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  ة رئیس مجلس اإلدارة  ـــــــكلم    

 
 حضرات السادة المساھمین ، 

 

 بعد التحیة ،،، 
 

 .31/12/2020في إدارة  شركة الدیـرة القابضة، أقـدم لكم التقریر السنوي عن اعمال الشركة للسنة المالیة المنتھیة  باالصالة عن نفسي وبالنیابة عن اخواني اعضاء مجلس
 

 لمحة عامة
المستجد حیث أنھا قمعت مشاعر ونشاط الشركات واالفراد . وھذا بدوره حفز البنوك المركزیة في  19. وكان ذلك بسبب مرض كوفید   2008أول انكماش عالمي منذ األزمة المالیة العالمیة في عام  2020عام  سجل 

رالي األمریكي والبنوك المركزیة األوروبیة ، كما أعادوا تفعیل برنامج شراء األصول بوتیرة أكبر . على الرغم من الحالة االقتصادیة االقتصادات الكبرى على الرد بقوة من خالل خفض أسعار الفائدة في حالة االحتیاطي الفید
ستقوم بترقیة الكویت   MSCIالمستثمرین على أن أساسي عن رھان % وقد نتج ھذا بشكل30المترنحة بما في ذلك االقتصاد المحلي لدول مجلس التعاون الخلیجي ، شھدت الكویت صعود في مؤشرات األسھم بنسبة تصل إلى 

  2020-یونیو-في-الناشئة-األسواق-في-إلى مؤشرھا الرئیسي لتتبع األسھم
 

 األداء المالي: 
فلسا للسھم الواحد) خالل العام   9.9ألف دینار كویتي (ما یعادل خسارة   350,247فلسا للسھم الواحد) مقابل خسائر بلغت  64.8دینار كویتي (ما یعادل خسارة    2,297,757بلغت  2020سجلت الشركة خسائر خالل العام 

  171,956د.ك باإلضافة إلى المصاریف العمومیة واإلداریة للشركة والبالغة  294,826 والتي بلغت د.ك  وكذلك تكالیف التمویل 1,731,204بمبلغ  الشركات الزمیلة من حصة من خسائر 2020وقد نتجت خسائر السابق . 
نخفضت مجموع ا% مقارنة بالعام السابق وكذلك  3% مقارنة بالعام السابق فیما زادت إجمالي الخصوم على المجموعة بنسبة  2نخفضت قیمة أصول المجموعة بنسبة اوقد  . د.ك 125,678د.ك وتكالیف الموظفین بمبلغ 

 %  مقارنة ایضا بالعام السابق .  18حقوق الملكیة الخاصة بمساھمة الشركة األم بنسبة 
                  .   

دینار كویتي عبر إصدار أسھم في شركة الدیرة القابضة مقابل تلك المدیونیات  وقد وافق  13,457,797بالتفاوض مع الدائنین للشركة وعرضت تسویة المدیونیات المستحقة والبالغة  2020لشركة خالل عام كما قامت ا
بمبلغ   10/08/2020رض واحد من أحد الدائنین وعلیھ تم تخفیض رأس المال بالخسائر المتراكمةفي البیانات المالیة المدققة كما في على تسویة ق 26/11/2020الدائنون على ذلك كما وافقت ھیئة اسواق المال في تاریخ 

، قامت الشركة بعدھا بتعدیل رأس المال وإستكمال باقي اإلجراءاتعلى ذلك وقد  01/2021/ 13من قبل أحد الدائنین  وقد وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة في تاریخ   5,633,702وزیادة رأس المال بمبلغ  16,194,526
 وأن ھذه التوصیة تخضع لموافقة الجمعیة العمومیة والجھات المختصة .   2020دیسمبر  31أرباح عن السنة المالیة المنتھیة في  بعدم توزیعأوصى مجلس اإلدارة  كما

 
  -األداء العام للشركات التابعة والزمیلة : 

ملیون دینار كویتى في العام   1.096ملیون دینار كویتى مقارنة  بــ أرباح بلغت   9.511خسائر بمقدار   حیث  حققت  2020تكبدت إحدى شركاتنا الزمیلة ( مجموعة أرزان المالیة للتمویل واالستثمار  ) خسائر خالل العام  لقد
لتابعة رض ان تسفر عن تحقیق صافى أرباح أعلى من العالم السابق لوال الحاجة الحتساب مخصصات إحترازیة لبعض االصول المالیة الخاصة بشركتنا ا% والتى كان من المفت  968أي بزیادة قدرھا   2019السابق 

ترجع إلى خسارة من بیع أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  2020اض عن عام بالجمھوریّة اللبنانیّة نتیجة االحداث السیاسیة والتى كانت لھا انعكاسات سلبیة على الوضع االقتصادى ھناك وكانت ابرز اسباب االنخف
 أو الخسائر ، خسارة ناتجة عن انخفاض قیمة شركة زمیلة و مخصص خسائر ائتمان للنقد وشبھ النقد المحتجز . 

 
 الخطط المستقبلیة : 

یعتمد على دراسة الجدوى لتلك المشاریع والمفاوضات مع مالكي تلك سغیر نقدي وذلك أما خطط الشركة المستقبلیة ، فإن الشركة تقوم حالیاً بدراسة عدد من الفرص االستثماریة وذلك بھدف االستحواذ علیھا من خالل استحواذ 
ً أالمشاریع شریطة  تأمین الموافقات التنظیمیة االزمة لذلك   أصول جدیدة وواعدة . . وتبقى الشركة ملتزمة بسیاسة الشركة بتخفیض مصاریفھا واألعباء المالیة علیھا مما یساھم في تفعیل استراتیجیة الشركة لإلستثمار في  یضا

 

لوتموھا لنا ، وبإسمكم جمیعا نعرب عن تقدیرنا للجھد الذي بذلھ فریق االدارة وموظفي الشركة في أداء عملھم وفي الختام ، أتقدم بالشكر واالمتنان لكافة مساھمي الشركة الكرام على دعمھم المتواصل والدائم والثقة التي أو
 وذلك لتحقیق أھداف الشركة ، راجیا لھم التوفیق والنجاح . 

 

 
 طـالل بـــدر البحــر

 رئیـس مجــلس اإلدارة

 

https://blogs.imf.org/wp-content/uploads/2019/12/eng-dec-10-res4.png
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 2020دیسمبر  31المنتھیة في تقریر الحوكمة السنویة للسنة المالیة      

 
 مقدمة

 
لى إرساء أعلى المعاییر ضة ("الشركة") دائماً من خالل قراراتھ وأعمالھ على المحافظة على مصالح المساھمین والعمالء وباقي أصحاب المصالح. كما یحرص المجلس عبیسعى مجلس إدارة ("المجلس") شركة الدیرة القا

 تتم وفق أفضل الممارسات.  داخل الشركة والتأكد من أن أنظمة الرقابة الداخلیة ،الحوكمة السلیمةوأفضل الممارسات لقواعد 
وي الصلة، وااللتزام بتطبیق سیاسات حصیفة. ویعمل المجلس على حمایة األطراف ذ كما یسعى إلى تأكید مبدأ الثقة في إدارة الشركة لمواردھا المختلفة وذلك من خالل المحافظة على تلك الموارد وتنمیتھا وإدارتھا إدارة

 .شفافیة ووضوح وإجراءات الشركة المعتمدة بھذا الخصوص، ویباشر مھامھ باإلشراف على تلك العملیات، ویتأكد من تمام عملیة اإلفصاح عنھا للمساھمین بكل
 
 

األجل، وذلك من خالل االلتزام بتطبیق سیاسات وإجراءات من على أعلى مستوى وتعزیز قدراتھا على تحقیق األھداف اإلستراتیجیة طویلة توجیھ وإدارة أعمال الشركة ومراقبتھا  ھتعرف الحوكمة بأنھا النظام الذي یتم من خالل
 .متثال للمتطلبات القانونیة والتنظیمیةعمل الشركة واال

 
وأداء نظام الحوكمة من خالل مراقبة أداء اللجان  فاعلیةنتظام لتحسین اأعمال الشركة وثقة المستثمرین فیھا، وبناًء علیھ یسعى المجلس ب سالمة من عززیومالئم للشركة أمر بالغ األھمیة،  حوكمةنظام یؤمن المجلس بأن وجود 

ركات الصادر عن ھیئة أسواق المال. تتمثل فلسفة الشركة في تحقیق أعلى مستویات حوكمة الشبتباع اللوائح والنظم الخاصة اقامت الشركة بالعمل على  ؛2020دیسمبر  31على مدار السنة المنتھیة في التابعة لمجلس اإلدارة. 
 .المسؤولیة والشفافیة والنزاھة في تسییر وأداء أعمالھا مع التركیز على االلتزام بكل ما یصدر من أنظمة وقوانین في مجالھا

 
 ا. عن المعلومات بالدقة وبالوقت المناسبین، وذلك فیما یتعلق ببیاناتھا المالیة وأدائھا التشغیلي وإدارتھا ونظام الحوكمة المعتمد لدیھ واإلفصاحالشفافیة عتمدت الشركة مجموعة من السیاسات وأفضل الممارسات لتعزیز اھذا وقد 

 
 

 ىاألول القاعدة
 مجلس اإلدارةلھیكل متوازن  بناء

 
 

. ویضم المجلس قراراتھمستقاللیة اأي عالقة من شأنھا أن تؤثر على  بینھممجلس اإلدارة من األعضاء غیر التنفیذیین وال تربط  مراعاة أن یكون غالبیة أعضاءاتسم تشكیل المجلس بھیكل یتناسب مع طبیعة ونشاط الشركة، مع 
 معتمدة عمل لوائحتتألف لجان مجلس اإلدارة من لجنة الترشیحات والمكافآت، ولجنة التدقیق، ولجنة إدارة المخاطر. لكل لجنة من ھذه اللجان العدد الكافي من األعضاء بما یسمح لھ تشكیل العدد المالئم من اللجان المنبثقة منھ. 

 .لیاتھا وواجباتھاتحدد مجال عملھا وصالحیاتھا ومسؤو
 

ستراتیجیتھا وأھدافھا لتحقیق تطلعات المساھمین وباقي أصحاب المصالح، ویعمل اویعھد إلیھ مسؤولیة حمایة مصالح الشركة وتطویر أعمالھا وتحقیق رؤیتھا ورسالتھا و ،یعتبر المجلس مسؤوالً أمام الجمعیة العامة للمساھمین
 .على أن تكون األولویة دائما لصالح الشركةالمجلس أیضا على تجنب تعارض المصالح 

 
رات والمؤھالت والمعرفة في األنشطة التي تعمل فیھا الشركة، متضمناً ذلك یتكون المجلس من خمسة أعضاء تنتخبھم الجمعیة العامة للشركة لمدة ثالث سنوات. حیث یتسم ھیكل المجلس وبصورة جماعیة، بالتنوع في الخب

 ستراتیجي.قتصادیة، والحوكمة، والرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر، واإلدارة المالیة، وكذلك جوانب التخطیط االانونیة، واالاإللمام بالجوانب الق
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 وذلك على النحو التالي :  تشكیل مجلس اإلدارة           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم
 تصنیف
 العضویة

 المؤھل العلمي
 والخبرة العملیة

 تاریخ اإلنتخاب أو التعیین

 
 طالل بدر البحر

 
 غیر تنفیذي

 

الوالیات المتحدة  –بوسطن   إدارة نظم المعلومات) جامعة –شھادة بكالوریوس إدارة األعمال (تخصص تمویل  -
 .2001األمریكیة عام 

  .2008لندن عام  - كلیة إدارة األعمال –شھادة في برنامج األسھم الخاص  -
  2016بجامعة ھارفارد عام  -كلیة إدارة األعمال  -قیادة التغییر والتجدید التنظیمي  –شھادة  تدریبیة  -
 Negotiation and Competitive Decision – 2018كلیھ ادارة االعمال بجامعھ ھارفارد  –شھادة تدریبیة  -

Making 
 Creating Smarter Corporations – 2019كلیھ ادارة االعمال بجامعھ ھارفارد  –شھادة تدریبیة  -
 

 وتقلد خالل مسیرتھ المھنیة عدة مناصب:  
 

 شركة المجموعة المالیة ( ھیرمیس إیفـا للوساطة المالیة ). -رئیس مجلس االدارة   .1
 شركة الدیـرة القابضة. –رئیس مجلس االدارة   .2
 الشركة الدولیة الكویتیة لالستثمار. –نائب رئیس مجلس اإلدارة   .3
 عضو مجلس اإلدارة بالشركة الكویتیة للمقاصة .  .4
 عضو لجنة االشراف على انتخابات غرفة التجارة والصناعة  .5
 شركة شبكة المعلومات االئتمانیة.  –عضو مجلس االدارة  .6
 شركة مجموعة ارزان المالیة للتمویل واالستثمار. –مدیر تنفیذي  ادارة االصول والوساطة المالیة  .7
 شركة مجموعة أرزان المالیة للتمویل واالستثمار. -إلنابة (قطاع االئتمان والتحصیل ) مدیر تنفیذي با  .8
 

 :2020خالل عام  ویشغل حالیاً المناصب التالیة
 

 شركة الدیرة القابضة.  -رئیس مجلس اإلدارة  .1
 للوساطة المالیة  شركة المجموعة المالیة ھیرمیس ایفا. –رئیس مجلس االدارة  .2
 الشركة الكویتیة الدولیة لالستثمار. -اإلدارة نائب رئیس مجلس  .3
 الشركة الكویتیة للمقاصة . -مجلس ادارة  نائب رئیس .4
 شركة شبكة المعلومات االئتمانیة –عضو مجلس االدارة  .5

 
 

 
 
 

 2018مایو  23
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 االسم
 تصنیف
 أو التعیین تاریخ اإلنتخاب والخبرة العملیة المؤھل العلمي العضویة

 
 السید/ بدر جاسم الھاجري

 
 غیرتنفیذي

 

 .1999جامعة الكویت عام  -  )تخصص تسویق(  –شھادة بكالوریوس إدارة األعمال  -
 

 :تقلد خالل مسیرتھ المھنیة عدة مناصب
 بنك بوبیان  –مدیر الخدمات المصرفیة  .1
 . شركة فاست تلكو  –نائب رئیس لشئون الھیئات والجھات الحكومیة  .2
 . األولى لالستثمار  –إدارة توظیف االستثمار  –مدیر اول  .3
 .الدولیة  عضو مجلس إدارة شركة إیفا لالستشارات المالیة .4
 عضو مجلس إدارة الشركة األولى للتأمین التكافلي  .5

 

 :2019خالل عام  ویشغل حالیاً المناصب التالیة
 

 شركة الدیرة القابضة. –مجلس اإلدارة نائب رئیس  .1
 شركة عقارات الكویت. -الرئیس التنفیذي (اإلدارة العقاریة) نائب  .2
 شركة البحار السبعة للمنتجعات. –نائب رئیس مجلس اإلدارة  .3
 ).شركة المجموعة المالیة (ھیرمیس إیفا للوساطة المالیة  –ضو مجلس إدارة ع .4
 . مجموعة أرزان المالیة للتمویل واالستثمار -عضو مجلس إدارة  .5
 الشركة الدولیة الكویتیة لالستثمار. – عضو مجلس إدارة .6
 

 
 
 

 2018مایو  23
 

 
 السید/ صالح محمد التنیب

 
 مستقـــــل

 

 . 2010عام  -جامعة سان دییغو  - ) علوم المحاسبة(شھادة ماجستیر  -
 

 :تقلد خالل مسیرتھ المھنیة عدة مناصب
 شركة الدیرة القابضة.  –عضو مجلس إدارة  .1
 . األولى للمسالخشركة  –عضو مجلس إدارة  .2
 شركة إیفا الغذائیة . –عضو مجلس إدارة  .3
 شركة سوق الیاسمین فود المركزي .  –الرئیس التنفیذي  .4

 

 :2019خالل عام  ویشغل حالیاً المناصب التالیة
 . شركة الدیرة القابضة –عضو مجلس إدارة  .1
 . شركة اون كوست كاش اند كاري –الرئیس التنفیذي  .2
 النزھة المتحدة إلدارة المطاعم. شركة –المدیر العام  .3
 مجموعة النزھة الكویتیة إلدارة المطاعم. –المدیر العام  .4
 .  شركة إیفا الغذائیة –نائب رئیس مجلس اإلدارة  .5

 

 
 
 
 

 2018مایو  23
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 االسـم
تصنیف العضو (تنفیذي/ 

 غیر تنفیذي/ مستقل)
 أو التعیین تاریخ االنتخاب العملیةالمؤھل العلمي والخبرة 

 
 

 السید/ رامي ایھ حبلي
  

 
 

 تنفیــذي

 

 .1996الجامعة األمریكیة بیروت عام  -BBAشھادة بكالوریوس إدارة األعمال  -
 .1999جامعة بوسطن عام  - MBAشھادة ماجستیر في إدارة األعمال -
 .1999الوالیات المتحدة األمریكیة عام  -ماسشوستس   – CPAشھادة محاسب قانوني معتمد  -
 .2002الوالیات المتحدة األمریكیة عام  – CFAشھادة المحلل المالي معتمد  -
 .2003كندا عام  -اونتاریو   - CA & CPAشھادة محاسب معتمد  -

 تقلد خالل مسیرتھ المھنیة عدة مناصب
 القابضة شركة الكویت - لالسثمار  نائب الرئیس التنفیذي .1
 شركة الرتاج لإلستثمار .  –الرئیس لألستثمار نائب  .2
 صناعات الغانم .  –مدیر مجموعة في إدارات تمویل الشركات والتدقیق الدخلي  .3
 في افرع بوسطن وتورونتو  .  Deloitteمدیر في شركة  .4
 شركة عبد اللطیف جمیل ( السعودیة ) .  –محلل مالي  .5

 

 :2020خالل عام  ویشغل حالیاً المناصب التالیة
 شركة الدیرة القابضة.  -نائب الرئیس التنفیذي لالستثمار  .1
 شركة الدیرة القابضة .  –عضو مجلس إدارة  .2
 ). 23/6/2019شركة سھیل للخدمات الھاتفیة (  –عضو مجلس إدارة  .3
 ).11/6/2019شركة الوطنیة للمسالخ (  –عضو مجلس إدارة  .4
 )  EFS Facilities Management  - DIFC   ) 31/5/2020عضو مجلس إدارة  .5
 في شركة  الركن الخامس للتأمین التكافلي (باكستان ) . عضو مجلس .6
  شركة االولى للتأمین التكافلي . –عضو مجلس إدارة  .7

 
 
 

 
 2018مایو  23

 

 
 

 السید/ رامي خالد عبدهللا

 
 

 غیرتنفیذي

 

 .2000بیروت عام  -شھادة بكالوریوس إدارة األعمال  -
 .2004الوالیات المتحدة األمریكیة عام  -–الماجستیر في إدارة األعمال شھادة  -

 :تقلد خالل مسیرتھ المھنیة عدة مناصب 
 جرانت ثورنتون القطامي والعیبان وشركاھم . -مدقق حسابات رئیسي .1
 مجموعة شركات إیفــــا. -المراقب المالي  .2

 :2019خالل عام  ویشغل حالیاً المناصب التالیة
 شركة مجموعة أرزان للتمویل واالستثمار. –إدارة عضو مجلس  .1
 شركة المجموعة المالیة (ھیرمیس إیفا للوساطة المالیة). –عضو مجلس إدارة  .2
 الشركة الدولیة الكویتیة لالستثمار. –عضو مجلس إدارة  .3
 شركة الدیرة القابضة. –عضو مجلس إدارة  .4
 شركة االستشارات المالیة الدولیة. –عضو مجلس إدارة  .5

 

 
 
 

 

 

 
 2018مایو  23
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.  2020مارس  8بموجب قرار صادر عن المجلس بتاریخ  واللجان أمانة سر اجتماعات مجلس اإلدارة محمد كمال عبدالعزیز للقیام باعمال / السیدالموافقة على استقالة السیدة / احالم صبحي انشاصي وتعیین  تمت  
وقد تم ترقیم محاضر االجتماعات بأرقام متتابعة للسنة التي انعقدت فیھا وتم  وقد قام المجلس بإنشاء سجل خاص لمحاضر االجتماعات بالمناقشات والمداوالت ومبیناً بھا مكان االجتماع وتاریخھ وساعة بدایتھ ونھایتھ.

ً من المجلس على ضمان توفیر كافة المعلومات والبیانات المطلوبة بشكل دقیق وفي الوقت المناسب لتبویبھا وح جمیع أعضاء المجلس تم توفیر كافة المعلومات والبیانات فظھا بطریقة سھل الرجوع إلیھا. وحرصا
 .30/05/2016ین سر مجلس اإلدارة بتاریخ الوصف الوظیفي ألم اعتماد تمّ  .المحدثة التي قد یحتاجھا أي عضو لدى أمین سر المجلس

وكذلك قرار مجلس اإلدارة المنعقد  23/05/2018ة في قامت الشركة بمخاطبة ھیئة أسواق المال بشأن توزیع مناصب السادة أعضاء مجلس اإلدارة بناًء على قرار الجمعیة العامة العادیة المنعقد 27/05/2018بتاریخ 
 .27/05/2018في 

 :التالي البیان خالل من وذلك الشركة إدارة مجلس اجتماعات عن نبذة
أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس بموضوعات محددة معززاً بالوثائق والمعلومات  وفقا لعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة، وقد تم تزوید 2020اجتماعات خالل عام  سبعةعقد المجلس بدعوة من رئیسھ 

 اع بوقت كافي للدراسة واالطالع، وتم إقرار جداول األعمال خالل إنعقاد االجتماعات.الالزمة قبل االجتم

 :2020 عامجتماعات المجلس خالل إ

 صفة العضویة اسم العضو م.
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 7 رئیس مجلس اإلدارة السید/ طالل بدر البحر 1

2 
 

 7 نائب رئیس مجلس اإلدارة السید/ بدر جاسم الھاجري

3 
 

 7 عضو مجلس اإلدارة السید / صالح محمد التنیب

4 
 

 7 عضو مجلس اإلدارة السید/ رامي ایھ حبلي

5 
 

 x 6 عضو مجلس اإلدارة السید/ رامي خالد عبدهللا

تصنیف  االسم
 الوظیفة

 تعیینتاریخ  المؤھل العلمي والخبرة العملیة
 أمین السر 

وحتى  2018مایو  23سكرتاریة  ددبلوم معھ –ثانویة عامة  شھادة أمین سر المجلس واللجان صبحي انشاصياحالم 
8/3/2020 

 8/3/2020جامعة حلوان  –بكالریوس تجارة   سر المجلس واللجان  أمین كمال عبدالعزیز محمد
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 إدارة مجلس اجتماعات محاضر وحفظ والتنسیق التسجیل متطلبات تطبیق
 .2020جتماعات مجلس اإلدارة خالل عام اتحتفظ الشركة من خالل أمین سر مجلس اإلدارة بسجل مرقم یوضح تواریخ 

 
 
 ةالثانی القاعدة

 والمسؤولیات للمھام السلیم التحدید
 

 التنفیذیة لإلدارة تفویضھا یتم التي والصالحیات السلطات وكذلك التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من كل وواجبات ومسؤولیات مھام سیاسة تحدید
ات كل من المجلس واإلدارة التنفیذیة للشركة بشكل واضح في السیاسات یتولى مجلس إدارة الشركة جمیع الصالحیات والسلطات الالزمة إلدارتھا، ویتحمل المسؤولیة النھائیة عن الشركة، وتم تحدید مھام ومسؤولی

الصالحیات لتلك اللجان بناء على مواثیق معتمدة. یعكس التوازن في الصالحیات والسلطات بینھما. یمارس المجلس مھامھ وأعمالھ من خالل اللجان المنبثقة منھ، حیث قام المجلس بتفویض بعض  واللوائح المعتمدة بما
 .التي تخدم أھدافھ وتطلعاتھ ستراتیجیة المناسبةكما یتحمل المجلس مسؤولیة اعتماد كافة السیاسات، والتأكد من وجود اال

 
 :تتضمن مھام ومسؤولیات المجلس ما یلي

 .اعتماد األھداف واالستراتیجیات وخطط العمل الرئیسیة ومراجعتھا وتوجیھھا .1
 .إقرار المیزانیات التقدیریة السنویة واعتماد البیانات المالیة المرحلیة والسنویة .2
 .للشركة، وتملك األصول والتصرف بھاسمالیة الرئیسیة أاإلشراف على النفقات الر .3
 .التأكد من مدى التزام الشركة بالسیاسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح الداخلیة المعمول بھا .4
 .ضمان دقة وسالمة البیانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنھا وذلك وفق سیاسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافیة المعمول بھا .5
 .طالع بشكل مستمر ودوري على أوجھ األنشطة المختلفة للشركة وأیة تطورات جوھریةتصال فاعلة تتیح لمساھمي الشركة االاإرساء قنوات  .6
 .وضع نظام حوكمة خاص بالشركة واإلشراف العام علیھ ومراقبة مدى فاعلیتھ وتعدیلھ عند الحاجة .7
ل وضح مدة اللجنة وصالحیاتھا ومسؤولیاتھا وكیفیة رقابة المجلس علیھا وتحدید مھام وحقوق وواجبات أعضاء ھذه اللجان، وتقییم أداء وأعمات معتمدة ملع لوائحتشكیل لجان مختصة منبثقة عن المجلس وفق  .8

 .ھذه اللجان وأعضاءھا
وتحقیق مبادئ الحوكمة الرشیدة، والفصل في السلطات والصالحیات بین كل من مجلس اإلدارة واإلدارة  تخاذ القراراالتأكد من أن السیاسات واللوائح المعتمدة للشركة تتسم بالشفافیة والوضوح بما یتیح عملیة  .9

 :التنفیذیة، من خالل ما یلي
 

 .ویات التنظیمیة المختلفةختصاصات والواجبات والمسؤولیات بین المستعتماد اللوائح واألنظمة الداخلیة المتعلقة بعمل الشركة وتطویرھا، وما یتبع ذلك من تحدید للمھام واالا .أ
 .عتماد سیاسة تفویض وتنفیذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفیذیةا .ب

 .الحیة البت فیھاتحدید الصالحیات التي یتم تفویضھا لإلدارة التنفیذیة، وإجراءات إتخاذ القرار ومدة التفویض، وتحدید الموضوعات التي یحتفظ المجلس بص .10
 .عضاء اإلدارة التنفیذیة، والتأكد من قیامھم بأداء كافة المھام الموكلة إلیھمالرقابة واإلشراف على أداء أ .11
 .تحدید شرائح المكافآت التي سیتم منحھا للموظفین .12
 وضع سیاسة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقھم. .13
 .متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة .14
 .لتنظیم التعامالت مع األطراف ذات العالقة، وذلك للحد من تعارض المصالحوضع آلیة  .15
 .التأكد وبصفة دوریة من فاعلیة وكفایة نظم الرقابة الداخلیة المعمول بھا في الشركة والشركات التابعة لھا .16
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 2020إنجازات مجلس اإلدارة خالل عام 
 

 .والتشغیلیة الدوریة المالیةقاریر متابعة سیر إنجاز أعمال الشركة من خالل االجتماعات الدوریة مع اإلدارة التنفیذیة، ومناقشة نتائج أعمال الشركة من خالل حزمة من الت .1
 العمل على تطویر وتحقیق أھداف الشركة االستراتیجیة. .2
 

  اإلدارة التنفیذیة
 

ن العمل ضمن أغراض الشركة وتكریس قبل اإلدارة التنفیذیة وذلك بھدف تحقیق توازن في العالقات بین الشركة ومساھمیھا وموظفیھا وعمالئھا وباقي أصحاب المصالح، والتأكد م تتم مزاولة أنشطة الشركة من
مسؤولة أمام المجلس عن ممارسات وأنشطة وأعمال الشركة، وتشمل المسؤولیات والواجبات األساسیة لإلدارة  دارة التنفیذیةستراتیجیة الشركة. وتعتبر اإلامواردھا بشكل مناسب لتلبیة أھدافھا بما یتوافق مع سیاسة و

 .ستراتیجي وإعداد المیزانیات والتقاریر المالیة وغیرھابشكل عام تحقیق األھداف واإلشراف على العملیات الیومیة ألنشطة الشركة والمشاركة بالتخطیط اال
 

 :اإلشراف على اإلدارة التنفیذیة للشركة على عاتق مجلس اإلدارة، وتشمل ھذه المسؤولیة ما یليتقع مسؤولیة 
 

 تعیین أو عزألیاً من أعضاء اإلدارة التنفیذیة بما في ذلك الرئیس التنفیذي أو من في حكمھ. .1
 .ستراتیجیة فعالة إلحالل أعضاء اإلدارة التنفیذیةاد وضع معاییر األداء التي تقوم على التقییم الدوري ألعضاء اإلدارة التنفیذیة وضمان وجو .2
 .التأكد من أن مؤھالت وخبرات أعضاء اإلدارة التنفیذیة متسقة مع طبیعة نشاط الشركة والمخاطر التي تتعرض لھا .3
 .أقرھا المجلس اإلشراف على أعضاء اإلدارة التنفیذیة للتأكد من تنفیذھم لألدوار المسندة طبقاً ألھداف وسیاسات الشركة التي .4
 .ستراتیجیة والسیاسات التي أقرھا المجلس وطبقاً لدرجة قابلیة الشركة للمخاطر المعتمدةمراقبة اإلجراءات التي تتخذھا اإلدارة التنفیذیة للتأكد من توافقھا مع اال .5
 عقد اجتماعات دوریة مع اإلدارة التنفیذیة إذا لزم األمر لمناقشة األمور المختلفة بالشركة. .6
 مراجعة ومناقشة المعلومات والتقاریر المقدمة من اإلدارة التنفیذیة. .7

 
 واجبات اإلدارة التنفیذیة تجاه مجلس اإلدارة

 
 

