
 

 

 
 AIP/RZ/022إشارة رقم: 

     2021ابريل  29خ:التاري 
 

 المحترم    السيد / محمد سعود العصيمي 

 الرئيس التنفيذي  

 شركة بورصة الكويت 

 

 

 تحية طبية وبعد، 

 افصاح عن معلومات جوهرية الموضوع: 

وتعديالته    2010( لسنة  7عمالً بأحكام الفصل الرابع من كتاب اإلفصاح والشفافية من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

 لمعلومات الجوهرية.  بخصوص اإلفصاح عن ا  11/2015/ 9الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 

  29الموافق    الخميس لشركة الكوت للمشاريع الصناعية اليوم  بأنه تم انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة  نود أن نحيطكم علماً 

ديسمبر    31في    المنتهيةالمدققة للفترة المالية  في تمام الساعة الواحدة ظهراً وتم اعتماد البيانات المالية    2021ابريل  

2020 . 

 مرفق طيه نموذج اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 

 محمد أحمد حسين  

 رئيس مجلس اإلدارة  

    



  (12)ملحق رقم 

  نموذج اإلعالن التصحيحي

 التاريخ 

  المدرجة الشركة اسم 

  *اإلعالن عنوان 

  السابق اإلعالن تاريخ

 في الخاطئ البيان
  السابق اإلعالن

  الخطأ تصحيح 

  الخطأ أسباب بيان

اإلفصاح موضوع) بخصوص (الشركة اسم) تصحيحي (إعالن*
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 املالية  البيانات نتائج نموذج

 للشركات الكويتية )د.ك.(

 

Financial Results Form 
Kuwaiti Company (KWD) 

 البيانات املالية نموذج نتائج 

 الشركات الكويتية )د.ك.( 

 

Financial Year Ended on 2020-12-31 نتائج السنة املالية املنتهية في 

 

Company Name  الشركةاسم 

Al Kout Industrial Projects شركة الكوت للمشاريع الصناعية 

Board of Directors Meeting Date  تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة 

29 April 2021 

Required Documents  املستندات الواجب إرفاقها بالنموذج 

☒  Approved financial statements 

☒  Approved auditor's report 

 نسخة من البيانات املالية املعتمدة    ☒

 عتمدراقب الحسابات امل نسخة من تقرير م  ☒

 
 السنة الحالية السنة املقارنة التغيير )%(

 البيان

Statement 
Change (%) Comparative Year Current Year 

 2019-12-31 2020-12-31 

(151) 4,786,229 (2,464,435) 

 صافي الربح )الخسارة( الخاص بمساهمي الشركة األم 

Net Profit (Loss) represents the amount 
attributable to the owners of the parent Company 

(151) 47.43 (24.42) 
واملخففةربحية )خسارة( السهم األساسية   

Basic & Diluted Earnings per Share 

27 13,163,323 16,702,639 
 املوجودات املتداولة

Current Assets 

(11) 42,463,335 37,675,435 
 إجمالي املوجودات 

Total Assets 

59 7,581,282 12,031,706 
 املطلوبات املتداولة 

Current Liabilities 

24 11,476,282 14,212,218 
 إجمالي املطلوبات

Total Liabilities 

(24) 30,987,167 23,463,217 

 الخاصة بمساهمي الشركة األم إجمالي حقوق امللكية

Total Equity attributable to the owners of the 
Parent Company 

(2) 28,930,408 28,216,026 
 التشغيليةإجمالي اإليرادات 

Total Operating Revenue 

(79) 5,630,239 1,205,101 
 صافي الربح )الخسارة( التشغيلية

Net Operating Profit (Loss) 

- - - 
 املدفوع مة / رأس املال الخسائر املتراك

Accumulated Loss  / Paid-Up Share Capital  
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 املالية  البيانات نتائج نموذج

 للشركات الكويتية )د.ك.(

 

 

ابع  التغيير )%(  الربع الرابع الحالي  املقارن الربع الر

 البيان

Statement Change (%) 

 Fourth quarter 

Comparative Year 
Fourth quarter 

Current Year 
2019-12-31 2020-12-31 

(123803) (3,911) (4,845,838) 

 صافي الربح )الخسارة( الخاص بمساهمي الشركة األم 

Net Profit (Loss) represents the amount attributable 
to the owners of the parent Company 

(123803) (0.04) (48.02) 
 ربحية )خسارة( السهم األساسية واملخففة

Basic & Diluted Earnings per Share 

7 8,044,182 8,636,536 
 إجمالي اإليرادات التشغيلية

Total Operating Revenue 

(187) 2,168,864 (1,885,152) 
 صافي الربح )الخسارة( التشغيلية

Net Operating Profit (Loss) 

• Not Applicable for first Quarter • األول  الربع  على ينطبق ال 

 

Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to  ( الخسارة) سبب ارتفاع/انخفاض صافي الربح 

The net loss for the year was for the 
impairments in an associate & production line, 
losses of available shares, and the impact of the 
Covid-19 pandemic 

وخسائر  الزميلة نخفاض في قيمة الشركةصافي خسارة السنة سببها ا 

لتأثير   انخفاض قيمة خط انتاج ، باالضافةاالسهم املتاحة  وايضا 

  19-كوفيد جائحة

Total Revenue realized from dealing with related 
parties (value, KWD) 

بلغ إجمالي اإليرادات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة )املبلغ  

 د.ك.( 

- - 

Total Expenditures incurred from dealing with 
related parties (value, KWD) 

بلغ إجمالي املصروفات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة )املبلغ  

 د.ك.( 

378,424 378,424 
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 املالية  البيانات نتائج نموذج

 للشركات الكويتية )د.ك.(

 

Corporate Actions ( اإلجراءات استحقاقات األسهم )املؤسسية 

  القيمة النسبة

فلس للسهم    20اإلدارة بتوزيع ارباح نقدية   مجلس اقتراح 20%  
 توزيعات نقدية 

Cash Dividends 

NIL NIL 
   منحة أسهم توزيعات

Bonus Share 

NIL NIL 
 توزيعات أخرى 

Other Dividend 

NIL NIL 
 أرباح عدم توزيع

No Dividends 
  

NIL NIL 
 عالوة اإلصدار 

NIL 
 زيادة رأس املال 

Issue Premium Capital Increase 

NIL NIL 
 تخفيض رأس املال 

Capital Decrease 
 

The Company’s comments in case the auditor 
has concerns or a qualified opinion 

اقب الحسابات بإبداء مالحظات    و أتعقيب الشركة في حال قيام مر

 تحفظات 

NIL ال يوجد 

 
لوظيفي املسمى ا التوقيع ختم الشركة  االسم  

Company Seal Signature Title Name 

 

 

 محمد أحمد حسين  رئيس مجلس اإلدارة 

Attach a copy of the financial statements approved by the Board of 
Directors and the approved auditor's report 

اقب الحسابات تقو نسخة البيانات املالية املعتمدة من مجلس اإلدارة  ارفاقيجب  رير مر

 املعتمد
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع. 

