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تقرير مجلس اإلدارة

السادة المساهمين الكرام،

ععلــى الرغــم مــن التبعــات االقتصاديــة العصيبــة التــي واجهناهــا

السالم عليكم ورحمة ّ
الله وبركاته،

والتــي ألقــى بظاللهــا علــى جوانــب عديــدة مــن أوجــه حياتنــا،

أقدم لكم التقرير السنوي الذي يستعرض
يسعدني أن ّ
أهم اإلنجازات التي حققتها شركة العقارات المتحدة
(ش.م.ك-عامة) خالل العام  2021بما يتماشى مع
أهدافها طويلة المدى في استدامة أنشطتها وأعمالها
داخل الكويت وخارجها.
12

نتيجــة للموجــة الثانيــة مــن جائحــة (كوفيــد –  )19ومتحوراتــه
إال أننــا تخطينــا تلــك العقبــات فــي عــام  2021بفضــل تكريــس

إســتراتيجيتنا الحكيمــة ونمــوذج أعمالنــا الســليم فــي الحفــاظ علــى

مرونــة أدائنــا واســتمرار أعمالنــا.

ترتكــز الشــركة علــى ثــاث أساســات رئيســية :أولهــا ،مواصلــة

أنشــطتها التشــغيلية وتنفيــذ خططهــا التطويريــة لمشــاريعها

ً
ً
وإقليميــا .أمــا الركيــزة الثانيــة فهــي إعــادة
محليــا
العقاريــة،

المســتمر لنــا فــي تغلبنــا علــى كل الصعــاب الــذي شــهدها العالــم
ً
مؤخــرا فــي حقبــة مليئــة بالتحديــات.

الجــودة تســهم مزاياهــا بتوفيــر أنمــاط حيــاة جديــدة في األســواق

كمــا نــود أن نعبّ ــر عــن بالــغ تقديرنــا وعميــق امتناننــا إلدارة

هيكلــة محفظــة ديــون الشــركة وتعزيــز الســيولة ودعــم احتياجــات
التمويــل للمشــاريع .وأخيـ ً
ـرا ،الخــروج مــن الجائحــة بمنتجــات فائقــة
التــي نعمــل بهــا.

الشــركة وموظفينــا الكــرام علــى جهودهــم الدؤوبــة والمخلصــة،
فهــم بمثابــة القــوة الدافعــة وراء تحقيــق نجاحنــا فــي مواكبــة

مــن منطلــق حرصنــا الشــديد علــى تلبيــة تطلعــات عمالئنــا،
ً
دومــا إلــى تطويــر وإنجــاز وتســليم مشــاريع ذات
فإننــا نســعى

نوعهــا.

تصميــم مــدن برؤيــة مســتقبلية باتجاهــات حضريــة متجــددة.

وختامـ ًـا ،نــود أن نعــرب عــن خالــص تمنياتنــا بــدوام الرفعــة والرفــاه

مســتويات عالميــة طموحــة تقودهــا ثقافــة الخبــرة واالبتــكار نحــو

نســتكمل وبــكل فخــر مشــروع "ضاحيــة حصــة" فــي غضــون
ً
تماشــيا مــع رؤيــة الكويــت 2035
الســنوات الثالثــة المقبلــة
لتطويــر وانجــاز مجتمعــات مســتدامة .تعــد الضاحيــة نقلــة نوعيــة

علــى الصعيــد المحلــي كمشــروع شــامل متعــدد االســتخدامات
ليرســم مفهومـ ًـا جديـ ً
ـدا لنمــط حيــاة عصريــة لقاطنيــه ومرتاديــه.

تطلعــات مجتمعاتنــا نحــو تطويــر مشــاريع عصريــة وفريــدة مــن

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 ورعاهمــا.

إن فهمنــا الحتياجــات عمالئنــا الباحثيــن عــن أســلوب حيــاة
اســتثنائية هــو مــا نتســم بــه فــي تطويــر منتجــات مبتكــرة تحاكــي
نمــط الحيــاة المعاصــرة وذلــك مــن خــال طــرح مســاكن ذات

عالمــات تجاريــة فاخــرة كنمــوذج ناجــح يحتــذى بــه مــن قبــل أشــهر
أســماء الفنــادق العالميــة.

ً
ً
ملحوظــا فــي تطويــر
تقدمــا
فــي المغــرب ،حققــت الشــركة
ً
تمهيــدا لبــدء إنشــاء
المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع "أســوفيد"
فنــدق مــن فئــة الخمــس نجــوم والحائــز علــى جوائــز عالميــة وهــو
منتجــع ســانت ريجيــس مراكــش ،وكذلــك فلــل تحمــل عالمــات

للتســوق .ومــع
تجاريــة راقيــة ،ووحــدات ســكنية فاخــرة ومركــز
ّ
احتوائــه ناديـ ًـا للغولــف صمــم بأســلوب عالمــي رفيــع ،ســتضيف
هــذه المكونــات لمشــروع "أســوفيد" قصــة نجــاح جديــدة فــي
خلــق تجــارب فريــدة ذات قيمــة مميــزة.

ال تــزال ثقتنــا بالســوق العقــاري فــي مصــر عاليــة ،إذ نواصــل

جهودنــا فــي تطويــر مشــاريع عقاريــة فــي الضيافــة ومشــاريع

متعــددة االســتخدامات.

تبقــى رؤيــة الشــركة فــي تقــدم الكويــت علــى رأس أولوياتنــا
باإلضافــة إلــى الوفــاء بوعودنــا لعمالئنــا وذلــك مــن خــال وضــع

معاييــر جديــدة فــي مشــاريع التطويــر واالســتثمار العقــاري.

قبــل الختــام ،وباألصالــة عــن نفســي ونيابـ ًـة عــن مجلــس اإلدارة،
انتهــز هــذه الفرصــة ألتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لجميــع

مســاهمينا وعمالئنــا الكــرام علــى ثقتهــم الغاليــة ودعمهــم

بيبي ناصر صباح األحمد الصباح
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير الشركة

السادة المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
ُيسعدني أن أضع بين أيديكم تقريرنا السنوي وما يحمل
طياته من إنجازات مبنية على أهداف محددة تحققت
في ّ

وفق الخطط المرسومة للشركة في عام  2021على الرغم

من التحديات التي واجهناها من جراء الموجة الثانية لجائحة

(كوفيد –  )19المستجد.

كان عــام  2021امتــداد للعــام الســابق فــي ظــل اســتمرار بعــض
القيــود المفروضــة واإلجــراءات الوقائيــة للحفــاظ علــى صحــة
ً
ً
وإقليميــا .وبحلــول الربــع الثانــي مــن
محليــا
وســامة الجميــع،
العــام ،شــهدت المنطقــة تخفيفـ ًـا تدريجيـ ًـا فــي القيــود المفروضة
مــع بــدء اســتئناف أنشــطتها وأعمالهــا مــا انعكــس إيجابيـ ًـا فــي
تحســن األداء خــال النصــف الثانــي مــن العــام مــع عــودة الحيــاة
ّ
الطبيعيــة إلــى حــد مــا لمــا كانــت عليــه فــي عــام .2019
كمــا يســرّ ني أن اســتعرض لكــم النتائــج الماليــة للســنة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر  ،2021حيــث حققــت الشــركة أرباحـ ًـا تشــغيلية
بلغــت  5.7مليــون دينــار كويتــي فــي عــام  2021مقارنــة بخســائر
تشــغيلية بلغــت  3.2مليــون دينــار كويتــي فــي عــام .2020
بلــغ إجمالــي اإليــرادات التشــغيلية لشــركة العقــارات المتحــدة
نحــو  84.9مليــون دينــار كويتــي فــي عــام  ،2021مقارنــة بـــ 96.3
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مليــون دينــار كويتــي فــي عــام  2020وذلــك نتيجــة لمحدوديــة
المشــاريع الحكوميــة المعروضــة مــا ّأثــر علــى نشــاط قطــاع
المقــاوالت التابــع لهــا.
ً
ً
كبيــرا بنحــو  70%مــن صافــي
انخفاضــا
كمــا شــهدت الشــركة
الخســارة البالغــة نحــو  4.9مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2021
مقارنــة بـــ  16.3مليــون دينــار كويتــي فــي عــام  2020وذلــك
نتيجــة للجهــود التــي بذلــت لرفــع كفاءتهــا التشــغيلية خــال العــام
وتحســين أدائهــا فــي األنشــطة التجاريــة.
مــن هــذا المنطلــق ،تتطلــع الشــركة خــال العــام الحالــي إلــى
مؤشــرات إيجابيــة فــي ظــل تعافــي االقتصــاد العالمــي والتكيّ ــف
مــع المشــهد العقــاري الجديــد ،حيــث أخــذت بعــض األســواق
المحليــة والعالميــة تنمــو باتجاهــات مختلفــة وبمنحنيــات متنوعــة
لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى العقــار الســكني والســياحي ،إذ
يشــكالن أحــد أبــرز الفــرص لتطويــر مشــاريع طموحــة نحــو ابتــكار
أحــدث األنمــاط المعيشــية الشــاملة والمتعــددة االســتخدامات.
ً
دومــا إلــى تحقيــق رغبــات
تســعى شــركة العقــارات المتحــدة
عمالئهــا فــي تطويــر منتجــات مبتكــرة تواكــب تطلعاتهم وتســهم
بارتقــاء أســلوب حياتهــم العصريــة.
أداء الشركة في عام 2021
شــهدت الشــركة فــي عــام  2021عــودة إلــى الربحيــة التشــغيلية
وذلــك وفــق خططهــا وإســتراتيجيتها ،حيــث أظهــرت الشــركة
مرونــة مــن خــال الحفــاظ علــى أدائهــا فــي المراكــز التجاريــة
وكذلــك باتباعهــا لتدابيــر احترازيــة تضمنــت إدارة اســتباقية للديــن
باإلضافــة إلــى تعزيــز فعاليتهــا وكفاءتهــا ممــا أســهمت بتحســين
النتائــج .كمــا قامــت الشــركة باســتقطاب كــوادر بشــرية جديــدة

وتمكيــن فريــق عملهــا وذلــك تماشـ ً
ـيا مــع إســتراتيجيتها لتطويــر
رأس مالهــا البشــري.
أبرز اإلنجازات خالل عام 2021
أظهــرت شــركات المجموعــة تحسـ ً
ـنا فــي أدائهــا التشــغيلي ،حيــث
حققــت الشــركة المتحــدة إلدارة المرافــق (ش.م.ك-مقفلــة)،
إحــدى شــركاتنا التابعــة ،زيــادة فــي اإليــرادات مــن الخدمــات
العقاريــة بنســبة .20%
علــى صعيــد آخــر ،حافظــت عقــارات النشــاط التجاري للشــركة على
ثبــات نســب إشــغالها ممــا ســاهم فــي تحســن األداء التشــغيلي.
ففــي ُعمــان ،حقــق صاللــة جاردنــز مــول ورزيدنســز االكتفــاء فــي
أدائــه التشــغيلي للوفــاء بالتزاماتــه ذاتيـ ًـا .وفــي األردن ،اســتكمل
العبدلــي مــول مبادرتــه الخضــراء الهادفــة إلــى تقليــل تكاليفــه
التشــغيلية.
تحســنت نســبة اإلشــغال فــي فنــدق
وفــي قطــاع الضيافــةّ ،
هيلتــون القاهــرة هليوبوليــس فــي مصــر بشــكل كبيــر بفضــل
ارتفــاع الطلــب عليــه خــال النصــف الثانــي مــن عــام  2021مــع
انتعــاش الســياحة واألعمــال التجاريــة ،فــي حيــن تــم البــدء بأعمــال
التجديــد لفنــدق والــدورف أســتوريا والمقــرر انتهــاؤه بالربــع األخيــر
مــن عــام .2022
مشاريع تحت التطوير
تقد ً
مــا
فــي عــام  ،2021حققــت شــركة العقــارات المتحــدة
ّ
ملموسـ ًـا فــي مشــاريعها تحــت التطويــر علــى الصعيديــن المحلــي
واإلقليمــي.
ففــي الكويــت ،واصلــت الشــركة تقدمهــا فــي مراحــل التطويــر
لمشــاريعها العقاريــة بـــ "ضاحيــة حصــة" المتعــددة االســتخدامات
والبالغــة قيمتهــا نحــو  250مليــون دينــار كويتــي.
كمــا أطلقــت الشــركة ثانــي مشــاريعها الســكنية الراقيــة ،بيــوت
حصــة ،وذلــك بالتعاقــد مــع شــركة الغانــم إنترناشــيونال للتجــارة
العامــة والمقــاوالت بتكلفــة إجماليــة قدرهــا  16.7مليــون دينــار
كويتــي والمتوقــع انتهــاؤه فــي عــام .2023
فيمــا تــم البــدء لمشــروع المنطقــة التجاريــة بـ"ضاحيــة حصــة"
وذلــك بالتوقيــع مــع الشــركة األحمديــة للمقــاوالت والتجــارة
كمقــاول رئيســي بتكلفــة إجماليــة قدرهــا  42.6مليــون دينــار
كويتــي لتشــمل المتاجــر ومحــات التجزئة والمطاعــم والكافيهات
وأجنحــة فندقيــة ومكاتــب تجاريــة وعيــادات طبيــة.
وشــهدت المكونــات الســكنية الحائــزة علــى جوائــز عالميــة فــي
ـاال الفتـ ًـا مــن قبــل العمــاء ،إذ تــم
مشــروع "ضاحيــة حصــة" إقبـ ً
بيــع أكثــر مــن  64%مــن الوحــدات الســكنية بمشــروع أبــراج حصــة
والمتوقــع انتهــاؤه فــي الربــع األخيــر مــن عــام  ،2022و31%
لمشــروع بيــوت حصــة كمــا فــي نهايــة  31ديســمبر .2021
وفــي المغــرب ،تــم االنتهــاء مــن أعمــال البنيــة التحتيــة لمشــروع
منتجــع أســوفيد والتحضيــر النطــاق أعمــال البنــاء لفنــدق ســانت
ريجــس مراكــش مــن فئــة الخمــس نجــوم والحائــز علــى جوائــز
ـا فاخــرة ووحــدات ســكنية راقيــة باإلضافــة
عالميــة ويتضمــن فلـ ً
إلــى مســاحة تجاريــة.

دور الشركة في المسؤولية االجتماعية
تأكيـ ً
ـدا علــى التزامهــا تجــاه المجتمعــات التــي تعمــل بهــا ،تســعى
شــركة العقــارات المتحــدة إلبــراز رســالتها ودورهــا الريــادي فــي
إطــار مســؤوليتها االجتماعيــة عبــر اســهاماتها لمبــادرات وطنيــة
وعالميــة.
بعــد نجــاح الموســم األول ،واصلــت الشــركة رعايتهــا الرســمية
لــدوري  URCلكــرة قــدم الصــاالت النســائية 2022 / 2021
بالتعــاون مــع اللجنــة النســائية فــي االتحــاد الكويتــي لكــرة القــدم
وذلــك للســنة الثانيــة علــى التوالــي.
كمــا قامــت الشــركة بدعــم مبــادرة األمــم المتحــدة "Orange
 "The Worldبإضــاءة كل مــن مارينــا مــول ومارينــا كريســنت
لمــدة  16يومـ ًـا باللــون البرتقالــي تضامنـ ًـا مــع هــذا اليــوم العالمــي
للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة.
هــذا ،وتواصــل الشــركة إســهامها وتطبيقهــا لبرامــج التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي مــن شــأنها تمكيــن الشــباب
وكذلــك تعزيــز تكافــؤ الفــرص.
التطلعات لعام 2022
ً
ناعــا فــي قطــاع التطويــر العقــاري ،نبقــى واثقيــن
كوننــا ُص
بقدراتنــا .إذ مــع العــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة ،تتمتــع الشــركة
اليــوم بالمقومــات التــي تمكنهــا للمحافظــة علــى مرونــة ومتانــة
أعمالهــا خــال العــام المقبــل .ســتركز الشــركة علــى تعزيــز
اإليــرادات مــن أصولهــا واســتثماراتها ،وتنويــع مصــادر دخلهــا،
ـا عــن إيجــاد فرص
واســتهداف فــرص اســتثمارية جديــدة لهــا ،فضـ ً
لمحفظــة األراضــي المملوكــة لهــا .كمــا تســعى الشــركة فــي
تنفيذهــا لصفقــة اندمــاج عــن طريــق الضــم مــع شــركة الضيافــة
القابضــة (ش.م.ك-قابضــة) وشــــركة أبــــراج المتحــدة القابضــــة
(ش.م.ك-مقفلــة) ،ممــا يعــزّ ز محفظــة شــركة العقــارات المتحدة
مــن األصــول المــدرّ ة للدخــل ويحقــق قيمــة مضافــة ســيمكنها
مــن زيــادة حقــوق ملكيــة الشــركة للمســاهمين وذلــك مــن خــال
إصــدار أســهم جديــدة.
وعلــى صعيــد التطويــر العقــاري ،تعتــزم الشــركة فــي عــام 2022
وفــق جدولهــا الزمنــي علــى إنجــاز مشــاريعها بـــ "ضاحيــة حصــة"
فــي الكويــت ،والبــدء باألعمــال الرئيســية لتشــييد فنــدق فئــة
الخمــس نجــوم مــع مكونــات ســكنية راقيــة بمشــروع منتجــع
أســوفيد فــي المغــرب ،وكذلــك التوجــه لتنشــيط محفظــة
مشــاريعها فــي مصــر.
ً
أود أن انتهــز هــذه الفرصــة ألتقــدم بخالــص الشــكر
وختامــاّ ،
والتقديــر إلــى مجلــس اإلدارة علــى قيادتهــم الحكيمــة ودعمهــم
المســتمر لنــا ،والشــكر موصــول أيضـ ًـا لجميــع مســاهمينا وعمالئنــا
أود أن أشــكر موظفينــا الكــرام
الكــرام علــى ثقتهــم الغاليــة .كمــا ّ
علــى جهودهــم المبذولــة وعطائهــم الالمحــدود نحــو تحقيــق
المزيــد مــن الريــادة لشــركتنا فــي التطويــر العقــاري وتحقيــق
أهدافنــا.

مازن عصام حوا

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة
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موجز عن أداء الشركة
ً - KD 84.9االيرادات
Revenueلتصنيف
by Segmentوفقا
million
األصول
ك. مليون د84.9

ً
وفقا لالنتشار الجغرافي
الموجودات
Assets by Geography KD 600.4 million
ك. مليون د600.4

0%
14%

20%
25%

25%

12%

11%
19%

43%

11% الفنادق

Hospitality
43%

30%

1%

Property
trading
الخدمات
العقود و

0% أخرى

30% مصر
Kuwait

25% التأجير

Contracting1%

estate services
للبيعReal
عقارات

19%
Jordan

14% دول أخرى

Real estate development

20% الخدمات العقارية

مجمل الربح للقطاعات
20.1 KD 20.09 million
Grossك.د
Profitمليون
by Segment

 األردنEgypt

25% الكويت
Oman

Others

12% ُعمان

ً
األصول
وفقا لتصنيف
الموجودات
Assets by Segment - KD 600.4 million
ك. مليون د600.4
6%

10%
17%

19%

36%

Rental Activities
Hospitality & Others
2%

Contracting
Real Estate
8%Services

0%

71%
9%
22%

0% الفنادق و قطاعات أخرى
10% الخدمات العقارية

71% المجمعات التجارية
19% المقاوالت

Rental 36%

Hospitality 22%

22% الفنادق

Property trading

Contracting

8% العقود

17% أراضي قابلة للتطوير

36% التأجير

Real estate services

9% عقارات للبيع

Real estate development

2% الخدمات العقارية
6% أخرى
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مجموع القروض حسب الدولة
د.ك
 306مليون
Total Debt
by Geography
KD 306 million

مجموع القروض
 306مليون د.ك

Total Debt KD 306 million

4%

19%

81%

الشركة األم 81%

6%
4%

86%

الشركات التابعة 19%

OMAN

JORDAN

الكويت 86%
األردن 6%

EGYPT

KUWAIT

مصر 4%

ُعمان 4%
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موجز عن أداء الشركة
REVENUE
االيرادات  -مليون د.ك
2021

84.9

2020

96.3

113.8

2019

103.5

2018

اجمالي الموجودات  -مليون د.ك

TOTAL ASSETS

600.4

2021

607.0

2020

622.8

2019

616.8

2018

د.ك
 -PROFITمليون
ربح التشغيل
OPERATING
2021

5.7

-3.2

8.7

9.0

18

2020

2019

2018

حقوق

 EQUITYمليون د.ك
الملكية -
SHAREHOLDERS

169.7

2021

172.7

2020

2019

186.9

193.9

القيمة

2018

فلس*
للسهم -
الدفترية
BOOK
VALUE
*PER SHARE

158

2021

161

2020

2019

174

2018

180

*تم احتساب القيمة الدفترية للسهم بناءا على عدد األسهم القائمة

غير النقدية
األرباح قبل المعامالت
Earnings before non-cash items
2021

7.1

-5.9

7.3

2020

2019

1.6

2018
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نبذة عن
شركة العقارات المتحدة
20

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  600مليون دينار
كويتي ( 2مليار دوالر أمريكي) كما في  31ديسمبر  .2021وقد
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 اإلستخدامات في
مقدمتها مارينا مول وفندق مارينا في الكويت ،صاللة جاردنز مول

وصاللة جاردنز رزيدنسز في ُعمان والعبدلي مول في األردن ،وروشه

فيو  1090في لبنان ،فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس وفندق
ً
وناديا للغولف وفندق
والدورف أستوريا وأسوار رزيدنسز في مصر،
فئة خمس نجوم وفلل وشقق فاخرة بمنتجع أسوفيد في المغرب.