 .ستراتیجیة المعتمدة من المجلس وما یرتبط بھا من سیاسات ولوائح داخلیة والتأكد من كفایتھا وفاعلیتھاتنفیذ خطة الشركة اال .1
 االستراتیجیة المتبعة بھدف التحسین والتطویر من خالل خطط مدروسة.تقدیم التوصیات بخصوص  .2
 .ن تعرض على مجلس اإلدارةعداد تقاریر دوریة بشكل دقیق وشامل عن أداء اإلدارات بشأن مستوى التقدم في أنشطة الشركة في ضوء الخطط واألھداف اإلستراتیجیة على أإ .3
عاییر المحاسبة وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقیق البیانات المالیة وحسابات الدخل، بما یتیح المحافظة على أصول الشركة وإعداد القوائم المالیة وفقا لم وضع نظام محاسبي متكامل یحتفظ بدفاتر وسجالت .4

 .الدولیة المعتمدة
 .ا لمصفوفة الصالحیات المعتمدةرفع تقاریر دوریة عن ممارساتھا للصالحیات المفوضة، ومتابعة تطبیق الصالحیات والمسؤولیات الممنوحة وفق .5
 .عتمادھا ألفضل تطبیقاتطویر وتعدیل وتحدیث السیاسات واإلجراءات ومناقشتھا و .6
 .وضع نظم الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر والتأكد من كفایة وفاعلیة تلك النظم .7
 .ستراتیجیة للشركةلتعظیم األرباح وتقلیل النفقات وتحقیق األھداف اال فاعلإدارة جمیع األنشطة والموارد البشریة والمالیة بشكل  .8
 .المشاركة الفاعلة في بناء وتنمیة القیم األخالقیة داخل الشركة .9
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 .باالستقاللیة تتمتع متخصصة للجان اإلدارة مجلس تشكیل متطلبات تطبیق
 

، وفاعلیةستراتیجي والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلیة للشركة، تم تشكیل اللجان المنبثقة عن المجلس للقیام بأعمالھ بكفاءة باإلشراف والتخطیط االفي إطار الدور المتطور الذي ینھض بھ المجلس فیما یتعلق 
 :وتتمثل تلك اللجان بما یلي

 
 

 

 
  

 

 
 قــة التدقیــــلجن

 
 التشكیل تاریخ

 
تھدف لجنة التدقیق إلى مساعدة المجلس في القیام بمسؤولیاتھ الخاصة بالرقابة من خالل اإلشراف و، 2021 لعامنتخاب مجلس إدارة جدید اتم تشكیل لجنة التدقیق ویستمر عملھا إلى حین إعادة  30/05/2018بتاریخ 

الفعال لسیاسات الشركة المختلفة. وتعمل ھذه اللجنة على ترسیخ ثقافة االلتزام داخل الشركة وذلك من خالل ضمان سالمة  على إدارة التدقیق الداخلي ومتابعة أعمال مراقب الحسابات الخارجي، والتأكد من التطبیق
 .ونزاھة التقاریر المالیة للشركة، فضالً عن التأكد من كفایة وفاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة في الشركة

 

 :مھام ومسؤولیات اللجنة ما یلي وتشمل
 

 .التقاریر المالیة مراجعة البیانات المالیة الدوریة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة، وإبداء الرأي والتوصیة بشأنھا للمجلس، وذلك بھدف ضمان عدالة وشفافیة .1
 .ستقاللیتھ ومراجعة خطابات تعیینھالتعیین التأكد من التوصیة لمجلس اإلدارة، بتعیین وإعادة تعیین مراقب الحسابات الخارجي أو تغییره وتحدید أتعابھ، ویراعى عند التوصیة با .2
 .متابعة أعمال مراقب الحسابات الخارجي، والتأكد من عدم قیامھ بتقدیم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضیھا مھنة التدقیق .3
 .ھادراسة مالحظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالیة للشركة ومتابعة ما تم في شأن .4
 .دراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة وإبداء الرأي والتوصیة لمجلس اإلدارة في شأنھا .5
 .تقییم مدى كفایة نظم الرقابة الداخلیة المطبقة داخل الشركة وإعداد تقریر یتضمن رأي وتوصیات اللجنة في ھذا الشأن .6
 .ن مدى فاعلیتھا في تنفیذ األعمال والمھمات المحددة من قبل مجلس اإلدارةاإلشراف الفني على نشاط التدقیق الداخلي في الشركة من أجل التحقق م .7
 .ارجیةالتوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین مدیر التدقیق الداخلي، ونقلھ، وعزلھ، وتقییم أدائھ، أو التوصیة بإسناد أعمال التدقیق الداخلي لجھة خ .8

مجلس اإلدارة

لجنة الترشیحات 
والمكافآت لجنة إدارة المخاطر لجنة التدقیق

أمین سر مجلس اإلدارة



    

  15| شركة الدیرة القابضة |  السنويالتقریر 

 

 
 
 

 .تقییم أداء نشاط التدقیق الداخلي .9
 التدقیق المقترحة من نشاط التدقیق الداخلي، وخطط عمل مراقب الحسابات الخارجي، وإبداء مالحظات علیھا.مراجعة وإقرار خطط  .10
 تخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة بشأن المالحظات الواردة في التقاریر.امراجعة نتائج تقاریر التدقیق الداخلي، والتأكد من أنھ قد تم  .11
 تخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنھا.اابیة والتأكد من أنھ قد تم مراجعة نتائج تقاریر الجھات الرق .12

 

   :وتتشكل اللجنة من السادة األعضاء التالیة اسمائھم
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 :  2020م ملخص اجتماعات اللجنة خالل العا الجدول التالي یوضح
 

 رقم عدد األعضاء الحاضرین
 اإلجتماع

 تاریخ
 اإلجتماع

 29/03/2020 )1اجتماع لجنة التدقیق رقم ( 3

 15/04/2020 )2اجتماع لجنة التدقیق رقم ( 3

 02/09/2020 )3التدقیق رقم (اجتماع لجنة  3

 12/11/2020 )4اجتماع لجنة التدقیق رقم ( 3

 10/12/2020 )5اجتماع لجنة التدقیق رقم ( 3

 
 .ةـــبأمانة سر اللجن/ محمد كمال  السید ویقوم

 

 :2020وكانت أبرز إنجازات اللجنة خالل 
 .اإلدارة بإعتمادھامراجعة التقاریر المالیة المرحلیة والسنویة والتوصیة لمجلس  .1
 .داخل الشركة مراجعة تقریر كفایة النظم الداخلیة داخل الشركة الذي صدر من مكتب تدقیق ُمستقل والذي یتضمن مدى كفایة نظم الرقابة الداخلیة المطبق .2
 .إعداد تقریر لجنة التدقیق عن كفایة النظم الداخلیة داخل الشركة تمھیداً لتالوتھ في الجمعیة العامة .3
 .2020مراجعة التقاریر الصادرة عن التدقیق الداخلي خالل العام  .4
 

 م. العضو اسم المسمى صفة العضو

 1 السید / رامي خالد عبدهللا رئیس اللجنة غیر تنفیذي

 2 بدر جاسم الھاجري / السید  عضو غیر تنفیذي 

 3  السید / صالح محمد التنیب عضو غیر تنفیذي (مستقل)
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إلیھا أعمال التدقیق الداخلي بالشركة وقرارات  لم یكن ھناك أي تعارض بین توصیات لجنة التدقیق وقرارات مجلس اإلدارة وأیضا بین توصیات الجھة اإلستشاریة المتخصصة والمستقلة المسند 2020خالل عام 
 مجلس اإلدارة. 

 
 لجنة إدارة المخاطر

 
 تاریخ التشكیل 

 

 .تھدف لجنة إدارة المخاطر إلى وضع السیاسات واللوائح إلدارة المخاطرو، 2021 لعامتم تشكیل لجنة ادارة المخاطر ویستمر عملھا إلى حین إعادة إنتخاب مجلس إدارة جدید  30/05/2018بتاریخ 
تبعیة وحدة إدارة المخاطر  تغییرتم  2010لسنة  7) من الالئحة التنفیذیة للقانون رقم الشركات حوكمة( عشر الخامس الكتاب أحكام بعض تعدیل بخصوص 2018 لسنة 124 رقم المالیة األسواق ھیئة قرار على بناء
 ".المخاطر إدارة لجنة" إلى" اإلدارة مجلس"إلى  من

 

 :وتشمل مھام ومسؤولیات اللجنة ما یلي
 

 .من تنفیذ ھذه اإلستراتیجیات والسیاسات، وأنھا تتناسب مع طبیعة وحجم أنشطة الشركةإعداد ومراجعة إستراتیجیات وسیاسات إدارة المخاطر قبل اعتمادھا من المجلس، والتأكد  .1
 .ضمان توافر الموارد والنظم الكافیة إلدارة المخاطر .2
 .تقییم نظم وآلیات تحدید وقیاس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لھا الشركة، وذلك لتحدید أوجھ القصور بھا .3
 .مجلسس على تحدید وتقییم مستوى المخاطر المقبول في الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لھذا المستوى من المخاطر بعد إعتماده من قبل المساعدة المجل .4
 .مراجعة الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر ووضع توصیات بشأنھ قبل إعتماده من قبل المجلس .5
 .األنشطة التي ینجم عنھا تعرض الشركة للمخاطر التأكد من إستقاللیة موظفي إدارة المخاطر عن .6
 .ر وإدراكھم لھاالتأكد من أن موظفي وحدة إدارة المخاطر لدیھم الفھم الكامل للمخاطر المحیطة بالشركة، والعمل على زیادة وعي العاملین بثقافة المخاط .7
 .ھذه التقاریر إلى المجلس إعداد التقاریر الدوریة حول طبیعة المخاطر التي تتعرض لھا الشركة، وتقدیم .8
 .اإلدارة التنفیذیة على االلتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل المجلس التأكد من قیام اإلدارة التنفیذیة بوضع نظم للرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر في الشركة، والتأكد من فاعلیة وكفایة تلك النظم، وحرص .9

 ور ذات صلة بعمل اللجنة.النظر فیما یحیلھ إلیھا المجلس من أم .10
 

 

 :وتتشكل اللجنة من السادة األعضاء التالیة اسمائھم
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 م. اسم العضو المسمى صفة العضو

 1 السید/ بدر جاسم الھاجري رئیس اللجنة غیر تنفیذي

 2 السید/ رامي خالد عبدهللا عضو غیر تنفیذي

 3 السید/ رامي ایھ حبلي عضو تنفیذي
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 :2020الجدول التالي یوضح ملخص إجتماعات اللجنة خالل العام 
 

 اإلجتماع تاریخ اإلجتماع  رقم عدد األعضاء الحاضرین

 16/04/2020 )1اجتماع لجنة إدارة المخاطر رقم ( 3

 28/06/2020 )2اجتماع لجنة إدارة المخاطر رقم ( 3

 24/11/2020 )3اجتماع لجنة إدارة المخاطر رقم ( 3

 10/12/2020 )4اجتماع لجنة إدارة المخاطر رقم ( 3

 
  .بأمانة سر اللجنةمحمد كمال   / السید ویقوم

 
 :2020وكانت أبرز إنجازات اللجنة خالل 

 

 .المخاطر الخاصة بالشركة إدارةمراجعة خطة  .1
 .2020یونیو  30مراجعة تقریر إدارة المخاطر نصف السنوي عن الفترة المنتھیة في  .2

 .لم یكن ھناك أي تعارض بین توصیات لجنة المخاطر وقرارات مجلس اإلدارة 2020خالل عام             
 

 لجنة المكافآت والترشیحات
 

لترشیحات لمساعدة مجلس اإلدارة للقیام بمسؤولیاتھ ، وتھدف لجنة المكافآت وا2021 لعامویستمر عملھا إلى حین إعادة إنتخاب مجلس إدارة جدید  ،تم تشكیل لجنة المكافآت والترشیحات 30/05/2018بتاریخ 
 :وتشمل مھام ومسؤولیات اللجنة ما یلي ،وواجباتھ اإلشرافیة لضمان ترشیح الكفاءات الالزمة لعضویة مجلس اإلدارة والمناصب التنفیذیة واإلداریة في الشركة

 

 .التنفیذیةالتوصیة بقبول الترشیح وإعادة الترشیح ألعضاء المجلس واإلدارة  .1
 .مراجعة ھیكل المجلس ورفع التوصیات في شأن التغییرات التي یمكن إجراؤھا .2
 .عمل مراجعة سنویة لإلحتیاجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعضویة المجلس، والسعي إلستقطاب أعضاء للمجلس .3
 .قلینوضع توصیف وظیفي لألعضاء التنفیذیین واألعضاء غیر التنفیذیین واألعضاء المست .4
 .التأكد من عدم إنتفاء صفة اإلستقاللیة عن عضو مجلس اإلدارة المستقل .5
 إستقطاب طلبات الراغبین في شغل المناصب التنفیذیة حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات. .6
 .وضع سیاسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفیذیة .7
، وشریحة مكافآت نھایة التي سیتم منحھا للموظفین في الشركة، مثل شریحة المكافآت الثابتة، وشریحة المكافآت المرتبطة باألداء، وشریحة المكافآت في شكل أسھممساعدة المجلس في تحدید شرائح المكافآت  .8

 .الخدمة
ً كانت طبیعتھا ومسماھا، على أن یعرض ھذا التقریر على الجمعیة العامة إعداد تقریر سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة ألعضاء المجلس واإلدارة التنفیذیة، سواء كانت مبالغ أو  .9 منافع أو مزایا، أیا

  .للشركة للموافقة علیھ ویتلى من رئیس مجلس اإلدارة
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 .ساعدة المجلس في تحدید جوانب الضعف والقوة وإقتراح معالجتھا بما یتفق مع مصلحة الشركةم .10
 .أمور ذات صلة بعمل اللجنة النظر فیما یحیلھ إلیھا المجلس من .11

  :وتتشكل اللجنة من السادة األعضاء التالیة اسمائھم

 :2020الجدول التالي یوضح تفاصیل اجتماعات اللجنة خالل العام 

 رقم عدد األعضاء الحاضرین
 اإلجتماع

 تاریخ
 اإلجتماع

 14/04/2020 )1اجتماع لجنة الترشیحات والمكافآت رقم ( 3

 .بأمانة سر اللجنة محمد كمال   / السید ویقوم

 .لم یكن ھناك أي تعارض بین توصیات لجنة الترشیحات والمكافآت وقرارات مجلس اإلدارة 2020خالل عام 

 :والبیانات المعلومات على الحصول اإلدارة مجلس ألعضاء تتیح التي المتطلبات تطبیق آلیة
 كاف بوقت لألعضاء والمعلومات بتوفیر البیاناتالسر  ویقوم أمین المجلس المعتمدة، عمل الئحةعلى المعلومات والبیانات كما ھو منصوص علیھ في  للحصولالسر  أمین من خاللأعضاء مجلس اإلدارة  یتم تمكین
 .فیھا والمناقشة اإلجتماع قبل لدراستھا

 م. اسم العضو المسمى صفة العضو

 1 السید/ طالل بــدر البحـــــــر رئیس اللجنة غیر تنفیذي

غیر تنفیذي   2 السید/ بـدر جاسم الھاجري عضو

السید/ صالح محمد التنیب  عضو غیر تنفیذي (مستقل) 3 
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 ةالثالث القاعدة
 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة لعضویة الكفاءة ذوي من أشخاص اختیار

 
 متطلبات تشكیل لجنة الترشیحات والمكافآت تطبیق

ة اإلنتخاب في الجمعیة العامة، ھذا باإلضافة إلى عمل التقییم إلتزاماً من الشركة بتعلیمات ھیئة أسواق المال، تم تشكیل لجنة الترشیحات والمكافآت لتقدیم توصیات بتعیین أعضاء مجلس اإلدارة وإعاد
 قییم مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفیذیة وفقاً لألھداف اإلستراتیجیة طویلة األجل الخاصة بالشركة.تتنسیق عملیة الذاتي السنوي ألداء أعضاء المجلس. كما تتولى اللجنة مسؤولیة 

 .تطلبات األخرىة العضویة وكل الملجنة الترشیحات والمكافآت جمیع شروط ومتطلبات تشكیل اللجنة وفقا لقواعد الحوكمة الخاصة بھیئة أسواق المال من حیث شروط العضویة ومدالئحة عمل تحدد 
 

 التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الممنوحة المكافآت تقریر
 

قبل دراسة السنویة وتحقیق الشركة ألھدافھا وإقرارھا من تمنح الشركة موظفیھا مكافآت سنویة في حال تحقیق الشركة لألھداف المنشود تحقیقھا، وال تعد ھذه المكافأة ملزمة للشركة وإنما تخضع لل
عتماد مبلغ المكافأة من قبل االشركة، ومن ثم یتم تحدید ومجلس إدارة الشركة. یتم إعداد مقترح المكافآت السنویة من إدارة الموارد البشریة بناء على المخصصات المحددة والتقییم الخاص بموظفي 

نفیذي للشركة وباقي أعضاء اإلدارة التنفیذیة من قبل مجلس اإلدارة، ومن ثم یتم تحدید وإعتماد مبلغ المكافأة من قبل المجلس بناء على توصیة لجنة المكافآت والترشیحات. یتم تقییم أداء الرئیس الت
  تقوم لجنة المكافآت والترشیحات بمراجعة مقترح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. .المجلس بناء على توصیة لجنة المكافآت والترشیحات

% من الباقي من الربح الصافي كمكافأت ألعضاء مجلس إدارة الشركة استنزال االستھالك 10األساسي یخصص بعد كل ما تقدم مبلغ ال یزید عن النظام ) من 47بناًء على تعدیل المادة (
 % من رأس المال على المساھمین. 5واالحتیاطات، وتوزیع ربح ال یقل عن 

المحاسبیة  ة ، وفقاً للمبادئیاإلدارة أن توزع في نھایة السنة المالیة أرباحاً على المساھمین ویشترط لصحة ھذا التوزیع أن یكون من أرباح حقیقیجوز للجمعیة العامة العادیة بناًء على اقتراح مجلس 
  یوضح الجدول التالي تفاصیلالمتعارف علیھا ، واال یمس ھذا التوزیع رأس مال المدفوع للشركة . 

            

  :2020المكافآت والمنافع والمزایا الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة عن العام           

 

 

 

 

 

 

 

 

 امل�افآت واملزايا ألعضاء مجلس اإلدارة

 

إجما�� عدد 

 األعضاء

 امل�افآت واملزايا من خالل الشر�ات التا�عة امل�افآت واملزايا من خالل الشركة األم

امل�افآت واملزايا 

 الثابتة 

 (دينار كو��ي )

 امل�افآت واملزايا املتغ��ة (دينار كو��ي) امل�افآت واملزايا الثابتة ( دينار كو��ي ) امل�افآت واملزايا املتغ��ة (دينار كو��ي)

 تأم�ن ص�� م�افآت �جان م�افآت سنو�ة تأم�ن ص��
 الرواتب الشهر�ة

  )( اإلجمالية خالل العام
 م�افآت �جان م�افآت سنو�ة

5 -- -- -- -- -- -- -- 
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 .نحرافات عن السیاسة المعتمدة في منح المكافآت والمزایاالم تسجل الشركة خالل العام أیة 
 

 
  ةالرابع القاعدة

 نزاھة التقاریر المالیة ضمان
 

 التقاریر المالیة المعدةالتعھدات الكتابیة من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة بسالمة ونزاھة 
المالیة تم عرضھا بصورة سلیمة وعادلة، وأنھا تستعرض كافة  حرصاً من مجلس إدارة الشركة على ضمان نزاھة التقاریر المالیة، قامت اإلدارة التنفیذیة بالتعھد لمجلس اإلدارة كتابیاً بأن التقاریر

زیزاً لعملیة المعتمدة من قبل الھیئة، كما أن التقریر السنوي المرفوع للمساھمین من المجلس یتعھد بسالمة ونزاھة البیانات المالیة أیضاً، وذلك تعالجوانب المالیة للشركة وفق معاییر المحاسبة الدولیة 
 .المسائلة سواًء مسائلة اإلدارة من قبل المجلس، أو مسائلة المجلس من قبل المساھمین

 
 متطلبات تشكیل لجنة التدقیق تطبیق

ً من الشركة بتعلیمات ھیئة أسواق المال، تم تشكیل لجنة التدقیق المنبثقة عن مجلس اإلدارة لتتولى مسؤولیة مساعدة المجلس في أداءالتز إلتزاماتھ فیما یتعلق باإلشراف على جودة وسالمة  اما
 .اطر والتقاریر المالیة واإلطار العام للحوكمة الخاص بالشركةالممارسات المحاسبیة والتدقیق الداخلي والخارجي والرقابة الداخلیة وإطار عمل إدارة المخ

 .تجدر اإلشارة بأنھ تم تحدید دور ومسؤولیة اللجنة وكافة الشروط المتعلقة بتشكیلھا بالئحة لجنة التدقیق المعتمدة من المجلس
 .بھا التقید عدم اإلدارة مجلس قرار وراء من األسباب أو والسبب التوصیات ویوضح یفصل بیان تضمین یتم اإلدارة مجلس وقرارات التدقیق لجنة توصیات بین تعارض وجود حال في

 
 

 
 

 أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا من ضم��مإجما�� امل�افآت واملزايا املمنوحة �خمسة من كبار التنفيذي�ن ممن تلقوا أع�� م�افآت ، يضاف إل��م الرئيس التنفيذي واملدير املا�� 
 

إجما�� عدد 

املناصب 

 التنفيذية

 

 امل�افآت واملزايا من خالل الشركة األم
 

 امل�افآت واملزايا من خالل الشر�ات التا�عة

 امل�افآت واملزايا الثابتة ( دينار كو��ي )

امل�افآت 

 واملزايا املتغ��ة

 ( دينار كو��ي )

 امل�افآت واملزايا الثابتة ( دينار كو��ي)

امل�افآت واملزايا 

 املتغ��ة

 ( دينار كو��ي)

الرواتب 

الشهر�ة 

(اإلجمالية 

خالل 

 العام)

تأم�ن 

 ص��

تذاكر 

 سنو�ة

بدل 

 سكن

بدل 

 مواصالت

بدل 

�عليم 

 األبناء

 م�افآت سنو�ة

الرواتب 

 الشهر�ة 

(اإلجمالية 

خالل 

 العام )

تأم�ن 

 ص��

تذاكر 

 سنو�ة

بدل 

 سكن

بدل 

 مواصالت

بدل �عليم 

 األبناء
 م�افآت سنو�ة

1 78,000 2,075 6,364 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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یتعلق اع توصیات اللجنة فیما ر الشفافیة وضعت الشركة اآللیة التي تُتیح في حال وجود تعارض بین توصیات لجنة التدقیق وقرارات المجلس، خاصة عندما یرفض المجلس إتبیإلتزاماً بأعلى معای
 بمراقبي الحسابات الخارجیین و/أو المدقق الداخلي، حیث یلتزم المجلس وفي حال وجود أي تعارض.

 
 على إستقاللیة وحیادیة مراقب الحسابات الخارجي التأكید

ب الحسابات الخارجي، عن طریق وضع المعاییر واألسس لتقییم إستقاللیتھ، حرصاً من المجلس على الحد من حاالت تعارض المصالح المحتملة قامت لجنة التدقیق بالتأكد من إستقاللیة وحیادیة مراق
 .وذلك حتى یتسنى لھا تقدیم التوصیة للمجلس بتعیین وإعادة تعیین مراقب الحسابات أو تغییره

 
 

 ةالخامس القاعدة
 دارة المخاطر والرقابة الداخلیةإلنظم سلیمة  وضع

 
 

 المخاطر إلدارة مستقلةمكتب/وحدة /إدارة لیتشك تطبیق
قلة عن وحدات األعمال األخرى مع السماح لھذه اإلدارة تعتبر إدارة المخاطر مسؤولة عن تحدید وقیاس ومراقبة وتخفیف المخاطر وإعداد التقاریر الدوریة عن المخاطر. ووظیفة إدارة المخاطر مست

ییم ومتابعة المخاطر بشكل صحیح. تقوم الشركة بإتباع أسالیب مختلفة للتعامل مع أنواع المخاطر المحیطة التي قد تتعرض لھا بالوصول إلى كافة األنشطة لفھم طبیعة عملھا أو طلب بیانات معینة لتق
ئد ومعاییر التكلفة الفعالة لعملیة ا لألھداف والعواأعمال الشركة عن طریق نقل المخاطر، مشاركة المخاطر، رفض المخاطر أو قبول المخاطر القابلة للسیطرة ووضع خطط التخفیف والحد منھا وفق

 .إدارة المخاطر
 

 متطلبات تشكیل لجنة إدارة المخاطر تطبیق
في تلك اعى بتشكیلھ بأن ال یكون رئیس المجلس عضواً قام المجلس بتشكیل لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عنھ، حیث حرص على إستیفاء متطلبات ھیئة أسواق المال، فعلى سبیل المثال ال الحصر، ر

  .اللجنة، وتم تحدید مھامھا ومسؤولیاتھا ومدة عضویة أعضاء اللجنة وأسلوب عملھا ضمن الئحة لجنة إدارة المخاطر المعتمدة من المجلس
اإلدارة على تحدید وتقییم مستوى المخاطر المقبول في  للمجلس من خالل تولیھا المھام المتعلقة بكافة نواحي إدارة المخاطر، بما في ذلك، مساعدة مجلس الفاعلتھدف اللجنة إلى تحسین اإلشراف 

 .الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لھذا المستوى من المخاطر
 

  الداخلیة والرقابة الضبط أنظمة
المخاطر، كما یستھدف كفاءة وفاعلیة كافة عملیات الشركة وتأكید صحة ودقة نظام الرقابة الداخلیة بالشركة عبارة عن إجراء متكامل تنفذه اإلدارة وموظفو الشركة، وقد تم إعداده لیستھدف معالجة 

 .القوائم المالیة وااللتزام بالقوانین واللوائح الساریة وبالتالي یضمن حمایة الممتلكات من التلف أو الضیاع أو سوء االستخدام
 

 الھیكل التنظیمي )1
من  ویبین العالقات الھیكلیة بوضوح ال لبس فیھ، كما أنھ یجسد إستراتیجیة الشركة وھیكلھا اإلستثماري. یتم تعیین الرئیس التنفیذي للشركة ھیكل الشركة التنظیمي یحدد المسؤولیات ویفوض السلطات

 قبل المجلس، ویحرص المجلس على إختیار من یتمتع بالنزاھة والكفاءة الفنیة والخبرة في مجال عمل الشركة. 
على اإلدارة التنفیذیة في مجلس عند تعیین باقي أعضاء اإلدارة التنفیذیة في الشركة والذین سوف یكونوا تحت اشراف الرئیس التنفیذي، ویتم توفیر اإلشراف الكافي ویتعین الحصول على موافقة ال

 .ت المعتمدة من المجلسالشركة للتحقق من قیامھا بالدور المنوط بھا في إطار تحقیق الشركة ألھدافھا وأغراضھا، والتحقق من تطبیق السیاسا
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 السلطة التفویضیة )2
یمكن تفویضھا لإلدارة التنفیذیة والتي تتطلب موافقة قام مجلس اإلدارة بتفویض اإلدارة التنفیذیة في الشركة لتولي عملیات الشركة الیومیة، وقد تم توضیح جمیع المعامالت المالیة التي ال 

علیھا من قبل  المجلس بتولي كامل إدارة وتقییم أداء الشركة، وتقوم اإلدارة التنفیذیة بإدارة الشركة وفق االستیراتیجیة، والخطط والسیاسات الموافقالمجلس. اإلدارة التنفیذیة مسؤولة أمام 
 .المجلس

 

 نظم معلومات متطورة )3
 .بفاعلیة في الرقابة الداخلیة وتوفیر معلومات دقیقة وشفافةتعتمد الشركة على مجموعة من األنظمة المتطورة التي تعتمد على المعاییر العالمیة وتساھم 

 

 إجراءات الرقابة الداخلیة )4
رة جراءات تمكن الموظفین من االتصال برئیس مجلس اإلداإجراءات الرقابة الداخلیة تشمل الرقابة اإلداریة والمحاسبیة ونظام التحكم الداخلي للشركة، ویجري تطبیقھا بصفة دوریة. وقد تم وضع إ

الكافیة لعدم تعرضھم ألي تھدید أو  ةفات بما یعطیھم الطمأنینلبالغ عن مخاوفھم بشأن احتمالیة حدوث مخالفات، وتتضمن ھذه اإلجراءات التأكید على توفیر الحمایة إلى ھؤالء المبلغین عن المخالإل
 .جزاءات حتى في حالة عدم ثبوت ما یؤكد ھذه المخاوف

 

 الداخلیةنظام توثیق الرقابة  )5
تستھدف التأكد من كفاءة وفعالیة النظام. وقد تم إعداد كافة یتم حفظ وتصنیف كافة الوثائق المتعلقة بنظام الرقابة الداخلیة لالستفادة منھا في تدریب الموظفین وإجراءات الفحص واإلختبارات التي 

 .التوصیفات الوظیفیة المفصلة للوظائف لجمیع الوظائف في الشركة
 

 ر الكفاءات الالزمة للموظفینتواف )6
 .جراءات الرقابة الداخلیة بكفاءة وفاعلیةإسعت الشركة لتوفیر أفضل الكفاءات على المستوى المحلي لالطالع بتنفیذ 

 

 لتدقیق الداخليل مستقلة وحدةمكتب/ /إدارة تشكیل متطلبات تطبیق
وقد تم إسناد أعمالھا إلى جھة خارجیة، وتقوم ھذه الجھة بالتأكد من سالمة إجراءات الرقابة الداخلیة التي تستھدف كافة عملیات  نشاط التدقیق الداخلي تتبع ھیكلیا لمجلس إدارة الشركة مباشرة،

واللوائح الساریة. كذلك یساعد نشاط التدقیق الداخلي والتأكد من صحة ودقة التقاریر المالیة حسب المعاییر المحاسبیة وااللتزام بالقوانین  أصولھا الملموسة وغیر الملموسة،حمایة التأكد من و ،الشركة
حوكمة الشركة. جمیع تقاریر التدقیق الداخلي یتم رفعھا  الشركة في تحقیق أھدافھا من خالل تطبیق نظام یھدف إلى تحسین عناصر التحكم في المخاطر وتنفیذ إجراءات الرقابة الداخلیة وتعزیز نظام

 مجلس.للجنة التدقیق المنبثقة من ال
 

 
 ةالسادس القاعدة

 السلوك المھني والقیم األخالقیة تعزیز
 
 