 وشركاتها التابعة 
 

 البيانات المالية المجمعة 
 

 2020ديسمبر   31

 

EY Employee
Stamp



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 حضرات السادة المساهمين  إلى

 .ع.  شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك
 

 ق البيانات المالية المجمعة  يتقرير حول تدق
 

 الرأي  
  "( وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً بـاألمش.م.ك.ع. )"الشركة  ناعيةالكوت للمشاريع الص المجمعة لشركةات المالية ا البيانلقد دققن

والدخل الشامل   أو الخسائر رباحانات األوبي 2020ديسمبر  31"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في 

حول البيانات المالية المجمعة، بما   التاريخ واإليضاحات للسنة المنتهية بذلك لكية المجمعةلتغيرات في حقوق الموالتدفقات النقدية وا

 في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
 

جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة   في رأينا، أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من 

وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية  2020ديسمبر  31كما في 

 لمالية.للتقارير ا
 

 أساس الرأي  
موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في  لك المعاييرلية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتالدو وفقاً لمعايير التدقيق بأعمال التدقيقلقد قمنا 

لميثاق األخالقيات المهنية  ن المجموعة وفقًا تقلون عونحن مس . ية المجمعةيانات المالبحسابات عن تدقيق الال مسؤوليات مراقب قسم
بما في ذلك معايير  ر األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين )ييالدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعا 

يثاق. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق بات الما لمتطلاألخرى وفقً  ا األخالقيةبالوفاء بمسؤولياتن )"الميثاق"(. وقد قمنا االستقاللية الدولية( 

 .تدقيقلارأي  التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء 
 

 أمور التدقيق الرئيسية 
كمنا المهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في مهمة تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للفترة إن أمور التدقيق الرئيسية، في ح 

إبداء رأي منفصل حول هذه الحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون 

 كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.ولرئيسية األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق ا
 

تتعلق بهذه لتي ، وامسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعةلقد قمنا بمسؤولياتنا المبينة في تقريرنا في قسم 

ءات التي تم وضعها بما يتيح التعامل مع تقييمنا لمخاطر األخطاء المادية في البيانات ل تدقيقنا على تنفيذ اإلجراور. وعليه، اشتماألم

ة أدناه تطرح المالية المجمعة. إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة األمور الوارد

 المالية المجمعة المرفقة. ي التدقيق حول البياناتيمكننا من إبداء رأ أساساً 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 حضرات السادة المساهمين  إلى

 )تتمة(  صناعية ش.م.ك.ع.  شركة الكوت للمشاريع ال
 

 عة )تتمة( المالية المجم تدقيق البيانات حول   تقرير 
 

 ( تتمة)  دقيق الرئيسية الت أمور 
 ية التالية:لقد حددنا أمور التدقيق الرئيس

 

 انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة    
 

% في شركة الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك. )مقفلة( وهي شركة تمارس المجموعة  36.92لدى المجموعة حصة ملكية بنسبة 

  31ت( كما في % من إجمالي الموجودا7.9سبة )بما يمثل ن دينار كويتي 3,000,000بمبلغ  تم إدراجها عليها تأثيراً ملموساً و

 . 2020ديسمبر 
 

لتكلفة با طريقة حقوق الملكية المحاسبية والتي يتم بموجبها تسجيل االستثمار مبدئياً ل وفقًا زميلة شركة المحاسبة عن االستثمار في  يتم

الشركة الزميلة ناقصاً أية خسائر موجودات  صافي فيوعة يرات في حصة المجميل التغتسج بعد ذلك ليتم تعديل القيمة الدفترية و

استثمار   على أنتحدد اإلدارة في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي انخفاض في القيمة. 

قد   الزميلة ةشركفي الة حصة المجموع أنمؤشر على فإذا ما وجد . قد يتعرض لالنخفاض في القيمة المجموعة في الشركة الزميلة

الفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة  بمبلغ االنخفاض في القيمة  ابباحتس المجموعة، تقوم في القيمة لالنخفاض تتعرض

 الزميلة وقيمتها الدفترية
 

كة زميلة كما في ار في شرلالستثم هالممكن استردادخارجي لتحديد المبلغ الدارة اإلخبير  أجراهتقييم الذي الاستخدمت المجموعة 

تأثير جائحة  الناتجة عنالتوقعات السلبية  ،، من بين عوامل أخرىفي اعتبارها المجموعة  أخذت. المجمعة بيانات الماليةتاريخ ال

 .النقد إنتاجلوحدات ممكن استرداده تحديد المبلغ ال عند الحالية 19-كوفيد
 

من موازنات مالية  التدفقات النقدية توقعات  ب القيمة أثناء االستخدام بواسطة احتسا  دا إلىتنا اس الممكن استرداده مبلغتم تحديد ال

فترة خمس سنوات وتعتبر ذات حساسية لمعدل الخصم المستخدم بنموذج التدفقات النقدية  شملمعتمدة من قبل اإلدارة العليا والتي ت

. ونتيجة لهذا التحليل، االستقراءومعدل النمو المستخدم ألغراض  متوقعةالية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبل

 دينار كويتي في السنة الحالية. 2,748,204انخفاض القيمة مقابل هذا االستثمار بمبلغ  مخصصسجلت اإلدارة 
 

مر من  عتبرنا هذا األفقد ا زميلة،كة رشة المرتبطة بتقييم المبلغ الممكن استرداده لالستثمار في هامفي ضوء األحكام والتقديرات ال

 أمور التدقيق الرئيسية. 
 

 :ما يلي ،متخذة أخرى إجراءاتبين ءات التدقيق التي قمنا بها، من إجرا تضمنت
 

 المنهجية المستخدمة في تقييم انخفاض القيمة وتقييم مدى   مراجعةلدينا لمساعدتنا في  ينداخليتقييم  بخبراء االستعانةقمنا ب

لألسواق ذات  اتبمتوسطات القطاعتكلفة رأس المال لح المرج متوسط الالتي تضمنت مقارنة ، ةخصم المطبقمعدالت ال مالءمة

 .لنقدإنتاج ات وحداالصلة التي تعمل فيها 
 

 لديه الكفاءة والقدرات والموضوعية الالزمة ألغراض التدقيق. قمنا بتقييم ما إذا كان خبير اإلدارة الخارجي 
 

 والقيم وتكاليف التشغيل والتضخم  داولمة االفتراضات المطبقة على المدخالت الرئيسية مثل أحجام التم مدى مالءقمنا بتقيي

التي قمنا  تقييماتالباإلضافة إلى  خارجيا  المستقاةالتي تضمنت مقارنة هذه المدخالت بالبيانات ، لة األجلطويومعدالت النمو 

 .ألعمالع اقطا لى معرفة العميل وإاستنادًا  بها 
 

  حول  اإلفصاحاتالمجمعة ومن بينها حول البيانات المالية  10إيضاح قمنا بتقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة الواردة ضمن

 االفتراضات الرئيسية واألحكام وتحليل الحساسية. 
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 ر مراقب الحسابات المستقل ريتق

 ضرات السادة المساهمين ح  إلى

 )تتمة( .  .م.ك.ع ع الصناعية ششركة الكوت للمشاري
 

 ية المجمعة )تتمة( البيانات المال   تقرير حول تدقيق
 

 ق الرئيسية )تتمة( أمور التدقي
 

 انخفاض قيمة الشهرة 
 

لشركة تابعة، وهي شركة المواد المتحدة للتجارة السابقة الحيازة ي ناتجة عن دينار كويت 4,937,402بمبلغ وعة شهرة لدى المجم

 . العامة ذ.م.م
 

 .ية انخفاض القيمة الدفتريةاحتمال إلىشير الظروف ت نخفاض في القيمة سنوياً وعندما االلغرض تحديد ر الشهرة يتم اختبا 
 

حكام الجوهرية  المحاسبية واأليد المتطلبات ية نظراً لتعقالرئيستدقيق أمور ال من قيمة السنوي للشهرة يعتبر اختبار انخفاض ال

لوحدات   المبلغ الممكن استردادهيد تحد . تمالممكن استرداده مبلغفي تقدير ال تم استخدامها اضات التي سيالمطلوبة في تحديد االفتر

، من نماذج التدفقات النقدية أيهما أعلى ،حتى البيع لفةالتك ناقصاً  ةة العادلالقيم االستخدام أو القيمة أثناء إلىستند يي ذإنتاج النقد وال

قبلية واألسعار م المبيعات المستا حجأات تقدير ذلك العديد من االفتراضات الرئيسية بما فيهذه النماذج خدم تستالمتوقعة المخصومة. 

