻟ ﻤ ﻄ ﻠ ﻮﺑ ﺎ ت ا ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﺮ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪار اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻨﻮي اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺘﻰ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل.

ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات  2020-2018ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺪاد اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻌﺪﯾﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  .9ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺪرﺟﮭﺎ
اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺬي ﺗﺠﺮﯾﮫ ﺣﻮل ﻣﺪى اﺧﺘﻼف ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ أو اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻦ ﺷﺮوط
اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻲ .ﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﺮﺳﻮم ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة أو اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮض واﻟﻤﻘﺮض ﻣﺸﺘﻤﻠﺔً ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺪدة أو اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ إﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮض أو اﻟﻤﻘﺮض ﻧﯿﺎﺑﺔً ﻋﻦ اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ .ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ أو اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻷول
ﻣﺮة.

إﺷﺎرة ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ – ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 3

أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻮ  2020ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  3دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل –
إﺷﺎرة ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ .واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ھﻮ اﺳﺘﺒﺪال اﻹﺷﺎرة اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ إﻟﻰ إطﺎر إﻋﺪاد وﻋﺮض
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  1989ﺑﺈﺷﺎرة ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻣﺎرس 2018
دون أن ﯾﻄﺮأ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ.

ﻛﻤﺎ أﺿﺎف ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎًء ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  3ﻟﺘﺠﻨﺐ
إﺻﺪار اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺧﻼل "اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ" واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج
ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  37أو ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  21اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ.

ﯾﺴﺮي اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  2022ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ.
ﺳﺘﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ أو اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻷول ﻣﺮة.

وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  3اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال اﻹﺷﺎرة اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ إﻟﻰ إطﺎر إﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  2022وﺗﻨﻄﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.
ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة -اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :2ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،9وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
 ،39واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،7واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،4واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 16

ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ  2020ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ "اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة" -
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،9وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  ،39واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،7
واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،4واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) 16اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  2ﻣﻦ إﺻﻼح ﻣﻌﺪل اﻹﯾﺒﻮر( ﻟﻐﺮض
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﻌﺪل اﻹﯾﺒﻮر ﺑﻤﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺪﯾﻞ ﺧﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ .ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﺻﻼح اﯾﺒﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎءات واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ .ﺗﺴﺮي اﻹﻋﻔﺎءات ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ
ﻣﻌﺪل اﯾﺒﻮر إﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺪﯾﻞ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ.

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :1ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻛﻤﺘﺪاوﻟﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﯾﻨﺎﯾﺮ  2020ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ  69إﻟﻰ  76ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ 1
ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻛﻤﺘﺪاوﻟﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ .وﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
t
t
t
t

ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺤﻖ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ؛
ﻻ ﺑﺪ أن ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺣﻖ اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ؛
ﻟﻦ ﯾﺘﺄﺛﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﯿﻒ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺤﻖ اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ؛
ﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻷداة اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻓﻲ أداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻻ ﯾﺆﺛﺮ
اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ.

ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﺎس ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻤﺒﺮر ﻋﻤﻠﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﮫ ﻛﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﯾﺒﻮر إﻟﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ.

ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  2023وﯾﺠﺐ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﺄﺛﺮ
رﺟﻌﻲ .ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮﻏﺐ
ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﻌﮭﺪاﺗﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ.

ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﺻﻼح اﯾﺒﻮر إﻋﻔﺎءات ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺘﯿﺢ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮط ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻌﺪل
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺼﻨﯿﻒ وﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺤﻮط،
وﯾﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ إﻋﺎدة ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،وﺗﺤﺪﯾﺪ وﺻﻒ أداة
اﻟﺘﺤﻮط و/أو اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،وﺗﻌﺪﯾﻞ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮط .وﯾﺠﺐ
ﺗﺤﺪﯾﺚ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻄﺒﻖ .وﺗﺘﯿﺢ
اﻹﻋﻔﺎءات أن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﺻﻼح اﯾﺒﻮر ﻟﻦ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮط .ﺳﻮف ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﺻﻼح اﯾﺒﻮر اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ .2021

اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ – ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ – ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ 37

أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻮ  2020ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  37ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أي ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻹدراﺟﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ذي ﺷﺮوط ﻣﺠﺤﻔﺔ أو ﻣﺤﻘﻘﺎ ً ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت "طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ" .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﻀﺎﻋﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ً ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺪ .ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻠﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ.
ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  .2022ﺳﺘﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻷول ﻣﺮة.

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
أﺳﺎس اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺴﯿﻄﺮة
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم( ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ
أو ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺘﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ وﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ .وﺑﺼﻮرة ﻣﺤﺪدة ،ﺗﺴﯿﻄﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ
ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
t
t
t

14

اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ )أي اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ(
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ أو ﺣﻘﻮق ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺘﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪاﺗﮭﺎ
15
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إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

أﺳﺎس اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ،ﯾﻮﺟﺪ اﻓﺘﺮاض ﺑﺄن اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ .وﻟﺪﻋﻢ ھﺬا اﻻﻓﺘﺮاض وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﻔﻆ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ أو ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻈﺮوف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ:
t
t
t

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻊ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷﺻﻮات اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻷﺧﺮى
ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

ﺗﻌﯿﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻈﺮوف ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد
ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻞ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة .ﯾﺒﺪأ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺘﻮﻗﻒ ھﺬه اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .وﯾﺘﻢ إدراج
اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ،ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﯾﺘﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﺎﻓﺔ
اﻷرﺻﺪة واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرﺑﺎح واﻷرﺑﺎح ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﺗﻮزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم .ﺗﻌﺮض ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﺻﺎﻓﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،دون ﻓﻘﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة ،ﻛﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ.
إذا ﻓﻘﺪت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ذات اﻟﺼﻠﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﮭﺮة( واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
واﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة واﻟﺒﻨﻮد اﻷﺧﺮى ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻊ .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮةً
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪة ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺳﻮق اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺤﯿﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺎﺻﺔ  -اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻠﯿﻚ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ذ.م.م.
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ذ.م.م.
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺼﺮ ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ش.م.م.
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة – اﻷردن ش.م.خ.
ﺷﺮﻛﺔ أرﯾﺞ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻺﺳﻜﺎن ذ.م.م.
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ذ.م.م.
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ذ.م.م.
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ش.م.ل) .ﻗﺎﺑﻀﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﯾﻒ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ع) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
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ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2019
2020
98%
92.17%
99%
96%
96.8%
63.5%
100%
100%
100%
100%
70%
95%
99.9%
100%
81.07%

98%
92.17%
99%
96%
96.8%
63.5%
100%
100%
100%
100%
70%
95%
99.9%
100%
81.07%

ﺑﻠﺪ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ

اﻟﻜﻮﯾﺖ
اﻟﻜﻮﯾﺖ
اﻟﻜﻮﯾﺖ
اﻟﻜﻮﯾﺖ
اﻟﻜﻮﯾﺖ
اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﻣﺼﺮ
ﻣﺼﺮ
اﻷردن
اﻷردن
ﺳﻮرﯾﺎ
ﺳﻮرﯾﺎ
ﻟﺒﻨﺎن
ﻋﻤﺎن
اﻟﻜﻮﯾﺖ

اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮ ﺋﯿﺴﯿﺔ

ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
إدارة ﻣﺸﺎرﯾﻊ
إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
ﻗﺎﺑﻀﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
ﻗﺎﺑﻀﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
ﻗﺎﺑﻀﺔ

أﺳﺎس اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2019
2020

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮةً )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ ﯾﻮﻧﯿﻔﯿﺮﺳﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ذ.م.م.
اﻟﺪاو اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺮﯾﻨﺘﺶ ﻛﻮي اﻟﻤﺤﺪودة

63%
100%
100%

63%
100%
100%

ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ش.م.م.
ﺷﺮﻛﺔ رﺗﺎج اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ش.م.م) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎزل اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ش.م.م) .إﯾﻀﺎح ) 26أ((
ﺷﺮﻛﺔ ارﯾﺞ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻮار اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.م.

100%

100%

91.49%
100%
100%

91.49%

اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ
ذ.م.م.
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹدارة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ذ.م.م.
ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ – ﻟﺒﻨﺎن ش.م.ل) .ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻔﻨﺎدق واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ش.م.م(2) .
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺤﻤﺪون ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺪودة ش.م.ل(1) .
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮوﺷﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ل )(1
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ش.م.ل) .ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮوﺷﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ل(.
ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة – اﻷردن ش.م.خ.
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮل اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ ش.م.م.
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ ش.م.م.
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ – ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﯾﻮ اف ام ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻒ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ ش.ذ.م.م.
ﺷﺮﻛﺔ ﯾﻮ اف ام ﻟﺨﺪﻣﺎت إدارة اﻟﻤﻨﺸﺂت ش.ذ.م.م.

100%

اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﺟﺰﯾﺮة ﻣﺎن
ﺟﺰﯾﺮة ﻣﺎن

ﻣﺼﺮ
ﻣﺼﺮ
ﻣﺼﺮ
ﻣﺼﺮ

ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
ﻗﺎﺑﻀﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات

اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
زراﻋﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات

100%

100%

ﻣﺼﺮ

إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ

100%
85.9%
75%
55%

100%

55%

ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﺼﺮ
ﻟﺒﻨﺎن
ﻟﺒﻨﺎن

ﻗﺎﺑﻀﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
إدارة اﻟﻔﻨﺎدق
ﻗﺎﺑﻀﺔ

100%

100%

ﻟﺒﻨﺎن

ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات

85.9%
75%

100%

100%

اﻷردن

ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات

100%
100%

100%

ﻋﻤﺎن
اﻷردن

100%
100%

اﻷﻣﺎرات
اﻷﻣﺎرات

إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ
إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯿﺔ
وﺗﻨﻈﯿﻒ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺸﺂت
ﺧﺪﻣﺎت وإدارة
ﻣﺒﺎﻧﻲ

-

100%

إ ب إم  1ﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ش.ذ.م.م.

100%

ﺑﻠﺪ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ

اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮ ﺋﯿﺴﯿﺔ

100%

100%

100%

اﻷﻣﺎرات

) (1ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺑﻨﺴﺒﺔ  %45ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮوﺷﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ل .وﻧﺴﺒﺔ  % 25ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺤﻤﺪون ﻟﻠﻌﻘﺎرات
اﻟﻤﺤﺪودة ش.م.ل .ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ل) .ﻗﺎﺑﻀﺔ(.
) (2ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %14.1ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻔﻨﺎدق واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ش.م.م.
دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺸﮭﺮة
ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺤﯿﺎزة .ﺗﻘﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﯿﺎزة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺤﻮل ،وﯾﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﯿﺎزة وﻗﯿﻤﺔ أي ﺣﺼﺺ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ دﻣﺞ أﻋﻤﺎل ،ﯾﻘﻮم
اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﻘﯿﺎس اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة .ﺗﺪرج ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤﯿﺎزة اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وإدارﯾﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺤﯿﺎزة أﻋﻤﺎل ،ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ واﻟﺘﺼﻨﯿﻒ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺸﺮوط ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﯿﺎزة .ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة.
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ات اﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺸﮭﺮة )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس أي ﺣﺼﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺤﯿﺎزة وﺗﺴﺠﻞ أي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﺤﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﯿﺎزة .ﻻ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻛﺤﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ وﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻟﻤﺼﻨﻒ
ﻛﺄﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ أداة ﻣﺎﻟﯿﺔ وﯾﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  9اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻊ إدراج اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  .9وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  9وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻣﻊ إدراج اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺸﮭﺮة ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ زﯾﺎدة إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺤﻮل واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻠﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة وأي
ﺣﺼﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺪرة .إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﺗﺘﺠﺎوز إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺤﻮل ،ﺗﻌﯿﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺪرة وﺗﻘﻮم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ
ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﯿﺎزة .إذا إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ،
ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺤﻮل ،ﯾﺪرج اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺸﮭﺮة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً أي ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ .ﻟﻐﺮض اﺧﺘﺒﺎر اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻘﯿﻤﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺸﮭﺮة اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل ،ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﯿﺎزة ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺸﮭﺮة ﺟﺰءا ﻣﻦ وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪة ،ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﺸﮭﺮة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺸﮭﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪة واﻟﺠﺰء اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﻣﻦ وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ.

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 (1اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺳﻤﺎت
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل

ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻓﻀﻞ ﻛﯿﻔﯿﺔ إدارﺗﮭﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷﻏﺮاض ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل .أي ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﺪف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات .وإذا ﻟﻢ ﯾﻨﻄﺒﻖ أي
ﻣﻦ ھﺬﯾﻦ اﻟﻐﺮﺿﯿﻦ )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة( ،ﯾﺘﻢ ﺣﯿﻨﮭﺎ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج ﻋﻤﻠﯿﺔ "اﻟﺒﯿﻊ" وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻜﻞ أداة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ،وﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻠﺤﻮظﺔ ﻣﺜﻞ:
t
t
t
t

ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ إﻟﻰ ﻣﻮظﻔﻲ
اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة؛ و
اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل )واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل( وﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص ﻛﯿﻔﯿﺔ إدارة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎطﺮ؛ و
ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺪﯾﺮي اﻷﻋﻤﺎل )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺪارة أو
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ(؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن
إن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻜﺮار وﻗﯿﻤﺔ وﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ دون وﺿﻊ ﻧﻤﻮذج "اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻷﺳﻮأ" أو
"ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﻐﻂ" ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻟﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج
اﻷﻋﻤﺎل ،وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺳﺘﺪرج ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ أو اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.

ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻘﻂ )اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻓﻘﻂ(

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
إن اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ أي ﻋﻘﺪ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻨﮫ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ أو أداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﺧﺮى.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ أو ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﻣﻦ اﻟﺒﯿﻊ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ
واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻘﻂ )"اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻘﻂ"(.

ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ،أي اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﺼﺒﺢ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ طﺮﻓﺎ ﻓﻲ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸداة .وﯾﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة :ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت أو ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺧﻼل إطﺎر زﻣﻨﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎ ً وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻷﻋﺮاف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.

ﻷﻏﺮاض ھﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ،ﯾُﻌﺮف "أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ" ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺘﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ أو إطﻔﺎء اﻟﻘﺴﻂ/اﻟﺨﺼﻢ(.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺘﺮاف

اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ إﻟﻰ ﺷﺮوطﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ إدارة
اﻷدوات .ﺗﻘﺎس اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،ﯾﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ أو ﺧﺼﻢ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷرﺻﺪة
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.

ﻓﺌﺎت ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﺸﺮوط
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺗﯿﺔ:
t
t
t

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺨﻼف اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ،أو ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
18

إن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻓﻲ أي ﺗﺮﺗﯿﺐ إﻗﺮاض أﺳﺎﺳﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺼﻮرة ﻧﻤﻄﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻸﻣﻮال
وﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن .ﻹﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻘﻂ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ،وﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺪرج ﺑﮭﺎ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻓﺘﺮة اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻦ ھﺬا اﻷﺻﻞ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﯿﺾ ،ﻓﺈن اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ أو اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻓﻲ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ إﻗﺮاض أﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﺗﺘﯿﺢ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ
اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﺮﺑﺢ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ .ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ،ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع أي ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻹدارة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات .ﯾﺘﻢ
إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﺤﺪوث اﻟﺘﻐﯿﺮ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻜﺮرة ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
t
t
t

أدوات اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
19
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ات اﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 (1اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 (1اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

أدوات اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ أداة دﯾﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﯿﻔﺎﺋﮫ ﻟﻠﺸﺮطﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ وﻋﺪم ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﻛﻤﺪرج
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ:
t
t

أن ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ؛ و
أن ﺗﺆدي اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺤﺪدة إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ
واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ.

ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ واﻟﻘﺮض إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ ﻛﺄدوات دﯾﻦ ﻣﺪرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس أدوات اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻻﺣﻘﺎ ً وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﻮاﺳﻄﺔ طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ،إن وﺟﺪت .ﺗﺴﺠﻞ إﯾﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ وأرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ،
واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺠﻞ أي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.

أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى

ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻗﺪ ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻛﺄدوات
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  32اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :اﻟﻌﺮض وﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻛﻞ أداة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
ﯾﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎ ﻗﯿﺎس اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ،وﺗﻌﺮض
ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ،وﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻛﺄن ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺮداد ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷداة وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷرﺑﺎح ﺿﻤﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻷﺧﺮى .ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻘﯿﻤﺔ.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻘﻂ واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج
أﻋﻤﺎل ﯾﺴﺘﮭﺪف إﻣﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ أو ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ واﻟﺒﯿﻊ.
ﺣﺪدت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ وﻗﯿﺎس ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

أ .ﻗﺮض إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ

إن اﻟﻘﺮض إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ ﯾﻤﺜﻞ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺘﻖ ذي ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ وھﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮ ﻓﻲ ﺳﻮق
ﻧﺸﻂ .ﺑﻌﺪ اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﯾﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﺮض إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ
وﯾﺨﻀﻊ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ
أو اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺘﮫ.

ب .ﻣﺪﯾﻨﻮن وﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻷﺻﻠﻲ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،وﺗﺪرج
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة.
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اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
ج .أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻘﺪ ووداﺋﻊ

ﺗﺘﻜﻮن اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻨﻘﺪ واﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﻮداﺋﻊ
ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ذات ﻓﺘﺮة اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ أو أﻗﻞ .ﯾﺘﻢ إدراﺟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﻷﻏﺮاض ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ ،ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ وﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة
اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ.

دـ .ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى

ﺗﺪرج اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺘﻜﻠﻔﺘﮭﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ إن وﺟﺪ.

إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻼﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﮭﺎ إﻻ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮاء أو ﺑﯿﻊ أو إﻧﮭﺎء أﺣﺪ ﺧﻄﻮط اﻷﻋﻤﺎل.

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ )أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮫ
ذﻟﻚ( ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ:
t
t

ﯾﻨﺘﮭﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ؛ أو
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﺰًﻣﺎ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ دون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﺎدي إﻟﻰ طﺮف آﺧﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻘﺒﺾ واﻟﺪﻓﻊ ،وإﻣﺎ أن )أ( ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو )ب( ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ
اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻓﻘﺪت اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ أو ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ "اﻟﻘﺒﺾ واﻟﺪﻓﻊ"،
ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﻤﺎ إذا ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﺨﺎطﺮ وﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وإﻟﻰ أي ﻣﺪى ذﻟﻚ اﻻﺣﺘﻔﺎظ .وإذا ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ ﻟﻸﺻﻞ وﻟﻢ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ،ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷﺻﻞ
اﻟﻤﺤﻮل ﺑﻤﻘﺪار اﺳﺘﻤﺮارھﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ .ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﯾﻀﺎ َ اﻻﻟﺘﺰام ذي اﻟﺼﻠﺔ .وﯾﺘﻢ
ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﻮل واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﻮل ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺻﻞ أو اﻟﺤﺪ
اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺪاده أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ.
 (2اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،أو ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ أو داﺋﻨﯿﻦ أو ﻛﻤﺸﺘﻘﺎت ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻛﺄدوات ﺗﺤﻮط ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻮط ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.
ﺗﺴﺠﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ واﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة.
ﺣﺪدت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ وﻗﯿﺎس ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

أ .اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض
اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ات اﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 (2اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ،إذا ﺗﻢ ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﻟﻐﺮض إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ .ﺗﺘﻀﻤﻦ
ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ وﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﺄدوات ﺗﺤﻮط ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻮط وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺪده
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  .9ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ أﯾﻀﺎ ً ﻛﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة إﻻ إذا ﺗﻢ
ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﺄدوات ﺗﺤﻮط ﻓﻌﺎﻟﺔ.

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ طﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻻ ﺗﺘﻌﻘﺐ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺧﺒﺮة
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.

أ .اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،وذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻮارد ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  .9ﻟﻢ
ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ أي اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻟﺘﺰام ﻣﺪرج ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.

ب .ﻗﺮوض ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة

ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺗﺪرج اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺿﻤﻦ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ إطﻔﺎء ﻣﻌﺪل
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة اﺧﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أي ﺧﺼﻢ أو ﻋﻼوة ﻋﻨﺪ اﻟﺤﯿﺎزة واﻷﺗﻌﺎب أو اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰًءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ
ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾﺪرج إطﻔﺎء ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
ﺗﺪرج اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻤﺼﺮوف ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻣﻊ إدراج اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪدة ﻓﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺿﻤﻦ "داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى".

ج .داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻘﺎء ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﺳﻮاء ﺻﺪرت ﺑﮭﺎ ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻮرد أو ﻟﻢ ﺗﺼﺪر.

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت أو إﻟﻐﺎؤه أو اﻧﺘﮭﺎء ﺻﻼﺣﯿﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ.
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﺮض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ،أو ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ،ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ھﺬا اﻟﺘﺒﺪﯾﻞ أو اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻛﺈﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺟﺪﯾﺪ.
ﯾﺪرج اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
 (3ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺪرج ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎن
ھﻨﺎك ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻠﺰم ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ وﺗﻮﺟﺪ ﻧﯿﺔ اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺴﻮﯾﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣﺪ.
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ أدوات اﻟﺪﯾﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ
وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ .وﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻤﻌﺪل ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ ﻟﻤﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ
ﻟﻸﺻﻞ .ﺳﻮف ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ أو اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءا ً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ زﯾﺎدة
ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﺣﺪاث اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة  12ﺷﮭًﺮا اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ )ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  12ﺷﮭًﺮا( .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﯿﮭﺎ زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﯾﺠﺐ اﺣﺘﺴﺎب
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮض ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺘﻌﺜﺮ
)ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة(.
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اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
أ .ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﯿﻦ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺄﺻﻞ ﻣﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻤﺪة  90ﯾﻮﻣﺎ ً .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺄﺻﻞ ﻣﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
إﻟﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻋﺎة أي ﺗﻌﺰﯾﺰات اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أي ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ.
ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻸرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر ھﺬه اﻷرﺻﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
وﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻜﺒﺪ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ھﺬه اﻷدوات.

ب .ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻘﺮض إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  9ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻘﺮض
إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ .وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ،
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ أﺣﺪاث اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة 12
ﺷﮭًﺮا اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ )ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  12ﺷﮭًﺮا اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  .(1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ
ﺣﺪﺛﺖ ﻓﯿﮭﺎ زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﯾﺠﺐ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺘﻌﺜﺮ )ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ
اﻷداة اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  .(2ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻘﯿﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺗﻌﺎدل ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ )ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  .(3إن اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﻟﺪﯾﮫ ﻗﺪرة
ﻗﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﯾﺐ ،ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺨﺎطﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
 .1ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ازدﯾﺎد ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ
اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ واﻟﻜﻤﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻻزدﯾﺎد اﻟﺠﻮھﺮي ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻘﺮض إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  2ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺟﻮد ازدﯾﺎد ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﯾﻀﺎ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ .ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﺪث واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ
ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﮭﺬه اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  3ﻷﻏﺮاض ﻗﯿﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
t
t
t

اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أو
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ،أو
ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻣﺘﯿﺎز ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺒﺎن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﻧﻈﺮا ً ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﺎ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ

ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ازدﯾﺎد ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻣﻨﺬ
اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ أو ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .1
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ات اﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ب .ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻘﺮض إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

 .2ﻗﯿﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
إن ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ھﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ أوﺟﮫ
اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذي ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ .ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸرﺻﺪة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺼﻢ أوﺟﮫ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻣﺎدﯾﺎ ﺣﯿﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﯾﺔ ھﺬه اﻷرﺻﺪة ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة.
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ .إن ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة اﺗﺨﺎذ أﺣﻜﺎم ھﺎﻣﺔ.
ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻐﺮض إدراج اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻤﺤﺪدة .وﯾﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ واﻟﻤﺆﯾﺪة ﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ ھﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﻟﻤﺨﺰون ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ
ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻟﻸﺻﻞ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﮭﺮة واﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ذات اﻷﻋﻤﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻌﺪ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ،ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ.
إن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻷﺻﻞ أو وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ ھﻮ اﻟﻘﯿﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﯿﻊ
أﯾﮭﻤﺎ أﻋﻠﻰ .ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام ،ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻸﻣﻮال واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻷﺻﻞ .ﻟﻐﺮض إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻌًﺎ إﻟﻰ أﺻﻐﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺤﻘﻖ
ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ واردة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻮاردة ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى )"وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ"(.
ﻟﻐﺮض إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺸﮭﺮة اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﯿﺎزة ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت وﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﺪﻣﺞ
ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻮﺣﺪات.
إن ﻛﻞ وﺣﺪة أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﺣﺪات ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺸﮭﺮة:

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻘﯿﺎس اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻷﺧﺮى واﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻷرض ﻣﻠﻚ ﺣﺮ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ
ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ.
إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ أﺻﻞ ﻣﺎ أو اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺰام ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﯿﻦ أطﺮاف ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس .ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ﺣﺪوث ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ أو ﻧﻘﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
t
t

اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ،أو
اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ،أي ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام.

ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ أو اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻋﻨﺪ
ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ،ﺑﺎﻓﺘﺮاض أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺳﯿﻌﻤﻠﻮن ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ.
ﯾﺮاﻋﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﺰاﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ ﺑﺄﻋﻠﻰ وأﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﻌﮫ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرك آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻷﺻﻞ
ﺑﺄﻋﻠﻰ وأﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻈﺮوف واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﮭﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ
اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ .ﺗﻢ إدراج ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت  10و 11و.28
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻛﻜﻞ:
t
t
t

اﻟﻤﺴﺘﻮى  – 1أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ )ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻮى  – 2أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺪﺧﻼت ذي اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺠﻮھﺮي ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻮى  – 3أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺪﺧﻼت ذي اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺠﻮھﺮي ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻠﺤﻮ ً
ظﺎ.

ﺗﻤﺜﻞ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﮭﺮة ﻋﻨﺪه ﻷﻏﺮاض اﻹدارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ؛ و
ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺻﯿﻐﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :8ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ،ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ )اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ
اﻟﻤﺪﺧﻼت ذي اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺠﻮھﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻜﻞ( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ.

ﻻ ﯾﺘﻢ رد ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﮭﺮة .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ،ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أي ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أو ﻋﺪم
وﺟﻮدھﺎ .ﯾﺘﻢ رد ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺮداده .ﯾﺘﻢ رد ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﯿﮫ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﮭﻼك أو اﻹطﻔﺎء ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ.

ﺗﺤﺪد إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻌﺮة؛ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻘﯿﺎس ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ.

t
t

ﯾﺘﻢ إدراج ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ إذا ﺗﺠﺎوزت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻷﺻﻞ أو وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ ﻟﮫ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺪر اﻟﻤﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺮداده .ﺗﺪرج ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ .ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ أوﻻً ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻷي ﺷﮭﺮة ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات ﺛﻢ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺣﺪات( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﻲ.

ﯾﻘﻮم ﻣﻘﯿﻤﻮن ﺧﺎرﺟﯿﻮن ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ .ﺗﺘﺨﺬ اﻹدارة ﻗﺮار إﺷﺮاك اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﺳﻨﻮﯾًﺎ .وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق وﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ وﻣﺪى اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ .ﺗﺘﺨﺬ اﻹدارة ﻗﺮارھﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ
اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أﺳﺎﻟﯿﺐ وﻣﺪﺧﻼت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻜﻞ أﺻﻞ واﻟﺘﺰام ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺪث ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﻌﺮة ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﺸﻂ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ .ﺗ ُﺴﺘﺨﺪم
أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗ ُﺴﺘﺨﺪم أﺳﻌﺎر اﻟﺒﯿﻊ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
أو ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ أﺣﺪث ﻗﯿﻤﺔ ﺻﺪرة ﻟﺼﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات.
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ات اﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
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ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻌﺮة ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻤﺎﺛﻞ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ أو ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻷﺧﺮى أو أﺳﻌﺎر اﻟﻮﺳﻄﺎء.

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ .ﻋﻨﺪ
اﻟﻀﺮورة ،ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺬر ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﯾﺘﻢ إدراج اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.

ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺴﺠﯿﻞ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ .ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك أي دﻟﯿﻞ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ،ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛـ "اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ" ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.

ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺠﺐ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ
أو إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻟﻐﺮض ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ،ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻹدارة ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ
أﺣﺪث ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﻮد وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ذات
اﻟﺼﻠﺔ.
ﻟﻐﺮض إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﺌﺎت ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ طﺒﯿﻌﺔ وﺳﻤﺎت
وﻣﺨﺎطﺮ اﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ أﻋﻼه.

ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻘﯿﺎس وﺗﺴﺠﯿﻞ أي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﺒﻘﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﯿﻤﺘﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺪرج
أي ﻓﺮوق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ واﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ
اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.

ﻋﻘﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ أو إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدي ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺘﺄﺟﯿﺮ أو
ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻋﻘﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة وﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ،أﯾﮭﻤﺎ
أﻗﻞ.

ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻄﻮر واﻟﻌﻘﺎر ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء أو أﻋﻤﺎل إﻋﺎدة اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ
إﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أو زﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ .ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻛﻌﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺤﺮة وﺣﻘﻮق اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻷراﺿﻲ ،واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻟﻘﺎء اﻹﻧﺸﺎء ،وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ
اﻻﻗﺘﺮاض وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ وﺗﻜﻠﻔﺔ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻷﺗﻌﺎب اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺿﺮاﺋﺐ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ
اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ.

ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﺮاﺋﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
واﻷﺗﻌﺎب اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻋﻤﻮﻻت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺼﻞ اﻟﻌﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮫ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ .ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ أﯾﻀﺎ ً ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إذا ﺗﻢ اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻋﺘﺮاف.

إن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ھﻮ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻘﺪر ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدي اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺗﻤﺎم واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻘﺪرة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ وﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻸﻣﻮال إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎدﯾﺔ ﻧﺎﻗ ً
ﻟﻠﺒﯿﻊ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ وﻛﻼء اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت أو اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﻋﻨﺪ ﺑﯿﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪ ﺳﺪادھﺎ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺒﺎع وﺗﻮزﯾﻊ أي ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻤﺒﺎع .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻷﺧﺮى.
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ھﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮا ً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ً .إن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس ھﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ وﻟﻜﻦ دون ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﯿﻄﺮة أو ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت.
ﺳﺎ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﮭﺎ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ،وھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﺎرس اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿًﺮا ﻣﻠﻤﻮ ً
طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .وﻓﻘﺎ ً ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﯾﺴﺠﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺤﯿﺎزة .ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﺸﮭﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﻻ ﯾﺘﻢ إطﻔﺎؤھﺎ أو اﺧﺘﺒﺎرھﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻓﺮدﯾﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
ﯾﻌﻜﺲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ .ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ،ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻓﻲ أي ﺗﻐﯿﺮات ،ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮات
ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ .ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ.
ﯾﺪرج إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺧﺎرج رﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
وھﻮ ﯾﻤﺜﻞ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ.
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ﻻﺣﻘًﺎ ﻟﻼﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاؤه ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﺑﺼﻮرة دورﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮق ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.
ﺗﺪرج اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ.
ﻷﻏﺮاض ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
t
t

ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻷي إﯾﺮادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﯾﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
و/أو اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
زﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻷي اﻟﺘﺰام إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أو اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺠﺪﯾﺮ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻛﺎﻟﺘﺰام ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ.

ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻌﮫ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻻ
ﯾﺘﻮﻗﻊ أي ﻣﺰاﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﮫ .ﺗﺪرج أي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري أو ﺑﯿﻌﮫ ﻓﻲ
ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد أو اﻟﺒﯿﻊ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﻸﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
ﻻ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت إﻟﻰ ﻋﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻄﺮأ ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،ﻣﺜﺒﺘ ًﺎ ﺑﺈﻧﮭﺎء إﺷﻐﺎل اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﻌﻘﺎر أو ﺑﺪء
ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ .ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺜﺒﺘ ًﺎ ﺑﺒﺪاﯾﺔ إﺷﻐﺎل
اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﻌﻘﺎر أو ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺑﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ.
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وأي اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷرض ﻣﻠﻚ ﺣﺮ
واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺮف ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ
إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ .ﻻ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼك اﻷرض ﻣﻠﻚ ﺣﺮ.
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إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وأي ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﯾﺼﺎل أﺣﺪ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات إﻟﻰ
اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻟﻤﻜﺎن اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ .ﯾﺘﻢ ﻋﺎدة ً ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ،ﻣﺜﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ
اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،إﻟﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ .ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻈﮭﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻮﺿﻮح أن اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻗﺪ أدت إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﻌﯿﺎر اﻷداء اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻛﺘﻜﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات.

أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺼﺎدرة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺷﺮاؤھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ دون أن ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة
إﺻﺪارھﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ﺑﻌﺪ .ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .طﺒﻘﺎ ً ﻟﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻌﺎد ﺷﺮاؤھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة إﺻﺪار أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ،ﯾﺘﻢ إدراج
اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ )"اﺣﺘﯿﺎطﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ"( واﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ أي
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺴﺎب ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب .ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ أي زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻻً ﺛﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري واﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري .ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻻﺣﻘًﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ أﺳﮭﻢ
اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ أوًﻻ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺔ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت أوﻻً ﺛﻢ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﺣﺴﺎب اﺣﺘﯿﺎطﻲ أﺳﮭﻢ
اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ .ﻻ ﯾﺘﻢ ﺳﺪاد أي ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻷﺳﮭﻢ .ﯾﺆدي إﺻﺪار أﺳﮭﻢ اﻟﻤﻨﺤﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋﺪد أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ وﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﮭﻢ دون اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ.

ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أي ﺗﻐﯿﺮات إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﺗﺮد ﻓﯿﮫ ھﺬه
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻧﻘﺺ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺗﺪرج اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ .ﯾﺪرج ﻋﺠﺰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻓﯿﮫ ﺑﻤﻘﺎﺻﺔ أي ﻓﺎﺋﺾ ﺣﺎﻟﻲ ﻟﻨﻔﺲ
اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ.

اﺣﺘﯿﺎطﻲ آﺧﺮ
ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻵﺧﺮ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،دون ﻓﻘﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة.

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرض ﻣﻠﻚ ﺣﺮ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ،ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت ﺳﻨﻮﯾًﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم اﺧﺘﻼف اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات
ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻨﻮي ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻟﻸﺻﻞ واﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻸﺻﻞ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد
اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸرض ﻣﻠﻚ ﺣﺮ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وﯾﺘﻢ إﻋﺎدة إدراج
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ﻟﻸﺻﻞ .ﻋﻨﺪ اﻟﺒﯿﻊ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ أي ﻓﺎﺋﺾ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﺒﺎع
إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.

ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺆﺟﺮة إﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ .ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ إﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
إﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻮﻗﺖ اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻟﻘﯿﺎس
اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

ﯾﺤﺘﺴﺐ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ
اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ واﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﮫ ﻛﻤﺼﺮوف ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺎس ﻛﺈﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.

ﻣﺒﺎﻧﻲ
أدوات وﻣﻌﺪات
أﺟﮭﺰة وﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
أﺛﺎث وﺗﺮﻛﯿﺒﺎت
ﺳﯿﺎرات

 20إﻟﻰ  50ﺳﻨﺔ
 3إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات
 3إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات
 3إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات
 4إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات

ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﺣﺪاث أو ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ
اﻟﻈﺮوف ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻗﺪ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺪر اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ،ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮدات إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ
اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﯿﻊ أو ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام أﯾﮭﻤﺎ أﻋﻠﻰ.
إن ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﯿﻊ أو ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺰاﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ أو
ﺑﯿﻌﮫ .ﺗﺪرج أي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ )اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ( ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ .ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ واﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
وطﺮق اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ.
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﻮظﻔﯿﮭﺎ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺴﺪاد إﻟﻰ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ وﻋﻘﻮد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .إن اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺨﺪﻣﺔ .إن ھﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤـﻮﻟﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮظﻒ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﮭـﺎء ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺒﺮي ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ ذﻟﻚ ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﯿﻦ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﯾﻀﺎ ً ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ .إن اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ.
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ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﺟﯿﺮ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﺎدق

ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﯾﺮادات اﻟﻔﻨﺎدق ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﮭﺎ .ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﯾﺮادات إﯾﺮادات ﻣﻦ إﺷﻐﺎل اﻟﻐﺮف وﻣﺒﯿﻌﺎت
اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﻰ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺧﻼﻟﮭﺎ أداء اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ إﺷﻐﺎل اﻟﻐﺮف وﺑﯿﻊ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت.

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻘﺎوﻻت

ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﯾﺮادات اﻟﻤﻘﺎوﻻت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻧﺸﺎءات وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺎرات
اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وﺧﺪﻣﺎت إدارة ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻣًﺮا ﻣﻌﺘﺎدًا أو ﻣﺘﻜﺮًرا
ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ.

 (1ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻧﺸﺎءات وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﻧﺸﺎءات وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ
اﻟﻤﺪﺧﻼت ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ طﺮﯾﻘﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺗﻤﺎم ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ.
 (2ﻋﻤﻠﯿﺎت إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻟﻘﯿﺎس
اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

ﺑﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة

ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ )اﻟﻤﺸﺘﺮي( ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ،أي اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ
وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوط ﻟﻠﻌﻘﻮد .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺸﺮوطﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻹﯾﺮادات ﻓﻘﻂ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ واﻻﻧﺘﮭﺎء ﺑﺄن ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ.

إﯾﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ

ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺬي ﯾﺨﺼﻢ ﺑﺪﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
29
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ات اﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

2

ا ﻟ ﺴ ﯿ ﺎ ﺳ ﺎ ت ا ﻟ ﻤ ﺤ ﺎ ﺳ ﺒ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﮭ ﺎ ﻣ ﺔ )ﺗ ﺘ ﻤ ﺔ (

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﻀﺮا ﺋﺐ

ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت.

ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1وﻓﻘﺎ ً ﻟﻼﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
واﻟﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﺼﺔ.

إﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح

إن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﺒﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح .2.6
أرﺻﺪة اﻟﻌﻘﻮد

ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ

ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻘﻮد

ﯾﻤﺜﻞ أﺻﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻘﺎء أداء اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄداء اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻗﺒﻞ
ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺴﺪاد اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪي أو ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ،ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻘﺎء اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﺸﺮوط
اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ.

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻌﻘﻮد

ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  19ﻟﺴﻨﺔ  2000وﻗﺮار وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  24ﻟﺴﻨﺔ
 2006ﺑﻨﺴﺒﺔ  %2.5ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ .وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﺗﻢ ﺧﺼﻢ اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ
واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻀﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ.

اﻟﺰﻛﺎة

ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﺼﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 1ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺮار وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  58ﻟﺴﻨﺔ .2007

ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻘﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄداء اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﻼم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻘﺎﺋﮭﺎ ﻣﻨﮫ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺴﺪاد
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪي ﻗﺒﻞ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄداء اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺳﺪاد اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت .ﯾﺘﻢ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻌﻘﻮد ﻛﺈﯾﺮادات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄداء ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ.

ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺔ

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﯾﺴﺠﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﺳﺎﺑﻖ وﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن
ﯾﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺗﺪﻓﻘﺎ ً ﺻﺎدرا ً ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺰاﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﻣﻨﮫ ﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻻﻟﺘﺰام .ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻟﺘﻌﻜﺲ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺣﺎﻟﻲ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻸﻣﻮال ﻣﺎدﯾًﺎ ،ﯾﻜﻮن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺼﺺ ھﻮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺮداد ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺺ أو اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻻﺳﺘﺮداد ﻛﺄﺻﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻻﺳﺘﺮداد ﻣﺆﻛﺪًا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻤﺼﺮوف
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ أي اﺳﺘﺮداد.

ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﯿﻦ اﻷوﻋﯿﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض
إن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ً ﺑﺤﯿﺎزة أو إﻧﺸﺎء أو إﻧﺘﺎج أﺻﻞ ،اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎج ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ
ﻟﯿﺼﺒﺢ ﺟﺎھﺰا ً ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﮫ أو اﻟﺒﯿﻊ ،ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺘﮭﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻞ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض
اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻜﺒﺪھﺎ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪھﺎ
ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﺘﺮاض اﻷﻣﻮال.
اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
ﺗ ُﺴ ـﺠﻞ اﻟﻤ ـﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ـﺔ ﻋﻨ ـﺪﻣﺎ ﯾﻜ ـﻮن ھﻨ ـﺎك ﺗﺄﻛﯿ ـﺪات ﻣﻌﻘﻮﻟ ـﺔ ﺑﺈﻧ ـﮫ ﺳ ـﯿﺘﻢ اﺳ ـﺘﻼم ھ ـﺬه اﻟﻤ ـﻨﺢ واﻻﻟﺘ ـﺰام ﺑﻜﺎﻓ ـﺔ اﻟﺸ ـﺮوط
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ـﺔ ﺑﮭ ـﺎ .ﻋﻨ ـﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠ ـﻖ اﻟﻤﻨﺤ ـﺔ ﺑﺒﻨ ـﺪ ﻣﺼ ـﺮوﻓﺎت ﻓﯿ ـﺘﻢ اﻻﻋﺘ ـﺮاف ﺑﮭ ـﺎ ﻛ ـﺈﯾﺮادات ﻋﻠ ـﻰ أﺳ ـﺎس ﻣﺘﻤﺎﺛ ـﻞ ﻋﻠ ـﻰ ﻣ ـﺪى
اﻟﻔﺘــﺮات اﻟﺘــﻲ ﯾــﺘﻢ ﺗﺴــﺠﯿﻞ اﻟﺘﻜــﺎﻟﯿﻒ ذات اﻟﺼــﻠﺔ ﻛﻤﺼــﺮوﻓﺎت ،واﻟﺘــﻲ ﺗﻮﺟــﺪ ﻧﯿــﺔ ﻟﻠﺘﻌــﻮﯾﺾ ﻋﻨﮭــﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑــﻞ .وﻋﻨــﺪﻣﺎ
ﺗﺘﻌﻠــﻖ اﻟﻤﻨﺤــﺔ ﺑﺄﺻــﻞ ﻣــﺎ ،ﻓﯿــﺘﻢ اﻻﻋﺘــﺮاف ﺑﮭــﺎ ﻛــﺈﯾﺮادات ﺑﻤﺒــﺎﻟﻎ ﻣﺘﺴــﺎوﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى اﻟﻌﻤــﺮ اﻹﻧﺘــﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗــﻊ
ﻟﻸﺻــﻞ ذي اﻟﺼــﻠﺔ .ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺗﺴــﺘﻠﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻨ ًﺤــﺎ ﻟﻠﻤﻮﺟــﻮدات ﻏﯿــﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾــﺔ ،ﯾــﺘﻢ ﺗﺴــﺠﯿﻞ اﻷﺻــﻞ واﻟﻤﻨﺤــﺔ ﺑﻤﺒــﺎﻟﻎ
اﺳ ـﻤﯿﺔ وإدراﺟﮭ ـﺎ ﻓ ـﻲ اﻷرﺑ ـﺎح أو اﻟﺨﺴ ـﺎﺋﺮ ﻋﻠ ـﻰ ﻣ ـﺪى اﻟﻌﻤ ـﺮ اﻹﻧﺘ ـﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗ ـﻊ ﻟﻸﺻ ـﻞ ،اﺳ ـﺘﻨﺎدًا إﻟ ـﻰ ﻧﻤ ـﻂ اﺳ ـﺘﮭﻼك
ﻣﺰاﯾﺎ اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ.
ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ " 20اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ" ،وﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ اﻹﯾﺮادات اﻷﺧﺮى.
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﻞ ﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺪﻓﻖ
اﻟﺼﺎدر ﻟﻤﻮارد ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أﻣًﺮا ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا ً.
ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﻞ ﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻮراد
ﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أﻣًﺮا ﻣﺮﺟﺤﺎ ً.
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ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﯿﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .ﯾﺴﺘﺤﻖ ﺳﺪاد ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ )"اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ"( ﻛﻤﺼﺮوف ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ اﻷرﺑﺎح وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل
ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ وﺗﺮﺣﯿﻞ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﺮﺑﺢ
اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ واﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ وﺗﺮﺣﯿﻞ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮق اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻘﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻷﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺨﻼف دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل ،ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ أو اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ وﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺤـﺪ اﻟـﺬي ﻟـﻢ
ﯾﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﯿﮫ ﺗﻮﻓﺮ اﻷرﺑﺎح اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﻤـﺎ ﯾﺴـﻤﺢ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام ﻣﻮﺟـﻮدات اﻟﻀـﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠـﺔ ﻛﻠﯿًـﺎ أو
ﺟﺰﺋﯿًﺎ.
ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ وﺗ ُﺴﺠﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟـﺬي ﯾﻜـﻮن
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﯿﮫ أن ﺗﺴﻤﺢ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮداد ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻮﺟﺪ ﺣﻖ ﻣﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﯿـﺎ ً ﺑﻤﻘﺎﺻـﺔ ﻣﻮﺟـﻮدات اﻟﻀـﺮاﺋﺐ اﻟﺤﺎﻟﯿـﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑـﺎت ﺿـﺮﯾﺒﺔ اﻟـﺪﺧﻞ اﻟﺤﺎﻟﯿـﺔ وﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠـﻖ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠـﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸـﺄة ﻧﻔﺴـﮭﺎ اﻟﺨﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻀـﺮﯾﺒﺔ واﻟﺠﮭـﺔ
اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
إن اﻟﻘﻄﺎع ھﻮ ﺟﺰء ﻣﻤﯿﺰ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﯾﻀﻄﻠﻊ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﮭﺎ إﯾﺮادات أو ﺗﺘﻜﺒﺪ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ .ﺗﺴﺘﺨﺪم إدارة
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮارد وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء وﯾﺘﻮاﻓﻖ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺌﻮل
اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ .ﯾﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ذات اﻟﺴﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻓﺌﺔ
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ وﯾﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻛﻘﻄﺎﻋﺎت ﯾﺠﺐ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻋﻨﮭﺎ.
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2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻀﺎ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم .ﺗﺤﺪد ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ أﯾ ً
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﺘﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ .ﯾﺘﻢ
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً وﻓﻘًﺎ ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ .ﺗﺤﻮل اﻟﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺳﻌﺎر
اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ .ﺗﺪرج ﻛﺎﻓﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(

 .2ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ
ﺳﺪادھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ(
ﺼﺎ أي ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ أو ﺳﻌﺮ ،واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺳﺪادھﺎ
ﻧﺎﻗ ً
ﻀﺎ ﺳﻌﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺆﻛﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أﯾ ً
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻏﺮاﻣﺎت إﻧﮭﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﺨﯿﺎر اﻹﻧﮭﺎء .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ أو ﺳﻌﺮ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت )ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪھﺎ
ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺨﺰون( ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﺪث أو اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﺪوث اﻟﺴﺪاد.

ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ وﻓﻘﺎ ً
ﻷﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈن ﻓﺮوق أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗ ُﺴﺠﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.

ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ .ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ،ﯾﺘﻢ زﯾﺎدة ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
ﻟﯿﻌﻜﺲ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺮﺑﺢ وﺗﺨﻔﯿﻀﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪدة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻌﺪﯾﻞ أو ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أو ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ أو ﻓﻲ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﻟﺸﺮاء اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﮭﺮة( واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ وﻓﻘﺎ ً
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت .ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﻔﺮوق اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺿﻤﻦ اﻹﯾﺮادات
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى )اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ( ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ .ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ،
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺑﻨﺪ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.

 .2ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻋﻔﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ )أي ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ
ﻀﺎ إﻋﻔﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪﺗﮭﺎ  12ﺷﮭًﺮا أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء( .ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺒﻖ أﯾ ً
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ .ﯾﺘﻢ إدراج ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.

ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻤﺜﻞ أو ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ .أي إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ
اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻘﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪي.

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺆﺟﺮ

إن ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ أﺻﻞ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ
ﻛﻌﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ .ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ إﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﯾﺘﻢ
إدراﺟﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻹﯾﺮادات ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ .ﺗﻀﺎف اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة أﺛﻨﺎء
اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ واﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ أﺳﺎس إﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻛﺈﯾﺮادات ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ.

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ طﺮﯾﻘﺔ ﻓﺮدﯾﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد
ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ.
 .1ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ )أي ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام( .ﯾﺘﻢ
ﺼﺎ أي اﺳﺘﮭﻼك ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ،وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أي إﻋﺎدة
ﻗﯿﺎس ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗ ً
ﻗﯿﺎس ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ،واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ
ﺼﺎ أي ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ .ﯾﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ،وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ أو ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ،ﻧﺎﻗ ً
ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أﯾﮭﻤﺎ
أﻗﺼﺮ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أو إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر
اﻟﺸﺮاء ،ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻸﺻﻞ.
ﻀﺎ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ "اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ
ﺗﺘﻌﺮض ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام أﯾ ً
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ".
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ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻛﻌﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻔﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻞ ﻋﻘﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪة واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﯿﺔ اﻹدارة .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻟﻤﺼﻨﻒ ﻛﻌﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ
اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻛﺎﻟﺘﺰام.
2.6

اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
إن إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة وﺿﻊ أﺣﻜﺎم وﺗﻘﺪﯾﺮات واﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﻺﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
اﻷﺣﻜﺎم
ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻘﺪﯾﺮات أﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ:

إﯾﺮادات ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ وﺗﻮﻗﯿﺖ اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻊ
اﻟﻌﻤﻼء:
أ .ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت واﻟﻔﻨﺎدق إﻟﻰ ﻋﻤﻼءھﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮدي وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﮭﺎم ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ .ﺣﺪدت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﻛﻞ اﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﺰام ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﮭﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ
وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ أن ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ات اﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.6

اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.6

اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷﺣﻜﺎم ) ﺗ ﺘ ﻤ ﺔ (

اﻷﺣﻜﺎم ) ﺗ ﺘ ﻤ ﺔ (

إﯾﺮادات ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء )ﺗﺘﻤﺔ(

أ .ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻤﻊ )ﺗﺘﻤﺔ(
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺣﺪدت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﯾﻀﺎ أن اﻟﺘﻌﮭﺪات ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ،وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ
ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ،أو
ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻟﻜﻞ اﻟﺘﺰام أداء ﻋﻠﻰ ﺣﺪة اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻔﺮدﯾﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ھﺬه
اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﺰام أداء اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ زاﺋﺪا اﻟﮭﺎﻣﺶ.
ب .ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ﯾﻤﺜﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻠﺰم واﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺣﻘﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﮭﺪت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ .ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أﺧﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻌﺘﺎدة
ج .ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻮﻗﯿﺖ أداء اﻟﺨﺪﻣﺎت
 (1إﯾﺮادات ﺿﯿﺎﻓﺔ
اﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ أن اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ إﺷﻐﺎل اﻟﻐﺮف وﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻼءھﺎ ﯾﺘﻢ
ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت .ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺮض
ﺣﻖ اﻟﺴﺪاد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﺒﯿﻊ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ.
 (2ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻧﺸﺎءات ﺗﻄﻮﯾﺮ واﻟﻌﻘﺎرات
اﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ أن اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻹﻧﺸﺎءات وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ
ﻋﻤﻼءھﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻮﻗﺖ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﺳﺘﻼم اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ .وﺣﻘﯿﻘﺔ أن أي ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى ﻟﻦ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ ﯾﻮﺿﺢ
أن اﻟﻌﻤﯿﻞ ﯾﺘﻠﻘﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ وذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ .وﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء اﻟﺬي ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺤﻖ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻷداء اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزھﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻷﺳﺒﺎب ﺑﺨﻼف اﺧﻔﺎق اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﮭﺪت ﺑﮭﺎ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻢ إﯾﺠﺎد ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ ﺧﻼل أداء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت .وﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻘﯿﺪة ﺑﺸﺮوط ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻐﺮض آﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ إﯾﺠﺎد أو ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ذات
اﻟﺼﻠﺔ.
ﻗﺮرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ أداء ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﯿﻦ ﺟﮭﻮد
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة
ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻛﺠﺰء ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻹﯾﺮادات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ھﺎﻣﺶ
ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
 (3ﻋﻤﻠﯿﺎت إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺎت إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﻮﻗﺖ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺎﺳﺘﻼم واﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ .إن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﺤﻖ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷداء اﻟﺬي ﺗﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﮫ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ
اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﯾﻌﻮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷداء اﻟﺬي ﺗﻢ اﺗﻤﺎﻣﮫ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻤﯿﻞ
ﺑﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻷﯾﺔ أﺳﺒﺎب ﺧﻼف ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻷداء ﻛﻤﺎ ﺗﻌﮭﺪت .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻻ ﯾﺆدي أداء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ إﯾﺠﺎد
أﺻﻞ ذات اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺪﯾﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة.

34

إﯾﺮادات ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء )ﺗﺘﻤﺔ(

ج .ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻮﻗﯿﺖ أداء اﻟﺨﺪﻣﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(
 (3ﻋﻤﻠﯿﺎت إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻗﺮرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻟﻘﯿﺎس اﻧﺠﺎز ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ .ﻟﺪى
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻗﯿﻤﺔ أداء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﺣﺘﻰ
اﻵن .وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ أداﺋﮭﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﻧﻤﻮذج اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻲ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ،ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﯾﺮادات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺣﯿﺚ ﺗﺒﺬل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﮭﻮدھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻓﺘﺮة
اﻷداء .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ أداؤھﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷداء اﻟﺬي ﺗﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﮫ ﺣﺘﻰ اﻵن.
د .اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻠﺘﺰم اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮﻛﯿﻞ
ﺧﻼل إداء ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت إﻟﻰ ﻋﻤﯿﻠﮭﺎ ،ﯾﺸﺎرك ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أطﺮاف أﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت .وﻗﺪ ﻗﺮرت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻧﮭﺎ اﻟﻤﻠﺘﺰم اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل طﺮف آﺧﺮ،
ﻣﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ ھﺬا اﻟﻄﺮف ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ
ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺰام إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ.
ھـ .اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺠﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ
ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ أي ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﯿﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﮭﺪت ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ
وﻗﯿﺎم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة .وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ أي ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻸﻣﻮال.

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺿﻤﻨﮫ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﻘﯿﯿﻢ
ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ.

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻘﺎرات

ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻘﺎرات ﻛﻌﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ أو ﻛﻌﻘﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة:
t

t

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻷرض واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻐﻠﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﯿﺔ أو ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻌﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ،أو
ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إﯾﺮادات ﺗﺄﺟﯿﺮ أو ارﺗﻔﺎع ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ.

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ – اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺆﺟﺮ

ﻗﺎﻣ ـﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ـﺔ ﺑﺎﻟ ـﺪﺧﻮل ﻓ ـﻲ ﻋﻘ ـﻮد ﺗ ـﺄﺟﯿﺮ ﻋﻘ ـﺎر ﺗﺠ ـﺎري ﺿ ـﻤﻦ ﻣﺤﻔﻈﺘﮭ ـﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾ ـﺔ اﻻﺳ ـﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ .ﺑﻨ ـﺎء ﻋﻠ ـﻰ ﺗﻘﯿ ـﯿﻢ
ﺷــﺮوط وﺑﻨــﻮد اﻟﺘﺮﺗﯿﺒــﺎت واﻟﺘــﻲ ﺗﻮﺿــﺢ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜــﺎل أن ﻓﺘــﺮة اﻹﯾﺠــﺎر ﻻ ﺗﻤﺜــﻞ ﺟــﺰءا ﺟﻮھﺮﯾــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ
اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻟﻠﻌﻘــﺎر اﻟﺘﺠــﺎري وأن اﻟﻘﯿﻤــﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿــﺔ ﻟﻠﺤــﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻤــﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘــﺄﺟﯿﺮ ﻻ ﯾﻌﺘﺒــﺮ ﺟﻮھﺮﯾــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤــﺔ
اﻟﻌﺎدﻟ ـﺔ ﻟﻠﻌﻘ ـﺎر اﻟﺘﺠ ـﺎري ،ﻗ ـﺮرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ـﺔ إﻟ ـﻰ أﻧﮭ ـﺎ ﺗﺤ ـﺘﻔﻆ ﺑﺠﻤﯿ ـﻊ اﻟﻤﺨ ـﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾ ـﺎ اﻟﺠﻮھﺮﯾ ـﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ـﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿ ـﺔ
ھﺬه اﻟﻌﻘﺎرات وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻛﻌﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ.

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﯿﺎرات اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ واﻹﻧﮭﺎء -اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ

ﺗﺤــﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﺪة ﻋﻘــﺪ اﻟﺘــﺄﺟﯿﺮ ﺑﻮﺻــﻔﮭﺎ ﻣــﺪة ﻏﯿــﺮ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻺﻟﻐــﺎء ﻟﻌﻘــﺪ اﻟﺘــﺄﺟﯿﺮ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ أي ﻓﺘــﺮات ﺗﺘﻀــﻤﻦ
ﺧﯿ ـﺎر ﻣ ـﺪ ﻓﺘ ـﺮة ﻋﻘ ـﺪ اﻟﺘ ـﺄﺟﯿﺮ ﻓ ـﻲ ﺣﺎﻟ ـﺔ اﻟﺘﺄﻛ ـﺪ ﺑﺼ ـﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟ ـﺔ ﻣ ـﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ـﺘﮫ ،أو أي ﻓﺘ ـﺮات ﯾﺸ ـﻤﻠﮭﺎ ﺧﯿ ـﺎر إﻧﮭ ـﺎء ﻋﻘ ـﺪ
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ.
ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﯿﺎرات اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ واﻹﻟﻐﺎء .وﺗﺴﺘﻌﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ أو إﻟﻐﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أم ﻻ .أي أﻧﮭﺎ ﺗﺮاﻋﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﻓﺰا ً اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ً ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ أو ﺧﯿﺎر اﻹﻧﮭﺎء .وﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﺗﻌﯿﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪة
ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺣﺪث أو ﺗﻐﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أو ﻋﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ أو اﻹﻟﻐﺎء.
35
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ات اﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.6

اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.6

اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮة

اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت

أدت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-إﻟﻰ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻹﯾﺮادات ،وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮارد واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،
ﻀﺎ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ،وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت .وﻗﺪ
واﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،وﻟﻜﻦ أﯾ ً
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﯿﺮات اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﯾﺐ أو اﻟﻈﺮوف اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ
ﻋﻦ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮة ﻋﺎدة ً إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
t
t

ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة

t

ﺗﺪرج اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ظﺮوف اﻟﺴﻮق واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ وﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق.

t

ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ – ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ

ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﺤﺪد ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ
ﻟﻘﯿﺎس ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .إن ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ھﻮ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬي ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ دﻓﻌﮫ ﻻﻗﺘﺮاض اﻷﻣﻮال
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ذي ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ان ﯾﺘﻢ
اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﻤﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﺎن ﻣﻤﺎﺛﻞ .ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻌﻜﺲ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻣﺎ "ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ" ﺳﺪاده،
واﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﯾًﺮا ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ أﺳﻌﺎر ﻣﻠﺤﻮظﺔ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﺗﻘﻮم
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﻣﺘﺎﺣﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪل اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ(.

ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻷرض ﻣﻠﻚ ﺣﺮ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻷرض ﻣﻠﻚ ﺣﺮ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﯿﻤﻲ ﻋﻘﺎرات ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ .ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام
طﺮﯾﻘﺘﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻷرض ﻣﻠﻚ ﺣﺮ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ – وھﻤﺎ
)أ( ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ و )ب( طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
)أ( ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﻤﺆﯾﺪة ﺑﺄﺣﻜﺎم أي ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ
ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻋﻘﻮد أﺧﺮى وھﻲ ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﯾﻌﻜﺲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻷﺻﻞ.
)ب( ﺗﺴﺘﻨﺪ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﻢ اﺟﺮاؤه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﯿﻢ ﻋﻘﺎرات ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤھﺎ ﻣﺆﺧﺮا ً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أطﺮاف أﺧﺮى ﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ واﻟﺤﺎﻟﺔ ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺮﻓﺔ
وﺧﺒﺮة ﻣﻘﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات.
ﻀﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮاء اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ
ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء أﯾ ً
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ .ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء إﻣﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ أو طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ.
إن اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻷرض
ﻣﻠﻚ ﺣﺮ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻣﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎﺣﯿﻦ  10و.11

اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺘﻀﺨﻤﯿﺔ

ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ دوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻔﺮطﺔ وﻓﻖ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ :29
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺘﻀﺨﻤﯿﺔ .ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
"ﺑﺤﻤﺪون ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ش.م.ل ".و "اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ش.م.ل ".وﻋﻤﻠﺘﮭﻤﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻠﯿﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
أﺟﺮت اﻹدارة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﻠﻮﺿﻊ وﻗﺪرت ان اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺎدﯾﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ

ﺗﺸﺘﻤﻞ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺪورﯾﺔ إﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺎر ﻋﺎﻣﻞ أو
ﻋﻘﺎر ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﻣﻼﺋﻢ ﻣﺴﺘﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ،ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر .ﺗ ُﻘﺪر اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﺎدة ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ إﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً
اﻟﺸﻐﻮر وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ وﻧﺎﻗﺼﺎ ً ﻣﺼﺮوﻓﺎت  /ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ .وﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ إﯾﺮادات اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺪورﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮد/اﻹﻧﮭﺎء/اﻟﺨﺮوج )اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ( اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﻮﻗﻊ ،وﺻﻮًﻻ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .إن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺴﺎوي اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر.