 میثاق العمل الذي یشتمل على معاییر ومحددات السلوك المھني والقیم األخالقیة
كأفراد وبالنیابة عن الشركة. یعتبر االلتزام بمیثاق  -الصحیحة تھدف مبادئ وأخالقیات العمل المدرجة في میثاق سلوكیات العمل إلى توجیھ مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة إلتخاذ القرارات  

الشركة، وفي المجتمعات التي تعمل فیھا، كما أن ھذا سلوكیات العمل من مسؤولیات كل موظف في الشركة، ومن خالل ھذه القیم والمبادئ، یكون للشركة تأثیرا إیجابیا في القطاع الذي تعمل فیھ 
 .ؤسسة تكون مصدر فخر لجمیع االطراف، وتكون المسؤولیة اإلجتماعیة من أھم ممیزاتھااألمر سیساعد في بناء م
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 ةـالنزاھ
الشركة عمالھا وغیرھم من أصحاب العالقة. تدرك تطلب میثاق سلوكیات العمل في الشركة تبني النزاھة واألمانة واإلنصاف في جمیع التعامالت بشكل یومي من قبل الشركة وموردیھا وشركاء أی

كة سیاسة مراجعة وتحدیث مستمرة، وھي السیاسة ضرورة تطویر میثاق سلوكیات العمل الخاص بھا لیعكس التغیرات التي تطرأ على البیئة التشریعیة والرقابیة. وعلى ھذا األساس، وضعت الشر
 .اھةالتي من شأنھا أن تسمح لھا باالمتثال ألعلى معاییر األمانة واإلنصاف والشفافیة والنز

 

 

 السریة
تلك الحاالت المرخصة من قبل اإلدارة التنفیذیة للشركة، أو یتعین على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفیذیة، وكذلك جمیع الموظفین الحفاظ على سریة المعلومات الموكلة إلیھم، بإستثناء 

جمیع المعلومات غیر العامة، والتي قد تكون ذات جدوى للمنافسین أو ضارة للشركة أو لعمالئھا إذا ما تم اإلفصاح عنھا، وتشتمل المفروضة من قبل الھیئات الرقابیة. تشتمل المعلومات السریة على 
 .ةوظف لدى الشركأیضا على المعلومات التي یعھد بھا الموردون والعمالء إلى الشركة، ویستمر إلتزام الحفاظ على سریة المعلومات حتى بعد إنتھاء عمل الم

 

 اإلمتثال للقوانین والقواعد الرقابیة
على صفاتھم الوظیفیة، بإعتبارھم جزء من الشركة، بما في ذلك یتعین على جمیع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیین والموظفین وغیرھم، أن یمتثلوا لكل القوانین والقواعد الرقابیة التي تنطبق 

 .الجوھریةالشفافیة واإلفصاح عن المعلومات 
 
 

 سیاسة اإلبالغ عن المخالفات
شأن أیة مخالفات أو ممارسات خاطئة وسلوكیات غیر سلیمة إن سیاسة اإلبالغ عن المخالفات توفر مناخاً للعمل یتسم بالتعاون والشفافیة لجمیع الموظفین. حیث تتیح لموظفي الشركة بنقل مخاوفھم ب

 .إطار یضمن حمایة الموظف وتوفیر التحقیق الالزم واإلشراف على تلك اإلجراءات إلى مجلس اإلدارة، وتتم تلك اإلجراءات ضمن
 

 السیاسات واآللیات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح
 

 تعارض المصالح
المحافظة على الترتیبات التنظیمیة واإلداریة الفعالة، وتضمن السیاسات تلتزم الشركة بإدارة تعارض المصالح المحتملة التي قد تنشأ، كما أن الشركة تتفانى في سبیل تلبیة إلتزامات الشركة تجاه 

عامل بشكل مالئم مع تعارض المصالح الفعلي الحالیة أن ھناك إجراءات وتدابیر مالئمة ساریة من أجل تحدید وإدارة أي تعارض في المصالح. كما تضمن ھذه السیاسات أیضا أن المجلس یت
 .جمیع القرارات بما یخدم تحقیق مصالح الشركة والمحتمل، وأنھ یتم إتخاذ

 
 

كون للمساھمین الصغار تأثیر في تعیین أعضاء مجلس یقوم المجلس بإتخاذ كافة اإلجراءات المعقولة لتحدید أو منع أو إدارة مشاكل تضارب المصالح التي قد تضر بالشركة. وفي الحاالت التي ی
دائماً لمصلحة الشركة ولیس لمصالح مجموعة أو عینتھم. یجب على أعضاء مجلس اإلدارة التصرف اإلدارة، یتعین على أعضاء المجلس ممارسة واجباتھم تجاه الشركة بغض النظر عن الجھة التي 

ي سالمة وموضوعیة وحیادیة المجلس. ال یجوز ألي جھة معینة. وھذا یعني طرح المصالح الشخصیة جانباً وأداء واجباتھم في المعامالت الخاصة بالشركة بطریقة تعزز من ثقة أصحاب المصالح ف
 .أداء واجباتھم ضو أن یتلقى أي ربح بصورة مباشرة أو غیر مباشرة نتیجة منصبھ، شریطة أنھ یجوز حصول األعضاء على النفقات المعقولة التي یتكبدونھا فيع

 

 .توقع بصورة معقولة أن ینطوي على تضارب المصالح إلى رئیس لجنة التدقیق و/ أو رئیس مجلس اإلدارة عن أي موقف ینطوي، أو من المیتعین على عضو مجلس اإلدارة أن یكشف فوراً 
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ل موظف یشارك بنشاط في مصالح تجاریة خارج نطاق تتوقع الشركة من موظفیھا تجنب أي أنشطة شخصیة وأي مصالح مالیة أو غیر مالیة قد تتعارض مع إلتزامھم بأداء وظائفھم بفعالیة. اذ أن ك
 .مل آخرن تفاصیل ھذه األنشطة التجاریة بصورة مكتوبة. یجب على الموظف الحصول على موافقة إدارة الموارد البشریة قبل تقدیم خدمات إلى صاحب ععملھ في الشركة، یتعین علیھ الكشف ع

 المعامالت مع األطراف ذات عالقة
األطراف ذات عالقة سواء أكانت تلك المعامالت بین الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة أو  توضح سیاسة المعامالت مع أطراف ذات عالقة المبادئ اإلرشادیة حول سبل إجراء وإدارة المعامالت مع

 .اإلدارة التنفیذیة والموظفین

 ةالسابع القاعدة
 المناسب الوقت وفي دقیق بشكلاإلفصاح والشفافیة 

 اإلفصاح وخصائص ومجاالت جوانب تحدد التي والشفاف الدقیق واإلفصاح العرض آلیات تطبیق
كافة البیانات والواجب اإلفصاح عنھا الى ھیئة أسواق المال واألطراف األخرى أصحاب المصالح بالشركة.  يتتبع الشركة سیاسات وإجراءات اإلفصاح والشفافیة، حیث تتبنى مصفوفة إفصاح تغط

ً ویوفر الموقع اإللكتروني للشركة منفذاً واضحاً وسھالً لكافة المتعاملین مع الشركة وكذلك ا   .لمساھمین والعموم للحصول على المعلومات الكاملة والدقیقة والمفصح عنھا أیضا

 متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة  تطبیق
 .ورة دوریةتحتفظ الشركة وبعھدة أمین سر مجلس اإلدارة بسجل ینظم إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة حیث یحدث السجل بص

  المستثمرین شؤونمتطلبات تشكیل وحدة تنظیم  تطبیق
شركة العدید الھناك حوار منتظم بین مسؤولي الشركة التنفیذیین والمساھمین. خالل العام إتخذت یكون یعد اإلتصال المستمر مع المساھمین والمجتمع المالي ذات أولویة إستراتیجیة للشركة، ودائماً ما 

ً لقواعد ھیئة أسواق المال، وذلك عبر القنوا من اإلجراءات ت المخصصة ویتضمن اإلعالن عن التي تضمن الحفاظ على حقوق حملة األسھم في الحصول على المعلومات باإلفصاح المستمر تبعا
 .ركةالنتائج المالیة المرحلیة والنتائج المالیة السنویة وتوصیات مجلس اإلدارة وأي تطورات جوھریة تخص أعمال الش

 علیھا بشكل كبیر في عملیات اإلفصاح واإلعتمادالبنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات  تطویر كیفیة
إیمانا من إدارة الشركة قة بالشركة وبتطور عملیاتھا وتسعى الشركة دائما على تحسین فاعلیة اإلتصال بالمساھمین وأصحاب المصالح والمجتمع المالي بصفة عامة ونشر المعلومات الصحیحة المتعل

 .والمنتظم الذي من شأنھ أن ینعكس على الفھم والتقییم العادل للشركةبأھمیة اإلفصاح الدقیق 
وحسابات وسجالت المساھمین من  ق بتطور أعمال الشركةتقدم إدارة الشركة الدعم المستمر للمساھمین من خالل توفیر الكادر المؤھل إلدارة عالقات المساھمین والرد على اإلستفسارات فیما یتعل

جیا المعلومات واإلعتماد علیھا بشكل كبیر في عملیات اإلفصاح خالل الھاتف أو البرید او الفاكس أو البرید اإللكتروني. كما قامت الشركة بتطویر موقعھا اإللكتروني وتطویر البنیة األساسیة لتكنولو
 .بكافة أشكالھا
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 ةالثامن القاعدة

 حقوق المساھمین إحترام
 

 

 المساھمین كافة بین والمساواة العدالة لضمان وذلك للمساھمین العامة الحقوق وحمایة تحدید متطلبات تطبیق
ً من الشركة لإللتزام بت معاییر الشفافیة والمساواة في جمیع وفیر أعلى یعد ضمان حقوق المساھمین من أھم المتطلبات التي نصت علیھا قواعد حوكمة الشركات وكذلك قانون الشركات، وسعیا

سي للشركة وسیاساتھا ولوائحھا الداخلیة واإلجراءات المعامالت الحالیة أو المحتملة للمساھمین، قامت الشركة بإعداد سیاسة تضمن تحدید وحمایة حقوق المساھمین بما یتوافق مع النظام األسا
 ین لحقوقھم بما یحقق العدالة والمساواة، وبما ال یتعارض مع القوانین واللوائح المعمول بھا والقرارات والتعلیمات الصادرة. كما تسعىوالضوابط الالزمة، وذلك لضمان ممارسة جمیع المساھم

 .الشركة إلى معاملة جمیع المساھمین المالكین لذات النوع من األسھم بالتساوي والعدالة ودون تمییز
 

 بالمساھمین الخاصة للبیانات المستمرة المتابعة متطلبات ضمن وذلك ،المقاصة وكالة لدى یحفظ خاص سجل إنشاء
اسماء المساھمین وجنسیاتھم ومواطنھم وعدد األسھم  تسعى الشركة إلى المتابعة المستمرة لكل ما یتعلق ببیانات المساھمین، فعلیھ قامت بإنشاء وإمساك سجل خاص یحفظ لدى المقاصة، تقید فیھ

ن أن یطلب من الشركة أو وكالة المقاصة ویتم التأشیر علیھ بأي تغییرات تطرأ على البیانات المسجلة فیھ وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بیانات ویحق لكل ذي شأالمملوكة لكل منھم، 
 .تزویده ببیانات من ھذا السجل

 

 الشركة بجمعیات الخاصة اإلجتماعات في والتصویت المشاركة على المساھمین تشجیع كیفیة
ً من الشركة على تسھیل وتوضیح دور المساھمین في اجتماعات الجمعیة العامة، تم إعداد آلیة التصویت والمشاركة في اجتماعات الجمعی ة العامة بما یوضح أنھ یحق للمساھمین خالل ھذه حرصا

ً أصیالً لكافة المساھمین دون ا لنظر إلى إختالف مستویاتھم، كما ھو منصوص علیھ ضمن النظام األساسي وعقد التأسیس وسیاسة إحترام حقوق االجتماعات التصویت على قراراتھا ویعد حقا
الشركة حرصت ت المدرجة على جدول األعمال. كما أن المساھمین، وتنظیم االجتماعات العامة للمساھمین حتى تتیح للمساھمین المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعیة العامة ومناقشة الموضوعا

 .ةعلى أن تتیح للمساھمین حق اإلطالع على كافة البیانات الواردة في السجل الخاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفیذی
 

ل كافة قنوات اإلعالن، التي تشمل الموقع اإللكتروني لشركة درجت الشركة على توجیھ الدعوة لكافة المساھمین لحضور اجتماعات الجمعیة العامة والمساھمة في إتخاذ القرارات، وذلك من خال
 بورصة الكویت والموقع اإللكتروني للشركة والصحف الیومیة. 

 

 
 ةالتاسع القاعدة

 أصحاب المصالح دور إدراك
 

 النظم والسیاسات التي تكفل الحمایة واإلعتراف بحقوق أصحاب المصالح
ھدف ضمان إحترام وحمایة حقوق أصحاب المصالح إلتزاماً من الشركة باإلعتراف وحمایة حقوق أصحاب المصالح؛ قامت الشركة بإعداد سیاسة حمایة أصحاب المصالح، وتم تصمیم ھذه السیاسة ب

 وفقاً للقوانین والتعلیمات الصادرة عن الجھات الرقابیة ذات الصلة. 
 

قامت الشركة بحمایة أصحاب المصالح ھو ضمان إحترام حقوق أصحاب المصالح كما ھو منصوص علیھ في القوانین واللوائح ذات الصلة وحمایتھا من قبل الشركة. كما إن الھدف من سیاسة حقوق 
ن تم إعتبارھم بمثابة أصحاب مصالح في الشركة من خالل السیاسة وتم حقوق جمیع أصحاب المصالح وتوفیر اإلستقرار واإلستدامة الوظیفیة من خالل أدائھا المالي الجید. وتم تحدید األطراف الذی

 .وضع المبادئ التوجیھیة حول كیفیة حمایة ھذه الحقوق
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 المختلفة الشركة أنشطة متابعة في المشاركة على المصالح أصحاب تشجیع كیفیة

القانون والتعلیمات ذات الصلة وكجزء من إطار عمل الحوكمة الخاص بالشركة، ھذا باإلضافة إلى التواصل : تم وضع سیاسة حمایة حقوق المساھمین كما ھو منصوص علیھ في المساھمین .1
 .الفعال مع المساھمین للتعرف على وجھات نظرھم حول مختلف األمور التي تخص الشركة

ئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة وأي جھات رقابیة أخرى ذات صلة، كما تحرص بشكل مستمر : تلتزم الشركة بالقوانین واللوائح التنفیذیة والتعلیمات الصادرة عن ھیالجھات الرقابیة .2
تقدیم  قابیة ذات الصلة أثناء عملیات التفتیش وكذلكعلى التأكد من وجود عالقة جیدة بكافة الجھات الرقابیة والمحافظة على تلك العالقة، والتعاون التام مع ھیئة أسواق المال والجھات الر

حصاءات التي تطلبھا ھیئة أسواق المال والجھات الرقابیة ذات المعلومات والبیانات، وتقدیم الدفاتر والسجالت واألدوات التي یطلبھا ممثلي الجھات الرقابیة، وتقدیم كافة البیانات والمعلومات واإل
 .الصلة

باإلضافة إلى حرصھا الدائم على متابعة إقتراحات العمالء والشكاوى الخاصة بھم؛ ھذا إلى جانب تحسین التواصل مع العمالء من : تتولى الشركة مھمة توفیر أفضل الخدمات لعمالئھا، العمالء .3
ء عن طریق أخذ آرائھم وإقتراحاتھم شفافیة مع العمالخالل إبتكار وسائل إتصال حدیثة لإلتاحة للعمالء فرصة الوصول إلى الدعم بشكل یسیر وفي أي وقت، باإلضافة إلى تبني مبدأ المشاركة وال

 .خاذ ما فیھ مصلحة العمالءقبل إصدار أي منتج أو مشروع جدید تنوي الشركة طرحھ في السوق، حیث یتم رصد وتحلیل تلك المالحظات وتقدیمھا بتقریر ألصحاب القرار إلت

موظفي الشركة، وینصب تركیز الشركة على توفیر فرص التطور المھني وتقدیم البرامج التدریبیة الالزمة: تحرص الشركة على توظیف العمالة الوطنیة وتطویر مھارات كافة الموظفین -4
 .وتوجیھ جھود التوظیف إلى تعیین وتدریب أفضل العمالة الوطنیة

 ةالعاشر القاعدة
 األداء وتحسین تعزیز

التنفیذیة، قامت الشركة بالتعاقد مع أكثر من شركة إستشاریة محلیة لتقدیم الدعم الفني ألعضاء كل من مجلس اإلدارة واإلدارة حرصاً من الشركة على تنمیة مھارات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
 .ارسات في مجال عمل الشركة وعملیاتھااسب ألفضل الممالتنفیذیة في الجوانب المتعلقة بالحوكمة والرقابة الداخلیة وإدارة الموارد البشریة والشؤون القانونیة وغیرھا لضمان تمتعھم بفھم من

 مستمر بشكل تدریبیة ودورات برامج على التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من كل حصول تتیح التي اآللیات وضع متطلبات تطبیق

 التنفیذیة والمسئولیة االجتماعیة واإلدارةمھام ومسئولیات مجلس اإلدارة  فيعمل  ورشة التنفیذیة واإلدارة اإلدارةحضر أعضاء من مجلس  2020 خالل
.
وعالقة مجلس اإلدارة بإدارة المخاطر 
 وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة ككل،تقییم أداء مجلس اإلدارة  كیفیة 

بشكل دوري، وذلك من خالل وضع مجموعة من مؤشرات قیاس األداء ترتبط بمدى تحقیق قامت الشركة بوضع نظم وآلیات لتقییم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة 
ر والمجلس ولجانھ. كما تضمنت نتائج التقییم الذاتي خطة لتطوی األھداف اإلستراتیجیة للشركة وكفایة نظم الرقابة الداخلیة. حیث تم خالل العام القیام بإجراءات التقییم الذاتي ألعضاء مجلس اإلدارة

 .   2020  أعمال المجلس وتحدید جوانب التطویر والتدریب الالزمة لألعضاء خالل العام
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 األداء معدالت وتحسین اإلستراتیجیة األھداف تحقیق خالل من وذلك الشركة، في العاملین لدى) Value Creation( المؤسسیة القیم بخلق اإلدارة مجلس جھود
ً من مجلس اإلدارة إلى خلق القیم داخل الشركة وذلك على المدى القصیر والمتوسط والطویل، وعلیھ، إعتمد المجلس میثاق سلوكیات الع مل والذي یؤكد وجود وسائل إلتباع تلك الممارسات سعیا

ھداف اإلستراتیجیة الخاصة األبالقیم المؤسسیة مع معدالت تقییم أداء موظفي الشركة وذلك لضمان تحقیق  وااللتزام بأعلى المعاییر المھنیة والقیم المؤسسیة، كما سعى المجلس إلى ربط مدى االلتزام
 .بالشركة

 
 

 

 عشر ةالحادی القاعدة
 المسؤولیة اإلجتماعیة أھمیة على التركیز

 
اإلجتماعیة أحد معاییر األداء األساسیة لدى الشركة، خصوصاً وأن الشركة ترى أن المسؤولیة اإلجتماعیة لم تنامى إھتمام الشركة بالمسؤولیة اإلجتماعیة خالل الفترة السابقة حیث أصبحت المسؤولیة 

اعیة) وذلك من مبدأ العلمیة، الصحیة، البیئیة واإلجتمتعد مسألة تطوع لمساعدة المجتمع، بل أصبحت أمرا أساسیا لنجاح الشركة على المدى الطویل من خالل مختلف األنشطة (الخیریة، الثقافیة، 
 .االلتزام

 

 المجتمع وأھداف الشركة أھداف من كل بین التوازن تحقیق تكفل سیاسة وضع
قیمھا وإستراتیجیة أعمالھا وتعتبر الشركة ملتزمة بموائمة  حرصاً من الشركة على مسؤولیتھا إتجاه المجتمع والعاملین فیھا، قامت الشركة بإعتماد سیاسة تكفل تحقیق أھداف الشركة وأھداف المجتمع،

مدى الطویل وضمان إستمراریة أعمال الشركة بشكل یقلل من مع اإلحتیاجات اإلجتماعیة واإلقتصادیة، في حین تقدم الشركة للمجتمع الدعم الالزم لتحقیق فوائد األعمال والفوائد اإلجتماعیة على ال
 رتكزات إطار العمل الفعال للمسؤولیة اإلجتماعیة ومنھا المسؤولیات إتجاه المجتمع، المسؤولیات البیئیة، مسؤولیات إتجاه فئات المجتمعاآلثار الضارة على المجتمع والبیئة. وقد وضعت الشركة م

 .المختلفة، مشاركة أصحاب المصالح، تطویر الموظفین
 

ریق التأكد من معرفة وإدراك الموظفین بأھمیة برامج المسؤولیة اإلجتماعیة ووجود ما یكفل إلمام كما تعمل الشركة على زیادة درجة الوعي بالمسؤولیة اإلجتماعیة عند الموظفین وذلك عن ط
 .العاملین لدى الشركة بأھداف المسؤولیة اإلجتماعیة التي تنفذھا الشركة وبشكل مستمر بما یساھم في اإلرتقاء بمستوى أداء الشركة

 

 راز جھود الشركة المبذولة في مجال العمل اإلجتماعيوالتي تساعد على إب المستخدةواآللیات  البرامج
 .المسؤولیة المشتركة .1
 .التطویر المستمر .2
 .رعایة الموظفین .3
 األمن والسالمة. .4
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 قرار وتعھد اإلدارة التنفیذیة حول التقاریر المالیة إ
  

ألرباح أو الخسائر اللشركة، والتي تتضمن بیان  تقــراإلدارة التنفیذیة لشركة الدیرة القابضة ( ش.م.ك.ع.) بمسئولیتھا تجاه مجلس اإلدارة عن عرض البیانات والتقاریرالمالیة السنویة
المجمع، بیان التغیرات فى حقوق الملكیة المجمع،  بیان التدفقات النقدیة المجمع  يو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى المجمع،  بیان المركز المالأالمجمع،  بیان األرباح 

وأنـھ تّم إعدادھا وفقاً لمعاییر المحاسبة الدولیة،  وأّن الشركة تحتفظ بالسجالت والمستندات المحاسبیة حسب  ، 2020دیسمبر  31واالیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة كما في 
عل في الشركة،  وأنھم یتحّملون المسئولیة حال ثبوت أّن البیانات والتقاریر المالیة للشركة ال تعبر بصدق عن المركز المالي الحقیقي اسئولیتھا عن توفیر نظام رقابة فاألصول،  وبم

 لھا، وعن نتائج أعمالھا وتدفقاتھا النقدیـــة.
 

طالع على كافة حساباتھا وتّم تمكینھم من اال يالبیانات والسجالت والوثائق والمعلومات الالزمة لتدقیق بیانات الشركة المالیة لمدققكما تقراإلدارة التنفیذیة بأنھ قد تّمت إتاحة كافة 
المركز المالي الحقیقي للشركة، وعن رتآھا المدققین ضروریة ألداء مھمتھم، وأن البیانات المالیة للشركة تكشف بأمانة ووضوح عن االمستندات والوثائق وإتاحة كافة المعلومات التي 

 نتائج أعمالھا وتدفقاتھا النقدیة.
 

كتمال المعلومات والبیانات الواردة في البیانات والتقاریرالمالیة للشركة ومرفقاتھا وأنھ یتم عرضھا بصورة سلیمة وعادلة وأنھا تعد االمالیة،  بصحة ودقة و –كما یقر نائب الرئیس 
 بة الدولیـــــة.وفقاً لمعاییر المحاس

 
 

 
 :              علي مصطفي الحاتي 

 
 

 
 المالیة  –نائب الرئیس 

 
 :                                                                                 التوقیـــــــــــــــــــــع
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 قرار وتعھد مجلس اإلدارة حول التقاریر المالیة إ
 

 
 

والتي تتضمن بیان األرباح أو الخسائر المجمع، بیان یقر مجلس إدارة شركة الدیرة القابضة ( ش.م.ك.ع.) بمسئولیتھ عن سالمة ونزاھة كافة البیانات والتقاریرالمالیة السنویة للشركة،  
یضاحات حول البیانات المجمع، بیان التغیرات فى حقوق الملكیة المجمع، بیان التدفقات النقدیة المجمع واإل ياألرباح أوالخسائر واالیرادات الشاملة األخرى المجمع، بیان المركز المال

نھ تم إعدادھا وفقاً لمعاییر المحاسبة الدولیة، وأن الشركة تحتفظ بالسجالت والمستندات المحاسبیة حسب األصول، وبمسئولیتھ عن توفیر أ، و2020دیسمبر  31المالیة المجمعة كما في 
لحقیقي لھا، وعن نتائج أعمالھا وتدفقاتھا عل في الشركة، وأنھم یتحملون المسئولیة حال ثبوت أن البیانات والتقاریرالمالیة للشركة ال تعبر بصدق عن المركز المالي اانظام رقابة ف

 النقدیة.
 

حساباتھا وتّم تمكینھم من االطالع على كافة المستندات  يكما یقــر المجلس بأنھ قد أتاح كافة البیانات والسجالت والوثائق والمعلومات الالزمة لتدقیق بیانات الشركة المالیة لمدقق
ج رتآھا المدققین ضروریة ألداء مھمتھم، وأّن البیانات المالیة للشركة تكشف بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقیقي للشركة،  وعن نتائاوالوثائق وإتاحة كافة المعلومات التي 

 أعمالھا وتدفقاتھا النقدیة.
 

لبیانات والتقاریرالمالیة للشركة ومرفقاتھا وأنھ یتم عرضھا بصورة كتمال المعلومات والبیانات الواردة في ااكما یقر رئیس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة بصحة ودقة و
 سلیمة وعادلة وأنھا تعد وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیــــة.

 
  

 أعضاء مجلس إدارة شركة الدیرة القابضة :

 التوقیـــع الصفة االســــم

 ذيـــغیر تنفی   -       رئیس مجلس اإلدارة    طالل بدر البحــــر  -1
. 

  غیر تنفیذي   -   نائب رئیس مجلس االدارة  بـدر جاسم الھاجري  -2
  مستقــــل     -        عضو مجلس إدارة     صالح محمد التنیب  -3

 غیر تنفیذي   -         عضو مجلس إدارة    رامي خالد عبدهللا  -4
 

  تنفیـــذي     -         عضو مجلس إدارة    رامي ایھ حبلـي  -5
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 تقریر لجنة التدقیق السنوي للجمعیة العامة العادیة 
 

 المقدمة
 
( في دولة الكویت، تم تكوین لجنة التدقیق ) "اللجنة" ( المنبثقة من مجلس إدارة الشركة ) "المجلس" ( وتم  "الھیئة" ( بتعلیمات ھیئة أسواق المال )ة" الشرك" تزاماً من شركة الدیرة القابضة ال

لجنة باالستقاللیة ، والذي یوضح كیفیة ومعاییر اختیار أعضاء اللجنة، ومدة اللجنة، ومھام ومسؤولیات وصالحیات اللجنة، وقواعد عملھا. وتتمتع الاألدارةاعتماد میثاق عمل اللجنة من مجلس 
 التامة عن اإلدارة التنفیذیة في الشركة.

 

والذي نص على أنھ یجب أن )  4 بند رقم 9 – 9 مادة رقم(التنفیذیة الصادرة عن ھیئة أسواق المال في دولة الكویت  الالئحةوبناء على ما ورد في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من 
  2021. (، تم إعداد ھذا التقریر بھدف تالوتة في اجتماع الجمعیة العامة للشركة المنوي عقده في الربع الثاني منالتدقیق الجمعیة العامة تالوة تقریر لجنةتتضمن بنود جدول أعمال 

سناد أعمال التدقیق الداخلي إلى جھة استشاریة متخصصة للمساعدة في أعمال قامت الشركة بإنشاء نشاط للتدقیق الداخلي یتمتع باالستقاللیة  الفنیة من خالل التبعیة المباشرة للجنة التدقیق. تم إ
 التدقیق الداخلي على مستوى الشركة .

 

 أو خبرة عملیة في مجال المحاسبة والمالیة./علمیة و مؤھالتلدى جمیع أعضاء اللجنة 
 

جتماعات بأرقام متتابعة للسنة التي انعقدت فیھا وتم الھ ونھایتھ. وقد تم ترقیم محاضر اوتاریخھ وساعة بدایت االجتماعتقوم أمانة سر اللجنة بكتابة كافة محاضر اجتماعات اللجنة ومبیناً فیھا مكان 
أو المجلس تم توفیر /كافة المعلومات والبیانات المطلوبة بشكل دقیق وفي الوقت المناسب لجمیع أعضاء اللجنة وتبویبھا وحفظھا بطریقة سھل الرجوع إلیھا. وحرصاً من اللجنة على ضمان توفیر 

 كافة المعلومات والبیانات المحدثة التي قد یحتاجھا أي عضو لدى أمین سر اللجنة.
 

 رأي اللجنة عن نظم الرقابة الداخلیة المطبقة داخل الشركة
وكفاءة عملیاتھا من مختلف  الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلیة مناسبة ومرضیة وتغطي جمیع أنشطة الشركة، وتعمل على الحفاظ على سالمة الشركة المالیة ودقة بیاناتھاترى اللجنة أن لدى 

 الجوانب، والھیكل التنظیمي للشركة یراعي:
 

 التحدید السلیم للسلطات والمسؤولیات .1
 من المجلس.وقیع المزدوج للعملیات المالیة والمحاسبیة وبما ال یتعارض مع جدول الصالحیات المعتمدوالرقابة المزدوجة، والتالفحص  .2
 الرئیسیة من ھذا المبدأ:من األنظمة الیدویة واالنظمة األلیة المستخدمة .  األھداف  في كافة عملیات الشركة التي تتم  (  Segregation of incompatible duties)مبدأ الفصل بین المھام غیر المتوافقة   .3

 

 تقلیل فرصة إخفاء أي عملیة یجري تنفیذھا. .أ
 تقلیل قدرة شخص واحد على التحكم في جمیع مراحل عملیة ما. .ب
 الحد من تضارب المصالح. .ج
 تقلیل مخاطر االحتیال . .د

 

الرقابة الداخلیة وتوفر معلومات دقیقة وشفافة، ومطبق لدى الشركة مصفوفة صالحیات تحدد حدود الدخول والتعامل مع ترى اللجنة أن الشركة تعتمد على مجموعة من أنظمة المعلومات المتطورة، وتساھم بفاعلیة في 
عن الشركة. وتضمن إدارة الشركة بأن الصالحیات لتوقیع باإلضافة لذلك تموضع حدود للصالحیات من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة لتعكس صالحیات اتخاذ القرارات، وتم تحدید المفوضین با أنظمة المعلومات.