تعتبر شركة العقارات المتحدة الذراع العقاري لمجموعة شركة
مشاريع الكويت (القابضة) وهي شركة قابضة تركز على االستثمار

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وقد نجحت استراتيجية

شركة المشاريع القائمة على االستحواذ على الشركات في المنطقة
ً
عاما.
وتطويرها وتوسعة نطاقها وبيعها على مدار أكثر من 30
تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إال أن أنشطتها

الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية،

اإلعالم ،العقارات والصناعة .وللمجموعة حصص ُملكية رئيسية في
بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة األصول والخدمات
المصرفية االستثمارية.

التقرير السنوي 2021
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 2021إﻃــﻼق اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻟﻤﺸــﺮوع اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ﺑﻀﺎﺣﻴــﺔ
ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺒﺎرك.
اﻻﻧﺘﻬــﺎء ﻣــﻦ أﻋﻤــﺎل اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﻟﻤﺸــﺮوع أﺳــﻮﻓﻴﺪ
ﻻﻧﻄــﻼق أﻋﻤــﺎل اﻟﺒﻨــﺎء ﻟﻔﻨــﺪق ﺳــﺎﻧﺖ رﻳﺠــﺲ ﻣﺮاﻛــﺶ
وﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ وﺣــﺪات ﺳــﻜﻨﻴﺔ راﻗﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺮاﻛــﺶ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.
إﻃــﻼق اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻟﻤﺸــﺮوع ﺑﻴــﻮت ﺣﺼــﺔ اﻟﺴــﻜﻨﻲ ﺑﻀﺎﺣﻴــﺔ
ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺒﺎرك.
2020
اﻟﺒــﺪء ﺑﺄﻋﻤــﺎل اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻟﻤﺸــﺮوع
أﺳﻮﻓﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺶ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.

لمحة في شركة

ﺗﻮﻗﻴــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣــﻊ ﻣﺎرﻳــﻮت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ
 2019إﻃﻼق ﻣﻨﺘﺠﻊ ﺳﺎﻧﺖ رﻳﺠﻴﺲ ﻣﺮاﻛﺶ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.
ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻟﻤﺸــﺮوع أﺑــﺮاج ﺣﺼــﺔ اﻟﺴــﻜﻨﻲ ﻓــﻲ ﺿﺎﺣﻴــﺔ
ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺒﺎرك.

2018

إﺻــﺪار اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺳــﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤــﺔ  60ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨــﺎر ﻛﻮﻳﺘــﻲ
ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﺗﻤﻠــﻚ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺒﺪﻟــﻲ ﻣــﻮل ﺑﻨﺴــﺒﺔ  %100ﺑﻌــﺪ
ّ
إﺗﻤــﺎم ﺻﻔﻘــﺔ ﻣﺒﺎدﻟــﺔ اﻷﺻــﻮل ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺒﺪﻟــﻲ ﻣــﻮل
وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﺑﻮﻟﻴﻔﺎرد.

2017

ﺗﻤﻠــﻚ أراﺿــﻲ ﻓــﻲ ﺿﺎﺣﻴــﺔ ﺣﺼــﺔ اﻟﻤﺒــﺎرك ،أول ﻣﻨﻄﻘــﺔ
ّ
ﺷــﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻌــﺪدة اﻹﺳــﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻳﻘــﻮم ﺑﺒﻨﺎﺋﻬــﺎ
وﺗﺸﻴﻴﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
إﻧﺠــﺎز ﻣﺸــﺮوع ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻤﺮﺣﻮﻣــﺔ اﻟﺸــﻴﺨﺔ ﺳــﻠﻮى ﺻﺒــﺎح
اﻷﺣﻤــﺪ اﻟﺼﺒــﺎح ﻟﻠﺨﻼﻳــﺎ اﻟﺠﺬﻋﻴــﺔ واﻟﺤﺒــﻞ اﻟﺴــﺮّ ي وﻫــﻮ أول
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
إﺳــﺘﺤﻮاذ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧــﻲ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻋﻠــﻰ ﺣﺼــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛﺔ
إﻧﺸــﺎء اﻟﻘﺎﺑﻀــﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ،%40وﻫــﻲ ﺷــﺮﻛﺔ راﺋــﺪة
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻹﻧﺸﺎء.

ﻋﻤﺎن ﻓﻲ اﻷردن.
إﻓﺘﺘﺎح اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﻣﻮل ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ً
 2016إﻧﺠــﺎز ﻣﺸــﺮوع أﺳــﻮار رزﻳﺪﻧﺴــﺰ ﺑﻤﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻘﺎﻫــﺮة اﻟﺠﺪﻳــﺪة
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

2015

إﻓﺘﺘــﺎح اﻟﺮوﺷــﺔ ﻓﻴــﻮ  1090ﺑﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺮوﺷــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻴﺮوت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
ﺗﻤﻠــﻚ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﺴــﺎﺣﺔ  2ﻣﻠﻴــﻮن ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑــﻊ ﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ
ّ
ﻣﺸﺮوع ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب.

ﺣﺼﻮل ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺳﻨﺪات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ ""BBB
ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ وﻛﺎﻟــﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴــﻒ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧــﻲ "ﻛﺎﺑﻴﺘــﺎل
 2014إﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺲ“.
ﻋﻤﺎن ﻓﻲ اﻷردن
.إﻓﺘﺘﺎح اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﺑﻮﻟﻴﻔﺎرد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ّ
إﻓﺘﺘــﺎح ﻣﺸــﺮوع ﺻﻼﻟــﺔ ﺟﺎردﻧــﺰ ﻣــﻮل ﻣــﻊ ﻓﻨــﺪق وﻫــﻮ أول
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎري ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﻼﻟﺔ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎن.
ﺣﺼــﻮل اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗــﺮض ﺑﻘﻴﻤــﺔ  80ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر
 2013أﻣﺮﻳﻜــﻲ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨــﻚ اﻷوروﺑــﻲ ﻹﻋــﺎدة اﻹﻋﻤــﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﻣﻮل.
إﺻﺪار اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ  60ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ.

22

إﻓﺘﺘــﺎح ﺑــﺮج ﻛﻴﺒﻜــﻮ واﻟــﺬي ﻳﻤﺜــﻞ ﺗﺤﻔــﺔ
ﻣﻌﻤﺎرﻳــﺔ ﻣﺘﻤﻴــﺰة ﻣﺘﻌــﺪدة اﻹﺳــﺘﺨﺪاﻣﺎت
ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺗﻤﻠــﻚ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻟﻤﺸــﺮوع اﻟﺮوﺷــﺔ ﻓﻴــﻮ
ّ
 1090ﺑﻨﺴــﺒﺔ  %100ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺻﻔﻘــﺔ
ﺑﻴــﻊ ﺣﺼــﺺ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛﺔ ﻓــﺮدان اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.

ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻣﺸــﺮوع أﺳــﻮار رزﻳﺪﻧﺴــﺰ
ﺑﻤﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻘﺎﻫــﺮة اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ
ﻣﺼــﺮ وﻣﺸــﺮوع اﻟﺮوﺷــﺔ ﻓﻴــﻮ
 1090ﺑﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺮوﺷــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻴﺮوت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.

2012

2010

1973

AT A
URCالمتحدة
العقـارات

ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘــﺎرات اﻟﻤﺘﺤــﺪة وﻫــﻲ ﺷــﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم أﻣﻴﺮي ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧــﻲ اﻟﻤﺘﺤــﺪة وﻫــﻲ إﺣــﺪى اﻟﺸــﺮﻛﺎت
اﻟﺮاﺋــﺪة ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺘﺸــﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨــﺎء واﻟﻤﻘــﺎوﻻت ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.

1975

ً
ﻣﺸــﺮوﻋﺎ داﺧــﻞ اﻟﻜﻮﻳــﺖ
ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻣﺤﻔﻈــﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺔ 15
ً
وأﻣــﻼﻛﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨــﺔ ﺑﻮﺳــﻄﻦ ﻓــﻲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤــﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

1976

ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻣﺠﻤــﻊ ﺑﻴﺒــﻲ اﻟﺴــﻜﻨﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺪﻋﻴــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.

1978

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﻤﺴﻴﻞ وﻫﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺘﻌﺪد اﻹﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

1979

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻫﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺘﻌﺪد اﻹﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

1983

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻊ أﻧﻮار اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

1984

إدراج ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘــﺎرات اﻟﻤﺘﺤــﺪة )ش .م .ك -ﻋﺎﻣــﺔ( ﻓــﻲ
ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺮﺣﺎب اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

1986

إﻧﺠــﺎز اﻟﻤﺴــﺠﺪ اﻟﻜﺒﻴــﺮ وﻫــﻮ أﻛﺒــﺮ ﻣﺴــﺠﺪ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ
وﻳــﺰدان ﺑﺘﺼﻤﻴﻤــﻪ ﻛﺄﺟﻤــﻞ ﺗﺤﻔــﺔ ﻣﻌﻤﺎرﻳــﺔ إﺳــﻼﻣﻴﺔ
ﺷﻴﺪت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

1997

ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻋﺎﻟــﻢ اﻟﻤﺎرﻳﻨــﺎ وﻫــﻮ أول ﺻــﺮح ﻓﺮﻳــﺪ ﻣﺘﻌــﺪد
اﻹﺳــﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺑﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺴــﺎﻟﻤﻴﺔ وﻛﺬﻟــﻚ ﻣﻨﺘــﺰه ﺻﺎﻟــﺢ
ﺷﻬﺎب اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻠﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
إﻃﻼق اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

2000
2001

ﺗﺼﻨﻴــﻒ ﺳــﻨﺪات اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻷول ﻣــﺮة ﻓــﻲ اﻟﻘﻄــﺎع
ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ وﻛﺎﻟــﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴــﻒ ) (BBB-اﻟﻌﻘــﺎري ﻋﻨــﺪ اﻟﻔﺌــﺔ
اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ "ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل إﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺲ".

2002

ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﻌﺒﺪﻟــﻲ ﻣــﻮل وﻫــﻮ أول
ﻣﺮﻛــﺰ ﺗﺴــﻮق ﺿﻤــﻦ ﻣﺸــﺮوع
ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺒﺪﻟــﻲ ﻓــﻲ
ﻋﻤﺎن ﻓﻲ اﻷردن.
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ّ

ﺗﺄﺳــﻴﺲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻹدارة
اﻟﻤﺮاﻓــﻖ وﻫــﻲ إﺣــﺪى اﻟﺸــﺮﻛﺎت
اﻟﺮاﺋــﺪة ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺨﺪﻣــﺎت
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ.
ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻓﻨــﺪق ﻓﻴﺮﻣﻮﻧــﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨــﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

2009

2007

ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮج اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻫﻮ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ وﻣﺤﻼت
ّ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

2003

إﻓﺘﺘــﺎح ﻣﺎرﻳﻨــﺎ ﻣــﻮل ،أﺷــﻬﺮ ﻣﺮﻛــﺰ ﺗﺴــﻮق وﺗﺮﻓﻴــﻪ ﺿﻤــﻦ
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺎرﻳﻨﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻨﺪق ﺳﻔﻴﺮ ﺑﺤﻤﺪون ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.

2005
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جوائز الشركة
خالل العام
24

خمس جوائز مرموقة من
فئة  5نجوم لـ ”أبراج حصة"
",بيوت حصة" و"أسوفيد"

حصدت شركة العقارات المتحدة على جوائز مرموقة من فئة  5نجوم

لمشاريعها التطويرية وذلك ضمن جوائز العقارات العربية واألفريقية

لعام  2021والتي منحتها المنظمة الدولية لجوائز العقارات لتشمل

"أفضل تطوير سكني" و "أفضل تصميم سكني" لمشروع أبراج

حصة ،وكذلك جائزتي "أفضل مشروع سكني" و "أفضل تصميم

فندق" لمشروع أسوفيد بالمغرب ،وجائزة "أفضل تصميم للمساكن

المتعددة" لمشروع بيوت حصة ،باعتباره من روائع أعمال شركة

دار "إس إس إتش" لالستشارات الهندسية.

ً
معيارا للتميز في قطاع
وتبرز أهمية هذه الجوائز العالمية باعتبارها

التطوير العقاري بالمنطقة لتؤكد مكانة الشركة كمطور عقاري

جدير بثقة العمالء في مشاريعها العقارية المصممة بأرقى معايير
ً
أسسا
االبتكار واالستدامة وتوظيف التقنيات المتطورة لترسي

مبتكرة في فنون التصميم والهندسة المعمارية.
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جائزة المطور العقاري من
إنترناشونال فاينانس
ً
تقديرا إلنجازات شركة العقارات المتحدة كأحد
وتأتي تلك الجائزة

"المطور العقاري
حصدت شركة العقارات المتحدة على جائزة
ّ
ً
ابتكارا" في الكويت وذلك من قبل لجنة "جوائز
المجتمعي األكثر

رواد القطاع التطوير العقاري في الكويت لما حققته من تصميم
ّ

والمختصة في قطاع التمويل واألعمال" ،إنترناشونال فاينانس".

تطوير أول مشروع مجتمعي متكامل في البالد.

إنترناشونال فاينانس" التي تشرف عليها المجلة البريطانية الرائدة

26

ّ
شقت الشركة مسيرة
وإنجاز لمشاريع عمرانية مستدامة ،حيث

أفضل ملعب للغولف
في المغرب وأفريقيا لعام 2021

حاز منتجع أسوفيد على جائزتي "أفضل ملعب للغولف في المغرب"

و "أفضل ملعب للغولف في أفريقيا" وذلك ضمن جوائز الغولف

العالمية لعام  .2021ويأتي هذا الفوز كإضافة جديدة لمنتجع

أسوفيد الحافل بالجوائز العالمية المرموقة.

Morocco's
Best Golf Course

Africa's
Best Golf Course
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المسؤولية األجتماعية
للشركة
28

دوري  URCلكرة قدم الصاالت
النسائية 2021/2022
للسنة الثانية على التوالي ،قامت شركة العقارات المتحدة برعاية
رسمية لـ "دوري  URCلكرة قدم الصاالت النسائية" لموسم
 2022 / 2021وذلك بعد نجاح موسمه األول الذي أقيم خالل
عامي .2021 / 2020
تفخر شركة العقارات المتحدة بدعمها المتواصل لحركة الرياضة
الكويتية بما في ذلك كرة القدم النسائية والتي شهدت موجة
تغيير الفت في الساحة المحلية ،إذ حظيت بمشاركة  150العبة
من ستة أندية كرة قدم نسائية في  35مباراة أقيمت خالل هذا
الدوري .حيث تهدف سياسة الشركة إلى توفير تكافؤ الفرص
للمبادرات االجتماعية والمواهب الشبابية على جميع األصعدة
منها األنشطة الرياضية والتي تكمن أهميتها في صقل المواهب
وتنمية القدرات وكذلك التأثير اإليجابي على المجتمعات.

تضيء  URCعالم المارينا باللون
البرتقالي
ً
دعما للمبادرة العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة والتي
ً
برتقاليا"
"لون العالم
أطلقتها منظمة األمم المتحدة تحت شعار ّ

أضاءت شركة العقارات المتحدة كل من مارينا مول ومارينا كريسنت
ً
يوما من تاريخ  25نوفمبر ولغاية 10
بعالم المارينا لمدة  16عشر

ديسمبر .2021

وفي إطار مسؤوليتها االجتماعية ،تدعم شركة العقارات المتحدة
المبادرات العالمية لمنظمة األمم المتحدة الهادفة إلى معالجة

القضايا االجتماعية وكذلك االجراءات المتخذة ضد انتهاكات حقوق
اإلنسان .إذ تؤكد الشركة على التزامها الواضح للدفاع عن حقوق
ً
أيضا بهدف العيش في عالم آمن دون شعورهن
المرأة والفتيات
بالخوف أو تعرضهن إلى سوء المعاملة أو االضطهاد.
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مشاريع
تحت التطوير
30
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الكويت
32

ُتعد مشروع ضاحية حصة ،والتي تقع في ضاحية حصة المبارك في
الكويت ،أحدث مشروع شامل ومتعدد اإلستخدامات ،تمثل معالمه
الواجهة الحضارية الجديدة التي تعج بالحركة والحياة .فالمشروع
يضم مجموعة واسعة من الوحدات سكنية الراقية باإلضافة إلى
األنشطة التجارية المتنوعة في مكان واحد ،مثل المكاتب التجارية

والعيادات الطبية والشقق الفندقية باإلضافة إلى المتاجر ومحالت
ً
ومركزا للضاحية ،ليكون بذلك
التجزئة وكذلك المطاعم والكافيهات
وجهة فريدة تلهم الباحثين عن نمط حياة عصرية غير مسبوقة.

ومشروع ضاحية حصة تم تصميم مكوناته السكنية من قبل شركة
دار "إس إس إتش" لإلستشارات الهندسية ،أما المكونات المتعددة
االستخدامات فهي من تصميم المكتب اإلستشاري الياباني نيكين
سيكي ،إحدى أكبر شركات التصميم المعماري والهندسي في
العالم ،وذلك بالتعاون مع المكتب العربي لإلستشارات الهندسية،
ً
أيضا إحدى أكبر الدور اإلستشارية الرائدة والمتعددة
الذي يعتبر
التخصصات في الكويت ،لينتج عن هذا التعاون حي شامل ومتكامل
بتصميم عالمي فريد وبطابع جمالي مبتكر للمرافق والخدمات التي
تتضمن ممشى للتنزه محاط بطبيعة خالبة من الحدائق والمساحات
ً
ً
جديدا
بعدا
الخضراء ،إلى جانب المساحات المفتوحة ،تضيف بدورها
ً
معا ،وسط أجواء حضارية
على تجربة العيش والعمل واإلستمتاع
نابضة بالحياة في بيئة صحية مستدامة ،تالقي تطلعات السكان
ومرتادي المشروع.

التقرير السنوي 2021

33

أبــراج حـصة
34

من قلب ضاحية حصة النابضة بالحياة ،يطل مشروع أبراج حصة
مباشرة على الخليج العربي بالقرب من مدينة الكويت .ويوفر مشروع
أبراج حصة 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
ً
بعدا
من المناظر البانورامية الخالبة على البحر والمدينة لتضيف
ً
جديدا لتجربة سكنية عصرية.
ً
طابقا ،يمتدا على مساحة أرض
يتألف كل برج من البرجين من 40
مربعا ومساحة بناء تصل إلى  70,000متراً
ً
ً
مترا
قدرها 5,500
ً
معا مشروع أبراج حصة وهي تحفة معمارية فريدة
مربعا،
ليكونا ً
ّ

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
لتضيف بذلك تجربة سكنية معاصرة تجمع بين الحداثة والخصوصية.

مساحة أرض

ً
ً
5,500
مربعا
مترا

مساحة بناء

ً
ً
مربعا
مترا
حوالي 71,800

إجمالي الوحدات السكنية

204

عدد األبراج

2

عدد الطوابق

ً
40
طابقا

عدد مواقف السيارات

448

تاريخ اإلنجاز المتوقع

2022
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بيوت حصة
36

يعد بيوت حصة أحدث مكون سكني راقي ضمن مشروع ضاحية
ُ
حصة على مقربة من شارع الخليج العربي ومدينة الكويت النابضة.
صمم الشكل الهندسي للمشروع ليحاكي أساليب معمارية تقليدية
يتميز بطابع من البساطة واألصالة والخصوصية .وبفضل موقعه
االستثنائية ،ينفرد مشروع بيوت حصة بتصميم فريد ومعاصر
ً
ً
جديدا
مفهوما
للعيش واالستمتاع بالمرافق والخدمات لتضيف
لتجرية سكنية عصرية.
تم تصميم مشروع بيوت حصة من قبل شركة دار "إس إتش"
لإلستشارات الهندسية ،واحدة من أبرز شركات التخطيط والتصميم
يتكون المشروع من  40وحدة
في منطقة الشرق األوسط .حيث
ّ
تاون هاوس راقية وبنايتين متجاورتين بإرتفاع  12طابق لكل منهما
تشمل  104شقة فاخرة متضمنين  7وحدات البنتهاوس ،صممت
بأعلى مستويات الفخامة والرفاهية وسط طبيعة ناضرة وبإطاللة
على الخليج العربي وعلى مقربة من قلب مدينة الكويت النابضة.

مساحة أرض

ً
ً
13,000
مربعا
مترا

مساحة بناء

ً
ً
مربعا
مترا
حوالي 47,000

إجمالي الوحدات السكنية

144

عدد المباني

2

عدد الطوابق

ً
12
طابقا

عدد مواقف السيارات

310

تاريخ اإلنجاز المتوقع

2023
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حصة بالزا
38

هي نقطة تالقي عصرية في تجربة التسوق والتذوق ،ومكان
مثالي فريد لمزيج من العالمات التجارية العالمية والمحلية ،ومزيد
من اللحظات الممتعة مع األهل واألصدقاء.

21,962

ً
ً
مربعا
مترا

إجمالي المساحة المبنية في حصة بالزا.

قطاع المطاعم والكافيهات
مطاعم تتنوع بين الفاخرة والوجبات السريعة تتراوح في المساحة
بين  244متر مربع و 458متر مربع.

قطاع البيع بالتجزئة
 10متاجر فخمة مستقلة تتراوح في المساحة بين  50متر مربع
و 611متر مربع.

