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عصام الرفاعي

التابعة  والرشكات  القابضة  الخليج  ورشكة   ٢٠٠٥ عام  تأسيسها  منذ   
وخدمات  منتجات  وتقديم  متميزة  تطوير  مشاريع  لتوفري  تسعى  لها 
يف  اإلسالمية  الرشيعة  مع  ومتوافقة  متطورة  عقارية  استثامرية 
دول الخليج العريب وشامل أفريقيا، ويف ذات الوقت تقوم بالحفاظ 
عىل الزخم والبناء عىل جهودها من أجل تحقيق القيمة ملساهمينا 

والوفاء بوعودنا إلرضاء الجميع.  

بنوك  تضم  املساهمني،  من  قوية  قاعدة  من  الرشكة  متتلكه  ومبا 
جميع  من  وأفراد  عقاري  تطوير  ورشكات  تجارية  وبنوك  استثامرية 
يف  اإلدارة  مجلس  نجح  املالية،  املالءة  ذوي  من  الخليج  دول  أنحاء 
تأمني السيولة الالزمة للحفاظ عىل قاعدة رأس املال العامل من أجل 

امليض قدما يف فرص االستثامر املحتملة رغم ظروف الجائحة.  

فقد قام مجلس اإلدارة بتحسني سيولة املجموعة والربحية من خالل 
توفري خطوط متويل باإلضافة إىل ايرادات االيجار للوحدات يف هاربور 
 %٦٧ بلغت  اشغال  نسبة  بتحقيق  ذ.م.م  للعقارات  وان  ودي  هايتس 
يف هاربور هايتس و ١٠٠% يف دي وان للعقارات. ونتوقع الحفاظ عىل 

ذلك خالل السنة املالية مع تحسن من حيث نسب االشغال والربحية. 

املتعلقة  القضايا  تسوية  هو   ٢٠٢١ عام  يف  الرئييس  اإلنجاز  وكان 
العرين  رشكة  ملكية  املجموعة  نقلت  حيث  العرين  بوليفارد  مبرشوع 
العقاري  للتطوير  العرين  بوليفارد  رشكة  إىل  العقارية  تاون  داون 
من  التخارج  عملية  وإمتام  التسوية  اتفاقيات  رشوط  من  جزءاً  كونها 
كويتية  رشكات  ثالث  أسهم  يف  املبادلة  طريق  عن  املغرب  مرشوع 

واعدة النمو. 
  

وازدهار  تقدم  مرحلة  القادمة  املرحلة  تكون  أن  وجل  عز  الله  ندعو 
النتائج  أفضل  لتحقيق  جهودنا  جل  نبذل  وسوف  الرشكة  ألنشطة 

ملساهمينا مبشيئة الله.

رئيس مجلس اإلدارة
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ماجد الخان

املكتسبة  خربتها  من  انطالقا  مسريتها  القابضة  الخليج  رشكة  تواصل 
عرب السنني والتي منحتها القدرة عىل الصمود يف مواجهة التحديات 
شهدتها  مسبوقة  غري  ظروف  ظل  يف  قوة  إىل  قوة  من  واالنتقال 

املنطقة والعامل جراء انتشار الوباء. 

قيمة  وتعظيم  بوعودنا  الوفاء  عىل  حرصنا  من  شغفنا  وينطلق 
وإتاحة  املرن  األعامل  ومنوذج  الخربة  من  لدينا  ما  خالل  من  محفظتنا 
الفرصة لعمالئنا لالستفادة من املوارد واإلمكانات الهائلة للمجموعة، 

مبا يساهم يف تعزيز وترسيع منو الرشكة. 

لقد أثبت عام ٢٠٢١ أنه عام مهم نحو خطط التعايف الخاصة باملجموعة 
حيث متكنا من إدارة أنشطتنا التشغيلية يف ظل ظروف السوق الصعبة 
دخال  املجموعة  حققت  ذلك  ومع   ١٩ كوفيد  جائحة  عن  الناتجة  للغاية 
 ١,٥٦٦,٠٦٧ مع  التشغيلية  أنشطتها  من  كويتيا  دينارا   ٢,٠٣٧,٤٢٢ قدره 
دينارا كويتيا صايف ربح للسنة قبل حصة املساهمة ملؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي وقبل مخصص الزكاة.

عضو مجلس اإلدارة و الرئيس التنفيذي 

مع الرتكيز بشكل أكرب عىل تنويع أنشطة املجموعة حيث استحوذت املجموعة عىل ٥١ % من رشكة آسك للمشاريع القابضة ذ.م.م. خالل 
العام. وبعد االستحواذ، أضافت آسك أنشطة جديدة إىل أعاملها ومن املتوقع أن تحقق نتائج إيجابية من حيث اإليرادات واألرباح يف 

السنوات القادمة.

خفض  يحقق  مام  الكويت  يف  مسجلة  رشكات  ثالث  يف  بأسهم  املغربية  األصول  ملكية  لنقل  مبادلة  اتفاقية  املجموعة  وقعت  كام 
االلتزام الرأساميل للمجموعة وتفادي الفرتة الطويلة التي قد تستغرقها عملية تحقيق أي إيرادات حقيقية. ويف حني تتمتع الكيانات 
الكويتية مبركز رأس مايل قوي وتتمتع بخربة تجارية طويلة األجل يف املنطقة، باإلضافة إىل ذلك، فإنها تعمل يف سلسلة مامثلة 
من األنشطة التجارية التي تقوم بها املجموعة. وهذا من شأنه أن يقوي املجموعة لجني املزيد من الفوائد من هذا األستحواذ يف 

السنوات املقبلة. وحققت رباحاً صافياً مببلغ ١,٤مليون دينار كويتي، مام عزز بدوره إجاميل حقوق امللكية للمجموعة. 

تسعى رشكة الخليج القابضة إىل تعزيز اإلنتاجية وزيادة الكفاءة وتقليل استهالك املوارد بشكل فعال، وإحداث تأثري إيجايب ومن ثم 
دعم االقتصاد واملجتمع ونتطلع إىل استكامل مسريتنا الناجحة معكم. 
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 الوجهة األكرث متيزًا يف البحرين

األكرث  هي  سكنية  منطقة  هايتس  هاربر  تعترب 
فخامة ومتيزًا يف مملكة البحرين، وتوفر أسلوب 
حي  قلب  يف  املائية  الواجهة  عىل  راٍق  حياة 

األعامل يف البحرين. 

تتميز هاربر هايتس بالهندسة املتطورة والتصميم 
املبتكر، وميتد املرشوع البالغة تكلفته ٦٥٠ مليون 
الواجهة  من  مربع  مرت   ٣٥,٩٠٠ مساحة  عىل  دوالر 
البارز  املعلم  املايل،  البحرين  مرفأ  يف  املائية 
يف اململكة. ومن املتوقع أن تصبح وجهة جاذبة 
للحياة الراقية، وتضم ثالثة أبراج ملتوية تتألق يف 
سامء البحرين، مع شقق فاخرة، وفلل. كام تشتمل 
ومحالت  عرصية،  مقاهي  عىل  املائية  الواجهة 
هاربر  ليكون  خرضاء،  مبساحات  وأفنية  للتسوق، 

هايتس الوجهة األكرث متيزًا يف البحرين. 

املرشوع  من  تخارجت  قد  املجموعة  وكانت 
املايل  الرشكة  وضع  عىل  إيجابياً  انعكس  مام 
وحدة   ٤٣ تضم  مبحفظة  االحتفاظ  مع  واالئتامين 

سكنية يف الربج ب يف املرشوع.    

 هاربر هايتس
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 قلب الحياة العرصية

العرين  مرشوع  قلب  يف  العرين  تاون  داون  تقع 
الصحراء  الواقع يف  تكلفته ٢ مليار دوالر و  البالغ 
عىل بعد ١٠  دقائق من حلبة البحرين الدولية. ومن 
النابض  القلب  املرشوع  هذا  يصبح  أن  املتوقع 
يف  املستوى  عاملية  الجديدة  الرتفيه  لوجهة 
العرين،  قرص  وسبا  منتجع  تشمل  والتي  اململكة 
ورساب  املفقودة،  دملون  جنة  املائية  والحديقة 
العرين، ودومينا بريستيج- العرين، ومنتجع الواحة، 
الغروب،  العرين الطبي، وتالل املها، وتالل  ومركز 
القرى  من  عدد  إىل  إضافة  هومز،  والعرين 

السكنية، واملرافق الرتفيهية. 

بعض  عىل  الحفاظ  املجموعة  استطاعت  وقد 
األصول ضمن املرشوع وذلك نتيجة لتسوية قضية 
أستطاعت  بوليفارد  بأن  علامً  بوليفارد  العرين 
التنفيذ عىل كافة أصول املرشوع يف وقت سابق 
خطط  عىل  حالياً  ونعمل  نهايئ  قضايئ  بحكم 

استثامر هذه األصول. 

 داون تاون العرين
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مصادر  لتنويع  الطامحة  املجموعة  خطط  ضمن 
الدخل والعمل عىل االستفادة من القاعدة الصلبة 
لفريق  الرتاكمية  للخربة  باإلضافة  للمساهمني 
ترتيب  عقد  بتوقيع  املجموعة  قامت  فقد  العمل، 
واستشارات مع أحد العمالء للعمل عىل إعداد خطة 
قامت  والتي  مشاريعه  إلحدى  وتخارج  استثامر 
استطاعت  حيث  بنجاح  تنفيذها  عىل  املجموعة 
املجموعة التخارج من مرشوع حدائق الصفا بعوائد 
مجزية للطرفني وهو ما انعكس إيجابياً عىل البيانات 

املالية للمجموعة.    

 حدائق الصفا
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عند  االسرتاتيجي  مبوقعه  املرشوع  هذا  يتميز 
فهد  امللك  جرس  جهة  من  البحرين  مملكة  مدخل 
العربية  باململكة  البحرين  مملكة  يربط  الذي 
تجارياً  مرشوعاً   ١ ديسرتيكت  ويعترب  السعودية. 
املتميزة  التجزئة  وحدات  من  العديد  يجمع  راقياً 
عالية الجودة، واملطاعم الراقية، ومرافق الرتفيه 
العرصي  بتصميمه  املرشوع  ويتميز  املبتكرة. 
يف  وساهم  األنظار  جذب  يف  نجح  والذي  الفريد 
يف  تعمل  رشكات  جانب  من  اإلشغال  نسبة  زيادة 
أنشطة متنوعة، مبا يف ذلك اإلعالنات، والتصميم 
ظل  يف  خاصة  وغريها،  والصيدليات،  الداخيل، 
سوق  جانب  من  املرشوع  إىل  الوصول  سهولة 

اململكة وسوق السعودية. 
 

وكانت املجموعة قد أعلنت يف وقت سابق متلك 
املجموعة  خطة  ضمن  املرشوع  عنارص  إحدى 
الطموحة بإعادة هيكلة أصولها للرتكيز عىل األصول 

املدرة للدخل. 

 ديسرتيكت ١ 
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تقرير مجلس اإلدارة عن 

نشاط الرشكة ومركزها 

املايل خالل السنة املالية 

املنتهية يف 3١ ديسمرب 

202١م واملصادقة علية.
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تقرير مراقب حسابات 

الرشكة عن السنة املالية 

املنتهية يف 3١ ديسمرب 

202١م.
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تقرير هيئة الرقابة 

والفتوى الرشعية عن 

السنة املالية املنتهية 

يف 3١ ديسمرب 202١م.
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البيانات املالية

للسنة املالية املنتهية 

يف 3١ ديسمرب 202١م 

واملصادقة عليها.



رشكة الخليج القابضة ش.م.ك. )قابضة( 
بيان املركز املايل املوحد

٣١ ديسمرب ٢٠٢٠ ٣١ ديسمرب ٢٠٢١  إيضاحات

دينار كويتي دينار كويتي

 املوجودات

 املوجودات الغري متداولة

- ١8,٢٤١

8,8٦٢,٤٩8 8,8٣٤,٩٧٣ ٤ عقارات استثامرية

٦٢8 ٣٣,8٣٤ ممتلكات آالت ومعدات

- 8,٠٥٣ حق إستخدام األصول

٧,١١8,١٢8 - ٥ مقدم لعقارات استثامرية

١١,8٩١,٧88 ١١,8٩١,٧88 ٦ عقارات قيد التطوير

- ٧,٩٩8,8١٦ ٧ اإلستثامر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٢٧,8٧٣,٠٤٢ ٢8,٧8٥,٧٠٥

املوجودات املتداولة

١١٣,٢٠٠ ٢٦٤,٩٤٧ 8  ذمم تجارية مدينة  وأخرى

٤٦٤,١٢٧ ٧٥٢,٥٤٠ ٩ النقدية وشبه النقدية

٥٧٧,32٧ ١,0١٧,٤٨٧

2٨,٤٥0,3٦٩ 2٩,٨03,١٩2 مجموع املوجودات

  حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية

٢٤,٩٧٣,٥٦٩ ٢٤,٩٧٣,٥٦٩ ١٤ رأس املال

١٤١,8١8 ٢٩8,٤٢٥ ١٥ إحتياطي قانوين

٤٣8,88٠ (١٩8,8٠٦) إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

١,٢٣٤,١١٠ ٢,٦١٢,٥٩٤ االرباح املستبقاة

2٦,٧٨٨,3٧٧ 2٧,٦٨٥,٧٨2 حقوق امللكية املنسوبة إىل مالك الرشكة األم

- ٢٣,٥٢٥ حقوق غري مسيطرة

2٦,٧٨٨,3٧٧ 2٧,٧0٩,30٧

املطلوبات

املطلوبات الغري متداولة

٦8٥,٣٤١ ٤٠٥,٢٥١ ١٠ ذمم تجارية دائنة وأخرى

- ٣٠٠,٢٢8 ١١ متويل باملضاربة

- ٢,٥٢٣  إلتزام اإليجار

٧,١٥٩ ٢٢,٦٣8 حقوق نهاية الخدمة للموظفني

٦٩2,٥00 ٧30,٦٤0

املطلوبات املتداولة

٦١٧,١٥8 8٤٠,8٢٣ ١٠ ذمم تجارية دائنة وأخرى

- ٢١,٥٩٧ ١١ حصة جارية لتمويل باملضاربة

- ٥,88٢ حصة جارية إللتزام اإليجار

١٩٧,٧٥٢ ١٧8,٠٦٥ ١٢ مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء

١٥٤,٥8٢ ٣١٦,8٧8 ١٣  مبلغ مستحق لطرف ذي عالقة

٩٦٩,٤٩٢ ١,٣٦٣,٢٤٥

١,٦٦١,٩٩٢ ٢,٠٩٣,88٥ مجموع املطلوبات

٢8,٤٥٠,٣٦٩ ٢٩,8٠٣,١٩٢ مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

لقد تم اعتامد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠ فرباير ٢٠٢٢ ووقعها بالنيابة عن املجلس:

 عصام الرفاعي
رئيس مجلس اإلدارة

ماجد الخان
عضو مجلس اإلدارة

إن السياسات املحاسبية واإليضاحات املبينة عىل الصفحات من ١٩ إىل ٥٢ تشكل جزءاً أساسياً من هذه البيانات املالية املوحدة.