 متطلبات بیئة العمل وأي تغییرات في الھیكل التنظیمي للشركة. الممنوحة للموظفین تتوافق مع مسؤولیاتھم بمستوى مقبول من التفویض وفصل المھام، وتخضع صالحیات ومسؤولیات الموظفین إلى المراجعة حسب
 



    

  31| شركة الدیرة القابضة |  السنويالتقریر 

 

 
 

لإلدارة العلیا، ویتم إبالغ كافة  تشمل الرقابة التشغیلیة واإلداریة والمحاسبیة، ویجري تطبیقھا بصفة مستمرة، وتتم مناقشة أنشطة وأداء الشركة من خالل اجتماعات دوریةإجراءات الرقابة الداخلیة 
ختبارات التي تستھدف التأكد االتدریب الموظفین وإجراءات الفحص ومنھا في  لالستفادةیة المعنیین في إدارات الشركة بكل القرارات، ویتم حفظ وتصنیف كافة الوثائق المتعلقة بنظام الرقابة الداخل

 شخاص المختصین والمفوضین بذلك وفق تعلیمات اإلدارة.أالنح صالحیة الوصول إلیھا فقط إلى من كفاءة وفاعلیة النظام، وتحتفظ اإلدارات بالملفات والسجالت الخاصة بھا في مكان آمن وتم
 

 إنجازات اللجنة
 

سعیھا للتأكد من سالمة ونزاھة التقاریر المالیة للشركة، فضالً عن التأكد من كفایة وفاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة في  خاللعملت اللجنة على ترسیخ ثقافة االلتزام داخل الشركة وذلك من 
 2020:الشركة. وكانت أبرز انجازات اللجنة خالل عام 

 

 عتمادھا.ال األدارةمراجعة البیانات المالیة المرحلیة والسنویة المجمعة للشركة والتوصیة لمجلس  .1
ق البیانات المالیة المرحلیة والسنویة االجتماع بمراقب الحسابات المستقل ومناقشة التقاریر والبیانات المالیة، والتأكد من عدم وجود أي تدخالت أو معوقات واجھتھ خالل تدقی .2

 جمعة  للشركة من قبل اإلدارات التنفیذیة أو مجلس اإلدارة .الم
 متابعة أداء مراقب الحسابات المستقل وتقییم استقاللیتھ ، ورفع توصیة لمجلس اإلدارة إلعادة  تعیینھ. .3
حظات وتنفیذ التوصیات الق مستقل، ومتابعة معالجة المدقیالمطبقة في الشركة والذي صدر من مكتب ت ICR)استعراض ومناقشة تقریر تقییم ومراجعة نظم الرقابة الداخلیة ( .4

 التي وردت في التقاریر السابقة.
ث سنوات الماضیة والذي صدر من مكتب تدقیق مستقل غیر الذي قام بتقییم ومراجعة نظم الرقابة الإدارة التدقیق الداخلي خالل الثاستعراض ومناقشة تقریر مراجعة وتقییم أداء  .5

 الداخلیة.
د تم عرض التقریر على تقریر لجنة التدقیق السنوي عن مدى كفایة نظم الرقابة الداخلیة المطبقة في الشركة والذي یتضمن رأي وتوصیات اللجنة في ھذا الشأن، وقإعداد  .6

 مجلس اإلدارة .
 في الجمعیة العامة. لتالوتةإعداد تقریر لجنة التدقیق تمھیدا  .7
 اعتماد خطة التدقیق الداخلي السنویة. .8
ات وتنفیذ التوصیات التي وردت في استعراض ومناقشة تقاریر التدقیق الداخلي ( من ضمنھا تقریر تقییم نظم الرقابة الداخلیة المطبقة في الشركة ) ومتابعة معالجة المالحظ .9

 ھذه التقاریر.
 

رارات بشفافیة. ویتابع المجلس عمل اللجنة بشكل دوري للتحقق من قیامھا باالعمال الموكلة إلیھا، وقد قامت اللجنة بتبلیغ مجلس اإلدارة بما قامت بھ وتوصلت إلیھ من نتائج وما اتخذتھ من ق
 وتتحمل اللجنة المسؤولیة عن أعمالھا أمام مجلس اإلدارة . 

طالع والقیام بواجباتھا ضاء اللجنة، والتي مكنتھا من االالوقت المناسب لجمیع أعوقد قامت اإلدارة التنفیذیة في الشركة بتوفیر كافة المعلومات والبیانات التي تحتاجھا اللجنة بشكل كامل ودقیق وفي 
 ومھامھا بكفاءة وفاعلیة.

ً بأعلى معاییر الشفافیة؛ وضعت الشركة اآللیة التي تُتیح في حال وجود تعارض بین توصیات لجنة التدقیق وقرارات المجلس، خاصة اللجنة فیما  عندما یرفض المجلس اتباع توصیات والتزاما
سبب أو أو المدقق الداخلي، حیث یلتزم المجلس وفي حال وجود أي تعارض، بأن یتضمن تقریر الحوكمة الخاص بھ بیانا یفصل بوضوح ھذه التوصیات وال/یتعلق بمراقب الحسابات الخارجي و

 األسباب وراء قرار المجلس عدم التقید بھا.
 

  لم یكن ھناك أي تعارض بین توصیات لجنة التدقیق وقرارات مجلس اإلدارة . 2020خالل عام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 رامي خالد عبدهللا                                                                                                                                                                                

 ئیس لجنة التدقیقر                                                                                                                                                        
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 مدققون ومستشارون

 الطابق التاسع –برج أ  – یرعمارة السوق الكب
9تلفون:  – 3900 2244 (965)                       

8451فاكس:  2243 (965)                           
 الكویت – 13030 –صفاة  2986ص.ب.: 

  gt@gtkuwait.comالبرید االكتروني :
www.grantthornton.com.kw 

 
 المستقلتقریر مراقب الحسابات 

 

 الى السادة المساھمین
 ش.م.ك.ع –شركة الدیرة القابضة 

 الكویت
 

 التقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة 
 

 الرأي
 2020دیسمبر  31ش.م.ك.ع. ("الشركة األم") والشركات التابعة لھا ("المجموعة")، والتي تتضمن بیان المركز المالي المجمع كما في  -القابضة قمنا بتدقیق البیانات المالیة المجمعة لشركة الدیرة 

مع وبیان التدفقات النقدیة المجمع للسنة المنتھیة في ذلك جوبیان األرباح أو الخسائر المجمع وبیان األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى المجمع، وبیان التغیرات في حقوق الملكیة الم
 التاریخ، واالیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة، بما في ذلك ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.

، ونتائج أعمالھا المجمعة وتدفقاتھا النقدیة 2020دیسمبر  31للمجموعة كما في برأینا، أن البیانات المالیة المجمعة المرفقة تظھر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادیة، المركز المالي المجمع 
  المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة .

 

 أساس ابداء الرأي
كما . الوارد في تقریرنا المجمعة مسؤولیات مراقب الحسابات حول تدقیق البیانات المالیةقد تم شرحھا ضمن بند  لقد قمنا بأعمال التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق. إن مسؤولیاتنا وفق تلك المعاییر

بااللتزام بمسؤولیاتنا األخالقیة بما یتوافق لمتطلبات میثاق األخالقیة للمحاسبین المھنیین الصادر عن المجلس الدولي لمعاییر األخالقیات المھنیة للمحاسبین ، كما قمنا  اننا مستقلون عن المجموعة وفقا
 كون أساسا في ابداء رأینا.مع متطلبات المجلس الدولي لمعاییر األخالقیات المھنیة للمحاسبین. اننا نعتقد بأن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا، كافیة ومالئمة لت

 

 عدم تأكد مادي متعلق بمبدأ اإلستمرایة
د.ك وھو ما یتجاوز ثالثة ارباع رأس  16,627,425بلغت  2020دیسمبر  31حول البیانات المالیة المجمعة والذي یشیر الى ان الخسائر المتراكمة للمجموعة كما في  (6)نلفت االنتباه الى االیضاح 

 د.ك. 15,414,844مال المجموعة، كما تجاوزت الخصوم المتداولة للمجموعة أصولھا المتداولة بمبلغ 
داد ھذه البیانات المالیة المجمعة على أساس مبدأ على الرغم من أن ھذه الحالة قد تشیر الى وجود شك جوھري في قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة، فقد قامت إدارة المجموعة بإع

 ي. ان استنتاجنا غیر معدل فیما یتعلق بھذا االمر.) : مفھوم المحاسبة االساس6االستمراریة نظراً لألسباب المبینة في ایضاح رقم (
  

 أمور التدقیق الرئیسیة 
 للسنة الحالیة. ولقد تم استعراض تلك األمور ضمن فحوى تقریرناان أمور التدقیق الرئیسیة، حسب تقدیراتنا المھنیة، ھي تلك األمور التي كان لھا األھمیة الكبرى في تدقیق البیانات المالیة المجمعة 

 ا بتحدید األمر المبین أدناه كأمر التدقیق الرئیسي.حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة ككل، والى التوصل الى رأینا المھني حولھا، وإننا ال نبدي رأیا منفصال حول تلك األمور. كما قمن
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 اإلستثمار في الشركات الزمیلة
 ً أي من مجموع أصول المجموعة وفقا لطریقة حقوق الملكیة المحاسبیة مع االخذ في االعتبار أي ھبوط في القیمة اذا ما توفر  یتم المحاسبة عن االستثمار في الشركات الزمیلة والذي یمثل جزءاً ھاما

ول الشركات الزمیلة والقیمة المدرجة لھذه الشركات مؤشر على ذلك. ان االستثمار في الشركات الزمیلة یعتبر جوھریا بالنسبة ألعمال التدقیق التي قمنا بھا نظرا لحصة المجموعة في صافي أص
 ثمار في الشركات الزمیلة وبالتالي اعتبرنا ذلك من امور التدقیق الرئیسیة.الزمیلة. اضافة الى ذلك، تستخدم االدارة االحكام والتقدیرات لتحدید ھبوط قیمة االست

قمنا بتحدید ما اذا كان ھناك اي ھبوط كبیر أو متواصل في تضمنت اجراءات التدقیق التي قمنا بھا تقییم اعتبارات االدارة لمؤشرات ھبوط قیمة االستثمار في الشركات الزمیلة ومن ھذه االعتبارات 
ھیكلیة في قطاع االعمال الذي تعمل فیھ الشركة المستثمر بھا او أي تغیرات عكسیة جوھریة في البیئة السوقیة او القانونیة التي تعمل فیھا الشركة المستثمر بھا كما أخذنا في االعتبار التغیرات ال القیمة

 مستثمر بھا والتغیرات في مركزھا المالي.او التغیرات في البیئة السیاسیة او القانونیة بما یؤثر على انشطة الشركات ال
 حول البیانات المالیة المجمعة. 10ان افصاحات المجموعة المتعلقة بالشركات الزمیلة متضمنة في ایضاح رقم 

 

  2020دیسمبر  31المعلومات األخرى المدرجة في التقریر السنوي للمجموعة للسنة المنتھیة في 
، بخالف البیانات المالیة المجمعة و 2020دیسمبر  31االخرى. تتألف المعلومات االخرى من المعلومات الواردة في التقریر السنوي للمجموعة للسنة المنتھیة في ان االدارة مسؤولة عن المعلومات 

لحصول على ما تبقى من اقسام التقریر السنوي للمجموعة بعد تاریخ تقریر تقریر مراقب الحسابات حولھا. لقد حصلنا على تقریر مجلس ادارة الشركة االم قبل تاریخ تقریر مراقب الحسابات ونتوقع ا
 مراقب الحسابات.

 ت.ان رأینا حول البیانات المالیة المجمعة ال یغطي المعلومات االخرى المرفقة ونحن النبدي أي شكل من أشكال التأكیدات على تلك المعلوما
بقة جوھریا مع فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات االخرى المبینة أعاله واثناء القیام بذلك، نقوم بالنظر فیما اذا كانت المعلومات االخرى غیر متطا فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة،

قد یشوبھا اخطاء مادیة. وإذا ما استنتجنا، بناء على االعمال التي قمنا بھا، بأن المالیة المجمعة المرفقة أو مع معلوماتنا التي تم الحصول علیھا أثناء عملیة التدقیق او غیر ذلك من األمور التي  البیانات
 ھناك فعال اخطاء مادیة ضمن تلك المعلومات االخرى، فالمطلوب منا بیان تلك األمور. لیس لدینا اي شيء للتقریر عنھ في ھذا الشأن. 

 

 البیانات المالیة المجمعةمسؤولیة االدارة و المسؤولین عن تطبیق الحوكمة حول 
ن نظام الضبط الداخلي الذي تراه مناسبا لتمكینھا من اعداد ان االدارة ھي الجھة المسؤولة عن اعداد وعرض ھذه البیانات المالیة المجمعة بشكل عادل وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ، وع

 سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.البیانات المالیة المجمعة بشكل خال من فروقات مادیة 
،عند الحاجة، عن األمور المتعلقة بتحقیق تلك االستمراریة وإلعداد ھذه البیانات المالیة المجمعة، تكون ادارة المجموعة مسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة، واالفصاح 

 ن بنیة االدارة تصفیة المجموعة أو ایقاف أنشطتھا، أو عدم توفر أي بدیل آخر واقعي سوى اتخاذ ھذا اإلجراء.وتطبیق مبدأ االستمراریة المحاسبي، ما لم یك
 ان المسؤولین عن تطبیق الحوكمة ھم الجھة المسؤولة عن مراقبة عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة.

 
 ةمسؤولیات مراقب الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة المجمع

الخطأ، واصدار تقریر التدقیق الذي یحتوي على رأینا.ان ان أھدافنا ھي الحصول على تأكیدات معقولة بأن البیانات المالیة المجمعة، ككل، خالیة من فروقات مادیة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو 
منفذة وفق متطلبات المعاییر الدولیة للتدقیق، سوف تكتشف دائما األخطاء المادیة في حالة وجودھا. إن الفروقات التأكیدات المعقولة ھي تأكیدات عالیة المستوى، ولكنھا ال تضمن بأن مھمة التدقیق ال

 تلك البیانات المالیة المجمعة.  للمستخدم بناء على ما ورد فيیمكن أن تنشأ من الغش أو الخطأ وتعتبر مادیة سواء كانت منفردة أو مجتمعة، عندما یكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصادیة 
 

 التدقیق.كما أننا: وكجزء من مھام التدقیق وفق المعاییر الدولیة للتدقیق، نقوم بممارسة التقدیرات المھنیة واالحتفاظ بمستوى من الشك المھني طیلة أعمال
ت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصمیم وتنفیذ اجراءات التدقیق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر، نقوم بتحدید وتقییم مخاطر الفروقات المادیة في البیانات المالیة المجمعة، سواء كان •

لخطأ، حیث أن تعتبر أعلى من تلك المخاطر الناتجة عن اوالحصول على أدلة التدقیق الكافیة والمالئمة لتوفر لنا أساسا إلبداء رأینا.إن مخاطر عدم اكتشاف الفروقات المادیة الناتجة عن الغش 
 الغش قد یشمل تواطؤ، أو تزویر، أو حذوفات مقصودة، أو عرض خاطئ أو تجاوز إلجراءات الضبط الداخلي.

 الداخلي للمجموعة.ول فعالیة اجراءات الضبط فھم اجراءات الضبط الداخلي التي لھا عالقة بالتدقیق لغرض تصمیم اجراءات التدقیق المالئمة حسب الظروف، ولكن لیس لغرض ابداء الرأي ح •
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 مسؤولیات مراقب الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة المجمعةتابع / 
 

 واالیضاحات المتعلقة بھا والمعدة من قبل االدارة.تقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة المطبقة  •
نقرر فیما اذا كان ھناك أمور جوھریة قائمة ومرتبطة االستنتاج حول مالئمة استخدام االدارة لألسس المحاسبیة في تحقیق مبدأ االستمراریة، وبناء على أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا، سوف  •

لك ضمن وك جوھریة حول قدرة المجموعة على تحقیق االستمراریة. واذا ما توصلنا الى وجود تلك الشكوك الجوھریة، فإن علینا أن نلفت االنتباه لذبأحداث أو ظروف قد تشیر الى وجود شك
یؤدي ذلك الى تعدیل رأینا. ان استنتاجاتنا تعتمد على أدلة  تقریر التدقیق والى االفصاحات المتعلقة بھا ضمن البیانات المالیة المجمعة، أو في حالة ما اذا كانت تلك االفصاحات غیر مالئمة، سوف

 وعة على تحقیق االستمراریة. التدقیق التي حصلنا علیھا حتى تاریخ تقریر التدقیق. ومع ذلك فإنھ قد یكون ھناك أحداث أو ظروف مستقبلیة قد تؤدي الى عدم قدرة المجم
لقة بھا ناحیة العرض والتنظیم والفحوى، بما في ذلك االفصاحات، وفیما اذا كانت تلك البیانات المالیة المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتع تقییم االطار العام للبیانات المالیة المجمعة من •

 بشكل یحقق العرض الشامل بشكل عادل.
رى الواردة ضمن المجموعة إلبداء رأي حول البیانات المالیة المجمعة. اننا مسؤولون عن توجیھ الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة عن المعلومات المالیة الخاصة بالشركات او األنشطة األخ •

 واالشراف على واداء اعمال تدقیق المجموعة. ال نزال المسؤولین الوحیدین عن رأینا حول اعمال التدقیق التي قمنا بھا. 
ى، خطة واطار وتوقیت التدقیق واألمور الجوھریة األخرى التي یتم اكتشافھا، بما في ذلك نقاط الضعف الجوھریة في نقوم بالعرض على المسؤولین عن تطبیق الحوكمة ، وضمن امور أخر •

 نظام الضبط الداخلي التي تلفت انتباھنا أثناء عملیة التدقیق.
ة باالستقاللیة، وتزویدھم بكافة ارتباطاتنا أو أي أمور أخرى قد تشیر الى وجود شكوك في كما نقوم بتزوید المسؤولین عن تطبیق الحوكمة بما یفید التزامنا بمتطلبات أخالقیة المھنة المتعلق •

 استقاللیتنا، والتدابیر التي تم اتخاذھا ، إن وجدت.
 

الكبرى في تدقیق البیانات المالیة المجمعة للسنة الحالیة وتم ومن بین األمور التي یتم التواصل بھا مع المسؤولین عن تطبیق الحوكمة، تلك األمور التي تم تحدیدھا من قبلنا على أن لھا األھمیة 
المحلیة تحد من االفصاح عن أمر معین، أو في حاالت نادرة  اعتبارھا بذلك، من أمور التدقیق الرئیسیة.  ولقد قمنا باإلفصاح عن تلك األمور ضمن تقریر التدقیق، ما لم تكن القوانین أو التشریعات

 فصاح عنھا ضمن تقریرنا تجنبا لنتائج عكسیة قد تحدث نتیجة االفصاح عنھا والتي قد تطغى على المصلحة العامة.جدا، قررنا عدم اال
 

 التقریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعات األخرى
تقریر مجلس ادارة الشركة األم فیما یتعلق بھذة البیانات المالیة المجمعة، متفقة مع ما ھو برأینا أن الشركة األم تحتفظ بسجالت محاسبیة منتظمة وان البیانات المالیة المجمعة والبیانات الواردة في 

لشركات معة تتضمن جمیع المعلومات التي یتطلبھا قانون اوارد في تلك السجالت. وقد حصلنا على كافة المعلومات واالیضاحات التي رأیناھا ضروریة ألغراض التدقیق، كما أن البیانات المالیة المج
نھ في حدود المعلومات التي توفرت لنا، لم والئحتھ التنفیذیة وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة األم، والتعدیالت الالحقة لھم، وأن الجرد قد أجري وفقا لألصول المرعیة، وأ 2016) لسنة 1رقم (

لشركات والالئحة التنفیذیة أو عقد التأسیس أو النظام األساسي للشركة األم، والتعدیالت الالحقة لھم، على وجھ یؤثر مادیا في ، مخالفات ألحكام قانون ا 2020دیسمبر  31تقع خالل السنة المنتھیة في 
 نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي.

 

دیس�مبر  31ھیئ�ة أس�واق الم�ال والتعلیم�ات المتعلق�ة ب�ھ خ�الل الس�نة المالی�ة المنتھی�ة ف�ي  بش�أن 2010لسنة  7نبین أیًضا أنھ، حسبما وصل إلیھ علمنا واعتقادنا، لم تقع أیة مخالفات ألحكام القانون رقم 
 على وجھ قد یكون لھ تأثیر مادي على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي. 2020

 
 )CPAعبداللطیف محمد العیبان (

 فئة أ ) 94(مراقب مرخص رقم 
 القطامي والعیبان وشركاھم –جرانت ثورنتون 

 

  الكویت
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 بیان األرباح أو الخسائر المجمع         

  

  
 ایضاحات

 السنة المنتھیة 
 دیسمبر 31في 

2020 

 السنة المنتھیة
 دیسمبر 31في 

2019 
 د.ك د.ك   

     یراداتاإل
 )1,978( (591)   التغیر في القیمة العادلة الستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 3,206 -   ربح من بیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 199,809 (1,731,204)  10 حصة في نتائج شركات زمیلة

 15,299 11,455   ایرادات توزیعات ارباح
 391,160 11,619   ایرادات اخرى

   (1,708,721) 607,496 

     األخرىالمصاریف واألعباء 
 )148,996( (125,678)   تكالیف الموظفین

 )280,890( (171,956)   مصاریف عمومیة واداریة ومصاریف أخرى
 )474,407( (294,826)  8 تكالیف تمویل

 )145,800( -  12.1 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

   (592,460) )1,050,093( 

 )442,597( (2,301,181)   خسارة السنة

     الخاصة بـ :
 (350,247) (2,297,757)   مساھمي الشركة االم

 (92,350) (3,424)   الحصص غیر المسیطرة

   (2,301,181) )442,597( 

 فلس )9.9( فلس )64.8(  9 خسارة السھم األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي الشركة األم
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 الشاملة األخرى المجمع یراداتبیان األرباح أو الخسائر واإل             

 

  

 

 السنة المنتھیة

دیسمبر 31في   

2020 

 

 السنة المنتھیة

دیسمبر 31في   

2019 

 د.ك د.ك  

 (442,597) (2,301,181)  خسارة السنة

    

    اإلیرادات / (الخسائر) الشاملة االخرى:

    بنود سیتم تحویلھا الحقا الى بیان األرباح أو الخسائر المجمع:

 (1,006,615) 1,539,337  حصة في االیرادات/ (الخسائر) الشاملة االخرى للشركات الزمیلة

    األرباح أو الخسائر المجمع:بنود لن یتم تحویلھا الحقا الى بیان 

    استثمارات فى أوراق حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى:

 (645,236) 85,359  صافي التغیر في القیمة العادلة الناتج خالل السنة  -

 (1,651,851) 1,624,696  (الخسائر) الشاملة األخرى للسنة مجموع اإلیرادات/

 (2,094,448) (676,485)  مجموع الخسائر الشاملة للسنة

    الخاصة بـ :

 (2,002,098) (673,061)  مساھمي الشركة األم

 (92,350) (3,424)  الحصص غیر المسیطرة

  (676,845) (2,094,448) 
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 بیان المركز المالي المجمع            
 

 

 ایضاحات االصول
 دیسمبر 31

2020 
 دیسمبر 31

2019 
 د.ك د.ك  اصول غیر متداولة

 12 12  ممتلكات واالت ومعدات
 17,490,079 17,160,944 10 استثمار في شركات زمیلة

 2,282,250 2,367,609 11 بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة االخرىاستثمارات 
  19,528,565 19,772,341 

    اصول متداولة
 351,401 226,781 12 ذمم مدینة و أصول أخرى 

 4,139 3,548  استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 43,737 16,631  النقد وشبھ النقد

  246,960 399,277 
 20,171,618 19,775,525  مجموع االصول

    حقوق الملكیة والخصوم
    حقوق الملكیة

 19,737,880 19,737,880 13 رأس المال
 )1,011,517( 610,612 14 بنود أخرى في حقوق الملكیة

 )14,194,967( (16,627,425)  خسائر متراكمة
 4,531,396 3,721,067  بمساھمي الشركة االممجموع حقوق الملكیة الخاصة 

 239,577 236,153  الحصص غیر المسیطرة
 4,770,973 3,957,220  مجموع حقوق الملكیة

 

    الخصوم

    خصوم غیر متداولة
 153,377 156,501  مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

  156,501 153,377 
 

    خصوم متداولة

 15,247,268 2,204,007 15 وخصوم اخرىذمم دائنة 
 - 13,457,797 16 قروض ألجل من أطراف ذات صلة

  15,661,804 15,247,268 
 15,400,645 15,818,305  مجموع الخصوم

 20,171,618 19,775,525  مجموع حقوق الملكیة والخصوم
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 طــالل بــــدر البحـــر
 رئیس مجلس اإلدارة
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 بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع                  

 حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم 

 
 

الحصص غیر 
 المجموع المسیطرة

 

 
 

 رأس
 المال 

بنود أخرى في 
 حقوق الملكیة

 )14(ایضاح 
 خسائر
 متراكمة

 
 المجموع
  الفرعي

 
 
 

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك 

 4,770,973 239,577 4,531,396 )14,194,967( )1,011,517( 19,737,880  2020 ینایر 1الرصید في 
 (2,301,181) (3,424) (2,297,757) (2,297,757) - - خسارة السنة

 1,624,696 - 1,624,696 - 1,624,696 - االیرادات الشاملة األخرى
 (676,485) (3,424) (673,061) (2,297,757) 1,624,696 - مجموع االیرادات/ (الخسائر) الشاملة للسنة

محقق من استثمارات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من  خالل اإلیرادات  ربححصة في 
 - - - 2,567 (2,567)  الشاملة األخرى مملوكة من قبل شركة زمیلة

 (23,531) - (23,531) (23,531) - - أثر التغیر في نسبة ملكیة شركة تابعة لشركة زمیلة
 (113,737) - (113,737) (113,737) - - أثر التغیر في ملكیة الشركة الزمیلة نتیجة شراء أسھم خزینة 

 3,957,220 236,153 3,721,067 (16,627,425) 610,612 19,737,880  2020دیسمبر 31الرصید في 
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 حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم

 
 

الحصص غیر 
 المجموع المسیطرة

 

 
 

 رأس المال

بنود أخرى في 
 حقوق الملكیة

 )14(ایضاح 

 
 خسائر

 متراكمة

 
 المجموع
 الفرعي

  
 
 

 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك 
 6,894,346 331,927 6,562,419 (13,107,384) (68,077) 19,737,880 2019ینایر  1الرصید في 
 )442,597( )92,350( )350,247( )350,247( - - خسارة السنة

 )1,651,851( - )1,651,851( - )1,651,851( - الخسائر  الشاملة االخرى للسنة
 (2,094,448) )92,350( )2,002,098( )350,247( )1,651,851( - مجموع الخسائر الشاملة للسنة

خسائر محققة من استثمارات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى مملوكة 
 - - - )37,022( 37,022 - من قبل المجموعة

ملكیة بالقیمة العادلة من  خالل اإلیرادات الشاملة األخرى حصة في خسائر محققة من استثمارات حقوق 
 - - - )671,389( 671,389 - مملوكة من قبل شركة زمیلة

 )28,925( - )28,925( )28,925( - - أثر التغیر في نسبة ملكیة شركة تابعة لشركة زمیلة
 4,770,973 239,577 4,531,396 )14,194,967( )1,011,517( 19,737,880 2019دیسمبر  31الرصید في 
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 بیان التدفقات النقدیة المجمع
    

 
 

 

 السنة المنتھیة 
 دیسمبر 31في 

2020  

 السنة المنتھیة
 دیسمبر 31في  

2019  
 د.ك  د.ك  انشطة التشغیل
 )442,597(  (2,301,181)  خسارة السنة 

     تعدیالت لـ :
 145,800  -  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 15,511  14,023  مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 (15,299)  (11,455)  ایرادات توزیعات ارباح

 (199,809)  1,731,204  حصة في نتائج شركات زمیلة
 474,407  294,826  تكالیف تمویل

  )272,583(  (21,987) 
     التغیرات في اصول وخصوم التشغیل :

 4,630  591  استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 12,898  124,620  ذمم مدینة و أصول أخرى
 (67,086)  119,710  ذمم دائنة وخصوم أخرى

 -  )10,899(  مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
 (71,545)  (38,561)  أنشطة التشغیل  صافي النقد المستخدم في

 
 انشطة االستثمار

    

 5,828  -  المحصل من بیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل االیرادات الشاملة األخرى
 15,299  11,455  ایرادات توزیعات ارباح مستلمة

 21,127  11,455  الناتج  من أنشطة االستثمار صافي النقد
     انشطة التمویل

 (585)  -  تكالیف تمویل مدفوعة
 (585)  -  صافي النقد المستخدم في انشطة التمویل

 (51,003)  (27,106)  صافي النقص في النقد وشبھ النقد
 94,740  43,737  السنةبدایة النقد وشبھ النقد في 

 43,737  16,631  السنةنھایة النقد وشبھ النقد في 
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 إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 

  التأسیس والنشاط .1
 

تع�دیل الكی�ان الق�انوني للش�ركة وتحویلھ�ا م�ن ش�ركة ذات  2005س�بتمبر  8كشركة كویتیة ذات مسؤولیة محدودة . ت�م بت�اریخ  1998فبرایر  18تأسست شركة الدیرة القابضة ("الشركة األم") بتاریخ 
 مسؤولیة محدوده الى شركة مساھمة كویتیة عامة.