مساحة أرض

ً
ً
مربعا
مترا
8,141

مساحة بناء

ً
ً
7,508
مربعا
مترا

إجمالي الوحدات التأجيرية

26

طوابق الوحدات التأجيرية

2

عدد الطوابق

4

عدد مواقف السيارات

229

تاريخ اإلنجاز المتوقع

2023
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عيادات حصة
الطبية
40

توفير رعاية صحية متخصصة بمستوى كفاءات عالية للكوادر الطبية
والتجهيزات لتقديم عناية فائقة في صحة وسالمة الجميع.

41,228

ً
ً
مربعا
مترا

إجمالي مساحة البناء في عيادات حصة  1وعيادات حصة .2
عيادات طبية مزودة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا.

مساحة أرض

ً
ً
4,292
مربعا
مترا

إجمالي المساحة التأجيرية

ً
ً
12,305
مربعا
مترا

إجمالي الوحدات التأجيرية

68

عدد المباني

2

إجمالي عدد األدوار

18

عدد الطوابق

33

عدد مواقف السيارات

137

تاريخ اإلنجاز المتوقع
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مكاتب حصة
التجارية
42

مكان يتواصل فيه رواد األعمال وتزدهر فيه األعمال العصرية.

60,910

ً
ً
مربعا
مترا

إجمالي مساحة البناء لمكاتب حصة  1ومكاتب حصة .2
ً
مكتبا هيكل أسود وواجهات خارجية وتواصل
بنايتين تضم ثمانون
بال حدود.

مساحة أرض

ً
ً
5,237
مربعا
مترا

إجمالي المساحة التأجيرية

ً
ً
16,496
مربعا
مترا

إجمالي الوحدات التأجيرية

80

عدد المباني

2

إجمالي عدد األدوار

16

عدد الطوابق

32

عدد مواقف السيارات

290

تاريخ اإلنجاز المتوقع

نهاية 2023

ay
sw

es
pr

Ex

el

he

ha

Fa

التقرير السنوي 2021

43
00

مركز حصة
44

قلب مجتمع حصة النابض بالمتاجر والمحالت الرائعة صممت لتوفر
لروادها اإلحتياجات اليومية األساسية.

4,262

ً
ً
مربعا
مترا

إجمالي مساحة التأجيرية لمركز حصة.

 25وحدات البيع بالتجزئة

تشمل األسواق المركزية ومطاعم الوجبات السريعة ومحالت
اإللكترونيات والبنوك.

مساحة أرض

ً
ً
4,262
مربعا
مترا

إجمالي المساحة التأجيرية

ً
ً
4,262
مربعا
مترا

إجمالي الوحدات التأجيرية

لغاية 25

عدد المباني

2

إجمالي عدد األدوار

2

عدد الطوابق

2

مبنى مواقف مجاورة
P124 & P125

تاريخ اإلنجاز المتوقع

373
2023
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أجنحة حصة
الفندقية
46

تصاميم داخلية جذابة وواجهات خارجية مضاءة بغاية الجمال
ومرافق فائقة الحداثة ،كلها ستجعل تجربة إقامتكم في أجنحة
حصة مريحة وملهمة.

6,927

ً
ً
مربعا
مترا

إجمالي مساحة البناء لمركز حصة.

مساحة أرض

ً
ً
1,649
مربعا
مترا

إجمالي المساحة التأجيرية

ً
ً
مربعا
مترا
6,927

إجمالي عدد األجنحة الفندقية

90

إجمالي عدد األدوار التأجيرية

19

إجمالي عدد األدوار

29

عدد مواقف السيارات

91

تاريخ اإلنجاز المتوقع

نهاية 2023
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المغرب
48

يتخذ مشروع أسوفيد من مدينة مراكش النابضة بالحياة في
ً
مكانا له ،فهو مشروع يمتد على مساحة تصل
المملكة المغربية
إلى  2.5مليون متر مربع ،وهو منتجع سياحي وسكني متكامل
متعدد اإلستخدامات ومصمم بأسلوب فاخر.
ً
ناديا للغولف مكون
ينقسم المشروع إلى ثالثة مراحل ،تضم األولى
من  18حفرة ،تم تصميمه بأسلوب عالمي ،حائز على العديد من
الجوائز العالمية ،وهو يجمع بين فخامة ورفاهية اللعب ،وسط
المناظر الطبيعة اآلسرة المطلة على قمم جبال األطلس المغطاة
بالثلوج ،ليمنح عشاق لعبة الغولف تجربة فريدة من نوعها .ويضم
ً
ً
ً
ً
ً
خاصا لجميع مستلزمات الغولف،
ومتجرا
فاخرا
مطعما
أيضا
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 60
غرفةو  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.
ً
أيضا مجموعة من الوحدات السكنية
وتوفر المرحلة الثانية للمشروع
الراقية منها 22 :فيال تحمل عالمة تجارية ،و  28فيال إستثمارية ،و
 25فيال سكنية ،و  120شقة ،باإلضافة إلى مساحة تجارية تمتد
ً
ً
مربعا.
مترا
إلى 2,312
وتحتوي المرحلة الثالثة للمشروع على مجموعة من الفيالت والشقق
السكنية المصممة بأعلى مستويات الفخامة .يذكر أن مشروع
منتجع أسوفيد يبعد نحو  8كيلومترات عن مطار مراكش الدولي.

الموقع

مراكش ،المملكة المغربية

مكونات المرحلة الثانية

2

مساحة األرض

فندق سانت ريجيس مراكش إلى جانب فلل سانت ريجس

الفاخرة ومكونات سكنية راقية أخرى ومحالت تجزئة.

تصل إلى  2.5مليون متر مربع

مكونات المرحلة األولى

1

ً
عال من الفخامة
ناديا للغولف مكون من  18حفرة بمستوى ٍ
ً
ً
ً
ً
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.
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مصر
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حاليا في قلب
مشروع أفارس عبارة عن مجتمع سكني فاخر قيد التطوير ًّ

كما تقوم شركة العقارات المتحدة القابضة لإلستثمارات المالية على

وشقق الدوبلكس ،باإلضافة إلى مجمع تجاري ومكاتب تجارية.

ً
وفقا للخطط واإلستراتيجيات المرسومة لها
بالمشاريع في مصر ،وذلك

القاهرة الجديدة ،ويضم  468وحدة سكنية تتنوع بين الشقق العادية

الموقع

الدعم والتنفيذ واإلشراف العام على كافة األنشطة واألعمال الخاصة
من قبل شركة العقارات المتحدة في الكويت.

اجمالي مساحة القابلة للتأجير

القاهرة الجديدة ،مصر

 3,495متر مربع  -تجاري

مساحة األرض

عناصر

 533متر مربع  -محالت

 108,000متر مربع

 61عمارات سكنية

اجمالي مساحة البناء

اجمالي مساحة البناء

 90,857متر مربع  -مساكن
 12,886متر مربع  -تجاري

 468شقق سكنية
 - 580مساكن
 - 285تجاري
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أفارس
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الشركات التابعة
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 العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة) وتعد من إحدى الشركات

الرائدة في مجال تقديم الخدمات المتكاملة إلدارة المرافق.

وقد أبرمت الشركة في عام  2021عدة عقود مع شركات وهيئات
بالقطاعين الحكومي والخاص في الكويت ومنها – بنك الكويت

المركزي ،الهيئة العامة لإلستثمار ،الهيئة العامة لشئون ُ
الق ّصر،
وزارة الشئون االجتماعية ،شركة المباني (مجمع األفنيوز) ،شركة

تأسست في عام  2008وتعد من أول الشركات في الكويت التي

بيتك كابيتال لإلستثمار ،شركة المركز المالي الكويتي ،المجموعة

سياسة اإلبتكار والتكنولوجيا مع مراعاة المعايير التشغيلية المتميزة
َ
وصوال الى مراحل التشغيل وغيرها من
بداية من مراحل التصميم

شركة ريل ستيت هاوس ،مجموعة يونايتد انفستمنت للتجارة

تقدم خدمات متكاملة إلدارة الممتلكات والمرافق وتواصل تطبيق

الخدمات األخرى للمباني والمرافق الحكومية والمجمعات التجارية
والسكنية والمباني المتعددة األغراض ومرافق القطاع النفطي،

اإلستثمارية العقارية الكويتية ،شركة النخلة الكويتية العقارية،

العامة والمقاوالت ،شركة المركز الطبي الكويتي القابضة ،وغيرها
من الشركات األخرى.

وأيضا الخدمات اإلستشارية والصيانة واألمن والتنظيف باإلضافة
الى خدمات أخرى ،ويشمل نشاط الشركة تقديم خدمات إدارة

وتشغيل وصيانة العقارات التجارية والسكنية متعددة اإلستخدام
في عدة دول بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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الشركات التابعة
شركة المباني المتحدة
السيد /محمد سالم الوطيان
الرئيس التنفيذي

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

للخاليا الجذعية والحبل السري ،مبنى النيابة العامة ،مبنى اإلدارة

في مجال اإلنشاءات والمقاوالت لشركة العقارات المتحدة

العامة للخبراء ،مبنى اإلدارة العامة لنزع الملكية للمنفعة العامة

الرائدة في مجال التطوير العقاري في الكويت ومنطقة الشرق

صباح األحمد السكنية ،عدة مشاريع للبنية التحتية بضاحية حصة
ّ
عبدالله
المبارك ،مشروع اإلنشاءات والخدمات العامة بضاحية غرب

(ش.م.ك-عامة) والمملوكة لها بالكامل ،وهي إحدى الشركات

األوسط وشمال أفريقيا .وصنفت شركة المباني المتحدة كشركة

مقاوالت فئة "أولى" منذ عام  1984ولديها سجل حافل بالعديد

من المشاريع المتميزة في الكويت ،حيث بلغت قيمة مشاريعها
المنفذة والجاري تنفيذها حوالي  189مليون دينار كويتي.

وجهاز الـ "  ،" BOTومباني الخدمات العامة بضاحية "  " Cبمدينة

المبارك ومصنع إعادة تدوير اإلطارات بالسالمي).

ً
حاليا بتنفيذ بعض العقود اإلنشائية الهامة
كما تقوم الشركة

ومنها :محطة الخدمات المركزية )  (3في مدينة صباح السالم

في عام  ،2021أبرمت الشركة العديد من العقود لتنفيذ أعمال

الجامعية بمنطقة الشدادية ،مبنى مواقف سيارات متعدد األدوار

البحرية.

 40عمارة من السكن العمودي وأعمال الخدمات الخاصة بها

لمشاريع البنية التحتية بضاحية حصة المبارك و مدينة صباح األحمد

ومن أبرز العقود اإلنشائية المكتملة التنفيذ والتي قامت الشركة
بتنفيذها (مركز الفحيحيل الصحي ،مبنى مركز الشيخة سلوى الصباح

في الحرم الجامعي بجامعة الكويت بمنطقة الخالدية ،تنفيذ عدد

بالضاحية اإلستثمارية بمدينة صباح األحمد السكنية ،إنشاء وإنجاز

برج إستثماري بمنطقة شرق  ،وعدة مشاريع للبنية التحتية بضاحية

حصة المبارك و مدينة صباح األحمد البحرية.
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الشركات التابعة
شركة الضيافة القابضة

ّ
عبدالله الجابر الصباح
الشيخ /خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

تأسست شركة الضيافة القابضة (ش.م.ك-قابضة) في عام ،2005

وهي مملوكة لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة) بنسبة
ً
عددا من
قدرها  ،81 %حيث تقوم بممارسة نشاطها من خالل

كل من لبنان ومصر.
الشركات التابعة لها ،والتي تتوزع أنشطتها في ٍ
َ
عددا من
كما تتضمن المحفظة اإلستثمارية المملوكة للشركة

المشاريع العقارية المتعددة ومنها فنادق وقطعة أرض ومشروع
تحت التطوير في جمهورية مصر العربية ،وكذلك سفير بحمدون
وروشه فيو  1090في لبنان.

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  ،1976وهي 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.
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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

مشروع أسوار رزيدنسز هو مجتمع سكني يضم  75فيال مكونة من

كمقر لها وهي إحدى
(ش.م.م) عام  2008وتتخذ من القاهرة
ٍ
األذرع اإلستثمارية الرئيسية المملوكة لشركة العقارات المتحدة

كيلومترا
حاليا على بعد 40
ً
مدينة حديثة مزدهرة يجري تطويرها ًّ

وبموجب الخطط واإلستراتيجيات المرسومة لها من قبل شركة

حاليا
مشروع أفارس هو عبارة عن مجتمع سكني فاخر قيد التطوير ًّ

القابضة لإلستثمارات المالية على الدعم والتنفيذ واإلشراف العام

الشقق العادية وشقق الدوبلكس ،باإلضافة إلى مجمع تجاري

(ش.م.ك-عامة) في جمهورية مصر العربية.

العقارات المتحدة في الكويت ،تقوم شركة العقارات المتحدة

على كافة األنشطة واألعمال الخاصة بالمشاريع في مصر وذلك
بتوليها مسؤولية إدارة المحفظة اإلستثمارية والتطوير العقاري،

ثالثة طوابق ،ويقع على الجانب الشرقي من القاهرة الجديدة ،وهي
من القاهرة في جمهورية مصر العربية.

في قلب القاهرة الجديدة ،ويضم  468وحدة سكنية تتنوع بين
ومكاتب تجارية.

وكذلك عمليات اإلشراف والتخطيط ومتابعة المشاريع لشركة

العقارات المتحدة وشركاتها التابعة في مصر ومن أهمها:

 -1مشروع أسوار رزيدنسز المملوك لشركة أسوار المتحدة
لإلستثمار العقاري

 -2مشروع أفارس السكني المملوك لشركة منازل المتحدة
لإلستثمار العقاري

التقرير السنوي 2021

65

الشركات التابعة
والزميلة للمجموعة
66

الشركات اإلقليمية
شركة العقارات المتحدة – األردن
السيد /عبد المجيد عطا ّ
الله الكباريتي
الرئيس التنفيذي

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

في التسوق والترفيه ،يتضمنها مزيج من العالمات التجارية المتنوعة

لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة) بالمملكة األردنية

هذا المشروع الفريد على دعم وتنشيط اإلقتصاد الوطني في

كمقر لها ،وهي إحدى األذرع اإلستثمارية
عمان
وتتخذ من مدينة ّ
ٍ

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

أسهم
إلى جانب روعتها ودقة تصميمها المعماري الفريد .فيما
َ
المملكة األردنية الهاشمية بفضل توفير اآلالف من فرص العمل
للقوى العاملة وبوظائف تلبي مختلف األنشطة والخدمات لتعزيز
هذا القطاع.

تحفة فنية وعالمة بارزة لكبرى المشاريع العقارية الرائدة للشركة
ً
ً
ً
جديدا لتجربة عصرية غير مسبوقة
مفهوما
مضيفة بذلك
في األردن،
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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  ،35.7 %إلى جانب ُ
تملك باقي الحصص لشركات
تابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو".

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.

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
المكاتب التجارية والعيادات الطبية والشقق الفندقية
ً
ومركزا للضاحية.
المتاجر ومحالت للتجزئة والمطاعم والكافيهات

شركة أبراج المتحدة القابضة
السيد /أحمد سعود السميط

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

تأسست شركة أبراج المتحدة القابضة (ش.م.ك-قابضة) عام ،2006

وهي 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 .كما

تمتلك الشركة مبنى المارينا بالزا في منطقة السالمية.
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الشركات الزميلة
مجموعة أسوفید
السيد /يحيا الريضى
المدير التنفيذي

تقود مجموعة أسوفيد من خالل شركاتها التابعة والمتخصصة في
مجال التطوير العقاري والخدمات بتطوير وإدارة مشروع أسوفید في
مدينة مراكش بالمملكة المغربية .مجموعة أسوفيد هو مملوك
كمقر
من قبل شركة أسوفید بي ڤي ،والتي تتخذ من هولندا
ٍ
لها ،وهي شركة زميلة لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة)
بنسبة ُ
تملك قدرها  49 %والتي تدير التطوير العقاري للمجموعة
في مشروع أسوفيد.
ومشروع أسوفيد هو منتجع سياحي وسكني فاخر متكامل ومتعدد
قدر بـ  2.5مليون متر
اإلستخدامات يمتد على مساحة إجمالية ُت َّ

مربع ويقع في مدينة مراكش النابضة بالحياة .وتشمل المرحلة
األولى لمنتجع أسوفيد نادي للغولف المكون من  18حفرة الحائز

على جوائز عديدة حيث صمم بأسلوب عالمي متميز إلى جانب عدد
من الفيالت السكنية الراقية .وتضم المرحلة الثانية من المشروع
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 الخمس 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 100 %
من شركة إنشاء القابضة بصفقة قيمتها اإلجمالية قدرها 13.75
مليون 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
وإدارة الفنادق .وفي عام  ،1984أدرجت شركة الفنادق الكويتية

في سوق الكويت لألوراق المالية ،مما يعكس إستقرار وضعها
المالي والتشغيلي .ومنذ نشأتها ،شاركت شركة الفنادق الكويتية
في العديد من المشاريع الكبيرة ،منها فنادق هيلتون العالمية
في الكويت والخرطوم ،فندق تشرشل في لندن ،ومشاريع أخرى
ً
ً
ودوليا.
محليا
مماثلة
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القاعدة الولى
بناء هيكل متوازن لمجلس الدارة
•

نبذة عن تشكيل مجلس الدارة ،وذلك على النحو التي:

السم

تاريخ

تصنيف

المؤهل العلمي والخبرة العملية

العضو

النتخاب/
التعيين

الشيخة /بيبي ناصر صباح الحمد الصباح هي رئيس مجلس إدارة شركة العقارات

2019/04/29

المتحدة (ش.م.ك-عامة) .حيث إنضمت لعضوية مجلس الدارة عام  2006ولها خبرة
تزيد عن  15عاما في المجال الداري والعقاري ،تبوأت من خالل عضويتها المشاركة
في العديد من اللجان المتخصصة في العمال الدارية والمالية والتشغيلية المتعلقة
بعمليات وأنشطة الشركة.
الشيخة /بيبي ناصر صباح الحمد الصباح

غير
تنفيذي

تخرجتت الشتتتتتتيختة /بيبي نتاصتتتتتتر الصتتتت تبتاح من جتامعتة نيو ستتتتتتكول في متدينتة نيويورك
بالواليات المتحتدة المريكيتة ستتتت تنتة  ،2003ولهتا العتديد من الستتتت تهتامات الجتمتاعيتة
والنستتانية حيث أستتستتت جمعية العمل الجتماعي عام  2005وهي إحدى منظمات
المجتمع المتدني الكويتيتة التي تهتدل إلى حمتايتة ودعم وتوفير الختدمتات لضتتتتتتحتايتا
انتهاكات حقوق النسان وأولئك الذين تم تهميشهم.
كما حصلت على جائزة شايلو المرموقة لترويجها المستمر لحقوق النسان في الخليج
العربي.
إنضم السيد /مازن عصام حوا إلى شركة العقارات المتحدة في عام  2020بمنصب
ً
ً
ً
عضوا في الدارة التنفيذية لدى شركة
تنفيذيا للمجموعة .حيث كان قبل ذلك
رئيسا

2019/04/29

ً
عاما .ومنذ
مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) خالل سنوات عمله البالغة حوالي 20

إنضمامه لمجموعة كيبكو في عام  ،2001عمل مع فريق المالية والمحاسبة ليشغل

ً
ً
متوليا مسؤولية التمويل والعمليات.
نائبا للرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة،
بعدها
وقد تولى العديد من المناصب الرفيعة في الدارات التنفيذية ومجالس إدارات
الشركات التابعة لمجموعة كيبكو خالل فترة عمله.
السيد /مازن عصام حوا
(ممثل شركة الضيافة المتحدة العقارية)

تنفيذي

يتمتع السيد /حوا بخبرات متعددة والتي إكتسبها من خالل المناصب التي شغلها
ً
دورا
بالعديد من قطاعات مجموعة كيبكو تشمل العقار والخدمات المالية .وكان له

ً
محوريا بنمو النشطة والعمليات لعدد من الشركات التابعة للمجموعة .حيث كان
يقود المهمة الستشارية لتحديد التوجه الستراتيجي والتخطيط المالي والحوكمة
وذلك ضمن إطار إستراتيجية مجموعة كيبكو.
يحمل السيد /حوا شهادة ماجستير إدارة العمال من جامعة الدراسات العليا لإلدارة
في باريس وهو خرّ يج الجامعة المريكية اللبنانية ،وقد حضر العديد من برامج التدريب
التنفيذي أبرزها برنامج إدارة العمال في كلية هارفارد لألعمال وهو حاصل على عدة

شهادات مهنية من معاهد معتمدة في الواليات المتحدة المريكية.
السيد /طارق محمد عبد السالم
(ممثل شركة شمال أفريقيا الولى
العقارية)
الشيخ /فاضل خالد الجابر الصباح

غير
تنفيذي
مستقل

حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الكويت – وله خبرة في الدارة المالية

2019/04/29

والستشارات والستثمارات المالية والعقارية لكثر من  31عاما.
ً
عاما في العمل الداري
حاصل على مؤهل في إدارة العمال وله خبرة تزيد عن 37

2019/04/29

والستثمار العقاري.
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حصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة دنفر بأمريكا عام 2002

2020/07/09

وبدأ حياته المهنية كمحلل لقسم الستثمارات البديلة في الصندوق الكويتي للتنمية
القتصادية العربية وبالخص في محافظ صناديق التحوط .
إنضم السيد /محمود تيفوني إلى قسم إدارة الصول في شركة كامكو لالستثمار عام
السيد /محمود علي محمود تيفوني

غير

(ممثل شركة الزاد العقارية)