 معدل الخصم(.) لالما رأس تكلفة ة والمتوسط المرجح لوتكاليف التشغيل ومعدل نمو القيمة النهائي
 

 :ما يلي ،متخذة أخرى إجراءاتبين ءات التدقيق التي قمنا بها، من إجرا تضمنت
 

 القيمة وتقييم مدى   مراجعة المنهجية المستخدمة في تقييم انخفاض براء التقييم الداخلي لدينا لمساعدتنا فيستعانة بخ قمنا باال

ات المطبقة بالقطاع لألسواق ذات الصلة توسطمستخدم بالمالخصم النة معدل قارضمنت مالتي تصم المطبقة لخ ا معدالت مالءمة 

 النقد. تاجوالتي تعمل فيها وحدات إن
 

 ار وتكاليف التشغيل لمدخالت الرئيسية مثل أحجام المبيعات واألسعقمنا بتقييم مدى مالءمة االفتراضات المطبقة على ا

ة خارجياً وكذلك تقييمنا ا قتبالبيانات المس مقارنة هذه المدخالت  منتتضتي ال جلاألنمو طويلة معدالت الالتضخم و ومعدالت 

 ى حد سواء. ألعمال علل وقطاع اعميالمعتمد على معرفتنا بال
 

 ذلك  ة، بما في لية المجمعحول البيانات الما  11إيضاح في  فيما يتعلق بالشهرةالمجموعة لدى فصاحات اإلة قمنا بتقييم مدى كفاي

 ت الحساسية.  م وتحليالية واألحكا ات الرئيساالفتراض احات حولاإلفص
 

  األداء السابق والتطورات دفقات النقدية المستقبلية بات التافتراضقارنة دارة عن طريق ماإلافتراضات قمنا بالتحقق من

 لة.الص ذات تراضاتي االفأي تغيرات فب فيما يتعلقحلية، آخذا في االعتبار اختبارات حساسية رصيد الشهرة االقتصادية الم
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 لمستقل الحسابات ا تقرير مراقب 

 ت السادة المساهمين حضرا إلى

 )تتمة( اعية ش.م.ك.ع.  صن الللمشاريع  شركة الكوت 
 

 عة )تتمة( يانات المالية المجمتقرير حول تدقيق الب 
 

 ق الرئيسية )تتمة( أمور التدقي
 

 د وموجودات العقو جاريينين التللمدين ةمان المتوقعخسائر االئت
 

% من  27.1بة نس مثليتي بما يدينار كو 10,210,654وجودات العقود وم ونالتجاري ونالمدين بلغ، 2020 ديسمبر 31كما في 

 وجودات.الم إجمالي
 

شاء  ود عن طريق إنوموجودات العق اريينللمدينين التج حتساب خسائر االئتمان المتوقعة تطبق المجموعة طريقة مبسطة في ا

ة  دينين والبيئالعوامل المستقبلية المرتبطة بالم المعدلة مقابلئتمان قة بخسائر االالخبرة الساب إلىند مصفوفة مخصصات تست

ط الخسائر أخر في السداد لمجموعات قطاعات العمالء المتنوعة ذات أنما عدد أيام الت إلىمعدالت المخصصات  . تستندتصاديةالقا

 . المتماثلة
 

نا هذا  اب خسائر االئتمان المتوقعة، اعتبرالتعقيد المرتبطة باحتس مدى عقود ووموجودات ال تجارييندينين الالمكل من نظراً ألهمية 

 ية.أمور التدقيق الرئيس نم راألم
 

 متخذة، ما يلي: تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بين إجراءات أخرى
 

 قارنتها بالبيانات السابقة عن طريق م ر االئتمان المتوقعةاضات المستخدمة في احتساب خسائالفترلية ام مدى معقوتقييقمنا ب

 لمستقبلية. اات لية والمعلومظروف السوق الحا  مقابلالمعدلة 
 

 ةن على أساس العينلمدينيل ودقة المعلومات المدرجة في تقرير تقادم اتنفيذ إجراءات جوهرية الختبار مدى اكتما ا بقمن  . 
 

 ة،ينعلى أساس الع،، قمنا بالتحقق من أنماط السداد السابقة للعمالء ارةداإلأحكام مدى مالءمة ذلك ولكي يتم تقييم  إلى ضافةباإل 

 .الذي قمنا به تدقيقالة حتى تاريخ استكمال إجراءات نهاية السن بعد دفوعاتاستالم أي م  تمقد ن كا  اوما إذ
 

  قييم اإلدارة لمخاطر االئتمان عة وتائر االئتمان المتوقالمجموعة فيما يتعلق بخس لدىية اإلفصاحات دى كفا اعاة م بمرأيضاً  قمنا

   حول البيانات المالية المجمعة. 26.1و 13 يإيضاح هذه المخاطر ضمنومدى تعاملها مع 
 

 2020علومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة م
إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي  

صلنا على تقرير مجلس إدارة  تقرير مراقب الحسابات حولها. لقد ح و معةالمالية المج ، بخالف البيانات 2020للمجموعة لسنة 

بعد تاريخ تقرير  الشركة األم، قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي للمجموعة 

 مراقب الحسابات.
 

 دقيق حولها.   تم ولن نعبر عن أي نتيجة لوى ات األخرعلومالم شمل يإن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال
 

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا كانت 

إذا  أخطاء مادية بشأنها.  جود أيو وق أأثناء التدقيالبيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا غير متوافقة بصورة مادية مع 

األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى والتي  إلىوجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى، استناداً  إلىتوصلنا 

تقرير ذكره في الن ما  ينا ليس لديرنا. ، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقرهذا الحسابات حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب

 ر.  األمتعلق بهذا ي
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 حضرات السادة المساهمين  إلى

 )تتمة( اعية ش.م.ك.ع.  للمشاريع الصن  الكوت شركة 
 

 جمعة )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية الم
 

 ية المجمعة ل لمان البيانات اعن الحوكمة عمسؤوليات اإلدارة والمسؤولين 
فقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن  و لةالمجمعة بصورة عادذه البيانات المالية وعرض ه إعدادن إن اإلدارة هي المسؤولة ع

ش الغ نت ناتجة عن ادية سواء كا بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء الم عداددارة ضرورية إلخلية التي تراها اإلأدوات الرقابة الدا

 و الخطأ.أ
 

على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية مع  ة وعيم قدرة المجمتقي وليةتحمل اإلدارة مسؤمعة، تلية المج البيانات الما إعدادعند 

دارة اإلزم بي ما لم تعترارية المحاسور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستماألم كان ذلك مناسباً، عناإلفصاح، متى 

 اء.  جرإلي سوى اتخاذ هذا ادم توفر أي بديل واقعحالة عا أو في تصفية المجموعة أو وقف أعماله
 

 عة للمجموعة.  ة المجمالمالي البيانات دداإعيتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية 
 

 ة المجمعة يانات الماليمسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق الب
ء كانت ناتجة عن الغش أو  واس ن األخطاء الماديةالمجمعة ككل خالية م لماليةبيانات انا هو الحصول على تأكيد معقول بأن الفده إن

ال تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه  إلىالتوصل ذي يتضمن رأينا. إن الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات ال

طاء عن  تنشأ األخ  ودها. وقد في حال وج اف األخطاء باكتش ي دائًما لدولية سوف تنتهلمعايير التدقيق ا قاً وف ملية التدقيقيضمن أن ع

ية  قرارات االقتصاددية أو مجمعة على اللة أن تؤثر بصورة فرش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقوالغ

 المالية المجمعة.  ات يانأساس هذه الباتخاذها على للمستخدمين والتي يتم 
 

لى الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا بما وحافظنا ع اما مهنيةً ا أحكتخذنة، ار التدقيق الدوليلمعاييق وفقاً كجزء من التدقي