ﺗﺘﻤﺜﻞ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ )أو طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ( اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ )اﻹﯾﺮادات( وطﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ( .ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ" :طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ
اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ أو إﻋﺎدة اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ أو اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ .وﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺪر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ زاﺋﺪًا ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻣﺨﺎطﺮ وأرﺑﺎح اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﺎ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ".
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻜﺘﻤﻞ .ﯾﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﺎﺗﺞ رﺟﻮ ً
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ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﺮوط ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺤﺘﺔ.
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻷداة أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ.
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﺒﻨﻮد ذات ﺷﺮوط وﺳﻤﺎت ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
ﻧﻤﺎذج ﺗﻘﯿﯿﻢ أﺧﺮى.

3

ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺟﺰﺋﯿًﺎ
ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ إﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ( )"اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ"(
ھﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺣﺼﺺ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﻄﺮة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
ﻣﻠﺨﺺ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
اﻹﯾﺮادات
رﺑﺢ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
ﻣﻠﺨﺺ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
ﺗﺸﻐﯿﻞ
اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة )اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
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2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

9,580,957
───────
)(3,554,656
═══════
)(285,949
═══════

13,028,179
───────
1,591,205
═══════
)(2,095
═══════

98,552,141
)(40,974,121
───────
57,578,020
═══════

108,446,487
)(47,331,447
───────
61,115,040
═══════

17,199,438
═══════

19,511,686
═══════

5,411,769
)(90,711
)(4,719,523
───────
601,534
═══════

1,616,523
644,353
)(7,120,939
───────
)(4,860,063
═══════
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ات اﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪة ش  .م .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

4

اﻟﻨﻘﺪ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻮدا ﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻧﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
وداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ

11,284,698
327,771

9,420,826
385,501

اﻟﻨﻘﺪ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
ﻧﺎﻗﺼﺎ ً :ﺣﺴﺎب ﻣﻜﺸﻮف ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ )إﯾﻀﺎح (12

11,612,469
)(2,579,148

اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻷﻏﺮاض ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ

9,033,321

─────────

─────────

─────────

─────────

═════════

9,806,327
)(13,044,508
)(3,238,181

ﺗﻢ إﯾﺪاع ﻧﻘﺪ ووداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,941,655دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 1,322,615 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻟﺪى أطﺮاف
ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﻀﺎح .(24
5

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻣﺪﯾﻨﻮن
إﯾﺮادات ﺗﺄﺟﯿﺮ وﺿﯿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﻀﺎح (24
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

48,224,761
2,551,581
2,007,636
707,687
5,890,349

49,694,010
1,114,497
4,754,105
914,384
5,864,890

ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

59,382,014
)(5,901,167

─────────

─────────

─────────

─────────

═════════

═════════

53,480,847

إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

6

62,341,886
)(5,102,800
57,239,086

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺷﻄﺐ
ﻓﺮق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

5,102,800
681,480
)(63,466
180,353

5,275,992
1,146,927
)(1,506,593
186,474

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

5,901,167

─────────

─────────

═════════

═════════

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
اﻹﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﻓﺮق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

61,081,729
571,114
)(130,570
)(6,290,604
623,227

57,802,898
3,511,491
)(300,820
)(1,845,567
1,913,727

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

55,854,896

ﻋﻘﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة

5,102,800

─────────

─────────

═════════

═════════

61,081,729

ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺮﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة )ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء(
 229,054دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 293,829 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( .أن اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺆھﻠﺔ
ﻟﻠﺮﺳﻤﻠﺔ ﻛﺎن  .(%14 :2019) %14ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،ﺗﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﺷﻲء دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ إﻟﻰ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ) :2019ﻻ ﺷﺊ دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.
38

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أﺳﮭﻢ ﻣﺴﻌﺮة
أﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮة

209,293
3,185,168

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى

────────

158,848
3,830,427

────────

3,394,461

3,989,275

════════

════════

ﺗﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ دﻓﺘﺮﯾﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  2,331,216دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 2,352,577 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻟﺪى أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﻀﺎح  (24وﺗﺪار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ دﻓﺘﺮﯾﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,231,043دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ):2019
 1,441,209دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ طﺮف ذي ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﻀﺎح .(24

═════════

ﯾﺘﻢ إﯾﺪاع اﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻟﻔﺘﺮات ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ﯾﻮم واﺣﺪ وﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ،وﺗﻜﺘﺴﺐ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ.

ﻣﺪﯾﻨﻮن وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ً وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

7

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى

8

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ ش.م.ك) .أ(
ﺷﺮﻛﺔ دار إس إس اﺗﺶ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ذ.م.م.
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.خ.
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﺠﯿﺮة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ أﺑﺮاج اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ إﯾﻜﺎروس اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
ش.م.ك )ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ك )ﻗﺎﺑﻀﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﯿﻨﺎ ھﻮﻣﺰ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك )ﻣﻘﻔﻠﺔ(
)ب(

ﺑﻠﺪ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ

ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
2020

2019

2020

2019

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻜﻮﯾﺖ

29.97%

29.97%

1,155,851

1,361,060

اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
اﻷردن
اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻜﻮﯾﺖ

29.03%
50.00%

29.03%
50.00%

7,188

7,600

50.00%
40.08%

50.00%
40.08%

6,843,555
27,586,833

6,527,675
27,416,839

اﻟﻜﻮﯾﺖ
اﻟﻜﻮﯾﺖ

20.00%
40.00%

20.00%
40.00%

618,693
6,482,958

713,898
6,249,799

اﻟﻜﻮﯾﺖ

33.33%

33.33%

14,106,572

────────

56,801,650
══════

14,808,260

────────

57,085,131
══════

)أ( إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺳﻮﻗﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  951,763دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ):2019
 1,691,024دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.
)ب( ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﯿﻨﺎ ھﻮﻣﺰ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك )ﻣﻘﻔﻠﺔ( )"ﻣﯿﻨﺎ ھﻮﻣﺰ"(  -ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ  -ﺑﺰﯾﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺴﺎھﻤﺔ رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,383,333دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ )6,874,112 :2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.
إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
إﺿﺎﻓﺎت وﻣﺴﺎھﻤﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ )ب(
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

57,085,131
1,383,333
)(1,488,612
)(178,202

50,445,326
6,874,112
)(4,054
)(230,253

ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

56,801,650
══════

57,085,131
══════

────────

────────

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2020ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﻮﻓﯿﺪ ﺑﻲ ﻓﻲ 21,536,212
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 17,648,942 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( )إﯾﻀﺎح  (24وﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ .2036

39
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م  .ك .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
8

ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ رﺑﺢ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ

رﺑﺢ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ

ﻣﻠﺨﺺ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
اﻹﯾﺮادات

ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

ﻣﻠﺨﺺ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣ ﺘﺪاوﻟﺔ
ﺘوﻟﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣ ﺪا
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣ ﺪﺘاوﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣ ﺘﺪاوﻟﺔ

9

ﻋﻘﺎرات اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ

أرض ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ )أ(
ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء )ب(
ﻋﻘﺎرات ﻣﻄﻮرة )ج(

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

73,112,104
11,518,186
185,714,107
───────
270,344,397
═══════

72,918,294
11,479,339
193,099,699
───────
277,497,332
═══════

ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷراﺿﻲ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻄﻮرة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
 2020ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﺆھﻼت وﺧﺒﺮة ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ وﻓﺌﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ .ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻄﻮرة ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎر .ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ أو طﺮﯾﻘﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك.
أرض ﻟﻐﺮض اﻟ ﺘﻄﻮﯾﺮ
أ(
إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

40

5,127,095
═══════
430,871
═══════
157,596
═══════

27,586,833
═══════

131,608,168
2,281,736
)(61,408,868
)(3,655,819
───────
68,825,217
═══════
40.08%

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
رﺑﺢ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾ ﺘﻲ
72,918,294
18,777
58,227
116,806
───────
73,112,104

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

═════════

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
74,721,807
30,350
)(835,471
)(1,402,100
403,708
───────
72,918,294

═════════

8,327,539
═══════
3,011,210
═══════
1,206,944
═══════
═══════
)(6,255,063
═══════
)(1,771,041
═══════

90,098,171
43,788,181
)(79,608,497
)(11,958,138
───────
42,319,717
═══════
33.33%

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

27,416,839
═══════

ﺗﺸﻤﻞ اﻷرض ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺷﺮم اﻟﺸﯿﺦ ،ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ  15,769,000دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ):2019
 15,741,876دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻣﺼﺮ( وﻟﻦ ﯾﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺸﺮوع اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ھﺬه اﻷرض.
ب(

ﻋﻘﺎرات اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء

31,311,877
═══════
)(460,481
═══════
124,833
═══════

15,108,245
═══════

61,410,265
35,324,547
)(49,839,078
)(31,005,704
───────
15,890,030
═══════

57,109,623
═══════
)(3,272,923
═══════
209,239
═══════

14,860,032
═══════

137,259,426
32,449,814
)(128,334,376
)(6,316,219
───────
35,058,645
═══════

118,969
═══════
)(4,912,858
═══════
)(1,420,237
═══════

14,808,260
═══════

81,219,083
46,291,964
)(70,146,178
)(12,940,089
───────
44,424,780
═══════
33.33%

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
ج(

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

11,479,339
33,279
17,275
)(11,707
───────
11,518,186

11,444,211
9,155
31,459
)(5,486
───────
11,479,339

═════════

ﻋﻘﺎرات ﻣﻄﻮرة

أراﺿﻲ وﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻄﻮرة:
أراﺿﻲ وﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻄﻮرة
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

أﺧﺮى
2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
إﻧﻔﺎق رأﺳﻤﺎﻟﻲ
ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺧﺴﺎرة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

ﻣﯿﻨﺎ ھﻮﻣﺰ

14,106,572
═══════

132,533,597
1,704,089
)(61,637,693
)(4,197,755
───────
68,402,238
═══════
40.08%

أﺑﺮا جاﻟﻤﺘﺤﺪة
2019
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺣﺪدت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺷﺮﻛﺔ أﺑﺮاج اﻟﻤ ﺘﺤﺪة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ( )"أﺑﺮاج اﻟﻤ ﺘﺤﺪة"( وﺷﺮﻛﺔ ﻣﯿﻨﺎ ھﻮﻣﺰ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك )ﻣﻘﻔﻠﺔ( )"ﻣﯿﻨﺎ ھﻮﻣﺰ"( ﯾﻌ ﺘﺒﺮان ﺷﺮﻛ ﺘﺎن زﻣﯿﻠ ﺘﺎن ﺟﻮھﺮﯾ ﺘﺎن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟ ﺘﺎﻟﻲ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ:

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م  .ك  .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

99,181,360
86,532,747
───────
185,714,107

99,285,698
93,814,001
───────
193,099,699

═════════

9

═════════

═════════

ﺗﺘﺮاوح ﻓﺘﺮات اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﻟﻘﻄﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ وﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ و 50ﺳﻨﺔ.
ﻋﻘﺎرات اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ )ﺗ ﺘﻤﺔ(
41
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م  .ك .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
10

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟ ﺪﻓﺘﺮﯾﺔ:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

══════

═══════

55,357,234

-

─────────

─────────

-

100,710

)(3,650,095

─────────

45,748

)(8,345,088

─────────

)(1,033,784

─────────

═══════

69,672,307
4,285,190

)(10,754,010

─────────

)(8,383,955
)(2,363,647
1,322
)(7,730
)(3,447,372
)(201,491
)(1,232
)(8,284,931
)(54,374
)(5,783
)(728,738
)(305,344
594
)(296

─────────

)(23,653,028

─────────

)(21,321,834
)(2,311,099
)(20,095

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

═══════

─────────
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55,357,234

─────────

─────────

93,325,335

─────────

15,039,200

─────────

═══════

─────────

═══════

─────────

3,750,805

─────────

8,390,836

─────────

═══════

921,410

─────────

1,955,194

─────────

═══════

2,849,757

─────────

-

─────────

-

─────────

2,849,757

─────────

═══════

133,232,356

─────────

)(47,436,005

─────────

)(42,166,830
)(5,235,955
1,916
)(35,136

─────────

180,668,361

─────────

42

1,710,666
248,621
)(4,450
357

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ

+/- 1%

1,521,406
)(1,724,562

1,635,920
)(1,834,640

2,847,612
2,145

ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻮر طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ

+/- 1%

1,669,271
)(1,590,461

1,775,820
)(1,656,730

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ

178,692,397
1,973,870
)(175,172
)(7,850
185,116

+/- 25
ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ

1,462,840
)(1,043,784

1,523,792
)(1,098,720

أﻋﻤﺎل ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد

+/- 1%

2,760,675
)(2,574,749

2,968,468
)(2,798,640

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ

+/- 1%

1,349,314
)(1,312,963

1,420,330
)(1,374,830

ﺳﯿﺎرات
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ

اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
2019
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
ﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾ ﺘ

3,583,397
165,931
1,477

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ

ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.

8,285,290
97,509
8,037

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ
ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻮر طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ

أﺛﺎث وﺗﺮﻛﯿﺒﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

9.50
10.75
3.50
10.00
3.25

%

أﺟﮭﺰة
وﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

10.25
11.25
1.50
12.50
2.50

%

55,283,743
73,491

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ذات اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ:

2020

2019

93,264,922
145,211
)(175,172
90,374

══════

══════

13,716,767
1,316,598
)(3,400
9,235

اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺨ ﺘﺎﻣﻲ

270,344,397

──────

277,497,332

أراﺿﻲ ﻣﻠﻚ ﺣﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
إﺿﺎﻓﺎت وإﻧﻔﺎق رأﺳﻤﺎﻟﻲ
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات واﻟﺘﺤﻮﯾﻼت
ﺧﺴﺎرة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

278,622,370 277,497,332
342,062
76,504
)(835,471
)(187,570
)(942,746
)(7,257,752
311,117
215,883

ﻣﺒﺎﻧﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أدوات وﻣﻌﺪات
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

──────

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

──────

193,099,699

ﺗﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى  3ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷرﺻﺪة اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ ﺑﺎﻷرﺻﺪة اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى :3
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻻﺳﺘﮭﻼك:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2020
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

══════

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

──────

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2020
اﻹﺿﺎﻓﺎت
ﺗﻌﺪﯾﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

185,714,107

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌ ﺪات

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

192,456,352 193,099,699
302,557
24,448
)(187,570
464,840
)(7,304,272
)(124,050
81,802

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

10

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺎوﻻت وﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﻨﺎدق

1,898,531
3,032,970

1,135,834
3,294,077

اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات

304,454

316,279

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ إﯾﺮادات

ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

10

5,235,955

══════════

55,283,743

-

─────────

─────────

-

─────────

55,283,743

─────────

55,452,290
)(168,547

─────────

─────────

═════════

═════════

══════════

71,943,088

─────────

)(21,321,834

─────────

)(19,142,749
)(2,263,891
84,806

─────────

93,264,922

─────────

91,742,720
3295,17
1,364,390
)(137,361

ﻣﺒﺎﻧﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

══════════

5,332,812

─────────

)(8,383,955

─────────

)(7,398,493
)(1,048,194
29,787
32,945

─────────

13,716,767

─────────

12,495,600
1,285,871
)(29,787
)(34,917

أدوات
وﻣﻌﺪات
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

237,460,784
2,579,148

223,670,753
13,044,508

══════════

136,025

─────────

)(3,447,372

─────────

)(3,273,462
)(237,641
44,125
19,606

─────────

3,583,397

─────────

3,417,479
241,460
)(53,031
)(22,511

أﺟﮭﺰة
وﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

══════════

359

─────────

)(8,284,931

─────────

)(7,377,298
)(923,166
1,488
14,045

─────────

8,285,290

─────────

8,004,773
319,829
)(1,488
)(37,824

أﺛﺎث
وﺗﺮﻛﯿﺒﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

══════════

981,928

─────────

)(728,738

─────────

)(517,659
)(273,298
60,289
1,930

─────────

1,710,666

─────────

1,351,362
431,708
)(68,229
)(4,175

ﺳﯿﺎرات
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

══════════

2,847,612

─────────

-

─────────

)(42,166,830

══════════

136,525,567

─────────

─────────

-

─────────

)(37,709,661
)(4,746,190
135,689
153,332

─────────

2,847,612

─────────

─────────

178,692,397

2,719,977
127,635
-

175,184,201
2,701,676
1,364,390
)(152,535
)(405,335

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

11,364,159
48,851,087
───────
60,215,246
───────
240,039,932
═══════

15,055,172
41,419,819
───────
56,474,991
───────
236,715,261
═══════
236,715,261

240,039,932

83,592,252

79,852,056

4,746,190
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ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2020ﯾﺒﻠﻎ ﻧﻄﺎق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻸرض ﻣﻠﻚ ﺣﺮ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ )ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﯿﻢ  993دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 1,025 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( .إن
اﻻرﺗﻔﺎع )اﻻﻧﺨﻔﺎض( اﻟﺠﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه ﺗﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع )اﻧﺨﻔﺎض( ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻮازي .

ﻣﺪﺧﻼت ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺤﻮظﺔ

ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸرض ﻣﻠﻚ ﺣﺮ واﻟﻤﺒﻨﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق .ﺗﻢ إﺟﺮاء ھﺬه اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﺎﻧﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻟﻠﻌﻘﺎرات ذات
اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ .إن وﺣﺪة اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﺗﻢ إدراج اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷرض
ﻣﻠﻚ ﺣﺮ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ  175,172دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) :2019رﺑﺢ  1,364,390دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( وﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ  62,639دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
) :2019رﺑﺢ  252,249دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( وﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﺑﻤﺒﻠﻎ  23,073دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 88,465 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( وﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  262,986دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 235,264 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﺿﻤﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى.

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019

اﻻﺳﺘﮭﻼك:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2019
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2019
اﻹﺿﺎﻓﺎت
ﺗﻌﺪﯾﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌ ﺪات )ﺗﺘﻤﺔ(
أراﺿﻲ
ﻣﻠﻚ ﺣﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

25,017,526
154,807,160
───────
179,824,686
───────

82,583,011
97,657,259
───────
180,240,270
───────

أﻋﻤﺎل
ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

45

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

═════════

═════════

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

─────────

─────────

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻗﺮوض
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

626,438
48,033,866
5,571,401
3,391,139
22,229,212

1,001,900
54,944,911
5,546,118
2,197,455
19,901,868

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

ﻗﺮوض وﺳﻠﻔﯿﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة
12

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

إﯾﺠﺎر ﻣﺴﺘﻠﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
داﺋﻨﻮن
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻣﺴﺘﺮدة
ﻣﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﻀﺎح (24
داﺋﻨﻮن آﺧﺮون

═════════

═════════

داﺋﻨﻮن وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

─────────

─────────

11

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
12

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
14

ﻗﺮوض وﺳﻠﻔﯿﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك )إﯾﻀﺎح (4
ﻗﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
ﻗﺮوض ﻣﺤﺪدة اﻷﺟﻞ

اﻟﺠﺰء
اﻟﻤﺘﺪاول
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺘﺪاول
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2,579,148
22,354,958
11,447,579

203,658,247

2,579,148
22,354,958
215,105,826

13,044,508
56,790,218
166,880,535

─────────

─────────

─────────

─────────

═════════

═════════

═════════

═════════

36,381,685

203,658,247

240,039,932

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2020ﯾﺘﻜﻮن رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ واﻟﻤﺼﺪر واﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ 1,187,974,420
ﺳﮭﻢ ﻗﯿﻤﺔ ﻛﻞ ﺳﮭﻢ  100ﻓﻠﺲ ) 1,187,974,420 :2019ﺳﮭﻢ ﻗﯿﻤﺔ ﻛﻞ ﺳﮭﻢ  100ﻓﻠﺲ( ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻧﻘﺪا ً ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
إن ﻋﻼوة إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ.
15

ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﻣﺤﺪدة اﻷﺟﻞ ﻟﻔﺘﺮات ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،وﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﺗﺘﺮاوح
ﺑﯿﻦ  % 2.75اﻟﻰ  %4 :2019) %8إﻟﻰ (%16.85

ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻔﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻘﯿﻤﺔ  75,513,903دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 59,350,416 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( إﻟﻰ
أطﺮاف ذات ﺻﻠﺔ )إﯾﻀﺎح .(24

16

دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
﷼ ﻋﻤﺎﻧﻲ
ﺟﻨﯿﮫ ﻣﺼﺮي
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﺠﺰء
اﻟﻤﺘﺪاول
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺘﺪاول
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

11,447,579
499,208
24,434,898

25,671,504
10,579,583
167,407,160

37,119,083
10,579,583
499,208
191,842,058

34,451,391
10,719,385
94,603
191,449,882

─────────

─────────

─────────

─────────

═════════

═════════

═════════

═════════

36,381,685

203,658,247

240,039,932

13

ﺳﻨﺪات

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻓﻲ  19أﺑﺮﯾﻞ  ،2020أﺻﺪرت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺳﻨﺪات ﻏﯿﺮ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺑﻤﺒﻠﻎ
أﺻﻠﻲ  60,000,000دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻨﺪات ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 tﺳﻨﺪات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  19أﺑﺮﯾﻞ  2023وﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻤﻌﺪل ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %5.75ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﺗﺴﺘﺤﻖ رﺑﻊ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺆﺧﺮ
32,150,000
 tﺳﻨﺪات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  19أﺑﺮﯾﻞ  2023وﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻤﻌﺪل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %2.50ﻓﻮق ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﺴﺘﺤﻖ رﺑﻊ
ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺆﺧﺮ
27,850,000

46

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

32,150,000

أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ
ﻋﺪد أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ
ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺼﺪرة
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ

─────────
═════════

═════════

2020

2019

113,669,873
9.568%
5,342,484
14,478,743

113,669,873
9.568%
6,990,697
14,478,743

إن اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﻋﻼوة إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل ﺗﻜﻠﻔﺔ أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﮭﺬه اﻷﺳﮭﻢ.
18

ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺸﻐﯿﻞ أﺧﺮى

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺧﺴﺎرة ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ ﻋﻘﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة )إﯾﻀﺎح (6
ﻣﺨﺼﺺ ﺻﯿﺎﻧﺔ ﻋﻘﺎرات ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
إﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﺧﺮى

27,850,000

─────────

60,000,000

17

236,715,261

ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻗﺮوض  60,215,246دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 56,474,991 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﺧﺘﯿﺎري
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ،ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ  %10ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻗﺒﻞ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري .وﺗﻢ إﯾﻘﺎف ھﺬا اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻘﺮار ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.

ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول )ﺗﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ( ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
اﻟﻤﺠﻤﻮع
2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﺣﺘﯿﺎطﻲ إﺟﺒﺎري
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮫ وﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ،واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮭﻤﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ
ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ  %10ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻟﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﻹﺟﺒﺎري .ﯾﺠﻮز أن ﺗﻘﺮر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﻗﻒ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ
ﻧﺴﺒﺔ  %50ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر .ﻻ ﯾﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ إﻻ ﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أو ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  %5ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻓﯿﮭﺎ اﻷرﺑﺎح ﺑﺘﺄﻣﯿﻦ ھﺬا اﻟﺤﺪ ﺑﺴﺐ ﻏﯿﺎب اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ .إن أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﯾﺘﻢ اﻗﺘﻄﺎﻋﮭﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﺎد ردھﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﻛﺎﻓﯿﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﺴﺒﺔ  50%ﻣﻦ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر .ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ھﺬا اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
 2020ﻧﻈﺮا ً ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم.

236,715,261

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2020ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 24,934,106دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  69,834,726 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.

رأس اﻟﻤﺎل وﻋﻼوة إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ

60,000,000
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)(22,180
)(130,570
)(264,000
)(681,480
19,973
───────
)(1,078,257
═══════

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
)(96,134
)(300,820
)(264,000
)(1,146,927
6,374
)(719
───────
)(1,802,226
═══════
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
19

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
21

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وإدارﯾﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ:
أﺟﻮر ورواﺗﺐ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

3,522,183
526,944

3,548,906
642,000

─────────

─────────

═════════

═════════

4,049,127

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
اﻟﻤﺼﺮوف ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﺄﺧﻮذا ً إﻟﻰ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى
ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

4,190,906

ﺗﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ وﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ  21,042,675دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ )19,282,611 :2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﯾﺮادات.
20

ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻞ أﺧﺮى

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

رﺑﺢ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
إطﻔﺎء ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
إﯾﺮادات أﺧﺮى )إﯾﻀﺎح ) 26د((
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

21

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

1,566
)(110,619
)(25,109
745,581

11,376
)(110,644
1,660,563

)(103,737
───────
507,682
═══════

)(246,850
───────
1,314,445
═══════

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
22

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
26,172
15,396

244,371
1,280,005

─────────

─────────

═════════

═════════

41,568

ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ – ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ورد اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

)(11,678,268
)(13,251,994
)(6,998,272

)(11,853,006
)(13,141,639
)(6,975,514

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ

)(31,928,534

─────────
═════════
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62,639
)(5,618

)(252,249
)(340,815

─────────

─────────

)(31,928,534

)(31,970,159

═════════

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

)(15,934,917
════════

)(7,222,196
════════

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺼﺎ :اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ
ﻧﺎﻗ ً
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺮﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ

1,187,974,420
)(113,669,873
────────
1,074,304,547

1,187,974,420
)(113,669,873
────────
1,074,304,547

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

) (14.83ﻓﻠﺲ

) (6.72ﻓﻠﺲ

أﺳﮭﻢ

ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ:

1,524,376

إن ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﯾﺘﺮاوح ﻣﻦ  %10اﻟﻰ :2019) %22.5
 %10إﻟﻰ  .(%22.5ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ،ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﺑﻨﻮد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﯾﺮادات
واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.

)(31,970,159
)(15,396

)(30,097,090
)(1,280,005

═════════

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ:

ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ

اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺒﺎﻟﻎ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ رﺑﺢ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻘﺔ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ
)اﻟﺨﺴﺎرة( اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ زاﺋﺪا ً
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ إﺻﺪارھﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ
ﻋﺎدﯾﺔ .ﻧﻈًﺮا ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أدوات ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻓﺈن رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ.

اﻟﻀﺮاﺋﺐ
2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻀﺮاﺋﺐ )ﺗﺘﻤﺔ(

23

═════════
═════════

أﺳﮭﻢ

═════════

═════════

ﺗﻮزﯾﻌﺎت أر ﺑﺎح
ﻟﻢ ﯾﻮﺻﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  25ﻣﺎرس  2021ﺑﺄﯾﺔ ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ .ﯾﺨﻀﻊ اﻻﻗﺘﺮاح ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  29أﺑﺮﯾﻞ  2020اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  .2019ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ أي أرﺑﺎح
أو أﺳﮭﻢ ﻣﻨﺤﺔ ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  :2018ﻻ ﺷﻲء(.

─────────

)(31,970,159

═════════
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
24

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
25

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ – اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺆﺟﺮ
دﺧﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻣﻦ دﻓﻌﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ:

ﺗﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ ،أي اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﯿﻄﺮون ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﯿﻄﺮة
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﺗﺄﺛﯿﺮا ً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﺆﻻء اﻷطﺮاف .ﯾﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﺴﻌﯿﺮ وﺷﺮوط ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم .إن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ

اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻷم اﻟﻜﺒﺮى
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ )إﯾﻀﺎح (4
ﻣﺪﯾﻨﻮن وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ً وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
)إﯾﻀﺎح (5
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى )إﯾﻀﺎح (7
ﻗﺮض إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ )إﯾﻀﺎح (8
داﺋﻨﻮن وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ
أﺧﺮى )إﯾﻀﺎح (11
285,377
ﻗﺮوض وﺳﻠﻔﯿﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة )إﯾﻀﺎح (12
-

أطﺮاف أﺧﺮى
ذات ﻋﻼﻗﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺷﺮﻛﺎت
زﻣﯿﻠﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

1,941,655

1,941,655

1,322,615

1,124,312

883,324

2,007,636

4,754,105

21,536,212

2,331,216
-

2,331,216
21,536,212

2,352,577
17,648,942

2,345,370
-

760,392
75,513,903

3,391,139
75,513,903

2,197,455
59,350,416

154,267
1,800
187,761
736,917
1,234,192

316,456
342,989
2,417,296
-

316,456
497,256
2,417,296
1,800
187,761
736,917
1,234,192

89,005
304,456
2,661,179
2,400
169,799
941,687
1,221,079

-

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺛﻼث ﺳﻨﻮات

ﺗﺪار ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات ﻗﯿﻤﺔ دﻓﺘﺮﯾﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,231,043دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 1,441,209 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
طﺮف ذي ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﻀﺎح .(7
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ
رواﺗﺐ وﻣﺰاﯾﺎ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ

25

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

798,869
114,626
──────
913,495
══════

684,006
92,930
──────
776,936
══════

ﻣﻄﻠﻮ ﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎت

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

21,743,010
37,617,075
───────
59,360,085
═══════

30,728,486
55,165,961
───────
85,894,447
═══════

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ – اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
أﺑﺮﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ
دﻓﻌﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ:

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺛﻼث ﺳﻨﻮات

ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻋﻘﺎرات
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وإدارﯾﺔ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ
إﯾﺮادات ﺗﺄﺟﯿﺮ
إﯾﺮادات ﻓﻮاﺋﺪ
إﯾﺮادات ﺗﺸﻐﯿﻞ أﺧﺮى
إﯾﺮادات ﻣﻘﺎوﻻت وﺧﺪﻣﺎت

-

ﻣﻄﻠﻮ ﺎﺑت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(

26

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

1,994,015
1,281,581
───────
3,275,596
═══════

1,994,705
1,291,821
───────
3,286,526
═══════

دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ
أ(

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  16أﺑﺮﯾﻞ  2014ﺑﺈﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻷﻏﺎ )" اﻟﻤﺸﺘﺮي"( ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﮭﻢ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ وھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎزل اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ش.م.م") (.ﻣﻨﺎزل"( .وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺳﺪاد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﺮاء إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮوط اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻷﻏﺎ.
ﻻﺣﻘﺎ ،ﺗﻢ رﻓﻊ ﻋﺪة دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻟﺪى ﻣﻨﺎزل ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﻢ ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎزل .وﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ أول درﺟﺔ
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎزل .وﻟﻜﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﻢ إﻟﻐﺎء اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
ﻣﺤﺎﻛﻢ أول درﺟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﺸﺄن ﺣﺼﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %71.3ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎزل .ﺗﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﺳﮭﻢ ﻟﺤﯿﻦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ.
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن وﻣﺪى ﺻﺤﺔ وﻧﻔﺎذ ﻋﻘﻮد اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﯾﺘﻢ
إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮى وﺟﻮد أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﯾﯿﻒ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺮى اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﻧﮫ ﺳﻮف ﯾﺘﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼن اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ.