تنفيذي

السيد /عادل جاسم الوقيان

غير

رائدا في تطوير وإعادة هيكلة الدارة،
عاما الماضية كان له دورً ا ً
 ،2006وخالل ال ً 14
بالضافة لمساهمته في إنشاء أدوات إستثمارية عديدة من محافظ وصناديق منها

على سبيل المثال صندوق كامكو الكويت الخليجي .
السيد /محمود تيفوني هو رئيس إدارة إستثمارات السهم والدخل الثابت في شركة
كامكو لإلستثمار وعضو مجلس إدارة في شركة منافع القابضة ،وعضو مؤسس في
جمعية العمل الجتماعي ( )SWSللمجتمع المدني الكويتي الذي تأسس في عام
.2005

(ممثل شركة التضامن المتحدة القابضة)

تنفيذي

السيد /عبد المير قاسم جعفر علي

مستقل

حاصل على درجة الماجيستير في إدارة العمال من جامعة يو اس آي بالواليات المتحدة

2019/04/29

وله خبرة تزيد عن  33عاما في القطاع المصرفي والستثمار العقاري.
حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة

ً
سابقا منصب عضو مجلس الدارة في شركة
المريكية سنة  2006وكان يشغل

2019/04/29

الضيافة القابضة والشركة المتحدة لدارة المرافق وشركة الريف العقارية بعمان وكان
يشغل منصب مدير عام شركة يونيفرسال المتحدة وشركة العقارات المتحدة البحرين
ً
عاما في مجال المقاوالت والعقارات.
وله خبرة تزيد عن 16

السيد /عبده سالمه الضبع حائز على شهادة في القانون من كلية الحقوق جامعة
االسكندرية -بجمهورية مصر العربية – كما أنه شارك في العديد من الفعاليات
والمؤتمرات العلمية والقانونية في مختلف نواحي القانون وممارساته.
السيد /عبده سالمه هو نائب الرئيس للشؤون القانونية والتقاضي وأمين سر مجلس
السيد /عبده سالمه الضبع

أمين

االدارة .لدى السيد /عبده أكثر من  27عاما من الخبرة والتخصص في شتى ومختلف

السر

المجاالت القانونية والقضائيى ومنها القوانين التجارية وقوانين الشركات وقوانين
هيئة أسواق المال ،ويمتلك معرفة واسعة في الجراءات والقواعد والممارسات
القانونية لدول عديدة في منطقة الشرق الوسط  .اكتسب السيد /عبده خبرة كبيرة
في عمليات الدمج واالستحواذ والشراكة بين القطاعين العام والخاص ،وفي مشاريع
التطوير العقاري والبناء والضيافة.
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•

الل البيان التالي:
نبذة عن إ جتماعات مجلس إدارة الشركة ،وذلك من خخال
الل عام 2021
إجتماعات مجلس الدارة خخال

تم تشكيل مجلس الدارة في الجمعية العمومية العادية المنعقدة في  2019/04/29وتم عقد عدد  6إجتماعات لمجلس الدارة خالل عام 2021
وهي كالتالي:

إسم العضو

 )1الشيخة /بيبي ناصر صباح الحمد الصباح
(رئيس مجلس الدارة)

إجتماع رقم

إجتماع رقم

إجتماع رقم

إجتماع رقم

إجتماع رقم

إجتماع رقم

()1

()2

()3

()4

()5

()6

المنعقد

المنعقد

المنعقد

المنعقد

المنعقد

المنعقد

بتاريخ

بتاريخ

بتاريخ

بتاريخ

بتاريخ

بتاريخ

21/03/25

21/05/11

21/08/12

21/11/10

21/11/30

21/12/05

√

√

√

√

√

√

عدد
الجتماعات

6

 )2السيد /مازن عصام حوا
(نائب رئيس مجلس الدارة والرئيس
التنفيذي للمجموعة)
 )3الشيخ /فاضل خالد الجابر الصباح
(عضو مستقل)
 )4السيد /عبد المير قاسم جعفر علي
(عضو مستقل)
 )5السيد /طارق محمد عبد السالم
(عضو غير تنفيذي)
 )6السيد /عادل جاسم الوقيان
(عضو غير تنفيذي)
 )7السيد /محمود على محمود تيفوني
(عضو غير تنفيذي)
•

√

√

√

√

√

√

6

X

√

X

√

√

X

3

√

√

√

√

√

√

6

√

√

√

√

√

√

6

√

√

√

√

√

√

6

√

√

√

√

√

√

6

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 الشركة ،حيث تنعقد الجتماعات بناء على دعوة
من رئيس مجلس الدارة وفي حالة طلب الجتماعات الطارئة يكون عن طريق طلب كتابي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس إال أنه خالل عام 2021
لم يتم عقد أي إجتماعات طارئة .ترسل الدعوة لالجتماع مرفق معه جميع المستندات الخاصة ببنود جدول العمال إلى جميع العضاء في موعد
أقصاه ثالثة أيام عمل قبل تاريخ عقد الجتماع ،ودائما ما يراعى أن يكون ميعاد إنعقاد إجتماعات مجلس الدارة في غير أوقات التداول في البورصة،
ويقوم أمين سر المجلس بتسجيل المسائل التي تم النظر فيها والقرارات التي تم إتخاذها في محاضر الجتماع مع الخذ في العتبار أية تحفظات
ً
مبينا به مكان الجتماع
وتدون محاضر الجتماعات بمسلسل رقمي متتابع للسنة
لألعضاء أو وجود تعارض مصالح أو آراء مخالفة أثيرت أثناء الجتماع،
ّ
ً
مرفقا معها المستندات
وتاريخه وتوقيت بدايته ونهايته ،وتوقع المحاضر من جميع العضاء الحاضرين ويتم حفظها بسجل خاص يسهل الوصول إليه
التي تم عرضها ومناقشتها.
•

اللية:
قال
الستق
إقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط ااال

تم انتخاب أعضاء مجلس الدارة المستقلين الحاليين في الجمعية العامة العادية كما هو مبين أعاله في بنود تطبيق القاعدة الولى كما قدم كل
عضو من العضاء المستقلين إقرار لوزارة التجارة والصناعة يقر فيه بأنه تتوافر فيه ضوابط االستقاللية المنصوص عليها في الكتاب الخامس عشر
"حوكمة الشركات" من الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
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القاعدة الثانية
التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
•

نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام ،ومسؤوليات ،وواجبات كل من أعضاء مجلس الدارة والدارة التنفيذية ،وكذلك السلطات
إلدارة التنفيذية:
الحيات التي يتم تفويضها للإل
صال
و ال ص
حددت شركة العقارات المتحدة في نظامها الساسي مهام ومسؤوليات مجلس الدارة وأ ً
يضا تم وضع ميثاق والئحة عمل لمجلس الدارة
حددت فيه مسؤوليات مجلس الدارة ككل والواجبات الخاصة بالعضاء وأ ً
يضا دور رئيس مجلس الدارة والدارة التنفيذية .ويقوم مجلس الدارة

بالضافة الى المراجعة الدورية لالئحة السلطات والصالحيات المعتمدة والتي حددت بالتفصيل ولمدة معينة صالحيات كل من مجلس الدارة
والدارة التنفيذية في المعامالت الدارية والمالية والتشغيلية المتعلقة بعمليات وأنشطة الشركة مع الخذ في العتبار أن المسؤولية النهائية
ً
لجانا أو فوض جهات أو أفراد للقيام ببعض أعماله.
عن الشركة تقع على عاتق المجلس حتى وإن شكل

•

الل العام:
إنجازات مجلس الدارة خخال
•

مناقشة وإعتماد البيانات المالية الختامية المدققة لعام  2020وكذلك البيانات المالية المرحلية لعام .2021

•

إعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالشركة وآخر التحديثات عليها.

•

متابعة أداء أعضاء الدارة التنفيذية والشرال عليهم وإتخاذ الجراءات الالزمة لتطوير ذلك الداء.

•

متابعة ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشاريع الشركة ومنها (مشروع حصة المبارك -مشروع اسوفيد المرحلة الثانية – مشروع منازل
"مصر").

•

مناقشة وإعتماد التقارير المقدمة من اللجان المختلفة إلى مجلس الدارة.

•

مناقشة الفرص الستثمارية الجديدة التي تتقدم لها الشركة.
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اللية:
قال
نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الدارة للجان متخصصة تتمتع بالستق

•

لجنة الترشيحات والمكافآت

إسم اللجنة

لجنة التدقيق

 -دراسة أي ترشيحات مقدمة بشكل صحيح لعضوية مجلس

-

 -إعتماد ترشيحات أعضاء مجلس الدارة الذين سيتم إنتخابهم من

-

التأكد من استقاللية مراقب الحسابات.

قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية وشغل أي

-

التأكد من فاعلية برامج الشركة المطبقة لضمان اللتزام

 -مراجعة وتقييم وتقديم توصيات إلى المجلس ،حيثما كان

-

التأكد من سالمة ونزاهة البيانات المالية ومراجعتها

-

تقييم أداء المدققين الخارجيين والداخليين.

الدارة

مهام اللجنة

لجنة إدارة المخاطر

التأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

 -إعتماد

بالشركة.

مناصب شاغرة في المجلس.

المبادئ

والعمليات وأطر عمل الرقابة الخاصة بإدارة المخاطر.
 -إعتماد أو التوصية بأي تغييرات على نطاق المخاطر

بالمتطلبات القانونية والتنظيمية وقواعد الخالقيات.

ً
ضروريا ،بشأن سياسات منح المكافآت لمجلس الدارة

والسياسات

والستراتيجيات

حسبما هو مناسب.
 مساعدة مجلس الدارة والدارة التنفيذية علىتحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبولة للشركة.

ولموظفي شركة العقارات المتحدة.
 التأكد بشكل دوري من إستقاللية العضاء المستقلين. المراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الدارة. مراجعة مؤهالت المرشحين لعضوية مجلس الدارة ولمناصبالدارة التنفيذية وتقديم توصيات للمجلس بشأنها.
 إعتماد المكافآت السنوية الممنوحة لموظفي الشركةوالشركات التابعة وتوصية المجلس بشأنها.
إنجازات اللجنة

 التأكد من إستقاللية العضاء المستقلين. -المراجعة الدورية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة

تقرير الحوكمة لعام 2021

إسم اللجنة

تاريخ تشكيل

تشكيل
تاريخ اللجنة

اللجنة

لجنة الترشيحات والمكافآت

 3سنوات

الجتماعات

خالل العام •

•

 الشرال على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة ،وإقرار خطةالتدقيق السنوية.

2019/05/01

-6 -رئيس

 -الشيخة /بيبي ناصر صباح الحمد الصباح

 -رئيس

 -الشيخ /فاضل خالد الجابر الصباح

 -عضو

 -السيد /محمود تيفوني

 -عضو

 -الشيخ /فاضل خالد الجابر الصباح

 -السيد /محمود تيفوني

 -عضو

 -عضو

 متابعة أداء المشاريع التشغيلية للشركة لتحديدمستوى المخاطر المقبولة لها.
 الطالع على توصيات إدارة المخاطر فيما يخصتعامالت الطرال ذات العالقة.
 رفع تقارير دورية لمجلس الدارة عن تقييم المخاطروطرق عالجها.

لجنة إدارة المخاطر

لجنة إدارة المخاطر
2019/05/01

 3سنوات

 3سنوات

بمهامهم بما ال يتعارض مع دورهم الرقابي.

2019/05/01

2019/05/01

 -السيد /محمود على محمود تيفوني

 3سنوات

 3سنوات

 -الشيخ /فاضل خالد الجابر الصباح

 -رئيس

 -رئيس

 -السيد /محمود على محمود تيفوني

 -رئيس

 -الشيخ /فاضل خالد الجابر الصباح

 -رئيس

 -السيد /عادل جاسم الوقيان

 -عضو

 -السيد /مازن عصام حوا

 -عضو

 -عضو

 -السيد /عادل جاسم الوقيان

 -السيد /عادل جاسم الوقيان

 -السيد /عبد المير قاسم جعفر على

 -السيد /عبد المير قاسم جعفر على

3

الجتماعات
خالل العام

تقرير في هذا الشأن.

2019/05/01

 -الشيخة /بيبي ناصر صباح الحمد الصباح

عدد

عدد

لجنة الترشيحات والمكافآت

مدة اللجنة

أعضاء اللجنة

 -مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد

لجنة التدقيق

 3سنوات

أعضاء اللجنة

 -التوصية لمجلس الدارة بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين

 تعيين مكتب مراجعة مستقل لمراجعة مدى كفاية الرقابةلجنة التدقيق
الداخلية.

2019/05/01

مدة اللجنة

صحتها ونزاهتها قبل إعتمادها من مجلس الدارة.
ومتابعة أدائهم والتأكد من إستقالليتهم.

خالل العام
لعضوية مجلس الدارة.
تقرير الحوكمة لعام 2021
 -وضع توصيف وظيفي لكل عضو في مجلس الدارة.

إسم اللجنة

 -مراجعة ومناقشة البيانات المالية المرحلية والسنوية للتأكد من

 إعتماد الهيكل التنظيمي وسياسات إدارة المخاطر. -إعطاء صالحيات لموظفي إدارة المخاطر للقيام

 -السيد /مازن عصام حوا

 -عضو

 -السيد /عادل جاسم الوقيان

 -عضو

7

3

 عضو -عضو

 -عضو

4

4

7

موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لعضاء مجلس الدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:
طبقت الشركة هذه المتطلبات عن طريق نظام معلومات متكامل متصل بالنظام المحاسبي للشركة ( )Oracle Cloudبحيث يمكن مستخدمي النظام من إنشاء التقارير المالية والتحليلية الالزمة

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

لمتابعة مختلف عمليات الشركة والتي تتيح لعضاء مجلس الدارة الفرصة للحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفى الوقت المناسب بحيث تساهم وتساعد في اتخاذ القرارات من

معلومات متكامل متصل بالنظام المحاسبي للشركة ( )Oracle Cloudبحيث يمكن مستخدمي النظام من إنشاء التقارير المالية والتحليلية الالزمة
طبقت الشركة هذه المتطلبات عن طريق نظام
ناحية وتقييم الداء التشغيلي للشركة من ناحية اخرى.
لمتابعة مختلف عمليات الشركة والتي تتيح لعضاء مجلس الدارة الفرصة للحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفى الوقت المناسب بحيث تساهم وتساعد في اتخاذ القرارات من

ناحية وتقييم الداء التشغيلي للشركة من ناحية اخرى.
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القاعدة الثالثة
إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الدارة والدارة التنفيذية

•

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

➢

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

الترشيحات المتعلقة بعضوية مجلس الدارة وأ ً
يضا ترشيحات المناصب في الدارة التنفيذية ،وتقوم اللجنة بشكل سنوي بالتأكد
من إستقاللية أعضاء مجلس الدارة المستقلين ،بالضافة إلى متابعة تطبيق سياسة منح المكافآت لعضاء مجلس الدارة
والدارة التنفيذية والموظفين .قامت اللجنة بوضع التوصيف الوظيفي لكل عضو في مجلس الدارة وتقوم اللجنة بعمل مراجعة
سنوية لإلحتياجات والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس الدارة بهدل التأكد من فاعلية وكفاءة التشكيل الحالي للمجلس في
إدارة الشركة وتطوير أدائها.
•

تقرير المكافآت الممنوحة لعضاء مجلس الدارة والدارة التنفيذية والمدراء:

-1

ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة:
اعتمدت شركة العقارات المتحدة سياسة المكافآت والحوافز الخاصة بأعضاء مجلس الدارة وأيضا سياسة المكافآت والمزايا
الخاصة بالدارة التنفيذية وموظفي الشركة ،وتم تصميمها لتكون حافزا لتحقيق اهدال الشركة االستراتيجية والتشغيلية ويعتمد
تطبيق تلك السياسات على مستوى الداء والنجازات لألعضاء والموظفين وأيضا على النتائج النهائية لألنشطة التشغيلية
للشركة وذلك بما يتوافق مع النظمة واللوائح ذات العالقة.

-2

بيان المكافآت والمزايا:
المكافآت والمزايا لعضاء مجلس الدارة
أعضاء

إجمالي عدد العضاء

الل الشركة الم
من خخال
(دينار كويتي)

المكافآت والمزايا

الل الشركات التابعة
من خخال
(دينار كويتي)

الثابتة
تأمين صحي

الت
دال
بد

المتغيرة

مكافآت سنوية
مكافأة لجان

 بعد موافقة الجمعية العامة العادية

المكافآت والمزايا لعضاء مجلس الدارة
اجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لكبار التنفيذيين

إجمالي عدد المناصب التنفيذية الحالية*

 5أعضاء

المكافآت والمزايا

الل الشركة الم
من خخال
(دينار كويتي)

الثابتة

الل العام
الرواتب الشهرية الجمالية خخال

تأمين صحي
تذاكر سفر

بدل سكن

الت
صال
بدل مواص

بدل تعليم البناء
مكافآت ومزايا ثابتة أخري

مكافآت نهاية الخدمة
(لعدد من التنفيذيين)

المتغيرة

مكافآت سنوية

*المناصب تشمل الرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير المالي للمجموعة.
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الل الشركات التابعة
من خخال
(دينار كويتي)
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 - 3أي انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت التي يقرها مجلس الدارة:
•

لم يتم تسجيل أي انحرافات خالل عام .2021
القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية

•

المة ونزاهة التقارير المالية المعدة:
سال
ا لتعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الدارة والدارة التنفيذية بس

➢

تضمن التقرير السنوي للبيانات المالية لسنة  2021المرفوع للمساهمين تعهد مجلس الدارة بسالمة ونزاهة كافة البيانات

المعروضة في التقرير ،ومن ناحية أخرى ،قدمت أ ً
يضا الدارة التنفيذية ممثلة في المدير التنفيذي لإلدارة المالية للمجموعة
تعهدها إلى مجلس الدارة والتي تؤكد فيها أن التقارير والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  ،2021/12/31تم عرضها
بصورة سليمة وعادلة وتم إعدادها وفق المعايير المحاسبية الدولية المتعارل عليها.
•

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق:

➢

قام مجلس الدارة بتشكيل لجنة التدقيق والتي تتكون من  3أعضاء (عضوين غير تنفيذيين  +عضو مستقل) وقد تم مراعاة توفير
الخبرات المتخصصة والمؤهالت العلمية والخبرة العملية في تشكيل اللجنة والتي تساعد في تأدية مهامها وتحقيق الغرض من
تشكيلها ،وتقوم اللجنة بمساعدة المجلس في التأكد من كفاية وفاعلية الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة.

•

الت التعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الدارة:
حااال

➢

قامت لجنة التدقيق بإنجاز مهامها خالل عام  2021ولم يسجل أي حالة تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات المجلس.

•

اللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:
قال
التأكيد على إستق

➢

تتابع لجنة التدقيق أعمال مراقب الحسابات الخارجي المعين من قبل الجمعية العمومية العادية (مكتب إرنست ويونغ) ،وتتأكد
اللجنة من إستقالليتة بصفة دورية وأنه ليس له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة ولم يقم بتقديم خدمات أخرى إلى
الشركة عدا خدمة التدقيق المتفق عليها.
القاعدة الخامسة
وضع نظم سليمة لدارة المخاطر والرقابة الداخلية
بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة /مكتب/وحدة مستقلة لدارة المخاطر:

•
➢

قامت الشركة بإنشاء إدارة مستقلة لتحديد وإدارة المخاطر وتم تعيين مدير لدارة المخاطر يتولى مهام قياس ومتابعة المخاطر
المرتبطة بأنشطة الشركة ،وتتمتع إدارة المخاطر بالستقاللية عن طريق التبعية المباشرة للجنة إدارة المخاطر وتم منح الدارة
صالحيات واسعة تساعدها في القيام بمهام قياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها عمليات الشركة.
نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

•
➢

طبقت الشركة متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر والتي تتكون من  3أعضاء من مجلس الدارة (دون رئيس المجلس) وتم
مراعاة أن يكون رئيسها عضو غير تنفيذي.
موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

•
➢

وضعت شركة العقارات المتحدة نظام فعال يعمل على الحفاظ على سالمة الشركة المالية عن طريق وضع الئحة للسلطات
والصالحيات المالية معتمدة من قبل مجلس الدارة ،تم فيها مراعاة تطبيق وتفعيل مبدأ الرقابة المزدوجة من حيث ( )1الفحص
والمراجعة ( )2العتماد والتوقيع ( )3تحديد سلطات وصالحيات جميع المستويات الدارية 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.
ب يان 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 الدارة بالتبعية ،ويتم
إعتماد خطة عمل دورية من قبل لجنة التدقيق يحدد فيها بالتفصيل مهام ومسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي خالل العام.

التقرير السنوي 2021
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القاعدة السادسة
القية
تعزيز السلوك المهني والقيم الخخال
القية:
موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الخخال

•
➢

قامت الشركة بوضع ميثاق قواعد الخالقيات والسلوك المهني بشكل يساهم في قيام كل من مجلس الدارة وجميع
الموظفين بأداء مهامهم بفاعلية ،وتضمن الميثاق على سبيل المثال:
.1

اللتزام بتحقيق مصالح الشركة وعدم الستغالل السيء للسلطة.

.2

تطبيق التعليمات الخالقية والقوانين ذات الصلة.

.3

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

.4
.5

وضع سياسة التبليغ عن المخالفات وتصميم نظام لإلبالغ متاح لصحاب المصالح الداخليين والخارجيين.