السنة املنتهية يف
٣١ ديسمرب٢٠٢٠

السنة املنتهية يف
٣١ ديسمرب ٢٠٢١ إيضاحات

دينار كويتي دينار كويتي

العمليات املستمرة

١١,١٥٩ ١٥8,٢٤٧    إيرادات إيجار

٧١٢,٤٩٥ ١,8٧٩,١٧٥ ١٦    ايرادات اخرى

٧23,٦٥٤ 2,03٧,٤22

املرصوفات والتكاليف األخرى

(٢١٧,٤٣8) (٢٧٣,٤٧٠)

(٧٣٦,١٠8) (١٩٠,٦٩٥) ١٧     املرصوفات اإلدارية والعمومية

(١٢١,٩٦٢) - ١8    خسارة ناتجة عن تسوية مطالبة قانونية

               (١٩٥) (٢٧٤) اإلستهالك

 - (٦,٩١٦)    تكاليف التمويل

)١,0٧٥,٧03( )٤٧١,3٥٥(

(٣٥٢,٠٤٩) ١,٥٦٦,٠٦٧    الربح/)الخسارة( من العمليات املستمرة

٧8٠,٢٠١ - ٣ الربح من العمليات املتوقفة

٤٢8,١٥٢ ١,٥٦٦,٠٦٧ الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومخصص الزكاة

(٣,8٥٢) (١٤,٠٩٥)     حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

(٤,٢8٢) (١٦,88١)       مخصص الزكاة 

٤20,0١٨ ١,٥3٥,0٩١         الربح للسنة

لقد تم اعتامد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠ فرباير ٢٠٢٢ ووقعها بالنيابة عن املجلس:

 عصام الرفاعي
رئيس مجلس اإلدارة

ماجد الخان
عضو مجلس اإلدارة

إن السياسات املحاسبية واإليضاحات املبينة عىل الصفحات من ١٩ إىل ٥٢ تشكل جزءاً أساسياً من هذه البيانات املالية املوحدة.

رشكة الخليج القابضة ش.م.ك. )قابضة( 
بيان الربح والخسارة املوحد

٢٠
التقریر املايل



السنة املنتهية يف
٣١ ديسمرب٢٠٢٠

السنة املنتهية يف
٣١ ديسمرب ٢٠٢١

دينار كويتي دينار كويتي

٤٢٠,٠١8 ١,٥٣٥,٠٩١            الربح للسنة

 بنود سيتم تصنيفها الحقا اىل الربح والخسارة

8١٥,٦٤8 (٦٣٧,٦8٦)     فروق رصف العمالت األجنبية

١,23٥,٦٦٦ ٨٩٧,٤0٥   مجموع الدخل الشامل للسنة

رشكة الخليج القابضة ش.م.ك. )قابضة( 
بيان الدخل الشامل املوحد

إن السياسات املحاسبية واإليضاحات املبينة عىل الصفحات من ١٩ إىل ٥٢ تشكل جزءاً أساسياً من هذه البيانات املالية املوحدة.

٢١
للسنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١م



رشكة الخليج القابضة ش.م.ك. )قابضة( 
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

املجموع حقوق غري 
مسيطرة

حقوق 
امللكية 

املنسوبة 
إىل مالك 

الرشكة األم

األرباح 
املستبقاة 

احتياطي 
تحويل عمالت 

اجنبية
اإلحتياطي 

القانوين رأس املال

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

٢٥,٥٥٢,٧١١ - ٢٥,٥٥٢,٧١١ 8٥٦,٩٠٧ (٣٧٦,٧٦8) ٩٩,٠٠٣ ٢٤,٩٧٣,٥٦٩ كام يف ١ يناير ٢٠٢٠

٤٢٠,٠١8 - ٤٢٠,٠١8 ٤٢٠,٠١8 - - - ربح السنة 

8١٥,٦٤8 - 8١٥,٦٤8 - 8١٥,٦٤8 - - الدخل الشامل اآلخر للسنة

١,٢٣٥,٦٦٦ - ١,٢٣٥,٦٦٦ ٤٢٠,٠١8 8١٥,٦٤8 - - مجموع الدخل الشامل للسنة

- - - (٤٢,8١٥) - ٤٢,8١٥ املحول إىل االحتياطي القانوين (إيضاح ١٥(   -                   

2٦,٧٨٨,3٧٧ - 2٦,٧٨٨,3٧٧ ١,23٤,١١0 ٤3٨,٨٨0 ١٤١,٨١٨ 2٤,٩٧3,٥٦٩ املطلوبات

٢٦,٧88,٣٧٧ - ٢٦,٧88,٣٧٧ ١,٢٣٤,١١٠ ٤٣8,88٠ ١٤١,8١8 ٢٤,٩٧٣,٥٦٩ كام يف ١ يناير ٢٠٢١

١,٥٣٥,٠٩١ - ١,٥٣٥,٠٩١ ١,٥٣٥,٠٩١ - - - ربح السنة

(٦٣٧,٦8٦) - (٦٣٧,٦8٦) - (٦٣٧,٦8٦) - - الخسارة الشاملة اآلخرى للسنة

8٩٧,٤٠٥ - 8٩٧,٤٠٥ ١,٥٣٥,٠٩١ (٦٣٧,٦8٦) - - مجموع الدخل الشامل للسنة

- - - (١٥٦,٦٠٧) - ١٥٦,٦٠٧ - املحول إىل االحتياطي القانوين (إيضاح ١٥(

٢٣,٥٢٥ ٢٣,٥٢٥ - - - - -
حقوق غري مسيطرة ناتجة عن اإلستحواذ 

عىل رشكة تابعة (إيضاح ٢٣) 

2٧,٧0٩,30٧ 23,٥2٥ 2٧,٦٨٥,٧٨2 2,٦١2,٥٩٤ )١٩٨,٨0٦( 2٩٨,٤2٥ 2٤,٩٧3,٥٦٩ كام يف 3١ ديسمرب 202١

إن السياسات املحاسبية واإليضاحات املبينة عىل الصفحات من ١٩ إىل ٥٢ تشكل جزءاً أساسياً من هذه البيانات املالية املوحدة.

٢٢
التقریر املايل



رشكة الخليج القابضة ش.م.ك. )قابضة( 
بيان التدفقات النقدية املوحد

السنة املنتهية يف
٣١ ديسمرب٢٠٢٠

السنة املنتهية يف
٣١ ديسمرب ٢٠٢١

دينار كويتي دينار كويتي

األنشطة التشغيلية

٤٢8,١٥٢ ١,٥٦٦,٠٦٧ ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة

تعديالت لـ:

- (١,٤8٢,8٥٥) الربح من اتفاقية التبادل    

(٥٣,8٦8) -  الربح من املطلوبات ملغية    

(٥٧٥,8٥٧) - عكس االنخفاض يف قيمة العقارات للتطوير    

١٢١,٩٦٢ - خسارة ناتجة عن تسوية مطالبة قانونية    

- ٦,٩١٦ تكاليف التمويل    

١٩٥ ٢٧٤ االستهالك    

(٧٩,٤١٦) ٩٠,٤٠٢ الربح/(الخسارة) التشغيلية قبل التغري يف رأس املال العامل

:التغريات يف املوجودات واملطلوبات املتعلقة بالتشغيل

(١١٠,٧٦٢) (٩٩,٩١٢) ذمم تجارية مدينة وأخرى

(١٣٩) ١٥,٤٧٩ مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفني

- (١٩,٦8٧) مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء

(١١٢,٦٦٩) ١٦٢,٢٩٦ مبلغ مستحق لطرف ذي عالقة

(١,٣٣٤,٩٦٣) (١٥٦,٢٦٢) ذمم تجارية دائنة وأخرى

)١,٦3٧,٩٤٩( )٧,٦٨٤( صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التشغيلية

٦,33٥ )١2,٤3٥( تسويات تحويل العمالت األجنبية ، صايف

األنشطة اإلستثامرية

(8٢٣) (١٠٥) رشاء املمتلكات واآلالت واملعدات

- (٢٠,٤٢٩) إضافة إىل العقارات االستثامرية

(١٠,٧١٣) صايف التدفقات النقدية الخارجة عن اإلستحواذ عىل رشكة تابعة (إيضاح ٢٣(

٥٦٠,٦٦٠ - متحصالت من بيع العقارات االستثامرية

٥٥٩,٨3٧ )3١,2٤٧( صايف التدفقات النقدية )املستخدمة يف(/ الناتجة من األنشطة اإلستثامرية

٢٣
للسنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١م



رشكة الخليج القابضة ش.م.ك. )قابضة( 
بيان التدفقات النقدية املوحد

السنة املنتهية يف
٣١ ديسمرب٢٠٢٠

السنة املنتهية يف
٣١ ديسمرب ٢٠٢١

دينار كويتي دينار كويتي

األنشطة التمويلية

- ٣٢١,8٢٥  عوائد متويل باملضاربة

- (٦,٩١٦) تكاليف التمويل املدفوعة

- 3١٤,٩0٩ صايف التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

 )١,0٧١,٧٧٧( 2٨٨,٤١3 صايف التغري يف النقدية وشبه النقدية

         ٤٦٤,١٢٧ ١,٥٣٥,٩٠٤ النقدية وشبه النقدية كام يف بداية السنة

          ٤٦٤,١2٧٥ ٧2,٥٤0 النقدية وشبه النقدية يف نهاية السنة

متمثلة يف :

٥٤٥ ٥٤٥ نقد يف الصندوق         

٤٦٣,٥8٢ ٧٥١,٩٩٥ أرصدة بنكية لدى بنوك اسالمية        

٤٦٤,١2٧ ٧٥2,٥٤0

مالحظة: املعامالت الغري نقدية مل تدرج يف بيان التدفقات النقدية املذكور أعاله وهي معامالت إستحواذ عىل أصول مالية أخرى 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مببلغ ٧,٩٩8,8١٦ دينار كويتي ومعاملة املبادلة ملقدم عقارات استثامرية مببلغ 

٧,١١8,١٢8 دينار كويتي. 

إن السياسات املحاسبية واإليضاحات املبينة عىل الصفحات من ١٩ إىل ٥٢ تشكل جزءاً أساسياً من هذه البيانات املالية املوحدة.

٢٤
التقریر املايل



١( النشأة والنشاط:

رشكة الخليج القابضة ش.م.ك. (القابضة) (»الرشكة األم«) هي رشكة مساهمة مقفلة تأسست يف دولة الكويت تحت سجل 
تجاري رقم ٧8٣٤١. كانت الرشكة األم تعرف سابًقا بإسم رشكة بيان تك لتكنولوجيا املعلومات ذ.م.م. ومن ثم تم تعديل 
النظام األسايس وتسجيله لدى وزارة العدل – إدارة التسجيل العقاري يف دولة الكويت مبوجب التسجيل ٧٣٠٧/املجلد ١ 
كرشكة الخليج القابضة ش.م.ك. (قابضة). يقع املكتب املسجل للرشكة األم يف الطابق العارش، برج شيامء، شارع عمر بن 

الخطاب، دولة الكويت.

املجموعة هي رشكة تابعة ملجموعة جي اف إتش املالية ش.م.ب. (»الرشكة األم الرئيسية«).

هذه  تأسيس  يف  املشاركة  أو  واألجنبية  الكويتية  الرشكات  بأسهم  االحتفاظ  يف  األم  للرشكة  الرئيسية  األنشطة  تتمثل 
امللكية  حقوق  وتأجري  واستحواذ  الكويت  خارج  أو  داخل  اآلخرين  عن  نيابة  ضامنات  وإصدار  واقراضها  وإدارتها  الرشكات 
الصناعية واالستحواذ عىل املنقوالت والعقارات واالستثامر يف محافظ مالية. من أجل تحقيق أهدافها، أنشأت الرشكة 

األم أيًضا فرًعا وتم تسجيله كفرع أجنبي يف مملكة البحرين تحت رقم التسجيل ٦١٩٦٢.

رشكة الخليج القابضة ش.م.ك. )قابضة(
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب 202١

٢٥
للسنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١م



تضم املجموعة الرشكة األم والرشكات التابعة كام ييل:

(إيضاح ٣) للترصف يف استثامرها يف حقوق امللكية يف رشكة العرين  خالل السنة، وقعت املجموعة اتفاقية تسوية 
داون تاون للتطوير العقاري ذ.م.م.  (رشكة فرعية مملوكة بالكامل).

* يف ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠ ، استحوذت املجموعة عىل حقوق امللكية يف عقارات دي وان ذ.م.م. بنسبة ١٠٠% من خالل عقد 
محاصة.

** يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١ ، استحوذت املجموعة عىل أسهم حقوق امللكية بنسبة ٥١% يف رشكة آسك فينترشز القابضة 
ذ.م.م.

الرشعية  الرقابة  هيئة  قبل  من  محدد  هو  كام  الرشيعة  ومبادئ  لقواعد  وفقاً  لها  التابعة  والرشكات  األم  الرشكة  تعمل 
للمجموعة.

العمومية  وللجمعية   .٢٠٢٢ فرباير   ٢٠ يف  إلصدارها  املوحدة  املالية  البيانات  هذه  األم  الرشكة  إدارة  مجلس  اعتمد 
ملساهمي الرشكة األم القدرة عىل تعديل هذه البيانات املالية املوحدة بعد إصدارها.

٢( ملخص السياسات املحاسبية الهامة

2.١ أساس اإلعداد:

عدا  فيام  التاريخية،  التكلفة  مفهوم  مبوجب  اإلستحقاق  أساس  عىل  للمجموعة  املوحدة  املالية  البيانات  أعدت  لقد 
العقارات االستثامرية املدرجة بالقيمة العادلة. تعرض البيانات املالية املوحدة للمجموعة بالدينار الكويتي. يتم تقريب 

جميع املبالغ إىل أقرب قيمة بالدينار الكويتي.

2.2 أساس االلتزام و مبدأ اإلستمرارية:

معايري  مجلس  عن  الصادرة  الدولية  املالية  التقارير  ملعايري  وفًقا  للمجموعة  املوحدة  املالية  البيانات  إعداد  تم  لقد 
املحاسبة الدولية ووفقاً للتفسريات الصادرة عن لجنة تفسريات إعداد التقارير املالية لدول املجلس، وتم إعداد البيانات 

املالية املوحدة عىل أساس افرتاض أن املجموعة  تعمل عىل أساس مبدأ االستمرارية.

2.3 معايري وتفسريات جديدة أو معدلة:

املعايري الجديدة املعتمدة كام يف ١ يناير 202١

بعض البيانات املحاسبية التي أصبحت سارية املفعول اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢١ وبالتايل تم تطبيقها ليس لها تأثري كبري عىل 
النتائج املالية للمجموعة أو مركزها.

