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حضرات الساده مساهمي

شركة انجازات للتنمية العقارية

ش.م.ك.ع

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
مساهمينا الكرام
نرحــب بكــم فــي إجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة عــن الســنة الماليــة
 2020لشــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة ،وهــا نحــن اليــوم نضــع بيــن
أياديكــم الكريمــة التقريــر الســنوي لشــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة عــن
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020والــذي يتضمــن البيانــات
الماليــة المدققــة الســنوية وتقريــر الحوكمــة.
كمــا ال يخفــى عليكــم مــا يمــر بــه العالــم أجمــع مــن اضطرابــات و تغيــرات
نتيجــه انتشــار جائحــه كورونــا المســتجد عالمي ـا ً و الــذي أثــر بشــكل كبيــر
علــى اقتصــادات العالــم أجمــع  ،وإنهيــار العديــد مــن الصناعــات العالميــة
نتيجــة إنعــدام الطلــب عليهــا خــال عــام  ، 2020باإلضافــة الــى انخفــاض
الطلــب علــى العديــد مــن األنشــطة االقتصاديــة األخــرى و التــي مــن المتوقــع
اســتمرار انخفــاض الطلــب عليهــا خــال األعــوام القليلــه القادمــة.
وعلــى الرغــم مــن مــا تمــر بــه المنطقــة مــن إضطرابــات أثــرت بشــكل ســلبي
فــي إســتقرار وديمومــة اإليــرادات التشــغيلية وفــي ظــل حــرص شــركة
إنجــازات علــى الوفــاء بإلتزاماتهــا  ،وضــع القائميــن علــى الشــركة نصــب
أعينهــم المحافظــه علــى اســتمرار التدفقــات النقديــة والبحــث عــن أفضــل
طــرق لهيكلــة األصــول و إقتنــاص الفــرص اإلســتثمارية بهــدف تحقيــق
أعلــى درجــات التــوازن بيــن اإليــرادات والمصروفــات و اإلســتمرار فــي
تحقيــق أعلــى عوائــد ممكنــة علــى األصــول المتاحــة.
محليـا ً تجــري الشــركة حاليـا ً عمليــات الصيانــه الالزمــه والتجديــد ألحــد أهــم
أصــول الشــركة العقاريــة الواقــع فــي منطقــة الضجيــج و ذلــك لرفــع القيمــة
اإليجاريــة و الــذي ســينعكس الحقــا ً علــى القيمــة الســوقية للمبنــى ،ونحــو
تنويــع مصــادر الدخــل وخلــق آفــاق إســتثمارية جــاري حالي ـا ً العمــل علــى
بنــاء و تطويــر بــرج (برايــم تــاور) و الــذي يتكــون مــن عــدد  2ســرداب و
طابــق أرضــي و طابــق ميزانيــن و  22طابــق متكــرر فــي منطقــة شــرق و
بالتحديــد فــي شــارع أحمــد الجابــر الــذي يتميــز بالحيويــة وارتفــاع معــدالت
الطلــب ،و مــن المتوقــع اإلنتهــاء مــن بنــاء وتشــييد البــرج فــي نهايــة عــام
.2021
وعلــى الصعيــد اإلقليمــي ،تــم االنتهــاء مــن بنــاء مجمــع ســكني يتكــون مــن
برجيــن هــم بــرج كاتامــاران ( )Iو بــرج كاتامــاران ( )IIباالضافــة الــى
وحــدات تجاريــة و خدمــات ترفيهيــة لقاطنيــن االبــراج فــي منطقــة الســيف
فــي مملكــة البحريــن  ،حيــث تــم تشــغيل البــرج كاتامــاران ( )Iو الــذي يحتوي
علــى عــدد  311وحــده ســكنية تــم بيــع معظمهــا  ،و تــم فــي نهايــة عــام 2020
االنتهــاء مــن بنــاء و تجهيــز البــرج كاتامــاران ( )IIوالــذي يتكــون مــن 272
وحــده ســكنية و مــن المتوقــع أن يتــم التشــغيل الفعلــي للبــرج كاتامــاران ()II
فــي النصــف االول مــن العــام  ، 2021و تعــد هــذه االبــراج أيقونــة المشــاريع
العقاريــة الفاخــرة فــي مملكــة البحريــن.
وفــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نجحــت الشــركة فــي الحفــاظ علــى
معــدالت إشــغال العقــارات المرتفعــة مقارنــة فــي مثيالتهــا فــي إمــارة دبــي
فــي ظــل الظــروف الراهنــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة و العالــم
أجمــع وقلــة الطلــب علــى المشــاريع العقاريــة فــي إمــارة دبــي بالتحديــد.

منطقــة جبــل علــي تــم تأجيــر كامــل وحــدات المجمــع  ،و مجمعــات ســكن
العمــال و التــي تــم تأجيــر عــدد منهــا باإلضافــة الــى قيــام الشــركة بدراســة
أفضــل الطــرق المتاحــة لإلســتفادة القصــوى مــن هــذه العقــارات ،و مــن
أبــرز مــا تــم إنجــازه خــال عــام  2020هــو عقــار إنجــازات ريزيدينــس
الــذي يتكــون مــن عــدد  53شــقة ســكنية باالضافــة الــى عــدد مــن المحــات
التجاريــة تقــع فــي منطقــة ميــدان الواقعــة بالقــرب مــن بــرج خليفــه والتــي
تضــم العديــد مــن المشــاريع العقاريــة الســكنية الفاخــرة مثــل مدينــة محمــد بــن
راشــد فــي منطقــة ميــدان ون .
عالميــاً ،إســتمرت الشــركة فــي تحصيــل عوائــد العقــارات بشــكل منتظــم،
والحفــاظ علــى أعلــى معــدالت اإلشــغال الممكنــة فــي ظــل الظــروف الحاليــة،
كمــا بحثــت الشــركة عــن افضــل الفــرص اإلســتثمارية العقاريــة بهــدف تنويع
وتعزيــز محفظــة األصــول مــع التأكيــد علــى التــوازن المطلــوب بيــن العائــد
علــى اإلســتثمار والمخاطــر المحيطــة بــه.
علــى صعيــد المركــز المالــي للشــركة وبالرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي
مــرت علينــا إال أن أصــول الشــركة بلغــت  100.6مليــون دينــار كويتــي فــي
نهايــة عــام  2020مقارنــة بـــ  99.9مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام
 2019أي بنمــو وقــدره  ،%1فيمــا بلغــت حقــوق المســاهمين  53.2مليــون
دينــار كويتــي مقارنــة بـــ  52.3مليــون دينــار كويتــي عــام  2019أي بنمــو
قــدره .%2
علــى صعيــد األداء المالــي بلــغ إجمالــي اإليــرادات فــي نهايــة عــام  2020مــا
قيمتــه  4.7مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بـــسالب ( )2.1مليــون دينــار كويتــي
فــي نهايــة عــام  2019ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى تســجيل خســائر
تقييــم عقــارات إســتثمارية بقيمــة ( )8.7مليــون دينــار كويتــي وبذلــك يصبــح
النمــو بإجمالــي اإليــرادات  %327.5فــي نهايــة عــام .2020
وعليــه بلغــت أربــاح الشــركة فــي عــام  2020بـــ  831ألــف دينــار كويتــي مــا
يعــادل  2.5فلــس مقارنــة بخســائر العــام الماضــي  2019بـــ ( )6.9مليــون
دينــار كويتــي أي مــا يعــادل ( )20.5فلــس وبذلــك يكــون اإلرتفــاع باألربــاح
مــا نســبته  %112.1بعــد اســتقطاع الضرائــب وحصــة مؤسســة الكويــت
للتقــدم العلمــي.
و فــي الختــام نتقــدم بالشــكر الجزيــل لكافــة أعضــاء مجلــس إدارة شــركة
إنجــازات للتنميــة العقاريــة علــى مــا قامــوا فيــه مــن جهــود وأعمــال
ومســاهمات كان لهــا بالــغ األثــر فــي تعزيــز دور الشــركة الريــادي بيــن
الشــركات العقاريــة فــي المنطقــة ،والــذي إنعكــس علــى أداء الشــركة خــال
العــام  ،2020كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل لكافــة موظفين الشــركة والشــركات
التابعــة و الزميلــة علــى مــا قامــوا بــه خــال العــام  2020مــن جهــود كبيــرة
كان لهــا األثــر الكبيــر.

د .عبد المحسن مدعج المدعج
رئيس مجلس اإلدارة

كمــا إنتهــت الشــركة مــن بنــاء وتشــييد مشــاريع عقاريــة تنوعــت بيــن
العقــارات الســكنية والتجاريــة والصناعيــة متمثلــة فــي مجمــع تجــاري فــي
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تقرير حوكمة الشركات
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القاعدة األولى :بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة:
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 2020 10اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركه

اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 11 2020

القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام واملسؤوليات

مسؤوليات ومهام واجنازات مجلس اإلدارة:

 2020 12اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

و تتولى اإلدارة التنفيذية يف الشركه املسئوليات العامة التالية :

اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 13 2020

اللجان املنبثقة عن مجلس االدارة

أوال :جلنة التدقيق و إدارة املخاطر

تشكيل جلنة التدقيق وإدارة املخاطر
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من أهم مهام ومسؤوليات واجنازات جلنة التدقيق و إدارة املخاطر

ثانيا  :جلنة الترشيحات و املكافآت

اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 15 2020

تشكيل جلنة الترشيحات و املكافآت

من أهم مهام واجنازات جلنة الترشيحات واملكافآت

 2020 16اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

تطبيق املتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة احلصول على املعلومات والبيانات بشكل دقيق وفـي
الوقت املناسب.

القاعدة الثالثة  :إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية :
تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

مكافآه أعضاء مجلس االدارة :

اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 17 2020

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ – ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020
اإلدارة :
مجلس
ﻋنعن
املنبثقة
اﻹدارة :
ﻣﺟﻠس
اللجاناﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ
بدالتاﻟﻠﺟﺎن
ﺑدﻻت
ﺘﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺩﻻﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﺫﻭل ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻨﻅﻴﺭ ﺤﻀﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭ ﺘﺄﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻹﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻋﻤل ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ،
ﻭ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺒﺩل ﻨﻘﺩﻱ ﺴﻨﻭﻱ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻜل ﻟﺠﻨﺔ.
ﺑدﻻت أﺧرى :
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﺩﻻﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  185ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ  1ﻟﻌﺎﻡ . 2016

التنفيذية
اإلدارة
وحوافز
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
اﻹدارة
مكافآتوﺣواﻓز
ﻣﻛﺎﻓﺂت
ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ :
االدارة ::
مجلس اﻟﺑدﻻت
أعضاءاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ و
مكافآهاﻟﻣﻛﺎﻓﺂت
أوﻻً :

ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭ ﺍﻟﺒﺩﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.
املكافآتاﻟﻣﺗﻐﯾرة
ثاني ًا: :اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت
املتغيرة: :
ﺛﺎﻧﯾﺎً

ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻻﺩﺍﺀ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .
ﺘﻘﻭﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺸﺎﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.
-

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻻﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ :2020

أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
13
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اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرواﺗب واﻟﻣزاﯾﺎ

ﺑدل ﺣﺿور ﻟﺟﺎن ﻣﺟﻠس اﻻدارة

دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ

دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ

259,633

-

القاعدة الرابعة :ضمان نزاهة التقارير املالية:
التعهد بسالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة

إقرار اإلدارة التنفيذية
بنزاهة وعدالة البيانات املالية

اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 19 2020

إقرار مجلس االدارة
بنزاهة وعدالة البيانات املالية

 2020 20اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

تشكيل جلنة التدقيق و ادارة املخاطر :

التأكيد على إستقاللية و حيادية مراقب احلسابات اخلارجي :

اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 21 2020

القاعدة اخلامسة :وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر و الرقابة الداخلية
وحدة إلدارة املخاطر

وحدة التدقيق الداخلي

تشكيل جلنة التدقيق وإدارة املخاطر

أنظمة الضبط والرقابة الداخليه

 2020 22اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

تعيني مكتب مستقل ملراجعة أداء التدقيق الداخلي

القاعدة السادسة  :تعزيز السلوك املهني و القيم األخالقية
معايير ومحددات السلوك املهني والقيم األخالقية

اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 23 2020

سياسـات وإجراءات الشـركة للحد من حـاالت تعارض املصالح

القاعدة السابعة  :اإلفصاح و الشفافية بشكل دقيق يف الوقت املناسب
اإلفصاح والشفافية

 2020 24اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

سجل اإلفصاح

وحدة شؤون املستثمرين

تكنولوجيا املعلومات يف عمليات اإلفصاح

اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 25 2020

القاعدة الثامنة :إحترام حقوق املساهمني :
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القاعدة التاسعة :إدراك دور أصحاب املصالح:

القاعدة العاشرة :تعزيز وحتسني األداء:
تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 27 2020

القيم املؤسسية

القاعدة احلادية عشر  :التركيز على أهمية املسؤولية اإلجتماعية :
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www.injazzat.com

مشاريع الشركة
2020

اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 29 2020

المقدمة
ركــزت شــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة منــذ تأسيســها فــي عــام  1998علــى تحقيــق أهدافهــا االســتيراتيجية التــي تهــدف الــى
تعظيــم ربحيــة المســاهمين و ثبــات معــدالت التدفقــات النقديــة و تحقيــق أعلــى معاييــر الحوكمــة المؤسســية  ،و ذلــك مــن خــال البحــث
عــن أفضــل الطــرق و القنــوات االســتثمارية المتاحــه فــي األســواق و خلــق قنــوات مبتكــره تهــدف الــى تحقيــق رغبــات وتطلعــات
الشــركة والمســتثمرين والمســاهمين ،كمــا ركــزت علــى تطويــر المشــاريع العقاريــة و تشــغيلها وفقـا ً ألعلــى المعاييــر القياســية بهــدف
خلــق عوائــد دوريــة متنوعــة تضمــن اســتمرارية تحقيــق معــدالت أربــاح تفــوق مثيالتهــا فــي المنطقــة  ،كمــا نجحــت الشــركة فــي تنفيذ
عــدد مــن عمليــات التخــارج الناجــح مــن المشــاريع العقاريــة المطــورة و خلــق ادوات و كيانــات إلدارة وتشــغيل عــدد مــن المشــاريع
لتعزيــز و تنويــع مصــادر ايــرادات الشــركة.
وســاهمت اإلدارة المتزنــة فــي التمركــز فــي عــدد مــن األســواق الواعــدة فــي المنطقــة الســيما األســواق التــي يتوقــع لهــا النمــو
المضطــرد فــي الفتــرة القادمــة ،باإلضافــة إلــى التركيــز علــى العمــل فــي قطاعــات عقاريــة مبتكــرة تســاهم فــي خلــق قيمــة مضافــة
إلســتثمارات الشــركة.

السوق المحلي
ركــزت إنجــازات فــي عملهــا علــى اقتنــاص الفــرص االســتثمارية وتطويرهــا و هيكلتهــا و تحقيــق عوائــد مجزيــة والمســاهمة الفاعلــة
فــي الناتــج المحلــي مــن خــال اإلســتثمار فــي عقــارات متنوعــة داخــل دولــة الكويــت وبمــا يتوافــق مــع القوانيــن والتشــريعات وبمــا
اليخالــف النظــام األساســي للشــركة الــذي يشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
• عمليات البيع والشراء.
• عمليات التطوير والتشغيل.
• عمليات المتاجرة.
• عمليات إدارة المشاريع.

مبنى الضجيج
يقــع المبنــى فــي موقــع مميــز حيــث يحتــل احــد زوايــا منطقــة الضجيــج االربعــه فــي محافظــة الفروانيــة ،و يعتبــر المبنــى أحــد
مصــادر اإليــرادات المنتظمــة فــي شــركة إنجــازات  ،حيــث تــم تأجيــر الجــزء األكبــر مــن المبنــى ألحــد الــوزارات الحكوميــة،
باإلضافــة الــى ســعي الشــركة لتطويــر و صيانــة الجــزء الشــاغر لتأجيــره بأعلــى عوائــد ممكنــه .

برج برايم
قامــت إنجــازات بشــراء مبنــى قديــم يقــع فــي شــارع احمــد الجابــر
و بترخيــص بنــاء بنســبة  % 920وذلــك لبنــاء بــرج تجــاري،
حيــث قامــت الشــركة بعــد اســتخراج التراخيــص الالزمــة بهــدم
المبنــى القديــم و تعمــل حالي ـا ً علــى بنــاء مبنــى مكاتــب مكــون مــن
 2ســرداب وطابــق أرضــي وطابــق ميزانيــن و  22طابــق متكــرر
بمســاحة بنــاء كليــة  6,207متــر مربــع ليتــم بيــع طوابــق المبنــى
خــال فتــرة التطويــر.
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أسواق منطقة الخليج العربي
اتجهــت الشــركة منــذ فتــرة بعيــده إلــى اإلســتثمار فــي أســواق منطقــة الخليــج العربــي لمــا لمســته مــن نمــو فــي العوامــل اإلقتصاديــة
والتشــريعية بمــا يخــدم المســتثمرين وذلــك مــن خــال اإلســتثمار المباشــر فــي شــراء وتطويــر وتشــغيل و هيكلــه و التخــارج مــن العقــارات
و خلــق شــراكات إســتراتيجية مــع مســتثمرين خليجييــن تســاهم فــي فتــح أفــاق جديــدة لإلســتثمار فــي المنطقــة.

مملكة البحرين
شركة الداو العقارية

تــم تأســيس شــركة الــداو العقاريــة فــي عــام  1999كشــركة بحرينيــة مملوكــة بالكامــل لشــركة إنجــازات ،وذلــك بهــدف االســتثمار
والتطويــر والمتاجــرة فــي القطــاع العقــاري فــي مملكــة البحريــن ،وقــد حققــت الشــركة منــذ تأسيســها نتائــج مثمــرة عبــر عــدد مــن
صفقــات البيــع والشــراء ،كمــا عــززت قائمــة أصولهــا المــدرة للدخــل عــن طريــق إقامــة مشــروع مخــازن ومســتودعات فــي مشــروع
مرســى البحريــن اإلســتثماري ،باالضافــة الــى امتالكهــا عــدة أراضــي فــي مواقــع متميــزة مثــل الســيف ورأس زويــد.

شركة فيرست العقارية
قامــت شــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة فــي عــام  2002وبالتعــاون مــع شــركاء أســتراتجيين بتأســيس شــركة فيرســت العقاريــة
فــي مملكــة البحريــن ،وفــي عــام  2005تــم إعــادة هيكلــة الشــركة وزيــادة رأســمالها إلــى  30مليــون دينــار بحرينــي ،وذلــك بإضافــة
بعــض األصــول الجديــدة إليهــا ،وإتاحــة الفرصــة لدخــول مســاهمين جــدد ،وقــد واصلــت شــركة فيرســت العقاريــة المحافظــة علــى
جــودة وأداء أصولهــا المــدرة للدخــل ،إلــى جانــب مواصلــة اإلســتثمار فــي مشــاريع مســتقبلية واعــدة ،مســتفيدةً ممــا تحتفــظ بــه مــن
أراضــي وأصــول قابلــة للتطويــر فــي مواقــع ذات بعــد اســتراتيجي متميــز.