ً
وفقا لقانون العمل الكويتي.
وضع الجراءات التأديبية في حالة التأكد من وجود سلوكيات غير مرغوبة

الت تعارض المصالح:
م وجز عن السياسات والليات بشأن الحد من حااال

•
➢

قام مجلس الدارة بإعتماد سياسة تعارض المصالح ،سياسة معامالت الطرال ذو العالقة ،وسياسة حماية حقوق المساهمين

ً
طبقا لما ورد بالقوانين
وحقوق أصحاب المصالح والتي توضح طريقة التعامل مع حاالت تعارض المصالح والعمل على تحديثها
والتعليمات ذات الصلة.
القاعدة السابعة
الفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
الت وخصائص الفصاح:
م وجز عن تطبيق آليات العرض والفصاح الدقيق والشفال التي تحدد جوانب ومجااال

•
➢

إعتمد مجلس الدارة سياسة إجراءات الفصاح والشفافية والتي توضح الليات المتبعة داخل الشركة لتحديد المعلومات
الجوهرية وآلية الفصاح عنها سواء كانت مالية أو غير مالية وذلك بالشكل والوقت المناسبين وأ ً
يضا بالطريقة التي تسمح
للمساهمين والمهتمين من المستثمرين بفهمها والطالع عليها ويتم مراجعتها وتحديثها طبقا لمتطلبات قواعد الفصاح

ً
طبقا لما ورد بالقوانين والتعليمات ذات الصلة.
والشفافية والعمل على تحديثها

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الدارة والدارة التنفيذية والمدراء:

•
➢

تم إعداد سجل خاص بجميع إفصاحات الشركة والفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس الدارة والدارة التنفيذية والشخاص
يحدث هذا السجل بشكل دوري ومتاح لإلطالع عليه من قبل مساهمي
المدرجين في قائمة المطلعين الخاصة بالشركة ،و َّ
الشركة.

➢

وتطبيقا لقرارات هيئة أسواق المال ،تم اعداد سجل خاص يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها
من المزايا المالية الخرى التي تم منحها بشكل مباشر وغير مباشر من قبل الشركة او من قبل الشركات التابعة وذلك لكل من
أعضاء مجلس الدارة والدارة التنفيذية والمدراء ويتم تحديثها بشكل دوري وهذه البيانات متاحة لالطالع من قبل المساهمين.
ب يان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:

•
➢

تم إنشاء وحدة مستقله لتنظيم شؤون المستثمرين وإعطائها الصالحيات بتوفير البيانات المالية والمعلومات والتقارير الالزمة
للمهتمين من المستثمرين وذلك في الوقت المناسب وبالشكل الدقيق الذي يتناسب مع آليات الفصاح المعتمدة داخل
الشركة.
ن بذة عن كيفية تطوير البنية الساسية لتكنولوجيا المعلومات ،والعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الفصاح:

•
➢

تم تصميم صفحة مخصصة لحوكمة الشركات في الموقع اللكتروني للشركة تعرض كافة المعلومات والبيانات والفصاحات
المتعلقة بالشركة والتي تتيح الفرصة للمساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين االطالع عليها وممارسة حقوقهم.
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القاعدة الثامنة
إحترام حقوق المساهمين

موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين:

•
➢

طبقت شركة العقارات المتحدة متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة لكافة فئات المساهمين بالطريقة التي تضمن تحقيق
مبدأ العدل والمساواة .حيث حرصت الشركة ان يتضمن نظامها الساسي البنود التي تكفل حماية حقوق جميع المساهمين
وبالشكل الذي يتوافق مع قانون الشركات والئحته التنفيذية ،ومن ناحية أخري ،إعتمد مجلس الدارة سياسة حماية حقوق
المساهمين وحقوق أصحاب المصالح التي تعرض الحقوق العامة لهم دون تمييز وكيفية ممارسة هذه الحقوق ،وذلك بما ال
ً
طبقا لما ورد بالقوانين والتعليمات ذات الصلة.
يضر بمصالح الشركة والمساهمين ويتم العمل على تحديثها

م وجز 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
ً
ووفقا لإلجراءات التي تحددها شركة المقاصة.
فئات المساهمين بالتنسيق مع وحدة شؤون المستثمرين بالشركة

ن بذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

•
➢

ً
وأيضا
تلتزم شركة العقارات المتحدة عند عقد جمعياتها العمومية العادية والغير عادية بدعوة جميع مساهميها وتبليغهم

تذكيرهم بتفاصيل إنعقاد الجمعية العامة من حيث الميعاد والمكان وجدول العمال وتوفير دعوات الحضور ومستندات الوكالة
في حالة رغبة المساهم بتوكيل شخص آخر للحضور عنه ،بالضافة الى إمكانية الحضور االلكتروني طبقا لجراءات وسياسات
النظام االلكتروني لحضور الجمعيات الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة ،بالضافة الى تشجيع المساهمين على مناقشة بنود
جدول العمال والرد على االستفسارات ،ويتم أخذ موافقة /تحفظ المساهمين على كل بند عن طريق تطبيق آلية عادلة
للتصويت.
القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب المصالح
نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والعترال بحقوق أصحاب المصالح:

•

➢

إعتمد مجلس الدارة سياسة حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح التي تشمل القواعد والجراءات التي يلزم
إتباعها مع أصحاب المصالح لضمان حماية حقوقهم أو تعويضهم في حالة إنتهاك هذه الحقوق مع إمكانية قيامهم بالتبليغ عن
أي مخالفات او مالحظات .ذلك بالضافة إلى نظم الرقابة الداخلية التي وضعتها الشركة لتراقب مدى اللتزام بالقوانين
والتعليمات ذات الصلة.
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 الن عدد من الجراءات

التي تمكن أصحاب المصالح من متابعة أنشطة الشركة وتشجع مشاركتهم فيها وأ ً
يضا وضع آليات حصول أصحاب المصالح على
المعلومات والبيانات الالزمة بما يتفق مع تحقيق المصلحة بالضافة إلى مشاركتهم في التبليغ عن المخالفات أو أي ممارسات
غير سليمة.
القاعدة العاشرة
تعزيز وتحسين الداء

م وجز عن تطبيق متطلبات وضع الليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الدارة والدارة التنفيذية على برامج ودورات

•

تدريبية بشكل مستمر:
➢

قامت ال شركة بتطوير برنامج تدريبي لمجلس الدارة والدارة التنفيذية في عام  2021يتعلق بإدارة مخاطر المؤسسة والذي
يتعلق بموضوع التوعية بالمخاطر وقابلية تحمل المخاطر .تم توفير البرنامج التدريبي ذاته لإلدارة التنفيذية للشركة.
نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الدارة ككل ،وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الدارة والدارة التنفيذية:

•
➢

تم إعداد وإعتماد برنامج تقييم أداء مجلس الدارة من خالل التقييم الذاتي لكل عضو مجلس إدارة ،ووضع مؤشرات الداء وذلك

➢

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

و ً
فقا لفضل التطبيقات المتبعة لتحليل أداء كل من المجلس ككل وكذلك العضاء.
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تقرير الحوكمة لعام 2021
الل تحقيق الهدال الستراتيجية وتحسين
نبذة عن جهود مجلس الدارة بخلق القيم المؤسسية ( )Value Creationوذلك من خخال

•

الت الداء:
دال
معد
حدد مجلس الدارة الهدال الستراتيجية التي تسعى الشركة لتحقيقها وتم إعداد خطط على المدى القصير والمتوسط والطويل
الجل للوصول إلى النتائج المرجوة ووضع وإجراءات تساهم في تحقيق تلك الهدال وتحسين الداء بشكل يعزز وينمي القيم
المؤسسية منها على سبيل المثال زيادة ثقة أصحاب المصالح ،التشجيع على الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر ،نشر مفهوم الحوكمة
وثقافة اللتزام.
القاعدة الحادية عشر
التركيز على أهمية المسؤولية الجتماعية
موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهدال الشركة وأهدال المجتمع:

•

تم إعداد وإعتماد سياسة المسؤولية الجتماعية للشركة والتي توضح وتؤكد أهمية مساهمة الشركة في التنمية القتصادية

➢

والجتماعية والمشاركة في تنمية المجتمع بوجه عام والعاملين فيها بوجه خاص.
•

نبذة عن البرامج والليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الجتماعي:
تعمل شركة العقارات المتحدة على إبراز رسالتها ودورها الريادي في إطار مسؤوليتها االجتماعية عبر اسهاماتها لمبادرات

ً
تأكيدا على التزامها تجاه المجتمعات التي تعمل بها.
وطنية وعالمية وذلك
•

ل لسنة الثانية على التوالي ،واصلت الشركة رعايتها الرسمية لـ "دوري  URCلكرة قدم الصاالت النسائية" 2022 / 2021
بالتعاون مع اللجنة النسائية في االتحاد الكويتي لكرة القدم وذلك بعد نجاح موسمه األول.

•

قامت الشركة بدعم مبادرة األمم المتحدة " "Orange The Worldبإضاءة كل من مارينا مول ومارينا كريسنت لمدة 16

ً
ً
تضامنا مع هذا اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
يوما باللون البرتقالي

وتواصل الشركة إسهاماتها وتطبيقها لبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية التي من شأنها تمكين الشباب وكذلك تعزيز تكافؤ
الفرص.

بيبي ناصر صباح الحمد الصباح
رئيس مجلس الدارة
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شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
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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  2021وبيانات 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  2021وعن 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 طبقا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في
قسم "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" .ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا 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)

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 .تعتبر اإلفصاحات المتعلقة بالمدخالت ذات أهمية ،بالنظر إلى عدم التأكد من
التقديرات المتضمن في هذه التقييمات.

وفي ضوء حجم وتعقيد وأهمية عملية تقييم العقارات االستثمارية 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 أمكن ذلك  -مقارنة االحكام المتعلقة
بممارسات السوق الحالية واختبار التقييمات على أساس العينة السيما في ضوء جائحة كوفيد 19-المتصاعدة باستمرار.
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 اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات وحساسية تلك االفتراضات في
اإليضاح  9حول البيانات المالية المجمعة.

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2021

إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى .يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي
للمجموعة لسنة  ،2021بخالف 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.
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيم ا 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 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 الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن
الغش أو الخطأ.
عند إعداد البيانات المالية المجمعة ،تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية
مع اإلفصاح ،متى كان ذلك مناسبا ،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 دائما باكتشاف األخطاء في حال وجودها .وقد تنشأ األخطاء عن
الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع 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 أحكاما مهنية 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.
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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 شكا 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.

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 أيضا للمسؤولين عن الحوكمة بيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية ،ونبلغهم أيضا 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 جدا ،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.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع( .تتمة)
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  2021على 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  2021على وجه قد يكون له تأثيرا ماديا على نشاط الشركة األم أو
مركزها المالي.

وليد عبدهللا العصيمي
سجل مراقبي الحسابات رقم  68فئة أ
إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم
 29مارس 2022
الكويت
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ات ا ﻟﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م  .ك .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎﺗﮭ ﺎ اﻟﺘ ﺎﺑ ﻌ ﺔ
ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021
2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
)ﻣﻌﺎد إدراﺟﮭﺎ(
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

10
9
8
7
8

130,804,413
260,713,357
58,649,178
3,420,747
25,160,230
1,696,840
───────
480,444,765
───────

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

6
5
4

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘ ﺪاوﻟﺔ
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة
ﻣﻄﻠﻮ ﺎﺑت اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
ﺳﻨﺪات

55,494,092
50,293,939
14,197,931
───────
119,985,962
───────
600,430,727
═══════

55,854,896
52,377,181
11,612,469
───────
119,844,546
───────
606,956,388
═══════

12
21
13

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘ ﺪاوﻟﺔ
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة
داﺋﻨﻮن وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

215,682,707
31,523,858
60,000,000
───────
307,206,565
───────

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

12
11

30,845,376
77,676,396
───────
108,521,772
───────
415,728,337
───────

36,381,685
82,118,310
───────
118,499,995
───────
414,086,776
───────

14
14
15
16
17

118,797,442
15,550,698
20,511,526
2,582,767
)(14,478,743
491,325
)(16,135,680
)(2,019,804
)(9,054,420
37,635,189
15,834,993
───────
169,715,293
14,987,097
───────
184,702,390
───────
600,430,727
═══════

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
20,501,580
───────
172,727,675
20,141,937
───────
192,869,612
───────
606,956,388
═══════

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘ ﺪاوﻟﺔ
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 ﻣﺘ ﺪاوﻟﺔ
ﻋﻘﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
ﻣﺪﯾﻨﻮن وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ووداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ

إﯾﻀﺎﺣﺎت

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

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
أر ﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

ﺑﯿﺒﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤ اﺪﻟﺼﺒﺎح
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  33ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰًءا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
6
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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ات ا ﻟﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م  .ك .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎﺗﮭ ﺎ اﻟﺘ ﺎﺑ ﻌ ﺔ
ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021
2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
)ﻣﻌﺎد إدراﺟﮭﺎ(
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

18,813,483
9,457,832
53,708,983
780,460
2,146,983
───────
84,907,741
───────

15,619,147
6,058,756
65,973,535
6,363,895
2,333,039
───────
96,348,372
───────

)(4,067,158
)(1,940,378
)(7,096,641
)(2,935,659
)(47,995,324
)(780,278
───────
)(64,815,438
───────
20,092,303

)(3,736,907
)(1,995,593
)(6,265,976
)(3,069,638
)(61,803,116
)(6,290,604
───────
)(83,161,834
───────
13,186,538

18
19
10
9
26c

)(1,630,749
)(6,817,383
)(254,588
)(5,723,211
───────
5,666,372

)(1,078,257
)(8,571,034
)(304,448
)(7,257,752
812,067
───────
)(3,212,886

20

)(1,937,521
)(11,486,984
886,990
───────
)(6,871,143
369,251
───────
)(6,501,892
═══════

507,681
)(12,825,036
)(1,488,612
───────
)(17,018,853
)(41,568
───────
)(17,060,421
═══════

)(4,960,009
)(1,541,883
───────
)(6,501,892
═══════
) (4.62ﻓﻠﺲ

)(16,318,837
)(741,584
───────
)(17,060,421
═══════
) (15.19ﻓﻠﺲ

إﯾﻀﺎﺣﺎت

اﻹﯾﺮادات
إﺟﻤﺎﻟﻲ إﯾﺮادا ت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
إﯾﺮادا ت ﺧﺪﻣﺎ تﺿﯿﺎﻓﺔ
إﯾﺮادا ت ﻣﻘﺎوﻻ ت وﺧﺪﻣﺎ ت
ﺑﯿﻊ ﻋﻘﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
إﯾﺮادا ت ﺗﺸﻐﯿﻞ أﺧﺮى
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﯾﺮادات
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻋﻘﺎرا ت
ﻣﺼﺮوف ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺧﺪﻣﺎ تﺿﯿﺎﻓﺔ
اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺪﻣﺎ تﺿﯿﺎﻓﺔ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺎوﻻت وﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻘﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻣﺒﺎﻋﺔ

10
6

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ
ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺸﻐﯿﻞ أﺧﺮى
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وإدارﯾﺔ
اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪا ت
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
رد )ﻣﺨﺼﺺ( دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ
رﺑﺢ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
ﺻﺎﻓﻲ )ﺧﺴﺎﺋﺮ( إﯾﺮادا ت ﻏﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ أﺧﺮى
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ  -ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ

8

اﻟﺨﺴﺎرة ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻣﺼﺮوف ﺿﺮاﺋﺐ

21

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ:
ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  33ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰًءا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
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22

═════════

═════════

ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ات ا ﻟﻤ ﺘ ﺤ ﺪ ة ش  .م  .ك .ع  .و ﺷ ﺮ ﻛ ﺎﺗﮭ ﺎ اﻟﺘ ﺎﺑ ﻌ ﺔ
ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ
إﯾﺮادات )ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى:

ﺑﻨﻮد ﯾﺘﻢ أو ﻗﺪ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺮا ت ﻻﺣﻘﺔ:

ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ

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

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
)ﻣﻌﺎد إدراﺟﮭﺎ(
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(6,501,892
───────

)(17,060,421
───────

)(1,555,729
───────

3,088,491
───────

)(1,555,729
───────

3,088,491
───────

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

اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوا ت ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادا ت
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى
أرﺑﺎح إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات )إﯾﻀﺎح (10
ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات )إﯾﻀﺎح (21
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﯿﺎن اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮات ﻻﺣﻘﺔ
)ﺧﺴﺎﺋﺮ( إﯾﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺎص ﺑـ:
ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة

)(9,084
6,679
)(1,106
───────

)(580,300
)(175,172
62,639
───────

)(3,511
───────
)(1,559,240
───────
)(8,061,132
═══════

)(692,833
───────
2,395,658
───────
)(14,664,763
═══════

)(3,233,949
)(4,827,183
───────
)(8,061,132
═══════

)(11,201,019
)(3,463,744
───────
)(14,664,763
═══════

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  33ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰًءا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
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▬▬▬▬▬
118,797,442
═══════

-

-

▬▬▬▬▬

118,797,442
-

▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬
15,550,698
═══════

-

-

▬▬▬▬▬

15,550,698
-

▬▬▬▬▬

15,550,698

د ﯾﻨﺎ ر ﻛ ﻮ ﯾﺘ ﻲ

▬▬▬▬▬
20,511,526
═══════

-

-

▬▬▬▬▬

20,511,526
-

▬▬▬▬▬

20,511,526

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

ا ﺣ ﺘ ﯿ ﺎط ﻲ
إ ﺟ ﺒ ﺎر ي

▬▬▬▬▬
2,582,767
═══════

-

-

▬▬▬▬▬

2,582,767
-

▬▬▬▬▬

2,582,767

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

اﺣ ﺘ ﯿﺎط ﻲ
اﺧ ﺘ ﯿ ﺎر ي

▬▬▬▬▬
)(14,478,743
═══════

-

-

▬▬▬▬▬

)(14,478,743
-

▬▬▬▬▬

)(14,478,743

د ﯾ ﻨ ﺎ ر ﻛ ﻮ ﯾ ﺘﻲ

أﺳ ﮭ ﻢ
اﻟﺨ ﺰ ﯾ ﻨﺔ

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  33ﺗﺸﻜﻞ ﺟ ًءﺰا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.

ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮا ادت
)اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﺤﻮﯾﻼت اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﺘﮭﻼك ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺈﻋﺎ دة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2021
)ﻣﻌﺎ د إ دراﺟﮫ(
ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ
)ﺧﺴﺎﺋﺮ( إﯾﺮا ادت
ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2021
)ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﯿﺎﻧﮫ(
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﺧﻄﺄ
118,797,442

د ﯾ ﻨ ﺎر ﻛ ﻮ ﯾ ﺘ ﻲ

ر أس
اﻟﻤ ﺎ ل

ﻋﻼوة
إﺻ ﺪ ار
أﺳ ﮭ ﻢ

ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021

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

9

▬▬▬▬▬
491,325
═══════

-

-

▬▬▬▬▬

491,325
-

▬▬▬▬▬

491,325

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

▬▬▬▬▬
)(16,135,680
═══════

221,567

-

▬▬▬▬▬

)(16,357,247
-

▬▬▬▬▬

)(16,357,247

د ﯾ ﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾ ﺘﻲ

)(293,422
▬▬▬▬▬
37,635,189
═══════

-

5,573

5,573
▬▬▬▬▬

37,923,038
-

▬▬▬▬▬

37,923,038

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 ﯿ ﯿ ﻢ
آﺧ ﺮ
اﻟﺨ ﺰ ﯾ ﻨﺔ

▬▬▬▬▬
)(2,019,804
═══════

-

)(9,084

)(9,084
▬▬▬▬▬

)(2,010,720
-

▬▬▬▬▬

)(2,010,720

د ﯾﻨ ﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘ ﻲ

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

▬▬▬▬▬
)(9,054,420
═══════

-

1,729,571

1,729,571
▬▬▬▬▬

)(10,783,991
-

▬▬▬▬▬

)(10,783,991

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

اﺣ ﺘ ﯿﺎط ﻲ ﺗﺤ ﻮ ﯾ ﻞ
ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

293,422
▬▬▬▬▬
15,834,993
═══════

-

)(4,960,009

▬▬▬▬▬

20,501,580
)(4,960,009

)(3,369,920
▬▬▬▬▬

23,871,500

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘ ﻲ

أر ﺑ ﺎح
ﻣ ﺮ ﺣ ﻠﺔ

▬▬▬▬▬
169,715,293
═══════

221,567

)(3,233,949

1,726,060
▬▬▬▬▬

172,727,675
)(4,960,009

)(3,369,920
▬▬▬▬▬

176,097,595

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

اﻹ ﺟ ﻤ ﺎﻟ ﻲ
اﻟﻔﺮ ﻋ ﻲ

▬▬▬▬▬
14,987,097
═══════

)(327,657

)(4,827,183

)(3,285,300
▬▬▬▬▬

20,141,937
)(1,541,883

▬▬▬▬▬

20,141,937

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾ ﺘﻲ

اﻟﺤ ﺼ ﺺ
ﻏ ﯿﺮ اﻟﻤ ﺴ ﯿﻄ ﺮ ة

▬▬▬▬▬
184,702,390
═══════

)(106,090

)(8,061,132

)(1,559,240
▬▬▬▬▬

192,869,612
)(6,501,892

)(3,369,920
▬▬▬▬▬

196,239,532

د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

ﻣﺠ ﻤﻮ ع
ﺣ ﻘ ﻮ ق ا ﻟﻤ ﻠ ﻜ ﯿ ﺔ

98

▬▬▬▬▬
118,797,442
═══════

-

▬▬▬▬▬

118,797,442
-

▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬
15,550,698
═══════

-

▬▬▬▬▬

15,550,698
-

▬▬▬▬▬

15,550,698

▬▬▬▬▬
20,511,526
═══════

-

▬▬▬▬▬

20,511,526
-

▬▬▬▬▬

20,511,526

اﺣ ﺘ ﯿ ﺎط ﻲ
إ ﺟ ﺒ ﺎر ي
د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

-

▬▬▬▬▬

)(14,478,743
-

▬▬▬▬▬

)(14,478,743

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

-

▬▬▬▬▬

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  33ﺗﺸﻜﻞ ﺟ ًءﺰا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.

ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮا ادت
)اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﺘﮭﻼك ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺈﻋﺎ ةد اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2020
)ﻣﻌﺎ د إ دراﺟﮫ(
ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ
)ﺧﺴﺎﺋﺮ( إﯾﺮا ادت
ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2020
)ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﯿﺎﻧﮫ(
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﺧﻄﺄ
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 2021

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

10

▬▬▬▬▬
491,325
═══════

-

▬▬▬▬▬

491,325
-

▬▬▬▬▬

491,325

▬▬▬▬▬
)(16,357,247
═══════

-

▬▬▬▬▬

)(16,357,247
-

▬▬▬▬▬

)(16,357,247

)(1,430,420

)(279,732
▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬
)(2,010,720
37,923,038
═══════ ═══════

)(357,182

)(580,300

)(580,300
)(357,182
▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬

38,559,952
-

)(1,430,420
-

▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬

38,559,952

ﺣ ﻘ ﻮ ق اﻟﻤ ﻠﻜ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﺨ ﺎ ﺻ ﺔ ﺑ ﻤ ﺴ ﺎ ھ ﻤ ﻲ اﻟﺸ ﺮ ﻛ ﺔ اﻷ م
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 ﯾ ﻨ ﺎر ﻛ ﻮ ﯾ ﺘ ﻲ

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

▬▬▬▬▬
)(10,783,991
═══════

6,055,300

6,055,300
▬▬▬▬▬

)(16,839,291
-

▬▬▬▬▬

)(16,839,291

ا ﺣ ﺘ ﯿ ﺎط ﻲ ﺗ ﺤ ﻮ ﯾ ﻞ
ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

279,732
▬▬▬▬▬
20,501,580
═══════

)(16,318,837

▬▬▬▬▬

36,540,685
)(16,318,837

)(2,986,000
▬▬▬▬▬

39,526,685

أر ﺑ ﺎح
ﻣ ﺮ ﺣ ﻠﺔ
د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

▬▬▬▬▬
172,727,675
═══════

)(11,201,019

5,117,818
▬▬▬▬▬

183,928,694
)(16,318,837

)(2,986,000
▬▬▬▬▬

186,914,694

اﻹ ﺟ ﻤ ﺎﻟ ﻲ
اﻟﻔﺮ ﻋ ﻲ
د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ

▬▬▬▬▬
20,141,937
═══════

)(3,463,744

)(2,722,160
▬▬▬▬▬

23,605,681
)(741,584

▬▬▬▬▬

23,605,681

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

▬▬▬▬▬
192,869,612
═══════

)(14,664,763

2,395,658
▬▬▬▬▬

207,534,375
)(17,060,421

)(2,986,000
▬▬▬▬▬

210,520,375

ﻣﺠ ﻤﻮ ع
ﺣ ﻘ ﻮ ق اﻟﻤ ﻠﻜ ﯿﺔ
د ﯾﻨﺎر ﻛ ﻮ ﯾﺘﻲ
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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
ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021
إﯾﻀﺎﺣﺎت

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻟـ:
اﺳﺘﮭﻼك
إطﻔﺎء و ﻧاﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮد ات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ات
)رﺑﺢ( /ﺧﺴﺎرة ﻣﻦ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺔ /ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﺧﺴﺎرة ﻣﻦ ﻧﺰع ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻋﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻣﺨﺼﺺ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺻﯿﺎﻧﺔ ﻋﻘﺎرات ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮاﻻﺋﺘﻤﺎناﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
إﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
إﯾﺮادات ﻓﻮ اﺋﺪ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
ﺧﺴﺎرة ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻣﺼﺮوف ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

10
9
20
26c
18
18
18
8

اﻟﺘﻐﯿﺮ ات ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮد ات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ:

ﻣﺪﯾﻨﻮن وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻋﻘﺎر ات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
د اﺋﻨﻮن وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ و ارﺻﺪة د اﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔاﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﻟﻨاﻘﺪاﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﻟاﺘﺸﻐﯿﻞ
أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
إﺿﺎﻓﺎت وﻣﺴﺎھﻤﺔ رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
إﺿﺎﻓﺎت وﻣﺴﺎھﻤﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﻟاﻰ ﻋﻘﺎر ات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﺷﺮ اء ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪ ات
إﺿﺎﻓﺎت ﻟاﻰ ﻗﺮض ﻟاﻰ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ
اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ات
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح واﯾﺮ اد ات ﻓﻮ ﺋاﺪ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ

8
9
10

ﺻﺎﻓﻲ ﻟﻨاﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة
ﺳﺪ اد ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﻟﻨاﻘﺪ ) اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ( اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت اﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻟﻨﻘﺪ و اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻓﻲ ﺑﺪ اﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

4

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  33ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰًءا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
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11

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
)ﻣﻌﺎد إدراﺟﮭﺎ(
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(6,501,892

)(17,060,421

4,729,358
110,811
5,723,211
)(54,467
2,870,366
264,000
1,418,754
)(32,196
)(219,916
11,706,900
)(886,990
978,102
───────
20,106,041

5,272,623
135,729
7,257,752
77,893
)(812,067
264,000
681,480
)(19,973
)(282,953
13,107,988
1,488,612
103,737
1,012,751
───────
11,227,151

2,514,344
361,970
)(6,569,750
)(622,616
───────
15,789,989
───────

3,302,682
5,635,130
)(7,992,328
)(658,246
───────
11,514,389
───────

)(2,334,900
)(106,090
)(358,100
)(1,652,635
)(5,103,906
469,788
1,045,673
───────
)(8,040,170
───────

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

13,444,397
)(4,439,893
)(10,693,552
───────
)(1,689,048
───────
6,060,771
)(896,161
9,033,321
───────
14,197,931
═══════

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

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 2021

1

ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ
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.
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  2021ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺑﺘﺎرﯾﺦ .--------------وﯾﺨﻀﻊ 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 اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ

2.1

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

2.2

ﺑﯿﺎن اﻻﻟﺘﺰام
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
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2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.3

ﺎت
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿ ﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ واﻹﻓﺼ ﺣﺎ
اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻷول ﻣﺮة ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
 .2021ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ طﺒﯿﻌﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﻞ ﻣﻌﯿﺎر أو ﺗﻌﺪﯾﻞ:

اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻌﯿ ﺎري ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻔ ﺎﺋﺪة  -اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :2ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  9وﻣﻌﯿ ﺎر اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ  39واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ  7واﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ  4واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 16

ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت إﻋﻔﺎءات ﻣﺆﻗﺘﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﻌﺪل )اﻹﯾﺒﻮر(
اﻟﻤﻌﺮوض ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻤﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺪﯾﻞ ﺧﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
t
t
t

ﻣﺒﺮر ﻋﻤﻠﻲ ﯾﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﺮات ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ أو ﺗﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
اﻹﺻﻼح ،واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﺎ ﻛﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ،ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ.
اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ إﺟﺮاؤھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﺻﻼح ﻣﻌﺪل اﻹﯾﺒﻮر ﻟﺘﺤﻮط اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت وﺗﺤﻮط اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
دون ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻮط.
ﺗﻘﺪﯾﻢ إﻋﻔﺎء ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷداة اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﺧﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻛﺘﺤﻮط ﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ.

ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﺎ أي ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺤﻮط ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة.
ﺗﻌﺘﺰم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ إذا أﺻﺒﺤﺖ ﺳﺎرﯾﺔ.

اﻣﺘﯿ ﺎزات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻓﯿﻤ ﺎﺑﻌﺪ  30ﯾﻮﻧﯿﻮ  2021ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
16

أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ  28ﻣﺎﯾﻮ  2020اﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ - 19-ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  16ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت إﻋﻔﺎًء ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ إرﺷﺎدات اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  16ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ اﻣﺘﯿﺎزات اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻔﺸﻲ
ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ .19-ﻧﻈًﺮا ﻟﻜﻮﻧﮫ ﻣﺒﺮًرا ﻋﻤﻠﯿًﺎ ،ﻗﺪ ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﺪم ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻣﺘﯿﺎز اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﯿﺮوس
ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﯾﻤﺜﻞ ﺗﻌﺪﯾﻼ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أم ﻻ .ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺬا اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب أي ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻣﺘﯿﺎز اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻮﻓﯿﺪ 19-ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺴﺐ ﺑﮭﺎ ﺣﺪوث أي ﺗﻐﯿﯿﺮ وﻓﻘًﺎ
ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،16إذا ﻟﻢ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻼ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺣﺘﻰ  30ﯾﻮﻧﯿﻮ  ،2021وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ ،19-ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2021ﺑﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﺘﺮة ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺮر اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺣﺘﻰ  30ﯾﻮﻧﯿﻮ  .2022ﯾﺴﺮي اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ
ﻓﺘﺮات اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1أﺑﺮﯾﻞ  .2021وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻣﺘﯿﺎزات
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ ،19-وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺮر اﻟﻌﻤﻠﻲ إذا أﺻﺒﺢ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﻤﻮح
ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ.
ﺗﺴﺮي اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻷﺧﺮى ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2021إﻻ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻷي ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أو ﺗﻔﺴﯿﺮات أو ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺻﺎدرة وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﺮ ﺑﻌﺪ.
2.4

ﻣﻌ ﯾﺎﯿﺮ ﺻﺎدرة وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﺮ ﺑﻌﺪ
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.
ﺎر اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻤﻲ – ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ 3
إﺷﺎرة ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ إﻟﻰ اﻹط
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.
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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
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021

2

ﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺎت اﻟﻤﺤ ﺎ
ﺎﺳ
اﻟﺴﯿ

2.4

ﻣﻌ ﯾﺎﯿﺮ ﺻﺎدرة وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﺮ ﺑﻌﺪ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺎر اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻤﻲ – ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ ) 3ﺗﺘﻤﺔ(
إﺷﺎرة ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ إﻟﻰ اﻹط
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.
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.

ﺎر اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :1ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻛﻤﺘﺪاوﻟﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿ

أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﯾﻨﺎﯾﺮ  2020ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ  69إﻟﻰ  76ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
 1ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ 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 اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ؛
ﻟﻦ ﯾﺘﺄﺛﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ 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.

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.

اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ – ﺗﻜ ﻟﺎﯿﻒ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑ ﺎﻟﻌﻘﺪ – 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 ﻣﺒﺎﺷﺮ 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.

ﺎء اﻻﻋﺘﺮاف
ﺎ إﻟ ﻐ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤ ﻟﺎﯿﺔ  9اﻷدوات اﻟﻤ ﻟﺎﯿﺔ – اﻟﺮﺳﻮم ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺒ ﺎر "ﻧﺴﺒﺔ  "%10ﻓﻲ ﺣ ﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ

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.
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.
ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
14
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2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿ ﺎﺳ ﺎت 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

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

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.
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اﻟﺴﯿ ﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
أﺳﺎس اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ )ﺗﺘﻤﺔ(
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(
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري ذ.م.م.
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(

ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2020
2021
98%
92.17%
99%
96%
96.8%
63.5%
100%
100%
100%
100%
70%
95%
99.9%
100%
100%

81.72%

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

ﺑﻠﺪ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ

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

اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎر ات
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
ﺗﻄﻮﯾﺮاﻟﻌﻘﺎرات
إدارة ﻣﺸﺎرﯾﻊ
إدارةاﻟﻤﺮاﻓﻖ
ات
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎر
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎر ات
ﻗﺎﺑﻀﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎر ات
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻟاﻌﻘﺎرات
ﻗﺎﺑﻀﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎر ات
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎر ات
ﻗﺎﺑﻀﺔ
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2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
س اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ )ﺗﺘﻤﺔ(
أﺳ ﺎ

ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2020
2021

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%

ﺎﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻘ ﺎﺑﻀﺔ
ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭ ﻣ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤ ﺎرات اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ 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%
100%

ﺎﻊ
اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺸ رﯾ
ذ.م.م.
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹدارة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ذ.م.م.

100%

100%

100%

ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻀﯿ ﺎﻓﺔ اﻟﻘ ﺎﺑﻀﺔ 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 ﺑﮭ ﺎﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘ ﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة – اﻷردن ش.م.خ.
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮل اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭ ﺎﻣﻦ 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 ﻟﺨﺪﻣﺎت إدارة اﻟﻤﻨﺸﺂت ذ.م.م.

100%

ﺑﻠﺪ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ
اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﺟﺰﯾﺮة ﻣﺎن
ﺟﺰﯾﺮة ﻣﺎن

ﻣﺼﺮ
ﻣﺼﺮ
ﻣﺼﺮ
ﻣﺼﺮ

ﻣﺼﺮ

اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ات
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎر
ﻗﺎﺑﻀﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات

ﻟاﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ
ات
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻟاﻌﻘﺎر
زر اﻋﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات

إدارة اﻟﻤﺮ اﻓﻖ

100%
85.9%
75%
55%

85.9%
75%
55%

ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﺼﺮ
ﻟﺒﻨﺎن
ﻟﺒﻨﺎن

ﻗﺎﺑﻀﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻟاﻌﻘﺎرات
إدارة ﻟاﻔﻨﺎدق
ﻗﺎﺑﻀﺔ

100%

100%

ﻟﺒﻨﺎن

ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎر ات

100%

100%

اﻷردن

ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎر ات

100%
100%
100%

100%
100%
100%

ﻋﻤﺎن
اﻷردن
اﻷﻣﺎرات

إدارة ﻟاﻤﺮ اﻓﻖ
إدارة اﻟﻤﺮ اﻓﻖ
ﻣﺮ اﻓﻖ ﺧﺪﻣﺎت

) (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 اﻷﻋﻤ ﺎل 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 ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ.
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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2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
دﻣﺞ اﻷﻋﻤ ﺎل 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 اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ
إن اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ أي ﻋﻘﺪ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻨﮫ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ أو أداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﺧﺮى.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺘﺮاف

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.

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.
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2

ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ

2.5

ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ
اﻷدوات اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 (1اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ
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(

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"(.
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(.

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
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ﺎﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤ ﺳ

2.5

ﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤ ﺎ
اﻷدوات اﻟﻤ ﻟﺎﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 (1اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ )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 اﻷﺳﮭﻢ 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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2

اﻟﺴﯿ ﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷدوات اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 (1اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

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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اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷدوات اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 (2اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

أ .اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ )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.
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 اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ
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.
ﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ
ا ﻧ ﺨﻔ

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(.
22
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2

اﻟﺴﯿ ﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
أ .ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﯿﻦ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

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.
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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اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿ ﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ )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:
t
t

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.

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.
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.
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2

اﻟﺴﯿ ﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﺎﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﻣﺎﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤ ﺳ
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.

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.
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.
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 ﺻﺎدرة ﻟﺼﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات.
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2

ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ت اﻟﻤﺤ
ﺎﺎ
اﻟﺴﯿ ﺳ

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿ ﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )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.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺬر ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﯾﺘﻢ إدراج اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
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.
ﻋﻘ ﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭ ﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘ ﺎﺟﺮة
ً
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ أو إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدي ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺘﺄﺟﯿﺮ أو
ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻋﻘﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة وﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ،أﯾﮭﻤﺎ
أﻗﻞ.
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.
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.
اﺳﺘﺜﻤ ﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛ ﺎت 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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2

ﺎﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤ ﺳ

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﺳﺘﺜﻤ ﺎر 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.
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.
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.
ﻋﻘ ﺎرات اﺳﺘﺜﻤ ﺎرﯾﺔ
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.
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.
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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اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﻣﺎﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )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.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرض ﻣﻠﻚ ﺣﺮ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ،ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت ﺳﻨﻮﯾًﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم اﺧﺘﻼف اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
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.
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.
ﯾﺤﺘﺴﺐ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ
اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
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.
ﻣﻜ ﺎﻓﺄة ﻧﮭ ﺎﯾﺔ 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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2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
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.
اﺣﺘﯿ ﺎطﻲ آﺧﺮ
ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻵﺧﺮ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،دون ﻓﻘﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة.
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑ ﺎﻹﯾﺮادات
ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﺟﯿﺮ

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.
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.

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ

ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﯾﺮادات ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ 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.
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2
2.5

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑ ﺎﻹﯾﺮادات )ﺗﺘﻤﺔ(

إﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح

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

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

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

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.
ﺎت
اﻟﻤﺨﺼﺼ
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.
ﺎﻒ اﻻﻗﺘﺮاض
ﺗﻜ ﻟﯿ
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 واﻟﻤﻮﺟﻮدات 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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2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﻣﺎﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﻀﺮاﺋﺐ

ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ

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.

ﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ

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

ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺔ

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 اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﯿﻦ اﻷوﻋﯿﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
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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اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )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.
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.
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.
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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2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.5

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(

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.

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.

 .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.
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

اﻷﺣﻜ مﺎواﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ
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 ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ 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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اﻟﺴﯿ ﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.6

اﻷﺣﻜ مﺎ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷﺣﻜ ﺎم )ﺗﺘﻤﺔ(

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 اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ
اﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ أن اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ إﺷﻐﺎل اﻟﻐﺮف وﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ 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 وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ أن اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻹﻧﺸﺎءات وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ
ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ 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 ﻷي أﺳﺒﺎب ﺧﻼف ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻷداء ﻛﻤﺎ ﺗﻌﮭﺪت .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻻ ﯾﺆدي أداء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ إﯾﺠﺎد
أﺻﻞ ذات اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺪﯾﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة.
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اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.6

اﻷﺣﻜ مﺎواﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷﺣﻜ ﺎم )ﺗﺘﻤﺔ(

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 أداؤھﺎ 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.
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اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.6

ﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷﺣﻜ ﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿ ت
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.

ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة

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.

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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ﺷ ﺮ ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎر ات اﻟﻤ 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 2021

2

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

2.6

اﻷﺣﻜ ﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿ ﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮة

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

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.

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(.
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 اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
ﺎ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻠﺨﺺ ﺑﯿ ن
اﻹﯾﺮادات
)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
ﺎﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ
ﻣﻠﺨﺺ ﺑﯿ ن اﻟ
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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2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

6,024,735
───────
)(207,907
═══════
)(70,572
═══════

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

100,112,405
)(42,866,023
───────
57,246,382
═══════

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

5,198,984
═══════

17,199,438
═══════

524,710
)(1,182,159
1,089,468
───────
432,019
═══════

5,411,769
)(90,711
)(4,719,523
───────
601,535
═══════

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 2021

4

اﻟﻨﻘﺪ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
ﻧﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
وداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
اﻟﻨﻘﺪ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
ﻧﺎﻗﺼﺎ ً :ﺣﺴﺎب ﻣﻜﺸﻮف ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ )إﯾﻀﺎح (12
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌ ﺎدل ﻷﻏﺮاض ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

12,882,341
1,315,590
───────
14,197,931
───────
14,197,931
═══════

11,284,698
327,771
───────
11,612,469
)(2,579,148
───────
9,033,321
═══════

ﯾﺘﻢ إﯾﺪاع اﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻟﻔﺘﺮات ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ﯾﻮم واﺣﺪ وﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ،وﺗﻜﺘﺴﺐ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ.
ﺗﻢ إﯾﺪاع ﻧﻘﺪ ووداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ  6,811,312دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 1,941,655 :2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻟﺪى أطﺮاف
ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﻀﺎح .(24
5

ﻣﺪﯾﻨﻮن وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ً وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻣﺪﯾﻨﻮن
إﯾﺮادات ﺗﺄﺟﯿﺮ وﺿﯿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﻀﺎح (24
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺷﻄﺐ
ﻓﺮق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
6

ﻋﻘ ﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

50,174,559
1,619,426
2,274,818
672,771
2,355,911
───────
57,097,485
)(6,803,546
───────
50,293,939
═══════

46,994,152
2,551,581
4,376,723
707,687
3,648,205
───────
58,278,348
)(5,901,167
───────
52,377,181
═══════

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

5,901,167
1,418,754
)(500,356
)(16,019
───────
6,803,546
═══════

5,102,800
681,480
)(63,466
180,353
───────
5,901,167
═══════

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

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

55,854,896
456,274
)(780,278
)(36,800
───────
55,494,092
═══════

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

38

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
61,081,729
571,114
)(130,570
)(6,290,604
623,227
───────
55,854,896
═══════
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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
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021

6

ﻋﻘ ﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺮﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة )ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء(
 140,731دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 229,054 :2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( .أن اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺆھﻠﺔ
ﻟﻠﺮﺳﻤﻠﺔ ﻛﺎن  .(%14 :2020) %14ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،ﺗﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﺷﻲء دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ إﻟﻰ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ) :2020ﻻ ﺷﻲء دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.