ﻣﻄﻠﻮ ﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2020ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻔﺎﻻت ﺑﻨﻜﯿﺔ وﻛﻔﺎﻻت وأﻣﻮر أﺧﺮى ﺿﻤﻦ اﻟﺴﯿﺎق
اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺑﻤﺒﻠﻎ  11,763,951دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  10,915,204 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( وﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﺸﺄ
ﻋﻨﮭﺎ أي ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎدﯾﺔ.

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ﺧﺴﺎرة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,982,349دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
 2020واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺴﺎرة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎزل ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  1,982,349 :2019دﯾﻨﺎر
ﻛﻮﯾﺘﻲ( .وﯾﺮى اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻧﮫ ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.

اﻟﺘﺰاﻣﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
أﺑﺮﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻘﻮد إﻧﺸﺎءات ﻣﻊ أطﺮاف أﺧﺮى وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻨﻔﻘﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺎر
اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء ﺑﻤﺒﻠﻎ  79,794دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  525,961 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺎر
ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﻤﺒﻠﻎ  250,117دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  5,915,898 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.

ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ﺟﺰء ﺟﻮھﺮي ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﻨﺎزل ،ﺗﺴﯿﻄﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎزل ﻧﻈﺮا ً ﻷن اﻷﻣﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﻨﺎزع أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
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53

 #ﯾﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  7,257,752دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 942,746 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.

)(16,676,501

═════════

─────────

* ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻷن ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﺿﻤﻦ وظﯿﻔﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ

إﯾﺮادات وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع
ﻣﺼﺮوﻓﺎت إدارﯾﺔ*
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ*
ﺐ*
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺿﺮاﺋ

ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻵﺗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ:
t

═════════

)(6,924,814

─────────
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14,351,612
2,445,035
502,002
3,586,336
2,770,025
1,425,408
)(594,627
───────
24,485,791

t

5,544,856
1,400,752
)(967,072
3,125,565
1,711,030
)(238,216
)(495,016
───────
10,081,899
)(3,275,585
)(12,206,752
)(1,524,376

t

ﻣﺠﻤﻞ رﺑﺢ اﻟﻘﻄﺎع
2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

t

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ :ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻌﻘﺎرات.
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ :ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻨﺪق ﻣﺎرﯾﻨﺎ وﻓﻨﺪق ھﯿﻠﺘﻮن وﻓﻨﺪق ﺑﺤﻤﺪون وﻓﻨﺪق ﺻﻼﻟﺔ.
ﺗﺠﺎرة اﻟﻌﻘﺎرات :ﺷﺮاء وﺑﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎرات.
اﻟﻤﻘﺎوﻻت واﻟﺨﺪﻣﺎت :ﺗﺘﻀﻤﻦ إدارة اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻠﻐﯿﺮ.
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻘﺎرات :ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات.

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع
2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

t

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﺟﯿﺮ#
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﯿﺎﻓﺔ
ﺗﺠﺎرة اﻟﻌﻘﺎرات
ﻣﻘﺎوﻻت
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻘﺎرات
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

17,526,945
6,058,756
6,363,895
51,957,499
16,341,274
988,914
)(2,639,218
───────
96,598,065
9,263,787
)(3,240,190
73,291
3,906,663
2,665,497
988,914
)(185,063
───────
13,472,899
23,648,429
17,488,643
2,347,569
55,092,195
16,879,916
1,425,408
)(3,038,812
───────
113,843,348

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع اﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع.

إﯾﺮادات اﻟﻘﻄﺎع
2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺗﺮاﻗﺐ اﻹدارة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺑﻐﺮض اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮارد وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء.
ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه.

)(853,986
)(5,362,630
)(939,097
3,180,967
2,069,082
)(901,338
199,055
───────
)(2,607,947
)(3,875,495
)(10,151,491
)(41,568
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

د(

ﺑﺪأت ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﻐﻞ ﻓﻨﺪق ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮد اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ .ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻨﺰاع
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ودﯾﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺴﺪاد ﻣﺒﻠﻎ  3,750أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ )ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ  1,137أﻟﻒ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﻼﻣﮫ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺗﺴﺠﯿﻠﮫ ﺿﻤﻦ إﯾﺮادات أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

إﯾﺮادات اﻟﻘﻄﺎع
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﻤﺒﻠﻎ  8ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺮد
ﻣﺒﻠﻎ  1,029,619﷼ ﻋﻤﺎﻧﻲ )ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  812,067دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "رد
ﻣﺨﺼﺺ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ".

ﻣﺠﻤﻞ رﺑ ﺢ اﻟﻘﻄﺎع
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2019ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﺰام ﻣﺆﻗﺖ ﺑﻘﯿﻤﺔ  7,122,141دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﯾﻤﺜﻞ
ﺧﺴﺎرة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ  5,409,224دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﯿﻠﮫ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ واﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,712,917دﯾﻨﺎر
ﻛﻮﯾﺘﻲ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﺰام ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻤﺎن ﺣﺴﻦ اﻷداء
وﻣﺤﺠﻮز اﻟﻀﻤﺎن.

ﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻹﯾﺮادات واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:

ج( ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﯾﻒ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ع) .ﻣﻘﻔﻠﺔ( ،ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪ ﻣﻘﺎول ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺎت وﺗﺴﻮﯾﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ .وﻓﻲ  29أﺑﺮﯾﻞ  ،2019أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ أول درﺟﺔ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻘﺎول
وﺗﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻲ  2ﻓﺒﺮاﯾﺮ  ،2020ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺛﺎﻧﻲ درﺟﺔ ﺑﺘﺄﯾﯿﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﻘﺎول وﺗﻢ إﺻﺪار أﻣﺮ ﺗﺤﻜﯿﻢ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺿﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﯾﻠﺰﻣﮭﺎ ﺑﺴﺪاد ﻣﺒﻠﻎ  7,815,464﷼ ﻋﻤﺎﻧﻲ )ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ
 6,164,472دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎول وﻓﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %7ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺴﺪاد.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(

ب( ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺗﻢ اﺳﺘﮭﻼﻛﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  31) 2020دﯾﺴﻤﺒﺮ  :2019ﻻ ﺷﻲء(
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﺎء -اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ-اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ) (BOTﻹﻧﺸﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﺎرات )"ﻋﻘﺎرات"( .ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ھﺬه
اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ أرض ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ  25ﺳﻨﺔ وﺗﻢ ﻣﺪ ﻓﺘﺮة اﻹﯾﺠﺎر إﻟﻰ  10ﺳﻨﻮات
إﺿﺎﻓﯿﺔ .ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺠﺪدة ،ﻟﻢ ﺗﻘﻢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺪ ﻓﺘﺮات اﻹﯾﺠﺎر وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﻓﻊ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻷﺧﻼء اﻟﻌﻘﺎرات ودﻓﻊ إﯾﺠﺎر إﺿﺎﻓﻲ .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮﻓﻊ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﻀﺎدة ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻓﺘﺮة اﻹﯾﺠﺎر .أوﺿﺢ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﻧﮫ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﺘﺮة اﻹﯾﺠﺎر ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻻﺻﻠﯿﺔ
ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ إدارة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﻘﺎرات ﻧﻈﺮا ً ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ أﻣﺎم
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ .وﻗﺪ أﻛﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﺣﻘﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات ﺣﺘﻰ
ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ وﯾﺘﻢ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﯿﮫ ،ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ
اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﻤﺒﻠﻎ  3,006,331دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 3,221,394 :2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( و 2,333,208دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2,437,888 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
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دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م  .ك .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌﺔ

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م .ك .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م .ك .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

27

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﯾﺮادات )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﯾﺮادات

اﻷﺳﻮاق اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ
أداء ﺧﺪﻣﺎت

أداء ﺧﺪﻣﺎت

ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺎﻹﯾﺮادات
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ

ﻋﻠﻲ ﻣﺪار
اﻟﻮﻗﺖ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻋﻠﻲ ﻣﺪار اﻟﻮﻗﺖ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﺟﯿﺮ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﯿﺎﻓﺔ
ﺗﺠﺎرة اﻟﻌﻘﺎرات
ﻣﻘﺎوﻻت
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻘﺎرات
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺑﯿﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

14,944,213
51,957,499
16,341,274
988,914

2,582,732
6,058,756
6,363,895
-

17,526,945
6,058,756
6,363,895
51,957,499
16,341,274
988,914

19,962,704
55,092,195
16,879,916
1,425,408

3,685,725
17,488,643
2,347,569
-

23,648,429
17,488,643
2,347,569
55,092,195
16,879,916
1,425,408

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ
اﻟﻌﻤﻼء

)(2,639,218
─────────

81,592,682

═════════

─────────

15,005,383

═════════

)(2,639,218
─────────

96,598,065

═════════

90,321,411

═════════

23,521,937

═════════

)(3,038,812

113,843,348

اﻟﻤﻮﺟﻮدات:
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﺟﯿﺮ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﯿﺎﻓﺔ
ﺗﺠﺎرة اﻟﻌﻘﺎرات
ﻣﻘﺎوﻻت
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻘﺎرات
ﻏﯿﺮ ﻣﻮزع
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

225,095,626
132,467,251
57,350,092
51,264,066
18,880,904
106,070,990
29,134,092
)(12,202,967

237,997,300
141,800,464
65,134,526
45,907,643
11,379,425
99,434,151
28,504,651
)(7,360,113

─────────

─────────

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

═════════

608,060,054

═════════

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت:

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

151,754,526
86,330,294
29,744,085
66,311,039
20,630,096
49,758,483
7,932,084
)(640,085
───────
411,820,522
═══════

164,623,125
89,595,557
39,369,659
57,695,355
8,537,870
43,924,016
9,326,599
)(794,508
───────
412,277,672
═══════

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(
54

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ أﺧﺮى
ﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ:

═════════

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

622,798,047

81,284,244
4,581,653
5,720,302
27,113
2,037,246
2,912,669
34,838
───────
96,598,065
═══════

90,900,422
15,207,918
167,829
27,113
4,249,864
3,251,444
38,758
───────
113,843,348
═══════

ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﯾﺮادات أﻋﻼه إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.

─────────

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﺟﯿﺮ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﯿﺎﻓﺔ
ﺗﺠﺎرة اﻟﻌﻘﺎرات
ﻣﻘﺎوﻻت
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻘﺎرات
ﻏﯿﺮ ﻣﻮزع
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

27

)(3,038,812
─────────

─────────

اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﻣﺼﺮ
ﻟﺒﻨﺎن
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﻤﺎن
اﻻردن
اوروﺑﺎ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﻣﺼﺮ
ﻟﺒﻨﺎن
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺳﻮرﯾﺎ
ﻋﻤﺎن
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
اﻷردن
اﻟﻤﻐﺮب
اوروﺑﺎ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

28

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

97,590,000
157,139,040
6,248,481
12,808,886
3,253,570
74,344,293
191,369
111,144,650
21,536,212
1,044,000
1,811,341
───────
487,111,842
═══════

105,544,702
158,394,151
6,365,960
13,127,329
3,251,424
75,032,868
122,617
111,583,808
18,474,046
1,044,000
1,730,000
───────
494,670,905
═══════

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻟﺒﯿﻊأﺻﻞ أو دﻓﻌﮫ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس .إن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻮ اﻓﺘﺮاض أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪ أ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ
دون وﺟﻮد أي ﻧﯿﺔ أو ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ أو ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻧﻄﺎق أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ أو إﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺸﺮوط ﻣﺠﺤﻔﺔ.
ﺗﺘﻜﻮن اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺎت واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﺘﺤﺪد اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺮاء
ﻟﻠﻤﺘﺪاوﻟﯿﻦ )ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ وﺳﻌﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ ﻗﺼﯿﺮة( ،ﺑﺪونأي ﺧﺼﻢ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ ،ﺗﺘﺤﺪد اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﺮوط ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺤﺘﺔ أو اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻷداة أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ
ﻛﺒﯿﺮ ،أو ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ أو ﻧﻤﺎذج ﺗﻘﯿﯿﻢ أﺧﺮى.

55

144

البيانات المالية المجمعة

145

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م .ك .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م .ك .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

28

28

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻜﺮر:

أﺻﻞ ﻣﺎ أو اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺰام ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ
ﺗﻌﺮف اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ
اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس.
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ:
اﻟﻤﺴﺘﻮى  :1أﺳﻌﺎر )ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻂ ﻟﻤﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻤﺴﺘﻮى  :2أﺳﺎﻟﯿﺐ أﺧﺮى ﺗﻜﻮن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺪﺧﻼﺗـﮭﺎ ذات اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺠﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌـﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﻠﺤﻮظﺔ إﻣﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة :و
اﻟﻤﺴﺘﻮى  :3اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺪﺧﻼت ذات ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ وﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
2020

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻷﺧﺮى )إﯾﻀﺎح :(7
أﺳﮭﻢ ﻣﺴﻌﺮة
أﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮة

اﻟﻤﺴﺘﻮى 1
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

209,293
209,293
3,185,168
3,185,168
──────── ──────── ────────
3,394,461
3,185,168
209,293
═════════

2019

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻷﺧﺮى )إﯾﻀﺎح :(7
أﺳﮭﻢ ﻣﺴﻌﺮة
أﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮة

اﻟﻤﺴﺘﻮى 3
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 1
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

═════════

اﻟﻤﺴﺘﻮى 3
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

═════════

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

158,848
158,848
3,830,427
3,830,427
──────── ──────── ────────
3,989,275
3,830,427
158,848
═════════

═════════

═════════

ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ أو ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮي إذا طﺮ أ ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ
ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺨﺎطﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻌﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ .%5
ﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ واﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﺿـﻤﻦ اﻟﻤﺴـﺘﻮى 3
ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
إﻋﺎدة اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى
ﺑﻨﻮد أﺧﺮى ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت( اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت واﻟﺘﺤﻮﯾﻞ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

 31دﯾﺴﻤ ﺒﺮ
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

3,830,427
)(580,300
)(64,959
───────
3,185,168
═══════

4,209,072
)(349,501
)(29,144
───────
3,830,427
═══════

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى

ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
آﻟﯿﺎت ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎر أو اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻌﺮة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺴﻌﺮ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺣﺪث ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ.
29

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ19-
أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ  11ﻣﺎرس  2020أن ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﯾﻌﺘﺒﺮ وﺑﺎًءا وﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻓﻲ ظﮭﻮر ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .وﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ ،أﺧﺬت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺪى ﺿﺮورة إﺟﺮاء أي
ﺗﻌﺪﯾﻼت وﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ
ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات .ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﺗﻤﺎرس اﻹدارة أﺣﻜﺎًﻣﺎ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﻟـ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﻮ:
t
t
t

ﺿﺎ
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات،أﺟﺮت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﯿﯿًﻤﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮭﺎ وﺳﺠﻠﺖ اﻧﺨﻔﺎ ً
ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﻤﻘﺪار  7,257,752دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ.
اﻧﺨﻔﺎض إﺟﻤﺎﻟﻲ إﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2020ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %26ﺑﺴﺒﺐ اﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻹﻏﻼق ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق ﻣﺆﻗﺘ ًﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮت اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻠﺒًﺎ ﺑﺴﺒﺐ إﻏﻼق اﻟﻔﻨﺎدق وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ
اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ إﯾﺮادات اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2020ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%65

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﮭﺎ ،ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺣﻮل
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎد ،وﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﻣﺎ ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻄﻮر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .إذا اﺳﺘﻤﺮ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﻟﻠﺘﺒﻌﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻟﻔﺘﺮةأطﻮل ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﻘﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﺪ وﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﻮﻟﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﻓﻲ ﺿﻮء اﺳﺘﻤﺮار ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19 -واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ،وﻗﯿﻮد اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﺳﻨﺔ .2021

ﻣﺪﯾﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن وﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺗﺄﺟﯿﺮ وأرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى

ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﯿﺚ أن
اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ وﻗﺪ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﯿﻌﻜﺲ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﺗﻔﺸﻲ
ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺮوط اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ أو ﺑﺎﺗﺒﺎع
إرﺷﺎدات ﻣﺤﺪدة ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺼﯿﻞ اﻹﯾﺠﺎر أو اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى( .ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻮﺑﺎء ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺛﻮق ﻓﯿﮭﺎ ،وﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى ﺿﺮورة إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.

اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،أﺧﺬت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﯾﺘﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻓأﻀﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﺗﻘﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات .وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار
ﺗﻄﻮر اﻟﻮﺿﻊ ،ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻮق ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ
ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻮر ﺣﺪوﺛﮭﺎ.
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م .ك .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م .ك .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

29

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ) 19-ﺗﺘﻤﺔ(

30

ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ

أدى اﺿﻄﺮاب اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ أدﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻮق ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺰاﯾﺪ
ﺧﻄﺮ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ ﺧﺒﺮاء اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ.

إن ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ اﻟﺠﻮھﺮي ﺣﻮل اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﯿﺎ ً ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ،
واﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ وﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮﯾﺔ .وﯾﺆﺧﺬ ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎر
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ،ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ ،وﻓﺘﺮات اﻟﻔﺮاغ ،وﻣﻌﺪﻻت اﻹﺷﻐﺎل ،وﻣﻌﺪﻻت
ﻧﻤﻮ اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﺧﻼت ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺰﯾﺎدة ﻋﺪم
اﻟﺘﯿﻘﻦ ،ﻗﺪ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ .2021

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ

ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ ،19-اﺗﺨﺬت ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻟﺪﻋﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻮﺑﺎء.
وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻤﺪة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ اﻋﺘﺒﺎًرا ﻣﻦ
أﺑﺮﯾﻞ .2020
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،اﺳﺘﻠﻤﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره  75,115دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ " 20اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ" وﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ "ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻮظﻔﯿﻦ" ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ .2020

ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ

ﻻ ﯾﺰال ھﻨﺎك ﻗﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ ﺑﺸﺄن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﯿﺮوس ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻼء .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻤﻮذج ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻓﺘﺮة  12ﺷﮭًﺮا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﮭﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻌﮭﺎ إﻟﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻘﯿﻮد
واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-واﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ طﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ اﻹدارة ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﻔﺘﺮة .ﻗﺪ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر ،وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﮭﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻮارد ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد
اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ وﻟﻢ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺒﺪ أ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ وﻟﻢ ﯾﺘﻐﯿﺮ اﻋﺘﺒﺎًرا ﻣﻦ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  .2019وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻢ إﻋﺪاد
ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪ أ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ.
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إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺟﺰءا ً رﺋﯿﺴﯿﺎ ً ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺗ ُﺪار ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ واﻟﻘﯿﺎس واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﻓﻘﺎ ً ﻟﺤﺪود اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺧﺮى .إن ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ذات أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻻﺳﺘﻤﺮار
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح .ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ
واﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻷﺧﺮى .إن اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ واﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﻤﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟﻨﻘﺪ
واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ .ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﯾﻀﺎ ً ﺑﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻷﺧﺮى وﻗﺮض إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ.
ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮل ﻛﻮﻓﯿﺪ .19-ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2020ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ .2019
ھﯿﻜﻞ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ
إن ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ھﻮ اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﻣﺒﺎدئ
إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
اﻟﺘﺮﻛﺰات اﻟﺸﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ
ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺘﺮﻛﺰات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺸﺘﺮك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷطﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ ،أو ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ،أو
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﻢ ﺳﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺠﻌﻞ ﻗﺪرة ھﺆﻻء اﻷطﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ .ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﺮﻛﺰات إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻷداء
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع أﻋﻤﺎل ﺑﺬاﺗﮫ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ.
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إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﺘﺮﻛﺰات اﻟﺸﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﺮﻛﺰات اﻟﺸﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وإدارة ﺗﺮﻛﺰات ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس.
 30.1ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
إن ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﻗﺪرة أﺣﺪ أطﺮاف اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﮫ ﻣﺴﺒﺒﺎ ً ﺧﺴﺎرة ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ .ﺗﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﻗﺐ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ ﺗﻌﺮض
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮي.
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ اﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺮوﻓﯿﻦ وذوي اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻘﻂ .ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﺼﻮرة
ﻣﺴﺘﻤﺮة .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ وﺣﺪة ﻧأﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻻ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺷﺮوط اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ،ﻓﺈن ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ وﺑﺤﯿﺚ ﻻ
ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ واﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ .ﺗﺘﻌﺮض
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﯾﻀﺎ ً ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺿﮭﺎ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ .ﻧﺘﯿﺠﺔ طﺒﯿﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻻ
ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺤﯿﺎزة اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت.

 30.1.1ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ووداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻮن وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎً(
ﻗﺮض إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

11,556,035
58,674,327
21,536,212
───────
91,766,574
═══════

9,768,495
61,427,502
17,648,942
───────
88,844,939
═══════

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2020ﯾﺒﻠﻎ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺮدي  21,536,212دﯾﻨﺎر
ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 17,648,942 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( .ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ
اﻟﻜﻮﯾﺖ
اﻷردن
ﻣﺼﺮ
ﻟﺒﻨﺎن
ﻋﻤﺎن
اوروﺑﺎ
اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

82,225,167
3,984,694
2,261,975
650,779
2,552,302
46,344
42,934
2,379

76,687,006
4,385,875
4,449,957
125,571
3,161,542
32,610
2,378

──────────

──────────

══════════

══════════

91,766,574

88,844,939

ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﯿﺮة ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرات واﻹﻧﺸﺎءات .ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﺮﻛﺰ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﯾﻨﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﺣﯿﺚ إن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ.
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إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

30

30

إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(

إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(

إن اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺌﯿﻠﺔ ،ﺣﯿﺚ إن اﻷطﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ھﻲ ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺎﻟﯿﺔ ذات ﺳﻤﻌﺔ ﺟﯿﺪة وﻣﻼءة اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.

 30.2ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﺛﯿًﺮا ﺳﻠﺒﯿًﺎ ﻛﺒﯿًﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ .19-اﺗﺨﺬت اﻹدارة ﻋﺪة ﺧﻄﻮات ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ وﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﮭﺪف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﻖ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻻ ﻣﻊ اﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ وذوي اﻟﻤﻼءة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ .ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ .وﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺣﺪود اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻷﻓﺮاد وﻣﺮاﻗﺒﺔ أرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

 30.3ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق
إن ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة و أﺳﻌﺎر ﺻﺮف
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ و أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ﺳﻮاء ﻧﺘﺠﺖ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺮدي أو اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﮫ أو
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

 30.1ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(

 30.1.1ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ

اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ ،ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﻘﯿﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت إﻟﻰ ﻋﺪد أﯾﺎم اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد وﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻤﻼء ذات أﻧﻤﺎط اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ )أي ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻼء وﻏﯿﺮھﺎ( .ﯾﻌﻜﺲ اﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺆﯾﺪة
واﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺣﻮل اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻟﻈﺮوف
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة ﻹﺟﺮاء إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن .إن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﯾﻌﺎدل اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻜﻞ رﺻﯿﺪ ﻣﻦ أرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ .ﻟﯿﺲ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﯾﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ.
 30.2ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
إن ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ھﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ .ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ھﺬه
اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،وﺿﻌﺖ اﻹدارة ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وإدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻊ أﺧﺬ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دوري.
ﯾﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺴﺪاد اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ .ﺗﻌﻜﺲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ دﻓﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﻋﻤﺮ ھﺬه اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﺗﺪار ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺼﻮرة ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات وﺗﻨﻮﯾﻊ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻮق واﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ وﺗﻘﺪﯾﺮ
اﻹدارة ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات طﻮﯾﻠﺔ وﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

 30.3.1ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة

أﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو ﻗﯿﻤﺔ اﻷدوات
ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت أن ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺳ
أﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم .ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﺪار ﻣﺨﺎطﺮ ﺳ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮭﺎ ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة )اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ واﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻔﯿﺎت واﻟﺴﻨﺪات( ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻔﺮوق ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت .ﺗﮭﺪف ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ إدارة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻮن ذات
اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﻐﯿﺮة .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﺮوﺿﮭﺎ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﻐﯿﺮة.
إن ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ھﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻘﺪرة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
 2020و 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  .2019ﻻ ﯾﻮﺟﺪأي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ.
زﯾﺎدة  50ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄةأﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻀﺮاﺋﺐ
2019
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
داﺋﻨﻮن وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

ﺧﻼل
ﺷﮭﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺧﻼل
 3أﺷﮭﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

 3إﻟﻰ 12
ﺷﮭًﺮا
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

و أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
62,081,664
8,617,313
8,463,848
16,809,957
4,909,633
ﻗﺮوض وﺳﻠﻔﯿﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻮاﺋﺪ 204,797
ﺳﻨﺪات
2,962,625
493,771
246,885
─────── ─────── ───────
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
81,854,246 14,020,717
8,915,530
═══════ ═══════ ═══════
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019
داﺋﻨﻮن وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
و أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
585,213
ﻗﺮوض وﺳﻠﻔﯿﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻮاﺋﺪ 54,595
ﺳﻨﺪات
137,948
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

3,106,906
7,167,732
551,792
─────── ───────
10,826,430
777,756
═══════ ═══════

78,808,136
127,295,569
2,621,012
───────
209,221,135
═══════

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺮﻋﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

 1إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

79,162,825
237,089,388 21,924,387
63,703,282
3,703,281
─────── ───────
300,792,670 104,790,493
═══════ ═══════

82,500,255
134,517,896
3,310,752
───────
220,825,321
═══════

173,468,059
67,587,133
───────
241,055,192
═══════

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
79,162,825
259,013,775
67,406,563
───────
405,583,163
═══════

82,500,255
307,985,955
70,897,885
───────
461,880,513
═══════

إن اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻔﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻟﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﺣﺴﺎب ﻣﻜﺸﻮف ﺑﻘﯿﻤﺔ  24,934,106دﯾﻨﺎر
ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 69,834,726 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( .ﯾﺴﺘﺤﻖ ھﺬا اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺴﺪاد ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
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دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ
﷼ ﻋﻤﺎﻧﻲ
ﺟﻨﯿﮫ ﻣﺼﺮي

)(144,595
)(1,139,460
)(52,898
)(2,496

)(172,257
)(1,096,499
)(473
)(172,257

إن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدة اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ.

 30.3.2ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ

ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ .ﺗﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﯾﻊ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ وﺗﺮﻛﺰ ﻧأﺸﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل .إن ﻣﻌﻈﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺴﻌﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ
ﻛﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2020و 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2019ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﯾﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %5ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ:
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
2019
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻜﻮﯾﺖ
أﺧﺮى

50,908
118,815

61

67,754
130,591

150
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م .ك .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
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إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(

 30.3.2ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ )ﺗﺘﻤﺔ(

إن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺒﯿﻊ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ .إن اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ
ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲأﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ.

 30.3.3ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨ ﺒﯿﺔ

ﺈن ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﻗﯿﻤﺔ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ.
ﺗﺘﻜﺒﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺧﺮى ﺑﺨﻼف اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ .ﺗﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻛﺒﯿﺮة
أﻣﺎم اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ.
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲأﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%1ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ:
اﻟﺰﯾﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ %1
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻀﺮاﺋﺐ
2019
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ
اﻟﯿﻮرو
اﻟﺠﻨﯿﮫ اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﺠﻨﯿﮫ اﻻﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ
اﻟﺮﯾﺎل اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ
اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻷردﻧﻲ

552,011
215,362
20,091
274
137,184
9,961

475,538
184,740
151,011
1
195,370
676

إن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ.
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إدارة رأس اﻟﻤﺎل
إن ھﺪف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ إدارة ر أس اﻟﻤﺎل ھﻮ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ر أس اﻟﻤﺎل اﻟﺠﯿﺪة ﻟﺪﻋﻢ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ وﺗﺤﻘﯿﻖ أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻢ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮوض.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈدارة ھﯿﻜﻞ ر أس اﻟﻤﺎل وإﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ھﯿﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎلأو ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ،ﻗﺪ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو رد ر أس اﻟﻤﺎل
س اﻟﻤﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺮاض ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﺸﺮوط اﻟﺪﯾﻦ
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو إﺻﺪار أﺳﮭﻢ ﺟﺪﯾﺪة .ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ر أ
ﻟﻠﻘﺮوض وھﻮ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻘﺴﻮﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
ﺗ ُﺪرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻔﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﺿﻤﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ .ﻟﻐﺮض إدارة
ر أﺳﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﯾﺘﻀﻤﻦ ر أس اﻟﻤﺎل ﺑﻨﻮد ر أس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر وﻋﻼوة اﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ وﻛﺎﻓﺔ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻷﺧﺮى.
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻗﺮوض وﺳﻠﻔﯿﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻮاﺋﺪ )إﯾﻀﺎح (12

240,039,932

236,715,261

ﺳﻨﺪات )إﯾﻀﺎح (13
ﻧﺎﻗﺼﺎ ً :اﻟﻨﻘﺪ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ )إﯾﻀﺎح (4

60,000,000
)(11,612,469

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ

288,427,463

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

196,239,532

ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺮاض

146.98%

──────────

──────────
──────────

══════════
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60,000,000
)(9,806,327

──────────

286,908,934

──────────

210,520,375

──────────

136.29%

══════════

كيفية الحصول على نسخة من
بياناتنا المالية لعام :2020
سيتم تزويد المساهمين الذين يحضرون الجمعية العمومية للشركة بمسودة نسخة مطبوعة من
البيانات المالية للموافقة عليها .بإمكان المساهمين طلب تزويدهم بنسخة مطبوعة من البيانات
المالية بالبريد المسلم باليد ،وذلك قبل سبعة أيام من تاريخ إجتماع الجمعية العمومية المعلن عنه.
ولهذا الغرض ،يرجى التواصل مع إدارة التسويق واإلتصال في شركة العقارات المتحدة على
الهاتف رقم  +965 2295 3560لترتيب ذلك.
بإمكان المساهمين طلب إرسال نسخة من البيانات المالية إليهم بالبريد اإللكتروني قبل سبعة أيام من
تاريخ إجتماع الجمعية العمومية المعلن عنه .ولهذا الغرض ،يرجى مراسلتنا على عنوان البريد اإللكتروني
 cc@urc.com.kwلترتيب ذلك.
بإمكان المساهمين الحصول على نسخة من البيانات المالية في صيغة ملف  PDFقبل سبعة أيام
من التاريخ المعلن عنه إلجتماع الجمعية العمومية ،وذلك من موقع الشركة على شبكة اإلنترنت
www.urc.com.kw

P.O. Box 2232, Safat 13023, Kuwait
Tel: +965 2295 3500
Fax: +965 2244 1003
www.urc.com.kw