 ي: يل
 

 إجراءاتتنفيذ ع وووضغش أو الخطأ ناتجة عن ال لمادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانتخاطر األخطاء اتحديد وتقييم م 

اس يمكننا من إبداء رأينا. إن مخاطر لتقديم أس ية ومناسبة تدقيق كافذلك الحصول على أدلة طر، وكالمخا  لكلتالتدقيق المالئمة 

  ن التواطؤ أوخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمشاف ذلك الناتج عن المخاطر عدم اكت ج عن الغش تفوقي ناتعدم اكتشاف خطأ ماد

 اخلية.قابة الدل المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرهما اإلالتزوير أو 
 

  رض إبداء الرأي دقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغبعملية التذات الصلة الداخلية  الرقابةفهم أدوات

 فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.   حول
 

  ل  لصلة المقدمة من قبات ذات اواإلفصاح ومدى معقولية التقديرات المحاسبية مة تخدمحاسبية المسالسياسات ال مالئمة تقييم

 . اإلدارة
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 حسابات المستقل راقب التقرير م 

 حضرات السادة المساهمين  إلى

 )تتمة( شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع.  
 

 ( تمةعة )تة المجمالمالي  مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات 
 

  هاليحصلنا ع دقيق التيأدلة الت إلىأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً ألساس مبد دارةام اإلمدى مالئمة استخد إلىالتوصل ،

روف والذي يمكن أن يثير شًكا جوهرياً حول قدرة المجموعة  كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظ بتحديد ما إذا

 بعينوجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن نأخذ  إلىوصل الت ي حالةى أساس مبدأ االستمرارية. وفعل لها متابعة أعما  على

يل رأينا في حالة عدم مالئمة  الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعد ، اإلفصاحات ذاتاتابر مراقب الحستقري ر، فيعتبا اال

لى الرغم من ذلك، قد لحسابات. عقب اير مراي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرالتيق أدلة التدق ىإلاإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا 

 على أساس مبدأ االستمرارية. ا متابعة أعماله عنة المجموع ة في توقفالمستقبليتتسبب األحداث أو الظروف 
 

 صاحات وتقييم ما إذا كانت  إلفك اها بما في ذلتقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة في

 ل.ادلعرض العوب يحقق الصلة بأسلالمجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات ا اليةالم بياناتال
 

 ق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي حول لة تدقيعلى أد الحصول

 ف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحملات واإلشراوجيهاء التلمجمعة. ونحن مسؤولون عن إبدة االيالبيانات الم

  ق.قيرأي التدة فقط عن المسؤولي
 

امة بما مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق اله صلاإننا نتو

 يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.  اخلية التيالد لرقابةصور جوهرية في أدوات اأوجه قأي لك في ذ
 

ختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا بكافة  بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما ي يد بالتزامنا يفن يا ين عن الحوكمة ببلواً المسؤنزود أيض

اإلجراءات المتخذة للحد   إلىباإلضافة تنا الليى استقة أنها من المحتمل أن تؤثر علولعقمي نرى بصورة ور األخرى التاألمالعالقات و

   سباً.   ذلك منا ى كان مت، قةلة المطبر ذات الصو التدابيمن التهديدات أ
 

البيانات   قدقيي تأهمية فكثر ور األاألمور التي تشكل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمومن خالل 

  ابات الخاصحسالب ور في تقرير مراقماألن هذه سية. إننا نفصح علية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيالحا المالية المجمعة للسنة 

  عدمجب أن أمرا ما ي إلىور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل األمفصاح العلني عن هذه ا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلبن

 . لهسب العامة ز المكا صاح تتجاوتبة على هذا اإلفقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترلمتواح عنه في تقريرنا ألنه من ااإلفص
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 حسابات المستقل راقب التقرير م 

 حضرات السادة المساهمين  إلى

 ة( تتم)ة ش.م.ك.ع.  شركة الكوت للمشاريع الصناعي
 

 لرقابية األخرى تقرير حول المتطلبات القانونية وا

تقرير مجلس إدارة  الواردة فيالمجمعة والبيانات  نتظمة وأن البيانات الماليةتحتفظ بدفاتر محاسبية م األمأن الشركة في رأينا أيضاً 

علومات وأننا قد حصلنا على كافة المفاتر، الدذه هو وارد في هفيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما  األمالشركة 

ات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون ن البيانكما أ ضرورية ألغراض التدقيق، واإليضاحات التي رأيناها 

لنظام األساسي سيس والتأ د احقة لها، وعقوالتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الال 2016لسنة  1الشركات رقم 

  1ادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم قحسبما وصل إليه علمنا واعت، ومرعيةل الألصول جرد وفقاً أجري ال قدوأنه  ،األمللشركة 

خالل  ، األمة شركم األساسي للوالتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد التأسيس وللنظا  2016لسنة 

 مركزها المالي.   أو األمط الشركة أثيراً مادياً على نشا على وجه قد يكون له ت 2020مبر سيد 31ي المنتهية ف نةالس
 

 سواق المالهيئة أفي شأن  2010 لسنة 7مخالفات ألحكام القانون رقم  ةعلمنا وجود أي إلىلم يرد  نبين أيضاً أنه خالل تدقيقنا،

أو  األمط الشركة راً مادياً على نشا على وجه قد يكون له تأثي 2020بر ديسم 31خالل السنة المنتهية في به قة تعلليمات الملتعوا

 مركزها المالي.
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 المجمع   أو الخسائر رباحاأل انيب

 2020ديسمبر  31ية في منتهة السنلل

 2019 2020 ات إيضاح  

 ويتي ر كدينا دينار كويتي  

    

 28,930,408 28,216,026 5 عمالء  من عقود مع  إيرادات 

 (20,098,711) (20,286,751) 6 مقدمة  خدمات  مبيعات وتكلفة  
  ───────── ───────── 

 8,831,697 7,929,275  ح مجمل الرب 

    

 434,524 219,760  رى أخ  تاداإير

 (2,892,208) (2,913,581)  إداريةعمومية ومصروفات 

 (518,571) (537,833)  مصروفات أخرى 

 (38,110) (102,231) 13 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين 

 (247,800)     -  غير ملموس لصأانخفاض قيمة 

     - (3,438,662) 8 عدات وم  انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت

 60,707 48,373   أجنبيةعمالت ق تحويل صافي فرو
  ───────── ───────── 

 5,630,239 1,205,101  ربح التشغيل 

    

 105,724 (527,908) 10 حصة في نتائج شركة زميلة  

ن  جة بالقيمة العادلة مردم يةمال موجوداتلادلة الع مةقيلاتغيرات في ال

 220,133 (275,889)  أو الخسائرح با األرخالل 

 53,600 36,466  إيرادات توزيعات أرباح

 (91,190) (154,001)  تكاليف تمويل 

 (892,555) (2,748,204) 10 انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة  
  ───────── ───────── 

 5,025,951 (2,464,435)  ب  لضرائالربح قبل ا  ( ارة س خال)

  ───────── ───────── 

 (49,202)     -  للتقدم العلميحصة مؤسسة الكويت 

 (125,412)     -  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (49,108)     -  زكاة 

 (16,000)     - 23 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  ───────── ───────── 

 4,786,229 (2,464,435) 6 ح السنة  بر(  خسارة)
  ═════════ ═════════ 

 47.43 (24.42) 7 ية والمخففةهم األساسربحية الس(  خسارة)
  ═════════ ═════════ 
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 الدخل الشامل المجمع  بيان 

   2020ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل

 2020 2019 

 ي تيدينار كو نار كويتييد 

   

 4,786,229 (2,464,435) ربح السنة  (  ةارخس)