7

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣ ﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌ ﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى
أﺳﮭﻢ ﻣﺴﻌﺮة
أﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮة
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

205,201
3,215,546
───────
3,420,747
═══════

209,293
3,185,168
───────
3,394,461
═══════

ﺗﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ دﻓﺘﺮﯾﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  146,760دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 121,700 :2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺪى
أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﻀﺎح  (24وﺗﺪار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ دﻓﺘﺮﯾﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,224,561دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ):2020
 1,231,043دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ طﺮف ذي ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﻀﺎح .(24
8

اﺳﺘﺜﻤ ﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛ ﺎت زﻣﯿﻠﺔ

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ ش.م.ك) .أ(
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
2021

2020

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2021

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻟاﻜﻮﯾﺖ
اﻷردن
اﻹﻣﺎر ات
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻜﻮﯾﺖ

29.97%
50.00%

29.97%
50.00%

1,359,104
6,647

1,155,851
7,188

50.00%
40.08%

50.00%
40.08%

6,227,561
28,538,911

6,843,555
27,586,833

ﻟاﻜﻮﯾﺖ
ﻟاﻜﻮﯾﺖ

20.00%
40.00%

20.00%
40.00%

642,652
6,560,339

618,693
6,482,958

اﻟﻜﻮﯾﺖ

35.72%

33. 33%

15,313,964
──────
58,649,178
══════

14,106,572
──────
56,801,650
══════

2020

)أ( إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺳﻮﻗﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,211,335دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ):2020
 951,763دﯾﻨﺎر 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  2,334,900دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ )1,383,333 :2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.

128

39

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 2021

8

اﺳﺘﺜﻤ ﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛ ﺎت زﻣﯿﻠﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
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  ،2021ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﻮﻓﯿﺪ ﺑﻲ ﻓﻲ 25,160,230
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 21,536,212 :2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( )إﯾﻀﺎح  (24وﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ .2036

40
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8

ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ رﺑﺢ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ

رﺑﺢ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ

اﻹﯾﺮادات

ﻣﻠﺨﺺ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ:

ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

ﻣﻠﺨﺺ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

41

6,703,366
═══════
2,380,632
═══════
943,753
═══════

28,538,911
═══════

3,446,779
)(58,977,071
)(3,212,115
───────
71,204,868
═══════
40.08%

129,947,275

5,127,095
═══════
431,216
═══════
157,596
═══════

27,586,833
═══════

54,264,780
)(77,469,925
)(34,161,722
───────
42,872,237
═══════
35.72%

9,982
═══════
)(2,978,921
═══════
)(556,333
═══════

15,313,963
═══════

2,285,601
)(61,613,284
)(3,521,196
───────
68,829,424
═══════
40.08%

131,678,303

100,239,104

أﺑﺮاج اﻟﻤﺘﺤﺪة
2020
2021
د ﯾﻨﺎر ﻛﻮ ﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎ ر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

═══════
)(6,255,063
═══════
)(1,771,041
═══════

14,106,572
═══════

90,098,171
43,792,412
)(79,608,497
)(11,958,138
───────
42,323,948
═══════
33.33%

2020
د ﻨﯾﺎر ﻛﻮ ﯾﺘﻲ

18,595,573
═══════
2,737,698
═══════
499,570
═══════

14,796,304
═══════

41,674,991
46,501,067
)(44,419,241
)(13,595,740
───────
30,161,077
═══════

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

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
═══════

ﻣﯿﻨﺎ ھﻮﻣﺰ

أﺧﺮى
2020
د ﯾﻨﺎر ﻛﻮ ﯾﺘﻲ

ﺣﺪدت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺷﺮﻛﺔ أﺑﺮاج اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ( )"أﺑﺮاج اﻟﻤﺘﺤﺪة"( وﺷﺮﻛﺔ ﻣﯿﻨﺎ ھﻮﻣﺰ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك )ﻣﻘﻔﻠﺔ( )"ﻣﯿﻨﺎ ھﻮﻣﺰ"( ﯾﻌﺘﺒﺮان ﺷﺮﻛﺘﺎن زﻣﯿﻠﺘﺎن ﺟﻮھﺮﯾﺘﺎن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ:

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021

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
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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
إﯾﻀ ﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿ ﻧﺎﺎت اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤ ﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021

9

ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ

أرض ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ )أ(
ﻋﻘ ﺎرات اﺳﺘﺜﻤ ﺎرﯾﺔ ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸ ﺎء )ب(
ﻋﻘ ﺎرات ﻣﻄﻮرة )ج(

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

69,642,755
12,016,473
179,054,129
───────
260,713,357
═══════

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

ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷراﺿﻲ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﻌﻘ ﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤ ﺎرﯾﺔ ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸ ﺎء واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻄﻮرة ﻛﻤ ﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
 2021ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﺆھﻼت وﺧﺒﺮة ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ وﻓﺌﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤ ﺎري اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ .ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام
ﺎرھ ﺎﻣﻼﺋﻤﺔ وﻓﻘ ﺎﻟﻤ ﺎ
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻟﻠﻌﻘ ﺎرات اﻟﻤﻄﻮرة ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻋﺘﺒ
ﺎء
ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘ ﺎر .ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌ ﺎدﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﻌﻘ ﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤ ﺎري ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ أو طﺮﯾﻘﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك.
أرض ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
أ(
إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻛ ﺎﻧﺖ ﻛﻤ ﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻛﻤ ﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨ ﺎﯾﺮ
إﺿ ﺎﻓ ﺎت
اﺳﺘﺒﻌ ﺎدات
ﺎ( اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
رﺑﺢ )ﺧﺴ رة
ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
73,112,104
)(4,126,233
551,711
105,173
───────
69,642,755
═══════

ﻛﻤ ﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

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

ﺗﺸﻤﻞ اﻷرض ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺷﺮم اﻟﺸﯿﺦ ،ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ  18,015,046دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ):2020
 15,769,000دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘ ﺎﺑﻌﺔ )اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻣﺼﺮ( وﻟﻦ ﯾﺘﻢ اﻟﺴﻤ ﺎح ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘ ﺎﺑﻌﺔ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻜﻤ ﺎل ﻣﺸﺮوع اﻹﻧﺸ ﺎء ﻓﻲ ھﺬه اﻷرض.
ب(

ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻛﻤ ﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨ ﺎﯾﺮ
إﻧﻔﺎق رأﺳﻤ ﻟﺎﻲ
ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
رﺑﺢ )ﺧﺴ ﺎرة( اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

11,518,186
51,172
447,115
───────
12,016,473
═══════

ﻛﻤ ﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
ج(

ﻋﻘﺎرات ﻣﻄﻮرة

أراﺿﻲ وﻣﺒ ﺎﻧﻲ ﻣﻄﻮرة:
أراﺿﻲ وﻣﺒ ﻧﺎﻲ ﻣﻄﻮرة
ﻣﺒ ﻧﺎﻲ ﻣﻘ ﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
11,479,339
33,279
17,275
)(11,707
───────
11,518,186
═══════

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

99,094,097
79,960,032
───────
179,054,129
═══════

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

ﺗﺘﺮاوح ﻓﺘﺮات اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﻟﻘﻄﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ وﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ و 50ﺳﻨﺔ.
42
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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
إﯾﻀ ﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿ ﻧﺎﺎت اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤ ﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021

9

ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻛ ﺎﻧﺖ ﻛﻤ ﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻛﻤ ﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨ ﺎﯾﺮ
إﺿ ﻓﺎﺎت
اﺳﺘﺒﻌ ﺎد ﻋﻘ ﺎرات اﺳﺘﺜﻤ ﺎرﯾﺔ
)ﺧﺴ ﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻛﻤ ﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

185,714,107
358,100
)(412,711
)(6,722,037
116,670
───────
179,054,129
═══════

193,099,699
24,448
)(187,570
)(7,304,272
81,802
───────
185,714,107
═══════

اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﺳﺘﻨ دًا
ﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى  3ﻟﻘﯿ
ﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘ
ﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌ
ﺗﻢ ﻗﯿ
ﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى :3
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻣﻄ ﺎﺑﻘﺔ اﻷرﺻﺪة اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ ﺑﺎﻷرﺻﺪة اﻟﺨﺘ ﻣﺎﯿﺔ ﻟﻘﯿ

اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘ ﺎﺣﻲ
إﺿ ﺎﻓ ﺎت وإﻧﻔﺎق رأﺳﻤ ﺎﻟﻲ
اﻻﺳﺘﺒﻌ ﺎدات واﻟﺘﺤﻮﯾﻼت
ﺧﺴ ﺎرة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

270,344,397
358,100
)(4,538,944
)(5,723,211
273,015
───────
260,713,357
═══════

277,497,332
76,504
)(187,570
)(7,257,752
215,883
───────
270,344,397
═══════

ﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤ رﺎﯾﺔ ذات اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﺘﻤ ﺛﺎﻠﺔ:
ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ت

2021

2020

11
11.75
0.645
15
1.925

10.25
11.25
1.50
12.50
2.50

%

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻ ﻓﺎﻲ اﻟﻌ ﺎﺋﺪ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌ ﺋﺎﺪ اﻟﻘ ﺑﺎﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ
ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻮر طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﯾﺠ ﺎرات اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ

%

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ

ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﺑ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘ ﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤ ﺎرﯾﺔ.

اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ

اﻟﺤﺴﺎ ﺳﯿﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻ ﻓﺎﻲ اﻟﻌ ﺎﺋﺪ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ

+/- 1%

1,281,848
)(1,253,880

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

ﺎاﻟﻘ ﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌ ﺋﺪ

+/- 1%

2,567,428
)(2,368,769

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

+/- 25
ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ

1,404,326
)(991,595

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

ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻮر طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ

+/- 1%

1,569,115
)(1,526,843

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

ﺎرات اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻹﯾﺠ

+/- 1%

1,414,908
)(1,621,088

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

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ
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اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
2020
2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

43

10

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021

اﻻﺳﺘﮭﻼك:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2021
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2021
اﻹﺿﺎﻓﺎت
ﺗﻌﺪﯾﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت و ﻣﻌﺪات

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021

55,357,900
═══════

───────
───────

55,357,234
666
───────
55,357,900
───────

أراﺿﻲ ﻣﻠﻚ ﺣﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

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

67,631,796
═══════

)(23,653,028
)(2,398,801
)(368,999
───────
)(26,420,828
───────

93,325,335
32,335
6,679
688,275
───────
94,052,624
───────

ﻣﺒﺎﻧﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
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2,968,655
═══════

)(10,754,010
)(1,321,515
4,504
)(44,568
───────
)(12,115,589
───────

15,039,200
79,064
)(4,504
)(29,516
───────
15,084,244
───────

أدوات وﻣﻌﺪات
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

61,666
═══════

)(3,650,095
)(203,365
2,295
)(12,161
───────
)(3,863,326
───────

3,750,805
170,350
)(2,304
6,141
───────
3,924,992
───────

أﺟﮭﺰة
وﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

73,889
═══════

)(8,345,088
)(501,456
)(51,064
───────
)(8,897,608
───────

8,390,836
110,550
470,111
───────
8,971,497
───────

أﺛﺎث وﺗﺮﻛﯿﺒﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

762,362
═══════

)(1,033,784
)(304,221
16,068
)(3,900
───────
)(1,325,837
───────

1,955,194
152,074
)(18,850
)(219
───────
2,088,199
───────

ﺳﯿﺎرات
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

3,948,145
═══════

)(16,929
───────
)(16,929
───────

2,849,757
1,108,262
7,055
───────
3,965,074
───────

أﻋﻤﺎل ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

130,804,413
═══════

)(47,436,005
)(4,729,358
22,867
)(497,621
───────
)(52,640,117
───────

180,668,361
1,652,635
6,679
)(25,658
1,142,513
───────
183,444,530
───────

اﻟﻤ ﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
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10

55,357,234
═══════

───────
───────

55,283,743
73,491
───────
55,357,234
───────

أراﺿﻲ
ﻣﻠﻚ ﺣﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

69,672,307
═══════

)(21,321,834
)(2,347,767
)(20,095
───────
)(23,689,696
───────

93,264,922
145,211
)(175,172
127,042
───────
93,362,003
───────

ﻣﺒﺎﻧﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

4,285,190
═══════

)(8,383,955
)(2,363,647
1,322
)(7,730
───────
)(10,754,010
───────

13,716,767
1,316,598
)(3,400
9,235
───────
15,039,200
───────

أدوات
وﻣﻌﺪات
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

100,710
═══════

)(3,447,372
)(201,491
)(1,232
───────
)(3,650,095
───────

3,583,397
165,931
1,477
───────
3,750,805
───────

أﺟﮭﺰة
وﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

45,748
═══════

)(8,284,931
)(54,374
)(5,783
───────
)(8,345,088
───────

8,285,290
97,509
8,037
───────
8,390,836
───────

أﺛﺎث
وﺗﺮﻛﯿﺒﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

921,410
═══════

)(728,738
)(305,344
594
)(296
───────
)(1,033,784
───────

1,710,666
248,621
)(4,450
357
───────
1,955,194
───────

ﺳﯿﺎرات
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2,849,757
═══════

───────
───────

2,847,612
2,145
───────
2,849,757
───────

أﻋﻤﺎل
ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

133,232,356
═══════

)(42,166,830
)(5,272,623
1,916
)(35,136
───────
)(47,472,673
───────

178,692,397
1,973,870
)(175,172
)(7,850
221,784
───────
180,705,029
───────

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
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ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2021ﯾﺒﻠﻎ ﻧﻄﺎق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻸرض ﻣﻠﻚ ﺣﺮ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ )ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﯿﻢ  976دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 993 :2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( .إن اﻻرﺗﻔﺎع
)اﻻﻧﺨﻔﺎض( اﻟﺠﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮ ﺑﻊ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع )اﻧﺨﻔﺎض( ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﻄﻲ.

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 ﻣﺮ ﺑﻊ .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﺗﻢ إدراج اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷرض
ﻣﻠﻚ ﺣﺮ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ  5,573دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) :2020رﺑﺢ  175,172دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( وﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,106دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
ﺑﻠﻎ  140,275دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 23,073 :2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( وﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ
) :2020رﺑﺢ ﺑﻤﺒﻠﻎ  62,639دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( وﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻤﺒ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  752,183دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 262,986 :2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﺿﻤﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى.

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

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

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2020
إﺿﺎﻓﺎت
ﺗﻌﺪﯾﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت و ﻣﻌﺪات )ﺗﺘﻤﺔ(

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021

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
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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 2021
10

ﻣﻤ ﻠﺘﻜﺎت وﻣﻌﺪات )ﺗ ﺘﻤﺔ(
ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﯾﺮادات

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎوﻻت وﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﻨﺎدق

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ

اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات

11

12

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾ

1,539,111
2,935,659

1,898,537
3,069,638

254,588
───────
4,729,358
═══════

304,448
───────
5,272,623
═══════

داﺋﻨﻮن وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

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

)ﻣﻌﺎد إدراﺟﮫ(
2020

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)ﻣﻌﺎد إدراﺟﮫ(
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

674,920
46,140,663
5,293,456
3,086,418
22,480,939
───────
77,676,396
═══════

626,438
50,706,411
5,694,205
3,866,318
21,224,938
───────
82,118,310
═══════

ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة

ﻗﺮوض
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم:
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ:
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

46

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

246,528,083
───────
246,528,083
═══════

237,460,784
2,579,148
───────
240,039,932
═══════

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

20,566,855
166,476,366
───────
187,043,221
───────

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

10,278,521
49,206,341
───────
59,484,862
───────
246,528,083
═══════

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

التقرير السنوي 2021
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2021
12

قروض وسلف تحمل فائدة (تتمة)
يوضح الجدول التالي الجزء المتداول وغير المتداول من التزامات القروض على المجموعة:

حسابات مكشوفة لدى البنوك (إيضاح )4
قروض قصيرة األجل
قروض محددة األجل

الجزء
المتداول
دينار كويتي

الجزء غير
المتداول
دينار كويتي

المجموع
2021
دينار كويتي

المجموع
2020
دينار كويتي

21,370,970
9,474,406
───────
30,845,376
═══════

215,682,707
───────
215,682,707
═══════

21,370,970
225,157,113
───────
246,528,083
═══════

2,579,148
22,354,958
215,105,826
───────
240,039,932
═══════

يتم الحصول على القروض محددة األجل لفترات تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات ،وتحمل معدالت فائدة تتراوح
بين  % 2.75إلى  % 2.75 :2020( %8إلى .)%8
كما في  31ديسمبر  ،2021تعتبر القروض قصيرة األجل والحسابات المكشوفة التي حصلت عليها المجموعة بمبلغ
 21,370,970دينار كويتي ( 31ديسمبر  24,934,106 :2020دينار كويتي) قابلة للتجديد على أساس سنوي.
تستحق القروض والسلف التي تحمل فائدة بقيمة  85,370,370دينار كويتي ( 75,513,903 :2020دينار كويتي) إلى
أطراف ذات عالقة (إيضاح .)24
يوضح الجدول التالي الجزء المتداول وغير المتداول (تم تحليله حسب العملة) من التزامات القروض على المجموعة:

دوالر أمريكي
لاير عماني
جنيه مصري
دينار كويتي

13

الجزء
المتداول
دينار كويتي

الجزء غير
المتداول
دينار كويتي

المجموع
2021
دينار كويتي

المجموع
2020
دينار كويتي

3,907,551
393,703
26,544,122
───────
30,845,376
═══════

26,797,206
10,609,135
178,276,366
───────
215,682,707
═══════

30,704,757
10,609,135
393,703
204,820,488
───────
246,528,083
═══════

37,119,083
10,579,583
499,208
191,842,058
───────
240,039,932
═══════

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

سندات

في  19أبريل  ،2018أصدرت الشركة األم سندات غير مكفولة بضمان بمبلغ
أصلي  60,000,000دينار كويتي تتضمن سندات في شكل مجموعتين كما يلي:
 سندات مستحقة بتاريخ  19أبريل  2023وتحمل فائدة بمعدل ثابت بنسبة
 %5.75سنويا ً تستحق ربع سنويا ً على أساس السداد المؤخر
32,150,000
 سندات مستحقة بتاريخ  19أبريل  2023وتحمل فائدة بمعدل متغير بنسبة
 %2.50فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي تستحق ربع
سنويا ً على أساس السداد المؤخر
27,850,000

27,850,000

─────────

─────────

═════════

═════════

60,000,000

14

32,150,000

60,000,000

رأس المال وعالوة إصدار األسهم
كما في  31ديسمبر  ،2021يتكون رأسمال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 1,187,974,420
سهم قيمة كل سهم  100فلس ( 1,187,974,420 :2020سهم قيمة كل سهم  100فلس) مدفوعة نقداً بالكامل.
إن عالوة إصدار األسهم غير متاحة للتوزيع.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2021
15

احتياطي إجباري
وفقا ً لقانون الشركات والتعديالت الالحقة له وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم ،والتعديالت الالحقة لهما ،فإنه
يجب استقطاع نسبة  %10بحد أدنى من ربح السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلي االحتياطي
اإلجباري .يجوز أن تقرر الجمعية العمومية السنوية للشركة األم وقف تلك االستقطاعات عندما يتجاوز هذا االحتياطي
نسبة  %50من رأس المال المصدر .ال يجوز استخدام هذا االحتياطي إال لمقاصة الخسائر أو لدفع توزيعات أرباح بنسبة
تصل إلى  %5من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها األرباح بتأمين هذا الحد بسب غياب احتياطيات
قابلة للتوزيع .إن أي مبالغ يتم اقتطاعها من هذا االحتياطي يجب أن يعاد ردها عندما تكون األرباح في السنوات القادمة
كافية ،ما لم يتجاوز هذا االحتياطي نسبة  50%من راس المال المصدر .لم يتم إجراء هذا االستقطاع في  31ديسمبر
 2021نظرا ً للخسائر التي تكبدتها الشركة األم.

16

احتياطي اختياري
وفقا ً لمتطلبات النظام األساسي للشركة األم ،يجب استقطاع نسبة  %10من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم قبل
الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى حساب االحتياطي االختياري .وتم إيقاف هذا االستقطاع السنوي بقرار من
الجمعية العمومية للمساهمين بناء على توصية من مجلس اإلدارة.