قبل  من  تبنيها  يتم  مل  والتي  بعد  املفعول  سارية  تصبح  مل  التي  الحالية  للمعايري  والتفسريات  والتعديالت  املعايري 
املجموعة

يف تاريخ اعتامد هذه البيانات املالية املوحدة، تم نرش العديد من املعايري والتعديالت عىل املعايري والتفسريات الجديدة، 
ولكن مل تصبح سارية املفعول بعد، من قبل مجلس معايري املحاسبة الدولية. مل يتم تطبيق أي من هذه املعايري أو 

التعديالت عىل املعايري الحالية بشكل مبكر من قبل املجموعة.

األرباح املستبقاة 
احتياطي 

تحويل عمالت 
اجنبية

اإلحتياطي 
القانوين رأس املال رأس املال

أنشطة الرشكات القابضة. ٣١ ديسمرب %١٠٠
مملكة 
البحرين

رشكة رويال للتطوير العقاري القابضة   ذ.م.م.

- بيع ورشاء األسهم واألوراق املالية 
لحساب الرشكة فقط. 

-األنشطة العقارية مع املمتلكات 
اململوكة أو املؤجرة.

٣١ ديسمرب %١٠٠*
مملكة 
البحرين

عقارات دي ١ ذ.م.م.

أنشطة الرشكات القابضة. ٣١ ديسمرب **%٥١
مملكة 
البحرين

رشكة آسك فينترشز القابضة ذ.م.م.
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اإلدارة تتوقع أن جميع الترصيحات ذات صلة سيتم تفعيلها يف الفرتة األوىل من تاريخ رسيانها. املعايري الجديدة والتغيريات 
للمعايري املوجودة الغري مفعلة مل يتم كشفها بسبب عدم تأثريها الجوهري عىل البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

2.٤أساس التوحيد

تدمج البيانات املالية للمجموعة تلك الخاصة بالرشكة األم والرشكات التابعة لها حتى ٣١ ديسمرب ٢٠٢١. الرشكة التابعة هي 
التحكم يف سياساتها املالية والتشغيلية. تحصل املجموعة عىل السيطرة  القدرة عىل  رشكة متتلك املجموعة فيها 

ومتارسها من خالل ملكية األغلبية. الرشكات التابعة املوحدة لها تاريخ تقرير ٣١ ديسمرب ٢٠٢١.

يتم حذف جميع املعامالت واألرصدة بني رشكات املجموعة عند التوحيد ، مبا يف ذلك األرباح والخسائر غري املحققة من 
املعامالت بني رشكات املجموعة. عندما يتم عكس الخسائر غري املحققة من مبيعات األصول داخل املجموعة عند التوحيد ، 
يتم أيًضا اختبار األصل األسايس للتحقق من انخفاض القيمة من منظور املجموعة. تم تعديل املبالغ املدرجة يف البيانات 

املالية للرشكات التابعة عند الرضورة لضامن توافقها مع السياسات املحاسبية املتبعة من قبل املجموعة.

متثل الحقوق غري املسيطرة، املعروضة كجزء من حقوق امللكية ، الجزء من أرباح أو خسائر الرشكات التابعة وصايف األصول 
التي ال تحتفظ بها املجموعة. تنسب املجموعة إجاميل الدخل الشامل أو خسارة الرشكات التابعة بني ماليك الرشكة األم 

والحقوق غري املسيطرة عىل أساس حصص ملكيتهم.

2.٥  الشهرة

تحديدها بشكل فردي  يتم  ال  التي  التجارية  الناشئة عن مزيج من األعامل  االقتصادية املستقبلية  الفوائد  الشهرة  متثل 
واالعرتاف به بشكل منفصل. يتم تحميل الشهرة بقيمة بتكلفة ناقص قيمة خسائر اضمحالل املرتاكمة.

2.٦ العقارات االستثامرية

باستخدام  عنها  املحاسبة  ويتم  املال  رأس  لزيادة  أو   / و  اإليجارات  لربح  بها  محتفظ  عقارات  هي  االستثامرية  العقارات 
منوذج القيمة العادلة. 

الشامل املوحد  الدخل  بيان  الناتجة يف  باملكاسب والخسائر  العقارات االستثامرية سنويًا مع االعرتاف  تقييم  إعادة  يتم 
وتدرج يف بيان املركز املايل املوحد بقيمها العادلة (إيضاح ١٩).

2.٧ املمتلكات واآلالت واملعدات

يتم قياس بنود املمتلكات واآلالت واملعدات بالتكلفة ناقًصا االستهالك املرتاكم وأي خسائر انخفاض يف القيمة مرتاكمة 
، باستثناء األرايض. تظهر األرض املحتفظ بها لالستخدام بالتكلفة. نظرًا لعدم إمكانية تحديد عمر إنتاجي محدد لألرض ، ال 

يتم استهالك القيم الدفرتية ذات الصلة.

تتضمن تكلفة املمتلكات واآلالت واملعدات تكلفة نقلها إىل موقعها وحالتها الحالية. يتم االعرتاف بتكلفة استبدال جزء 
من بند من بنود املمتلكات واآلالت واملعدات يف القيمة الدفرتية للبند إذا كان من املحتمل أن تتدفق املنافع االقتصادية 
املستقبلية املضمنة يف هذا الجزء إىل املجموعة وميكن قياس تكلفتها بشكل موثوق. يتم االعرتاف بكافة التكاليف 

األخرى يف بيان الدخل الشامل املوحد كمرصوفات متكبدة.

يتم االعرتاف باالستهالك عىل أساس القسط الثابت لتقليل التكلفة أو التقييم ناقًصا القيمة املتبقية املقدرة للممتلكات 
واآلالت واملعدات بخالف األرايض ذات امللكية الحرة. يتم تطبيق األعامر اإلنتاجية التالية:

٥ سنوات تحسينات عىل وحدات مستأجرة     

٣ – ٥ سنوات أدوات مكتبية       

٣ سنوات السيارات       

يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد املمتلكات واآلالت واملعدات عىل أنها الفرق بني عائدات البيع والقيمة 
الدفرتية للموجودات ويتم االعرتاف بها يف بيان الدخل الشامل املوحد ضمن »الدخل اآلخر« أو »املصاريف األخرى«.
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2.٨ األصول املؤجرة: 

املجموعة  كمستأجر

إيجار  التفاوض عىل عقود  التأجري بشكل أسايس لتوفري مبنى املقر. عادة ما يتم  ترتيبات  تقوم املجموعة  باستخدام 
املكاتب لفرتات ترتاوح بني ٣ و ٥ سنوات. يتم التفاوض عىل جميع عقود اإليجار عىل أساس فردي وتحتوي عىل مجموعة 

متنوعة من الرشوط واألحكام املختلفة مثل خيارات الرشاء وبنود التصعيد.

تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان العقد ميثل أو يحتوي عىل عقد إيجار عند بداية العقد. ينقل عقد اإليجار الحق يف 
توجيه االستخدام والحصول بشكل جوهري عىل جميع املنافع االقتصادية ألصل محدد لفرتة زمنية مقابل مقابل.

إدارة  إيجارية. عادة ما ترتبط هذه املكونات غري املؤجرة بخدمات  إيجارية وغري  تحتوي بعض عقود اإليجار عىل مكونات 
تقوم  ذلك  من  وبدالً  إيجارية  وغري  إيجارية  مكونات  إىل  املكاتب  إيجار  عقود  فصل  عدم  املجموعة  اختارت  املرافق. 

باملحاسبة عن هذه العقود كعنرص إيجار واحد.

قياس وإثبات عقود اإليجار كمستأجر

يف تاريخ بدء عقد اإليجار، تعرتف املجموعة بأصل حق االستخدام والتزام اإليجار يف امليزانية العمومية. يتم قياس أصل 
حق االستخدام بالتكلفة، والتي تتكون من القياس األويل اللتزام اإليجار، وأي تكاليف أولية مبارشة تتكبدها املجموعة، 
وتقدير أي تكاليف لتفكيك وإزالة األصل يف نهاية عقد اإليجار وأي مدفوعات إيجار يتم سدادها مسبًقا لتاريخ بدء عقد 

اإليجار (بعد خصم أي حوافز مستلمة).

تستهلك املجموعة أصول حق االستخدام عىل أساس القسط الثابت من تاريخ بدء عقد اإليجار إىل نهاية العمر اإلنتاجي 
ألصل حق االستخدام أو نهاية مدة اإليجار، أيهام أقرب. تقوم املجموعة أيًضا بتقييم انخفاض قيمة أصل حق االستخدام 

عند وجود مثل هذه املؤرشات.

التاريخ،  ذلك  يف  املسددة  غري  اإليجار  ملدفوعات  الحالية  بالقيمة  اإليجار  التزامات  املجموعة  تقيس  البدء،  تاريخ  يف 
مخصومة باستخدام معدل اقرتاض املجموعة اإلضايف نظرًا ألنه يتم التفاوض عىل عقود اإليجار مع الغري، فال ميكن تحديد 
سعر الفائدة الضمني يف عقد اإليجار. إن معدل االقرتاض اإلضايف ميثل معدل املقدر الذي يتعني عىل املجموعة سداده 
القرتاض نفس املبلغ عىل مدة مامثلة وبضامن مامثل للحصول عىل موجودات ذات قيمة مامثلة. يتم تعديل هذا املعدل 

إذا كان لدى الكيان املستأجر ملف مخاطر مختلف عن املجموعة.

مدفوعات اإليجار املدرجة يف حساب إلتزامات اإليجار تتكون من مدفوعات ثابتة.

لتكاليف  األصيل  واملبلغ  املدفوعات  بني  املوزعة  اإليجار  مدفوعات  عن  االلتزام  تخفيض  سيتم  املبديئ،  القياس  بعد 
التمويل. إن تكاليف التمويل متثل املبلغ الذي ينتج عنه معدل فائدة دوري ثابت عىل الرصيد املتبقي اللتزام عقد اإليجار.

يتم إعادة تقييم التزام عقد اإليجار عندما يكون هناك تغيري يف مدفوعات اإليجار. التغيريات يف مدفوعات اإليجار الناتجة 
عن تغيري يف مدة اإليجار أو تغيري يف تقييم خيار رشاء أصل مؤجر.

 يتم خصم مدفوعات اإليجار املعدلة باستخدام معدل االقرتاض اإلضايف للمجموعة يف تاريخ إعادة التقييم عندما ال ميكن 
تحديد السعر الضمني يف عقد اإليجار بسهولة. وينعكس مبلغ إعادة قياس التزام اإليجار كتعديل عىل القيم الدفرتية 
ألصل حق االستخدام. االستثناء هو عندما يتم تخفيض القيم الدفرتية ألصل حق االستخدام إىل الصفر ويتم االعرتاف بأي 

زيادة يف الربح أو الخسارة.

يتم التعامل مع إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق تخفيض القيم الدفرتية ألصل حق االستخدام ليعكس اإلنهاء الكامل 
أو الجزيئ لعقد اإليجار لتعديالت اإليجار التي تقلل من نطاق عقد اإليجار. أي مكسب أو خسارة تتعلق باإلنهاء الجزيئ أو 

الكامل لعقود اإليجار املعرتف بها يف الربح أو الخسارة. يتم تعديل أصل حق االستخدام لجميع تعديالت اإليجار األخرى.

اختارت الرشكة املحاسبة عن عقود اإليجار قصرية األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة باستخدام الوسائل العملية 
حيث تتعلق هذه العقود مببنى املقر. بدالً من االعرتاف بأصل حق االستخدام والتزام عقد اإليجار، يتم االعرتاف باملدفوعات 

املتعلقة بهام كمرصوف يف الربح أو الخسارة عىل أساس القسط الثابت عىل مدى فرتة اإليجار.
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املجموعة  كمؤجر

كمؤجر، تصنف املجموعة  جميع عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغييل. أو عقود إيجار متوييل

قامت املجموعة بتقييم ما إذا كانت تقوم بشكل جوهري بنقل جميع املخاطر ومنافع امللكية. يتم تصنيف تلك األصول 
التي ال تنقل بشكل جوهري جميع املخاطر املنافع كعقود إيجار تشغييل.

نظراً  اإليرادات  ضمن  وتدرج  اإليجار،  عقد  فرتة  مدى  عىل  الثابت  القسط  أساس  عىل  اإليجار  إيرادات  عن  املحاسبة  تتم 
لطبيعتها التشغيلية.

القيمة املتبقية لألصل، تتم  أو  أو العمر اإلنتاجي  إذا كان هناك مؤرش عىل وجود تغيري جوهري يف معدل االستهالك 
مراجعة استهالك ذلك األصل بأثر مستقبيل ليعكس التوقعات الجديدة.

2.٩ عقارات للتطوير

يتم تصنيف العقارات املبنية أو قيد اإلنشاء للبيع كعقارات للتطوير. تظهر العقارات غري املباعة بسعر التكلفة أو صايف 
القيمة املمكن تحقيقها، أيهام أقل. تتضمن تكلفة العقارات للتطوير تكلفة األرض واملرصوفات األخرى ذات الصلة والتي 
تتم رسملتها عندما تكون األنشطة الرضورية لتجهيز العقار للبيع قيد التنفيذ. ميثل صايف القيمة املمكن تحقيقها سعر 

البيع املقدر ناقًصا التكاليف التي سيتم تكبدها يف بيع العقار.

2.١0 النقدية وشبه النقدية

لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية املوحد، تتمثل النقدية وشبه النقدية يف أرصدة لدى البنوك يف حسابات تحت الطلب 
وحسابات جارية.

2.١١ حقوق امللكية واإلحتياطات وتوزيعات األرباح:

ميثل رأس املال القيمة االسمية لألسهم الصادرة واملدفوعة.

الرشكات  قانون  ملتطلبات  وفًقا  والسابقة  الحالية  الفرتة  أرباح  مخصصات  عىل  واإلختيارية  القانونية  االحتياطيات  تشتمل 
والنظام األسايس للرشكة األم.

العمالت  تحويل  فروق  من  يتكون  وهو   - األجنبية  العمالت  تحويل  احتياطي  عىل  األخرى  امللكية  حقوق  مكونات  تشتمل 
األجنبية الناشئة عن تحويل البيانات املالية املوحدة للرشكات األجنبية للمجموعة إىل الدينار الكويتي.
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2.١2 االيرادات:

تنشأ اإليرادات بشكل رئييس من بيع العقارات.

لتحديد ما إذا كان يجب اإلعرتاف باإليرادات، ستتبع املجموعة منوذج الخمس خطوات التايل: 

١. تحديد العقد مع العميل
٢. تحديد إلتزامات األداء

٣. تحديد سعر املعاملة
٤. تخصيص سعر املعاملة إىل إلتزامات األداء

٥. االعرتاف باإليراد عندما يتم الوفاء بإلتزامات األداء.