 على تعدیل أغراض الشركة األم لتصبح كما یلي : 2015یونیو  26المنعقدة بتاریخ وافقت الجمعیة العمومیة غیر العادیة 
 ادارة الشركة االم بإدارة الشركات التابعة لھا أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساھم فیھا وتوفیر الدعم الالزم لھا.تقوم  -
 مالیة األخرى.استثمار أموالھا في اإلتجار باألسھم والسندات واألوراق ال -
 تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطھا في الحدود المسموح بھا وفقا للقانون. -
 %.20أس مال الشركة المقترضة عن تمویل أو إقراض الشركات التي تملك فیھا اسھما أو حصصا وكفالتھا لدى الغیر ، وفي ھذه الحالة یتعین أال تقل نسبة مشاركة الشركة في ر -
المعنوی�ة واس�تغاللھا وتأجیرھ�ا للش�ركات التابع�ة لھ�ا أو  لك حقوق الملكیة الصناعیة والملكیة الفكریة المتعلقة بھا والعالمات التجاریة او النماذج الصناعیة وحق�وق االمتی�از وغیرھ�ا م�ن الحق�وقتم -

 لغیرھا سواء داخل الكویت او خارجھا.
 ھا في دولة الكویت وفي الخارج بصفھ مباشرة او بالوكالة .ویكون للشركة االم مباشرة االعمال السابق ذكر

اغراض�ھا ف�ي الكوی�ت أو ف�ي الخ�ارج ، ولھ�ا ان تنش�ىء او  ویجوز للشركة االم ان تكون لھا مصلحة او تشترك باي وجھ مع الھیئات التي تزاول اعماال شبیھة باعمالھا أو التي قد تعاونھ�ا عل�ى تحقی�ق
 ت أو تلحقھا بھا .تشارك او تشتري ھذه الھیئا

 ).7ة في ایضاح إن أسھم الشركة األم مدرجة في بورصة الكویت. المجموعة تتكون من الشركة االم والشركات التابعة لھا (ان تفاصیل الشركات التابعة موضح
 

 دولة الكویت . –) 13049الصفاة ( 4839عنوان الشركة األم : ص.ب 
 . وھي خاضعة لموافقة الجمعیة العامة للمساھمین . 2021 أبریل 5تمت الموافقة على اصدار ھذه البیانات المالیة المجمعة من قبل أعضاء مجلس ادارة الشركة األم بتاریخ 

 

 بیان االلتزام .2
من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التابعة تم إعداد ھذه البیانات المالیة المجمعة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة 

 لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة.
 

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة .3
 

 المعاییر الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة    3.1

 والتي تم تطبیقھا من قبل المجموعة. فیما یلي معلومات حول ھذه المعاییر الجدیدة: 2020ینایر  1 الجدیدة والمعدلة للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعدیسري عدد من المعاییر 

 

 یفعل للفترات السنویة التي تبدأ في المعیار او التفسیر
 2020ینایر  1 تعریف المادیة - 8 ومعیار المحاسبة الدولي 1تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

 2020یونیو  1 )19-كوفید(امتیازات اإلیجار ذات الصلة بجائحة فیروس كورونا  - 16تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
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 تابع / إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة تابع /.3
 
 

 8ومعیار المحاسبة الدولي  1على معیار المحاسبة الدولي تعدیالت 
تم تعدیل مستوى المادیة الذي یؤثر على . ومواءمة التعریف المستخدم في االطار المفاھیمي والمعاییر" المادیة"تعریف  8 ومعیار المحاسبة الدولي 1توضح التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

 ".من المتوقع أن یؤثر بشكل معقول"الى " قد یؤثر"المستخدمین من 
 .لیس لتطبیق ھذه التعدیالت أي تأثیر جوھري على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة

 
 )19-امتیازات اإلیجار ذات الصلة بجائحة فیروس كورونا (كوفید - 16تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

یتطلب من الطرف المستأجر تقییم . متطلبات محددة عندما تكون المحاسبة عن التغییرات في مدفوعات اإلیجار وامتیازات اإلیجار في نطاق ھذه المتطلبات 16مالیة یتضمن المعیار الدولي للتقاریر ال
ومع ذلك، قد یكون تطبیق ھذه المتطلبات على عدد كبیر من عقود اإلیجار . ما إذا كانت امتیازات اإلیجار تمثل تعدیًال على عقد اإلیجار، وإذا كانت كذلك، فیتعین تطبیق أساس محدد للمحاسبة

 .المحتملة أمًرا صعبًا، ال سیما من منظور عملي بسبب الضغوط الناتجة عن ھذه الجائحة
یُسمح للطرف . تُمثل تعدیًال على عقد اإلیجار) 19-كوفید(حة فیروس كورونا تسمح الوسیلة العملیة للطرف المستأجر باختیار عدم إجراء تقییم لتقریر ما إذا كانت امتیازات اإلیجار ذات الصلة بجائ

 .المستأجر بالمحاسبة عن امتیازات اإلیجار كما لو كان التغییر ال یُمثل تعدیًال على عقد اإلیجار
ال . إن ھذا اإلعفاء مخصص فقط للطرف المستأجر الذي تم منحھ امتیازات اإلیجار). 19-دكوفی(تنطبق الوسیلة العملیة فقط على امتیازات اإلیجار المقدمة كنتیجة مباشرة لجائحة فیروس كورونا 

 .تنطبق ھذه التعدیالت على الطرف المؤجر
 : یجب استیفاء جمیع الشروط التالیة

 .نفس المقابل األصلي لعقد اإلیجار أو أقل من ذلك المقابل قبل منح ھذا االمتیاز مباشرةیوفر امتیاز اإلیجار اإلعفاء من المدفوعات التي ینتج عنھا بشكل عام مقابًال لعقد اإلیجار یمثل إلى حد كبیر  •
 لذا فإن الدفعات المدرجة تتمثل في تلك الدفعات المتطلب أن یتم تخفیضھا. 2021یونیو  30یتم منح امتیاز اإلیجار بغرض اإلعفاء من المدفوعات التي كان لھا تاریخ استحقاق أصلي في أو قبل  •

 . 2021یونیو  30غیر أن الزیادات الالحقة في اإلیجارات للمبالغ المؤجلة قد تكون بعد  2021یونیو  30في أو قبل 
 ال توجد تغییرات جوھریة أخرى على الشروط واألحكام األخرى لعقد اإلیجار •

 لیس لتطبیق ھذه التعدیالت أي تأثیر جوھري على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة.
 
 المعاییر المصدرة من مجلس المعاییر الدولیة ولكن غیر المفعلة بعد  .23

 كن لم یتم تفعیلھا بعد ولم یتم تطبیقھا مبكرا من قبل المجموعة.بتاریخ المصادقة على ھذه البیانات المالیة المجمعة، تم اصدار بعض المعاییر والتعدیالت والتفسیرات من قبل مجلس المعاییر الدولیة ول

ریخ التعدیالت. فیما یلي المعلومات حول المعاییر والتعدیالت تتوقع اإلدارة أن یتم تطبیق كافة التعدیالت ذات الصلة ضمن السیاسات المحاسبیة للمجموعة للمرة األولى خالل الفترة التي تبدأ بعد تا
لمجموعة. تم إصدار بعض المعاییر والتفسیرات الجدیدة األخرى ولكن لیس من المتوقع أن یكون لھا تأثیر مادي على والتفسیرات الجدیدة المتوقع أن یكون لھا ارتباط بالبیانات المالیة المجمعة ل

 البیانات المالیة المجمعة للمجموعة.

 

 یفعل للفترات السنویة التي تبدأ في المعیار أو التفسیر
 2022ینایر  1 2020 – 2018التحسینات السنویة دورة 

 2023ینایر  1 التصنیف إلى متداول أو غیر متداول -1التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
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 تابع / إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة
 

 2020 - 2018التحسینات السنویة دورة 
من قبل أي شركة تابعة تقوم بتطبیقھ ألول مرة بعد الشركة األم فیما یتعلق بقیاس فروق ترجمة  1على تبسیط تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة  1تعمل التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

جموعتین من السجالت المحاسبیة لفروق ترجمة العملة التراكمیة على إن الشركة التابعة التي تقوم بتطبیق المعیار ألول مرة بعد الشركة األم قد تكون مطالبة باالحتفاظ بم. ترجمة العملة التراكمیة
 التوازي بناًء على تواریخ 

 .المعیار ألول مرةومع ذلك، فإن التعدیل یوسع اإلعفاء لیشمل فروق ترجمة العملة التراكمیة لتقلیل التكالیف لألطراف التي تقوم بتطبیق . مختلفة لالنتقال إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة
في سبیل تحدید ما إذا كان سیتم إلغاء االعتراف بأي بند من  -إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة " في المائة 10"برسوم االختبار بنسبة  9تتعلق التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
یوضح التعدیل الرسوم التي تدرجھا أي منشأة عند تقییم ما إذا كانت شروط أي بند جدید أو . شأة بتقییم ما إذا كانت الشروط مختلفة بشكل كبیرالمطلوبات المالیة الذي تم تعدیلھ أو استبدالھ، تقوم المن

 .معدل من المطلوبات المالیة تختلف اختالفًا جوھریًا عن شروط المطلوبات المالیة األصلیة
عقود اإلیجار نظًرا للكیفیة التي تم بھا  16تم إبالغ مجلس معاییر المحاسبة الدولیة باحتمالیة نشوء غموض في تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة  -تعدیل األمثلة التوضیحیة  -حوافز اإلیجار 

كجزًءا من النمط الحقیقي للسداد المتعلق بتحسینات  13 المثال التوضیحيقبل التعدیل، تم إدراج . لمتطلبات حوافز اإلیجار 16المرفق بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة  13توضیح المثال التوضیحي 
قرر مجلس معاییر المحاسبة . 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة مباني مستاجرة؛ ولم یُبین المثال بوضوح النتیجة التي تم التوصل إلیھا بشأن ما إذا كان السداد سیفي بتعریف حافز اإلیجار الوارد في 

 .13ولیة إزالة احتمالیة نشوء غموض عن طریق حذف عملیة السداد المتعلقة بتحسینات مباني مستأجرة من المثال التوضیحي الد
 .ال تتوقع اإلدارة بأن یكون لتطبیق ھذه التعدیالت في المستقبل تأثیر جوھري على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة

 

 تصنیف االلتزامات على أنھا متداولة أو غیر متداولة - 1التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
بأنھ لیس لتوقعات  كما أنھا توضح. أن تصنیف االلتزامات على أنھا متداولة أو غیر متداولة یستند إلى حقوق المنشأة كما في نھایة فترة البیانات المالیة 1توضح التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

لقد أضافت إرشادات حول شروط اإلقراض وكیف یمكن أن تؤثر على التصنیف، كما تضمنت متطلبات االلتزامات التي . اإلدارة، ما إذا كان سیتم تأجیل السداد أم ال، تأثیًرا على تصنیف االلتزامات
 .یمكن تسویتھا باستخدام األدوات الخاصة بالمنشأة

 .بأن یكون لتطبیق ھذه التعدیالت في المستقبل تأثیر جوھري على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة ال تتوقع اإلدارة
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة.4
  إن السیاسات المحاسبیة المھمة المطبقة في إعداد ھذه البیانات المالیة المجمعة مبینة أدناه.

 
 

 أساس اإلعداد   4.1
، فیما عدا االستثمارات بالقیمة العادلة من المالیة المجمعة بالدینار الكویتي، وھو عملة العرض والتشغیل الخاصة بالشركة األم، وقد تم إعدادھا على أساس مبدأ التكلفة التاریخیةتم عرض ھذه البیانات 

 . تي تم قیاسھا بالقیمة العادلةخالل االرباح أو الخسائر واالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة االخرى وال
 "بیان االرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى".اختارت المجموعة عرض "بیان االرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى " في بیانین منفصلین وھما: "بیان االرباح أو الخسائر" و 

 الشاملة الخاصة بالشركات التابعة ، بین الشركة األم والحصص غیر المسیطرة بناءا على نسب الملكیة الخاصة بھم. تقوم المجموعة بتخصیص مجموع االیرادات او الخسائر
 

 

 أساس التجمیع   4.2
تأثیر على تلك العوائد من خالل سلطتھا على المنشأة. یتم لى التسیطر الشركة األم على الشركة التابعة عندما تتعرض ، او یكون لھا الحق ، بعوائد متغیرة من مشاركتھا مع المنشأة ویكون لھا القدرة ع

یتم اعداد البیانات المالیة للشركات التابعة لتاریخ لسیطرة. تجمیع الشركات التابعة بالكامل من التاریخ الذي یتم فیھ نقل السیطرة الى المجموعة ویتوقف تجمیعھا من التاریخ الذي تتوقف فیھ تلك ا
یتم عمل التعدیالت لتعكس تأثیر المعامالت الھامة واألحداث األخرى التي تقع بین ھذا زید عن ثالثة اشھر من تاریخ التقریر للشركة األم ، بإستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة. التقریر و التي ال ت

 .التاریخ و تاریخ التقریر للبیانات المالیة للشركة االم
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 المجمعةتابع / ایضاحات حول البیانات المالیة 
 

 .    تابع / السیاسات المحاسبیة الھامة4

 تابع/ أساس التجمیع     4.2

ات المجموعة.  وحیث أن الخسائر غیر المحققة لغرض التجمیع، تم حذف كافة المعامالت واألرصدة بین شركات المجموعة، بما في ذلك األرباح والخسائر غیر المحققة من المعامالت بین شرك
بة للمجموعة ككل. تم تعدیل المبالغ بیع األصول بین شركات المجموعة قد تم عكسھا ألغراض التجمیع، اال أن تلك األصول تم اختبارھا لتحدید أي انخفاض في قیمتھا وذلك بالنسنتیجة معامالت 

 قة للمجموعة.المدرجة في البیانات المالیة للشركات التابعة، أینما وجدت، للتأكد من توحید السیاسات المحاسبیة المطب
 خ الحیازة الى تاریخ االستبعاد.تم تسجیل األرباح أو الخسائر واالیرادات الشاملة األخرى الخاصة بالشركات التابعة التي تم شراؤھا أو استبعادھا خالل السنة، من تاری

أصول الشركة التابعة التي ال تمتلكھا المجموعة.  تقوم المجموعة بفصل االیرادات أو ان الحصص غیر المسیطرة المدرجة كجزء من حقوق الملكیة، یمثل الجزء من أرباح أو خسائر وصافي 
 ص ملكیة كل منھم في تلك الشركات.الخسائر الشاملة للشركات التابعة بین مالكي الشركة األم والحصص غیر المسیطرة وفق حص

افي قیمة االصول باالضافة الى فرق الترجمة التراكمي والشھرة یسجل في بیان االرباح أو الخسائر المجمع. ان القیمة عند بیع حصة مسیطرة في الشركات التابعة، فان الفرق بین سعر البیع وص
عندما یكون مناسبا ، أو  9لي للتقاریر المالیة لالحقة ضمن المعیار الدوالعادلة ألي استثمار متبقي في الشركة التابعة السابقة في تاریخ فقدان السیطرة یعتبر اما القیمة العادلة للقیاس المبدئي للمحاسبة ا

 التكلفة عند القیاس المبدئي لالستثمار كشركة زمیلة او محاصة.
لحصة المجموعة والحصص  . یتم تعدیل القیمة الدفتریةمع ذلك، فإن التغیرات في حصص المجموعة في شركاتھا التابعة والتي ال تؤدي الى فقدان للسیطرة یتم محاسبتھم كمعاملة ضمن حقوق الملكیة

والقیمة العادلة للمقابل المدفوع او المستلم یتم تسجیلھ غیر المسیطرة لتعكس التغیرات في حصص ملكیة كل منھم في الشركات التابعة. ان اي فرق بین المبلغ الذي تم تعدیل الحصص غیر السیطرة بھ 
 مباشرة ضمن حقوق الملكیة وتخصیصھ لمالكي الشركة األم.

 

 إندماج االعمال    4.3
رة على الشركة التابعة،  بمجموع القیم العادلة تقوم المجموعة بتطبیق طریقة الشراء في محاسبة دمج األعمال. یتم احتساب المقابل المحول من قبل المجموعة لغرض الحصول على میزة السیط

كما في تاریخ الشراء. والتي تشمل كذلك، القیم العادلة ألي أصل أو خصم قد ینتج عن ترتیبات طارئة أو محتملة. یتم تسجیل لألصول المحولة وااللتزامات القائمة وحقوق الملكیة المصدرة للمجموعة 
صتھ في صافي األصول المعرفة دلة أو بنصیبھ من حتكالیف الشراء كمصاریف عند حدوثھا. وفي جمیع معامالت دمج األعمال، یقوم المشتري بتسجیل حصة األطراف غیر المسیطرة اما بالقیمة العا

 للشركة المشتراه.
 ة كما في تاریخ التملك وذلك من خالل األرباح أو الخسائر.وفي حالة ما اذا تمت معاملة دمج األعمال على مراحل، یتم اعادة قیاس القیمة العادلة للحصص التي تم شراؤھا في السابق بقیمتھا العادل

نات المالیة للشركة التي رفة المشتراه والخصوم القائمة التي تم الحصول علیھا نتیجة دمج األعمال بغض النظر عما اذا كانت تلك البنود قد تم تسجیلھا ضمن البیاتقوم المجموعة بتسجیل األصول المع
 لة بتاریخ الشراء.تم شراؤھا أم ال، قبل تاریخ الشراء. ویتم عادة قیاس األصول المشتراه والخصوم المنقولة وبشكل عام، بالقیمة العاد

 
قا للبنود التعاقدیة والظروف االقتصادیة والظروف القائمة عند قیام المجموعة بشراء نشاط معین، تقوم االدارة بتقدیر مالئمة تصنیفات وتوجیھات األصول المالیة المنقولة وااللتزامات القائمة وف

 جودة ضمن العقود المبرمة من قبل الشركة المشتراة.بتاریخ الشراء.  یتضمن ذلك فصل مشتقات األدوات المالیة المو
عادلة للمقابل المقدم، ب) القیمة المسجلة للحصص غیر المسیطرة یتم احتساب قیمة الشھرة بعد تسجیل قیمة األصول التي تم تعریفھا وبشكل منفصل. ویتم احتسابھا على أنھا الزیادة ما بین: أ) القیمة ال

 لصافي األصول التي تم تعریفھا.  شراؤھا، وبین، ج) القیمة العادلة كما في تاریخ الشراء، ألي حقوق ملكیة قائمة في الشركة المشتراه فوق القیمة العادلة بتاریخ الشراءفي سجالت الشركة التي تم 
 ربح نتیجة المفاصلة) ضمن األرباح والخسائر مباشرة.    اذا كانت القیم العادلة لألصول المعرفة تزید عن مجموع البنود أعاله، یتم تسجیل تلك الزیادة (التي تعتبر
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 الشھرة   4.4
 

 ومعترف بھا بشكل منفصل. یتم تسجیل الشھرة بالتكلفة ناقًصا خسائر انخفاض القیمة المتراكمة.تمثل الشھرة المنافع االقتصادیة المستقبلیة الناتجة عن دمج األعمال التي لم یتم تحدیدھا بشكل فردي 
لدة للنقد في المجموعة (او مجموعة من الوحدات ال یتم اطفاء الشھره ولكن لغرض انخفاض القیمة یتم مراجعتھا بشكل سنوي. ولغرض اختبار انخفاض القیمة ، یتم تخصیص الشھرة لكل وحدة مو

بشكل سنوي ، او بشكل متكرر اكثر عندما یكون ھنالك مؤشر  المولدة للنقد) والتي من المتوقع ان تستفید من تآزر الدمج. یتم اختبار انخفاض قیمة الوحدات المولدة للنقد والتي تم تخصیص شھره لھا
سترداد اقل من القیمة الدفتریة ، یتم تخصیص خسارة ھبوط القیمة اوال لتخفیض القیمة الدفتریة ألي شھرة تم على انھ قد یكون ھنالك انخفاض في قیمة الوحدة. فیما اذا كانت القیمة القابلة لال

استبعاد وحدة یمة الشھرة في فترات الحقة. عند تخصیصھا للوحدة ومن ثم لألصول االخرى في الوحدة بشكل نسبي على اساس القیمة الدفتریة لكل اصل في الوحدة. ال یتم عكس خسارة انخفاض ق
 مولدة للنقد ، یتم ضم قیمة الشھرة الخاصة لتحدید الربح او الخسارة الناتجة من االستبعاد.

 

 االستثمار في الشركات الزمیلة 4.5
 

على المشاركة في القرارات المالیة والسیاسات  إن التأثیر الجوھري ھو القدرة الشركة الزمیلة ھي منشأة یكون للمجموعة تأثیر مھم علیھا وھي لیست شركة تابعة أو حصة في مشروع مشترك.
 التشغیلیة للشركة المستثمر فیھا لكنھ لیس سیطرة أو سیطرة مشتركة على ھذه السیاسات.

كز المالي بالتكلفة باإلضافة لحصة المجموعة في ان المریتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركات الزمیلة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة وتتطلب ھذه الطریقة إثبات حصة المجموعة بتاریخ بی
 عة في نتائج أعمال الشركات الزمیلة.كافة التغیرات الالحقة في صافي أصول الشركة الزمیلة ناقصاً أي انخفاض في القیمة، ویعكس بیان االرباح أو الخسائر المجمع حصة المجمو

 قیمة العادلة المحددة  لألصول والخصوم وااللتزامات الطارئة للشركة الزمیلة المسجلة بتاریخ االمتالك یتم االعتراف بھا كشھرة.إن أي زیادة في تكلفة امتالك حصة المجموعة عن صافي ال
 

أو الخسائر المجمع بأي زیادة، بعد إعادة التقدیر  یتم االعتراف في الحال في بیان االرباح یتم إدراج الشھرة ضمن القیمة الدفتریة لالستثمار ویتم فحص انخفاض قیمتھا كجزء من قیمة ھذا االستثمار.
 لحصة الشركة األم في القیمة العادلة لألصول والخصوم وااللتزامات الطارئة المحددة عن تكلفة االمتالك.

تریة یمكن أن تكون أیضاً ضروریة إلثبات التغیرات في حصة المجموعة في إن التعدیالت على القیمة الدف یتم تخفیض توزیعات األرباح المستلمة من الشركة الزمیلة من القیمة الدفتریة لالستثمار.
یتم االعتراف في الحال في بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع بالتغیرات في حصة المجموعة من حقوق ملكیة الشركة  الشركة الزمیلة التي تنتج عن التغیرات في حقوق ملكیة الشركة الزمیلة.

 الزمیلة.
فال تعترف المجموعة بخسائر إضافیة ما لم تتساوى أو تزید حصة المجموعة في الخسائر من الشركة الزمیلة عن حصة المجموعة في الشركة الزمیلة متضمناً أیة ذمم مدینة غیر مضمونة،  عندما

  تتكبد التزامات أو أن تقوم بإجراء دفعات نیابة عن الشركة الزمیلة.
ویتم حذف الخسائر غیر المحققة أیضاً ما لم توفر المعاملة دلیالً على انخفاض في  ة من العملیات المالیة مع الشركة الزمیلة بحدود حصة المجموعة في الشركة الزمیلة،یتم حذف األرباح غیر المحقق

 قیمة األصل المحول.
 

 انخفاض قیمة األصل أو عندما تكون الخسائر التي تم االعتراف بھا في سنوات سابقة لم تعد قائمة.یتم إجراء تقییم النخفاض قیمة االستثمار في الشركات الزمیلة عندما یوجد دلیل على 
 سیاسات محاسبیة متماثلة.لبیانات المالیة للشركة األم ویتم استخدام یتم إعداد البیانات المالیة للشركة الزمیلة بتاریخ البیانات المالیة للشركة األم أو بتاریخ مبكر ال یزید عن ثالثة أشھر من تاریخ ا
 لشركات الزمیلة وتاریخ البیانات المالیة للشركة األم.وحیثما یكون ذلك عملیاً فإنھ یتم إدخال تعدیالت بآثار العملیات المھمة أو األحداث األخرى التي أجریت بین تاریخ البیانات المالیة ل

أي فرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان تأثیر جوھري علیھا  م المجموعة بقیاس وإثبات أي استثمار محتفظ لھ بقیمتھ العادلة.عند فقدان المجموعة تأثیرا جوھریا على الشركة الزمیلة تقو
 والقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ والمحصل من البیع یتم إثباتھ في بیان االرباح أو الخسائر المجمع.

عندھا تقوم المجموعة باعادة تصنیف الى بیان  بالرغم من ذلك ، عندما تخفض المجموعة نسبة ملكیتھا في شركة زمیلة أو شركة محاصة ولكن تبقي محاسبتھا باستخدام طریقة حقوق الملكیة ،
رباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة االخرى المجمع المرتبطة بنسبة انخفاض الملكیة اذا ما كان سیتم األرباح أو الخسائر المجمع نسبة األرباح أو الخسائر والتي تم االعتراف بھا مسبقا في بیان األ

 اعادة تصنیف ھذه األرباح أو الخسائر عند استبعاد األصول او الخصوم المتعلقة بھا. 
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 التقاریر القطاعیة    4.6
یسیة والخدمات.  یتم ادارة تلك القطاعات التشغیلیة بشكل تعمل المجموعة في قطاع واحد وھو االستثمارات. ولغرض تعریف القطاعات التشغیلیة، تقوم االدارة بتتبع الخطوط االنتاجیة للمنتجات الرئ

 تكون مختلفة. یتم معالجة كافة المعامالت البینیة بین القطاعات بأسس تجاریة بجتة.منفصل حیث أن احتیاجات وطرق ادارة كل قطاع 
الخصوم غیر المخصصة لقطاع تشغیلي معین، ال یتم وألغراض االدارة، تستخدم المجموعة نفس سیاسات المقاییس المستخدمة ضمن البیانات المالیة المجمعة. باالضافة الى ذلك، فإن األصول أو 

 للقطاع.ادراجھا 
 

 ایرادات الفوائد وما شابھھا  4.7
 یتم تسجیل ایرادات الفوائد وما شابھھا عند استحقاقھا وباستخدام معدل سعر الفائدة الفعلي.

 
 ایراد توزیعات األرباح 4.8

 

 ایرادات توزیعات األرباح، خالف أرباح الشركات الزمیلة، یتم تسجیلھا عندما یثبت حق استالم دفعات تلك األرباح.
 

 المصاریف التشغیلیة 4.9
 

 یتم تسجیل المصاریف التشغیلیة ضمن بیان االرباح او الخسائر المجمع عند استخدام الخدمات المقدمة أو عند حدوثھا.  
 

 تكالیف التمویل 4.10
 

 المطبقة.یتم احتساب وإدراج تكالیف التمویل على أساس نسبي زمني مع األخذ في اإلعتبار رصید القرض القائم ونسبة الفائدة 
 

 الضرائب   4.11
 ضریبة دعم العمالة الوطنیة  4.11.1

% من ربح المجموعة الخاص بمساھمي الشركة األم الخاضع للضریبة. 2.5بنسبة  2006لسنة  24وقرار وزیر المالیة رقم  2000لسنة  19تحتسب ضریبة دعم العمالة الوطنیة وفقا للقانون رقم 
 سنة. ن الشركات الزمیلة والتابعة وتوزیعات االرباح النقدیة من الشركات المدرجة الخاضعة لضریبة دعم العمالة الوطنیة یجب خصمھا من ربح الوطبقا للقانون، فان االیرادات م

 مؤسسة الكویت للتقدم العلمي  4.11.2
خاضع للضریبة وفقا لعملیة االحتساب المعدلة بناء على قرار اعضاء مجلس المؤسسة % من ربح المجموعة الخاص بمساھمي الشركة األم ال1تحتسب حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي بنسبة 

 ھا من ربح السنة عند تحدید الحصة. والذي ینص على ان االیرادات من الشركات الزمیلة والتابعة، مكافآت اعضاء مجلس االدارة والتحویل الى االحتیاطي القانوني یجب استثناؤ
 الزكاة  4.11.3

 . 2007دیسمبر  10الساري المفعول اعتبارا من  58/2007% من ربح المجموعة الخاص بمساھمي الشركة األم وفقا لقرار وزارة المالیة رقم 1صة الزكاة بنسبة تحتسب ح
 وبموجب لوائح ضریبة دعم العمالة الوطنیة والزكاة، ال یسمح بترحیل اي خسائر الى السنوات المستقبلیة او السنوات السابقة. 
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 اختبار انخفاض قیمة الشھرة واالصول غیر المالیة    4.12
وبناء علیھ، یتم اختبار انخفاض قیمة بعض من تلك األصول وبشكل   لغرض تقدیر مبلغ االنخفاض، یتم تجمیع األصول الى أدنى مستویات تشیر الى تدفقات نقدیة بشكل كبیر (وحدات منتجة للنقد).

أن تولد انسیابیة من العوائد نتیجة دمج األعمال وتمثل أقل تقدیر منفرد ویتم اختبار البعض اآلخر على أنھ وحدة منتجة للنقد. یتم توزیع الشھرة على تلك الوحدات المنتجة للنقد والتي یكون من المتوقع 
 من قبل ادارة المجموعة للعوائد المرجوة من ھذا الدمج لغرض مراقبة الشھرة.تم وضعھ 

شغیلیة) لغرض االنخفاض في القیمة وبشكل سنوي.  كما یتم اختبار یتم اختبار الوحدات المنتجة للنقد تلك والتي تم توزیع الشھرة علیھا (المحددة من قبل ادارة المجموعة على انھا معادلة لقطاعاتھا الت
 ن الممكن استردادھا. كافة مفردات األصول األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد في أي وقت تكون ھناك ظروف أو تغیرات تشیر الى أن القیمة المدرجة قد ال یكون م

ادلة ناقصا تكالیف بیع قیمة األصل قید االستخدام)، كخسارة انخفاض في القیمة. یتم االعتراف بالفرق ما بین القیمة المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد والقیمة الممكن تحقیقھا (وھي القیمة الع
یة ائدة معقول لغرض احتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدولغرض تقدیر قیمة األصل قید االستخدام، تقوم االدارة بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من ھذا األصل وكذلك تقدیر سعر ف

یتم تعدیلھا عند الضرورة الستبعاد تأثیر اعادة الھیكلة وتطویر المستقبلیة. علما بأن المعلومات المستخدمة الختبار انخفاض القیمة تكون مرتبطة مباشرة بآخر موازنة تقدیریة معتمدة للمجموعة، والتي 
 حدة وھو یمثل انعكاس للمخاطر المصاحبة لھذا األصل كما تم تقدیرھا من قبل االدارة.األصول.كما یتم تقدیر سعر الخصم بشكل منفصل ولكل وحدة منتجة للنقد على 

حقا األصول األخرى كل حسب نسبتھ. وباستثناء الشھرة، یتم الیتم استخدام مبلغ انخفاض القیمة أوال لتخفیض القیمة الجاریة للشھرة المرتبطة بھذا األصل. ویتم توزیع ما تبقى من ھذا االنخفاض على 
 اعادة تقییم األصول الي مؤشر في انخفاض القیمة التي تم االعتراف بھا في السابق وال یوجد حاجة لھا.
 یتم عكس اي خسارة ھبوط محملة اذا كانت القیمة المستردة للوحدة المنتجة للنقد تتجاوز قیمتھا المدرجة.