شركة اليال العقارية
تـــأسست شــركة اليــال العقاريــة بالتســاوي بيــن شــركة الــداو العقاريــة و شــركة فيرســت العقاريــة فــي مملكــة البحريــن ،وذلــك بهــدف
دمــج وتطويــر قطــع األراضــي المملوكــة للشــركتين فــي منطقــة الســيف ،وقــد قامــت الشــركة بتطويــر أكبــر مشــاريعها ( مشــروع
كاتامــاران) وهــو عبــارة عــن مجمــع ســكني يتكــون مــن  583شــقة ويتوســطهم مجمــع تجــاري ،بمســاحات مخصصــة للمطاعــم
والمحــات تجاريــة وثالثــة طوابــق مخصصــة لنحــو  600موقــف للســيارات ،وتــم تخصيــص أحــد األبــراج للبيــع  ،علــى أن يتــم
اإلحتفــاظ بالبــرج الثانــي للتأجيــر ،تــم اإلنتهــاء مــن بنــاء البــرج األول المخصــص للبيــع بالربــع الثانــي مــن  2019وتــم اإلنتهــاء مــن
أعمــال التطويــر للبــرج الثانــي بالربــع الرابــع مــن عــام  2020و متوقــع بــدا التاجيــر فــي الربــع االول مــن عــام .2021

دولة اإلمارات العربية المتحدة
عقار القوز لسكن العمال 606 - 406

تمتلــك الشــركة مــن خــال شــركتها التابعــة (البتيــل العقاريــة) عقــار القــوز لســكن العمــال فــي إمــارة دبــي وذلــك بالمناصفــة مــع
إحــدى الشــركات الكويتيــة ،ويقــع العقــار علــى أرض رقــم  604و  606فــي منطقــة القــوز فــي إمــارة دبــي علــى مســاحة اجماليــة تبلــغ
 100,136قــدم مربــع ،وتبلــغ مســاحة البنــاء اإلجماليــة حوالــي  227,000قــدم مربــع .ويتكــون العقــار مــن مبنييــن لســكن العمــال،
ويوفــر  656غرفــة باإلضافــة إلــى عــدد  24مكتــب و  8محــات تجاريــة.

عقار القوز لسكن العمال 596

قامــت الشــركة بتطويــر عقــار القــوز لســكن العمــال علــى ارض رقــم  596والتــي تبلــغ مســاحتها االجماليــة حوالــي  50,051قــدم
مربــع ،وتبلــغ المســاحة اإلجماليــة للبنــاء حوالــي  113,700قــدم مربــع ،ويضــم المشــروع  328غرفــة باإلضافــة إلــى  12مكتــب و
 4محــات تجاريــة.

عقار المحيصنة لسكن العمال

يقــع هــذا العقــار فــي منطقــة المحيصنــة فــي إمــاره دبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،و يقــع العقــار علــى مســاحة تبلــغ حوالــي
 56,914قــدم مربــع ،يتكــون مــن طابقيــن ويحتــوي علــى  399غرفــة و  2وحــدات تجاريــة .وقــد قامــت الشــركة باالســتثمار فــي هــذا
العقــار بالمناصفــة مــع شــركة فيرســت العقاريــة – مملكــة البحريــن.
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عقارات شركة السنبوك العقارية
قامــت الشــركة وبالمشــاركة مــع مســتثمرين اســتراتيجيين محلييــن بتملــك أســهم شــركة الســنبوك العقاريــة التــي امتلكــت قطعتــي أرض فــي
منطقــة جبــل علــي – امــاره دبــي ،بمســاحة إجماليــة تبلــغ  41,980قــدم مربــع ،وتــم تطويــر مبنييــن لســكن العمــال عليهــا بمســاحة بنــاء إجماليــة
تبلــغ حوالــي  159,000قــدم مربــع ويوفــر المشــروع  380غرفــة ،وقــد تــم اإلنتهــاء مــن بنــاء المشــروع وتأجيــره بالكامــل فــي نهايــة عــام 2016

عقارات قريه ديونز  -مجمع دبي لالستثمار
قامــت الشــركة مــن خــال شــركة تابعــه لهــا (البتيــل العقاريــة) فــي عــام  2013بشــراء مبنييــن ســكنيين فــي قريــة ديونــز فــي مجمــع دبــي لإلســتثمار،
ويتكــون كل مبنــى مــن  52شــقة ســكنية علــى مســاحة قدرهــا  108,298قــدم مربــع .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن وحــدات المبنييــن مؤجريــن بالكامــل.

مشروع جبل علي  9224 & 9223لسكن العمال
قامــت الشــركة بشــراء قطعتيــن أرض بمســاحة إجماليــة  50,000قــدم مربــع فــي منطقــة جبــل علــي وذلــك بهــدف تطويــر مشــروع ســكن عمــال

وذلــك بمســاحة بنــاء إجماليــة  201,190قــدم مربــع ويتكــون مــن  345غرفــة ،وقــد تــم تطويــر المشــروع وتأجيــره بالكامــل فــي نهايــة عــام .2019

مشروع جبل علي التجاري
قامــت الشــركة مــن خــال شــركتها التابعــه (البتيــل العقاريــة) بشــراء قطعتيــن أرض فــي منطقــة جبــل علــي بمســاحة  24,372قــدم
مربــع وذلــك بغــرض بنــاء مجمــع تجــاري لخدمــة مشــاريع ســكن العمــال فــي المنطقــة وتــم اإلنتهــاء مــن تطويــر المشــروع فــي الربــع
الثالــث مــن عــام  ،2020وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم اإلتفــاق مــع أحــد المســتثمرين علــى إســتئجار المبنــى بالكامــل.

مشروع إنجازات ريزيدينس  -الميدان
قامــت الشــركة بشــراء قســيمة بمســاحة  30,000قــدم مربــع فــي منطقــة الميــدان فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة بهــدف تطويــر
مشــروع عقــار ســكني وذلــك بمســاحة بنــاء إجماليــة تقريب ـا ً  107,000قــدم مربــع  ،ويضــم  53وحــدة ســكنية ،وعــدد  3محــات
تجاريــة ،وتــم اإلنتهــاء مــن تطويــر المشــروع فــي الربــع الرابــع مــن عــام  ، 2020علــى أن يتــم البــدء فــي إختيــار أفضــل الحلــول
االســتثمارية بهــدف تعظيــم ربحيــة المســاهمين .

األسواق العالمية
بهــدف تحقيــق أعلــى معاييــر التــوازن االســتثماري وتنويــع مصــادر الدخــل وتوزيــع معــدالت المخاطــر و التنــوع الجغرافــي إتجهــت
إنجــازات إلــى اإلســتثمار فــي األســواق العالميــة التــي تتصــف بالثبــات والتــوازن بيــن المخاطــر والعوائــد المتوقعــة ومنهــا األســواق
األوروبيــة وأمريــكا الشــمالية والتــي ســاهمت فــي تنويــع محفظــة الشــركة العقاريــة حيــث عمــدت إلــى التعــاون مــع عــدد مــن
الشــركات ذات الخبــرة فــي إدارة وتشــغيل أصــول الشــركة فــي األســواق العالميــة.
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ألمانيا
مشروع مبنى هيتاشي ميتسوبيشي:
قامــت الشــركة باإلســتثمار بنســبة  % 50فــي مبنــى مكاتــب فــي جمهوريــة ألمانيــا اإلتحاديــة وبالتحديــد فــي مدينــة دويســبرغ والتــي
تقــع داخــل محافظــة دوســيلدورف .،ويتكــون المبنــى مــن  8أدوار باإلضافــة إلــى دوريــن ســرداب لمواقــف الســيارات ،وبمســاحة
كليــة تبلــغ  218,000قــدم مربــع ،والمبنــى مؤجــر لشــركة هيتاشــي ميتسوبيشــي بعقــد إيجــار طويــل المــدى وبعوائــد دوريــة ثابتــة.

الواليات المتحدة األميركية
جيفرسون  ،399بارسيباني
تمتلــك الشــركة حصــة مؤثــرة فــي مبنــى مكاتــب فــي منطقــة بارســيباني  -واليــة نيوجيرســي األمريكيــة ويغطــي المبنــى مســاحة
 206,115قــدم مربــع ،حيــث أن المشــروع مؤجــر بعقــد طويــل األجــل ألحــد الشــركات الرائــدة فــي مجــال المعــدات الطبيــة فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

مبنى ڤالباك
تتملــك الشــركة حصــة مؤثــرة فــي مشــروع ڤالبــاك وهــو مبنــى عبــارة عــن مصنــع ومكاتــب تجاريــة يقــع فــي مدينة ســانت بيترســبرغ
ضواحــي مدينــة تامبــا والتــي تقــع فــي واليــة فلوريــدا األمريكيــة .وتبلــغ مســاحة المبنــى الكليــة حوالــي  465,000قــدم مربــع و مؤجر
بالكامــل بعقــود طويلــة األجــل ألحــد الشــركات الرائــدة فــي مجــال التســويق فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ويعمــل المشــروع
علــى خلــق تدفقــات نقديــة مســتقرة للشــركة.
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المركز المالي:
رغــم التحديــات غيــر المســبوقة ،حافظــت شــركة إنجــازات علــى اســتقرار مركزهــا المالــي فــي عــام  ،2020ولــم تشــهد ميزانيــة
الشــركة أي تغيــرات جوهريــه خــال العــام مــن ناحيــة حجــم وتركيبــة األصــول والتوزيــع الجغرافــي ،أو مــن ناحيــة المطلوبــات
مــن حيــث حجــم الديــون والمطلوبــات األخــرى .وارتفعــت موجــودات الشــركة خــال عــام  2020إلــى نحــو  100.6مليــون دينــار
كويتــي ،بزيــادة بنحــو  719.8ألــف دينــار كويتــي ،أو نحــو  ، % 0.7مقارنــة بمســتواها فــي عــام  2019البالــغ نحــو  99.9مليــون
دينــار كويتــي ،نتيجــة ارتفــاع بنــد العقــارات اإلســتثمارية وهــو اكبــر البنــود قيمــة فــي إجمالــي األصــول ،إلــى نحــو  61.4مليــون
دينــار كويتــي ( % 61مــن إجمالــي الموجــودات) ،مقارنــة بنحــو  60.3مليــون دينــار كويتــي ( % 60.4مــن إجمالــي الموجــودات).
ولــم تقــم الشــركة بــأي إضافــات إلــى العقــارات اإلســتثمارية ،بــل تكبــدت تكاليــف تطويــر مبلــغ  1.6مليــون دينــار كويتــي ممــا رفــع
قيمتهــا .وارتفــع بنــد النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك وصــوالً الــى نحــو  2.8مليــون دينــار كويتــي ( % 2.8مــن إجمالــي الموجــودات)
مقارنــة مــع نحــو  2.4مليــون دينــار كويتــي ( % 2.4مــن إجمالــي الموجــودات) .مــن ناحيــة أخــرى ،انخفــض قليــا بنــد اســتثمارات
فــي شــركات زميلــة وصــوالً الــى نحــو  22مليــون دينــار كويتــي ( % 21.8مــن إجمالــي الموجــودات) ،مقارنــة مــع نحــو 22.4
مليــون دينــار كويتــي ( % 22.4مــن إجمالــي الموجــودات) ،وانخفــض أيضــا بنــد موجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال االربــاح او الخســائر وصــوالً الــى نحــو  8.2مليــون دينــار كويتــي ( % 8.1مــن إجمالــي الموجــودات) ،مقارنــة مــع نحــو 8.4
مليــون دينــار كويتــي ( % 8.4مــن إجمالــي الموجــودات) فــي نهايــة عــام ،2019

وتوزعــت موجــودات الشــركة فــي نهايــة عــام  2020مــن الناحيــة الجغرافيــة بنســبة  % 12.7فــي الســوق المحلــي ،و  % 76.1فــي
ســوق اإلقليــم أو دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،و  % 11.2فــي الســوق األوروبــي واألمريكــي ،مقارنــة مــع  % 12.2و % 76.5
و  % 11.3علــى التوالــي فــي .2019
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ومــن ناحيــة المطلوبــات ،فقــد ســجلت انخفاضـا ً طفيفــا بنحــو  245ألــف دينــار كويتــي ،أي مــا نســبته  % 0.5لتصــل إلــى نحــو 47.4
مليــون دينــار كويتــي ،مقارنــة بنحــو  47.7مليــون دينــار كويتــي بنهايــة عــام  .2019وارتفــع حجــم القــروض البنكيــة بنحــو  250ألــف
دينــار كويتــي ،حيــث بلغــت  40مليــون دينــار كويتــي مقابــل إجمالــي ديــون بنحــو  39.8مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام ،2019
أي ارتفعــت بنحــو  .0.6%وشــكلت نحــو  % 39.8مــن إجمالــي المطلوبــات وحقــوق المســاهمين ،والقــروض مضمونــة بالعقــارات
االســتثمارية ،واســتثمارات فــي شــركات زميلــة مملوكــة للمجموعــة .وانخفضــت نســبة إجمالــي المطلوبــات إلــى إجمالــي الموجــودات
فــي عــام  2020إلــى نحــو  ، % 47.1مقارنــة بنحــو  % 47.7فــي عــام  ،2019وانخفضــت نســبة المطلوبــات إلــى إجمالــي حقــوق
المســاهمين إلــى نحــو  ، % 89.1مقابــل  % 91.2فــي نهايــة عــام .2019
وارتفــع بنــد حقــوق الملكيــة الخاصــة بمالكــي شــركة األم إلــى نحــو  53.2مليــون دينــار كويتــي ،مقارنــة مــع نحــو  52.3مليــون دينــار
كويتــي فــي عــام  ،2019أي أنهــا ارتفعــت بنحــو  965ألــف دينــار كويتــي ،أو مــا نســبته  ، % 1.8وتحقــق ذلــك نتيجــة مــا حققتــه
الشــركة مــن أربــاح خــال عــام  .2020وعليــه ،ســجلت القيمــة الدفتريــة لســهم الشــركة مســتوى  159فلــس فــي عــام  ،2020مقارنــة
مــع  156فلــس فــي عــام .2019

األداء المالي
اســتطاعت الشــركة تحقيــق أربــاح فــي عــام  2020وكان عــام اســتثنائي فــي صعوبتــه نتيجــة التبعــات الســلبية ألزمــة فيــروس
كورونــا المســتجد علــى جميــع القطاعــات عامــة ،والقطــاع العقــاري بشــكل خــاص ،وبلغــت أربــاح الشــركة الصافيــة نحــو 0.831
مليــون دينــار كويتــي ،مقارنــة بخســائر عــام  2019التــي بلغــت نحــو  6.9مليــون دينــار كويتــي.
وخــال الســنة ،انخفضــت القيمــة العادلــة للعقــارات اإلســتثمارية بنحــو  0.536مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بانخفــاض كبيــر بلــغ
نحــو  8.7مليــون دينــار كويتــي نتيجــة اخــذ مخصــص غيــر اعتيــادي فــي عــام  ،2019وكان مخصــص اســتباقي ســاهم فــي اســتقرار
أداء عــام  ،2020وحققــت الشــركة أربــاح فــي حصتهــا مــن نتائــج شــركات زميلــة بلغــت نحــو  691ألــف دينــار كويتــي مقارنــة
بخســائر بلغــت  393ألــف دينــار كويتــي .مــن ناحيــة أخــرى ،انخفــض ربــح بيــع موجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
االربــاح او الخســائر وصــوالً الــى نحــو  0.156مليــون دينــار كويتــي ،مقارنــة بنحــو  1.4مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام
 ،2019وتراجــع أيضــا بنــد إيــرادات تأجيــر العقــارات بنحــو  308ألــف دينــار كويتــي ،وصــوالً الــى نحــو  2.9مليــون دينــار كويتــي،
مقارنــة بنحــو  3.2مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام .2019
ومــن ناحيــة أخــرى ،تراجــع اجمالــي المصروفــات إلــى نحــو  3.9مليــون دينــار كويتــي ،مقارنــة بنحــو  4.8مليــون دينــار كويتــي ،إذ
انخفضــت معظــم بنــود المصروفــات ،وانخفضــت تكاليــف التمويــل إلــى نحــو  1.7مليــون دينــار كويتــي ،أو بنحــو  461ألــف دينــار
كويتــي ،مقارنــة بنحــو  2.2مليــون دينــار كويتــي ،وانخفضــت أيضــا المصروفــات اإلداريــة والعموميــة (شــاملة تكاليــف الموظفيــن)،
بنحــو  314ألــف دينــار كويتــي ،وصــوال إلــى نحــو  0.737مليــون دينــار كويتــي ،مقارنــة بنحــو  1.1مليــون دينــار كويتــي فــي عــام
 .2019وتراجعــت تكاليــف تشــغيل عقــارات بنحــو  168ألــف دينــار كويتــي ،وصــوال إلــى نحــو  1مليــون ديناركويتــي مقارنــة بنحــو
 1.2مليــون دينــار كويتــي فــي عــام .2019
وبلغــت ربحيــة الســهم األساســية والمخففــة الخاصــة بمســاهمي الشــركة األم نحــو  2.48فلــس ،مقابــل خســارة بنحــو  20.52فلــس
للســهم الواحــد فــي عــام  ،2019واقتــرح مجلــس اإلدارة عــدم توزيــع أربــاح نقديــة أو صــرف مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ديســمبر .2020
وتحســنت جميــع المؤشــرات الماليــة للشــركة ،حيــث ارتفــع مؤشــر العائــد علــى إجمالــي الموجــودات ( )ROAإلــى نحــو % 0.8
مقارنــة بخســائر نحــو  % -13.2فــي عــام  .2019وارتفــع مؤشــر العائــد علــى حقــوق المســاهمين ( ،)ROEإلــى نحــو 1.6%
مقارنــة بخســائر نحــو  % -6.9فــي عــام  .2019ويشــير الجــدول التالــي ،مقارنــة مؤشــرات أداء الشــركة مــع متوســط أداء عينــة مــن
الشــركات العقاريــة المدرجــة فــي بورصــة الكويــت.
المؤشرات المالية
مضاعف سعر السهم على ربحية السهم **P/E
مضاعف سعر السهم على القيمة الدفترية P/B
العائد على حقوق المساهمين % ROE
العائد على األصول % ROA

شركة إنجازات للتنمية العقارية معدل الشركات العقارية المسجلة في بورصة الكويت*
30.0

28.0

0.5
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%0.8

%0.8-

* معدل  39شركة مدرجة في بورصة الكويت في قطاع العقار توفرت بياناتها المالية محسوبة على أساس سنوي.
**  مضاعــف ســعر الســهم علــى ربحيــة الســهم  P/Eللقطــاع محســوبة بعــد اســتبعاد الشــركات التــي حققــت خســائر خــال مــا
مضــى مــن عــام .2020
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تحليل أداء السهم في 2020
ارتفعــت ســيولة بورصــة الكويــت خــال عــام  2020مقارنــة مــع مســتواها فــي عــام  ،2019وذلــك يعنــي أن جاذبيــة األســهم المدرجــة
فيهــا قــد ازدادت بدعــم مــن المســتثمر المحلــي واألجنبــي ،ولكــن أنخفضــت األســعار مقارنــة بــأداء مؤشــراتها ،فقــد انخفــض مؤشــر
الشــال بنحــو  % -13.4مقارنــة بنهايــة عــام  ،2019وانخفــض مؤشــر الشــركة بنحــو  ، % -6.9مقابــل ارتفــاع مؤشــر القطــاع بنحــو
 % 3.7لنفــس الفتــرة .ففــي نهايــة عــام  ،2020اقفــل ســعر ســهم الشــركة عنــد  74.5فلــس كويتــي ،مقارنــة بمســتوى إقفــال الســهم
فــي نهايــة عــام  2019والبالــغ  80فلــس كويتــي ،وبلــغ الســعر الســوقي أعلــى مســتوى لــه فــي عــام  2020عنــد  86.9فلــس كويتــي،
فــي حيــن ســجل ســعر الســهم أدنــى مســتوى لــه عنــد  64.2فلــس كويتــي.
ويظهــر الرســم البيانــي حركــة ســعر ســهم الشــركة خــال الســنوات العشــر األخيــرة ( ،)2020-2011ويشــير أداء ســهم الشــركة إلــى
تراجــع بنســبة  % -4.5مقارنــة بإرتفــاع نحــو  % 3.7لقطــاع العقــار خــال الفتــرة.