غالبًا ما تدخل املجموعة يف معامالت تنطوي عىل مجموعة من منتجات املجموعة وخدماتها. يف جميع الحاالت، يتم 
سعر  بذاتها.  القامئة  النسبية  البيع  أسعار  عىل  بناًء  املختلفة  األداء  التزامات  بني  للعقد  املعاملة  سعر  اجاميل  تحديد 

املعاملة للعقد يستثني أي مبالغ يتم جمعها نيابة عن أي طرف ثالث.

يتم االعرتاف باإليراد إما يف وقت معني أو مبرور الوقت، عندما (أو كام) تلبي املجموعة إلتزامات األداء عن طريق نقل 
السلع أو الخدمات املوعودة إىل عمالئها.

بيع العقارات

احتسابها  يتم  الوقت.  اإليرادات مبرور  إثبات  يتم فيها  بيع عقارات  تدخل املجموعة يف عقود  العقارات،  لبعض  بالنسبة 
كالتزام أداء واحد.

بالنسبة إىل العقارات األخرى، يتم االعرتاف باإليرادات يف وقت ما عندما يتم نقل السيطرة عىل العقار إىل العميل، ويتم 
ذلك عندما تنتقل امللكية القانونية إىل العميل. تقاس اإليرادات بسعر املعاملة املتفق عليه مبوجب العقد. يف معظم 
الحاالت ، يكون املقابل مستحًقا عند نقل امللكية القانونية. يف حني أنه قد يتم االتفاق عىل رشوط الدفع املؤجلة يف 

حاالت نادرة ، إال أن التأجيل ال يتجاوز اثني عرش شهرًا. لذلك ، ال يتم تعديل سعر املعاملة لتأثري عنرص متويل كبري.

إيرادات اإليجار

يتم االعرتاف بإيرادات اإليجار عىل أساس القسط الثابت عىل مدى فرتة اإليجار.

2.١3 االيرادات االخرى

يتم إحتساب االيرادات األخرى عىل أساس االستحقاق أو عند ثبوت حق املجموعة يف الحصول عىل السداد.

2.١٤ املرصوفات التشغيلية

يتم االعرتاف باملرصوفات التشغيلة يف الربح أو الخسارة عند استخدام الخدمة أو عند تكبدها.

2.١٥ تكاليف االقرتاض

تتم رسملة تكاليف االقرتاض املنسوبة مبارشة إىل حيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل خالل الفرتة الزمنية الالزمة إلكامل 
األصل وإعداده لالستخدام املقصود منه أو بيعه. يتم احتساب تكاليف االقرتاض األخرى يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها 

واإلفصاح عنها يف »تكاليف التمويل«.

2.١٦ املخصصات واملوجودات املحتملة واملطلوبات املحتملة

يتم اإلعرتاف باملخصصات عندما يكون لدى املجموعة التزام قانوين أو بناء حايل نتيجة لحدث سابق، فمن املحتمل أن 
تكون هناك حاجة إىل تدفق للموارد االقتصادية من املجموعة ألطراف خارجية وميكن تقدير املبالغ بشكل موثوق. قد ال 

يزال توقيت التدفق أو مقداره غري مؤكد.
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يتم قياس املخصصات باملرصوفات املقدرة املطلوبة لتسوية االلتزام الحايل ، بناًء عىل أكرث األدلة املتوفرة موثوقية 
يف تاريخ التقرير ، مبا يف ذلك املخاطر والشكوك املرتبطة بااللتزام الحايل. عندما يكون هناك عدد من االلتزامات املامثلة 
، يتم تحديد احتاملية الحاجة إىل تدفق خارجي يف التسوية من خالل النظر يف فئة االلتزامات ككل. يتم خصم املخصصات 

إىل قيمها الحالية ، حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.

املنافع  تدفق  يكون  عندما  عنها  اإلفصاح  يتم  ولكن  املوحدة،  املالية  البيانات  يف  الطارئة  باملوجودات  االعرتاف  يتم  ال 
االقتصادية محتمالً.

ال يتم إثبات املطلوبات الطارئة يف بيان املركز املايل املجمع لكن يتم اإلفصاح عنها إال إذا كان احتامل التدفقات النقدية 
للموارد املتمثلة يف املنافع االقتصادية بعيًدا.

 2.١٧حقوق املوظفني:

يتم احتساب مخصص ملستحقات نهاية الخدمة للموظفني من اإلجازة السنوية والعطل وتذاكر السفر ومستحقات أخرى 
قصرية األجل الناتجة عن خدماتهم عىل أساس اإلستحقاق. تساهم املجموعة عن املوظفني البحرينني يف نظام التقاعد 
خطة  مبثابة  هذا  التقاعد  نظام  يعترب  البحرين.  مملكة  لحكومة  التابعة  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  قبل  من  املدار 
التي  اإلشرتاكات  أحتساب  ويتم  املوظفني  حقوق   -١٩ رقم  الدويل  املحاسبي  املعيار  حسب  املنافع  محددة  مساهمة 

تسددها املجموعة يف بند املرصوفات ضمن بيان االرباح أو الخسائر املجمع.

أما مخصصات نهاية الخدمة املستحقة للموظفني غري البحرينيني فقد تم احتسابها مبوجب متطلبات قانون العمل البحريني 
الغري  تعترب هذه املطلوبات  األجنبي.  للموظف  النهايئ  الخدمة والراتب  العام ٢٠١٢. وذلك حسب مدة   – للقطاع األهيل 
ممولة خطة إستحقاق محددة والتى متثل خطة إستحقاقات معرفة حسب املعيار الدويل رقم ١٩. وقد تم عمل مخصص 
عىل إفرتاض ترك جميع املوظفني خدمة املجموعة يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد. لقد تم إظهار مخصصات نهاية 

الخدمة للموظفني غري البحرينيني ضمن املطلوبات غري املتداولة يف بيان املركز املايل املجمع.

يتم عمل مخصص للمبالغ املستحقة الدفع فيام يتعلق مبوظفي املجموعة يف دولة الكويت، مبوجب متطلبات قانون 
العمل الكويتي ويتم إحتسابها بناءاً عىل راتب املوظف وسنوات الخدمة كام يف نهاية السنة املالية.

2.١٨ الرضائب

)مؤسسة الكويت للتقدم العلمي(
يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة ١% من الربح الخاضع للرضيبة للمجموعة وفًقا للحساب املعدل 
بناًء عىل قرار مجلس إدارة املؤسسة، والذي ينص عىل أن الدخل من الرشكات الزميلة والرشكات التابعة ومكافآت مجلس 

اإلدارة والتحويل إىل االحتياطي القانوين يجب استبعادها من الربح للفرتة عند تحديدالحصة.

زكاة
 ١٠ من  اعتباًرا   ٢٠٠٧/٥8 رقم  املالية  وزارة  لقرار  وفًقا  أرباح املجموعة  من   %١ بنسبة  الزكاة  يف  املساهمة  احتساب  يتم 

ديسمرب ٢٠٠٧.

2.١٩ تحويل العمالت األجنبية

العملة التشغيلية وعملة العرض
البيانات املالية املوحدة لكل رشكة  البنود املدرجة يف  التشغيلية ويتم قياس  تحدد كل رشكة يف املجموعة عملتها 

باستخدام تلك العملة التشغيلية.

املعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية
الرصف  أسعار  باستخدام  املعنية،  املجموعة  لرشكة  التشغيلية  العملة  إىل  األجنبية  بالعمالت  املعامالت  تحويل  يتم 
السائدة يف تاريخ املعامالت (سعر الرصف الفوري). يتم إدراج مكاسب وخسائر رصف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية 
مثل هذه املعامالت وإعادة قياس البنود النقدية املقومة بالعملة األجنبية بأسعار الرصف يف نهاية السنة يف بيان الربح 
أو الخسارة املوحد. ال يتم إعادة قياس البنود غري النقدية يف نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية (باستخدام 
قياسها  إعادة  يتم  والتي  العادلة  بالقيمة  املقاسة  النقدية  غري  البنود  باستثناء   ، املعاملة)  تاريخ  يف  الرصف  أسعار 

باستخدام أسعار الرصف يف التاريخ الذي تم تحديد القيمة العادلة.

٣١
للسنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١م



العمليات الخارجية
عند إعداد البيانات املالية املوحدة  للمجموعة ، يتم تحويل جميع املوجودات والخصوم واملعامالت لرشكات املجموعة 
رشكات  من  ألي  التشغيلية  العملة  تتغري  مل  التوحيد.  عند  الكويتي  الدينار  إىل  كويتي  الدينار  غري  تشغيلية  عملة  ذات 

املجموعة خالل السنة املشمولة بالتقرير.

عند التوحيد ، تم إعادة قياس املوجودات والخصوم إىل الدينار الكويتي بسعر اإلقفال كام يف تاريخ التقرير. تم تحويل 
اإليرادات واملرصوفات إىل دينار كويتي مبعدل متوسط خالل السنة املشمولة بالتقرير. يتم تحميل/ تقييد فروق الرصف 
عملية  بيع  عند  امللكية.  حقوق  ضمن  األجنبية  العمالت  تحويل  احتياطي  يف  بها  االعرتاف  اآلخرويتم  الشامل  الدخل  يف 
أجنبية ، يتم إعادة تصنيف فروق التحويل ذات الصلة املعرتف بها يف حقوق امللكية إىل بيان الربح أو الخسارة املوحد 

ويتم االعرتاف بها كجزء من الربح أو الخسارة عند البيع.

2.20 محاسبة تاريخ املعاملة والتسوية

الذي  التاريخ  أي  املعاملة،  تاريخ  يف  منتظمة«  »بطريقة  املالية  املوجودات  ومبيعات  مشرتيات  بجميع  االعرتاف  يتم 
تلتزم فيه املجموعة برشاء أو بيع األصل. املشرتيات أو املبيعات بالطريقة املعتادة هي عمليات رشاء أو بيع للموجودات 

املالية التي تتطلب تسليم املوجودات خالل اإلطار الزمني املحدد عموًما مبوجب اللوائح أو االتفاقية يف السوق.

2.2١ مقاصة األدوات املالية

ال تتم مقاصة املوجودات املالية واملطلوبات املالية و اإلبالغ عن املبلغ الصايف يف بيان املركز املايل املوحد، إال كان 
هناك حق قانوين واجب النفاذ حاليًا للقيام مبقاصه املبالغ املعرتف بها وهناك نية للتسوية عىل أساس صاٍف ، أو فقط 

لتحقيق املوجودات وتسوية االلتزامات يف وقت واحد.

2.22 األدوات املالية:

اإلعرتاف واإلستبعاد 

يتم اإلعرتاف باألصل املايل أو االلتزام املايل عندما تصبح املجموعة طرفا يف األحكام التعاقدية لألداة املالية.

يتم إستبعاد األصل املايل عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل املايل أو عندما يتم تحويل األصل 
املايل وجميع املخاطر واملنافع الجوهرية. يتم إستبعاد اإللتزام املايل عندما يحصل إعفاء أو سداد أو إلغاء أو إنتهاء 

لإللتزام ، الفصل، اإللغاء أو إنتهاء الصالحية.

 أ( املوجودات املالية:

التصنيف والقياس املبديئ للموجودات املالية

يتم قياس جميع املوجودات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة املعدلة لتكاليف املعاملة (عند اإلقتضاء)، بإستثناء تلك الذمم 
املدينة التجارية التي ال تحتوي عىل عنرص متويل مهم ويتم قياسها بسعر املعاملة وفًقا للمعيار الدويل إلعداد التقارير 

املالية رقم ١٥.

يتم تصنيف املوجودات املالية، ماعدا تلك املخصصة كأدوات تحفظ  فعالة (إن وجدت)، يف الفئات التالية:

• التكلفة املطفأة ،
• القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، و
• القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

يف الفرتات املعروضة، ال متتلك املجموعة أي موجودات مالية مصنفة عىل أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر.
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يتم تحديد التصنيف من خالل كآل من:

• منوذج عمل املجموعة إلدارة املوجودات املالية، و
• خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل املايل.

تكاليف  ضمن  الخسارة  أو  الربح  يف  بها  املعرتف  املالية  باملوجودات  املتعلقة  واملرصوفات  اإليرادات  جميع  عرض  يتم 
التمويل أو إيرادات التمويل أو البنود املالية األخرى، بإستثناء انخفاض قيمة الذمم املدينة التي يتم عرضها بشكل منفصل 

يف بيان الدخل الشامل املوحد.

القياس الالحق للموجودات املالية

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
يتم قياس املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة إذا كانت املوجودات مستوفية للرشوط التالية (ومل يتم تصنيفها عىل 

أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة): 

•  يتم االحتفاظ بها ضمن منوذج عمل يهدف إىل االحتفاظ باملوجودات املالية وجمع التدفقات النقدية التعاقدية، و
•  الرشوط التعاقدية للموجودات املالية التي تؤدي إىل التدفقات النقدية التي هي مجرد دفع أصل املبلغ وفائدة عىل 

املبلغ األصيل املستحق.

بعد اإلعرتاف املبديئ، يتم قياسها بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم حذف الخصم عندما يكون 
تأثري الخصم غري جوهري. إن النقدية وشبه النقدية و الذمم التجارية املدينة وأخرى للمجموعة واملبلغ املستحق من 

طرف ذي صلة تندرج تحت هذه الفئة من األدوات املالية.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

بها  »املحتفظ  أو  للتحصيل«  بها  »املحتفظ  بخالف  مختلف  أعامل  منوذج  ضمن  بها  املحتفظ  املالية  األصول  تصنيف  يتم 
للتحصيل والبيع« بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. عالوة عىل ذلك، بغض النظر عن املوجودات املالية لنموذج 
األعامل التي ال مُتثل تدفقاتها النقدية التعاقدية فقط مدفوعات املبلغ األصيل والفائدة املستحقة عليه يتم املحاسبة 

عنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

تحديد  يتم  الخسائر.  أو  األرباح  يف  املدرجة  الخسائر  أو  واألرباح  العادلة  بالقيمة  الفئة  هذه  يف  املوجودات  قياس  يتم 
القيم العادلة للموجودات املالية يف هذه الفئة بالرجوع إىل معامالت األسواق النشطة أو باستخدام تقنيات تقييم عند 

عدم وجود سوق نشط.

إضمحالل قيمة املوجودات املالية
الخسائر  لتحديد  التطلعية  املعلومات  من  املزيد   ٩ املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  قيمة  انخفاض  متطلبات  تستخدم 
االئتامنية املتوقعة - »منوذج الخسارة االئتامنية املتوقعة«.و يحل هذا محل معيار املحاسبة الدويل ٣٩ »منوذج الخسارة 
املتكبدة«. تشتمل األدوات ضمن نطاق املتطلبات الجديدة عىل القروض واملوجودات املالية األخرى من نوع الديون التي 
تم قياسها بالتكلفة املطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واملدينون التجاريون و العقود املعرتف بها 
والتي تم قياسها مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١٥ والتزامات القروض وبعض عقود الضامن املايل 

(للمصدر) التي ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ال يعد االعرتاف بخسائر االئتامن يعتمد عىل قيام املجموعة أوالً بتحديد حدث خسارة االئتامن. بدالً من ذلك ، تنظر املجموعة 
يف مجموعة أوسع من املعلومات عند تقييم مخاطر االئتامن وقياس خسائر االئتامن املتوقعة ، مبا يف ذلك األحداث 
املاضية ، الظروف الحالية ، والتنبؤات املعقولة والداعمة التي تؤثر عىل إمكانية التحصيل املتوقعة للتدفقات النقدية 

املستقبلية لألداة.