 
 أصول مستأجرة     4.13

 المجموعة كمستأجر
ف عقد اإلیجار بأنھ "عقد ، أو جزء من عقد، یمنح الحق في استبالنسبة إلى أي عقود  خدام األصل (األصل األساسي) لفترة جدیدة، تدرس المجموعة ما إذا كان العقد أو یحتوي على عقد إیجار. یُعرَّ

 من الزمن في مقابل مبلغ".
 مات رئیسیة وھي:لتطبیق ھذا التعریف، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد یفي بثالثة تقیی

 ألصل للمجموعةیحتوي العقد على أصل محدد، والذي تم تحدیده بشكل صریح في العقد أو تم تحدیده ضمنیًا من خالل تحدیده في الوقت الذي یتم فیھ إتاحة ا • 
 ستخدام، مع مراعاة حقوقھا ضمن النطاق المحدد للعقد.للمجموعة الحق في الحصول على جمیع المنافع االقتصادیة بشكل كبیر من استخدام األصل المحدد طوال فترة اال •
ألي غرض" یتم استخدام األصل خالل فترة للمجموعة الحق في توجیھ استخدام األصول المحددة خالل فترة االستخدام. تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان لھا الحق في توجیھ "كیفیة و •

 االستخدام.
اإلیجار، یتم جار قصیرة األجل وعقود اإلیجار لألصول منخفضة القیمة باستخدام التدریبات العملیة. بدالً من االعتراف باصل حق االستخدام والتزامات اختارت المجموعة محاسبة عقود اإلی

 االعتراف بالمدفوعات المتعلقة بھا كمصروف في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

 بعقود اإلیجار كمستأجر قیاس واالعتراف

 في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تدرج المجموعة أصل حق االستخدام والتزام اإلیجار في المیزانیة العمومیة المقاسة على النحو التالي:
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 أصول مستأجرةتابع/  13.4
 

 أصل حق االستخدام 
تقدیًرا ألي تكالیف لتفكیك وإزالة األصل في نھایة عقد اإلیجار یتم قیاس أصل حق االستخدام بالتكلفة، والذي یتكون من القیاس المبدئي اللتزام اإلیجار وأي تكالیف مباشرة أولیة تتكبدھا المجموعة، و

 طرح أي حوافز مستلمة).وأي مدفوعات إیجار تتم قبل تاریخ بدء عقد اإلیجار (بعد 
اجي ألصل حق االستخدام أو نھایة عقد اإلیجار أیھما أسبق. بعد القیاس المبدئي، تقوم المجموعة بإستھالك أصول حق االستخدام على أساس القسط الثابت من تاریخ بدء اإلیجار إلى نھایة العمر اإلنت

   مؤشرات. ود ھذه الجدام لالنخفاض في القیمة عند والستخوم المجموعة ایضا بتقییم أصل حق اتق
 التزام االیجار

ر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار إذا كان ھذا السعر متاًحا في تاریخ البدء، تقیس المجموعة التزام اإلیجار بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار غیر المدفوعة في ذلك التاریخ، مخصومة باستخدام سع
 بسھولة أو معدل اقتراض المجموعة اإلضافي.

دل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمان القیمة فوعات اإلیجار المدرجة في قیاس التزام اإلیجار من مدفوعات ثابتة (بما في ذلك في مادة ثابتة)، مدفوعات متغیرة بناًء على مؤشر أو معتتكون مد
 المتبقیة والمدفوعات الناشئة عن خیارات معینة بشكل معقول إلى أن تمارس.

یرات في المدفوعات الثابتة المضمنة. عندما یتم ي، یتم تخفیض االلتزام للمدفوعات المقدمة وزیادتھ للفائدة. یتم إعادة قیاسھا لتعكس أي إعادة تقییم أو تعدیل، أو إذا كانت ھناك تغیبعد القیاس المبدئ
 ة إذا تم تخفیض اصل حق االستخدام إلى الصفر.إعادة قیاس التزام اإلیجار، ینعكس التعدیل المقابل في أصل حق االستخدام، أو الربح والخسار

 
 

 االدوات المالیة      4.14
 التحقق، القیاس المبدئي وعدم التحقق    4.14.1

المعامالت، باستثناء تلك المدرجة بالقیمة العادلة من عدلة بتكالیف یتم تحقق األصول والخصوم المالیة عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة المالیة وتقاس مبدئیا بالقیمة العادلة الم
 خالل االرباح أو الخسائر والتي تقاس مبدئیا بالقیمة العادلة.إن القیاس الالحق لألصول والخصوم المالیة مبین أدناه.

  مالیة متشابھة) عند:یتم إلغاء األصل المالي (وأینما كان ذلك منطبقاً إلغاء جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول 
  انتھاء الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل. •
ً بدفع ھذه التدفقات النقدیة المستلمة  • بالكامل بدون تأخیر كبیر إلى طرف آخر بموجب  ترتیبات تحویل المجموعة لحقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو أنھا أخذت على عاتقھا التزاما

 أو والدفع""القبض 
 

  عند تحویل المجموعة بشكل أساسي جمیع مخاطر ومنافع األصل. .أ
 عندما لم تحول المجموعة ولم تحتفظ، على نحو جوھري، بكامل المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل إال أنھا حولت السیطرة على األصل. .ب

األصول المالیة وعندما تدخل المجموعة في ترتیبات القبض والدفع ولم تقم بتحویل كافة مخاطر ومزایا األصل أو تحویل عندما تقوم المجموعة بتحویل الحق في استالم التدفقات النقدیة من تلك 
 السیطرة على األصل، ویتحقق األصل الجدید بمقدار استمرار سیطرة المجموعة على ھذا األصل.

عندما یتم استبدال التزام قائم بالتزام آخر من نفس المقترض بشروط مختلفة إلى حد كبیر أو أن یتم تغییر شروط االلتزام المالي  أو نفاذه.یتم إلغاء االلتزام المالي عندما یتم الوفاء بااللتزام أو إلغاؤه 
 دفتریة المتعلقة بذلك في بیان االرباح أو الخسائر المجمع.البشكل كبیر فإن ھذا االستبدال أو التعدیل یعامل كإلغاء لاللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جدید، ویتم االعتراف بالفرق بین المبالغ 
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  تصنیف االصول المالیة     4.14.2
 الفئات التالیة عند التحقق المبدئي: لغرض القیاس الالحق ، یتم تصنیف األصول المالیة إلى

 األصول المالیة بالتكلفة المطفأة• 
 األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى • 
 األصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر • 

 یتم تحدید التصنیف من خالل كل من:
 إلدارة األصول المالیةنموذج أعمال المنشأة • 
 خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل المالي.• 

 یجوز للمجموعة إجراء االختیارات / التحدیدات التالیة غیر القابلة لإللغاء عند التحقق المبدئي الصل مالي:
 في حقوق الملكیة في اإلیرادات الشاملة األخرى إذا تم استیفاء معاییر معینة ؛ ویجوز للمجموعة اختیار ال رجعة فیھ لعرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة الستثمار • 
ا كان ى كمقاس بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر إذیجوز للمجموعة تحدید ال رجعة فیھ الي استثمار دین یفي بالتكلفة المطفأة أو معاییر القیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخر• 

 ذلك یلغي أو یخفض بشكل كبیر من عدم تطابق محاسبي.
 

 القیاس الالحق لألصول المالیة   4.14.3
 

 األصول المالیة بالتكلفة المطفأة• 
 

 ل األرباح أو الخسائر).خالیتم قیاس األصول المالیة بالتكلفة المطفأة إذا كانت األصول مستوفیة للشروط التالیة (ولم یتم تصنیفھا على أنھا بالقیمة العادلة من 
 یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ باألصول المالیة وجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة الخاصة بھا. •
 الشروط التعاقدیة لألصول المالیة تؤدي إلى التدفقات النقدیة التي ھي فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي القائم. •

 عندما یكون تأثیر الخصم غیر مادي. التحقق المبدئي، یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي، ناقًصا مخصص االنخفاض في القیمة. یتم حذف الخصمبعد 
 تتكون األصول المالیة للمجموعة المقاسة بالتكلفة المطفأة مما یلي:

 النقد وشبھ النقد-
 

 .بھ النقد على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى والتي تكون عرضة لمخاطر ضئیلة من التغیرات في القیمةیشتمل النقد وش
 
 ذمم مدینة وأصول أخرى -            

 

یتم  تقدیر الدیون المشكوك في تحصیلھا عندما یصبح تحصیل المبلغ بالكامل لم یعد محتمال.یتم   تسجل الذمم المدینة واألصول األخرى بالمبلغ األصلي ناقصا مخصص أي مبالغ ال یمكن تحصیلھا.
 شطب الدیون المعدومة عند استحقاقھا.

 من أطراف ذات صلة  مستحق -
 لدیھ دفعات ثابتة أو محددة وغیر مدرجة في سوق نشط.المستحق من أطراف ذات صلة عبارة عن أصول مالیة نشأت من قبل المجموعة عن طریق تقدیم األموال مباشرة إلى المقترض الذي 
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 األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى •  
 تشتمل ھذه األصول المالیة للمجموعة على ما یلي:

 : تمثل ھذه استثمارات في أسھم حقوق الملكیة لمختلف الشركات وتشمل كالً من االسھم المسعرة وغیر المسعرة.االستثمار في أسھم حقوق الملكیة -
 باحتساب األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى إذا كانت األصول تستوفي الشروط التالیة: تقوم المجموعة

 یتم االحتفاظ بھا بموجب نموذج أعمال ھدفھ ھو "االحتفاظ لجمع" التدفقات النقدیة المرتبطة وبیعھا ؛ و• 
 التدفقات النقدیة التي ھي فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي القائم.الشروط التعاقدیة لألصول المالیة تؤدي إلى • 

اف باألصل (فیما عدا االستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة سیتم إعادة تدویر أیة أرباح أو خسائر معترف بھا في اإلیرادات الشاملة األخرى إلى بیان االرباح أو الخسائر المجمع عند إلغاء االعتر
 لعادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى كما ھو موضح أدناه).ا

 

 استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  

یة كاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة عند التحقق المبدئي، یجوز للمجموعة إجراء اختیار غیر قابل للنقض (على أساس كل أداة على حدة) لتعیین استثمارات في أدوات حقوق الملك
إذا تم االحتفاظ باالستثمار في حقوق الملكیة بغرض المتاجرة أو إذا كان ھذا االستثمار مقابل طارىء معترف بھ من قبل األخرى. ال یُسمح بالتعیین بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 

 المشتري في عملیة دمج االعمال. 
 یتم االحتفاظ بأصل مالي لغرض المتاجرة في الحاالت التالیة:

 تم الحصول علیھ بشكل أساسي لغرض بیعھ في األجل القریب ؛ أو• 
 ني أرباح قصیرة االجل؛ أوعند التحقق المبدئي فإنھ جزء من محفظة ادوات مالیة محددة تقوم المجموعة بإدارتھا مع بعضھا البعض ولدیھا دلیل على نمط فعلي حدیث لج• 
 

 االصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر  • 
بغض ، لكذعلى وة عالح والخسائر. بارألل اخالمن لة دلعاییر القیاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  بالقیمة ابمعاال تفي یتم تصنیف االصول المالیة التي 

تندرج جمیع لخسائر. ح أو ابارألل الة من خالدلعاابالقیمة المحاسبة عنھا م یتة لفائداألصلي والمبلغ ت التعاقدیة لیست فقط مدفوعاالنقدیة اتدفقاتھا نموذج األعمال، فإن األصول المالیة التي لنظر عن ا
 تمل الفئة أیًضا على استثمارات في أسھم حقوق الملكیة.األدوات المالیة المشتقة ضمن ھذه الفئة، باستثناء تلك المحددة والفعالة كأدوات تحوط، والتي تنطبق علیھا متطلبات محاسبة التحوط. تش

صول المالیة في ھذه الفئة بالرجوع إلى معامالت السوق الصول في ھذه الفئة بالقیمة العادلة مع إثبات األرباح أو الخسائر في بیان االرباح أو الخسائر المجمع. یتم تحدید القیمة العادلة لألیتم قیاس ا
 النشطة أو باستخدام تقنیة تقییم عندما ال یوجد سوق نشط.

 للمجموعة بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر على استثمارات في اسھم حقوق الملكیة.تشتمل األصول المالیة 
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 انخفاض قیمة األصول المالیة  4.14.4
ة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى للمراجعة جمیع األصول المالیة باستثناء األصول المدرجة بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر واستثمارات حقوق الملكیة المقاسة بالقیمتخضع 

المالي أو مجموعة من األصول المالیة قد انخفضت قیمتھا. یتم تطبیق معاییر مختلفة لتحدید انخفاض القیمة على األقل في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على أن األصل 
 لكل فئة من فئات األصول المالیة الموضحة أدناه.

 ل اإلیرادات الشاملة األخرى.الخمن لة دلعاوم المجموعة بتسجیل مخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة لألصول المالیة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة اتق
استالمھا. یتم لمجموعة التي تتوقع النقدیة ت التدفقاوجمیع افقاً للعقد ولمستحقة للمجموعة التعاقدیة النقدیة ت التدفقاابین ق لفرانھا ألمتوقعة على ن االئتمارة ایتم تقدیر خسا،لمالیة لألصول ابالنسبة 

 تاریخ كل تقریر لتعكس التغیرات في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي لالصل المالي المعني. تحدیث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في
عن السداد. ك تخلف عن السداد) والتعرض عند حدوث التخلف یعد قیاس خسائر االئتمان المتوقعة دالة على احتمال التخلف عن السداد ، أو الخسارة المعطاة االفتراضیة (أي حجم الخسارة إذا كان ھنا

بالنسبة للتعرض عند التخلف عن السداد، بالنسبة ما أعاله. أیستند تقییم احتمالیة التخلف عن السداد والخسارة االفتراضیة على البیانات التاریخیة المعدلة بواسطة معلومات مستقبلیة كما ھو موضح 
 تاریخ التقریر.في صل ن ذلك یتم تمثیلھ بالقیمة الدفتریة االجمالیة لألفإلالصول المالیة، 

 
صلة. یتم تقدیر خسائر االئتمان المتوقعة من ھذه األصول تعترف المجموعة دائًما بخسائر االئتمان المتوقعة مدى الحیاة للمدینین التجاریین ومستحقات اإلیجار واألرصدة المستحقة من أطراف ذات 

ائتمان تاریخیة للمجموعة، مع تعدیلھا للعوامل الخاصة بالمدینین والظروف االقتصادیة العامة وتقییم كل من االتجاه الحالي والمتوقع المالیة باستخدام مصفوفة مخصصات تستند إلى خبرة خسارة 
 للظروف في تاریخ التقریر، بما في ذلك القیمة الزمنیة للنقود عند االقتضاء.

مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي. ومع ذلك، إذا لم في ف بخسارة االئتمان المتوقعة على مدى الحیاة عندما یكون ھناك زیادة كبیرة وم المجموعة باالعتراتقبالنسبة لجمیع االدوات المالیة األخرى، 
 شھراً. 12مبلغ یساوي خسارة االئتمان المتوقعة لمدة مالیة بیتم زیادة مخاطر االئتمان على االداة المالیة بشكل كبیر منذ التحقق المبدئي، فإن المجموعة تقوم بقیاس مخصص الخسارة لتلك االداة ال

المتوقع لألداة المالیة. على النقیض من ذلك ، تمثل خسارة تمثل خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحیاة خسائر االئتمان المتوقعة التي ستنتج عن جمیع األحداث االفتراضیة المحتملة على مدى العمر 
 شھًرا بعد تاریخ التقریر. 12شھراً جزءاً من خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحیاة  المتوقع أن ینتج عن األحداث االفتراضیة على أداة مالیة ممكنة خالل  12االئتمان المتوقعة لمدة 

ل مقابل على القیمة الدفتریة الخاصة بھا من خالل حساب مخصص تعترف المجموعة بأرباح أو خسائر انخفاض القیمة في بیان االرباح او الخسائر المجمع لجمیع األصول المالیة مع إجراء تعدی
 الخسارة.

التقریر الحالي انھ لم یعد یتم الوفاء بالشروط في ، ولكنھا تحدد لسابقةداة مالیة بمبلغ یعادل قیمة خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحیاة في فترة التقریر األإذا قامت المجموعة بقیاس مخصص الخسارة 
شھراً في تاریخ التقریر الحالي، باستثناء األصول التي تم  12ة بخسارة االئتمان المتوقعة مدى الحیاة، تقوم المجموعة بقیاس مخصص الخسارة بمبلغ یساوي خسارة االئتمان المتوقعة لمدة الخاص

 استخدام نھج مبسط فیھا.
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 التصنیف والقیاس الالحق للخصوم المالیة   4.14.5
 تتضمن الخصوم المالیة للمجموعة الذمم الدائنة والخصوم األخرى والمستحق ألطراف ذات صلة والقروض ألجل من أطراف ذات صلة.

 المالیة على تصنیفھا على النحو التالي: یعتمد القیاس الالحق للخصوم
 

 الخصوم المالیة بالتكلفة المطفأة •
 الذمم الدائنة والخصوم األخرى -

 ا أم ال.یتم إثبات الذمم الدائنة والخصوم األخرى للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم اصدار فواتیر بھ
 مستحق  الى/ وقروض ألجل من أطراف ذات صلة  -

 المستحق إلى أطراف ذات صلة ھي مطلوبات مالیة تنشأ في السیاق العادي لالعمال وغیر مدرجة في سوق نشط.
 

 التكلفة المطفأة لالدوات المالیة    4.15
او خصم على الشراء وتتضمن تكالیف ورسوم المعاملة التي  یتم احتساب ھذه التكلفة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ناقصا مخصص انخفاض القیمة. ان عملیة االحتساب تأخذ بعین االعتبار اي عالوة

 تعتبر جزءا ال یتجزأ من سعر الفائدة الفعلیة. 
 لسداد محاسبة تواریخ المتاجرة وا    4.16

المنشأة بشراء او بیع االصول. ان المشتریات اوالمبیعات ان جمیع المشتریات والمبیعات "بالطرق المعتادة" لالصول المالیة یتم تسجیلھا على اساس تاریخ المتاجرة، اي بالتاریخ الذي تلتزم فیھ 
 صول خالل اطار زمني یتم تحدیده بالنظم او بالعرف السائد في االسواق.   بالطرق المعتادة ھي مشتریات او مبیعات االصول المالیة التي تتطلب تسلیم اال

 تسویة االدوات المالیة     4.17
كانت ھناك نیة للتسویة على حالیا لتسویة المبالغ المسجلة ویتم تسویة االصول والخصوم المالیة ویتم ادراج صافي المبلغ في بیان المركز المالي المجمع فقط اذا كان ھناك حق قانوني قابل للتنفیذ 

 اساس صافي او لتحقق االصول وتسویة الخصوم في آن واحد. 
 القیمة العادلة لالدوات المالیة         4.18

اسعار المتداولین (سعر العرض للمراكز المالیة الطویلة درجة او ان القیمة العادلة لالدوات المالیة التي یتم تداولھا في اسواق نشطة بتاریخ كل تقریر مالي یتم تحدیدھا بالرجوع الى اسعار السوق الم
 وسعر الطلب للمراكز المالیة القصیرة)، دون اي خصم خاص بتكالیف المعاملة. 

یات قد تتضمن استخدام معامالت على اسس تجاریة حدیثة في السوق؛ بالنسبة لالدوات المالیة التي ال یتم تداولھا في سوق نشط، یتم تحدید القیمة العادلة لھا باستخدام تقنیات تقییم مناسبة. وھذه التقن
 تحلیل تدفقات نقدیة مخصومة او اسالیب تقییم اخرى.  الرجوع الى القیمة العادلة الحالیة الداة مالیة اخرى مماثلة بصورة جوھریة؛
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 حقوق الملكیة، االحتیاطیات ودفعات توزیعات االرباح  4.19
 یتمثل رأس المال في القیمة االسمیة لالسھم التي تم اصدارھا ودفعھا. 

 تتضمن البنود االخرى لحقوق الملكیة ما یلي: 
 الدینار الكویتيوالذي یتكون من فروقات تحویل العمالت االجنبیة الناتجة عن تحویل البیانات المالیة للشركات االجنبیة للمجموعة الى  –احتیاطي تحویل العمالت االجنیة  •
 والذي یتكون من االرباح والخسائر المتعلقة باالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل االیرادات الشاملة األخرى. –احتیاطي القیمة العادلة  •

 بصورة منفصلة ضمن حقوق الملكیة. تتضمن الخسائر المتراكمة كافة االرباح او الخسائر المتراكمة للفترة الحالیة والسابقة. وجمیع المعامالت مع مالكي الشركة االم تسجل 
 اع الجمعیة العمومیة. تدرج توزیعات االرباح المستحقة الصحاب حقوق الملكیة في الخصوم االخرى عند اعتماد تلك التوزیعات في اجتم

 
 المخصصات واالصول وااللتزامات الطارئة     4.20

تدفق مصادر اقتصادیة الى الخارج ویكون  یتم تسجیل المخصصات عندما یكون على المجموعة التزام حالي قانوني او استداللي نتیجة لحدث ماضي ویكون ھناك احتمال الطلب من المجموعة
 شكل یعتمد علیھ. ان توقیت او مبلغ ھذا التدفق قد یظل غیر مؤكد. باالمكان تقدیر المبالغ ب

مالي، بما في ذلك المخاطر والتقدیرات غیر المؤكدة المرتبطة یتم قیاس المخصصات بالنفقات المقدرة المطلوبة لتسویة االلتزام الحالي استنادا الى الدلیل االكثر وثوقا والمتوفر بتاریخ التقریر ال
االلتزامات ككل. كما یتم خصم المخصصات الى حالي. وحیثما یوجد عدد من االلتزامات المماثلة، فان احتمالیة طلب تدفق مصادر اقتصادیة الى الخارج في التسویة تحدد بالنظر في درجة بااللتزام ال

 قیمھا الحالیة، حیث تكون القیمة الزمنیة للنقود جوھریة. 
 انات المالیة المجمعة لكن یتم االفصاح عنھا عندما یكون ھناك احتمال تدفق منافع اقتصادیة الى الداخل. ال یتم تسجیل االصول الطارئة في البی

 الخارج امرا مستبعدا. ال یتم تسجیل االلتزامات الطارئة في بیان المركز المالي المجمع لكن یتم االفصاح عنھا اال اذا كان احتمال تدفق منافع اقتصادیة الى 
 العمالت االجنبیة  ترجمة  4.21

 عملة العرض الرئیسیة    4.21.1
لتھا الرئیسیة الخاصة بھا والبنود المدرجة في البیانات المالیة تعرض البیانات المالیة المجمعة بالدینار الكویتي والتي ھي ایضا العملة الرئیسیة للشركة االم. تقوم كل منشأة في المجموعة بتحدید عم

 لكل منشأة یتم قیاسھا باستخدام تلك العملة الرئیسیة. 
  

 معامالت العملة االجنبیة واالرصدة  4.21.2
امالت (سعر الصرف الفوري). ان ارباح وخسائر الصرف یتم تحویل معامالت العملة االجنبیة الى العملة الرئیسیة للمنشأة المعنیة في المجموعة باستخدام اسعار الصرف السائدة في تواریخ المع

بالنسبة ادة قیاس البنود النقدیة المقومة بالعملة االجنبیة باسعار الصرف في نھایة السنة المالیة تسجل في بیان االرباح او الخسائر المجمع. االجنبي الناتجة عن تسویة مثل تلك المعامالت وعن اع
یخ المعاملة)، باستثناء البنود غیر النقدیة المقاسة بالقیمة العادلة والتي للبنود غیر النقدیة، الیتم یتم اعادة ترجمتھا في نھایة السنة ویتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة (تحول باستخدام اسعار الصرف في تار

 یتم ترجمتھا باستخدام اسعار الصرف في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العادلة. 
 

 العملیات االجنبیة   4.21.3
ویتي یتم ترجمتھا الى الدینار الكویتي عند التجمیع. كما ان في البیانات المالیة للمجموعة، فإن جمیع االصول والخصوم والمعامالت الخاصة بمنشآت المجموعة ذات العملة الرئیسیة بخالف الدینار الك

  العملة الرئیسیة لمنشآت المجموعة بقیت دون تغییر خالل فترة التقاریر المالیة.
ة عن شراء منشأة اجنبیة قد تمت معاملتھا كاصول وخصوم تم عند التجمیع تحویل االصول والخصوم الى الدینار الكویتي بسعر االقفال بتاریخ التقریر. ان تعدیالت الشھرة والقیمة العادلة الناشئ

ت والمصاریف قد تم تحویلھا الى الدینار الكویتي بمتوسط السعر طوال فترة التقریر. فروقات الصرف تحمل على/تقید للمنشأة االجنبیة وتم تحویلھا الى الدینار الكویتي بسعر االقفال. كما ان االیرادا
المسجلة في حقوق الملكیة یتم ة التراكمیة المتعلقة بھا وفي االیرادات الشاملة االخرى وتسجل في احتیاطي ترجمة العملة االجنبیة ضمن حقوق الملكیة. وعند بیع عملیة اجنبیة، فإن فروقات الترجم

 . المجمع وتسجل كجزء من االرباح او الخسائر عند البیعاألرباح أو الخسائر اعادة تصنیفھا الى بیان 
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       الھامة  .   تابع/ السیاسات المحاسبیة4
  

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین   4.22
ام حد ادنى من مدة الخدمة وفقا لقانون العمل وعقود تقدم المجموعة مكافآت نھایة الخدمة لموظفیھا. یستند استحقاق ھذه المكافآت الى الراتب النھائي وطول مدة الخدمة للموظفین خضوعا التم

 اللتزام غیر الممول یمثل المبلغ المستحق الدفع لكل موظف نتیجة النتھاء الخدمة بتاریخ التقریر.  الموظفین. كما ان التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت تستحق طوال فترة التعیین. ان ھذا ا
تحتسب كنسبة من رواتب الموظفین وتقتصر التزامات المجموعة  بالنسبة لموظفیھا الكویتیین، وباإلضافة إلى مكافأة نھایة الخدمة، تقوم المجموعة بعمل مساھمات للمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة

 على ھذه المساھمات التي تسجل كمصاریف عند استحقاقھا. 
 

 ذات صلة معامالت مع اطراف  4.23
شركات التي تسیطر علیھا تلك االطراف وتمارس علیھا تتمثل االطراف ذات الصلة بالشركات التابعة والزمیلة والمساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس االدارة وموظفي االدارة العلیا للمجموعة وال

 ة من قبل إدارة المجموعة .تأثیراً جوھریاً. یتم اعتماد سیاسات التسعیر وشروط المعامالت مع أطراف ذات صل
 

 أحكام االدارة الھامة والتقدیرات غیر المؤكدة . 5
رادات والمصروفات واألصول والخصوم واإلفصاح عن إن إعداد البیانات المالیة المجمعة للمجموعة یتطلب من إدارة المجموعة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لإلی

المتأثر  ولكن عدم التأكد من ھذه االفتراضات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى نتائج تتطلب تعدیالت جوھریة في القیمة الدفتریة لألصل أو االلتزام المحتملة في نھایة فترة البیانات المالیة.االلتزامات 
 .25اد البیانات المالیة المجمعة في ایضاح ) على إعد19 –. عالوة على ذلك، تم مناقشة أثر جائحة فیروس كورونا (كوفید في المستقبل

 
 األحكام الھامة لالدارة    5.1

 ت المالیة المجمعة:قامت اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، بأخذ األحكام التالیة، والتي تؤثر بشكل كبیر على المبالغ المدرجة في البیانا
 

 تقییم نموذج االعمال  5.1.1

). یتضمن ھذا االختبار الحكم الذي یعكس 4.14االیضاح في دوات المالیة ألالمجموعة بتصنیف األصول المالیة بعد إجراء اختبار نموذج االعمال (یرجى االطالع على السیاسة المحاسبیة لبنود اوم تق
تؤثر على أداء األصول. تعتبر المراقبة جزًءا من التقییم المتواصل للمجموعة حول ما إذا كان نموذج جمیع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كیفیة تقییم أداء األصول وقیاس أدائھا والمخاطر التي 

 تلك األصول.وبالتالي تغییًرا مستقبلیًا على تصنیف  االعمال الذي یتم االحتفاظ باألصول المالیة المتبقیة فیھ مناسبًا وإذا كان من غیر المناسب ما إذا كان ھناك تغییر في نموذج االعمال
 تقییم السیطرة    5.1.2

إن تقییم األنشطة والقدرة المتعلقة  ھا لتحقیق إیرادات لنفسھا.عند تحدید السیطرة، فإن اإلدارة تراعي ما إذا كان یوجد لدى المجموعة القدرة العملیة لتوجیھ األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فی
  .العوائد یتطلب أحكاما ھامةباستخدام سیطرتھا للتأثیر على مختلف 

 التقدیرات غیر المؤكدة  5.2
 .قد تختلف النتائج الفعلیة بصورة جوھریة عن تلك التقدیرات إن المعلومات حول التقدیرات واالفتراضات التي لھا أھم األثر على تحقق وقیاس األصول والخصوم واإلیرادات والمصاریف مبینة أدناه.