17

أسهم الخزينة
عدد أسهم الخزينة
نسبتها إلى األسهم المصدرة
القيمة السوقية بالدينار الكويتي
التكلفة بالدينار الكويتي

2021

2020

113,669,873
9.568%
8,525,240
14,478,743

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

إن االحتياطيات واألرباح المرحلة وعالوة إصدار األسهم بما يعادل تكلفة أسهم الخزينة غير متاحة للتوزيع خالل الفترة
التي تحتفظ فيها المجموعة بهذه األسهم.
18

صافي خسائر تشغيل أخرى

2021
دينار كويتي

ربح (خسارة) من بيع عقارات استثمارية
انخفاض قيمة عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة (إيضاح )6
مخصص صيانة عقارات مستأجرة
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
إيرادات توزيعات أرباح

19

19,809
)(264,000
)(1,418,754
32,196
───────
)(1,630,749
═══════

2020
دينار كويتي
)(22,180
)(130,570
)(264,000
)(681,480
19,973
───────
)(1,078,257
═══════

مصروفات عمومية وإدارية
تتضمن المصروفات العمومية واإلدارية التكاليف التالية المتعلقة بالموظفين:
أجور ورواتب
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

3,458,452
539,120
───────
3,997,572
═══════

3,522,183
526,944
───────
4,049,127
═══════

تم تحميل األجور والرواتب ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ  15,934,329دينار كويتي (21,042,675 :2020
دينار كويتي) على تكلفة اإليرادات.
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شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2021
20

صافي خسائر غير تشغيلية أخرى

2021
دينار كويتي

ربح من بيع ممتلكات ومعدات
خسارة من نزع ملكية عقار استثماري*
إطفاء موجودات غير ملموسة
انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة
إيرادات أخرى (إيضاح ( 26د))
خسائر تحويل عمالت أجنبية

2020
دينار كويتي

34,476
)(2,870,366
)(110,811
460,232

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

548,948
───────
)(1,937,521
═══════

)(103,738
───────
507,681
═══════

* يمثل هذا المبلغ صافي الخسارة الناتجة من نزع ملكية جزء من أرض مملوكة ألحد الشركات التابعة بمصر للمنفعة
العامة بعد التعويض المبدئي من الحكومة المصرية
21

الضرائب

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

ضرائب على الشركات التابعة األجنبية

الضريبة الحالية
الضريبة المؤجلة

32,790
)(402,041
───────
)(369,251
═══════

26,172
15,396
───────
41,568
═══════

إن معدل الضريبة المطبق على الشركات التابعة األجنبية التي تخضع للضريبة يتراوح من  %10الى :2020( %22.5
 %10إلى  .)%22.5لغرض تحديد النتائج الخاضعة للضريبة للسنة ،تم تعديل الربح المحاسبي للشركات التابعة األجنبية
لألغراض الضريبية .تتضمن التعديالت لألغراض الضريبية بنود تتعلق بكل من اإليرادات المتعلقة باإليرادات
والمصروفات .تستند التعديالت الحالية للقوانين واللوائح والممارسات المطبقة للمناطق التي تقع فيها الشركات التابعة
األجنبية.
تتعلق مطلوبات الضريبة المؤجلة بما يلي:
إعادة تقييم عقارات استثمارية وفقا للقيمة العادلة
إعادة تقييم ممتلكات ومعدات وفقا للقيمة العادلة
ضريبة مؤجلة – تتعلق بإنشاء ورد الفروق المؤقتة
مطلوبات الضريبة المؤجلة
فيما يلي تفصيل مطابقة مطلوبات الضريبة المؤجلة:
كما في  1يناير
المصروف للسنة
تعديل الضريبة المؤجلة من إعادة تقييم ممتلكات ومعدات وفقا ً للقيمة العادلة
مأخوذا ً إلى اإليرادات الشاملة األخرى
فروق تحويل عمالت أجنبية
كما في  31ديسمبر
138
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2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

)(9,001,034
)(13,253,100
)(9,269,724
───────
)(31,523,858
═══════

)(11,678,268
)(13,251,994
)(6,998,272
───────
)(31,928,534
═══════

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

)(31,928,534
402,041

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

)(1,106
3,741
───────
)(31,523,858
═══════

62,639
)(5,618
───────
)(31,928,534
═══════

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 2021
22

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺒﺎﻟﻎ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ رﺑﺢ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻘﺔ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ
)اﻟﺨﺴﺎرة( اﻟﺨﺎص 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.

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ:

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

)(4,960,009
════════

)(16,318,837
════════

1,187,974,420
)(113,669,873
────────
1,074,304,547
════════
) (4.62ﻓﻠﺲ

1,187,974,420
)(113,669,873
────────
1,074,304,547
════════
) (15.19ﻓﻠﺲ

ﺳﮭ ﻢ

ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ:

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

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
23

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

═════════

ﺳﮭﻢ

═════════

ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﻟﻢ ﯾﻮص ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  29ﻣﺎرس  2022ﺑﺄي ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  28أﺑﺮﯾﻞ  2021اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  .2020ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ أي أرﺑﺎح
أو أﺳﮭﻢ ﻣﻨﺤﺔ ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  :2019ﻻ ﺷﻲء(.
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إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021
24

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
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

أطﺮاف أﺧﺮى
ذات ﻋﻼﻗﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
ﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾ ﺘ

اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻷم اﻟﻜﺒﺮى
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

6,811,312

6,811,312

1,941,655

1,355,887

918,931

2,274,818

4,376,723

25,160,230

146,760
-

146,760
25,160,230

121,700
21,536,212

1,335,631
-

1,589,080
85,370,370

3,866,318 3,086,418
75,513,903 85,370,370

-

479,424
2,739,576
)(177,076

2,233,879
-

479,424
4,973,455
)(177,076

560,793
4,487,070
487,224

-

171,996
156,105
-

598,215
162,883
2,606,349

598,215
334,879
156,105
2,606,349

316,456
497,256
187,761
2,417,296

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
161,707
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة )إﯾﻀﺎح (12
-

ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ

إﯾﺮادات ﺗﺄﺟﯿﺮ
إﯾﺮادات ﻣﻘﺎوﻻت وﺧﺪﻣﺎت
إﯾﺮادات ﺗﺸﻐﯿﻞ أﺧﺮى
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻋﻘﺎرات
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وإدارﯾﺔ
إﯾﺮادات ﻓﻮاﺋﺪ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ

-

ﺷﺮﻛﺎت
زﻣﯿﻠﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
-

ﺗﺪار ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات ﻗﯿﻤﺔ دﻓﺘﺮﯾﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,224,561دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 1,231,043 :2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
طﺮف ذي ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﻀﺎح .(7
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ
رواﺗﺐ وﻣﺰاﯾﺎ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ

25

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

584,371
87,080
──────
671,451
══════

798,869
114,626
──────
913,495
══════

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤ ﺘﻤﻠﺔ واﻟ ﺘﺰاﻣﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤ ﺘﻤﻠﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2021ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻔﺎﻻت ﺑﻨﻜﯿﺔ وﻛﻔﺎﻻت وأﻣﻮر أﺧﺮى ﺿﻤﻦ اﻟﺴﯿﺎق
اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺑﻤﺒﻠﻎ  11,770,780دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  11,763,951 :2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( وﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﺸﺄ
ﻋﻨﮭﺎ أي ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎدﯾﺔ.
اﻟﺘﺰاﻣﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
أﺑﺮﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻘﻮد إﻧﺸﺎءات ﻣﻊ أطﺮاف أﺧﺮى وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻨﻔﻘﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺎر
اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء ﺑﻤﺒﻠﻎ  32,048دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  79,794 :2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺎر
ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﻤﺒﻠﻎ  132,327دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  250,117 :2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.
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إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021
25

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤ ﺘﻤﻠﺔ واﻟ ﺘﺰاﻣﺎت )ﺗ ﺘﻤﺔ(
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 اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ:

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺛﻼث ﺳﻨﻮات

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

21,015,851
36,284,990
───────
57,300,841
═══════

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

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ – اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴ ﺄﺘﺟﺮ
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

26

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

1,997,431
1,085,243
───────
3,082,674
═══════

1,994,015
1,281,581
───────
3,275,596
═══════

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.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ﺧﺴﺎرة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,982,349دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
 2021واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺴﺎرة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎزل ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  1,982,349 :2020دﯾﻨﺎر
ﻛﻮﯾﺘﻲ( .وﯾﺮى اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻧﮫ ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
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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إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021
26

دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ )ﺗ ﺘﻤﺔ(
ب( ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺗﻢ اﺳﺘﮭﻼﻛﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  31) 2021دﯾﺴﻤﺒﺮ  :2020ﻻ 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 ﺑﻨﺎًء 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 .وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﯿﮫ ،ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ
اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﻤﺒﻠﻎ  3,273,612دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 3,006,331 :2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( و 2,366,748دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2,333,208 :2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
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.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2019ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﺰام ﻣﺆﻗﺖ ﺑﻘﯿﻤﺔ  7,122,141دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﯾﻤﺜﻞ
ﺧﺴﺎرة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ  5,409,224دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﻤﯿﻠﮫ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ واﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﻠﻎ 1,712,917
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺰام ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻤﺎن ﺣﺴﻦ اﻷداء
وﻣﺤﺠﻮز اﻟﻀﻤﺎن.
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،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".
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
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.
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع اﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻵﺗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ:
t
t
t
t
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.
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12,581,438
)(574,468
710,754
3,764,581
4,377,460
)(767,462
───────
20,092,303

3,887,643
)(2,378,023
1,827,580
2,722,434
3,180,131
)(1,950,203
───────
7,289,562
)(3,090,581
)(8,806,162
)(1,894,711
───────
)(6,501,892
═══════

17,228,633
6,058,756
7,401,428
51,957,499
16,341,274
)(2,639,218
───────
96,348,372

إﯾ ﺮادات اﻟﻘﻄﺎع
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

54

 #ﯾﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  5,723,211دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 7,257,752 :2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.

* ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻷن ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﺿﻤﻦ وظﯿﻔﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ

إﯾﺮادات و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع
ﻣﺼﺮوﻓﺎت إدارﯾﺔ*
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ*
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺿﺮاﺋﺐ*

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﺟﯿﺮ#
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﯿﺎﻓﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺠﺎرة اﻟﻌﻘﺎرات
ﻣﻘﺎوﻻت
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

20,732,619
9,457,832
1,491,032
36,566,191
19,571,174
)(2,911,107
───────
84,907,741

إﯾﺮادات اﻟﻘ ﻄﺎع
2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻣﺠﻤﻞ رﺑﺢ اﻟﻘ ﻄﺎع
2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘ ﻄﺎع
2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻹﯾﺮادات واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021

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 ﻌﺔ

8,965,475
)(3,276,858
1,110,824
3,906,663
2,665,497
)(185,063
───────
13,186,538

ﻣﺠﻤﻞ رﺑﺢ اﻟﻘﻄﺎع
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(2,742,004
)(5,399,298
)(1,791,816
3,180,967
1,960,224
)(58,236
───────
)(4,850,163
)(2,025,928
)(10,151,491
)(32,839
───────
)(17,060,421
═══════

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

التقرير السنوي 2021
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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 2021
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﯾﺮادات
ﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮزﯾﻊ إﯾﺮادات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:

ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺎﻹﯾﺮادات
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ

ﻋﻠﻲ ﻣﺪار
اﻟﻮﻗﺖ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﺟﯿﺮ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﯿﺎﻓﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺠﺎرة اﻟﻌﻘﺎرات
ﻣﻘﺎوﻻت
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺑﯿﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

18,585,636

2,146,983
9,457,832

20,732,619
9,457,832

710,572
36,566,191
19,571,174
)(2,911,107

780,460
-

1,491,032
36,566,191
19,571,174
)(2,911,107

───────

───────

───────

───────

72,522,466
═══════

12,385,275
═══════

84,907,741
═══════

81,592,682
═══════

ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

1,037,533
51,957,499
16,341,274
)(2,639,218

2,333,039
6,058,756

17,228,633
6,058,756

6,363,895
-

7,401,428
51,957,499
16,341,274
)(2,639,218

───────

───────

14,755,690
═══════

96,348,372
═══════

اﻟﻤﻮﺟﻮدات:

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﺟﯿﺮ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﯿﺎﻓﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺠﺎرة اﻟﻌﻘﺎرات
ﻣﻘﺎوﻻت
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﻮزﻋﺔ
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

215,657,974
132,246,371
160,471,822
45,380,509
9,316,653
37,605,987
)(248,589

223,981,190
132,467,251
163,431,852
51,264,066
18,880,904
29,134,092
)(12,202,967

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

───────
600,430,727
═══════

───────
606,956,388
═══════

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت:

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

144,970,605
89,599,346
69,529,549
67,759,315
19,018,291
25,508,071
)(656,840
───────
415,728,337
═══════

153,018,947
86,330,294
80,504,401
66,311,039
20,630,096
7,932,084
)(640,085
───────
414,086,776
═══════

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﺟﯿﺮ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﯿﺎﻓﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺠﺎرة اﻟﻌﻘﺎرات
ﻣﻘﺎوﻻت
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﻮزﻋﺔ
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
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أداء ﺧﺪﻣﺎت

أداء ﺧﺪﻣﺎت
ﻋﻠﻲ ﻣﺪار اﻟﻮﻗﺖ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
14,895,594

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
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﯾﺮادات )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻷﺳﻮاق اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ
اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﻣﺼﺮ
ﻟﺒﻨﺎن
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﻤﺎن
اﻻردن
اوروﺑﺎ

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

72,457,451
6,745,359
59,836
2,789,107
2,828,496
27,492
───────
84,907,741
═══════

81,034,551
4,581,653
5,720,302
27,113
2,037,246
2,912,669
34,838
───────
96,348,372
═══════

ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﯾﺮادات أﻋﻼه إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ أﺧﺮى
ﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ:

اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﻣﺼﺮ
ﻟﺒﻨﺎن
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺳﻮرﯾﺎ
ﻋﻤﺎن
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
اﻷردن
اوروﺑﺎ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
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2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

91,587,283
154,707,249
6,097,918
11,890,132
3,245,522
73,636,538
185,439
111,316,733
25,989,230
1,788,721
───────
480,444,765
═══════

97,590,000
157,139,040
6,248,481
12,808,886
3,253,570
74,344,293
191,369
111,144,650
22,580,212
1,811,341
───────
487,111,842
═══════

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻟﺒﯿﻊ أﺻﻞ 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 اﻟﺴﻮقأو أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺮاء
ﻟﻠﻤﺘﺪاوﻟﯿﻦ )ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺳﻌﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺪاﺋﻨﺔ( ،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.
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اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
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:
2021

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

───────
205,201
═══════

3,215,546
───────
3,215,546
═══════

205,201
3,215,546
───────
3,420,747
═══════

اﻟﻤﺴﺘﻮى 1
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 3
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

209,293
───────
209,293
═══════

3,185,168
───────
3,185,168
═══════

209,293
3,185,168
───────
3,394,461
═══════

205,201

2020

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻷﺧﺮى )إﯾﻀﺎح :(7
أﺳﮭﻢ ﻣﺴﻌﺮة
أﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮة

ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊأو ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮي إذا طﺮ أﺗﻐﯿﺮ 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
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3,185,168
)(9,084
39,462
───────
3,215,546
═══════

3,830,427
)(580,300
)(64,959
───────
3,185,168
═══════

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 2021
28

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻜﺮر:

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 اﻷﺳﻌﺎرأو 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-
ﻻ ﺗﺰال ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )"ﻛﻮﻓﯿﺪ ("19-ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﻋﺒﺮ ﻋﺪة ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﺗﯿﻘﻦ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ
ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻮﺧﯿﻤﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.
وﺿﻌﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻺدارة ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻻ
ﺗﺰال اﻷﺳﻮاق ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ وﺗﻈﻞ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻷي ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق .إن ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺆﻛﺪة ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻷﺣﻜﺎم ،وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺮﻛﺰھﺎ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ذي اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺸﻜٍﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ.
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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  ،2021ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ .2020
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 ﻧأﺸﻄﺔ 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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إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021
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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

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

14,197,931
56,424,714
25,160,230
───────
95,782,875
═══════

11,612,469
57,570,661
21,536,212
───────
90,719,342
═══════

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2021ﯾﺒﻠﻎ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺮدي  25,160,230دﯾﻨﺎر
ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 21,536,212 :2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( .ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ
اﻟﻜﻮﯾﺖ
اﻷردن
ﻣﺼﺮ
ﻟﺒﻨﺎن
ﻋﻤﺎن
اوروﺑﺎ
اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ

2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

62,552,484
3,580,240
2,585,062
487,624
1,397,586
25,173,502
4,003
2,374
───────
95,782,875
═══════

59,641,723
3,984,694
2,261,975
650,779
2,552,302
21,582,556
42,934
2,379
───────
90,719,342
═══════

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.
148

59
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إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021
30

إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
 30.1ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(

 30.1.1ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ

إن اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺌﯿﻠﺔ ،ﺣﯿﺚ إن اﻷطﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ھﻲ ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺎﻟﯿﺔ ذات ﺳﻤﻌﺔ ﺟﯿﺪة وﻣﻼءة اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.

اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن

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.
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
أﺬ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،وﺿﻌﺖ اﻹدارة ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وإدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻊ ﺧ
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.
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2021
داﺋﻨﻮن وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
و أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻮاﺋﺪ
ﺳﻨﺪات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
داﺋﻨﻮن وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
و أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻮاﺋﺪ
ﺳﻨﺪات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

ﺧﻼل
ﺷﮭﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺧﻼل
 3أﺷﮭﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

 3إﻟﻰ 12
ﺷﮭًﺮا
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺮﻋﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

 1إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

5,508,683
510,533

10,834,999
1,600,000

61,332,715
26,684,684

77,676,396
28,795,217

77,676,396
306,133,459 277,338,242

246,885
──────
6,266,101
══════

3,703,281
2,962,625
493,771
─────── ─────── ───────
110,174,895 90,980,024 12,928,770
═══════ ═══════ ═══════

67,406,563
───────
451,216,418
═══════

8,463,848
204,797
246,885
──────
8,915,530
══════

65,037,149
8,617,313
16,809,957
4,909,633
2,962,625
493,771
─────── ───────
84,809,731 14,020,717
═══════ ═══════

82,118,310
21,924,387
3,703,281
───────
107,745,978
═══════

63,703,282
───────
341,041,524
═══════

237,089,388
63,703,282
───────
300,792,670
═══════

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

82,118,310
259,013,775
67,406,563
───────
408,538,648
═══════

إن اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻟﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﺣﺴﺎب ﻣﻜﺸﻮف ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻘﯿﻤﺔ
 21,370,970دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 24,934,106 :2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( .ﯾﺴﺘﺤﻖ ھﺬا اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺴﺪاد ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
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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 2021
30

إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
 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.
 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.
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 واﻟﺴﻠﻒ 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
 2021و 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  .2020ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أي 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 اﻷر ﺑﺎح ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻀﺮاﺋﺐ
2020
2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(153,524
)(1,024,102
)(53,046
)(1,969

دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
﷼ ﻋﻤﺎﻧﻲ
ﺟﻨﯿﮫ ﻣﺼﺮي

)(144,595
)(1,139,460
)(52,898
)(2,496

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  2021و 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2020ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﯾﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %5ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ:
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
2020
2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻜﻮﯾﺖ
أﺧﺮى

50,868
171,173

150
61

50,908
118,815
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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 ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ.

 30.3.3ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ

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 اﻷر ﺑﺎح ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻀﺮاﺋﺐ
2020
2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ
اﻟﯿﻮرو
اﻟﺠﻨﯿﮫ اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﺠﻨﯿﮫ اﻻﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ
اﻟﺮﯾﺎل اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ
اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻷردﻧﻲ

)(526,497
251,602
)(44,167
)(337
)(154,196
)(1,576

552,011
215,362
20,091
274
137,184
9,961

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 ر أس اﻟﻤﺎلأو ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ،ﻗﺪ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو رد ر أس اﻟﻤﺎل
س اﻟﻤﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض ،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 واﻟﺴﻠﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﺿﻤﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ .ﻟﻐﺮض إدارة ر أﺳﻤﺎل
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﯾﺘﻀﻤﻦ ر أس اﻟﻤﺎل ﺑﻨﻮد رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر وﻋﻼوة اﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ وﻛﺎﻓﺔ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺧﺮى.
2021
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
)ﻣﻌﺎد إدراﺟﮫ(
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻮاﺋﺪ )إﯾﻀﺎح (12

246,528,083

240,039,932

ﺳﻨﺪات )إﯾﻀﺎح (13
ﻧﺎﻗﺼﺎ ً :اﻟﻨﻘﺪ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ )إﯾﻀﺎح (4

60,000,000
)(14,197,931
───────
292,330,152
───────
184,702,390
───────
158.27%
═══════

60,000,000
)(11,612,469
───────
288,427,463
───────
192,869,612
───────
149.55%
═══════

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض

62
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إﻋﺎدة اﻹدرا ج
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،أﺧﻄﺄت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﻓﺎﺋﺾ إﯾﺮادات رﺳﻮم اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻣﻤﺎ دأى إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪًﻣﺎ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ
واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  .2020ﺗﻢ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺑﯿﺎن ﻛﻞ ﺑﻨﺪ
ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ )اﻟﺰﯾﺎدة ) /اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ(

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ

 1ﯾﻨﺎﯾﺮ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪًﻣﺎ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى
اﻟﺪاﺋﻨﻮن واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى

)(1,226,470
)(2,143,450

)(938,135
)(2,047,865

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

───────
)(3,369,920
───────

───────
)(2,986,000
───────

2020

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ )اﻟﺰﯾﺎدة ) /اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ(

2020

2020

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

إﯾﺮادات ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔأﺧﺮى
اﻻﺳﺘﮭﻼك واﻹطﻔﺎء اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وإدارﯾﺔ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ

)(249,693
)(36,668
)(12,321
)(85,238
───────
)(383,920
───────

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

اﻧﺨﻔﻀﺖ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻹدراج ﻣﻦ  14.83ﻓﻠﺲ ﺧﺴﺎرة إﻟﻰ  15.19ﻓﻠﺲ ﺧﺴﺎرة .ﻋﻼوة
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2020أو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ،اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ.
 33ﺣﺪث ﻻﺣﻖ
ﻻﺣﻘﺎ ً ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﺑﺮاج
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ .وﻗﻌﺖ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎھﻢ وواﻓﻘﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﺮض اﻻﻧﺪﻣﺎج.
ووﻓﻘًﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎھﻢ ،ﯾﺠﺐ أن ﺗ ُﺼﺒﺢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻜﯿﺎن اﻟﻤﺪﻣﺞ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻛﺔ اﻷﺑﺮاج اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺪﻣﺞ .وﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
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كيفية الحصول على نسخة من بياناتنا
المالية لعام :2021
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 3560
لترتيب ذلك.
بإ مكا ن ا لمسا همين طلب إ ر سا ل نسخة من ا لبيا نا ت
ا لما لية إ ليهم با لبر يد ا إل لكتر و ني قبل سبعة أ يا م
من تاريخ إجتماع الجمعية العمومية المعلن عنه .ولهذا
ا لغر ض  ،ير جى مر ا سلتنا على عنو ا ن ا لبر يد ا إل لكتر و ني
 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
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P.O. Box 2232
Safat 13023, Kuwait
Tel: +965 2295 3500
Fax: +965 2244 1003
www.urc.com.kw