 ───────── ───────── 

   : أخرى شاملة  إيرادات ( خسائر)
في فترات   أو الخسائر  رباح األ إلى شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها )خسائر(   إيرادات 
     الحقة: 

 (4,090)     - ة  الشاملة األخرى لشركة زميل يراداتحصة في اإل

 (4,490) 233  أجنبيةات مليتحويل ع ناتجة منأجنبية ت عمالل ويتح وق رف

 ───────── ───────── 

  أو الخسائر  رباح األ  إلى قد يتم إعادة تصنيفها أخرى شاملة   ئر( خسا )  رادات يإ صافي  

 (8,580) 233   في فترات الحقة 

 ───────── ───────── 

في   أو الخسائر  باح راأل إلى  ها يفنصدة تإعا  يتم  أخرى لن شاملة   إيرادات ( خسائر)
   ة: ق الح فترات 

 45,207 (14,708) شركة زميلة الشاملة األخرى ل يراداتاإل( الخسائر) حصة في

 ───────── ───────── 

  أو الخسائر  رباح األ   إلى شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها   إيرادات (  خسائر)صافي  

 45,207 (14,708) في فترات الحقة 

 ───────── ───────── 
 36,627 (14,475) للسنة   ى رأخشاملة  دات راإي ( خسائر)

 ───────── ───────── 

 4,822,856 (2,478,910) الشاملة للسنة    يرادات اإل( خسائرال)  إجمالي
 ═════════ ═════════ 
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المركز المالي المجمع بیان 
2020دیسمبر 31كما في 

20202019حات اضیإ
نار كویتيیددینار كویتي 

ت  الموجودا 
متداولة  ت غیر موجودا

812,526,11217,514,175دات  ممتلكات ومنشآت ومع
9509,282557,615موجودات حق االستخدام  
103,000,0006,290,820استثمار في شركة زمیلة  

114,937,4024,937,402الشھرة  
────────────────

20,972,79629,300,012
────────────────

موجودات متداولة  
983,9051,259,794أو الخسائر رباحالعادلة من خالل األمدرجة بالقیمة  موجودات مالیة 

123,081,2922,749,461مخزون
1310,210,6547,297,529موجودات عقود مدینون تجاریون و

141,565,0291,384,157خرون آن  ون یومدمدفوعات مقدما  
15861,759472,382لدى البنوك ة صدر أنقد و 

────────────────
16,702,63913,163,323

────────────────
37,675,43542,463,335الموجودات  إجمالي 

════════════════
ات  لمطلوب لملكیة وا ق احقو

ةحقوق الملكی 
1610,090,08010,090,080ال رأس الم

175,186,4225,186,422إجباريي  تیاطحا
185,148,4155,148,415احتیاطي اختیاري  

(2,595,134)(2,609,842)دات الشاملة األخرى لشركة زمیلةي اإلیر فتأثیر التغیرات 
545,878545,645ةأجنبیعمالت  احتیاطي تحویل

5,102,26412,611,739مرحلة  حأربا
────────────────

23,463,21730,987,167حقوق الملكیة  إجمالي 
────────────────

مطلوبات غیر متداولة  
1,200,000-19وسلف قروض

201,876,3042,283,543مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
9304,208411,343تأجیر  الات  مطلوب

────────────────
2,180,5123,894,886

مطلوبات متداولة  
214,790,7365,891,465دائنون ومصروفات مستحقة 

9233,963155,911تأجیر  المطلوبات  
151,159,6201,233,906البنوك  حسابات مكشوفة لدى

195,847,387300,000وسلف قروض 
────────────────

12,031,7067,581,282
────────────────

14,212,21811,476,168ات  المطلوب مالي جإ
────────────────

37,675,43542,463,335حقوق الملكیة والمطلوبات  إجمالي 
════════════════

حسین أحمد محمد 
س اإلدارةمجلیسئر

مال هللا سف یوصل فی
فیذيالرئیس التن
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 ة المجمع  بيان التغيرات في حقوق الملكي 

 2020ديسمبر  31ة في نتهيلما ةنلسل 

 
 رأس 
 المال 

 احتياطي 
 إجباري 

 احتياطي 
 اختياري 

ير التغيرات في  تأث
  اإليرادات الشاملة 

ة  شركاألخرى ل 
   ميلة ز

  احتياطي تحويل 
   أجنبية ت  مالع

 ح باأر
 المجموع  مرحلة 

 ي يتو كدينار   يتي ر كو دينا دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي ار  دين دينار كويتي  ي كويت  دينار  

        

 30,987,167 12,611,739 545,645 (2,595,134) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2020يناير   1كما في  

 (2,464,435) ( 2,464,435)     -     -     -     -     - نةالسخسارة 

 (14,475)     - 233 (14,708)     -     -     -  لسنة شاملة أخرى ل إيرادات( خسائر)

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

 (2,478,910) (2,464,435) 233 (14,708)     -     -     -   شاملة للسنة ال  يرادات اإل  ( )الخسائر إجمالي 

 (5,045,040) (5,045,040)     -     -     -     -     - (24)إيضاح ة ينقد حأربا ت يعا توز

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

 23,463,217 5,102,264 545,878 (2,609,842) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2020بر يسم د   31في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

        

        

 31,153,974 12,815,173 550,135 (2,636,251) 5,148,415 5,186,422 10,090,080   2019ر  يناي 1كما في  

 4,786,229 4,786,229     -     -     -     -     - ربح السنة

 36,627     - (4,490) 41,117     -     -     - للسنة   ىشاملة أخر( خسائر) تإيرادا

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

 4,822,856 4,786,229 (4,490) 41,117     -     -     - نةة للسلمشا ال (الخسائر)دات اإليراجمالي إ

  همأسباستثمارات في  فاالعترا إلغاءلة من ركة زميأرباح شحصة في 

 55,377 55,377     -     -     -     -     - خرىل اإليرادات الشاملة األالمن خ  لةادعلبها بالقيمة ا تفظمح 

 (5,045,040) (5,045,040)     -     -     -     -     - (24إيضاح )دية قنت أرباح يعا توز

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

 30,987,167 12,611,739 545,645 (2,595,134) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2019  بر سمي د 31في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 قدية المجمع بيان التدفقات الن

   2020ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل
  2020 2019 
 كويتيار دين ييتكو ر دينا ضاحات يإ 

    أنشطة التشغيل 
    

 5,025,951 (2,464,435)  اإلدارة  لس مج  ضاء أع   فأة الربح قبل الضرائب ومكا(  رة الخسا )

    : النقديةالربح قبل الضرائب بصافي التدفقات  (  خسارةال ) تعديالت لمطابقة  

 3,247,976 3,151,648 8   استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات

 254,720 273,620 9 خدام  ستق اال دات ح جو مو  ك استهال

 70,800     - 6 غير ملموس   أصل ء فاإط

 247,800     -  غير ملموس   أصلاض قيمة فخان

 38,110 102,231 13 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين  

 (105,724) 527,908 10 حصة في نتائج شركة زميلة  

 892,555 2,748,204 10 يلة  ى زمكة فر ش في  ر استثماقيمة  انخفاض

     - 3,438,662 8 آت ومعدات متلكات ومنشقيمة م  فاضانخ

 (220,133) 275,889    ئر أو الخسا   رباح رجة بالقيمة العادلة من خالل األ ادلة لموجودات مالية مد التغيرات في القيمة الع 