وبلغــت قيمــة األســهم المتداولــة للشــركة خــال عــام  2020نحــو  395ألــف دينــار كويتــي ،وبمعــدل قيمــة للتــداول اليومــي بنحــو
 1.6ألــف دينــار كويتــي ،وبنســبة تراجــع بلغــت نحــو  % -60.4مقارنــة بمعــدل قيمــة تــداول عــام  2019البالــغ نحــو  1مليــون دينــار
كويتــي .وتمثــل قيمــة األســهم المتداولــة نحــو  % 0.1مــن إجمالــي قيمــة تــداوالت قطــاع العقــار خــال عــام  .2020فيمــا بلغــت كميــة
األســهم المتداولــة نحــو  5.3مليــون ســهم وبمعــدل تــداول يومــي بلــغ نحــو  21.9ألــف ســهم ،وبنســبة تراجــع بلغــت نحــو % -56.0
مقارنــة بمعــدل تــداول عــام  2019والبالــغ نحــو  49.7ألــف ســهم.
وحقــق معــدل دوران الســهم نحــو  % 1.5مقارنــة بمســتوى العــام الــذي ســبقه والــذي بلــغ  ، % 3.6ومعــدل الشــركة أقــل مــن معــدل
قطــاع العقــار البالــغ نحــو  % 27.3خــال عــام  .2020فــي حيــن انخفــض إجمالــي القيمــة الســوقية للشــركة إلــى نحــو  25.8مليــون
دينــار كويتــي ،وتبلــغ نحــو  % 1.3مــن القيمــة الســوقية لقطــاع العقــار ،وهــي أقــل بنحــو  1.9مليــون دينــار كويتــي عــن القيمــة
الســوقية المحققــة فــي نهايــة عــام  ، 2019والبالغــة نحــو  27.7مليــون دينــار كويتــي.
عام
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شركة انجازات للتنمية العقارية
إجمالي قطاع العقار
إجمالي السوق
نسبة من إجمالي قطاع العقار
نسبة من إجمالي السوق
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قيمة األسهم المتداولة

عدد الصفقات المبرمة

كمية األسهم المتداولة

مليون (د.ك)

(ألف صفقة)

(مليون سهم)

0.4
559.2
10,754.2
0.1%
0.004%

0.2
282.5
2,319.2
0.1%
0.01%

5.3
8,863.9
52,097.3
0.1%
0.01%

القيمة السوقية
الرأسمالية
(مليون د.ك)
25.8
2,050.3
36,686.3
1.3%
0.07%

www.injazzat.com

البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين
شركة انجازات للتنمية العقارية  -ش.م.ك.ع
والشركات التابعة لها  -الكويت
 31ديسمبر 2020
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ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ
إﻟﻰ ﺣﻀﺮات اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع.
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ

اﻟﺮأي
ﻟﻘﺪ دﻗﻘﻨﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ إﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع") .اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم"( وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻌﺎ ً
ﺑـــ "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"( ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2020وﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ وﺑﯿﺎن
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ وﺑﯿﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ وﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ
واﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ.
ﻓﻲ رأﯾﻨﺎ ،أن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ،ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2020وﻋﻦ أداﺋﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

أﺳﺎس اﻟﺮأي
ً
ً
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ .إن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﻨﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ ﻓﻲ
ﻗﺴﻢ "ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ" .وﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﯿﺜﺎق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ( )ﻣﯿﺜﺎق اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ( .وﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﻨﺎ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﯿﺜﺎق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ .وإﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن أدﻟﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ أﺳﺎس ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ إﺑﺪاء اﻟﺮأي.
أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
إن أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻨﺎ اﻟﻤﮭﻨﻲ ،ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻗﯿﻘﻨﺎ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .وﺗﻢ ﻋﺮض ھﺬه اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﺪﻗﯿﻘﻨﺎ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻛﻜﻞ وﻓﻲ إﺑﺪاء رأﯾﻨﺎ ﺣﻮﻟﮭﺎ .وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺒﺪي رأﯾﺎ ً ﻣﻨﻔﺼﻼً
ﺣﻮل ھﺬه اﻷﻣﻮر.
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻧﺴﺒﺔ  %61ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻣﺆھﻠﯿﻦ ﻣﮭﻨﯿﺎ ً ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻌﻘﺎراﺗﮭﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً .ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻹﯾﺠﺎرﯾﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻹﺷﻐﺎل وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻢ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ
ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ .إن اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﻼت ذات ﺻﻠﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت .ﻋﻼوة
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ھﻨﺎك ﻋﺪم ﺗﯿﻘﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻔﺸﻲ وﺑﺎء ﻛﻮﻓﯿﺪ .19-ﻧﻈﺮاً ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﺗﻌﻘﯿﺪ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وأھﻤﯿﺔ
اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ،ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ أﺣﺪ أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ.
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ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ
إﻟﻰ ﺣﻀﺮات اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع) .ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮭﺎ ﻋﺪة إﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ:






ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ .وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺘﻰ اﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻮق
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻛﻮﻓﯿﺪ.19-
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ وﺧﺒﺮة ﻣﻘﯿﻤﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ.
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ.
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ إﯾﻀﺎﺣﻲ  9و 22.2ﺣﻮل
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.

ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺴﺒﺔ  %8ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻹﯾﻀﺎح  8ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻣﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺤﻮظﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة اﺗﺨﺎذ أﺣﻜﺎم وﺗﻘﺪﯾﺮات ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻧﻈﺮًا ﻟﺤﺠﻢ وﺗﻌﻘﯿﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ھﺬه
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻮﺑﺎء اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻋﻠﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎﺗﮭﺎ ،وأھﻤﯿﺔ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ،ھﺬا اﻻﻣﺮ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ.
ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮭﺎ ﻋﺪة إﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ:



ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺪﺧﻼت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺤﻮظﺔ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻼﺋﻤﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺎ ً ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎطﮭﺎ واﻛﺘﻤﺎﻟﮭﺎ ودﻗﺘﮭﺎ.
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح
أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻣﺪى اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ اﯾﻀﺎﺣﻲ  8و 22.1ﺣﻮل
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
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ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ
إﻟﻰ ﺣﻀﺮات اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع) .ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2020
إن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى .ﯾﺘﻜﻮن ﻗﺴﻢ "اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى" ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،2020ﺑﺨﻼف اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺣﻮﻟﮭﺎ .ﻟﻘﺪ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ،ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،وﻧﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
إن رأﯾﻨﺎ ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻻ ﯾﻐﻄﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى وﻟﻢ وﻟﻦ ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ أي ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺣﻮﻟﮭﺎ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﻗﯿﻘﻨﺎ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻨﺎ ھﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ أو ﺣﺴﺒﻤﺎ وﺻﻞ إﻟﯿﮫ ﻋﻠﻤﻨﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ أو وﺟﻮد أي أﺧﻄﺎء ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ .وإذا
ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ وﺟﻮد أي أﺧﻄﺎء ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ،اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻲ
ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﻨﺎ إدراج ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ .ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ إدراﺟﮫ
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن.

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻹدارة واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
إن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻋﻦ أدوات
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاھﺎ اﻹدارة ﺿﺮورﯾﺔ ﻹﻋﺪاد ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺶ أو
اﻟﺨﻄﺄ.
ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ
ﻣﻊ اﻹﻓﺼﺎح ،ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ،ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ وﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺰم
اﻹدارة ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو وﻗﻒ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ أي ﺑﺪﯾﻞ واﻗﻌﻲ ﺳﻮى اﺗﺨﺎذ ھﺬا اﻹﺟﺮاء.
ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
إن ھﺪﻓﻨﺎ ھﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻛﻜﻞ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺶ أو
اﻟﺨﻄﺄ ،وإﺻﺪار ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ رأﯾﻨﺎ .إن اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﯾﻤﺜﻞ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ إﻻ أﻧﮫ ﻻ
ﯾﻀﻤﻦ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺳﻮف ﺗﻨﺘﮭﻲ داﺋ ًﻤﺎ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮدھﺎ .وﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ اﻷﺧﻄﺎء
ﻋﻦ اﻟﻐﺶ أو اﻟﺨﻄﺄ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎدﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة ﻓﺮدﯾﺔ أو ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﺗﺨﺎذھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
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ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ
إﻟﻰ ﺣﻀﺮات اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع) .ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،اﺗﺨﺬﻧﺎ أﺣﻜﺎ ًﻣﺎ ﻣﮭﻨﯿﺔً وﺣﺎﻓﻈﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﻄﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺧﻼل أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ .ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ
ﯾﻠﻲ:












ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺨﺎطﺮ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺶ أو اﻟﺨﻄﺄ ووﺿﻊ وﺗﻨﻔﯿﺬ إﺟﺮاءات
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ أﺳﺎس ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ إﺑﺪاء رأﯾﻨﺎ .إن ﻣﺨﺎطﺮ
ﻋﺪم اﻛﺘﺸﺎف ﺧﻄﺄ ﻣﺎدي ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻐﺶ ﺗﻔﻮق ﻣﺨﺎطﺮ ﻋﺪم اﻛﺘﺸﺎف ذﻟﻚ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ؛ ﺣﯿﺚ إن اﻟﻐﺶ ﻗﺪ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮاطﺆ أو
اﻟﺘﺰوﯾﺮ أو اﻹھﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ أو اﻟﺘﻀﻠﯿﻞ أو ﺗﺠﺎوز اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ.
ﻓﮭﻢ أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻟﻮﺿﻊ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻈﺮوف وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﻐﺮض إﺑﺪاء اﻟﺮأي
ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﻣﺪى ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻹدارة.
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻹدارة ﻷﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻟﻘﯿﺎم ،اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻋﺪم ﺗﺄﻛﺪ ﻣﺎدي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺪاث أو اﻟﻈﺮوف واﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺜﯿﺮ ﺷ ًﻜﺎ ﺟﻮھﺮﯾﺎ ً ﺣﻮل ﻗﺪرة
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺗﺄﻛﺪ ﻣﺎدي ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺄﺧﺬ
ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ رأﯾﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم
ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت .ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﻗﯿﻘﻨﺎ إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻷﺣﺪاث أو اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ.
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ وھﯿﻜﻠﮭﺎ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻷﺣﺪاث ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎدل
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻹﺑﺪاء رأي
ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .وﻧﺤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ إﺑﺪاء اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻧﺘﺤﻤﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ رأي اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ.

إﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺣﻮل ﻋﺪة أﻣﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﺗﻮﻗﯿﺘﮭﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ أي أوﺟﮫ ﻗﺼﻮر ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ أﺛﻨﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ.
ﻧﻘﺪم أﯾﻀًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﯿﺎن ﯾﻔﯿﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ،وﻧﺒﻠﻐﮭﻢ أﯾﻀًﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻧﺮى ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻨﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺼﺎدر
اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً.
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ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ
إﻟﻰ ﺣﻀﺮات اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع) .ﺗﺘﻤﺔ(

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﺑﻼغ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﮭﺎ ،ﻧﺤﺪد ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻷﻣﻮر اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﻲ أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ .إﻧﻨﺎ ﻧﻔﺼﺢ ﻋﻦ ھﺬه اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ ھﺬه اﻷﻣﻮر أو ﻓﻲ أﺣﻮال ﻧﺎدرة ﺟﺪاً ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أن أﻣﺮا ﻣﺎ ﯾﺠﺐ
ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ ﻷﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻜﺴﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻹﻓﺼﺎح ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﮫ.
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى
ﻓﻲ رأﯾﻨﺎ أﯾﻀﺎ ً إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وأن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ھﻮ وارد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ .وأﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ رأﯾﻨﺎھﺎ ﺿﺮورﯾﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺸﺮﻛﺎت رﻗﻢ  1ﻟﺴﻨﺔ  2016واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮫ وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮭﺎ ،وﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮭﻤﺎ ،وأﻧﮫ ﻗﺪ أﺟﺮي اﻟﺠﺮد وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ .ﺣﺴﺒﻤﺎ وﺻﻞ إﻟﯿﮫ ﻋﻠﻤﻨﺎ واﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت رﻗﻢ  1ﻟﺴﻨﺔ  2016واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮫ وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮭﺎ ،أو ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮭﻤﺎ ،ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2020ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮاً ﻣﺎدﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم أو ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻧﻔﯿﺪ ﺑﺄﻧﮫ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﺪﻗﯿﻘﻨﺎ ،ﻟﻢ ﻧﺒﻠﻎ ﻋﻦ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010ﺑﺸﺄن ھﯿﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2020واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم أو ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ.

ﺑﺪر ﻋﺎدل اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﺎدر
ﺳﺠﻞ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت رﻗﻢ  207ﻓﺌﺔ أ
إرﻧﺴﺖ وﯾﻮﻧﻎ
اﻟﻌﯿﺒﺎن واﻟﻌﺼﯿﻤﻲ وﺷﺮﻛﺎھﻢ
2021---اﻟﻜﻮﯾﺖ
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بيان االرباح او الخسائر المجمع

ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

اﻹﯾﺮادات
إﯾﺮادات ﺗﺄﺟﯿﺮ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
رﺑﺢ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
إﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﺗﻌﺎب إدارة
إﯾﺮادات أﺧﺮى
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

إﯾﻀﺎﺣﺎت

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
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2,851,819
)(536,222

3,160,153
)(8,655,684

8
8

470,060
156,497

862,441
1,398,615

8

543,130
345,063
199,967
691,352
2,447
─────────
4,724,113
─────────

632,894
668,403
337,021
)(393,467
)(86,625
─────────
)(2,076,249
─────────

)(1,033,388
)(581,398
)(169,332
)(155,688
)(171,446
)(1,741,290
─────────
)(3,852,542
─────────
871,571
)(7,844
)(23,053
)(9,222
─────────
831,452
═════════

)(1,201,516
)(730,613
)(155,432
)(320,026
)(206,810
)(2,202,724
─────────
)(4,817,121
─────────
)(6,893,370
─────────
)(6,893,370
═════════

 2.48ﻓﻠﺲ
═════════

) (20.52ﻓﻠﺲ
═════════
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إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻋﻘﺎرات
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻮظﻔﯿﻦ
اﺳﺘﮭﻼك
ﻣﺼﺮوﻓﺎت إدارﯾﺔ
أﺗﻌﺎب اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ وﻣﮭﻨﯿﺔ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﺮﺑﺢ )اﻟﺨﺴﺎرة( ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
اﻟﺰﻛﺎة
رﺑﺢ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ
رﺑﺤﯿﺔ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
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ان االيضاحات المرفقة من صفحة  93 - 53تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘ
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠ
ﺎرﯾﺔ2020
ديسمبر
ﺎزاتفي 31
المنتهية
للسنة
ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ

المجمع
الشامل
ﻟبيان
2020
دﯾﺴﻤﺒﺮ
الدخل ﻓﻲ 31
ﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ

رﺑﺢ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ
إﯾﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى:
إﯾﺮادات )ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻻﺣﻘﺔ:
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ )اﻹﯾﺮادات( اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺸﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺮوق اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ
إﯾﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

ان االيضاحات المرفقة من صفحة  93 - 53تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  25ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

831,452
─────────

)(6,893,370
─────────

43,931
176,682
─────────
220,613
─────────
1,052,065
═════════

)(125,494
148,540
─────────
23,046
─────────
)(6,870,324
═════════

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
31ﺎزات
في اﻧﺠ
ﺷﺮﻛﺔ
2020
ديسمبر
كما
اﻟﻤﺎﻟﻲ
بيان اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﯿﺎن
اﻟﻤﺠﻤﻊالمجمع
المالي
المركز
دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 31

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
وداﺋﻊ ﻣﺤﺪدة اﻻﺟﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻮن وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات

إﯾﻀﺎﺣﺎت
5
6
7
8
9
10

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
2,367,007
429,710
5,817,370
8,162,790
61,413,721
21,981,955
456,806
─────────
100,629,359
═════════

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
1,939,824
429,586
5,806,429
8,429,204
60,323,903
22,362,471
618,189
─────────
99,909,606
═════════

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
رأس اﻟﻤﺎل
ﻋﻼوة إﺻﺪار أﺳﮭﻢ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ إﺟﺒﺎري
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﺧﺘﯿﺎري
أﺳﮭﻢ ﺧﺰﯾﻨﺔ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ أﺳﮭﻢ ﺧﺰﯾﻨﺔ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﺔ )ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ(

11
11
12
13
14

34,564,860
2,869,130
8,929,655
43,579
)(1,104,916
4,396,905
1,699,560
)(712,709
2,542,581
─────────
53,228,645
═════════

15
16

7,383,555
40,017,159
─────────
47,400,714
─────────
100,629,359
═════════

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
داﺋﻨﻮن وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
ﻗﺮوض وﺳﻠﻔﯿﺎت
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

34,564,860
2,869,130
8,842,498
4,421,250
)(1,017,932
4,396,905
1,478,947
)(712,709
)(2,579,385
─────────
52,263,564
═════════
7,878,883
39,767,159
─────────
47,646,042
─────────
99,909,606
═════════

ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻔﺮﺣﺎن
اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي

دﻛﺘﻮر/ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﻣﺪﻋﺞ اﻟﻤﺪﻋﺞ
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ان االيضاحات المرفقة من صفحة  93 - 53تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  25ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
8
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34,564,860
════════

────────

34,564,860
────────

رأس
اﻟﻤﺎل
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2,869,130
════════

────────

2,869,130
────────

ﻋﻼوة
إﺻﺪار أﺳﮭﻢ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

8,929,655
════════

87,157
────────

8,842,498
────────

اﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﺟﺒﺎري
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ً

ان االيضاحات المرفقة من صفحة  93 - 53تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
إطﻔﺎء ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ )إﯾﻀﺎح (11
ﺷﺮاء أﺳﮭﻢ ﺧﺰﯾﻨﺔ
ﺗﺤﻮﯾﻞ إﻟﻲ اﺣﺘﯿﺎطﺎت

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2020
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
إﯾﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

الملكية المجمع
التغيرات في
حقوقاﻟﻤﺠﻤﻊ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
بيانﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ
ﺑﯿﺎن ا

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ2020
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ديسمبر
اﻧﺠﺎزات في 31
للسنة المنتهية
ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺷﺮﻛﺔ

)(1,104,916
43,579
════════ ════════

)(4,421,250
)(86,984
43,579
──────── ────────

)(1,017,932
4,421,250
──────── ────────

اﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﺧﺘﯿﺎري
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أﺳﮭﻢ
ﺧﺰﯾﻨﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

4,396,905
════════

────────

4,396,905
────────

اﺣﺘﯿﺎطﻲ
أﺳﮭﻢ ﺧﺰﯾﻨﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

1,699,560
════════

220,613
────────

1,478,947
220,613
────────

اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(712,709
════════

────────

)(712,709
────────

اﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2,542,581
════════

831,452
4,421,250
)(130,736
────────

)(2,579,385
831,452
────────

)ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ(
أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

53,228,645
════════

1,052,065
)(86,984
────────

52,263,564
831,452
220,613
────────

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺮﻋﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

════════

────────

52,263,564
831,452
220,613
────────

53,228,645
════════

1,052,065
)(86,984
────────

────────

اﻟﺤﺼﺺ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
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34,564,860
════════

────────

-

-

-

──────

-

-

34,564,860

رأس
اﻟﻤﺎل
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2,869,130
════════

────────

-

-

-

──────

-

-

2,869,130

ﻋﻼوة
إﺻﺪار أﺳﮭﻢ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

8,842,498
════════

────────

-

-

-

──────

-

-

8,842,498

اﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﺟﺒﺎري
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  25ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.