 

 انخفاض قیمة االصول ذات االعمار المحددة   5.2.1
یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد لألصل على أساس طریقة  في تاریخ المركز المالي، تقوم إدارة المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن األصول ذات األعمار المحددة قد تنخفض قیمتھا.

 ھذه الطریقة تقدیرات التدفقات النقدیة المقدرة على مدار العمر اإلنتاجي المقدر لألصل."القیمة المستخدمة". تستخدم 
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     الھامة  تابع/ السیاسات المحاسبیة.   4
 أحكام االدارة الھامة والتقدیرات غیر المؤكدة تابع / . 5  

 المؤكدة التقدیرات غیر  /تابع   5.2
 

 انخفاض قیمة الشركات الزمیلة 5.2.2
الزمیلة بتاریخ كل بیانات مالیة على أساس ما إذا كان بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة تحدد المجموعة ما إذا كان ضروریا االعتراف بأي خسارة لالنخفاض في قیمة استثمار المجموعة في شركاتھا 

وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة القابلة لالسترداد للشركة  ستثمار في الشركة الزمیلة.ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة اال
 .الزمیلة وقیمتھا الدفتریة وتثبت ھذا المبلغ في بیان االرباح أو الخسائر المجمع

 انخفاض قیمة االصول المالیة   5.2.3
المعطاة ھي تقدیر للخسارة الناشئة في حالة التخلف عن  ینطوي قیاس خسائر االئتمان المقدرة على تقدیرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد واحتمال العجز عن السداد. إن الخسارة االفتراضیة

المستقبل. استندت المجموعة إلى ھذه التقدیرات باستخدام معلومات مستقبلیة معقولة وقابلة للدعم، والتي تستند إلى السداد من قبل العمیل. احتمال التقصیر ھو تقدیر الحتمال التخلف عن السداد في 
 افتراضات للحركة المستقبلیة لمختلف المحركات االقتصادیة وكیفیة تأثیر ھذه العوامل على بعضھا البعض.

الغ غیر ما یكون تحصیل المبلغ بالكامل غیر محتمل. بالنسبة للمبالغ الھامة الفردیة، یتم إجراء ھذا التقدیر على أساس فردي. أما بالنسبة للمبیتم عمل تقدیر للمبلغ القابل للتحصیل للذمم المدینة عند
 ًء على معدالت االسترداد التاریخیة.الھامة بشكل فردي، والتي فات موعد استحقاقھا، فیتم تقییمھا بشكل جماعي ویتم تطبیق مخصص وفقًا لطول الفترة الزمنیة المستحقة، بنا

 

 القیمة العادلة لالدوات المالیة 5.2.4
 وھذا یتطلب من اإلدارة وضع تقدیرات وافتراضات استنادا إلى ة.تقوم اإلدارة بتطبیق تقنیات تقییم لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة (عندما ال تتوفر ھناك أسعار سوق نشط) واألصول غیر المالی

 فإذا كانت تلك البیانات غیر مرصودة، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل تقدیراتھا. معطیات سوقیة، وذلك باستخدام بیانات مرصودة سیتم استخدامھا من قبل المتداولین في السوق في تسعیر األداة المالیة.
 .تم تحقیقھا في معاملة على أسس تجاریة بتاریخ البیانات المالیةقد تختلف القیم العادلة المقدرة لألدوات المالیة عن األسعار الفعلیة التي سی

 

 التأثیر الھام  5.2.5
 .ة من جانب واحد لتوجیھ األنشطة ذات الصلة للشركةیحدث التأثیر الھام عندما یمنح حجم حقوق التصویت الخاصة بالمنشأة بالنسبة لحجم وتشتت أصحاب األصوات اآلخرین المنشأة القدرة العملی

 

 مفھوم المحاسبة األساسي .6
ثالثة ارباع رأس  د.ك وھو ما یتجاوز  16,627,425بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة  2020دیسمبر  31تم اعداد البیانات المالیة المجمعة على اساس مبدأ االستمراریة على الرغم من انھ كما في 

 د.ك مما قد یشیر الى وجود شك جوھري في قدرة المجموعة على االستمراریة. 15,414,844لھا المتداولة بمبلغ مال المجموعة ، كما تجاوزت الخصوم المتداولة للمجموعة أصو
الجمعیة العامة غیر ، فإنھ في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة المساھمة ثالثة ارباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس االدارة دعوة 2016لسنة  1من قانون الشركات رقم  271وفقا للمادة 

       العادیة للنظر في استمرار الشركة أو حلھا قبل األجل المعین في عقدھا، أو اتخاذ غیر ذلك من التدابیر المناسبة. 
المصادر المطلوبة لضمان إستمراریتھا، ومن المقترحات التي تم قام مجلس إدارة المجموعة بعمل تقییم لقدرة المجموعة على مواصلة انشطتھا كمنشأة مستمرة، ولدیھ القناعة التامة بأن المجموعة لدیھا 

المجموعة من مواصلة اعمالھا للمستقبل المنظور . تمت  تقدیمھا الى مساھمي الشركة األم ھو مقترح اتفاق مع اطراف ذات صلة برسملة الدیون المستحقة على المجموعة لصالح تلك األطراف بما یمكن
 ).13رح الحقا لتاریخ البیانات المالیة المجمعة (انظر ایضاح الموافقة على ھذا المقت

ك، فإن عدم التأكید ھذا قد یلقي الشك على قدرة المجموعة على بناء على ھذا اإلتفاق، ترى إدارة المجموعة بأنھ یبقى من المناسب اعداد البیانات المالیة المجمعة على اساس مبدأ االستمراریة. مع ذل
تعدیالت قد تنتج عن كون اساس االعداد  كمنشأة مستمرة ومن ثم على مواصلة تحقیق أصولھا والوفاء بالتزاماتھا في سیاق االعمال العادیة. التتضمن البیانات المالیة المجمعة أيمواصلة انشطتھا 

 غیر مناسب
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 الشركات التابعة   .7
 

 التابعة ھي كالتالي :ان تفاصیل الشركات  7.1
 

 النشاط % نسبة الملكیة بلد التأسیس الشركة التابعة
 دیسمبر 31  

2020 

31 
 دیسمبر
2019 

 

 خدمات مالیة %49 %49 الكویت )7.1.1ذ.م.م ( –مجموعة یونیفست االستشاریة 
 تجارة عامة ومقاوالت %99 %99 الكویت ذ.م.م –شركة الدیرة العالمیة لالتصاالت 

 تجارة عامة %99 %99 الكویت ذ.م.م –الدیرة أس جي شركة 
 تجارة عامة %99 %99 الكویت ذ.م.م –شركة الدیرة ار اي جي 

 تجارة عامة %99 %99 الكویت ذ.م.م -شركة الدیرة اف جي 
 
 

ذ.م.م. عند تقییم السیطرة ، قامت اإلدارة بمراعاة قدرة المجموعة في توجی�ھ األنش�طة المتعلق�ة  –% من حصة الملكیة وحق التصویت في مجموعة یونیفست االستشاریة49تمتلك المجموعة      7.1.1
ف�ي اي وق�ت، المس�تثمر بھ�ا تمتلك القدرة لذلك ، عن طریق تعیین وإقالة األغلبیة م�ن إدارة الش�ركة  ذ.م.م لوحدھا لتنتج عوائد لنفسھا. استنتجت اإلدارة، أنھا –بمجموعة یونیفست االستشاریة

 ذ.م.م كشركة تابعة. –من غیر قیود. لذلك، قامت المجموعة بإدراج شركة مجموعة یونیفست االستشاریة
 ).16لالتصاالت مقابل قروض ألجل من أطراف ذات صلة (ایضاح ) من رأس مال شركة الدیرة العالمیة 5: %2019% (5قامت المجموعة برھن     7.1.2

 
 الحصص في المنشآت المھیكلة غیر المجمعة       7.2

 ال یوجد لدى المجموعة حصص في المنشآت المھیكلة غیر المجمعة.            
 

 تكالیف التمویل .8
 ). جمیع ھذه الخصوم المالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة.15في مستحق الى أطراف ذات صلة (ایضاح ان تكالیف التمویل تتعلق بنشاطات االقتراض للمجموعة المتمثلة       

 

 خسارة السھم االساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي الشركة االم .9
 األسھم القائمة خالل السنة كما ھو مبین أدناه. لیس لدى الشركة أي یتم احتساب خسارة السھم االساسیة والمخففة بتقسیم خسارة السنة الخاصة بمساھمي الشركة االم على المتوسط الموزون لعدد

 أسھم مخففة محتملة قائمة. 
 (معدل)    

 
   

 السنة المنتھیة
 دیسمبر 31في 

2020 

 السنھ المنتھیة
 دیسمبر 31في 

2019 
 )350,247( (2,297,757)   خسارة السنة الخاصة بمساھمي الشركة االم (د.ك)

 35,433,540 35,433,540   لعدد االسھم القائمة خالل السنة (أسھم)الموزون المتوسط 
 )9.9( )64.8(   (فلس)  خسارة السھم األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي الشركة االم

 

 ).13الحقاً لتاریخ البیانات المالیة المجمعة (ایضاح تم تعدیل المتوسط الموزون لعدد االسھم القائمة للسنة المقارنة نتیجة تخفیض رأس المال الذي تم              
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 استثمار في شركات زمیلة .10
 

 إن تفاصیل استثمار المجموعة في شركات زمیلة كما یلي: 10.1
 

 

 الغرض نسبة الملكیة بلد التأسیس 

  
 دیسمبر 31

2020 
 دیسمبر 31

2019  
  % %  

 اإلستثمار 20.00% 20.00% الكویت ذ.م.م –الباب القابضة شركة 
 تمویل  واستثمار 18.20% 18.20% الكویت ش.م.ك.ع  –مجموعة أرزان المالیة للتمویل واإلستثمار

           
      

 ش.م.ك.ع ھي شركة مدرجة. –ان مجموعة ارزان المالیة للتمویل واالستثمار             
 

 اإلستثمار في شركات زمیلة خالل السنة ھي كما یلي:إن حركة 

 دیسمبر 31 
2020 

 دیسمبر 31
2019 

 د.ك د.ك 
 18,325,810 17,490,079 الرصید في بدایة السنة 

 199,809 (1,731,204) حصة في النتائج
 )1,006,615( 1,539,337 حصة في إیرادات/ (خسائر) شاملة أخرى من الشركات الزمیلة

 )28,925( (23,531) التغیر في نسبة ملكیة شركة تابعة لشركة زمیلةأثر 
 - (113,737) أثر التغیر في ملكیة الشركة الزمیلة نتیجة شراء أسھم خزینة

 17,160,944 17,490,079 
 

 
 

 د.ك مقابل مستحق الى اطراف ذات صلة)  3,462,734  :2019() 16د.ك مرھون مقابل قروض ألجل من أطراف ذات صلة (ایضاح  8,035,880ان استثمار في شركات زمیلة بقیمة 
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 استثمار في شركات زمیلة. تابع / 10
 

 :إن ملخص المعلومات المالیة للشركة الزمیلة المادیة للمجموعة كما یلي     10.2

 ش.م.ك.ع –واإلستثمارمجموعة أرزان المالیة للتمویل    )أ
 دیسمبر 31 

2020 
 د.ك

 دیسمبر 31
2019 

 د.ك
 121,775,489 126,211,442 أصول غیر متداولة

 33,894,459 29,186,245 أصول متداولة
 155,669,948 155,397,687 مجموع األصول

 9,828,821 25,778,222 الحصص غیر المسیطرة
 21,429,054 18,647,743 خصوم غیر متداولة

 25,758,740 14,127,029 خصوم متداولة
 47,187,794 32,774,772 مجموع الخصوم
 98,653,333 96,844,693 صافي األصول

 
 

 
 السنة المنتھیة 

 دیسمبر 31في 
2020 

 د.ك

 السنة المنتھیة 
 2019دیسمبر  31في 
 د.ك

 14,526,872 5,814,836 إیرادات
 (12,984,826) (14,971,482) مصاریف وأعباء أخرى

 1,542,046 (9,156,646) ربح السنة(خسارة)/ 
   الخاص بـ :

 1,097,983 (9,511,226) مساھمي الشركة األم 
 444,063 354,580 الحصص غیر المسیطرة

 (5,645,685) 20,684,909 الشاملة األخرى للسنة اإلیرادات /(الخسائر) 
 (4,103,639) 11,528,263 مجموع اإلیرادات /(الخسائر) الشاملة للسنة

 199,809 (1,731,204) حصة المجموعة في النتائج
 

              

   إن تسویة ملخص المعلومات المالیة للشركة الزمیلة اعاله مع القیمة الدفتریة في بیان المركز المالي المجمع مبینة أدناه:                
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 تابع / استثمار في شركات زمیلة .10
 تابع / إن ملخص المعلومات المالیة للشركة الزمیلة المادیة للمجموعة كما یلي:     10.2

 ش.م.ك.ع –تابع /  مجموعة أرزان المالیة للتمویل واإلستثمار أ) 
 

 
 2020دیسمبر  31 

 د.ك
 دیسمبر 31

 2019 
 د.ك

 %18.20 %18.20 حصة ملكیة المجموعة 
 98,653,333 96,844,693 صافي أصول الشركة الزمیلة

 17,952,731 17,623,596 حصة المجموعة من صافي األصول 
 )463,652( )463,652( تعدیالت أخرى
 17,489,079 17,159,944 القیمة المدرجة

 3,462,734 8,035,880 الزمیلة السعر السوقي ألسھم الشركة

 
 
 

 : بإستخدام بیانات مالیة مدققة).2019( 2020دیسمبر  31لقد قامت المجموعة بالمحاسبة عن حصتھا في نتائج الشركة الزمیلة أعاله بإستخدام بیانات مالیة مدققة كما في 
الیعك�س قیمت�ھ العادل�ة. قام�ت اإلدارة بالحص�ول عل�ى تقی�یم مس�تقل لھ�ذا  ش.م.ك.ع –المالیة للتموی�ل واإلس�تثمار مجموعة أرزان باعتقاد اإلدارة أن السعر السوقي للسھم الواحد في استثمارھا في 

 .ش.م.ك.ع –مجموعة أرزان المالیة للتمویل واإلستثمار االستثمار واستنتجت عدم وجود ھبوط في قیمة استثمارھا في 
 

 .2019دیسمبر  31و  2020دیسمبر  31المادیة كما في  أدناه اجمالي المعلومات للشركات الزمیلة غیر   10.3
 

 السنة المنتھیة 
 دیسمبر 31في 

2020 
 د.ك

 السنة المنتھیة 
 2019دیسمبر  31في 
 د.ك

 - - حصة المجموعة في النتائج
 - - حصة المجموعة في مجموع الخسائر الشاملة 

 1,000 1,000 الزمیلةاجمالي القیمة الدفتریة لحصة المجموعة من ھذه الشركات 
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  بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرىاستثمارات  .11

   
 دیسمبر 31

2020 
 دیسمبر 31

2019 
 د.ك د.ك   

 1,742,122 1,909,528    محافظ استثماریة
 540,128 458,081   مساھمات الملكیة 
   2,367,609 2,282,250 

 
ارة تحدید ھذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة یتم االحتفاظ بھذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة ألغراض استراتیجیة متوسطة إلى طویلة األجل. وبناًء على ذلك، فقد اختارت اإلد

ً مع االخرى حیث یعتقد أن االعتراف بالتقلبات قصیرة األجل في القیمة العادلة لھذه االستثمارات في بیان االرباح أو الخسائر لن یكون متواكاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل االیرادات الشاملة  فقا
 إستراتیجیة المجموعة لالحتفاظ بھذه االستثمارات لألغراض طویلة األجل وتحقیق إمكانات أدائھا على المدى الطویل.

 االستثماریة من قبل طرف ذي صلة. یتم إدارة المحافظ
د.ك  1,742,122:  2019دیسمبر  31) (16د.ك مرھونة مقابل قروض ألجل من أطراف ذات صلة (ایضاح  1,909,528إن استثمارات بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى بقیمة تبلغ 

 مقابل مستحق الى أطراف ذات صلة).
          

 وأصول أخرىذمم مدینة  .12
 

 
 

 دیسمبر 31
2020  

دیسمبر 31  
2019 

 د.ك  د.ك  أصول مالیة
 3,906,965   3,905,950   مستحق من شركات زمیلة

 391,099  377,099  مستحق من اطراف ذات صلة أخرى 
 5,907  3,314  ذمم موظفین

 1,444,744  1,337,732  أصول اخرى
  5,624,095  5,748,715 

 (5,397,314)  (5,397,314)  ناقصا : مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 

  226,781  351,401 
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 ذمم مدینة وأصول أخرىتابع / .12 
 

خصائص مخاطر ائتمان مشتركة على أساس جماعي، وقد تم تجمیعھا على أساس األیام الماضیة وطبقًا لطبیعة عند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم تقییم االصول المالیة التي تمتلك 12.1  
 االطراف المدینة.

 على النحو التالي: 2019دیسمبر  31و  2020دیسمبر  31تم تحدید خسارة االئتمان المتوقعة لألصول المالیة أعاله كما في 
 
 

 :2020دیسمبر  31
لم یفت موعد 

 استحقاقھا
 30أكثر من 
 یوم

أكثر من 
 یوم 90

أكثر من 
 یوم 120

أكثر من 
 یوم 180

ما یزید عن 
 المجموع سنة

 5,624,095 5,620,781 3,314 - - - - إجمالي القیمة الدفتریة د.ك
مخصص الدیون المشكوك في 

 (5,397,314) (5,397,314) - - - - - د.ك -تحصیلھا 
 226,781       مجموع األصول المالیة

        :2019دیسمبر  31
 5,748,715 5,742,808 5,907 - - - - إجمالي القیمة الدفتریة د.ك

مخصص الدیون المشكوك في 
 (5,397,314) (5,397,314) - - - - - د.ك -تحصیلھا 

 351,401   - - - - مجموع األصول المالیة
 

 فیما یلي بیان بحركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا خالل السنة : 

 
 دیسمبر 31

 دیسمبر 31  2020
2019 

 د.ك  د.ك 
 5,251,514  5,397,314 الرصید اإلفتتاحي

 145,800  - المحمل خالل السنة

 5,397,314  5,397,314 الرصید الختامي

 
 

 رأس المال .13
 مصرح بھ ومصدر ومدفوع بالكامل 

 
 دیسمبر 31

2020 
 دیسمبر 31

2019 
 د.ك د.ك 

 19,737,880 19,737,880 نقدي -د.ك للسھم الواحد  0.100سھم مصرح بھ ومصدر ومدفوع بالكامل بقیمة  197,378,800
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 رأس المالتابع /  .13
 

 حدث الحق
 

 على ما یلي: 2021ینایر  13الحقاً لتاریخ البیانات المالیة المجمعة، وافقت الجعیة العمومیة غیر العادیة لمساھمي الشركة األم المنعقدة بتاریخ 
سھما عن طریق تخفیض رأس مال الشركة  األم كما في المیزانیة المدقق�ة ع�ن الفت�رة المنتھی�ة  161,945,260دینار كویتي متمثلة بعدد أسھم یبلغ  16,194,526اطفاء الخسائر المتراكمة البالغة  )1

 .2020أغسطس  10في 
 ویة مدیونیة أحد المساھمین.) فلس، وذلك عن طریق تس100سھماً، قیمة كل سھم ( 56,337,020د.ك مقسما الى  5,633,702زیادة رأس مال الشركة بمبلغ  )2

 فلس للسھم الواحد. 100سھماً بقیمة اسمیة تبلغ  91,770,560د.ك مقسما الى  9,177,056وعلیھ، أصبح رأس مال الشركة األم المصرح بھ والمصدر والمدفوع ما یعادل 
 الالزمة لتوثیق ھذه التعدیالت في السجل التجاري الكویتي.الحقا لتاریخ البیانات المالیة المجمعة، قامت إدارة الشركة االم باستكمال اإلجراءات 

 

 بنود أخرى في حقوق الملكیة .14
 
 

 المجموع احتیاطي تحویل عملة اجنبیة احتیاطي القیمة العادلة  
 د.ك د.ك د.ك  

 )1,011,517( 26,565 )1,038,082(   2020ینایر  1الرصید في 
 1,539,337 18,093 1,521,844  یرادات شاملة أخرى لشركات زمیلة اإلحصة من 

استثمارات في أوراق حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل االیرادات 
   الشاملة األخرى:

  

 85,359 - 85,359  صافي التغیر في القیمة العادلة الناتج خالل السنة  -
 1,624,696 18,093 1,606,603  إجمالي االیرادات الشاملة األخرى للسنة

حصة في ربح محقق من استثمارات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من  خالل 
 (2,567) - (2,567)  اإلیرادات الشاملة األخرى مملوكة من قبل شركة زمیلة

 610,612 44,658 565,954  2020دیسمبر  31الرصید في 
 )68,077( 22,796 (90,873)   2019ینایر  1الرصید في 
 )1,006,615( 3,769 )1,010,384(  یرادات شاملة أخرى لشركات زمیلة لخسائر) / اإلحصة من (ا

استثمارات في أوراق حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل االیرادات 
   الشاملة األخرى:

 
 

 

 )645,236( - )645,236(  صافي التغیر في القیمة العادلة الناتج خالل السنة  -
 )1,651,851( 3,769 )1,655,620(  إجمالي (الخسائر)/ االیرادات الشاملة األخرى للسنة

خسائر محققة من استثمارات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
 37,022 - 37,022  الشاملة األخرى مملوكة من قبل المجموعة

بالقیمة العادلة من خالل حصة في خسائر محققة من استثمارات حقوق ملكیة 
 671,389 - 671,389  اإلیرادات الشاملة األخرى مملوكة من قبل شركة زمیلة

 )1,011,517( 26,565 )1,038,082(  2019دیسمبر  31الرصید في 
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 ذمم دائنة وخصوم أخرى .15
 

 
 دیسمبر 31 

2020 
 دیسمبر 31

2019 
 د.ك د.ك   خصوم مالیة

      13,052,311 121,131   انظر (أ) أدناه –مستحق الى اطراف ذات صلة 
 30,403 40,471   مصاریف مستحقة

 62,360 62,360   توزیعات أرباح مستحقة
 1,515,324 1,515,324   ضریبة دعم العمالة الوطنیة المستحقة

 55,045 55,045   زكاة مستحقة
 531,825 409,676   اخرى ذمم دائنة

   2,204,007 15,247,268 
 

 د.ك. 473,822لغ إجمالي تكالیف التمویل المسجلة لصالح األطراف ذات الصلة مبلغ خالل السنة السابقة، ب
 

 قروض ألجل من أطراف ذات صلة .16
. تس�تحق جمی�ع ھ�ذه الق�روض 2020أغسطس  1مستحقـــــة ألطــــــراف ذات صــــلة تم تحویلھا الى قروض بتاریخ تمثل أرصدة دائنــــــــة كانت   2020دیسمبر  31إن القروض القائمة كمـــــا في 

 بموجب عقود التسھیالت المبرمة بین الشركة االم وتلك االطراف ذات الصلة وبیانھا كالتالي: 2021یولیو  31بتاریخ 
 

 دیسمبر 31 
2020 

 دیسمبر 31
2019 

 د.ك د.ك 
 - 7,456,473 أ ادناه –ش.م.ك.م  -الكویت القابضة شركة 

 - 2,727,886 ب ادناه –ذ.م.م  –شركة الرنا للتجارة العامة والمقاوالت 
 - 359,469 ج ادناه –الشركة الدولیة للمنتجعات ش.م.ك.ع

 - 1,150,000 د أدناه –ذ.م.م  –شركة النزھة الدولیة العقاریة 
 - 289,317 د أدناه –ذ.م.م  –لإلستشارات شركة أیم انترناشیونال 

 - 1,474,652 د أدناه –ش.م.ك.ع  –شركة اإلستشارات المالیة الدولیة القابضة 
 13,457,797 - 
 

 د.ك. 294,826لغ إجمالي تكالیف التمویل المسجلة لصالح قروض ألجل من أطراف ذات صلة خالل السنة مبلغ ب            
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 تابع / قروض ألجل من أطراف ذات صلة .16
 

) واستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 10% وھو مضمون مقابل استثمار في شركات زمیلة (ایضاح 7ش.م.ك.م یحمل معدل فائدة سنوي یبلغ  -إن القرض المستحق لشركة الكویت القابضة )أ
 .) 11االیرادات الشاملة االخرى (ایضاح 

) واستثمارات بالقیمة 10وھو مضمون مقابل استثمار في شركات زمیلة (ایضاح % 5.375ذ.م.م یحمل معدل فائدة سنوي یبلغ  -إن القرض المستحق لشركة الرنا للتجارة العامة والمقاوالت  )ب
 .)11العادلة من خالل االیرادات الشاملة االخرى (ایضاح 

 .7ایضاح  –كة تابعة) % من رأس مال شركة الدیرة العالمیة لالتصاالت (شر5ش.م.ك.ع ال یحمل فائدة وھو مضمون مقابل رھن  –إن القرض المستحق للشركة الدولیة للمنتجعات  )ج
 .إن جمیع ھذه القروض الممنوحة من باقي االطراف ذات الصلة ال تحمل فائدة ولیست مضمونة )د

 
 إحتیاطي إجباري واختیاري .17

الكوی�ت للتق�دم العلم�ي وض�ریبة دع�م العمال�ة الوطنی�ة  % من ربح السنة الخاص بمالكي الشركة األم قب�ل حص�ة مؤسس�ة10وفقا لقانون الشركات وعقد التأسیس والنظام االساسي للشركة األم ، یتم تحویل 
 % من رأس المال المدفوع .50صید االحتیاطي اإلجباري والزكاة ومكافأة اعضاء مجلس اإلدارة الى حساب االحتیاطي اإلجباري. یجوز للشركة األم ان تقرر وقف ھذا التحویل السنوي عندما یعادل ر

 % من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فیھا االرباح المحتفظ بھا بتأمین ھذا الحد .5محدد بالمبلغ المطلوب لتأمین توزیع أرباح بنسبة  ان التوزیع من االحتیاطي اإلجباري
ی�ت للتق�دم العلم�ي وض�ریبة دع�م العمال�ة الوطنی�ة والزك�اة ومكاف�أة % من ربح السنة الخاص بمالكي الشركة األم قبل حص�ة مؤسس�ة الكو10 وفقا لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم یتم تحویل

 اعضاء مجلس اإلدارة الى اإلحتیاطي اإلختیاري . ال یوجد قیود على توزیع االحتیاطي االختیاري .
 ال یوجد حاجة للتحویل في السنة التي تحقق فیھا المجموعة خسائر أو عند وجود خسائر متراكمة.

 
 لسنویة للمساھمین وتوزیعات األرباحالجمعیة العمومیة ا .18

 .2020دیسمبر  31ة المنتھیة في خضوعاً للموافقات المطلوبة من الجھات المختصة والجمعیة العمومیة للمساھمین، إقترح مجلس ادارة الشركة األم عدم توزیع أرباح عن السن
وعل�ى توص�یة اعض�اء مجل�س   2020یونی�و  17للمس�اھمین المنعقــــ�ـدة ف�ي  الس�نویة م�ن قب�ل الجمعی�ة العمومیــــــ�ـة 2019مبر دیس� 31تم المصادقة على البیانات المالیــة المجمعة للس�نة المنتھی�ة ف�ي 

 : الشيء).2018دیسمبر  31االدارة بعدم توزیع ایة ارباح عن السنة المنتھیة في ذلك التاریخ (
 

  أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات صلة .19
ي تدار بشكل مشترك أو التي بالمساھمین الرئیسیین والشركات التابعة والزمیلة، وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة، والشركات المدارة وتلك الت تتمثل األطراف ذات الصلة

المعامالت بین الشركة األم والشركات التابعة لھا التي استبعاد عند التجمیع تم ی موعة.یمارس علیھا ھؤالء األطراف تأثیراً فعاال. یتم اعتماد سیاسات التسعیر وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة المج
 .لة مبینة أدناهھي أطراف ذات صلة بالشركة األم ولم یتم اإلفصاح عنھا في ھذا اإلیضاح. إن تفاصیل األرصدة والمعامالت بین المجموعة واألطراف ذات الص
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  تابع/ أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات صلة .19
 

  
 

 دیسمبر 31
2020 

 دیسمبر 31
2019 

 د.ك د.ك  
    أرصدة متضمنة في بیان المركز المالي المجمع :

 41,099 27,099  بعد المخصص                –) 12مستحق من أطراف ذات صلة (ایضاح 
 1,015 -  بعد المخصص                –) 12مستحق من شركات زمیلة (ایضاح 

      13,052,311 121,131  )                            15مستحق الى أطراف ذات صلة (ایضاح 
    
  

 

 السنة المنتھیة
 دیسمبر 31في 

2020 

 السنة المنتھیة 
 دیسمبر 31في 

2019 
 د.ك د.ك  بیان األرباح أو الخسائر المجمع :معامالت متضمنة في 

 - 10,000  ایرادات أخرى
 473,822 294,826  16،  15ایضاح  -تكالیف تمویل 

 96,000 90,000  اتعاب استشارات
    مكافآت موظفي اإلدارة العلیا

 116,804 84,364  رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل
 13,003 13,155  مكافآت نھایة الخدمة 

  97,519 129,807 
 

 )، یقوم احد االطراف ذات الصلة بإدارة محفظة استثماریة نیابة عن المجموعة.11باالضافة الى ذلك، وكما ھو مبین في ایضاح ( 
 

  معلومات القطاعات .20
 تعمل المجموعة في قطاع واحد وھو االستثمارات. ومعظم أصول وعملیات المجموعة تقع داخل الكویت:      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 استثمارات    

     

 السنة المنتھیة في
 دیسمبر 31 
 2020 

 السنة المنتھیة في
 دیسمبر 31 
 2019 

 د.ك د.ك     

 607,496 (1,708,721)     القطاع (خسائر)/ ایرادات

 )442,597( (2,301,181)     خسارة السنة

 20,171,618 19,775,525     اجمالي االصول

 15,400,645 15,818,305     اجمالي الخصوم
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 دعاوى قضائیة .21
اة لسنوات سابقة خاصة فیما یتعلق ببن�ود ال�دخل غی�ر قامت إدارة الشركة األم برفع دعاوي قضائیة ضد إدارة الضریبة بوزارة المالیة بشأن طرق احتساب ضریبة دعم العمالة الوطنیة ومخصص الزك

صالح الشركة األم، سیتم عكس تلك المبالغ من الذمم الدائن�ة والخص�وم األخ�رى ال�ى اإلی�رادات ض�من بی�ان المحققة. والتزال تلك الدعاوي منظورة أمام محكمة التمییز. وفي حالة صدور حكم التمییز ل
 االرباح أو الخسائر للمجموعة.  