يف تطبيق هذا النهج التطلعي، يتم التمييز بني:

•  األدوات املالية التي مل تتدهور بشكل ملحوظ يف جودة االئتامن منذ االعرتاف األويل أو التي لديها مخاطر ائتامنية 
منخفضة (“املرحلة ١”) و

 • األدوات املالية التي تدهورت بشكل ملحوظ يف جودة االئتامن منذ االعرتاف األويل والتي مل تكن لها مخاطر االئتامن 
منخفضة (“املرحلة ٢”).

ستغطي “املرحلة ٣” املوجودات املالية التي لديها دليل موضوعي عىل انخفاض القيمة يف تاريخ التقرير.
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 يتم االعرتاف بـ “خسائر االئتامن املتوقعة ملدة ١٢ شهرًا” للفئة األوىل بينام يتم االعرتاف بـ “خسائر االئتامن املتوقعة 
مدى الحياة” للفئة الثانية.

املتوقع  العمر  مدى  عىل  االئتامن  لخسائر  باحتاملية  مرجح  تقدير  خالل  من  املتوقعة  االئتامن  خسائر  قياس  تحديد  يتم 
لألداة املالية.

ذمم تجارية مدينة وأخرى 
تستخدم املجموعة طريقة محاسبة مبسطة فيام يتعلق بالذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األخرى وتسجل مخصص 
التدفقات  يف  املتوقع  النقص  عن  عبارة  املتوقعة  الخسائر  هذه  الحياة.  مدى  عىل  متوقعة  ائتامنية  كخسائر  الخسارة 
النقدية التعاقدية ، مع األخذ يف االعتبار احتامل التخلف عن السداد يف أي وقت خالل عمر األداة املالية. عند الحساب ، 
تستخدم املجموعة خربتها التاريخية ومؤرشاتها الخارجية ومعلوماتها املستقبلية لحساب الخسائر االئتامنية املتوقعة 

باستخدام مصفوفة مخصصات.

تقوم املجموعة بتقييم انخفاض قيمة الذمم املدينة التجارية عىل أساس جامعي حيث أنها متتلك خصائص مخاطر ائتامن 
مشرتكة وتم تصنيفها عىل أساس األيام املاضية املستحقة. راجع إيضاح رقم ٢١ (د) للحصول عىل تحليل مفصل لكيفية 

تطبيق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدويل للتقارير املالية ٩.

 ب(  التزامات مالية

 تصنيف وقياس املطلوبات املالية
تشتمل املطلوبات املالية للمجموعة عىل متويل باملضاربة، الذمم التجارية الدائنة وأخرى، املبلغ املستحق لطرف ذي 
عالقة. یتم قیاس المطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة، وعندما یکون ذلك مناسبا، یتم تعدیلھا لتکالیف المعاملة ما 
لم تقم املجموعة بتحدید التزام مايل بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، إن وجد. الحقاً، یتم قیاس المطلوبات 
المالیة بالتکلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعيل باستثناء المطلوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة 
من خالل األرباح أو الخسائر واليت یتم تسجیلھا الحقاً بالقیمة العادلة مع االعتراف بالربح أو الخسائر يف الربح أو الخسارة. 
يتم إدراج جميع التكاليف املتعلقة بالفائدة – إن أمكن - والتغريات يف القيمة العادلة لألداة والتي يتم تسجيلها يف الربح 

أو الخسارة ضمن تكاليف التمويل أو الدخل املايل.

2.23 القيمة العادلة لألدوات املالية

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات املالية التي يتم تداولها يف األسواق النشطة يف تاريخ كل تقرير بالرجوع إىل أسعار 
السوق املعروضة أو عروض أسعار تاجر (سعر العرض للموجودات املالية وسعر الطلب للمطلوبات املالية)، دون أي خصم 

لتكاليف املعامالت.

بالنسبة لألدوات املالية غري املتداولة يف سوق نشط ، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم املناسبة. قد 
تتضمن هذه التقنيات استخدام معامالت حديثة يف السوق؛ اإلشارة إىل القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مامثلة إىل حد 

كبري ؛ تحليل التدفقات النقدية املخصومة أو مناذج التقييم األخرى.

2.2٤  اإللتزامات املحتملة

ال يتم إدراج االلتزامات املحتملة يف البيانات املالية املوحدة بل يتم اإلفصاح عنها إال يف حال كان إحتامل وجود تدفقات 
محتملة للمنافع اإلقتصادية خارج املجموعة بعيد أو غري متوقع.

2.2٥ الربح أو الخسارة من العمليات املتوقفة

العملية املتوقفة هي أحد مكونات املجموعة التي تم الترصف فيها أو تم تصنيفها كمحتفظ بها للبيع. يشتمل الربح أو 
الخسارة من العمليات املتوقفة عىل الربح أو الخسارة بعد الرضيبة للعمليات املتوقفة واألرباح أو الخسائر بعد الرضيبة 
املعرتف بها يف القياس بالقيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع أو عىل مجموعة (مجموعات) التخلص التي تشكل العملية 

املتوقفة (راجع إيضاح رقم ٣).

2.2٦  األحكام اإلدارية املهمة يف تطبيق السياسات املحاسبية والتقديرات غري املؤكدة

عند إعداد البيانات املالية املوحدة، تقوم اإلدارة بإصدار عدد من األحكام املهمة التي لها آثر مادي عىل البيانات املالية 
املوحدة.

٣٤
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2.2٦.١  تقييم منوذج العمل

تقوم املجموعة بتصنيف املوجودات املالية بعد إجراء اختبار منوذج العمل. يتضمن هذا االختبار الحكم بناءاً عىل جميع 
أداء املوجودات.  التي تؤثر عىل  أدائها واملخاطر  أداء املوجودات وقياس  األدلة ذات الصلة مبا يف ذلك كيفية تقييم 
الذي يحتفظ به املوجودات املالية  العمل  إذا كان منوذج  التقييم املستمر للمجموعة حول ما  تعترب املراقبة جزًءا من 
املتبقية ال يزال مناسبًا وإذا كان من غري املناسب ما إذا كان هناك تغيري يف منوذج العمل وبالتايل تغيري محتمل يف 

تصنيف تلك املوجودات . 

2.2٦.2  زيادة كبرية يف مخاطر االئتامن

يتم قياس خسائر االئتامن املقدرة كمخصص يساوي خسائر اإلئتامن املتوقعة ملدة ١٢ شهرًا ألصول املرحلة األوىل، أو 
خسائر اإلئتامن املتوقعة عىل مدى الحياة ألصول املرحلة ٢ أو املرحلة ٣. ينتقل األصل إىل املرحلة ٢ عندما تزداد مخاطر 
االئتامن بشكل ملحوظ منذ االعرتاف األويل. ال يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٩ الزيادة »الكبرية«. لذلك ، فإن 
تقييم ما إذا كانت املخاطر االئتامنية لألصل قد زاد بشكل كبري ، تأخذ املجموعة يف االعتبار املعلومات التطلعية النوعية 

والكمية املعقولة والقابلة للدعم.

2.2٦.3 االعرتاف بإيرادات الخدمات والعقود

نظرًا إلثبات اإليرادات املتأتية من اتفاقيات صيانة ما بعد البيع وعقود التشييد مع مرور الوقت ، فإن مبلغ اإليرادات املعرتف 
، يتطلب ذلك  البيع  بالنسبة التفاقات صيانة ما بعد  التزام األداء.  التقارير يعتمد عىل مدى استيفاء  بها يف فرتة إعداد 
يتطلب   ، مامثلة  بطريقة  املامثلة.  العقود  مع  التاريخية  الخربة  عىل  بناًء   ، تقدميها  سيتم  التي  الخدمات  لكمية  تقديرًا 

االعرتاف بإيرادات عقود اإلنشاءات أيًضا حكاًم كبريًا يف تحديد العدد التقديري للساعات املطلوبة إلكامل العمل املوعود.

2.2٦.٤ األحكام يف تحديد توقيت الوفاء بالتزامات األداء

إن تحديد ما إذا كان قد تم استيفاء معيار االلتزام بالتزام األداء املنصوص عليه يف املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 
رقم ١٥ واملتعلق بنقل السيطرة عىل البضائع إىل العمالء يتطلب حكاًم هاًما.

2.2٦.٥ تقييم الرقابة

عند تحديد السيطرة ، تدرس اإلدارة ما إذا كانت املجموعة لديها القدرة العملية عىل توجيه األنشطة ذات الصلة للرشكة 
املستثمر فيها من تلقاء نفسها لتوليد عوائد لنفسها. يتطلب تقييم األنشطة ذات الصلة والقدرة عىل استخدام سلطتها 

للتأثري عىل العائد املتغري تقديرًا كبريًا.

2.2٦.٦ تصنيف املمتلكات العقارية

تقرر اإلدارة عند االستحواذ عىل عقار ما إذا كان ينبغي تصنيفها عىل أنها عقارات للمتاجرة أو عقارات محتفظ بها ألغراض 
التطوير أو للعقار االستثامري.

للعمل. تصنف  العادي  السياق  للبيع يف  إذا تم رشاؤها بشكل رئييس  للمتاجرة  أنها  تصنف املجموعة املمتلكات عىل 
املجموعة املمتلكات عىل أنها ممتلكات قيد التطوير إذا تم رشاؤها بنية تطويرها. وتصنف املجموعة املمتلكات كعقارات 
غرض  يف  الستخدامها  أو  الرأساملية  قيمتها  لزيادة  أو  إيجارها  من  إيرادات  لتحقيق  عليها  الحصول  تم  إذا  استثامرية 

مستقبيل غري محدد.

2.2٦.٧ عدم التأكد من التقديرات 

وااليرادات  والخصوم  املوجودات  وقياس  تحقق  عىل  االثر  اهم  لها  التي  واالفرتضات  التقديرات  حول  املعلومات  ان 
واملصاريف مبينة ادناه. قد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية.

٣٥
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2.2٦.٨  إضمحالل  قيمة املوجودات املالية

يتضمن قياس الخسائر االئتامنية املقدرة تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد واحتامل التخلف عن السداد. الخسارة 
عند التخلف عن السداد هي عبارة عن تقدير للخسارة الناشئة يف حالة تخلف العميل عن سداد املبلغ املستحق. احتامل 
التخلف عن السداد هو تقدير الحتامل التخلف يف املستقبل. اعتمدت املجموعة عىل هذه التقديرات باستخدام معلومات 
االقتصادية وكيف ستؤثر هذه  للحركة املستقبلية ملختلف املحركات  ، تستند إىل افرتاضات  مستقبلية معقولة وداعمة 

العوامل عىل بعضها البعض.

2.2٦.٩ مخصص االنخفاض يف القيمة وصايف القيمة القابلة للتحقيق لعقارات التطوير

التطوير، مع األخذ يف االعتبار األدلة األكرث موثوقية املتاحة يف  القابلة للتحقق من عقارات  القيم  تقدر اإلدارة صايف 
تاريخ كل تقرير. قد يتأثر التحقيق املستقبيل لهذه املخزونات بالتكنولوجيا املستقبلية أو التغيريات األخرى التي يحركها 

السوق والتي قد تقلل من أسعار البيع املستقبلية.

2.2٦.١0 قياس القيمة العادلة

تستخدم اإلدارة تقنيات التقييم لتحديد القيمة العادلة للموجودات غري املالية. يتضمن هذا وضع تقديرات وافرتاضات تتسق 
مع كيفية تسعري املشاركني يف السوق لألصل. تستند اإلدارة يف افرتاضاتها إىل بيانات ميكن مالحظتها قدر اإلمكان ، 
ولكن هذا ليس متاًحا دامئًا. يف هذه الحالة ، تستخدم اإلدارة أفضل املعلومات املتاحة. قد تختلف القيم العادلة املقدرة 

عن األسعار الفعلية التي سيتم تحقيقها يف معاملة عىل طول الذراع يف تاريخ التقرير (إيضاح رقم ١٩).

3( العمليات املتوقفة    

 السنة املنتهية يف 3١ ديسمرب 202١

يف ١٢ يناير ٢٠٢١ ، أبرمت املجموعة اتفاقية مع رشكة بوليفارد العرين للتطوير العقاري للترصف بكامل حصتها يف الرشكة 
التابعة اململوكة بالكامل لها ، رشكة العرين داون تاون للتطوير العقاري ذ.م.م. (إيضاح ٢٣). يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٠ ، كانت 

القيم الدفرتية ملوجودات ومطلوبات الرشكة التابعة كالتايل:

٢٠٢٠

دينار كويتي

  املوجودات

٢,٣٤٤ النقدية و شبه النقدية

2,3٤٤  مجموع املوجودات

-  مجموع املطلوبات

٢,٣٤٤ إجاميل املوجودات الصافية

القيمة العادلة للمقابل

- مقابل نقدي

2,3٤٤ الخسارة من عدم تجميع رشكة تابعة

٣٦
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فيام ييل األرباح التشغيلية لرشكة العرين داون تاون للتطوير العقاري ذ.م.م. للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب٢٠٢٠ :

العرين داون تاون للتطوير العقاري ذ.م.م.  البت فيها لصالح  بناًء عىل دعاوى قضائية تم  التزامات تم شطبها  (١) متثل 
وااللتزامات التي مىض عليها أكرث من ٥ سنوات والتي مل يتم تقديم أي مطالبة بخصوصها.

٤( عقارات استثامرية

متثل الوحدات السكنية ٣8 (٢٠٢٠: ٣8) وحدة عقارية يف مرشوع فيالمار مستلمة من رشكة جي إف إتش األصول كجزء من 
للوحدات  القانونية  امللكية  تعود  ذ.م.م.  العقاري  للتطوير  الجنوبية  السكنية  املساحات  رشكة  يف  استثامر  بيع  تسوية 

السكنية إىل رشكة املساحات السكنية الجنوبية للتطوير العقاري ذ.م.م. واإلدارة بصدد نقل امللكية باسم الرشكة األم.

* مبنى تجاري به ١٣ محالً تجارياً يف الجنبية، مملكة البحرين، حيث تم رهنها لدى مجموعة بنوك مقابل تسهيالت متويل 
باملضاربة التي تم الحصول عليها (إيضاح ١١).

 
يوضح اإليضاح ١٩ كيفية تحديد القيمة العادلة لالستثامرات العقارية.