ان االيضاحات المرفقة من صفحة  93 - 53تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﺼﻔﯿﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺷﺮاء أﺳﮭﻢ ﺧﺰﯾﻨﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ )إﯾﻀﺎح (11

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2019
ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ
إﯾﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ ) 2020ﺗﺘﻤﺔ(

حقوق الملكية المجمع
التغيرات
تابع /
فياﻟﻤﺠﻤﻊ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
بيان ﻓﻲ ﺣﻘﻮق
اﻟﺘﻐﯿﺮات
ﺑﯿﺎن

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ2020
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ديسمبر
اﻧﺠﺎزات في 31
ﺷﺮﻛﺔ المنتهية
للسنة
ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

4,421,250
════════

────────

-

-

-

──────

-

-

4,421,250

اﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﺧﺘﯿﺎري
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(1,017,932
════════

────────

)(95,554

-

-

──────

-

-

)(922,378

أﺳﮭﻢ
ﺧﺰﯾﻨﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

4,396,905
════════

────────

-

-

-

──────

-

-

4,396,905

اﺣﺘﯿﺎطﻲ
أﺳﮭﻢ ﺧﺰﯾﻨﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

1,478,947
════════

────────

-

-

23,046

───────

23,046

-

1,455,901

اﺣﺘﯿﺎطﻲ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت
أﺟﻨﺒﯿﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(712,709
════════

────────

-

-

-

──────

-

-

)(712,709

اﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(2,579,385
════════

)(2,356,238
────────

-

-

)(6,893,370

──────

-

)(6,893,370

6,670,223

أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﺔ
)ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ(
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

52,263,564
════════

)(2,356,238
────────

)(95,554

-

)(6,870,324

──────

23,046

)(6,893,370

61,585,680

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺮﻋﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

-

════════

────────

52,263,564
════════

-

)(95,554

)(2,356,238
────────

)(85,248

)(6,870,324

)(85,248

-

────────

23,046

)(6,893,370

61,670,928

────────

-

85,248

اﻟﺤﺼﺺ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بيانﻛﺔالتدفقات
المجمعش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
النقديةاﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
ﺷﺮ
ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

إﯾﻀﺎﺣﺎت

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
اﻟﺮﺑﺢ )اﻟﺨﺴﺎرة( ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺑﺢ )اﻟﺨﺴﺎرة( ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ:
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
إﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
رﺑﺢ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
ﻣﺼﺮوف اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﻣﺼﺮوف اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
إﯾﺮادات ﻓﻮاﺋﺪ
ﻣﺼﺮوف ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺗﺎﺟﯿﺮ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ

9
8
8
8
10

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ:
ﻣﺪﯾﻨﻮن وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
داﺋﻨﻮن وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
اﺳﺘﻼم ﻣﻨﺢ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ

25

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ )اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ( أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
أﻧﺸﻄﮫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺷﺮاء ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﺳﺘﺮداد رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
إﺿﺎﻓﺎت إﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
إﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻧﻔﻘﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻜﺒﺪة ﻟﻌﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
إﺿﺎﻓﺎت إﻟﻰ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﺳﺘﺮداد رأﺳﻤﺎل ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ
إﯾﺮادات ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ وداﺋﻊ ﻣﺤﺪدة اﻷﺟﻞ
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16
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة )اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
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536,222
)(470,060
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ

ﺑﻨﻮد ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة ﻣﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 16
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 16
داﺋﻨﻮن وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﺳﺘﺮداد رأﺳﻤﺎل ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
إطﻔﺎء ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ )ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﺔ(
إطﻔﺎء ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ )ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺧﺘﯿﺎري(

831,452

)(6,893,370

)(8,968
1,019

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﻗﺮوض وﺳﻠﻔﯿﺎت
ﺳﺪاد ﻗﺮوض وﺳﻠﻔﯿﺎت
ﺷﺮاء أﺳﮭﻢ ﺧﺰﯾﻨﺔ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺳﺪاد ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺗﺄﺟﯿﺮ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2020
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔالمجمعة
البيانات المالية
ايضاحات حول
ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
-1

اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
 1.1ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ
ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع") .اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم"( وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻌﺎ ً ﺑـ"اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"( ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2020ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺑﺘﺎرﯾﺦ  8ﻣﺎرس .2021وﯾﺤﻖ ﻟﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ.
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﻮﯾﺘﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ وﯾﻘﻊ ﻣﻘﺮھﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ وﯾﺘﻢ ﺗﺪاول أﺳﮭﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )"ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ"( .واﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﯾﺪي اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ھﻮ ص.ب 970 .اﻟﺼﻔﺎة  13010دوﻟﺔ
اﻟﻜﻮﯾﺖ.
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم:
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

ﺗﻤﻠﻚ وﺷﺮاء وﺑﯿﻊ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﯿﺮ.
ﺗﻤﻠﻚ وﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺳﻨﺪات ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻓﻘﻂ داﺧﻞ وﺧﺎرج دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ.
إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.
ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ واﻟﻜﮭﺮﺑﯿﺔ ،وﺟﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرات.
إﻋﺪاد اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺰادات.
ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ وإدارﺗﮭﺎ.
ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻨﻮادي اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وﺗﺄﺟﯿﺮھﺎ.
إدارة وﺗﺸﻐﯿﻞ وﺗﺄﺟﯿﺮ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.
إﻧﺸﺎء وإدارة ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري.
ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺪارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪراء ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ.

ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ھﯿﻜﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﯾﻀﺎح  1.2أدﻧﺎه .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف
اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﯾﻀﺎح .17
 1.2ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
أ( اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻻﺳﻢ

ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ

ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ %
2019
2020

ﺷﺮﻛﺔ إﻧﺠﺎزات ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪاو اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ – ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪاو اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ – ش.م.ك) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻘﺎر ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ – ذ.م.م.
ﺷﺮﻛﺔ إﻧﺠﺎزات ﻟﻮﺳﯿﻞ – ذ.م.م

اﻟﻜﻮﯾﺖ
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
اﻟﻜﻮﯾﺖ
اﻟﻜﻮﯾﺖ
اﻟﻜﻮﯾﺖ
اﻻﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻜﺴﻤﺒﻮرج
اﻟﻜﻮﯾﺖ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﯿﻞ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ – ذ.م.م.
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات اس اﯾﮫ ار ال
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺮﺷﺎء اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ – ش.م.ك )ﻣﻘﻔﻠﺔ(

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ وﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ
ﻋﻘﺎرات
ﻋﻘﺎرات
ﻋﻘﺎرات
ﺗﺠﺎرة ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻘﺎوﻻت

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ﻋﻘﺎرات
ﻋﻘﺎرات
ﻋﻘﺎرات
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البيانات المالية
ايضاحات
تابع
المجمعةﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗ
حولاﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ /اﻧﺠﺎزات
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
-1

اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 1.2ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ب( اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ .ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ راﺟﻊ اﻹﯾﻀﺎح .10
اﻻﺳﻢ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﯿﺎل اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ – ذ.م.م.
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻨﺒﻮك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ – ذ.م.م.
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﯿﺎل ﺳﯿﻒ رﯾﺰﯾﺪﻧﺲ ذ.م.م.
ﻛﺎﻧﻜﻮرب دﯾﻮﺳﺒﻮرج اس.اﯾﮫ.ار.ال.
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﯿﺮﺳﺖ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ – ش.م.ب )ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ اورﺑﺎن ﻛﻮارﺗﯿﺮز – ذ.م.م

-2

ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
اﻷﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
ﻟﻜﺴﻤﺒﻮرج
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ %
2019
2020
50%
50%
25%
25%
50%
50%
50%
50%
28%
28%
50%
50%

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻋﻘﺎرات
ﻋﻘﺎرات
ﻋﻘﺎرات
ﻋﻘﺎرات
ﻋﻘﺎرات
ﻋﻘﺎرات

أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
 2.1أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ أﯾﻀﺎ ً اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم.
ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﮭﺎ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ .ﺗﻢ ﻋﺮض ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮداد أو اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺧﻼل 12
ﺷﮭﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ )ﻣﺘﺪاول( أو ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  12ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ )ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﺪاول( ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎح .21
 2.2اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت
 2.2.1اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات
ﺗﺴﺮي اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2020إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :3ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷﻋﻤﺎل
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2019ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮارد ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  3دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﮭﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﯾﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ أﻋﻤﺎﻻً أم ﻻ .وھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﻟﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال أي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﻗﺼﺔ وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدات
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺗﻤﺜﻞ أﻋﻤﺎﻻً ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﯿﯿﻖ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﺧﺘﺒﺎرا اﺧﺘﯿﺎرﯾﺎ ﻟﻤﺪى ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺻﺎﺣﺒﺖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة .ﻧﻈﺮاً ﻷن اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺴﺮي ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻷﺣﺪاث
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ أول ﺗﻄﺒﯿﻖ ،ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  1وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :8ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2018ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  1ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  8اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻷﺧﻄﺎء ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻔﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ
"اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ" ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﺘﻀﺢ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ .وﯾﺸﯿﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺪﯾﺪ إﻟﻰ أن "اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﺣﺬﻓﮭﺎ أو ﻋﺪم ﺻﺤﺘﮭﺎ أو إﺧﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أن ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﻨﺎ ًء
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻐﺮض اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وھﻮ ﻋﺮض
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺪادھﺎ .".ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.2اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.2.1اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  1ﻣﻦ إﺻﻼح ﻣﻌﺪل اﻹﯾﺒﻮر(
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ – اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  9وﻣﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  39واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) 7اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  1ﻣﻦ إﺻﻼح ﻣﻌﺪل اﻹﯾﺒﻮر( اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ .2020
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  1ﻣﻦ إﺻﻼح ﻣﻌﺪل اﻹﯾﺒﻮر ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮةً
ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺮﺑﺢ .ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻮط إذا ﻛﺎن اﻹﺻﻼح ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ ﺣﻮل ﺗﻮﻗﯿﺖ أو
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻟﻠﺒﻨﺪ اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻟﮫ أو أداة اﻟﺘﺤﻮط ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺒﺪال ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺴﻌﺮ
ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺪﯾﻞ ﺧﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ .ﻗﺪ ﯾﺆدي ھﺬا إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﯿﻘﻦ ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺮﺟﺤﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة
وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة .ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  1ﻣﻦ إﺻﻼح ﻣﻌﺪل اﻹﯾﺒﻮر
إﻋﻔﺎءات ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﻔﺘﺮض اﻧﻌﺪام ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮط ﺑﺤﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﺻﻼح ﻣﻌﺪل
اﻹﯾﺒﻮر .وﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻓﺘﺮاض ﻋﺪم وﻗﻮع أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻟﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﺻﻼح ﻣﻌﺪل اﻹﯾﺒﻮر .ﻛﻤﺎ
ﺗﺴﻤﺢ اﻹﻋﻔﺎءات ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪم وﻗﻒ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮط ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﻧﻌﺪام اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ .ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺬه
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  29ﻣﺎرس 2018
إن اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻻ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻌﯿﺎراً أو ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز أي ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻮاردة ﺑﮫ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ أو اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ أي ﻣﻌﯿﺎر.
إن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ھﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺈﻋﺪاد
ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻄﺒﻖ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﺎﻓﺔ اﻷطﺮاف ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎب
وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ.
ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﯾﻘﺪم ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﯾﻮﺿﺢ أﯾﻀﺎ ً ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﮭﺎﻣﺔ.
ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :16اﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ19-
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ  28ﻣﺎﯾﻮ  2020اﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ - 19-ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  16ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت إﻋﻔﺎ ًء ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ إرﺷﺎدات اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  16ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ اﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻔﺸﻲ وﺑﺎء
ﻛﻮﻓﯿﺪ .19-ﻧﻈﺮً ا ﻟﻜﻮﻧﮫ ﻣﺒﺮرً ا ﻋﻤﻠﯿًﺎ ،ﻗﺪ ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﺪم ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻣﺘﯿﺎز اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ19-
واﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﯾﻤﺜﻞ ﺗﻌﺪﯾﻼ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أم ﻻ .ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺬا اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻣﺘﯿﺎز اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻮﻓﯿﺪ 19-ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺴﺐ ﺑﮭﺎ ﺣﺪوث أي ﺗﻐﯿﯿﺮ وﻓﻘًﺎ
ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،16إذا ﻟﻢ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻼ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.
ﯾﺴﺮي اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻮﻧﯿﻮ  ،2020ﻛﻤﺎ ﯾُﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ
اﻟﻤﺒﻜﺮ .ﻟﻢ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
 2.2.2ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺪﯾﺪة

ﻣﻨﺢ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﻨﺤﺔ وﺳﯿﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﺑﺒﻨﺪ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ،ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻛﺈﯾﺮادات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ
اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﺘﻌﻮﯾﻀﮭﺎ ،ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﺑﺄﺻﻞ ﻣﺎ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ
ﻛﺈﯾﺮادات ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸﺻﻞ ذي اﻟﺼﻠﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﻼم ﻣﻨﺢ ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷﺻﻞ واﻟﻤﻨﺤﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻻﺳﻤﯿﺔ وﯾﺘﻢ إدراﺟﮭﻤﺎ إﻟﻰ
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸﺻﻞ ،اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻧﻤﻂ اﺳﺘﮭﻼك ﻣﺰاﯾﺎ اﻷﺻﻞ ذي اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ
أﻗﺴﺎط ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.3ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺻﺎدرة وﻟﻢ 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.
إﺷﺎرة ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ – ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 3
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻮ  2020ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  3دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل –
إﺷﺎرة ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ .واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ھﻮ اﺳﺘﺒﺪال اﻹﺷﺎرة اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ إﻟﻰ إطﺎر إﻋﺪاد وﻋﺮض
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  1989ﺑﺈﺷﺎرة ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻣﺎرس 2018
دون أن ﯾﻄﺮأ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ.
ﻛﻤﺎ أﺿﺎف ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎ ًء 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.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :1ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻛﻤﺘﺪاوﻟﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﯾﻨﺎﯾﺮ  2020ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ  69إﻟﻰ  76ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
 1ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻛﻤﺘﺪاوﻟﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ .وﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺤﻖ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ؛
 ﻻ ﺑﺪ أن ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺣﻖ اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ؛
 ﻟﻦ ﯾﺘﺄﺛﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﯿﻒ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺤﻖ اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ؛
 ﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻷداة اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻓﻲ أداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻻ ﯾﺆﺛﺮ
اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ.
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 – ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ – ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ 37
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻮ  2020ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  37ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أي ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻹدراﺟﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ذي ﺷﺮوط ﻣﺠﺤﻔﺔ أو ﻣﺤﻘﻘﺎ ً ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت "طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ" .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﻀﺎﻋﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮةً 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.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.3ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺻﺎدرة وﻟﻢ ﺗﺴﺮ ﺑﻌﺪ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  9اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻟﺮﺳﻮم ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺒﺎر "ﻧﺴﺒﺔ  "%10ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
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.

اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة -اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :2ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،9وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
 ،39واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،7واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،4واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 16
ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ  2020ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ "اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة" -
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،9وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  ،39واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،7
واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،4واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) 16اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  2ﻣﻦ إﺻﻼح ﻣﻌﺪل اﻹﯾﺒﻮر( ﻟﻐﺮض
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﻌﺪل اﻹﯾﺒﻮر ﺑﻤﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺪﯾﻞ ﺧﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ .ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﺻﻼح اﯾﺒﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎءات واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ .ﺗﺴﺮي اﻹﻋﻔﺎءات ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ
ﻣﻌﺪل اﯾﺒﻮر إﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺪﯾﻞ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﺎس ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻤﺒﺮر ﻋﻤﻠﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﮫ ﻛﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﯾﺒﻮر إﻟﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ.
ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﺻﻼح اﯾﺒﻮر إﻋﻔﺎءات ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺘﯿﺢ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮط ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻌﺪل
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺼﻨﯿﻒ وﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺤﻮط،
وﯾﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ إﻋﺎدة ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،وﺗﺤﺪﯾﺪ وﺻﻒ إداة
اﻟﺘﺤﻮط و/أو اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،وﺗﻌﺪﯾﻞ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮط .وﯾﺠﺐ
ﺗﺤﺪﯾﺚ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻄﺒﻖ .وﺗﺘﯿﺢ
اﻹﻋﻔﺎءات أن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﺻﻼح اﯾﺒﻮر ﻟﻦ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮط.
 2.4اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ:
 2.4.1أﺳﺎس اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ
ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
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 ،و
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪاﺗﮭﺎ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ھﻨﺎك اﻓﺘﺮاض أن أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻷﺻﻮات ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة .وﻟﺪﻋﻢ ھﺬا اﻻﻓﺘﺮاض ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺄﻗﻞ ﻣòﻦ أﻏﻠﺒﯿ òﺔ ﺣﻘòòﻮق اﻟﺘﺼòòﻮﯾﺖ أو ﺣﻘòòﻮق ﻣﻤﺎﺛﻠòòﺔ ﻟﻠﺸòòﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴòòﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭòòﺎ ،ﺗﺄﺧòòﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋòòﺔ ﻓòﻲ اﻋﺘﺒﺎرھòòﺎ ﻛﺎﻓ òﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣòòﺎت
واﻟﻈﺮوف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ:
t
t
t

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ )اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت( 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.
ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﺣﺘﻰ إن أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ رﺻﯿﺪ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة .وﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ .ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ،
دون ﻓﻘﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة ،ﻛﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ.
إذا ﻓﻘﺪت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ذات اﻟﺼﻠﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﮭﺮة(
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺪرج أي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺿﻤﻦ اﻷرﺑﺎح
أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .وﯾﺴﺠﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
 2.4.2اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ھﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﯾﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮس ﻋﻠﯿﮭﺎ .إن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس ھﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻗﺮارات اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،دون ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة أو اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت.
ﺗﻤﺜﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس أو اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﮭﺎ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .وﻓﻘﺎ ً ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ،
ﯾﺴﺠﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻢ إدراج 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 اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ .ﯾﺘﻢ ﻋﺮض أي ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ
اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺗﻐﯿﺮ ﺗﻢ إدراﺟﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ،ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻓﻲ أي ﺗﻐﯿﺮات ،ﻣﺘﻰ ﻛﺎن
ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ .ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ.
ﯾﺪرج إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﺨﻼف
أرﺑﺎح اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ،وﯾﻤﺜﻞ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ.
ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﯾﺘﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة إﺟﺮاء
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4.2اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺴﺠﯿﻞ أﯾﺔ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﮭﺎ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ .ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك أي
دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ .ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺣﺪث ذﻟﻚ ،ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎرة ﻛـ "ﺣﺼﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺔ
زﻣﯿﻠﺔ" ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻘﯿﺎس وﺗﺴﺠﯿﻞ أي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﺒﻘﻲ ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻛﻤﺎ ﯾﺪرج
اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ وﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻲ
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
 2.4.3اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
ذات ﻓﺘﺮات اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭﺮ أو اﻗﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
ﯾﺪرج اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﻷﻏﺮاض ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ ،ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻮﺿﺢ
أﻋﻼه ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ،ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ إدارة اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
 2.4.4اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ
اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ أي ﻋﻘﺪ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻨﮫ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ أو أداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة أﺧﺮى.

 (1اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ وﺗﻘﺎس ﻻﺣﻘﺎ ً وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ إﻟﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وإﻟﻰ
ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻹدارﺗﮫ .ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷرﺻﺪة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺟﻮھﺮي
أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺮر اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﮭﺎ ،ﺗﻘﯿﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯿﻤﺘﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋﺪا
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪرج ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸرﺻﺪة
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺟﻮھﺮي أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺮر اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﮭﺎ ،ﻓﯿﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻟﻐﺮض ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﯿﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ،ﯾﺠﺐ أن
ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻤﺜﻞ "ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻘﻂ" ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ .ﯾﺸﺎر إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻘﻂ وﯾﺘﻢ إﺟﺮاؤه ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداة .ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ وﻗﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻘﻂ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل.
ﯾﺸﯿﺮ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
إﻧﺘﺎج ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ .وﯾﺤﺪد ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺳﻮف ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ أو
ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ .ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ واﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل
ﻓﻲ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ واﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ واﻟﺒﯿﻊ.
إن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت أو ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺧﻼل إطﺎر زﻣﻨﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎ ً وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻈﻢ
أو ﺑﺎﻟﻌﺮف ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق )ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ( ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ،أي اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﻠﺘﺰم ﻓﯿﮫ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮاء أو ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4.4اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ )ﺗﺘﻤﺔ(

 (1اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ
ﻷﻏﺮاض اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ  4ﻓﺌﺎت:
t
t

t

t

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة )أدوات اﻟﺪﯾﻦ(
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻊ إﻋﺎدة إدراج اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ )أدوات اﻟﺪﯾﻦ(
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى دون إﻋﺎدة إدراج اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف )أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ(
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

أ( ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة )أدوات اﻟﺪﯾﻦ(
ﯾﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺮض ھﺬه
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ .وﺗﺴﺠﻞ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ أو
ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ أو اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺘﮫ.
ب( ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى )أدوات اﻟﺪﯾﻦ(
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷدوات اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ،ﺗﺴﺠﻞ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ أو اﻟﺮد ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﺑﻨﻔﺲ طﺮﯾﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة .ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى .ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء
اﻻﻋﺘﺮاف ،ﯾﻌﺎد إدراج اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﺨﺘﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﺗﺼﻨﯿﻒ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﻛﺄدوات ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ  32اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :اﻟﻌﺮض ،وﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻞ أداة
ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
ﻻ ﯾﺘﻢ أﺑﺪا إﻋﺎدة إدراج اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .وﺗﺴﺠﻞ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻛﺈﯾﺮادات أﺧﺮى ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ھﺬه اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻛﺎﺳﺘﺮداد ﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ .وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺗﺴﺠﻞ ھﺬه اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻷﺧﺮى .إن أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻘﯿﻤﺔ.