 

 أھداف وسیاسات ادارة المخاطر .22
الھدف الرئیسي لھذه الخصوم المالیة ھو تمویل األنشطة التشغیلیة للمجموعة .  تشمل الخصوم المالیة الرئیسیة لدى المجموعة الذمم الدائنة والخصوم األخرى وقروض ألجل من أطراف ذات صلة. ان

 ان لدى المجموعة أصول مالیة متعددة تتضمن الذمم المدینة واألصول األخرى والنقد وأرصدة لدى البنوك وأوراق مالیة استثماریة .
 السوق (وتشمل مخاطر سعر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر تقلبات األسعار)، ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. تتعرض انشطة المجموعة الى العدید من المخاطر المالیة ، مثل : مخاطر

تأمین االحتیاجات  ر المجموعة بشكل أساسي علىإن أعضاء مجلس إدارة الشركة األم ھم المسؤولون بشكل عام عن إدارة المخاطر واعتماد استراتیجیات ومبادىء المخاطرة . تركز ادارة مخاط
ة المجموعة . وتدار االستثمارات المالیة طویلة األجل على النقدیة قصیرة ومتوسطة األجل للمجموعة والتقلیل من احتمالیة التفاعل مع المؤشرات السلبیة التي قد تؤدي الى التأثیر على نتائج أنشط

 أساس أنھا ستعطي مردودا دائما.
 جر في األدوات المالیة بما في ذلك مشتقات األدوات المالیة على اساس التخمینات المستقبلیة.ال تدخل المجموعة في / او تتا

 ان أھم المخاطر المالیة التي تتعرض لھا المجموعة ھي كما یلي:
 

 مخاطر السوق 22.1
 مخاطر العملة األجنبیة      أ)

 النقدیة المستقبلیة الداة مالیة نتیجة لتغیر أسعار تحویل العمالت األجنبیة . تتمثل مخاطر العملة األجنبیة في تقلب القیمة العادلة أو التدفقات
رئیس�ي م�ن التغی�رات ف�ي أس�عار ص�رف ال�دوالر تعمل المجموعة، وبشكل أساسي، في الكویت ودول الشرق األوس�ط وامریك�ا ، وھ�ي ب�ذلك عرض�ة لمخ�اطر تقلب�ات العمل�ة األجنبی�ة الناتج�ة ، بش�كل 

تم مراقب�ة الت�دفقات النقدی�ة بالعمل�ة ر المركز المالي للمجموعة بشكل كبیر نتیجة للتغیر في اسعار صرف ھ�ذه العم�الت . للتخفی�ف م�ن تع�رض المجموع�ة لمخ�اطر العمل�ة األجنبی�ة، ی�األمریكي. قد یتأث
 األجنبیة.

 بأسعار االقفال في نھایة السنة:تتعرض المجموعة لمخاطر العملة األجنبیة التالیة والتي تم تحویلھا الى الدینار الكویتي 
 

 
  

 دیسمبر 31 
2020 

 دیسمبر 31
2019 

 د.ك د.ك    
 342,000 432,200    دوالر أمریكي

 
 تم اجراء اختبارات الحساسیة المتعلقة بالعملة األجنبیة بناء على االفتراضات التالیة:

 نسبة حساسیة العملة األجنبیة 
% 

 دیسمبر 31 
2020 

 دیسمبر 31
2019 

 %0.21 %0.20 دوالر أمریكي
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 .  تابع / أھداف وسیاسات إدارة المخاطر22
 

 مخاطر السوقتابع /   22.1
 مخاطر العملة األجنبیة تابع/  أ)

 
خالل االثنى عشر شھرا الماضیة . لم یكن ھناك تغییر خالل السنة في الطرق واالفتراضات المستخدمة في اع�داد تم تقدیر نسب الحساسیة أعاله بناء على معدل تقلبات أسعار السوق للصرف األجنبي 

نت�ائج الس�نة وحق�وق الملكی�ة ثیر ذلك على وفي حالة ما اذا ارتفع / (انخفض) سعر صرف الدینار الكویتي مقابل الدوالر االمریكي وبافتراض نسبة الحساسیة المذكورة أعاله، یكون تأ تحلیل الحساسیة.
 كما یلي:

 

 حقوق الملكیة  نتائج السنة 
 دیسمبر 31 

2020 
 دیسمبر 31

2019 
 دیسمبر 31 

2020 
 دیسمبر 31

2019 
 د.ك د.ك  د.ك د.ك 

 - -  718 ± 864 ± دوالر أمریكي
 

المعامالت.  ولكن، یمك�ن اعتب�ار التحالی�ل أع�اله عل�ى أنھ�ا تمث�ل م�دى تع�رض المجموع�ة لمخ�اطر تقلب�ات أس�عار العمل�ة جنبیة خالل السنة حسب حجم وطبیعة الوتتفاوت مخاطر تقلبات صرف العملة ا  
 األجنبیة.

 
 

 ب)      مخاطر معدالت أسعار الفائدة
لیة أو القیم العادلة لألدوات المالیة. یوجد لدى المجموعة أرصدة مس�تحقة ال�ى وق�روض تنشأ مخاطر معدالت أسعار الفائدة عادة من احتمال تأثیر التغیرات في معدالت أسعار الفائدة على األرباح المستقب

 الحدود المسوح بھا بشكل منتظم للتأكد من أنھا ضمن  ألجل من أطراف ذات صلة تجعلھا عرضة لمخاطر تقلبات معدالت أسعار الفائدة. تقوم المجموعة بإدارة تلك المخاطر عن طریق مراقبة األوضاع
 

 ال یوجد لدى المجموعة أیة أدوات مالیة خارج بیان المركز المالي یتم استخدامھا إلدارة مخاطر معدالت اسعار الفائدة .
ق الح�الي ، ت�م اإلفت�راض ب�أن یك�ون على مالحظة وضع السو الجدول التالي یوضح درجات الحساسیة على نتائج السنة بناء على تغیرات معقولة في معدالت اسعار الفائدة اعتبارا من بدایة السنة. بناء

%) ألسعار فائدة ال�دینارالكویتي. تم�ت 1 –% و 1: +2019% (1 -% و1%) نقطة اساسیة لسعر اللیبور و +1 –% و 1: +2019% (1 -% و1التغیر المحتمل المعقول في معدالت اسعار الفائدة +
 في كل تاریخ مركز مالي . كافة المتغیرات األخرى بقیت ثابتة. كما ال یوجد ھناك اي تأثیر مباشر على حقوق الملكیة للمجموعة .عملیة اإلحتساب بناء على أدوات المجموعة المالیة المحتفظ بھا 

 

 
 انخفاض في سعر الفائدة  زیادة في سعر الفائدة 

 
 دیسمبر 31

2020 
 دیسمبر 31

2019 
 دیسمبر 31 

2020 
 دیسمبر 31

2019 
 د.ك د.ك  د.ك د.ك 

 71,121 71,121  (71,121) )71,121( السنةنتائج 
 

 ال یوجد تغییر خالل السنة على األسالیب واإلفتراضات المستخدمة في اعداد تحلیل الحساسیة.
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 تابع / أھداف وسیاسات إدارة المخاطر . 22
 مخاطر السوقتابع /   22.1

 
 السعریةالمخاطر ج) 

األرباح أو الخسائر أو استثمارات بالقیمة العادلة من خالل تتعرض المجموعة لمخاطر التقلبات السعریة بالنسبة إلستثمارات الملكیة. تم تصنیف االستثمارات ، كاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
 اإلیرادات الشاملة األخرى.

 

 من قبل المجموعة.ریة الستثماراتھا في األوراق المالیة تقوم المجموعة بتنویع محافظھا االستثماریة.  وتتم عملیة التنویع تلك ، بناء على حدود موضوعة وإلدارة المخاطر الناتجة عن التقلبات السع
 حساسیة مخاطر التقلبات السعریة حددت بناء على الفرضیات التالیة :

 

 دیسمبر 31 
2020 

 دیسمبر 31
2019 

 %23.68 %(11.72) السوق الكویتي
 %12.10 (14.34)% سوق لندن

 %28.88 16.26% سوق الوالیات المتحدة األمریكیة
 %9.29 %)9.87( سوق دبي

 
          

  

باس�تثماراتھا ف�ي األوراق المالی�ة، وعل�ى أس�اس لق�ة تم تقدیر النسبة أعاله بناء على متوسط حركة الس�وق خ�الل الس�نة . یوض�ح الج�دول الت�الي درج�ات الحساس�یة الت�ي تتع�رض لھ�ا المجموع�ة والمتع
 المخاطر المحتملة ألسعار تلك األوراق كما في تاریخ التقریر.

 فرضیات حساسیة التقلبات السعریة. –التحلیل یعكس تأثیر التغیر السلبي ألسعار تلك األوراق كما في األعلى 
 
 

 حقوق الملكیة  نتائج السنة 

 
 دیسمبر 31

2020 
 دیسمبر 31

2019 
 دیسمبر 31 

2020 
 دیسمبر 31

2019 
 د.ك د.ك  د.ك د.ك 

 - -  83 35 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 22,823 23,676  - - استثمارات بالقیمة العادلة من خالل االیرادات الشاملة االخرى

 

 كون كما یلي : اذا تغیرت حساسیة مخاطر التقلبات السعریة بشكل مساوي ومعاكس للنسب أعاله فان تأثیر تلك التغیرات على نتائج السنة وحقوق الملكیة سی            
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 .     تابع / أھداف وسیاسات إدارة المخاطر22
 السوقتابع / مخاطر      22.1

 المخاطر السعریةج) تابع /  
 
 

 حقوق الملكیة  نتائج السنة 

 
 دیسمبر 31

2020 
 دیسمبر 31

2019 
 دیسمبر 31 

2020 
 دیسمبر 31

2019 
 د.ك د.ك  د.ك د.ك 

 -   (83) (35) استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 (22,823) (23,676)  - - الشاملة االخرى بالقیمة العادلھ من خالل اإلیارداتاستثمارات 

 
 مخاطر االئتمان  22.2

ك خسارة الطرف اآلخ�ر.  ان سیاس�ة المجموع�ة تج�اه تعرض�ھا مخاطر االئتمان ھي تلك المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات المالیة الوفاء بالتزاماتھ تجاه الطرف اآلخر مسببا بذل
خالل تنویع تعامالتھ�ا ف�ي أنش�طة مختلف�ة.  تتطلب مراقبة تلك المخاطر بشكل دائم.  كما تحاول المجموعة عدم تركیز تلك المخاطر على أفراد أو مجموعة عمالء في مناطق محددة أو من لمخاطر االئتمان 

 كما یتم الحصول على ضمانات حیثما كان ذلك مناسبا.
 المبالغ المدرجة ضمن األصول المالیة كما في تاریخ المركز المالي والملخصة على النحو التالي:ان مدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان محدود ب

 

 دیسمبر 31 
2020 

 دیسمبر 31
2019 

 د.ك د.ك 
 351,401 226,781 )12(ایضاح  ذمم مدینة وأصول أخرى

 43,737 16,631 النقد وشبھ النقد
 243,412 395,138 

 

موع�ة تقییم�ات ائتمانی�ة عدم سداد حساب عمالئھا واألطراف األخرى ، المعرفین ك�أفراد أو كمجموع�ة ، وتض�من ھ�ذه المعلوم�ات ف�ي ض�وابط مخ�اطر اإلئتم�ان. تس�تخدم المجتراقب المجموعة بإستمرار 
 لمجموعة ھي التعامل فقط مع أطراف ذات كفاءه ائتمانیة عالیة .خارجیة و / أو تحصل على وتستخدم تقاریر عن عمالئھا واألطراف األخرى عندما تكون متوفرة بتكلفة معقولة . ان سیاسة ا

 ان مخاطر اإلئتمان الخاصة بأرصدة البنوك تعتبر غیر ھامة حیث أن األطراف المعنیة عبارة عن مؤسسات مالیة ذات كفاءه إئتمانیة عالیة.
 

 مخاطر السیولة  22.3
ل وادارة قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا تجاه الغیر عند استحقاقھا.  وللحد من تلك المخاطر، قامت ادارة المجموع�ة بتنوی�ع مص�ادر التموی�ان مخاطر السیولة ھي تلك المخاطر التي تؤدي الى عدم 

 أصولھا بعد األخذ بعین االعتبار السیولة ومراقبة تلك السیولة بشكل یومي.
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 تابع / أھداف وسیاسات إدارة المخاطر    . 22
 مخاطر السیولةتابع /   22.3

 
 

 تاریخ المركز المالي الى تاریخ اإلستحقاق التعاقدي . یلخص الجدول التالي قائمة استحقاق الخصوم المالیة للمجموعة . تم تحدید تواریخ استحقاق الخصوم المالیة على اساس الفترة المتبقیة من
 

  
 حتى

 شھور 3 
 12الى  3

 شھر
 ما یزید

 المجموع عن سنة 
 د.ك د.ك د.ك د.ك  2020دیسمبر  31

      الخصوم 
 2,204,007 - 2,204,007 -  ذمم دائنة وخصوم أخرى

 13,457,797 - 13,457,797 -  قروض ألجل من أطراف ذات صلة
  - 15,661,804 - 15,661,804 

       2019دیسمبر  31
      الخصوم 

 15,247,268 - 15,247,268 -  ذمم دائنة وخصوم أخرى
  - 15,247,268 - 15,247,268 

             
           
 إن التدفقات النقدیة غیر المخصومة للخصوم المالیة ال تختلف جوھریا عن تلك التدفقات المعروضة أعاله.             

 
 قیاس القیمة العادلة .23

 

  التسلسل الھرمي للقیمة العادلة    23.1
 

 القیاس. تتمثل القیمة العادلة في السعر الذي یتم استالمھ لبیع اصل او دفعھ لتسویة التزام في معاملة منتظمة بین المشاركین في السوق بتاریخ 
تصنیفھا الى ثالثة مستویات من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. یتم تحدید المستویات الثالث بناء على قابلیة ان االصول والخصوم المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في بیان المركز المالي المجمع یتم 

 المالحظة للمدخالت الھامة للقیاس وذلك على النحو التالي:
 

 سواق نشطة في مایتعلق باصول او خصوم مماثلة.تتمثل قیاسات القیمة العادلة في القیاسات المشتقة من االسعار المدرجة (غیر المعدلة) في ا : 1مستوى  -
ق باالصول والخصوم اما تتمثل قیاسات القیمة العادلة في القیاسات المشتقة من مدخالت بخالف االسعار المدرجة المتضمنة في المستوى والقابلة للرصید فیما یتعل : 2مستوى  -

 من االسعار) ، وبصورة مباشرة (كاالسعار) او بصورة غیر مباشرة (المشتقة 
سوقیة مرصودة (مدخالت تتمثل قیاسات القیمة العادلة في القیاسات المشتقة من اسالیب تقییم تتضمن مدخالت خاصة باالصول او الخصوم التي ال تستند الى بیانات  : 3مستوى  -

 غیر قابلة للرصد).
                  
 



    

  71| شركة الدیرة القابضة |  السنويالتقریر 

 

 
 

 تابع / إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 
 

 قیاس القیمة العادلةتابع /  .23
  التسلسل الھرمي للقیمة العادلة تابع /    23.1

 
 ان القیمة المدرجة لألصول والخصوم المالیة للمجموعة الواردة في بیان المركز المالي المجمع یمكن ان تصنف على النحو التالي :

 

 
 دیسمبر 31

2020 
 دیسمبر 31

2019 
 د.ك د.ك أصول مالیة :

 351,401 226,781 )12(ایضاح  ذمم مدینة وأصول أخرى
 43,737 16,631 النقد وشبھ النقد

   :استثمارات بالقیمة العادلة
 4,139 3,548 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 2,282,250 2,367,609 األیرادات الشاملة االخرىاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
 2,214,269 2,681,527 

   خصوم مالیة :
   خصوم مالیة بالتكلفة المطفأة:

 15,247,268 2,204,007 ذمم دائنة وخصوم اخرى
 - 13,457,797 قروض ألجل من أطراف ذات صلة

 15,661,804 15,247,268 
 

 

 لألصول والخصوم المالیة والتي ھي بالتكلفة المطفأة بأنھا مقاربة لقیمھا العادلة.تعتبر االدارة المبالغ المدرجة 
 یتم تحدید المستوى الذي یتم فیھ تصنیف االصول أو الخصوم المالیة بناء على أدنى مستوى من مدخالت مھمة لقیاس القیمة العادلة.

 بیان المركز المالي المجمع یتم تصنیفھا الى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على النحو التالي:ان االصول المالیة المقاسة بالقیمة العادلة على اساس دوري في 
 

 2020دیسمبر  31
 

 المجموع 3مستوى  2مستوى  1مستوى  ایضاح 
 د.ك د.ك د.ك د.ك  استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 3,548 - - 3,548 ب محافظ استثماریة
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األیرادات الشاملة 

      االخرى:

 1,909,528 - - 1,909,528 ب محافظ استثماریة
 458,081 458,081 - - ج مساھمات ملكیة

 2,371,157 458,081 - 1,913,076  صافي القیمة العادلة
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 .   تابع / قیاس القیمة العادلة23
  التسلسل الھرمي للقیمة العادلةتابع /     23.1

 
 

 2019دیسمبر  31
 

 المجموع 3مستوى  2مستوى  1مستوى  ایضاح استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
 د.ك د.ك د.ك د.ك  

 4,139 - - 4,139 ب محافظ استثماریة
      

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األیرادات الشاملة 
      االخرى:

 1,742,122 - - 1,742,122 ب محافظ استثماریة
 540,128 540,128 - - ج مساھمات ملكیة

 2,286,389 540,128 - 1,746,261  صافي القیمة العادلة
 

 خالل فترة التقاریر المالیة.  2و  1لم تكن ھنالك تحویالت بین المستویین             
 

 القیاس بالقیمة العادلة   
 الطرق وتقنیات التقییم المستخدمة لغرض قیاس القیمة العادلة لم تتغیر بالمقارنة مع فترة التقاریر المالیة السابقة.  
 
 اوراق مالیة مسعرة )أ

 بتاریخ التقاریر المالیة.  جمیع االسھم العادیة المدرجة یتم تداولھا عموما في اسواق االوراق المالیة. كما تم تحدید القیم العادلة بالرجوع الى آخر عروض اسعار
 

 محافظ استثماریة  )ب
 بالرجوع الى اخر عروض أسعار بتاریخ التقاریر المالیة . ان المحافظ االستثماریة تتكون اساسا من أوراق مالیة محلیة وأجنبیة تم تحدید قیمھا العادلة

 
 مساھمات ملكیة  )ج

 تمثل مساھمات الملكیة استثمارات بھدف النمو الرأسمالي المستقبلي على المدى المتوسط والطویل.
 
 خصوم مالیة )د

 لیس لدى المجموعة ایة خصوم مالیة بالقیمة العادلة. 
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 .   تابع / قیاس القیمة العادلة23
  التسلسل الھرمي للقیمة العادلةتابع /     23.1

 
 

 : قیاسات القیمة العادلة 3مستوى 
سویتھا تعتمد على تقنیات تقییم تستند الى معطیات ھامة ال تعتمد على بیانات سوقیة مرصودة . كما ان االدوات المالیة ضمن ھذا المستوى یمكن ت 3ان اصول المجموعة المالیة المصنفة ضمن المستوى 
 من الرصید االفتتاحي الى الرصید الختامي كما یلي: 

 

  

من خالل  استثمارات بالقیمة العادلة
 اإلیرادات الشاملة األخرى

 دیسمبر 31
2020 

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
 اإلیرادات الشاملة األخرى

 دیسمبر 31
2019 

 د.ك د.ك  
 745,337 540,128  الرصید االفتتاحي للسنة
 (5,828) -  استبعادات خالل السنة

 (199,381) (82,047)  التغیر في القیمة العادلة خالل السنة
 540,128 458,081  الرصید النھائي للسنة

 
 

وذلك بالتشاور مع اخصائیي تقییم طرف ثالث للتقییمات المعقدة، عند  3یقوم الفریق المالي للمجموعة بإجراء عملیات تقییم للبنود المالیة الغراض التقاریر المالیة، بما في ذلك القیم العادلة للمستوى 
 زیادة االستفادة من المعلومات السوقیة. االقتضاء. یتم اختیار تقنیات التقییم بناء على خصائص كل اداة مالیة بھدف 

 مبینة ادناه:  3ان تقنیات التقییم المستخدمة لالدوات المصنفة ضمن المستوى 
ن القیمة العادلة لالستثمارات في االوراق المالیة قنیات التقییم. كما اان القیمة العادلة لالدوات المالیة غیر المتاجر بھا في سوق نشط (مثل االوراق المالیة المحلیة غیر المسعرة) یتم تحدیدھا باستخدام ت

 غیر المسعرة ھي تقریبا اجمالي القیمة المقدرة لالستثمارات المعنیة كما لو تم تحقیقھا بتاریخ بیان المركز المالي.  
راضات مبنیة على احوال السوق الموجودة بتاریخ كل مركز مالي. كما قام مدراء االستثمار عند تحدید القیمة العادلة لتلك االستتثمارات، یقوم مدراء االستثمار باستخدام طرق متنوعة والقیام بافت

 باستخدام تقنیات كتحلیل التدفق النقدي المخصوم واسعار المعامالت االخیرة ومضاعفات السوق لتحدید القیمة العادلة. 
المجمع او اجمالي االصول او اجمالي الخصوم او األرباح أو الخسائر عقولة لن یغیر بشكل كبیر المبالغ المسجلة في بیان الى افتراضات بدیلة محتملة وم 3ان تغییر المدخالت لتقییمات المستوى 

 اجمالي حقوق الملكیة. 
ان التغیر في المخاطر ذات الصلة المستخدم لتقدیر القیمة العادلة ان التأثیر على بیان األرباح أو الخسائر المجمع وبیان األرباح أو الخسائر واالیرادات الشاملة االخرى المجمع سیكون غیر ھام اذا ك

 %. 5بنسبة  3الستثمارات المستوى 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

  74| شركة الدیرة القابضة |  السنويالتقریر 

 

 
 

 

 تابع / إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 
 

 

 أھداف ادارة رأس المال .24
 

 للمجموعة وتحقیق العائد المناسب للمساھمین، وذلك من خالل استغالل افضل لھیكلة رأس المال.ان أھداف المجموعة الخاصة بإدارة رأس المال ھي التأكید على مبدأ اإلستمراریة 
 ف�ي الظ�روف االقتص�ادیة والمخ�اطر المرتبط�ة بأص�ول یتكون رأس مال المجموعة من اجمالي حقوق الملكیة . تقوم المجموعة بإدارة ھیكلیة رأس المال وعمل التعدیالت الالزمة على ضوء التغی�رات

ئ�د رأس الم�ال عل�ى المس�اھمین أو اص�دار أس�ھم جدی�دة أو بی�ع المجموعة.  وللمحافظة على ھیكلیة رأس المال أوتعدیلھا، قد تقوم المجموعة بتعدیل المبالغ المدفوعة كتوزیعات أرباح للمساھمین أو عوا
 أصول لتخفیض المدیونیات.

 
 عة رأس المال على اساس نسبة  صافي المدیونیة الى حقوق الملكیة .تماشیا مع الشركات االخرى في نفس القطاع تراقب المجمو

 تتكون صافي المدیونیة من البنود التالیة:
 دیسمبر 31 

2020 
 دیسمبر 31

2019 
 د.ك د.ك 

      13,052,311 121,131 )15مستحق الى أطراف ذات صلھ (إیضاح 
 - 13,457,797 )16قروض ألجل من أطراف ذات صلة (إیضاح 

 (43,737) (16,631) یطرح  : النقد وشبھ النقد 
 13,008,574 13,562,297 صافي المدیونیة

 4,770,973 3,957,220 حقوق الملكیة 
 

 تم احتساب النسبة عن طریق قسمة صافي المدیونیة على حقوق الملكیة كما یلي :
 دیسمبر 31 

2020 
 دیسمبر 31

2019 
 د.ك د.ك 

 13,008,574 13,562,297 صافي المدیونیة
 4,770,973 3,957,220 حقوق الملكیة 

 %273 %343 نسبة المدیونیة الى حقوق الملكیة
 
 

 )19-تأثیر جائحة فیروس كورونا (كوفید .25
 

مادیة للشركات التجاریة في جمیع أنحاء العالم مما أدى إلى تباطؤ ") وما یرتبط بھ من ردود أفعال على الصعید العالمي قد أدى إلى حدوث اضطرابات 19 -إن تفشي جائحة فیروس كورونا ("كوفید
مختلف الحزم المالیة، وبینما تم وضع إعفاءات بغیة اقتصادي. وقد عانت أسواق األسھم العالمیة والمحلیة من تقلبات جوھریة وضعف كبیر. وبینما كانت الحكومات والبنوك المركزیة تتفاعل مع 

) غیر واضحة في الوقت الراھن فضًال عن فعالیة استجابات الحكومة والبنك المركزي. ومع ذلك، 19 -ادیة، ال تزال مدة ومدى تأثیر تفشي جائحة فیروس كورونا (كوفیداستقرار الظروف االقتص
 داء المالي لھا.) على عملیاتھا التجاریة وعلى األ19 -تقوم إدارة المجموعة بالمراقبة الجادة ألي تأثیر یظھر لفیروس كورونا (كوفید

 ادیة المتقلبة التي تُجري المجموعة فیھا عملیاتھا. قامت اإلدارة بتحدیث افتراضاتھا فیما یتعلق باألحكام والتقدیرات الموضحة أدناه نظًرا الستمرار حالة عدم الیقین بشأن البیئة االقتص
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 )19-جائحة فیروس كورونا (كوفیدتأثیر تابع /  25
 

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة وخسائر االئتمان المتوقعة
إلى ) ضمن توقعات المجموعة للظروف المستقبلیة والتي ربما أدت 19-تم وضع التوقعات االقتصادیة السلبیة وصعوبات التدفق النقدي التي أثرت على العمالء نتیجة جائحة فیروس كورونا (كوفید

 زیادة في مخصصاتھا للخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى. لیعكس ما یلي:
 في المستقبل، و یتعرضون لتلك المخاطر احتمالیة أكبر لتعثر العدید من العمالء، حتى أولئك الذین ال یتعرضون في الوقت الراھن لزیادة جوھریة في مخاطر االئتمان غیر أنھم قد )أ

 زیادة حجم معدل الخسارة الناتجة عن التعثر بشكل كبیر، بسبب االنخفاض المحتمل في قیمة الضمانات والموجودات األخرى. )ب
ن تقییمھا ألي مؤشرات تدل على انخفاض القیمة رة ضمبالنسبة للموجودات المالیة غیر المسعرة، قامت المجموعة بمراعاة، من بین عوامل أخرى، تأثیرات التقلبات في األسواق والقطاعات المتضر

)، تراقب المجموعة بشكل وثیق ما إذا كانت 19-وس كورونا (كوفیدوالتي تمثل أفضل تقدیر لإلدارة بناًء على المعلومات الملحوظة المتوفرة كما في تاریخ البیانات المالیة. بالنظر إلى تأثیر جائحة فیر
 لوبات المالیة تمثل السعر الذي یمكن تحقیقھ للمعامالت بین المشاركین في السوق في الوقت الحالي. القیم العادلة للموجودات والمط

 لم ینتج عن االعتبارات اإلضافیة الواردة أعاله أي تأثیر مادي على ھذه البیانات المالیة المجمعة .
 

 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة
) عل�ى 19-ون�ا (كوفی�دراتھا التي تمت المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیة وذلك باستخدام عوامل مختلفة بما في ذلك النظر في تأثیر جائح�ة فی�روس كورقامت المجموعة بإجراء تقییم الستثما

المجال لتحدید أي مؤشرات تدل على انخفاض القیمة. لم ینتج عن ھذا التقییم أي ت�أثیر  المنشآت العاملة في القطاع المماثل ومطابقة النتائج الفعلیة للفترة بالمیزانیات المعتمدة والمعاییر المنطبقة على ھذا
 مادي.

  
 االستمراریة

عل�ى األق�ل، وذل�ك عل�ى س�بیل  والتي تكون لمدة اثني عش�ر ش�ھًرا في تاریخ كل تقریر، تقوم اإلدارة بتقییم قدرة المنشأة على االستمراریة كمنشأة مستمرة والنظر في جمیع المعلومات المستقبلیة المتاحة
المتوقع�ة، والمص�ادر المحتمل�ة للتموی�ل الب�دیل والق�درة عل�ى المثال ال الحصر، من تاریخ التقریر السنوي. تضمن تقییم اإلدارة لمبدأ االستمراریة مجموع�ة واس�عة م�ن العوام�ل مث�ل: الربحی�ة الحالی�ة و

) بش�كل 19-). على الرغم من استمرار تطور تأثیر جائحة فی�روس كورون�ا (كوفی�د19-أكد االقتصادیة الناتجة عن جائحة فیروس كورونا (كوفیداالستمرار في تقدیم الخدمات مع مراعاة حاالت عدم الت
لذلك، تم إعداد البیانات المالیة المجمعة بشكل مناس�ب عل�ى نتیجة  شامل، إال أن نتائج التوقعات واالفتراضات الحالیة تُظھر أن المجموعة لدیھا موارد كافیة لمواصلة عملیاتھا في سیاق األعمال العادیة.

 أساس مبدأ االستمراریة.
 

 ارتباطات والتزامات طارئة
اتج االقتصادي بس�بب جائح�ة فی�روس جة عن االنخفاض العام في النإن تقییم المجموعة للخسائر المتوقعة بسبب انخفاض الطلب أو الوفاء بااللتزامات التعاقدیة أو اختالل سلسلة التورید أو الخسائر النات

 ) لم ینتج عنھ ضرورة لإلفصاح عن أي أمور في البیانات المالیة المجمعة. 19-كورونا (كوفید
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