 (53,600) (36,466)    ح باأرتوزيعات  إيرادات

     - (70,916)  ( إيرادات أخرىضمن    مدرجة)  ية موحكح من

 308,210 248,839 20 ن  خدمة للموظفي مخصص مكفأة نهاية ال

 73,273 133,930    فائدة لقروض وسلف 

 17,917 20,071 9 فائدة لمطلوبات التأجير  

  ──────── ──────── 

  8,349,185 9,797,855 

    العامل:    رأس المال   غيرات في ت

 (103,545) (331,831)  ون مخز 

 297,751 (3,015,356)  ود  ن وموجودات عقمدينون تجاريو

 616,828 (180,872)    ومدينون آخرون مدفوعات مقدما 

 146,137 (588,306)  دائنون ومصروفات مستحقة  

  ──────── ──────── 

 10,755,026 4,232,820  من العمليات  التدفقات النقدية الناتجة  

     - 70,916  ومية حك  منح م  تالسا

 (165,057)  (416,756)  عة  مدفو   ضرائب 

 (317,673)  (656,078) 20 ية الخدمة للموظفين مدفوعة  ة نهامكافأ 

  ──────── ──────── 

 10,272,296 3,230,902  التشغيل  ناتجة من أنشطة فقات النقدية اللتدصافي ا

  ──────── ──────── 

    مار  ستثاال ة  طشأن 

 (5,918,580) (1,595,145) 8 ومعدات  شراء ممتلكات ومنشآت 

 53,600 36,466  مستلمة    أرباح توزيعات  داتراإي

  ──────── ──────── 
 (5,864,980) (1,558,679)  ة االستثمار  ة المستخدمة في أنشطقات النقديصافي التدف

  ────────── ───────── 

    ل ي وأنشطة التم

 500,000 5,847,387  لف وسوض ن قرت مالحصمت

     - (1,500,000)  وسلف  سداد قروض 

 (73,273) (133,930)  تكاليف تمويل مدفوعة  

 (262,998) (274,441) 9   مطلوبات التأجير  سداد  

 (4,949,373) (5,140,707)  مدفوعة  اح أربتوزيعات  

  ──────── ──────── 
 (4,785,644) (1,201,691)    تمويلطة النشفي أ  دمتخسمفي النقد الصا

  ──────── ──────── 
 (378,328) 470,532  دل  في النقد والنقد المعا  ( النقص الزيادة )ي صاف

 (380,886) (761,524)  يناير    1في كما لنقد المعادل  د وا النق 

 (2,310) (6,869)    أجنبيةمالت صافي فروق تحويل ع 

  ──────── ──────── 
 (761,524) (297,861) 15 ديسمبر   31في كما دل لنقد المعاد واالنق

  ──────── ──────── 
 : المجمع التدفقات النقدية مستبعدة من بيان بنود غير نقدية 

 
  

 812,335     -    16ة ي للدولي للتقارير الماير نتيجة تطبيق المعيار ات التأجلمطلوبانتقالي تعديل ا

 (812,335)     -    16لية ارير المالتقمعدات نتيجة تطبيق المعيار الدولي ل و منشآت و ت ا كل ممتل انتقالي يل تعد

 225,287 9 لوبات التأجير إضافات إلى مط
-     

 (225,287) 9 جودات حق االستخدام إضافات إلى مو
-     

  ──────── ──────── 

  -     -     

  ════════ ════════ 
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 كة الشرل حوت ومامعل      1
 

"( وشركاتها األم"الشركة ش.م.ك.ع. ) الكوت للمشاريع الصناعيةشركة ة المجمعة ليتم التصريح بإصدار البيانات المال

 األمإدارة الشركة  جلسم راوفقاً لقر 2020سمبر دي 31ة المالية المنتهية في سنلل يشار إليها معًا بـ "المجموعة"(التابعة )

 الجمعية العمومية السنوية.  تماع في اج مجمعة لبيانات المالية امساهمين تعديل هذه الويحق لل ،2021بريل أ 29 ريخبتا 
 

ية السنوية  في اجتماع الجمعية العموم 2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  ت المالية المجمعةبيانا ماد التم اعت

 .  2020 يونيو 23 خالمنعقد بتاري األمكة شرلالمساهمي 
 

علناً في ها أسهميتم تداول وفيها، ويقع مقرها ويت في دولة الك مساهمة كويتية تم تأسيسها  هي شركة األمركة الشإن 

العزيز الصقر،  ، شارع عبد18بق رقم مراء، الطا هو برج الح المسجل  األملشركة ا مكتبعنوان إن يت. بورصة الكو

   الكويت. ، 65453 يبة الشع ،10277 هو سجلالم ها البريديوانالكويت، وعن شرق،
 

 مجموعة:ية للفيما يلي األنشطة الرئيس
 

 وإقامة وتشغيل وإدارة صوامع التخزين؛ وحيازة السائبة األخرى استيراد وتخزين وتوزيع اإلسمنت والمواد ،

ي  خالل مدير من والماألثمار فوائض است إلىة فا أنشطة مماثلة، باإلضي الشركات األخرى التي تزاول فالحصص 

 االستثمار والشركات العقارية. في حصصحافظ الم

 مواد الغازية وغيرها من المنتجات لمواد الصلبة والوالملح والبراميل المعدنية الستيعاب ا ورد الكلموا اجإنت

 عة(.عامة للصناالهيئة ال د الحصول على موافقةالبتروكيميائية )بع

  ركة. ض الشألغرابقا لكويت طا لةودة داخل وخارج شركات التج نمنقل 

 لك ية أخرى وكذرسومات صناعوأي عالمات تجارية أو  الصلة ية ذاتالفكر لحقوق الصناعية وحقوق الملكيةء اشرا

 دولة الكويت.    األخرى سواء داخل أو خارج ركاتالش إلىتأجيرها  إلىحقوق أخرى متعلقة بها باإلضافة  أي

 المنصوص  ة أنشطتها طبقا للحدود لكي تتمكن من مزاول مألاركة ت الالزمة للشراا قوالع ةنقولمتلكات الملما ءشرا

 .بقا للقانونا طعليه

  ت مالية متخصصة.فظ تدار من خالل شركا ي محاوال فاألماستثمار فوائض 
 

قد   تيلاتلك أو طة أعمال مماثلة شنبة في شركات تزاول أتشارك بأية طريقة مناسحصص أو  أن يكون األميجوز للشركة 

 . أو تلحقها بها  هذه الشركاتأن تشتري ًضا يأز للمجموعة ت أو خارجها. ويجوالكويدولة  هدافها داخلقيق ألى تح تعاونها ع
 

 ل المجموعة.  معلومات حول هيك 2.2يضاح إيعرض 
 

 د عداأساس اإل    2.1
 

محاسبة معايير ال مجلس رة منالمالية الصاد ريرتقا لل للمعايير الدولية ا قفالمجمعة للمجموعة والبيانات المالية  إعدادتم 

 لدولية.  ا
 

العادلة من خالل  درج بالقيمةالمالي الم صلاستثناء األالتكلفة التاريخية ب اسأس علىة ية المجمعنات المالبيا ال إعدادتم 

 لعادلة. بالقيمة ااسه ذي يتم قيال سائرأو الخ  رباحاأل
 

 .  األمكة عملة الرئيسية للشرضا الثل أيذي يمالكويتي ال اريندلا مالية المجمعة بانات اليبتم عرض ال
 

ف وعرض بعض المعلومات  . تم إعادة تصنية بالسنة السابقةت المقارنة المتعلقالمعلوما  الية المجمعةالبيانات الم وفرت

 ة.  قدملما تا علومالملغرض تحسين جودة  فنيصاجراء إعادة الت لسنة الحالية. تماتصنيف ع فق متتوالالمقارنة 
 

 تجميع  اس الأس   2.2
 

السيطرة . تتحقق 2020ديسمبر  31ي وشركاتها التابعة كما ف ماألة للشركة اليالبيانات الملمالية المجمعة بيانات اتتضمن ال

ن  يكوالمستثمر فيها و ة ن مشاركتها في الشركن لها حقوق في عائدات متغيرة معندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكو

، تسيطر  ةدحدا. وبصورة مالمستثمر فيهالل سيطرتها على الشركة من خ لك العائدات على تأثير قدرة على التلا ا هلدي