ج( ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﺗﺪرج اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى .وﺗﺴﺠﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﻓﺎﺋﺪة أو إﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف
ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف )أي اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ( ﺑﺄﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ )أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو
ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮫ ذﻟﻚ( ﻋﻨﺪﻣﺎ:
 ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ،أو
 ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﺰا ًﻣﺎ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ دون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﺎدي إﻟﻰ طﺮف آﺧﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ "اﻟﻘﺒﺾ واﻟﺪﻓﻊ" وإﻣﺎ )أ( أن ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو )ب( ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ
وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻓﻘﺪت اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4.4اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ )ﺗﺘﻤﺔ(

 (1اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﺎ أو ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ "اﻟﻘﺒﺾ واﻟﺪﻓﻊ"،
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﺨﺎطﺮ وﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وإﻟﻰ أي ﻣﺪى ذﻟﻚ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ أو
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ وﻟﻢ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ،ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷﺻﻞ
اﻟﻤﺤﻮل ﺑﻤﻘﺪار اﺳﺘﻤﺮارھﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ .وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﯾﻀﺎ َ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻻﻟﺘﺰام ذي اﻟﺼﻠﺔ .ﯾﺘﻢ
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 ﻟﻸﺻﻞ أو اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺪاده أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ.

 (2اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﻘﯿﺎس
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ داﺋﻨﻲ اﻟﺘﻮرق واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ.
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ داﺋﻨﻲ اﻟﺘﻮرق
واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ.
اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ
ﻷﻏﺮاض اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻓﺌﺘﯿﻦ:
 اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ،
 اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻔﯿﺎت(.
ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ أي ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﺒﺎطﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﻗﺮوض وﺳﻠﻔﯿﺎت
ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﯾﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻔﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﻔﻌﻠﻲ .وﺗﺴﺠﻞ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ
إطﻔﺎء ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أﺧﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أي ﺧﺼﻢ أو ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎزة واﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ
ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾﺪرج إطﻔﺎء ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ.

داﺋﻨﻮن وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺗﻘﯿﺪ اﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻘﺎء ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ،ﺳﻮاء ﺻﺪرت ﺑﮭﺎ
ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮرد أو ﻟﻢ ﺗﺼﺪر.
إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف
ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄي اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت أو إﻟﻐﺎؤه أو اﻧﺘﮭﺎء ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ.
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﺮض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ،أو ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ،ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ھﺬا اﻟﺘﺒﺪﯾﻞ أو اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻛﺈﻟﻐﺎء اﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ واﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺟﺪﯾﺪ ،وﯾﺪرج اﻟﻔﺮق ﻓﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ.

 (3ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺘﻢ إدراج ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻘﻂ
ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ وﺗﻌﺘﺰم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ أو ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ آن واﺣﺪ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4.5اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻻ ﺗﺘﻌﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻟﯿﺲ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أي اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ
ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى.
ﺗﻌﺘﺮف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ أدوات اﻟﺪﯾﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ وﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ ،ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ .ﺳﻮف ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻀﻤﺎن أو اﻟﺘﻌﺰﯾﺰات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻻ
ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﻜﺸﺎﻓﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﺣﺪاث اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺧﻼل اﻟـ
 12ﺷﮭﺮً ا اﻟﻘﺎدﻣﺔ )ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﺪة  12ﺷﮭﺮً ا( .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﻜﺸﺎﻓﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﯿﮭﺎ زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﯾﺠﺐ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ
ﻟﻼﻧﻜﺸﺎف ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺘﻌﺜﺮ )ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة(.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ واﻻرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻻﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺒﺴﻂ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻻ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ .ﻛﻤﺎ ﺣﺪدت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺧﺒﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻊ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺄﺻﻞ ﻣﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻤﺪة  365ﯾﻮﻣﺎ ً .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 ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ.
 2.4.6ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﺗﻘﺎس اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻻﺣﻘﺎ ً ﻟﻼﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﺗﺪرج اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ظﺮوف اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .ﯾﺘﻢ إدراج اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﯿﮭﺎ .وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺳﻨﻮي ﯾﺠﺮﯾﮫ ﺧﺒﯿﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻌﮭﺎ )أي ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة( أو ﻋﻨﺪ ﺳﺤﺒﮭﺎ
ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ أي ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﮭﺎ .ﯾﺪرج اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﺒﯿﻊ
واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف .وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﺳﯿﺘﻢ إدراﺟﮫ ﺿﻤﻦ
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .15
ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت إﻟﻰ )أو ﻣﻦ( اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﺎر
اﺳﺘﺜﻤﺎري إﻟﻰ ﻋﻘﺎر ﯾﺸﻐﻠﮫ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام .إذا أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻠﮫ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎراً ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻌﻘﺎر وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
 2.4.7ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض
ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﺑﺤﯿﺎزة أو إﻧﺸﺎء أو إﻧﺘﺎج أﺻﻞ ﯾﺴﺘﻐﺮق ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺣﺘﻰ
ﯾﺼﺒﺢ ﺟﺎھﺰاً ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮫ أو اﻟﺒﯿﻊ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻞ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت
ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺣﺪوﺛﮭﺎ .ﺗﺘﻜﻮن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪھﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﺘﺮاض اﻷﻣﻮال.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4.8ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﺗﺪرج اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ،إن وﺟﺪت.
ﯾﺤﺘﺴﺐ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
أﺛﺎث وﺗﺮﻛﯿﺒﺎت وﻣﻌﺪات
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ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﺣﺪاث أو ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ
اﻟﻈﺮوف ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺳﺘﺮداد اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ .ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﻘﺪر اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮدات إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
ﺣﺘﻰ اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام أﯾﮭﻤﺎ أﻋﻠﻰ.
ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻻﺳﺘﺒﺪال ﺟﺰء ﻣﻦ أﺣﺪ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ،
وﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل .ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪم ﺗﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻤﺰاﯾﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ ذي اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات .وﺗﺪرج ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪھﺎ.
إن ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات وأي ﺟﺰء ﺟﻮھﺮي ﻣﺴﺠﻞ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﯾﺘﻢ اﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﯿﻊ أو ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ أو ﺑﯿﻌﮫ .ﺗﺪرج أي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ )اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮق
ﺑﯿﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ( ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ.
ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ واﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وطﺮق اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ
وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ إن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻼﺋ ًﻤﺎ.
ﯾﺒﺪأ اﺳﺘﮭﻼك ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺟﺎھﺰة ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﮭﺎ.
 2.4.9اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك أي ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أن أﺻﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺨﻔﺾ
ﻗﯿﻤﺘﮫ .إذا ﻣﺎ ظﮭﺮ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ أو ﻋﻨﺪ ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸﺻﻞ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺪر اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻟﮭﺬا اﻷﺻﻞ .إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﻟﻸﺻﻞ ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو وﺣﺪة إﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻘﺪ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام ،أﯾﮭﻤﺎ أﻛﺒﺮ ،وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻟﻜﻞ أﺻﻞ ﻓﺮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻷﺻﻞ ﻣﻨﺘﺠً ﺎ
ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ واردة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﮭﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﯾﺪ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻷﺻﻞ ﻣﺎ أو وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ،ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻷﺻﻞ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ وﯾﺨﻔﺾ إﻟﻰ
ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام ،ﺗﺨﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﻗﺒﻞ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻸﻣﻮال واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻸﺻﻞ .ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﯿﻊ ،ﺗﺆﺧﺬ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ھﺬه
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ،ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ .وﯾﺘﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ھﺬه اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﻠﻨﺎ أو ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻷﺧﺮى.
ﯾﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﻋﺪادھﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ .ﺗﻐﻄﻲ ھﺬه اﻟﻤﻮازﻧﺎت
واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻋﺎدة ﻓﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻷطﻮل ،ﯾﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ وﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ
ﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4.9اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﮭﺮة ،ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا وﺟﺪ أي ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ
أن ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮدة أو اﻧﺨﻔﻀﺖ .ﻓﺈذا ﻣﺎ وﺟﺪ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻟﻸﺻﻞ أو وﺣﺪة اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ .وﯾﺘﻢ رد ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻨﺬ آﺧﺮ ﺧﺴﺎرة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺠﻠﺔ .إن اﻟﺮد ﻣﺤﺪود ﺑﺤﯿﺚ أﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ وﻻ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ
اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺪرج اﻟﺮد ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺪرج اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺮد ﻛﺰﯾﺎدة إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ.
ﯾﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﮭﺮة ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ .ﯾﺘﺤﺪد اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﮭﺮة ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻟﻜﻞ وﺣﺪة إﻧﺘﺎج ﻧﻘﺪ
)أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ وﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ( اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺸﮭﺮة .ﺗﺴﺠﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺮداده ﻟﻮﺣﺪة اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ .ﻻ ﯾﻤﻜﻦ رد ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﮭﺮة ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ذات اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﺣﺪة اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ -ﻣﺘﻰ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ -وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻈﺮوف إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ.
 2.4.10ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﻮظﻔﯿﮭﺎ .ﯾﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ھﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت إﻟﻰ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ وطﻮل ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺧﻀﻮﻋﺎ ﻹﺗﻤﺎم ﺣﺪ ادﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ذي اﻟﺼﻠﺔ وﻋﻘﻮد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ .ﻛﻤﺎ ان اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺨﺪﻣﺔ .ان ھﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻮل ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻮظﻒ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻻﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮظﻔﯿﮭﺎ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﯿﻦ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ .ھﺬه اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﺗﺴﺠﻞ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ.
 2.4.11ﻣﺨﺼﺼﺎت
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ( ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺣﺪث ﺳﺎﺑﻖ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻮارد ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ،وﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺛﻮق
ﻣﻨﮭﺎ.
إذا ﻛﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻸﻣﻮال ﻣﺎدﯾﺎ ،ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل ﺣﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﻜﺲ ،وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻤﺎ ھﻮ ﻣﻼﺋﻢ ،اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام .ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺼﻢ ،ﺗﺪرج اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
ﺗﻤﻮﯾﻞ.
 2.4.12أﺳﮭﻢ ﺧﺰﯾﻨﺔ
ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ أﺳﮭﻢ ﺧﺰﯾﻨﺔ وﺗﺪرج ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .ﻋﻨﺪ ﺑﯿﻊ أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ،ﺗﻀﺎف اﻷرﺑﺎح
إﻟﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ )اﺣﺘﯿﺎطﻲ أﺳﮭﻢ ﺧﺰﯾﻨﺔ( وھﻮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ .ﺗﺴﺠﻞ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﻀﺎف ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب .ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ إﺿﺎﻓﯿﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺛﻢ ﺗﺤﻤﻞ إﻟﻰ
اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت .ﯾﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ :اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﺛﻢ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،وﺣﺴﺎب اﺣﺘﯿﺎطﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ .وﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ أي أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﮭﺬه
اﻷﺳﮭﻢ وﯾﺘﻢ وﻗﻒ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ .إن إﺻﺪار أﺳﮭﻢ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋﺪد أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﺑﺼﻮرة ﻧﺴﺒﯿﺔ،
ﻛﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﮭﻢ دون اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ.
 2.4.13رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻم اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد
اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﯿﻤﺔ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻻم )ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺼﺔ اﻷﺳﮭﻢ
اﻟﺘﻔﻀﯿﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ زاﺋﺪاً اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد
اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ إﺻﺪارھﺎ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4.14ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺰام ﺑﺴﺪاد ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت ﺧﺎرج إرادة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﯾﺘﻢ
اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ .وﯾﺴﺠﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ وﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻛﺤﺪث وﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
 2.4.15اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات
إﯾﺮادات ﺗﺄﺟﯿﺮ
ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﯾﺮادات ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻮل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.
ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ إﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،وﺗﺪرج ﺿﻤﻦ اﻹﯾﺮادات ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﯾﺮادات
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺸﺄ.

إﯾﺮادات أﺗﻌﺎب
ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻻﺗﻌﺎب اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻌﺎب اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ
واﺗﻌﺎب إدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات.
 2.4.16إﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﺣﻖ اﺳﺘﻼم دﻓﻌﺎت ﺗﻠﻚ اﻷرﺑﺎح .
 2.4.17إﯾﺮادات وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻮاﺋﺪ
ﺗﺴﺠﻞ إﯾﺮادات وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ .إن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ھﻮ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺬي ﯾﺨﺼﻢ ﺑﺪﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ اﻟﻤﻘﺪر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ ،أو -ﻣﺘﻰ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ -ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺮ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
 2.4.18اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﻤﻌﺪل
اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻗﺮار أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
وﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﺼﺔ.

ﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺿﺮﯾﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %2.5ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  19ﻟﺴﻨﺔ 2000
وﻗﺮار وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  24ﻟﺴﻨﺔ . 2006
اﻟﺰﻛﺎة
ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺣﺼﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  2007/58اﻟﺬي ﯾﺴﺮي
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  10دﯾﺴﻤﺒﺮ .2007
ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﻗﯿﻤﺔ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ:
t

t

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺳﺘﺮداد ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻟﺸﺮاء ﻣﻮﺟﻮدات أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،ﯾﺘﻢ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺣﯿﺎزة اﻷﺻﻞ أو ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﻨﺪ -ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إدراج اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻟﺪاﺋﻨﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﻣﻦ أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ أو اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4.19ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب وﺗﺴﺠﯿﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﻲ زﻣﻨﻲ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب رﺻﯿﺪ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ وﻣﻌﺪل
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ .إن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺤﯿﺎزة وإﻧﺸﺎء اﻷﺻﻞ ،اﻟﺬي
ﯾﺴﺘﻐﺮق ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﺼﺒﺢ ﺟﺎھﺰاً ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺪ ﻟﮫ أو ﺑﯿﻌﮫ ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺘﮭﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻞ.
ﯾﺘﻢ وﻗﻒ رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺪاد اﻷﺻﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺪ ﻟﮫ أو
اﻟﺒﯿﻊ .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺼﺮوف ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻓﯿﮭﺎ.
 2.4.20اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺗﻌﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ وھﻮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم .ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ .ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﺠﻤﯿﻊ .وﻋﻨﺪ ﺑﯿﻊ ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ،ﺗﻌﻜﺲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ
إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ.

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة
ﯾﺘﻢ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﻗﯿﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻮري
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄھﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﻷول ﻣﺮة.
وﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻮري ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .وﺗﺴﺠﻞ اﻟﻔﺮوق اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﯿﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﯿﮫ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ )أي ان
ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺪرج أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى أو اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﯾﺘﻢ
اﯾﻀﺎ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى أو اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ(.
ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻮري اﻟﺬي ﺳﯿﺴﺘﺨﺪم ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻷﺻﻞ أو ﻣﺼﺮوﻓﺎت أو إﯾﺮادات )أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ(
أو ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ،ﻓﺈن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ھﻮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻓﯿﮫ
اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﺪة ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ أو ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ،ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺪﻓﻮع أو ﻣﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ.

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،وﺗﺤﻮل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
ﺗﺪرج ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ﺿﻤﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى .ﻋﻨﺪ ﺑﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ
أﺟﻨﺒﯿﺔ ،ﯾﻌﺎد ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺑﻨﺪ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﯾﺔ ﺷﮭﺮة ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ وأي ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎزة ﻛﻤﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻮري ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
 2.4.21ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺼﻔﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﻤﺎن وﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻮﺟﻮدات أو اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻼء .ﻻ ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻋﺘﺮاف
ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
 2.4.22اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻻ ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ،وﻟﻜﻦ ﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻮارد
ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻣﺮاً ﻣﺴﺘﺒﻌﺪاً.
ﻻ ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﻞ ﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻣﺮاً ﻣﺤﺘﻤﻼً.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4.23ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
إن اﻟﻘﻄﺎع ھﻮ ﺟﺰء ﻣﻤﯿﺰ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ اﻛﺘﺴﺎب إﯾﺮادات وﺗﻜﺒﺪ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ .ﯾﺘﻢ
اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮارد وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء .وﯾﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ
ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﻼء وطﺮق اﻟﺘﻮزﯾﻊ وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ورﻓﻊ
ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﻛﻘﻄﺎﻋﺎت ﯾﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﮭﺎ.
 2.4.24ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ أﺻﻞ ﻣﺎ أو اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺰام ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس .ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ 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 ﻟﻸﺻﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺎﻓﻊ 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 وﺗﻘﻠﯿﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ.
ﺗﺼﻨﻒ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،واﻟﻤﺒﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ أھﻤﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻜﻞ:
t
t

t

اﻟﻤﺴﺘﻮى  :1اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ )ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ؛
اﻟﻤﺴﺘﻮى  :2أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﯾﻜﻮن ﺑﮭﺎ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت ذي اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻠﺤﻮظًﺎ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ؛ و
اﻟﻤﺴﺘﻮى  :3أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﯾﻜﻮن ﺑﮭﺎ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت ذي اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺤﻮظ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻜﺮر ،ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ )اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت
ذي اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻜﻞ( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ.
 2.4.25ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﺧﺘﺎرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻘﻂ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ
ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  17وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  4ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ .اﺧﺘﺎرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﯾﻀً ﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﺨﺪام إﻋﻔﺎءات اﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ
ﻣﺪﺗﮭﺎ  12ﺷﮭﺮً ا أو أﻗﻞ وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء )"ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ"( ،وﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺪرج ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺻﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ )"اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ"(.

 (1اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 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 ﻟﺴﺪاد ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ.
ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ )أي ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام( .ﯾﺘﻢ
ﻗﯿﺎس ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼً ﺎ أي اﺳﺘﮭﻼك ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ،وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أي إﻋﺎدة
ﻗﯿﺎس ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ،واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ،وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ أو ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ،ﻧﺎﻗﺼً ﺎ أي ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2.4.25ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(

 (1اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﯾﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أﯾﮭﻤﺎ أﻗﺼﺮ .ﺗﻤﺘﺪ ﻓﺘﺮة ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺪة  5ﺳﻨﻮات اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.
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.
ﺗﺘﻌﺮض ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام أﯾﻀً ﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ .راﺟﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ  -اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت 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(
ﻧﺎﻗﺼً ﺎ أي ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ أو ﺳﻌﺮ ،واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺳﺪادھﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺪﯾﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أﯾﻀً ﺎ ﺳﻌﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺆﻛﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
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 اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ .ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ،ﯾﺘﻢ زﯾﺎدة ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻌﺪﯾﻞ أو ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أو ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ )أي اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺣﺪوث اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ أو ﻣﻌﺪل
ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ھﺬه( أو ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﯿﺎر ﻟﺸﺮاء اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻋﻔﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ )أي ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪﺗﮭﺎ  12ﺷﮭﺮً ا أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء( .ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺒﻖ أﯾﻀً ﺎ إﻋﻔﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﻜﺘﺒﯿﺔ 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.
 (2اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺆﺟﺮ
إن ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺑﻨﻘﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ
ﻛﻌﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب إﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﺗُﺪرج
ﺿﻤﻦ اﻹﯾﺮادات ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﺴﺒﺐ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ .ﺗﻀﺎف اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة
أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ واﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ وﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﻠﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ أﺳﺎس إﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﺗُﺴﺠﻞ اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻛﺈﯾﺮادات ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ.
2.5

اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ

إن إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة وﺿﻊ أﺣﻜﺎم وﺗﻘﺪﯾﺮات واﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻺﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .إن
ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.