السنة املنتهية يف
٣١ ديسمرب٢٠٢٠

دينار كويتي

 إيرادات

٧8٠,٩٦٧ شطب التزامات (١(

٧٨0,٩٦٧

 املرصوفات

(٧٦٦) مصاريف إدارية وعمومية

)٧٦٦(

٧٨0,20١  مجموع املطلوبات

٢٠٢٠
املجموع

٢٠٢١
املجموع املحالت  التجارية* الوحدات السكنية

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

8,88٢,٧٧٧ 8,8٦٢,٤٩8 ٩٧٢,١٩٥ ٧,8٩٠,٣٠٣ كام يف ١ يناير 

٩٧٢,١٩٥ ٢٠,٤٢٩ - ٢٠,٤٢٩ اإلضافات

(٩٩٢,٤٧٤) - - - اإلستبعادات

- (٤٧,٩٥٤) (٥,٢٤٠) (٤٢,٧١٤) تحويل العمالت األجنبية

٨,٨٦2,٤٩٨ ٨,٨3٤,٩٧3 ٩٦٦,٩٥٥ ٧,٨٦٨,0١٨ كام يف 3١ ديسمرب
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٥( مقدم لعقارات استثامرية

٣١ ديسمرب ٢٠٢٠

دينار كويتي

٧,١١8,١٢8 مقدم لعقارات استثامرية (أرض يف اململكة املغربية)

متثل املبالغ املدفوعة مقدماً مقابل رشاء أرض تقع يف اململكة املغربية، مببلغ ١٩,٠١٥,٦٥٢ يورو، باسم رشكة منتجعات 
رويال ماتاباتا طنجة (البائع). وفًقا للكتاب املتلقى من البائع بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠١8 ، سيتم نقل امللكية إىل املجموعة عند 
تسوية املبلغ املستحق البالغ ٢٠,٩٥٠,١٤8 يورو من خالل إصدار أسهم ممتازة قابلة لالسرتداد بقيمة ١٠٠ يورو لكل منها 

تصل إىل الرصيد املستحق السداد بحلول ٢٩ أبريل ٢٠١٩. خالل السنة تم متديد املهلة حتى ٣١ مايو ٢٠٢١. 

خالل السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١، حولت املجموعة املقدم أعاله مقابل رصيد العقارات اإلستثامرية، عن طريق 
اتفاقية مبادلة األصول بني املجموعة و مجموعة رشكة جي إف إتش املالية ش.م.ب. (الرشكة األم الرئيسية)، محققة ربحاً 

قدره ١,٤8١,8٥٥ دينار كويتي (إيضاح ١٦).

٦( عقارات قيد التطوير

٢٠٢٠ ٢٠٢١ العمل الرأساميل 
الجاري  أرض

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

٢٢,١٦٧,٧٤٠ ٢٢,٢٣٥,١8٢ ١٥,٢٦٧,١١٠ ٦,٩٦8,٠٧٢ كام يف ١ يناير

٦٧,٣٤٢  -   - - تحويل عمليات اجنبية

22,23٥,١٨2 22,23٥,١٨2 ١٥,2٦٧,١١0 ٦,٩٦٨,0٧2 كام يف ٣١ ديسمرب 

(١٠,٣٤٣,٣٩٤) (١٠,٣٤٣,٣٩٤) (١٠,٣٤٣,٣٩٤) - ناقص: مخصص خسائر انخفاض القيمة

١١,٨٩١,٧٨٨ ١١,٨٩١,٧٨٨ ٤,٩23,٧١٦ ٦,٩٦٨,0٧2 كام يف 3١ ديسمرب

تفاصيل عقارات قيد التطوير موضحة أدناه :

* سند امللكية (السجل األحمر) لألرض يف حوزة رشكة بوليفارد العرين للتطوير العقاري حالياً وفقاً لالتفاق اإلطاري املؤرخ 
١ أبريل ٢٠٢١ (راجع  إيضاح رقم ٢٠.٢ ملزيد من التفاصيل). مع ذلك، تم التوقيع عىل عقد املحاصة من قبل الطرفني  يف 

للتأكيد عىل أن املجموعة هي املالك املستفيد من هذه العقارات.

املبلغ  املساحة سند امللكية رقم األرض املوقع اسم الرشكة 

دينار كويتي املرت املربع

٣٤٧,٠٢8 8,88٢,٧٧٧ ١٥٩٦١٩ ١١٠٠١٧٢٧
هورة عنقا 

(العرين)
رشكة العرين داون تاون للتطوير العقاري ذ.م.م.

٢,٧٩٥,٦٤٢ ٩٧٢,١٩٥ ١٥٩١٢١ ١١٠٠١٧٢١
هورة عنقا 

(العرين)
رشكة العرين داون تاون للتطوير العقاري ذ.م.م.

٣,8٢٥,٤٠٢ (٩٩٢,٤٧٤) ١٥8٩٩٢ ١١٠٠١٧١8
هورة عنقا 

(العرين)
رشكة العرين داون تاون للتطوير العقاري ذ.م.م.

٦,٩٦٨,0٧2

٣8
التقریر املايل



  الحركة يف خسائرانخفاض القيمة موضحة أدناه:

٢٠٢٠ ٢٠٢١

دينار كويتي دينار كويتي

١٠,٩١٩,٢٥١ ١٠,٣٤٣,٣٩٤  كام يف ١ يناير

(٥٧٥,8٥٧) - (خسائر انخفاض قيمة تم عكسها خالل السنة (١

١0,3٤3,3٩٤ ١0,3٤3,3٩٤  كام يف ٣١ ديسمرب

٢٠٢١

دينار كويتي

األسهم املحلية املدرجة

٣,١٧٧ رشكة خليج شامل افريقيا قابضة ش,م,ك,ع

األسهم املحلية غري املدرجة

٦,٠٥٦,٢٠٩ ,رشكة بيان القابضة ش,م,ك

١,٩٣٩,٤٣٠ *,رشكة كاب كورب لإلستثامر ش,م,ك

٧,٩٩٥,٦3٩

٧,٩٩٨,٨١٦

(١) متثل خسارة انخفاض يف القيمة تم إلغائها من األرايض بناًء عىل التقييامت التي أجراها مثمن مستقل.

العقارات قيد التطوير باسم رشكة العرين داون تاون للتطوير العقاري ذ.م.م. ومتثل قيمة األرض مببلغ ٦,٩٦8,٠٧٢ دينار 
التي  العقارات  إنشاء  التقرير املايل والتكاليف األخرى املنسوبة مبارشة إىل  تاريخ  كويتي، واألعامل املنجزة كام يف 
يف  انخفاض  خسائر  أية  خصم  بعد  املرشوع  عىل  املتكبدة  االقرتاض  وتكاليف  االستشارات  وأتعاب  البناء  تكاليف  تشمل 
القيمة تصل إىل ٤,٩٢٣,٧١٦ دينار كويتي. وفقاً لتقرير التقييم املؤرخ يف ٣١ يناير ٢٠٢٢، متثل القيمة اإلجاملية لألرايض 

٧,٥٤8,٣٣٤ دينار كويتي و تكلفة البناء تبلغ ٤,8٩٧,٢١٧ دينار كويتي، بإجاميل يصل إىل ١٢,٤٤٥,٥٥١ دينار كويتي.

تاون  داون  العرين  رشكة  اسم  وتحمل  البحرين  مملكة  يف  املجموعة  قبل  من  بها  املحتفظ  التطوير  قيد  العقارات  تقع 
للتطوير العقاري.

٧( اإلستثامر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 خالل العام، استلمت املجموعة اإلستثامرات أعاله بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، نتيجة إلتفاقية مبادلة األصول 
بني املجموعة ومجموعة رشكة جي إف إتش املالية ش.م.ب. (راجع إيضاح ١٦).

* كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١، كانت جميع األسهم يف رشكة كاب كورب لالستثامر ش.م.ك بصدد نقل ملكيتها من مجموعة 
رشكة جي إف إتش املالية ش.م.ب إىل املجموعة. عىل الرغم من ذلك، تم إبرام اتفاقية املحاصة فيام بني الطرفني 

للتأكيد عىل أن املجموعة هي املالك املستفيد من هذه األسهم.

٣٩
للسنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١م



٨( ذمم تجارية مدينة و أخرى 

٢٠٢٠ ٢٠٢١

دينار كويتي دينار كويتي

٣٩,٢٣٣ ٢١٣,١٧8   ذمم تجارية مدينة

١,١١٦ -   مبالغ تأمني

٤٧,8٦٦ ٤8,٠٩٧    ذمم مدينة أخرى

٨٨,2١٥            2٦١,2٧٥ األصول املالية

٢٤,٩8٥ ٣,٦٧٢   مرصوفات مدفوعة مقدما

2٤,٩٨٥ 3,٦٧2    األصول غري املالية

١١٣,٢٠٠ ٢٦٤,٩٤٧ ذمم تجارية مدينة وأخرى

٢٠٢٠ ٢٠٢١

دينار كويتي دينار كويتي

٥٤٥ ٥٤٥ النقد يف الصندوق

٤٦٣,٥8٢ ٧٥١,٩٩٥   أرصدة لدى البنوك

٤٦٤,١2٧ ٧٥2,٥٤0

٢٠٢٠ ٢٠٢١

دينار كويتي دينار كويتي

١,٣٠٢,٤٩٩ ١,٢٤٦,٠٧٤ مرصوفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

(٦١٧,١٥8) (8٤٠,8٢٣)    ناقص:  الجزء املتداول

٦٨٥,3٤١ ٤0٥,2٥١     الجزء الغري متداول

بتاريخ  العادلة  للقيمة  معقول  تقريب  وأخرى  مدينة  التجارية  للذمم  الدفرتية  القيمة  تعترب  األجل.  قصرية  املبالغ  جميع 
املركز املايل املوحد.

يتضمن إيضاح ٢١(د) اإلفصاحات املتعلقة بالتعرض ملخاطر االئتامن والتحليل املتعلق مبخصص خسائر االئتامن املتوقعة.

٩( النقدية وشبه النقدية

تعترب القيمة الدفرتية للذمم التجارية الدائنة وأخرى تقريب معقول للقيمة العادلة يف تاريخ املركز املايل املوحد.

١0( ذمم تجارية دائنة و أخرى

٤٠
التقریر املايل



١١( متويل باملضاربة

ميثل تسهيالت مضاربة تم الحصول عليها  من بنك املجموعة لتمويل األنشطة العقارية وتسدد عىل 8٤ قسطاً   (١)
شهرياً متساوياً مببلغ ٥,٣٤8 دينار كويتي. تم الحصول عىل التسهيالت مقابل رهن سند امللكية رقم ٢١٦٧8٠ (إيضاح ٤) 

والضامن الشخيص للمجموعة. وهي تحمل معدل ربح بنسبة ٦% سنوياً. وتكون الدفعة األخرية يف ١٦ يونيو ٢٠٢8.

١2( مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء

متثل السلف املستلمة من العمالء املتعلقة مبرشوع يف العرين، مملكة البحرين. 

خالل السنة، قامت املجموعة بتسوية سلف مببلغ ١٩,٦8٧ دينار كويتي (٢٠٢٠: ٣٠٩,8٥٢ دينار كويتي).

١3( أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة

إن  لسيطرتهم.  الخاضعة  ورشكاتهم  املقربني  عائالتهم  وأفراد  مساهميها  باملجموعة  العالقة  ذات  األطراف  تشمل   
معامالت املجموعة مع األطراف ذات العالقة هي يف سياق األعامل العادية.

١3.١ أرصدة األطراف ذات عالقة:

 مبلغ مستحق إىل طرف ذي عالقة

املبلغ املستحق من طرف ذي عالقة غري مضمون وغري محمل مبعدل ربح وبدون موعد سداد محدد.

١3.2 معامالت مع أطراف ذات عالقة:

٢٠٢١

دينار كويتي

٣٢١,8٢٥ *(بنك السالم البحرين ش,م,ب, (١

(٢١,٥٩٧) ناقص: الجزء املتداول

300,22٨ الجزء الغري متداول

٢٠٢٠ ٢٠٢١ طبيعة العالقة اسم الطرف ذي عالقة

دينار كويتي دينار كويتي

١٥٤,٥8٢ ٣١٦,8٧8 الرشكة األم الرئيسية مجموعة جي إف إتش املالية ش.م.ب.

٢٠٢٠ طبيعة املعاملة طبيعة العالقة اسم الطرف ذي عالقة

دينار كويتي

١,٤8٢,8٥٥ الربح من اتفاقية مبادلة األصول (إيضاح ١٦.أ) الرشكة األم الرئيسية  مجموعة جي إف إتش املالية ش.م.ب.

٤١
للسنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١م



١3.3 تعويضات ملوظفي اإلدارة الرئيسية:

٢٠٢٠ ٢٠٢١

دينار كويتي دينار كويتي

- ١,٤8٢,8٥٥ الربح من اتفاقية مبادلة األصول (أ)

- ٢٢١,٩٧٤ أتعاب اإلستشارات املستلمة

٣٩,٢٣٣ ١١8,١8٩ بيع املواد

- ١٧,٢٢٧ دعم فريوس كوفيد-١٩

٢٩,٢١٩ ١٢,٦٧٠ ارباح عىل االرصدة البنكية

٥٧٥,8٥٧ - عكس االنخفاض يف قيمة عقارات قيد التطوير (إيضاح رقم ٦(

٥٣,8٦8 - رد التزاما (إيضاح ب)

١٤,٣١8 ٢٦,٢٦٠ ايرادات متنوعة

٧١2,٤٩٥ ١,٨٧٩,١٧٥

١٤( رأس املال:

 (٢٩٩,٧٣٥,٦٩٠  :٢٠٢٠) سهم   ٢٩٩,٧٣٥,٦٩٠ األم  بالرشكة  الخاص  بالكامل  واملدفوع  واملصدر  به  املرصح  املال  رأس  يبلغ 
سهم بقيمة ١٠٠ فلس لكل سهم. 

١٥( احتياطي قانوين

وفقاً لقانون الرشكات والنظام األسايس للرشكة األم، يتم تحويل ١٠% من الربح للسنة قبل املساهمة يف مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي والزكاة إىل اإلحتياطي اإلجباري حتى يعادل اإلحتياطي ٥٠% من رأس املال املدفوع.

إن توزيع اإلحتياطي القانوين يقترص عىل املبلغ املطلوب لتوزيع أرباح أسهم بنسبة ٥% من رأس املال املدفوع يف 
السنوات التي تكون فيها األرباح غري كافية لدفع مبلغ توزيعات أرباح األسهم. 

١٦( إيرادات أخرى

٢٠٢١

دينار كويتي

2٤,١3٧ فوائد قصرية املدى

٤٢
التقریر املايل



  أ(  الربح من اتفاقية مبادلة األصول 

خالل السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١، حولت املجموعة مقدماً مقابل رصيد العقارات اإلستثامرية عن طريق إتفاقية 
مبادلة األصول بني املجموعة ومجموعة رشكة جي إف إتش املالية ش.م.ب. (الرشكة األم الرئيسية) كام ييل: 

ب(  متثل ربحاً من رد التزامات مل تعد مستحقة الدفع.