 دما يكون لدى المجموعة:ركة المستثمر فيها فقط عنالمجموعة على الش

  ات الصلة  ذ طةشنيه األتوج ة الحالية على ردلية التي تمنحها القلحقوق الحا المستثمر فيها )أي االسيطرة على الشركة

 ا(يهكة المستثمر فبالشرخاصة ال

 ها كتها في الشركة المستثمر فيمشارتغيرة من في عائدات م التعرض لمخاطر أو حقوق 

 على عائداتهامستثمر فيها في التأثير يطرتها على الشركة الالقدرة على استخدام س 
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 ميع )تتمة( أساس التج    2.2
 

االفتراض وعندما تحتفظ  ذاصويت. ولدعم هق التة حقوشأ من أغلبيتنة رطن السيبأ اك افتراضة، هنما بصورة ع

أخذ المجموعة في اعتبارها كافة للشركة المستثمر فيها، تق التصويت أو حقوق مماثلة وقمن أغلبية ح  أقللمجموعة با

 ي ذلك:ا فتثمر فيها بمسمطرتها على الشركة الالصلة عند تقييم مدى سي وف ذاتوالظر ئقحقا ال
 

 ر فيها اآلخرين في الشركة المستثم ألصواتحاملي ام مع القائب التعاقدي تيترلا 

 اقدية األخرىن الترتيبات التعاتجة مق النالحقو 

 المحتملةجموعة وحقوق التصويت حقوق التصويت لدى الم 
 

وجود  إلى يرتش فوالظرو حقائقإذا كانت ال ةلمستثمر فيها في حالا على الشركة اقييم مدى سيطرتهتعيد المجموعة ت

على  المجموعة كة التابعة عندما تحصلجميع الشريطرة. يبدأ تأكثر من العوامل الثالثة للس ي عامل واحد أو ف غيراتت

 إدراجعة. ويتم موعة سيطرتها على الشركة التابشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المج طرة على الالسي

ن بيا في  ل السنةالتي تم حيازتها أو بيعها خال لتابعةركة ابالش تعلقةمصروفات المالو تايرادت واإلوبا والمطل داتوج المو

لى الشركة ة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة علسيطرالمجموعة على امن تاريخ حصول  جمعالمل الشامل الدخ 

 بعة.التا
 

المسيطرة  غير حصصوال ماألركة الش مياهسمة األخرى باملالش يراداتإلوكل بند من بنود ا رأو الخسائ رباحتتعلق األ

بيانات المالية ورة على الء تعديالت عند الضرر المسيطرة. ويتم إجراغي في الحصص رصيد عجز إلىحتى إن أدى ذلك 

الموجودات  ةفا كوعة. ويتم استبعاد ات المحاسبية للمجمة مع السياسالسياسات المحاسبي تتوافقللشركات التابعة ل

تعلقة بالمعامالت  المية قات النقدوالمصروفات والتدف يراداتقوق الملكية واإلة وح مجموعين شركات الب ما يفوالمطلوبات 

 لكامل عند التجميع.موعة با بين أعضاء المج  فيما 
 

 ة.  املة حقوق ملكيابعة، دون فقد السيطرة، كمعة تشركملكية يتم المحاسبة عن التغير في حصة 
 

  والحصص لوباتوالمط)بما في ذلك الشهرة( الموجودات  ال تسجل ا فإنهكة تابعة، شر على ا فقدت المجموعة السيطرةذإ

أو   باحراألبيان ناتجة في  رئح أو خسا ا ربأأي تسجيل بينما يتم ، ذات الصلةكية وق الملحقمسيطرة والبنود األخرى لغير ال

   ة.دلا عوفقًا للقيمة ال بهمحتفظ  بأي استثمار العتراف. يتم االمجمع الخسائر
 

 التالية:  المجمعة الشركات التابعةلمالية ت ابيانا تتضمن ال
 %  ية  حصة الملك   

 2019 2020 التأسيس د بل األنشطة الرئيسية   اسم الشركة  

     

     محتفظ بها بصورة مباشرة 

 99.5 99.5 الكويت   مات النقلدخ مداد ونقل البضائع ذ.م.م* لإلشركة الكوت 

 80 80 الكويت   لكيماوية  نتجات امزج الم م.م* ية ذ.ماوالبتروكيت جا تنشركة الكوت للم

 100 100 لبحرين ا  تثمارية أنشطة اس لقابضة ذ.م.م اريع الصناعية المششركة الكوت ل

 

 شركة سيف ووتر كيميكالز ذ.م.م* 

 

 لور القلوي  تجات الكتصنيع من
  اإلمارات 

 99 99 العربية المتحدة 

 99 99 الكويت   ات البتروكيماوية  لمنتجبيع ا .م.م* ة العامة ذجارللت ركة المواد المتكاملةش

     

 مباشرة من خالل  بصورة غير بها  محتفظ 

    لتجارة العامة ذ.م.م متكاملة ل لاد االموشركة 

 99.99 99.99 ت كويال   المنتجات البتروكيماوية  ع بي لتجارة ذ.م.م*لشركة سيسكو 

 99.99 99.99 الكويت   المنتجات البتروكيماوية  ع بي م* يماوية ذ.م.لكوا ةكة صفوان للتقنيات البيئيرش
 

ة يازالح لغ تب. وبالتالي، األملشركة طراف أخرى نيابة عن اأتفظ بها من قبل ية في هذه الشركات التابعة مح المتبق سهماألإن  * 

 %.  100 ةنسبالتابعة  كاتالشرالفعلية للمجموعة في هذه 
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 صاحات فة واإلحاسبيسياسات الملا  في ت التغيرا    2.3
 

   المطبقة من المجموعةة دديالج ت عديالوالت ت فسيراالمعايير والت 2.3.1

ناير ي 1و بعد لتي تبدأ في أرات السنوية االمعايير والتعديالت التي تسري للفت ل مرة بتطبيق بعض وأل ةمجموعقامت ال

 .  سر بعديولكن لم  ردا صر آخ  يلو تعدأ تفسير وأ را يالمبكر ألي معيق بالتطب ةلمجموعاقم م ت. ل2020
 

   عمال تعريف األ: 3ارير المالية قتل لي الدولر ياالمع ى علت تعديال

موجودات  شطة والمجموعة متكاملة من األنأنه لكي يتم تصنيف أية  3ديل على المعيار الدولي للتقارير المالية تعاليوضح 

 .تجا مخرعلى اللحصول ا رةحقق قد لكي تتمعاً  انيتجمعجوهري  ءاإجرو ت الن تتضمن كحد أدنى مدخ وأ دب، ال أعمالك

 ات المطلوبة للوصولجراءن تشتمل على كافة المدخالت واإلأ ونقد تتحقق د عمالأوضح التعديل أن األ ك،ذل إلى إضافة

 فتراتعلى الر ثتؤ د ق ا هولكن مجموعةلل المجمعةة يلالبيانات الما ر على كن لهذه التعديالت تأثيت. لم يالمخرجا  إلى

 . عمالاأللدمج ليات عمي ام أبربإ  مجموعةالام قيحالة  قبلية فيالمست
 

إصالح  : 39سبة الدولي ومعيار المحا 9ر المالية اريلتقي لالدول يار  معالو 7للتقارير المالية التعديالت على المعيار الدولي 
 ة دصة بمعدل الفائالخا  المعايير 

عدداً  القياستراف و: االعةاليلما األدوات  39ومعيار المحاسبة الدولي  9 ماليةلارير لتقا لي لوالد را يعتقدم التعديالت على الم

فائدة.  دل الالمتعلقة بمع أعمال إصالح المعاييرمباشرةً ب تتأثر تيالوط ح لتت اري على كافة عالقا من اإلعفاءات التي تس

ر المعايي إلىلتدفقات النقدية المستندة ا لغ مبو و/أوقيت د حول تكتأ  م ت عداالح  إلى أدى اإلصالح تحوط إذاثر عالقة الوتتأ 

حيث أنه ليس  مجموعةلل البيانات المالية المجمعةالت أي تأثير على و أداة التحوط. لم يكن لهذه التعديط له أالمتحوبند لل

 .دةائعالقات تحوط لمعدل الف ها أيلدي
 

 المعلومات الجوهرية  ريف تع  :8  لي ة الدوالمحاسب ر اي ومع  1ي لدوالة ر المحاسب اي تعديالت على مع
حالة إذا كان حذفها أو  معلومات تعتبر جوهرية في  للمعلومات الجوهرية الذي يبين أن "الداً عريفاً جديت تتقدم هذه التعديال

يون  ساساأل وندمخ تمسها الذيتخ  قرارات التيلامعقولة أن يؤثر على أو إخفائها من المتوقع بصورة  عدم صحة التعبير عنها 

  عدادإلددة ة مح منشأ قدم معلومات مالية عن الية بما يبيانات المالك ات المالية ذات الغرض العام استنادا إلى تلنا للبي

 التقارير".
 