27
 2020 68اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2020
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
-2

أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
2.5

اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ
ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ:

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻘﺎرات
إن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻘﺎر ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ظﺮوف ﻣﻌﯿﻨﺔ وإﻟﻰ ﻧﻮاﯾﺎ اﻹدارة .ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﻟﻐﺮض إﻋﺎدة اﻟﺒﯿﻊ
ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدي أو اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮه ﻟﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ ھﺬا ﻛﻤﺨﺰون .ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
إﯾﺮادات ﺗﺄﺟﯿﺮ أو ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ ﻛﻌﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري .ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﻟﻐﺮض اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ
اﻹﻧﺘﺎج أو ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﻷﻏﺮاض إدارﯾﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات.
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺿﻤﻨﮫ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﻘﯿﯿﻢ
ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﯿﺎرات اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ واﻹﻧﮭﺎء  -اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻣﺪة ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أي ﻓﺘﺮات ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﯿﺎر ﻣﺪ ﻓﺘﺮة
ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ،أو أي ﻓﺘﺮات ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ﺧﯿﺎر إﻧﮭﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ
ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ.
ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻔﺘﺮات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﻌﺾ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻟﺪﯾﮭﺎ .وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺣﻜﺎم ﻓﻲ
ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ أم ﻻ .أي أﻧﮭﺎ ﺗﺮاﻋﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ
ﺣﺎﻓﺰاً اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ً ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ أو اﻹﻧﮭﺎء .ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﺗﻌﯿﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ إذا ﻛﺎن
ھﻨﺎك ﺣﺪث أو ﺗﻐﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف ﯾﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ )أو ﻋﺪم
ﻣﻤﺎرﺳﺔ( ﺧﯿﺎر اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ )ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎل(.
أدرﺟﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﻮد
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺗﻠﻚ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء وﺳﯿﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﺪﯾﻞ
ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ.

ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺼﺺ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ذات أﻏﺮاض ﺧﺎﺻﺔ .ﺗﻨﻄﻮي اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ وﻣﺤﺪد ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ .ﯾﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻟﻤﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ .إن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻗﺪ ﯾﺘﻄﻠﺐ أﺣﻜﺎم ﺟﻮھﺮﯾﺔ.
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت
إن اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ واﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺨﺎطﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﮭﺎ أﯾﻀً ﺎ ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺣﻮل ﺑﻨﻮد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أدﻧﺎه.
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻓﺘﺮاﺿﺎﺗﮭﺎ وﺗﻘﺪﯾﺮاﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺘﻐﯿﺮ
اﻟﻈﺮوف واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو اﻟﻈﺮوف اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق
ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻨﻌﻜﺲ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﮭﺎ.

اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ
ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ
إدراج ھﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﯿﺎزة ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً أي ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ .ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ
ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك أي ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات ،ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ )إن وﺟﺪت( .إن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺆﺷﺮات اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻘﯿﻤﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة وﺿﻊ أﺣﻜﺎم وﺗﻘﺪﯾﺮات واﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻮھﺮﯾﺔ.
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أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
2.5

اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄدوات اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ وﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻘﻮد ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ طﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ أﺛﻨﺎء اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺧﺒﺮﺗﮭﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات.
اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك
ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات .ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻐﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪام
ﺑﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وﻣﻌﺪات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺒﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻘﺎرات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ وﻣﺒﺎدئ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  13ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺘﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﺧﺒﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ،إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺛﻮق ﻣﻨﮭﺎ .ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﻄﺮق واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮاء
اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح .9

ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ – ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﺤﺪد ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ
ﻟﻘﯿﺎس ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .إن ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ھﻮ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬي ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺪاده ﻟﻼﻗﺘﺮاض ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﻣﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﺎن ﻣﻤﺎﺛﻞ ،اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ذي ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻖ
اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻌﻜﺲ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻣﺎ "ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ " ﺳﺪاده ،واﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ
ﺗﻘﺪﯾﺮً ا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻠﺤﻮظﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺮي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ( أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ )ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﻐﺎﯾﺮة ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ( .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻼت ﻣﻠﺤﻮظﺔ )ﻣﺜﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق( ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة )ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ(.
ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻹدارة أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﮭﺎ أﺳﻌﺎر ﺳﻮق ﻧﺸﻂ( .ﯾﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ
وﺿﻊ ﺗﻘﺪﯾﺮات واﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻷداة .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻹدارة ﻓﻲ
اﻓﺘﺮاﺿﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ ﻗﺪر اﻷﻣﻜﺎن ،إﻻ أن ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ .وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ،
ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ .ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
3

إﯾﺮادات أﺧﺮى

إﯾﺮادات ﻓﻮاﺋﺪ ﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
إﯾﺮادات ﻓﻮاﺋﺪ ﻷرﺻﺪة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ طﺮف ذي ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﻀﺎح (17
إﯾﺮادات أﺧﺮى

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

446
163,422
36,099

25,783
228,042
83,196

─────────

─────────

199,967
════════
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البيانات المالية
ايضاحات
تابع
المجمعةﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗ
حولاﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ /اﻧﺠﺎزات
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
4

رﺑﺤﯿﺔ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﮭﻢ
ﯾòòﺘﻢ اﺣﺘﺴòòﺎب ﻣﺒòòﺎﻟﻎ رﺑﺤﯿòòﺔ اﻟﺴòòﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳòòﯿﺔ ﺑﻘﺴòòﻤﺔ رﺑòòﺢ )ﺧﺴòòﺎرة( اﻟﺴòòﻨﺔ اﻟﺨòòﺎص ﺑﺎﻟﻤﺴòòﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻌòòﺎدﯾﯿﻦ ﻟﻠﺸòòﺮﻛﺔ اﻷم ﻋﻠòòﻰ
اﻟﻤﺘﻮﺳòòﻂ اﻟﻤòòﺮﺟﺢ ﻟﻌòòﺪد اﻷﺳòòﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾòòﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤòòﺔ ﺧòòﻼل اﻟﺴòòﻨﺔ .ﯾòòﺘﻢ اﺣﺘﺴòòﺎب رﺑﺤﯿòòﺔ اﻟﺴòòﮭﻢ اﻟﻤﺨﻔﻔòòﺔ ﻋòòﻦ طﺮﯾòòﻖ ﻗﺴòòﻤﺔ اﻟòòﺮﺑﺢ
)اﻟﺨﺴﺎرة( اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸòòﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻌòòﺎدﯾﯿﻦ ﻋﻠòòﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳòòﻂ اﻟﻤòòﺮﺟﺢ ﻟﻌòòﺪد اﻷﺳòòﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾòòﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤòòﺔ ﺧòòﻼل اﻟﺴòòﻨﺔ زاﺋòòﺪاً
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ إﺻﺪارھﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ.
ﻧﻈﺮً ا ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أدوات ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻓﺈن رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ.
2020

رﺑﺢ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم )دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ )أﺳﮭﻢ(
ﻧﺎﻗﺼﺎ :اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ )أﺳﮭﻢ(

5

─────────

)(6,893,370
════════
345,648,600
)(9,640,908

─────────

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )أﺳﮭﻢ(

334,772,670

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ )ﻓﻠﺲ(

─────────

─────────

2.48
════════

)(20.52
════════

336,007,692

اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل

ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
6

831,452
════════
345,648,600
)(10,875,930

2019

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

21,040
2,345,967

1,281
1,938,543

─────────

─────────

2,367,007
════════

1,939,824
════════

وداﺋﻊ ﻣﺤﺪدة اﻷﺟﻞ
إن اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﺤòòﺪدة اﻷﺟòòﻞ ﺑﻤﺒﻠòòﻎ  429,710دﯾﻨòòﺎر ﻛòòﻮﯾﺘﻲ ) 429,586 :2019دﯾﻨòòﺎر ﻛòòﻮﯾﺘﻲ( ﻣﻘﯿòòﺪة وﯾòòﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔòòﺎظ ﺑﮭòòﺎ ﻣﻘﺎﺑòòﻞ
ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )إﯾﻀﺎح .(24

7

ﻣﺪﯾﻨﻮن وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﻀﺎح (17
1
اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻋﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻣﺪﯾﻨﻮن آﺧﺮون

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

125,998
3,737,901
542,258

185,818
3,926,873
158,818

─────────

─────────

─────────

─────────

433,653
977,560

486,899
1,048,021

4,406,157

اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻟﯿﻦ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

4,271,509

─────────

─────────

─────────

─────────

1,411,213

5,817,370
════════

1,534,920

5,806,429
════════

 1إن اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻋﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري ﯾﺪر ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ  (%5.35 :2019) %4.18ﺳﻨﻮﯾﺎ ً .ﻟﻼطòòﻼع ﻋﻠòòﻰ اﻟﻤﺰﯾòòﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ ،راﺟﻊ إﯾﻀﺎح .17
ﻻ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻔﺌﺎت ﺿﻤﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
30
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ﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗ
حولاﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ /اﻧﺠﺎزات
المجمعة
البيانات المالية
ايضاحات
تابع
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
7

ﻣﺪﯾﻨﻮن وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى )ﺗﺘﻤﺔ(
إن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﯾﻌﺎدل اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ
اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.
ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻹﯾﻀﺎح  20.2إﻓﺼﺎﺣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .إن اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ.

8

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ:
 -أﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮة

8,162,790

─────────

8,162,790
════════

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
8,429,204

─────────

8,429,204
════════

ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح .22
ﺗﻤﺜﻞ اﻷﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻌﺮة ﺣﺼﺺ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .اﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ
إﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻤﺎرس اﻟﺴﯿﻄﺮة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺣﻮل طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ واﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎ:
ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات
اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ ورﻋﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ .ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار أوراق اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ.
اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﺗﺸﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻹدارة إﻟﻰ أن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﯾﻌﺎدل اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﺼﺺ .وﻓﻲ إطﺎر ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ،ﺗﻢ ﻣﺮاﻋﺎة اﻋﺘﺒﺎرات
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﺤﺼﺺ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﯾﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ،
اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ:
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

41,929,976
26,897,862

40,827,073
26,441,350

─────────

─────────

15,032,114
════════

14,385,723
════════

ﻟﯿﺲ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2020أو .2019
ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺼﺺ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ

15,032,114

14,385,723

─────────

─────────

15,032,114
════════
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2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

14,385,723
════════

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2020
البيانات المالية
ايضاحات
تابع
المجمعةﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗ
حولاﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ /اﻧﺠﺎزات
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(

8

ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺣﻮل اﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ذات
اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ.
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح
أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
إﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
رﺑﺢ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
9

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

470,060
════════

862,441
════════

543,130
════════
156,497
════════

632,894
════════
1,398,615
════════

ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ:
ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻌﻘﺎر ﻣﻤﻠﻮك
2
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

1

ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

60,323,903
1,618,495
)(536,222
7,545

64,487,981
4,519,940
)(8,655,684
)(28,334

─────────

─────────

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

11,811,000
49,602,721

11,110,000
49,213,903

61,413,721
════════

إن اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻻﺗﯿﺔ:
دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻷﺧﺮى

─────────

61,413,721
════════

60,323,903
════════

─────────

60,323,903
════════

1

ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2020ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄي إﺿﺎﻓﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻜﺒﺪت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,618,495دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
) 4,519,940 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.

2

ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت ﺗﻢ إﺟﺮاؤھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ وﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ
ﻣﺆھﻼت ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ وذات ﺻﻠﺔ وﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺨﺒﺮة ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻊ وﻓﺌﺎت اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ .ﺗﺘﻮاﻓﻖ
ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  13وﺗﺘﺤﺪد اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ طﺮﯾﻘﺔ رﺳﻤﻠﺔ
اﻹﯾﺮادات وطﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﺧﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر طﺒﯿﻌﺔ واﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻋﻘﺎر .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ
رﺳﻤﻠﺔ اﻹﯾﺮادات ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ إﯾﺮادات اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر ،اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﺴﻤﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ
)اﻟﺨﺼﻢ( .وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ،ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ .ﺗﺘﻤﺜﻞ وﺣﺪة اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ .اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت ،اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﺑﻤﺒﻠﻎ  536,222دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  8,655,684 :2019) 2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.
ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ دﻓﺘﺮﯾﺔ ﻗﺪرھﺎ  20,244,696دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 16,806,879 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(
ﻛﻀﻤﺎن ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ )إﯾﻀﺎح .(16
ﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى  3ﻣﻦ
اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻜﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2020و 2019ﺿﻤﻦ إﯾﻀﺎح
.22.2
32
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ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ

ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

إﯾﺮادات ﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ

رﺑﺢ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻨﺔ

اﻹﯾﺮادات

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

239,784

═══════

479,434
═══════

═══════

479,434
═══════

650,795
═══════

8,388,605
═══════

50%
──────

16,777,210
═══════

───────

9,295,954

6,425,553

19,647,611

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

121,271

═══════

242,542
═══════

═══════

242,542
═══════

367,818
═══════

9,260,920
═══════

50%
──────

18,521,839
═══════

───────

9,693,971

6,776,506

21,439,304

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﯿﺎل
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ذ.م.م.

391,755

═══════

1,399,463
═══════

═══════

1,399,463
═══════

3,266,788
═══════

10,522,955
═══════

27.812%
──────

37,836,028
═══════

24,397,142
───────

2,809,272

60,605,109

4,437,333

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
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)(443,923

374,614
═══════

)(1,560,485
═══════

═══════

)(1,560,485
═══════

284,539
═══════

10,133,240
═══════

27.812%
──────

36,434,779
═══════

23,797,947
───────

5,449,914

42,781,108

22,901,532

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺷﺮﻛﺔ ﻓﯿﺮﺳﺖ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(

125,380

═══════

250,760
═══════

═══════

250,760
═══════

1,128,875
═══════

2,560,945
═══════

50%
──────

5,121,890
═══════

9,088,765
───────

2,678,443

16,646,166

242,932

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

212,754

═══════

425,508
═══════

═══════

425,508
═══════

1,067,398
═══════

2,434,031
═══════

50%
──────

4,868,062
═══════

8,334,631
───────

288,138

13,260,201

230,630

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻛﺎﻧﻜﻮرب دﯾﻮﺳﺒﻮرج
اس.اﯾﮫ.ار.ال.

)(65,567

═══════

)(232,532
═══════

═══════

)(232,532
═══════

400,400
═══════

509,450
═══════

──────

1,859,947
═══════

3,731,588
───────

734,248

5,376,002

949,781

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(283,569

═══════

)(1,044,419
═══════

═══════

)(1,044,419
═══════

)(400,875
═══════

534,280
═══════

──────

2,009,938
═══════

3,710,274
───────

1,121,141

5,796,064

1,045,289

691,352

═══════

1,897,125
═══════

═══════

1,897,125
═══════

5,446,858
═══════

21,981,955
═══════

──────

61,595,075
═══════

37,217,495
───────

15,517,917

89,052,830

25,277,657

)(393,467

374,614
═══════

)(1,936,854
═══════

═══════

)(1,936,854
═══════

1,318,880
═══════

22,362,471
═══════

──────

61,834,618
═══════

35,842,852
───────

16,553,164

68,613,879

45,616,755

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدﯾﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺮدي

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻟﯿﺲ ﺣﺼﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
2020ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ديسمبراﻧﺠﺎزات
 31ﺷﺮﻛﺔ
حولاﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ايضاحاتاﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
تابع /إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔالمالية المجمعة
البيانات

 2020 74اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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8,909,692
243,666
121,271
)(13,709
──────
9,260,920
══════

2,434,031 10,966,889 10,133,240
149,635
)(185,138
125,380
)(443,923
391,755
37,037
)(15,112
)(2,040
)(374,614
────── ────── ──────
2,560,945 10,133,240 10,522,955
══════ ══════ ══════

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2,635,805
)(318,070
212,754
)(96,458
──────
2,434,031
══════

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻛﺎﻧﻜﻮرب دﯾﻮﺳﺒﻮرج
اس.اﯾﮫ.ار.ال.

1,718,064
534,280
40,285
)(900,000
)(283,569
)(65,567
)(215
452
────── ──────
534,280
509,450
══════ ══════

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدﯾﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺮدي

24,230,450 22,362,471
243,666
230,809
)(1,218,070) (1,346,608
)(393,467
691,352
)(125,494
43,931
)(374,614
──────
──────
22,362,471 21,981,955
══════
══════

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

34

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2020ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ دﻓﺘﺮﯾﺔ ﻗﺪرھﺎ  18,793,513دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 19,280,485 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻛﻀﻤﺎن ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ )إﯾﻀﺎح .(16

إن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ھﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺄي ﺳﻮق ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك أﺳﻌﺎر ﺳﻮق ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻷﺳﮭﻤﮭﺎ.

ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ:
اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
إﺿﺎﻓﺎت
رد رأس اﻟﻤﺎل
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ
ﻋﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
9,260,920
40,889
)(1,161,470
239,784
8,482
──────
8,388,605
══════

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﯿﺎل
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ذ.م.م.

ﺷﺮﻛﺔ ﻓﯿﺮﺳﺖ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ:

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
2020ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ديسمبراﻧﺠﺎزات
 31ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔالمالية المجمعة
البيانات
حولاﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ايضاحاتاﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
تابع /إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل

اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 75 2020

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2020
المجمعة
البيانات المالية
ايضاحات
تابع
ﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗ
حولاﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
ﺮﻛﺔ /اﻧﺠﺎزات
ﺷ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
11

رأس اﻟﻤﺎل وﻋﻼوة إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ وﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح

)أ( رأس اﻟﻤﺎل
2020

أﺳﮭﻢ ﺑﻘﯿﻤﺔ  100ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﮭﻢ )ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻧﻘﺪاً(

ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ

345,648,600

══════

2019

345,648,600

══════

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ
واﻟﻤﺼﺪر واﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
2019
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
34,564,860

══════

34,564,860

══════

)ب( ﻋﻼوة إﺻﺪار أﺳﮭﻢ
إن ﻋﻼوة إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ.

)ج( ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺪدة وﻣﻘﺘﺮﺣﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ وﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻷﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ:
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  :2019ﻻ ﺷﻲء ) 7 :2018ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﮭﻢ(
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻷﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ:
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺴﻨﺔ  :2020ﻻ ﺷﻲء ) :2019ﻻ ﺷﻲء(

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
-

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
2,356,238

═══════

═══════

═══════

═══════

واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  8ﯾﻮﻧﯿﻮ  2020ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2019وﻗﺮرت ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ أو ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺮر ﻣﺴﺎھﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ إطﻔﺎء اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺴﻤﺒﺮ  2019ﺑﻤﺒﻠﻎ  4,421,250دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ.
12

اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  %10ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ رﺑﺢ
اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻷم .ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﻗﻒ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ إذا ﺗﺠﺎوز رﺻﯿﺪ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﺴﺒﺔ  %50ﻣﻦ رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر .وﻻ ﯾﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أو ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  %5ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺴﺪاد ﺗﻮزﯾﻌﺎت ھﺬه اﻷرﺑﺎح ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ.
وﯾﺘﻢ رد أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﺴﺒﺔ
 %50ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر.