١٧( مرصوفات إدارية وعمومية

األصول 
املحولة 

األصول 
املستلمة

دينار كويتي دينار كويتي

األصول

 األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

- ٦,٠٥٦,٢٠٩    - رشكة بيان القابضة ش.م.ك.

- ١,٩٣٩,٤٣٠    - رشكة كاب كورب لإلستثامرات ش.م.ك.

- ٣,١٧٧    - رشكة خليج شامل افريقيا قابضة ش.م.ك.ع.

٦,٥١٥,٩٦١ - سلفة مقابل العقارات اإلستثامرية (إيضاح ٥(

١,٤8٢,8٥٥ - الربح من اتفاقية مبادلة األصول

٧,٩٩٨,٨١٦ ٧,٩٩٨,٨١٦

٢٠٢٠ ٢٠٢١

دينار كويتي دينار كويتي

٧٠٠,١١٣ ٩8,٠٩٦ مرصوفات قانونية ومهنية

١٥,8٢٣ ٢٣,٤٢٧ مرصوفات إيجار املكاتب واملرافق

٢٠,١٧٢ ٦٩,١٧٢ مرصوفات أخرى

٧3٦,١0٨ ١٩0,٦٩٥

٤٣
للسنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١م



١٨( خسارة  ناتجة عن تسوية مطالبة قانونية

١٩( قياس القيمة العادلة

      قياس القيمة العادلة لألدوات املالية

يتم تصنيف املوجودات املالية واملطلوبات املالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املوحد إىل 
ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. يتم تحديد املستويات الثالثة بناًء عىل إمكانية مالحظة املدخالت 

املهمة للقياس ، عىل النحو التايل:

-  املستوى ١: األسعار املدرجة (غري املعدلة) يف األسواق النشطة لألصول أو الخصوم املتطابقة؛

- املستوى ٢: املدخالت بخالف األسعار املدرجة املدرجة ضمن املستوى ١ والتي ميكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، سواء 
بشكل مبارش أو غري مبارش؛ و

-  املستوى ٣: املدخالت غري امللحوظة لألصل أو االلتزام.

يتم تحديد املستوى الذي يتم من خالله تصنيف املوجودات غري املالية بناًء عىل أدىن مستوى من املدخالت الهامة 
لقياس القيمة العادلة.

يتم تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املوحد إىل ثالثة 
مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كام ييل يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١:

ال توجد تحويالت بني املستوى ١ واملستوى ٢ يف ٢٠٢١  أو ٢٠٢٠.

٢٠٢٠

دينار كويتي

٥٦٠,٦٦٠ مستحق الدفع املتعلق بالعقارات االستثامرية (إيضاح ٤(

٣٠٩,8٥٢ سداد دفعة مقدمة من العميل (إيضاح ١٢(

8٧٠,٥١٢

(٩٩٢,٤٧٤) ناقصاً: تكلفة العقارات االستثامرية املستبعدة (إيضاح ٤(

)١2١,٩٦2(

املجموع املستوى ٣  املستوى ٢ املستوى ١ إيضاح

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

األصول املالية

٣,١٧٧ - - ٣,١٧٧ أ األوراق املالية املدرجة 

٧,٩٩٥,٦٣٩ ٧,٩٩٥,٦٣٩ - - ب األسهم الغري املدرجة

٧,٩٩٨,٨١٦ ٧,٩٩٥,٦3٩ - 3,١٧٧ صايف القيمة العادلة

٤٤
التقریر املايل



قياس القيمة العادلة 
 

األساليب وتقنيات التقييم املستخدمة لقياس القيمة العادلة فيام ييل: 

أ(  األوراق املالية املدرجة 

إن جميع األوراق املالية املدرجة مقومة بعملة الدينار الكويتي ويتم تداولها بشكل عام يف الكويت. وقد حددت القيم 
العادلة باإلشارة إىل أسعار العروض املدرجة يف تاريخ اإلبالغ.

ب(  أوراق مالية غري مدرجة

ملقارنة  األسعار  مختلف  يستخدم  الذي  السوق  نهج  خالل  من  املدرجة  غري  املالية  لألوراق  العادلة  القيمة  تؤخذ 
الرشكامتدرجة.

قياس القيمة العادلة لألدوات غري املالية

يتم تصنيف املوجودات غري املالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املوحد إىل ثالثة مستويات 
من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. يتم تحديد املستويات الثالثة بناًء عىل إمكانية مالحظة املدخالت املهمة للقياس 

، عىل النحو التايل:

-  املستوى ١: األسعار املدرجة (غري املعدلة) يف األسواق النشطة لألصول أو الخصوم املتطابقة؛

 - املستوى ٢: املدخالت بخالف األسعار املدرجة املدرجة ضمن املستوى ١ والتي ميكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، سواء 
بشكل مبارش أو غري مبارش؛ و

-  املستوى ٣: املدخالت غري امللحوظة لألصل أو االلتزام.

يتم تحديد املستوى الذي يتم من خالله تصنيف املوجودات غري املالية بناًء عىل أدىن مستوى من املدخالت الهامة 
لقياس القيمة العادلة.

يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثامرية عىل أساس التسلسل الهرمي من املستوى ٣ مببلغ 8,8٣٤,٩٧٣ دينار 
كويتي (٢٠٢٠: 8,8٦٢,٤٩8 دينار كويتي).

تطوير  يتم  مستقل.  مهني  عقاري  مثمن  بها  قام  تقييامت  عىل  بناًء  املجموعة  لعقارات  العادلة  القيمة  تقدير  يتم 
املدخالت واالفرتاضات الهامة بالتشاور الوثيق مع اإلدارة. تتم مراجعة عمليات التقييم وتغريات القيمة العادلة من قبل 

مجلس اإلدارة يف تاريخ كل تقرير.

معلومات إضافية فيام ييل أدناه:

أ( عقارات استثامرية

تم إجراء عمليات التقييم باستخدام نهج السوق الذي يعكس األسعار امللحوظة للمعامالت السوقية األخرية للعقارات 
املامثلة ، ويتضمن تعديالت للعوامل الخاصة باملبنى ، مبا يف ذلك حجم الغرفة واملوقع واألعباء واالستخدام الحايل. 

متت إعادة تقييم اإلستثامرات العقارية يف ٣١ يناير ٢٠٢٢ و ٢ فرباير ٢٠٢٢.

املدخالت الهامة التي ال ميكن مالحظتها هي تعديل العوامل الخاصة باألرايض واملباين. يعتمد مدى واتجاه هذا التعديل 
عىل عدد وخصائص معامالت السوق التي ميكن مالحظتها يف العقارات املامثلة التي تستخدم كنقطة انطالق للتقييامت. 
عىل الرغم من أن هذا املدخل هو حكم شخيص ، إال أن اإلدارة ترى أن التقييم العام لن يتأثر ماديًا بافرتاضات بديلة محتملة 

ومعقولة.

تم بيان تسوية القيم الدفرتية للعقارات االستثامرية املصنفة ضمن املستوى ٣ يف إيضاح رقم ٤.

٤٥
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20( القضايا القانونية واملطلوبات املحتملة

يف دعوى قضائية تتعلق باملجموعة، أصدرت غرفة البحرين لتسوية املنازعات (»BCDR«) حكاًم يف ١٩ يناير ٢٠١٢، يطالب 
الرشكة األم، رشكة العرين داون تاون للتطوير العقاري ذ.م.م.، ورشكة ضاحية العرين للتطوير العقاري ذ.م.م. ورشكة ديار 
البحرين العقارية ذ.م.م. بتسوية مبلغ ٣٦,٦٥٦,٦٢٢ دينار بحريني (٩٦,٧٢١,8٧٣ دوالر أمرييك) مع ربح بنسبة ٣% (يشار إليه 
مًعا باسم »مبلغ التسوية«) لرشكة بوليفارد العرين للتطوير العقاري املحدودة. مل يتم تحديد حصص هذه الكيانات يف 
مبلغ التسوية يف الحكم. كام طالب الحكم أيًضا بإرجاع ملكية العقار، الذي كان موضوع الدعوى القانونية، إىل املجموعة 
واألطراف األخرى. كان من املمكن أن يؤدي ذلك إىل زيادة ملكية املجموعة يف رشكة ضاحية العرين للتطوير العقاري 
ذ.م.م. إىل 8١.٥% يف ذلك الوقت، مل متتثل املجموعة لهذا املطلب. ومع ذلك ، يف 8 يوليو ٢٠١٥ ، وافق مساهمو رشكة 
بوليفارد العرين للتطوير العقاري املحدودة عىل مقرتح التسوية عىل النحو الذي بدأته املجموعة، ورشكة العرين داون 
تاون للتطوير العقاري ذ.م.م. و رشكة ديار البحرين العقارية ذ.م.م. فيام يتعلق بحكم غرفة البحرين لتسوية املنازعات 

(BCDR) أعاله لصالح رشكة بوليفارد العرين للتطوير العقاري املحدودة.

حدد مقرتح التسوية قطع األرايض اململوكة للمجموعة والكيانات األخرى والتي سيتم نقلها إىل رشكة بوليفارد العرين 
للتطوير العقاري املحدودة وستمثل حصص الكيانات املعنية يف مبلغ التسوية.

يف ٩ أغسطس ٢٠٢٠ ، دخلت املجموعة مع رشكة العرين داون تاون للتطوير العقاري ذ.م.م. يف اتفاقية مع رشكة بوليفارد 
العرين للتطوير العقاري املحدودة (»اتفاقية التسوية«) لتنفيذ مقرتح التسوية. عالوة عىل ذلك ، يف ١٢ يناير ٢٠٢١ ، دخل 

الطرفان يف اتفاقية تسوية معدلة لتعديل بعض بنود اتفاقية التسوية ووفًقا لرشوط اتفاقية التسوية املعدلة:

يتعني عىل املجموعة نقل ملكيتها املستفيدة بنسبة ١٠٠% من رشكة العرين داون تاون للتطوير العقاري ذ.م.م.   .١
إىل رشكة بوليفارد العرين للتطوير العقاري املحدودة ويجب أن تقبل رشكة بوليفارد العرين للتطوير العقاري املحدودة 
هذا النقل باستثناء أرايض رشكة العرين داون تاون للتطوير العقاري ذ.م.م. ، التي تبلغ مساحتها ٦١,١٧٧ مرتًا مربًعا ، والتي 
ستمتلكها رشكة بوليفارد العرين للتطوير العقاري املحدودة كمرشح نيابة عن املجموعةوفًقا التفاقية الرتشيح املربمة 
بني األطراف بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢١. يتعني عىل املجموعة إجراء عملية تسجيل امللكية القانونية لكامل حصتها (١٠٠%) يف 
رشكة العرين داون تاون للتطوير العقاري ذ.م.م. باسم رشكة بوليفارد العرين للتطوير العقاري املحدودة أو مرشحها 
(عىل النحو املحدد من قبل رشكة بوليفارد العرين للتطوير العقاري املحدودة) وتحديث السجل يف وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة (»تحويل األسهم«) الخاضع لتسليم رشكة بوليفارد العرين للتطوير العقاري املحدودة و / أو تنفيذ (و / أو التأكد 

من تسليمها و / أو تنفيذها) جميع تلك املستندات واإلجراءات لتفعيل نقل ملكية األسهم حسب طلب املجموعة.

تقوم املجموعة بعملية التحويل من قبل رشكة العرين القابضة ش.ش.و. ألرض تبلغ مساحتها ٣٠,٥٣٧ مرتًا مربًعا   .٢
(قطعة رقم L١-٥ وبها سند ملكية يحمل رقم ٢٠٠٦/ ٧8٦8( خالية من أي أعباء إىل رشكة العرين داون تاون للتطوير العقاري 
ذ.م.م. أو كام هو محدد بواسطة بوليفارد العرين للتطوير العقاري املحدودة يف جهاز املساحة والتسجيل العقاري 
(SLRB) مع مراعاة تسليم و / أو تنفيذ رشكة بوليفارد العرين للتطوير العقاري املحدودة (و / أو التأكد من تسليمها و / أو 

تنفيذها) كل تلك املستندات واإلجراءات لتفعيل نقل ملكية األرض حسب طلب املجموعة.

٣.  يتعني عىل املجموعة ، ملدة عامني من تاريخ اتفاقية التسوية ، اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة تجاه حدوث أي من:

البحرين  ديار  لرشكة  مملوكة  مربع  مرت   ٤٩,٧٧8 مبساحة  األرايض  من  لقطعتني  الجزيئ  النقل  أو  الكامل  التحويل   أ) 
العقارية ذ.م.م. إىل رشكة بوليفارد العرين للتطوير العقاري املحدودة ، أو

العقارية  البحرين  ديار  لرشكة  مملوكة  مربع  مرت   ٤٩,٧٧8 مبساحة  األرايض  من  لقطعتني  الجزيئ  أو  الكامل  البيع   ب) 
ذ.م.م. لصالح رشكة بوليفارد العرين للتطوير العقاري املحدودة.

مع مراعاة الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف البندين ١ و ٢ أعاله ، يتعني عىل رشكة الخليج القابضة ش.م.ك.   .٤
العرين  بوليفارد  لصالح  بحريني  دينار   ٦,٤٠٠,٠٠٠ مببلغ  املرصيف«)  (»الضامن  مرصيف  ضامن  إصدار  عىل  الحصول  (قابضة) 

للتطوير العقاري املحدودة وفًقا للرشوط املذكورة يف امللحق ز من اتفاقية التسوية.

٤٦
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وفقاً لإلتفاق اإلطاري املربم يف ١ أبريل ٢٠٢١، اتفقت رشكة الخليج القابضة ورشكة العرين داون تاون للتطوير العقاري 
للتطوير  تاون  داون  العرين  رشكة  أسهم  جميع  حولت  قد  املجموعة  أن  عىل  العقاري  للتطوير  العرين  بوليفارد  ورشكة 
العقاري إىل رشكة بوليفارد العرين للتطوير العقاري (البند ١ أعاله) مبا يتامىش مع البند ٣.١ (أ) من اإلتفاقية املعدلة وأن 

إلتزامات رشكة الخليج القابضة مبوجب هذا البند قد تم الوفاء بها.

وعالوة عىل ذلك، وفقاً لإلتفاق اإلطاري املربم يف ١ أبريل ٢٠٢١، يف حالة الحصول عىل ملكية أرض رشكة العرين القابضة، 
قطعة األرض رقم ل١-٥، , والتي مل يتم تحويلها رسمياً إىل رشكة العرين داون تاون للتطوير العقاري وفقاً للبند ٣.١ (ب) 
من اإلتفاقية املعدلة، رشكة الخليج القابضة متنح رشكة بوليفارد للتطوير العقاري الحق يف استبدال أرض رشكة العرين 
داون تاون للتطوير العقاري مع األرض املفصح عنها يف عقارات التطوير (إيضاح ٦ والتي تحمل رقم سند ملكية ١٥8٩٩٢ 

وتبلغ مساحتها اإلجاملية ٣٥,٢٥٠ مرت مربع).

يف هذه الحالة، تسند رشكة العرين داون تاون للتطوير العقاري فوراً ودون قيد أو رشط جميع حقوق قطعة األرض رقم 
اإلدارة بصدد  إن  البيانات املالية املوحدة،  الترصيح بهذه  تاريخ  أعاله). وكام يف   ٢ (البند  القابضة  الخليج  ل-١٥ إىل رشكة 

تحويل األرايض بإسم رشكة رشكة العرين القابضة  إىل رشكة العرين داون تاون للتطوير العقاري.

وفيام يتعلق بالبندين ٣ و ٤ أعاله، رتبت رشكة الخليج القابضة ضامناً مرصفياً صدر عن مجموعة جي اف إتش املالية (الرشكة 
األم  الرئيسية) مببلغ ٦,٤٠٠,٠٠٠ دينار كويتي لصالح رشكة بوليفارد العرين للتطوير العقاري.

2١( املوجودات وااللتزامات املالية وإدارة املخاطر

تشتمل األدوات املالية الرئيسية للمجموعة عىل النقدية وشبه النقدية، الذمم التجارية املدينة وأخرى، والذمم التجارية 
الدائنة وأخرى، متويل باملضاربة ومبلغ مستحق إىل طرف ذي عالقة .

ال تشارك املجموعة بنشاط يف تداول املوجودات املالية ألغراض املضاربة وال تقوم بكتابة خيارات.

تتمثل املخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات املالية للمجموعة يف مخاطر معدل الربح ومخاطر السيولة ومخاطر العمالت 
األجنبية ومخاطر االئتامن. يراجع مجلس اإلدارة ويوافق عىل سياسات إدارة كل من هذه املخاطر، والتي تم تلخيصها أدناه.

٤٧
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أ. مخاطر معدل الربح:

تتمثل سياسة املجموعة يف تقليل التعرض ملخاطر معدل الربح عىل األدوات املالية. ال تتعرض املجموعة ملخاطر التغريات 
يف معدالت ربح حيث أن األدوات املالية باملجموعة محملة مبعدل ربح ثابت.

ب. مخاطر السيولة:

مخاطر السيولة هي املخاطر الناشئة عن عدم قدرة املجموعة عىل الوفاء بالتزاماتها. هدف املجموعة هو الحفاظ عىل 
التوازن بني استمرارية التمويل واملرونة من خالل استخدام النقد وما يف حكم النقد. تعتقد اإلدارة أن قدرة املجموعة 
لتسوية  البحرين  غرفة  بحكم  يتعلق  فيام  تسوية  إىل  والتوصل  أصولها،  بيع  عىل  تعتمد  املالية  االلتزامات  سداد  عىل 

املنازعات.

الجدول املبني أدناه يوضح األعامر للمطلوبات املالية كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١:

الجدول املبني أدناه يوضح األعامر للمطلوبات املالية كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٠:

املجوع مستحق خالل ١-٧ سنوات مستحق خالل سنة

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

١,٢٤٦,٠٧٤ ٤٠٥,٢٥١ 8٤٠,8٢٣ ذمم تجارية دائنة وأخرى

٣٢١,8٢٥ ٣٠٠,٢٢8 ٢١,٥٩٧ متويل باملضاربة

٣١٦,8٧8 - ٣١٦,8٧8 مبلغ مستحق لطرف ذي عالقة

١,٨٨٤,٧٧٧ ٧0٥,٤٧٩ ١,١٧٩,2٩٨

املجوع مستحق خالل ١-٧ سنوات مستحق خالل سنة

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

١,٣٠٢,٤٩٩ ٦8٥,٣٤١ ٦١٧,١٥8 ذمم تجارية دائنة وأخرى

١٥٤,٥8٢ - ١٥٤,٥8٢ مبلغ مستحق لطرف ذي عالقة

١,٤٥٧,0٨١ ٦٨٥,3٤١ ٧٧١,٧٤0

٤8
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ج. مخاطر العمالت االجنبية:

ان تعرض املجموعة الرئييس ملخاطر التغريات يف العملة األجنبية يتعلق بتعرضات ناتجة عن عمالت غري العملة التشغيلية. 
ينشأ هذا التعرض عندما تتم  املعاملة بعمالت غري العملة التشغيلية لوحدة التشغيل أو الطرف املقابل. لدى املجموعة 

صايف التعرضات الكبرية التالية بالعملة األجنبية يف تاريخ التقرير:

يتم تدعيم إدارة مخاطر العمالت األجنبية مقابل حدود التعرض الصافية من خالل مراقبة حساسية املوجودات واملطلوبات 
لزيادة مفرتضة  الربح والخسارة املجمع  بيان  تحليل لحساسية  للمجموعة ضمن سيناريوهات مختلفة. فيام ييل  املالية 
بنسبة ٥% يف أسعار رصف العمالت األجنبية (عىل افرتاض أن جميع املتغريات األخرى، وباألخص معدالت الربح، تظل ثابتة) 

كام ييل:

د. مخاطر االئتامن

تتمثل مخاطر االئتامن يف عدم متكن الطرف املقابل من الوفاء بالتزاماته تجاه املجموعة. تتعامل املجموعة فقط مع 
أطراف ثالثة جديرة بالثقة. إن سياسة املجموعة هي أن جميع العمالء الذين يرغبون يف التداول برشوط ائتامن يخضعون 

إلجراءات التحقق من االئتامن. يتم إجراء مراجعة وتقييم سنوي منتظم لهذه الحسابات لتقييم الوضع االئتامين للعمالء.

الذمم التجارية املدينة 

التقارير املالية رقم ٩ لألعرتاف بخسارة االئتامن املتوقعة  املجموعة تطبق الطريقة املبسطة للمعيار الدويل إلعداد 
عىل مدى العمر اإلنتاجي للذمم التجارية املدينة ألن هذه الذمم ليس لديها عنرص متويل جوهري. 

يف قياس خسارة االئتامن املتوقعة يتم تقييم الذمم التجارية املدينة عىل أساس جامعي ألنهم يشرتكون يف صفات 
املخاطر االئتامنية. تم تصنيفهم عىل أساس عدد األيام التى أنقىض تاريخ إستحقاقها.

٢٠٢٠ ٢٠٢١

دينار كويتي دينار كويتي

١,٣٠٢,٤٩٠ ١,٢٧٧,٩٠٦ الدينار البحريني

١,٢٥١,٧١٩ ٣٠8,١٩٤ الدوالر االمرييك 

٢٠٢٠ ٢٠٢١

دينار كويتي دينار كويتي

٦٥,١٢٤ ٦٣,8٩٥ الدينار البحريني

٦٢,٥8٦ ١٥,٤١٠ الدوالر االمرييك 

٤٩
للسنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١م



تستند معدالت الخسارة املتوقعة إىل ملف الدفع للمبيعات عىل مدى االثني عرش شهرًا املاضية قبل ٣١ ديسمرب ٢٠٢١ و 
٣١ ديسمرب ٢٠٢٠ عىل التوايل باإلضافة إىل خسائر االئتامن التاريخية املقابلة خالل تلك الفرتة. يتم تعديل األسعار التاريخية 

لتعكس عوامل االقتصاد الكيل الحالية واملستقبلية التي تؤثر عىل قدرة العميل عىل تسوية املبلغ املستحق.

ومع ذلك، نظرًا لقرص الفرتة املعرضة ملخاطر االئتامن ، مل يتم مراعاة  تأثري عوامل االقتصاد الكيل هذه كبريًا خالل فرتة 
التقرير.

يتم شطب الذمم التجارية املدينة (أي عدم االعرتاف بها) عندما ال يكون هناك توقع معقول باسرتدادها. يعترب اإلخفاق 
يف سداد املدفوعات خالل ٣٦٥ يوًما من تاريخ الفاتورة وعدم التواصل مع املجموعة بشأن ترتيبات الدفع البديلة من بني 

أمور أخرى مؤرشات عىل عدم توقع معقول لالسرتداد.

وتتكون من  بعد.  مل تستحق  والتي  دينار كويتي  املدينة مببلغ ٢١٣,١٧8  التجارية  للذمم  بتكوين مخصص  اإلدارة  تقم  مل 
الذمم املدينة املتوقع تحصيلها الحقاً، وبذلك مل يتم االعرتاف مبخصص خسارة ائتامنية متوقعة.

بناًء عىل األساس أعاله، تم تحديد الخسارة االئتامنية املتوقعة للذمم املدينة التجارية كام يف ٣١ ديسمرب عىل النحو 
التايل:

ذمم تجارية مدينة 
املتداولة

3١ ديسمرب 202١

تفاصيل

٠% معدل خسارة االئتامن املتوقع

٢١٣,١٧8 إجاميل القيمة الدفرتية (دينار كويتي)

- خسارة ائتامنية متوقعة مدى الحياة (دينار كويتي)

ذمم تجارية مدينة 
املتداولة

3١ ديسمرب 2020

تفاصيل

٠% معدل خسارة االئتامن املتوقع

٣٩,٢٣٣ إجاميل القيمة الدفرتية (دينار كويتي)

- خسارة ائتامنية متوقعة مدى الحياة (دينار كويتي)

٥٠
التقریر املايل



22( سياسة إدارة رأس املال:

األهداف الرئيسية من إدارة رأس املال لدى املجموعة هي :

- ضامن قدرة املجموعة عىل االستمرار كمنشأة مستمرة، و

التي ينطوي  للمساهمني عن طريق تسعري املنتجات والخدمات بطريقة تعكس مستوى املخاطر  - توفري عائد مناسب 
عليها توفري تلك السلع والخدمات.

تقوم املجموعة مبراقبة رأس املال باستخدام نسبة راس املال إىل اجاميل التمويل، وهو رأس املال مقسوًما عىل 
اجاميل التمويل.

يتم تلخيص املبالغ املدارة من قبل املجموعة لرأس املال عىل مدى فرتات التقرير كام ييل:

٢٠٢٠ ٢٠٢١

دينار كويتي دينار كويتي

٢٦,٧88,٣٧٧ ٢٧,٧٠٩,٣٠٧ مجموع حقوق امللكية

 (٤٦٤,١٢٧) (٧٥٢,٥٤٠) ناقص: نقدية و شبه النقدية

2٦,32٤,2٥0 2٦,٩٥٦,٧٦٧ راس املال

٢٦,٧88,٣٧٧ ٢٧,٧٠٩,٣٠٧ مجموع حقوق امللكية

- ٣٢١,8٢٥  قروض

2٦,٧٨٨,3٧٧ 2٨,03١,١32 إجاميل التمويل

0,٩٨ 0,٩٦ نسبة رأس املال إىل إجاميل التمويل

٥١
للسنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١م



23( اإلستحواذ عىل رشكة تابعة 

خالل السنة، استحوذت الرشكة األم عىل حصة ملكية بنسبة ٥١% يف رشكة آسك للمشاريع القابضة ذ.م.م (»املستثمر 
فيها«)، وتم احتساب اإلستحواذ وفقاً للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ٣ كالتايل:

الحسابات األولية للدمج مؤقتة نظراً لتعقيدها وسيتم تعديلها بأثر رجعي (إذا لزم األمر) عند اإلنتهاء من التوزيع النهايئ 
لسعر الرشاء خالل فرتة القياس البالغة سنة واحدة من تاريخ االستحواذ.

 
التابعة ١٠,٧١٣ دينار  الناتج من اإلستحواذ عىل الرشكة  النقدي  التدفق  بلغ صايف  النقدية املوحد،  التدفقات  بيان  لغرض 

كويتي.

2٤( أرقام املقارنة

املوحدة  املالية  البيانات  عرض  مع  تتامىش  يك  رضورياً  ذلك  كان  كلام  املايض  للعام  املقارنة  أرقام  تبويب  إعادة  يتم 
للعام الحايل.

2٥( تأثري فريوس كوفيد-١٩ 

الصلة يف حدوث اضطرابات مادية للرشكات  العاملية ذات  (»كوفيد-١٩«) واالستجابات  تسبب تفيش وباء فريوس كورونا 
العاملية واملحلية تقلبًا وضعًفا كبريًا.  تباطؤ اقتصادي. شهدت أسواق األسهم  ، مام أدى إىل  العامل  أنحاء  يف جميع 
بينام تفاعلت الحكومات والبنوك املركزية مع مختلف الحزم املالية واإلعفاءات املصممة لتحقيق االستقرار يف الظروف 
غري  تزال  ال   ، املركزي  والبنك  الحكومة  ردود  فعالية  إىل  باإلضافة  كوفيد-١٩،  تفيش  تأثري  ومدى  مدة  فإن   ، االقتصادية 

واضحة يف هذا الوقت.

تتأثر بسبب  قامت اإلدارة بتحديث افرتاضاتها فيام يتعلق باألحكام والتقديرات حول أرصدة الحسابات املختلفة والتي قد 
استمرار حالة عدم اليقني يف البيئة االقتصادية املتقلبة التي تجري فيها املجموعة عملياتها. مل ينتج عن التقييم أي 

تأثري جوهري عىل البيانات املالية املوحدة.

٢٠٢٠ ٢٠٢١

دينار كويتي

٤٤,٨02   إجاميل قيمة اإلستحواذ

 ناقص: املبالغ املعرتف بها لألصول املستحوذ عليها التي ميكن تحديدها واإللتزامات
الرتتبة عليها

٣٣,٣٧٥ ممتلكات ومعدات

8,٠٥٣ حق إستخدام األصل

٥١,8٣٥ ذمم تجارية مدينة وأخرى

٣٤,٠8٩ النقدية وشبه النقدية

(8,٤٠٥) إلتزامات إيجار

(٦8,8٦١) ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

(٢٣,٥٢٥) حقوق غري مسيطرة

2٦,٥٦١  إجاميل صايف األصول املحددة ملالك الرشكة األم

١٨,2٤١ الشهرة

٥٢
التقریر املايل



رشكة الخليج القابضة )مقفلة(

ص.ب. ٢٣٢٣٩، املنامة، مملكة البحرين
تلفون: ٩٧٣١٧١٠٢١٠٢+ ، فاكس: 

+٩٧٣١٧١٠٢١٠٠
info@gfholding.com :بريد الكرتوين
www.gfholding.com :موقع االنرتنت

رشكة الخليج القابضة )مقفلة(

ص.ب. ١١٦٦٦، الدسمه ٥٣١٥٧، الكويت
تلفون: ۹٦٥۲۲۲۷۱۷۲۸+ ، فاكس: 

+۹٦٥۲۲۲۷۱٦٦٦
info@gfholding.com :بريد الكرتوين
www.gfholding.com :موقع االنرتنت