13

اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ،ﯾﺠﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %10ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻦ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري .ﯾﺠﻮز وﻗﻒ ھﺬه اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة .ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ.
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تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
14

أﺳﮭﻢ ﺧﺰﯾﻨﺔ
ﻋﺪد أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )(%
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ )دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(

2020

2019

11,497,569
3.33%
1,104,916
908,308

10,286,398
2.98%
1,017,932
807,482

إن اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻣﺘﻼك ھﺬه اﻷﺳﮭﻢ طﺒﻘﺎ ً
ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ھﯿﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل.
15

داﺋﻨﻮن وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

داﺋﻨﻮن
ﻣﺤﺘﺠﺰات داﺋﻨﺔ
أرﺻﺪة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ )إﯾﻀﺎح (17
إﯾﺮادات ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
دﻓﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻋﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺖ ﺗﺄﺟﯿﺮ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

878,420
80,469
550,329
2,798,700
260,374
1,029,617
382,768
1,402,878

687,632
397,435
205,808
461,181
2,480,130
1,069,853
895,267
483,166
1,198,411

─────────

─────────

7,383,555
════════

7,878,883
════════

ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺣﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،راﺟﻊ إﯾﻀﺎح .20.3
16

ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ
اﻟﻌﻤﻠﺔ

ﻗﺮوض ﺑﻨﻜﯿﺔ

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺼﺎدر
ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي
 %+1.75إﻟﻰ %-2.25

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

40,017,159
════════

39,767,159
════════

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
t

t

ﻗﺮض ﻣﺤﺪد اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ  40,500,000دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 40,500,000 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﯾﺤﻤﻞ ﻣﻌﺪل
ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ  (%2.6 :2019) %2.25ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻓﻮق ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﯾﺴﺘﺤﻖ
اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎط ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  15ﯾﻮﻟﯿﻮ  2022وﺗﻨﺘﮭﻲ ﻓﻲ  15ﯾﻮﻟﯿﻮ .2026
ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻗﺮض ﻣﺘﺠﺪد ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ  5,000,000دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 3,350,000 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﯾﺤﻤﻞ ﻣﻌﺪل
ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ  (%1.75 :2019) %1.75ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻓﻮق ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﯾﺴﺘﺤﻖ
اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻂ واﺣﺪ ﻓﻲ  15ﯾﻨﺎﯾﺮ  .2022ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2020ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره 3,900,000
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 2,250,000 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻣﻦ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻗﺮوض ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺤﻮﺑﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻜﺎﻓﺔ
اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ.

إن اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

36
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 77 2020
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البيانات المالية
ايضاحات
تابع
المجمعةﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗ
حولاﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
ﺮﻛﺔ /اﻧﺠﺎزات
ﺷ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
16

ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح .20
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ:
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺣﻮل اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ:
ﺳﺪاد ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻗﺮوض
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﻗﺮوض

39,767,159

39,967,159

250,000

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
17

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(4,000,000
3,800,000

─────────

─────────

40,017,159
════════

39,767,159
════════

إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻷطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وأﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﯾﻤﺜﻠﻮن اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻟﮭﺎ أو اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮاً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ً أو ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ .ﯾﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺎت
وﺷﺮوط ﺗﺴﻌﯿﺮ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺪى أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ:

ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ
أرﺻﺪة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﻀﺎح (7
ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ
أطﺮاف أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

4,282
121,716

64,102
121,716

─────────

أرﺻﺪة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻋﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري )إﯾﻀﺎح (7
أرﺻﺪة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ إﻟﻰ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ )إﯾﻀﺎح (15
ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ
أﺗﻌﺎب إدارة
إﯾﺮادات ﻓﻮاﺋﺪ ﻷرﺻﺪة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ طﺮف ذي ﻋﻼﻗﺔ

─────────

125,998
════════

185,818
════════

3,737,901
════════

3,926,873
════════

80,469
════════

205,808
════════

104,985
163,422

24,645
228,042

─────────

268,407
════════

─────────

252,687
════════

أﺣﻜﺎم وﺷﺮوط اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻋﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري )إﯾﻀﺎح  ،(7ﻓﺈن اﻷرﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ
ﺑﻀﻤﺎن وﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة وﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﺪاد ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ .ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ أو اﺳﺘﻼم أي ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أو داﺋﻨﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ أو اﻟﺴﺪاد ﻟﻸطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2020ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أي
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﺨﺴﺎﺋﺮاﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ ) :2019ﻻ ﺷﻲء دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.
ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄﺮف ذي ﻋﻼﻗﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ.
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2020
البيانات المالية
ايضاحات
تابع
المجمعةﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗ
حولاﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
ﺮﻛﺔ /اﻧﺠﺎزات
ﺷ
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
17

إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻷطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ
ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮظﻔﻮ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻷﻋﻀﺎء اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻹدارة ﻣﻤﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺻﻼﺣﯿﺔ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﺗﺨﻄﯿﻂ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ .ﻛﺎن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻮظﻔﻮ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
رواﺗﺐ وﻣﺰاﯾﺎ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

343,263
47,163

353,002
47,163

─────────

─────────

390,426
════════

400,165
════════

ﻟﻢ ﯾﻮﺻﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺑﺼﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ .2020
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*

18

164,049
2,447
────────
685,209
────────
)(139,221
)(581,398
)(142,820
)(103,876
)(165,709
)(49,039
)(40,119
────────
)(1,222,182
────────
)(536,973
════════

-

-

543,130
345,063
35,918
691,352
────────
4,038,904
────────
)(894,167
)(26,512
)(51,812
)(5,737
)(1,692,251
────────
)(2,670,479
────────
1,368,425
════════

156,497

470,060

2,421,239
)(624,355

543,130
345,063
199,967
691,352
2,447
────────
4,724,113
────────
)(1,033,388
)(581,398
)(169,332
)(155,688
)(171,446
)(1,741,290
)(40,119
────────
)(3,892,661
────────
831,452
════════

156,497

470,060

2,851,819
)(536,222

إن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ إﯾﺮادات ﺗﺄﺟﯿﺮ.

)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻋﻘﺎرات *
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻮظﻔﯿﻦ
اﺳﺘﮭﻼك
ﻣﺼﺮوﻓﺎت إدارﯾﺔ
أﺗﻌﺎب اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ وﻣﮭﻨﯿﺔ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺿﺮاﺋﺐ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ(

إﯾﺮادات ﺗﺄﺟﯿﺮ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
رﺑﺢ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
إﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
أﺗﻌﺎب إدارة
إﯾﺮادات أﺧﺮى
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺮوق ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ

430,580
88,133

ﻣﺤﻠﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2020
دوﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

296,395
)(86,625
────────
)(1,609,636
────────
)(109,815
)(730,613
)(126,045
)(320,026
)(185,957
)(33,235
────────
)(1,505,691
────────
)(3,115,327
════════

-

-

430,580
)(2,249,986

ﻣﺤﻠﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

632,894
668,403
40,626
)(393,467
────────
)(466,613
────────
)(1,091,701
)(29,387
)(20,853
)(2,169,489
────────
)(3,311,430
────────
)(3,778,043
════════

1,398,615

862,441

2,729,573
)(6,405,698

2019
دوﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

632,894
668,403
337,021
)(393,467
)(86,625
────────
)(2,076,249
────────
)(1,201,516
)(730,613
)(155,432
)(320,026
)(206,810
)(2,202,724
────────
)(4,817,121
────────
)(6,893,370
════════

1,398,615

862,441

3,160,153
)(8,655,684

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻷﻏﺮاض اﻹدارة ،ﺗﺘﺮﻛﺰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎﻋﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﻦ ھﻤﺎ :ﻣﺤﻠﻲ )اﻟﻜﻮﯾﺖ( ودوﻟﻲ )ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻗﻄﺮ وأوروﺑﺎ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ( .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻧﺠﺎزات2020
ﺷﺮﻛﺔديسمبر
31
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
المالية المجمعة
تابع  /ايضاحات حول البيانات
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
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2

1

18

1
2

12,196,555
═══════
621,027
═══════
═══════

ﻣﺤﻠﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

18,801,736
═══════
3,302,934
═══════
1,237,095
═══════

ﻣﺤﻠﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

71,655,927
═══════
1,243,410
═══════
21,981,955
═══════

دوﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

81,827,623
═══════
44,097,780
═══════
444,095
═══════

83,852,482
═══════
1,864,437
═══════
21,981,955
═══════

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

100,629,359
═══════
47,400,714
═══════
1,681,190
═══════

11,631,233
═══════
611,402
═══════
═══════

ﻣﺤﻠﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

17,980,444
═══════
4,233,990
═══════
1,668,063
═══════

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
دوﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻣﺤﻠﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ.
ﺗﺘﻜﻮن اﻹﺿﺎﻓﺎت إﻟﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺎت ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ.

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ

إﺿﺎﻓﺎت إﻟﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

إﻓﺼﺎﺣﺎت أﺧﺮى

اﻟﺘﺰاﻣﺎت

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻧﺠﺎزات2020
ﺷﺮﻛﺔديسمبر
31
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﺎﻟﯿﺔ
ﻤ
اﻟ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
ﺣﻮل
ﺎت
إﯾﻀﺎﺣ
المالية المجمعة
تابع  /ايضاحات حول البيانات
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

═══════
4,834,423
═══════
22,362,471
═══════

71,673,330

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

99,909,606
═══════
47,646,042
═══════
2,639,774
═══════

═══════
5,445,825
═══════
22,362,471
═══════

83,304,563

دوﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

81,929,162
═══════
43,412,052
═══════
971,711
═══════

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019
دوﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
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ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻮﻗﺖ

ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات

═══════

────────

-

ﻣﺤﻠﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻮزﯾﻊ اﻹﯾﺮادات
ﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮزﯾﻊ إﯾﺮادات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء:

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻧﺠﺎزات2020
ﺷﺮﻛﺔديسمبر
31
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
المالية المجمعة
تابع  /ايضاحات حول البيانات
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

345,063
═══════

────────

345,063
═══════

227,727
117,336

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

────────

227,727
117,336

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
دوﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

═══════

────────

-

ﻣﺤﻠﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

668,403
═══════

────────

668,403
═══════

608,308
60,095

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

────────

608,308
60,095

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019
دوﻟﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2020
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
19

ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺼﻔﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺼﻔﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﺪار ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻼء .ﻗﺪرت اﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺑﺼﻔﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  12,352دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  19,816 :2019) 2020دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.

20

أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ .إن اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ ھﺬه
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻮ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ واﻟﻨﻘﺪ
واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق وﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ .ﺗﺮاﻗﺐ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة ھﺬه
اﻟﻤﺨﺎطﺮ .ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ وﻣﺮاﻗﺒﺔ إطﺎر إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻗﺎم
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ وﺿﻊ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻘﻮم
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺣﻮل أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة .ﯾﺘﻢ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﻐﺮض ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ووﺿﻊ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ .ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت وﻧﻈﻢ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ظﺮوف اﻟﺴﻮق وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﮭﺪف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻹدارة اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﻟﺪﯾﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺌﺔ رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﺑﻨﺎءة ﯾﻌﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ أدوارھﻢ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ.
ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻣﺮاﺟﻌﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺈﯾﺠﺎز أدﻧﺎه.
 20.1ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق
إن ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ھﻲ ﻣﺨ||ﺎطﺮ ﺗﻘﻠ||ﺐ اﻟﻘﯿﻤ||ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ||ﺔ أو اﻟﺘ||ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ||ﺔ اﻟﻤﺴ||ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯿ||ﺔ ﻧﺘﯿﺠ||ﺔ اﻟﺘﻐﯿ||ﺮات ﻓ||ﻲ أﺳ|ﻌﺎر
اﻟﺴ||ﻮق .ﺗﺘﻜ||ﻮن ﻣﺨ||ﺎطﺮ اﻟﺴ||ﻮق ﻣ||ﻦ ﺛﻼﺛ||ﺔ أﻧ||ﻮاع ﻣ||ﻦ اﻟﻤﺨ||ﺎطﺮ ھ||ﻢ :ﻣﺨ||ﺎطﺮ أﺳ||ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ||ﺪة وﻣﺨ||ﺎطﺮ اﻟﻌﻤ||ﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿ |ﺔ
وﻣﺨﺎطﺮ اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻤﺨ||ﺎطﺮ اﻟﺴ||ﻮق اﻟﻘ||ﺮوض اﻟﺒﻨﻜﯿ||ﺔ
واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ واﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ وﺑﻌﺾ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
إن اﻟﻐﺮض ﻣ||ﻦ إدارة ﻣﺨ||ﺎطﺮ اﻟﺴ||ﻮق ھ||ﻮ إدارة وﻣﺮاﻗﺒ||ﺔ اﻟﺘﻌ||ﺮض ﻟﻤﺨ|ﺎطﺮ اﻟﺴ||ﻮق ﺿ||ﻤﻦ إط||ﺎر اﻟﻤﺆﺷ||ﺮات اﻟﻤﻘﺒﻮﻟ||ﺔ ﻣ||ﻊ
ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ.
أ( ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
إن ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘ||ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ|ﺔ اﻟﻤﺴ||ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌ||ﺮض ﻧﺘﯿﺠ||ﺔ اﻟﺘﻐﯿ||ﺮات ﻓ||ﻲ
أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ .ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿ|ﺔ ﻋﻠ||ﻰ اﻟﻤﻌ||ﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪرﺟ||ﺔ ﺑﻌﻤﻠ||ﺔ ﺑﺨ||ﻼف
اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ .ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺼ||ﻮرة رﺋﯿﺴ||ﯿﺔ ﺑﺄﻧﺸ||ﻄﺔ
اﻟﺘﺸ||ﻐﯿﻞ ﻟ|ﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ||ﺔ )ﺣﯿ||ﺚ ﯾ||ﺘﻢ إدراج اﻹﯾ||ﺮادات أو اﻟﻤﺼ||ﺮوﻓﺎت ﺑﻌﻤﻠ||ﺔ أﺟﻨﺒﯿ|ﺔ( وﺻ||ﺎﻓﻲ اﺳ||ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ||ﺔ ﻓ||ﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.
ﻻ ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﺑﻤﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻹدارة ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻤﺨ||ﺎطﺮ اﻟﻌﻤ||ﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿ|ﺔ .ﺗ||ﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ||ﺔ ﻣﺨ||ﺎطﺮ اﻟﻌﻤ||ﻼت
اﻷﺟﻨﺒﯿ|ﺔ ﻟ||ﺪﯾﮭﺎ اﺳ||ﺘﻨﺎدا إﻟ||ﻰ اﻟﺤ||ﺪود اﻟﻤﻮﺿ||ﻮﻋﺔ ﻣ||ﻦ ﻗﺒ||ﻞ اﻹدارة واﻟﺘﻘﯿ||ﯿﻢ اﻟﻤﺴ||ﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺮاﻛ||ﺰ اﻟﻘﺎﺋﻤ||ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ||ﺔ واﻟﺤﺮﻛ|ﺎت
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓ||ﻲ أﺳ||ﻌﺎر ﺻ||ﺮف اﻟﻌﻤ||ﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿ|ﺔ .ﺗﻀ||ﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ||ﺔ اﻟﺤﻔ||ﺎظ ﻋﻠ||ﻰ ﺻ||ﺎﻓﻲ اﻟﺘﻌ||ﺮض ﻟﻠﻤﺨ||ﺎطﺮ ﻋﻨ||ﺪ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻤﻼت ﻻ ﺗﺘﻘﻠﺐ ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ.
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻷﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات و)اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ||ﺎت( اﻟﻤﺎﻟﯿ||ﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾ||ﺔ ﻓ||ﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ:

دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ
دﯾﻨﺎر ﺑﺤﺮﯾﻨﻲ
ﯾﻮرو
20

2020
اﻟﻤﻌﺎدل
ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ

2019
اﻟﻤﻌﺎدل
ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ

1,273,989
966,150
597,249
248,890

308,083
573,730
573,343
257,480

أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
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اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓ||ﻲ أﺳ||ﻌﺎر ﺻ||ﺮف اﻟﻌﻤ||ﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿ|ﺔ .ﺗﻀ||ﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ||ﺔ اﻟﺤﻔ||ﺎظ ﻋﻠ||ﻰ ﺻ||ﺎﻓﻲ اﻟﺘﻌ||ﺮض ﻟﻠﻤﺨ||ﺎطﺮ ﻋﻨ||ﺪ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻤﻼت ﻻ ﺗﺘﻘﻠﺐ ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ.
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻷﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات و)اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ||ﺎت( اﻟﻤﺎﻟﯿ||ﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾ||ﺔ ﻓ||ﻲ
للتنميةاﻟﻤﺠﻤﻌﺔ:
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
شركةﺗﺎرﯾﺦ
العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
إنجازات

البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2020
أﻣﺮﯾﻜﻲ حول البيانات المالية المجمعة
ايضاحات
تابع  /دوﻻر

درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ
دﯾﻨﺎر ﺑﺤﺮﯾﻨﻲ
اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﯾﻮرو
اﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻣﺨﺎطﺮ 2020
إدارةدﯾﺴﻤﺒﺮ
ﻓﻲ 31
أھﺪاف اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ
20ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻛﻤﺎ
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
وﺳﯿﺎﺳﺎت

 20.1ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(

2020
اﻟﻤﻌﺎدل
ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ

2019
اﻟﻤﻌﺎدل
ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ

1,273,989
966,150
597,249
248,890

308,083
573,730
573,343
257,480
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أ( ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺗﻮﺿ||ﺢ اﻟﺠ||ﺪاول اﻟﺘﺎﻟﯿ|ﺔ ﺗ||ﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻐﯿ||ﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤ||ﻞ ﺑﺼ||ﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟ||ﺔ ﻓ||ﻲ أﺳ||ﻌﺎر اﻟﺼ||ﺮف اﻟﻤ||ﺬﻛﻮرة أﻋ||ﻼه ﻣ||ﻊ اﻻﺣﺘﻔ||ﺎظ ﺑﻜﺎﻓ||ﺔ
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ||ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ||ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ||ﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ:
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ
ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ

اﻟﻌﻤﻠﺔ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ
دﯾﻨﺎر ﺑﺤﺮﯾﻨﻲ
ﯾﻮرو

+10%
+10%
+10%
+10%

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
)اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ(
2019
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
30,808
127,398
57,373
96,615
57,334
59,724
25,748
24,889

ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﺣﯿﺚ إﻧﮫ ﻟ|ﯿﺲ ﻟ|ﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ||ﺔ ﻣﻮﺟ||ﻮدات ﻣﺼ|ﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ||ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ|ﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﺮادات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى أو ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻛﺄدوات ﺗﺤﻮط.
ﺳﯿﺆدي اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﺎدل وﻟﯿﺲ ﻣﻌﺎﻛﺲ.
ب( ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
إن ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ذات ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة .ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  2020و ،2019ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮوض
ذات ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ إدارة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.

اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮﻓﻮع
إﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أدوات ذات ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺘﻐﯿﺮة
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ

3,868,455
)(40,017,159

─────────

)(36,148,704
════════

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

4,096,993
)(39,767,159

─────────

)(35,670,166
════════

ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻸدوات ذات اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة
أن اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ  50ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ) 50 :2019ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ( ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻗﺪ أدى اﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  180,744دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 178,351 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.
ﯾﻔﺘﺮض ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى -ﻻﺳﯿﻤﺎ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ -ﺗﻈﻞ ﺛﺎﺑﺘﺔ.
ج( ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ
ﺗﺘﻌﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﯿﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت ذات أﻏﺮاض ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )إﯾﻀﺎح
 .(8ﺗﺮى اﻹدارة أن اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻘﺒﻮل ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﻗﺪر اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻌﺮة اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﻤﺒﻠﻎ  8,162,790دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 8,429,204 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( .ﺗﻢ إدراج ﺗﺤﻠﯿﻼت اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ
إﯾﻀﺎح .22
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2020
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

اﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
20

أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 20.2ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
إن ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻦ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ أداة ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺮم ﻣﻊ ﻋﻤﯿﻞ ،ﻣﻤﺎ
ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺧﺴﺎرة ﻣﺎﻟﯿﺔ .ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ )وﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ إﯾﺮادات
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ( ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻹدارة
ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .إن ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى
اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺤﺪودة ﻧﻈﺮا ﻷن اﻷطﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺣﺴﻨﺔ اﻟﺴﻤﻌﺔ ذات ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻻت ﺗﺼﻨﯿﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ.
إن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﯾﻌﺎدل اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك )إﯾﻀﺎح (5
وداﺋﻊ ﻣﺤﺪدة اﻷﺟﻞ )إﯾﻀﺎح (6
ﻣﺪﯾﻨﻮن وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى )إﯾﻀﺎح (7

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2,345,967
429,710
4,406,157

1,938,543
429,586
4,271,509

───────

───────

══════

══════

7,181,834

6,639,638

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ووداﺋﻊ ﻣﺤﺪدة اﻷﺟﻞ
إن ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﺣﯿﺚ إن اﻷطﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻤﺜﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺣﺴﻨﺔ اﻟﺴﻤﻌﺔ ذات ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﺨﻀﻊ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻدﺧﺎر واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ( ﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي طﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  30ﻟﺴﻨﺔ  2008ﺑﺸﺄن ﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ واﻟﺬي
أﺻﺒﺢ ﺳﺎرﯾﺎ ً اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  3ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2008
ﺗﻢ ﻗﯿﺎس اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل واﻟﻮداﺋﻊ ﻣﺤﺪدة اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 12
ﺷﮭﺮاً وﯾﻌﻜﺲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻘﺼﯿﺮة ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ .ﺗﺮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻮداﺋﻊ ﻣﺤﺪدة اﻷﺟﻞ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺎطﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ،وﺿﻤﺎن ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﯾﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.

ﻣﺪﯾﻨﻮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ
ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻘﯿﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﻲ اﻟﻤﺘﺴﺄﺟﺮﯾﻦ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻷﻓﺮاد واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺼﻐﯿﺮة.
ﺗﻔﺘﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻزدﯾﺎد اﻟﺠﻮھﺮي ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﺪاد
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  365ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻣﺆﯾﺪة ﺗﺆﯾﺪ ﺧﻼف ذﻟﻚ .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﻓﺈن أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺗﻌﺜﺮ اﻷطﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀً ﺎ وﻻ ﯾﺘﻀﻤﻦ أي
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺄﺧﺮة اﻟﺴﺪاد .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،اﻧﺘﮭﺖ اﻹدارة إﻟﻰ أن ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2020ﻗﺪر اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ واﺣﺪ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 3,737,901دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 3,926,873 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ،وھﻮ ﻣﻜﻔﻮل ﺑﻀﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﺴﺠﻞ ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎؤه ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ طﺒﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ.

ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺎطﺮ ﺗﻌﺜﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﺗﺮى اﻹدارة أن اﻷطﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻗﺪرة ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ .وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﻮذج ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدي.
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المجمعة
البيانات المالية
ايضاحات
تابع
ﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗ
حولاﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ/اﻧﺠﺎزات ﻟ
اﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
20

أھﺪاف وﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 20.3ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
ﺗﻌﺮف ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﺈﻧﮭﺎ ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺪاد اﻟﻨﻘﺪ أو ﺗﺴﻠﯿﻢ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ آﺧﺮ.
ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ورﺳﻮم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻷدوات اﻟﺪﯾﻦ.
إن ھﺪف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ .ﺳﻮف
ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ) :2019ﻧﺴﺒﺔ  %8.80ﻣﻦ اﻟﻘﺮض ﺳﺘﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة( ،اﺳﺘﻨﺎدا
إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة
ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﺎ وﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻﺗﮫ .ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر
اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ.
ﯾﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺴﺪاد اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ.

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

أﻗﻞ ﻣﻦ
 3أﺷﮭﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

 12 - 3ﺷﮭ ًﺮا
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

داﺋﻨﻮن وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ً(
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ

4,449,007
-

1,606,089
1,495,143

778,132
45,580,337

6,833,228
47,075,480

───────

───────

───────

───────

══════

══════

══════

══════

4,550,843
-

2,151,553
6,614,378

715,309
40,353,576

7,417,705
46,967,954

4,449,007

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019
داﺋﻨﻮن وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ً(
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ

──────

──────

──────

──────

═════

═════

═════

═════

4,550,843
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3,101,232

46,358,469

53,908,708

8,765,931

41,068,885

54,385,659

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2020
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
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ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻻﺳﺘﺮدادھﺎ أو ﺗﺴ||ﻮﯾﺘﮭﺎ .ﺗ||ﻢ ﺗﺼ||ﻨﯿﻒ ﻣﻮﺟ||ﻮدات
وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺴﺘﺤﻖ و /أو ﯾﺘﻢ ﺳﺪادھﺎ ﺧ|ﻼل  12ﺷ||ﮭﺮً ا ،ﺑﺼ||ﺮف اﻟﻨﻈ||ﺮ ﻋ||ﻦ اﻻﺳ||ﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾ||ﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿ||ﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت.
أﻗﻞ ﻣﻦ
 3أﺷﮭﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
وداﺋﻊ ﻣﺤﺪدة اﻷﺟﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻮن وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات

2,367,007
1,968,743
-

-

8,162,790
61,413,721
21,981,955
456,806

8,162,790
61,413,721
21,981,955
456,806

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

4,999,334

1,606,089
-

778,132
40,017,159

7,383,555
40,017,159

-

4,278,337

92,015,272

100,629,359

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

══════

══════

══════

══════

4,999,334

ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺠﻮة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ

429,710
3,848,627

-

2,367,007
429,710
5,817,370

──────

4,335,750

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
داﺋﻨﻮن وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ

 12 - 3ﺷﮭ ًﺮا
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(663,584

1,606,089
2,672,248

40,795,291
51,219,981

47,400,714
53,228,645

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ :2019

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
وداﺋﻊ ﻣﺤﺪدة اﻷﺟﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻮن وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح
أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات

أﻗﻞ ﻣﻦ
 3أﺷﮭﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

 12 - 3ﺷﮭﺮً ا
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

1,939,824
1,768,832

429,586
4,037,597

-

8,429,204
60,323,903
22,362,471
618,189

8,429,204
60,323,903
22,362,471
618,189

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

5,012,025
-

2,151,553
4,600,000

715,305
35,167,159

7,878,883
39,767,159

4,467,183

91,733,767

99,909,606

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

═════

═════

═════

═════

5,012,025

ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺠﻮة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ

-

1,939,824
429,586
5,806,429

──────

3,708,656

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
داﺋﻨﻮن وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ

-

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(1,303,369

6,751,553

)(2,284,370

35,882,464
55,851,303

47,646,042
52,263,564
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 31ديسمبر 2020
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
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ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﺼﻨﻒ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟ||ﺔ أو اﻹﻓﺼ||ﺎح ﻋﻨﮭ||ﺎ ﻓ||ﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧ||ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ||ﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌ||ﺔ ﺿ||ﻤﻦ
اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،واﻟﻤﺒﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﺴ||ﺘﻮى ﻣ||ﻦ اﻟﻤ||ﺪﺧﻼت واﻟ||ﺬي ﯾﻤﺜ|ﻞ أھﻤﯿ||ﺔ ﻟﻘﯿ||ﺎس اﻟﻘﯿﻤ||ﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻜﻞ:
 tاﻟﻤﺴﺘﻮى  - 1اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ )ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
 tاﻟﻤﺴﺘﻮى  - 2أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﯾﻜﻮن ﺑﮭﺎ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ أھﻤﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻠﺤﻮظًﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
 tاﻟﻤﺴﺘﻮى  - 3أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻻ ﯾﻜﻮن ﺑﮭﺎ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ أھﻤﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻠﺤﻮظًﺎ.
إن ﺗﻘﯿﯿﻢ أھﻤﯿﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﺗﺨﺎذ أﺣﻜﺎم ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام.
 22.1اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻣﺪﺧﻼت ﺟﻮھﺮﯾﺔ
أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ
ﻣﻠﺤﻮظﺔ
أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ
)اﻟﻤﺴﺘﻮى (2
)اﻟﻤﺴﺘﻮى (1
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
أﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮة

8,162,790

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
أﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮة

══════

8,429,204

══════

-

══════

-

══════

ﻣﺪﺧﻼت ﺟﻮھﺮﯾﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺤﻮظﺔ
)اﻟﻤﺴﺘﻮى ( 3
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

8,162,790

-

══════

══════

8,429,204

-

══════

══════

ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء أي ﺗﺤﻮﯾﻼت ﺑﯿﻦ أي ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2020أو .2019
أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﺗﺴ||ﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ||ﺔ ﻓ||ﻲ ﺷ||ﺮﻛﺎت ذات أﻏ||ﺮاض ﺧﺎﺻ||ﺔ ﻏﯿ||ﺮ ﻣﺴ||ﻌﺮة ﻓ||ﻲ ﺳ||ﻮق ﻧﺸ||ﻂ .ﻻ ﯾ||ﺘﻢ إﺟ||ﺮاء اﻟﻤﻌ||ﺎﻣﻼت ﻓ||ﻲ ھ||ﺬه
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ .ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺗﻘﯿﯿﻢ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟ||ﻮدات ﻟﻼﺳ||ﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘ||ﻰ ﻛ||ﺎن ذﻟ||ﻚ ﺿ||ﺮورﯾًﺎ ﻟ|ﺘﻌﻜﺲ اﻋﺘﺒ||ﺎرات ﻣﺜ||ﻞ ﺧﺼ||ﻮﻣﺎت اﻟﺴ||ﯿﻮﻟﺔ ﻓ||ﻲ
اﻟﺴﻮق واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﯾﺘﻢ إدراج ھﺬه اﻷدوات ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى .3
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،ﺗﺸﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻹدارة إﻟﻰ أن اﻟﻘﯿﻤ||ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾ||ﺔ ﺗﻌ||ﺎدل اﻟﻘﯿﻤ||ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ||ﺔ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً.
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى 3
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤ||ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ||ﺔ ﻟﻠﺒﻨ||ﻮد اﻟﻤﺼ||ﻨﻔﺔ ﺿ||ﻤﻦ اﻟﻤﺴ||ﺘﻮى  3ﺑ||ﯿﻦ ﺑﺪاﯾ||ﺔ وﻧﮭﺎﯾ||ﺔ ﻓﺘ||ﺮة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ:

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح
أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ:
أﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮة
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ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ
اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﺻﺎﻓﻲ
)اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت(
واﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

8,429,204

626,557

)(892,971

8,162,790

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2020
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

اﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
22

ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 22.1اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى ) 3ﺗﺘﻤﺔ(

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح
أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ:
أﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮة

ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

9,721,768

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ
اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2,261,056

ﺻﺎﻓﻲ
)اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت(
واﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

)(3,553,620

8,429,204

ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ:
ﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى
 3ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ:
ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ

ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ

ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻤﻌﺪل

(%21 :2019) 21%

إن اﻟﺰﯾﺎدة )اﻟﻨﻘﺺ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  (%10 :2019) %10ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ
ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ ﻧﻘﺺ )زﯾﺎدة( اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 1,217,227دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 1,135,216 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(.

إن ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺳﯿﺄﺧﺬوﻧﮭﺎ ﻓﻲ
اﻋﺘﺒﺎرھﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
 22.2اﻷدوات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻣﺪﺧﻼت ﺟﻮھﺮﯾﺔ
أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ
ﻣﻠﺤﻮظﺔ
أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ
)اﻟﻤﺴﺘﻮى (2
)اﻟﻤﺴﺘﻮى (1
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020

دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ

61,413,721

-

══════

══════

-

══════

ﻣﺪﺧﻼت ﺟﻮھﺮﯾﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺤﻮظﺔ
)اﻟﻤﺴﺘﻮى ( 3
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
61,413,721

══════

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019
ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ

-

60,323,903

══════

══════

-

══════

60,323,903

══════

ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء أي ﺗﺤﻮﯾﻼت ﺑﯿﻦ أي ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺠﺪول اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2020أو .2019
ﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻗﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى  3ﻣﻦ اﻟﺠﺪول
اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ إﯾﻀﺎح .9
ﻟﻢ ﺗﺤﺪث أي ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ .ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى  3واﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

طﺮﯾﻘﺔ رﺳﻤﻠﺔ اﻹﯾﺮادات

35,633,003

29,321,711

طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق

25,780,718

31,002,192

اﻟﻤﻌﺪل
2020

اﻟﻤﻌﺪل
2019

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﯾﺠﺎر
)ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ( )دﯾﻨﺎر
ﻛﻮﯾﺘﻲ(
ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ )(%

7 – 53
1.36%8.91%

4 - 55
2.43%16.42%

اﻟﺴﻌﺮ )ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ(
)دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ(

165 – 12,203

165 - 10,587

اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ
t

t
t
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2020
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
22

ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 22.2اﻷدوات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ
إن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺰﯾﺎدة )اﻟﻨﻘﺺ( اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﯾﺠﺎر ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ وﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ وﺳﻌﺮ اﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺆدي
إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع )اﻧﺨﻔﺎض( ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات.
ﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﻛﺜﺮ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﺎ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ.
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﯾﺠﺎر
ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ
ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ
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+/- 5%
 +/- 50ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ
+/- 5%

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
2019
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
1,781,650
4,924,828
6,890,967

1,466,086
4,716,531
6,057,135

إدارة رأس اﻟﻤﺎل
إن ھﺪف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ إدارة رأس اﻟﻤﺎل ھﻮ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺠﯿﺪة ﻟﺪﻋﻢ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ وﺗﺤﻘﯿﻖ أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈدارة ھﯿﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎل وإﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺳﻤﺎت
اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ .ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ھﯿﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎل أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺗﻮزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو إﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ أو إﺻﺪار أﺳﮭﻢ ﺟﺪﯾﺪة أو ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ
اﻟﺪﯾﻮن.
ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻹﻗﺮاض وھﻮ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻘﺴﻮﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎل زاﺋﺪاً ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺪﯾﻦ .ﺗُﺪرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ذات ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﺿﻤﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل .ﻟﻐﺮض إدارة
رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﯾﺘﻀﻤﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻨﻮد رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر وﻋﻼوة إﺻﺪار أﺳﮭﻢ وﻛﺎﻓﺔ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻷﺧﺮى.
2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ذات ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة
ﻧﺎﻗﺼﺎ :اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
اﻗﺼً ﺎ :وداﺋﻊ ﻣﺤﺪدة اﻷﺟﻞ

40,017,159
)(2,367,007
)(429,710

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ
39,767,159
)(1,939,824
)(429,586

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ
رأس اﻟﻤﺎل

──────

──────

37,220,442
53,228,645

37,397,749
52,263,564

رأس اﻟﻤﺎل وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ

90,449,087

ﻣﻌﺪل اﻹﻗﺮاض

41.2%

──────
══════
══════
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 2020 90اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

──────
89,661,313

══════
41.7%

══════

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2020
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

اﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
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اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ

اﻟﺘﺰاﻣﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2020ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻘﻮد إﻧﺸﺎءات ﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ أطﺮاف أﺧﺮى وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ
ﺑﻤﺼﺮوﻓﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,681,190دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ):2019
 2,639,774دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( .ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك أي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ.
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ – اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺆﺟﺮ
أﺑﺮﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ .ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪة ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ھﺬه ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ
وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮوطﺎ ً ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺪوري اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﻲ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ طﺒﻘﺎ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ:

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5ﺳﻨﻮات

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

1,895,137
1,739,386
───────
3,634,523
═══════

1,713,939
2,253,934
───────
3,967,873
═══════

اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات وھﻲ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدي .ﻻ
ﺗﺮى اﻹدارة أن ھﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ:

ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن

2020
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

2019
دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ

1,948,460
═══════

1,947,336
═══════

ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎن ﺑﻨﻜﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدي وﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻨﮫ أي
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎدﯾﺔ .إن اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﺤﺪدة اﻷﺟﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ  429,710دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ) 429,586 :2019دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ( ﻣﻘﯿﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺎ )إﯾﻀﺎح .(6
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ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻔﺸﻲ ﻛﻮﻓﯿﺪ19
ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻷول ﻣﺮة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻨﺔ  .2019ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻋﺮاض "اﻟﺘﮭﺎب رﺋﻮي ﻣﺠﮭﻮل اﻟﺴﺒﺐ" ﻓﻲ ووھﺎن وھﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ھﻮﺑﻲ
اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ .ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2019ﻧﺒﮭﺖ اﻟﺼﯿﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺸﺄن ھﺬا اﻟﻔﯿﺮوس اﻟﺠﺪﯾﺪ .ﻓﻲ  30ﯾﻨﺎﯾﺮ ،2020
أﻋﻠﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺄن ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻤﺮض ﯾﺸﻜﻞ "ﺣﺎﻟﺔ طﺎرﺋﺔ ذات
أھﻤﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" ،وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ ،اﻧﺘﺸﺮ اﻟﻔﯿﺮوس ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻓﻲ  11ﻣﺎرس  ،2020أﻋﻠﻨﺖ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ أن ﺗﻔﺸﻲ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ.
ﻛﺎن ﻹﺟﺮاءات إﺑﻄﺎء اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﺣﯿﺚ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻈﺮً ا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ وإﺟﺮاءات ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ ﺻﺎرﻣﺔ ،وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻊ اﻹﯾﺮادات اﻟﻤﻔﻘﻮدة وﺳﻼﺳﻞ
اﻟﺘﻮرﯾﺪ اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ .وﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﺪأت اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻹﯾﻘﺎف اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﻋﻤﺎل ،ﻛﺎن اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﺗﺪرﯾﺠﯿًﺎ .أدت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ19-
أﯾﻀً ﺎ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وھﯿﺌﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ ودﻋﻢ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ،
ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل وﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻮﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻨﻘﻠﻮن واﻟﺘﻨﻈﯿﻒ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺪﻗﺔ
ﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻌﺪات اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﺧﺘﺒﺎر ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮭﺎ وﻗﯿﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﻢ.
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ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻔﺸﻲ ﻛﻮﻓﯿﺪ) 19-ﺗﺘﻤﺔ(
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،أﺧﺬت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻣﺠﺎﻻت اﺗﺨﺎذ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺪدة ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻐﯿﺮ ،ﻓﺈن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-أدى إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم داﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
ﻧﻈﺮً ا ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،ﻗﺪ ﯾﻠﺰم إﺟﺮاء
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎس ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﻣﺪﯾﻨﻮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ وﻣﺪﯾﻨﻮن آﺧﺮون
ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ھﺬه ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺣﯿﺚ أن
اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ وﻗﺪ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﯿﻌﻜﺲ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺆﺛﺮ ﺑﮭﺎ
ﺗﻔﺸﻲ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء )أي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮوط ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺪاد اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ أو ﺑﺎﺗﺒﺎع
إرﺷﺎدات ﻣﺤﺪدة ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺼﯿﻞ اﻹﯾﺠﺎر أو اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى( .ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﺄﻛﯿﺪاً وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺠﺐ إﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،أﺧﺬت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻻ ﺗﺰال اﻷﺳﻮاق ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﺗﻘﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎ ،وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺪم
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ ،ﺳﺘﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻮق ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻜﺲ ﻗﯿﻢ ھﺬه
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﮭﺎ.

ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
أدت اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ أدﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻮق ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺗﺰاﯾﺪ
ﻣﺨﺎطﺮ اﺧﺘﻼف اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻘﯿﻤﻮن.
ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ
واﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ وﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ .ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ ھﺬا ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ
اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ،وﺗﺤﺪﯾﺪاً ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ وﻓﺘﺮات اﻟﺸﻐﻮر وﻣﻌﺪﻻت اﻹﺷﻐﺎل
وﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻣﺪﺧﻼت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺰﯾﺎدة ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ ،ﻗﺪ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ ﺳﻨﺔ .2021

ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ
أﺧﺬت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻌﺮة ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﯾﻤﺜﻞ ھﺬا أﻓﻀﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ أﺟﺮﺗﮫ اﻹدارة اﺳﺘﻨﺎ ًدا إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .ﻧﻈﺮً ا ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ ،19-ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ ،19-اﺗﺨﺬت ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ .وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻤﺪة ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﺗﺴﺮي اﻋﺘﺒﺎرً ا ﻣﻦ أﺑﺮﯾﻞ .2020
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره  45,900دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ .ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ
وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ " 20ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وإﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ" ،وﺗﺴﺠﯿﻠﮫ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﺨﻢ ﺿﻤﻦ "ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻮظﻔﯿﻦ" ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ .ﻻ ﯾﻮﺟﺪ رﺻﯿﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻟﻺﯾﺮادات اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ أو اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ .2020
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2020
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ك.ع .وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

اﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2020
25

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻔﺸﻲ ﻛﻮﻓﯿﺪ) 19ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ
ﻻ ﺗﺰال ھﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﯿﻘﻦ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﺸﺄن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﯿﺮوس ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
وطﻠﺐ اﻟﻌﻤﻼء .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻤﻮذج ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﺘﺮة ﺗﺒﻠﻎ 12
ﺷﮭﺮً ا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﮭﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻤﻮذج إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻟﻤﻘﺪر
ﻟﻠﻘﯿﻮد واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-واﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ طﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ طﺮق اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻔﺘﺮة .ﻗﺪ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻗﻢ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ واﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﮭﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﺗُﻈﮭﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻮارد
ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ وﺟﻮدھﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ وأن وﺿﻊ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻻ ﯾﺰال ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ وﻟﻢ
ﯾﺘﻐﯿﺮ ﻣﻨﺬ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ  .2019ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ھﺬه ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ.
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