المعلومات   عردية أو باالندماج محجم المعلومات سواء بصورة فأو وضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة ت

ن  ولة أقع بصورة معقكان من المتوالتعبير عن المعلومات جوهريا إذا  دم صحةكون عة. وينات الماليبياال قسيا  يرى فاألخ 

  المالية المجمعةالبيانات  التعديالت أي تأثير على هيون. لم يكن لهذسسا ألتي يتخذها المستخدمون ايؤثر على القرارات ال

 بل.لمستقلمجموعة في ااى لعها أي تأثير ع أن يكون لقوومن غير المت ،ةجموعللم
 

 2018 س مار 29ر في المفاهيمي للتقارير المالية الصاداإلطار 

ي معيار. إن  ة في أفيه المفاهيم أو المتطلبات الوارد دةاريم الومفاهالن  يتجاوز أي موالا ال يمثل اإلطار المفاهيمي معيارً 

دة القائمين على ر، ومساععاييالم دإعداولية في دال ةمحاسبجلس معايير الم ةدعا سو مطار المفاهيمي هالغرض من اإل

على األطراف ميع ج  دةوكذلك لمساع ،ريسا بية متسقة متى ال يكون هناك أي معيار سا مح ر سياسات على تطوي عداداإل

 فهم المعايير وتفسيرها.
 

ف يير االعتراعا وم ةيقدم تعريفات محدثو ،ةديدج العته بعض المفاهيم فاهيمي الذي تمت مراج لمإلطار ايتضمن ا

 امة. بعض المفاهيم الهما يوضح ات كوبطلموجودات والمبال
 

 .  مجموعةلل جمعةلمالية المالبيانات االتعديالت أي تأثير على لهذه  لم يكن
 

   19-وفيدتعلقة بك أجير المامتيازات الت : 16الية دولي للتقارير المالمعيار ال تعديالت على 

 على المعيار لعديت - 19-ديكوفب قةامتيازات التأجير المتعل 2020 مايو 28 في يةولدللمحاسبة امعايير ا مجلس ردأص

ي للتقارير تطبيق إرشادات المعيار الدولتمنح التعديالت إعفاًء للمستأجرين من  .رعقود التأجي 16 قارير الماليةالدولي للت

ا . نظًرا لكونه19-يدكوف ةئح جا ل ةرمباشنتيجة ك ئةشا تيازات التأجير النر الميج يل عقد التأاسبة تعدبشأن مح 16المالية 

المؤجر يمثل تعديل  من الممنوح  19-بكوفيدالمتعلق التأجير متياز كان ا تقييم ما إذاجر عدم المستأ  ختاريقد يًا لعم اررً مب

 أجيرتياز التام عنة ج تأجير النا في مدفوعات الت ريار باحتساب أي تغييلمستأجر الذي يقوم بهذا االختاعقد التأجير. يقوم ل

، إذا لم يمثل  16ية المال للتقارير ير وفقًا للمعيار الدوليي تغ ث أي حدو ا به بحتسي تيبنفس الطريقة ال 19-كوفيدالمتعلق ب

  .ديل لعقد التأجيرالتغيير تع
 

كر. بمق السمح بالتطبيي  ا مك ، 2020 يونيو 1في أو بعد  السنوية التي تبدأ ةالبيانات المالية المجمعفترات يسري التعديل على 

 . مجموعةلل عةالمجم ليةلما انات ابيلاى لعدي ما التعديل أي تأثير لم يكن لهذا 
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 ( تتمة)  صاحات لمحاسبية واإلفالسياسات ا التغيرات في    2.3
 

 ة ديدالج حداث ألواية للمعامالت  ملخص السياسات المحاسب 2.3.2
 

 منح حكومية 

ا.  ة بهتعلقشروط المنح وااللتزام بكافة النه سيتم استالم هذه المإ بولة معق أكيداتك تهنا  يكون  ندما الحكومية عمنح لات سجل 

تسجيل فيها  ماثل على مدى الفترات التي يتمساس متعلى أ اتإيرادكا يتم االعتراف بهالمنحة ببند مصروفات عندما تتعلق 

ل ما، يتم االعتراف أصنحة بق الموعندما تتعل .ابلقبالم عنها د نية للتعويض ج ومصروفات، والتي تة كالتكاليف ذات الصل

 لصلة.ي المتوقع لألصل ذي انتاج ى العمر اإلى مدة علغ متساويبها كإيرادات بمبال
 

  وأاألرباح  في دراجها إوة يسمغ امباللمنحة باألصل وا م تسجيليت، يةالنقدغير  جودات ولما لحً منة مجموعال لمستعندما ت

سنوية   ساطقأ على سياألصل األسا  زايا م هالك نمط است إلىا استنادً، لألصلي المتوقع جتا نإلا عمر لا دىم ىلع الخسائر

 ساوية. مت
 

 ن لم تسر بعد معايير صادرة ولك    2.4
 

 المجمعة ةيالبيانات المالر صداخ إم تسر بعد حتى تاريولكن لة ردا صعدلة اللمواوالتفسيرات الجديدة  يلي المعايير ما يف

 .  سريانها ، عندما ا سبً منا ك ذل كانعدلة، متى لمعايير والتفسيرات الجديدة والمهذه اطبيق ت مجموعةال م. تعتزعةومجملل
 

 3لمالية ر اللتقاريي ول عيار الدتعديالت على الم –المفاهيمي   ارطاإل إلى   إشارة مرجعية
 – عمالج األمد 3 الماليةر ريا قى المعيار الدولي للتعل تتعديال 2020في مايو  س معايير المحاسبة الدوليةمجل أصدر

وعرض  إعداد إطار إلى ل اإلشارة المرجعيةادهو استب التعديالت هذه رض منالغ. والمفاهيمي طاراإل إلى إشارة مرجعية
 2018مارس  في ادرلصا ارير الماليةالمفاهيمي للتق طاراإل إلى عيةمرج  بإشارة 1989 ر في سنةدصا ال ماليةالبيانات ال

 ت المتعلقة به. تطلبا ي المير ملحوظ فتغيأي  دون أن يطرأ
 

 وتنطبق بأثر مستقبلي. 2022يناير  1بعد أو  السنوية التي تبدأ في مالية المجمعةلات البيانات تسري التعديالت على فترا
 

   .مجموعةلل المالية المجمعةنات لبيا اعلى  تأثير مادي لتعديالتانتج عن ن يأ المتوقعغير من 
 

   16 لي الدوسبة ار المحاتعديالت على معي   -لمقصود  الستخدام ات قبل اصالتحالمدات: والمع آت نشم لواممتلكات ال
منشآت واللممتلكات ا 16ولي الد ةحاسبتعديالت على معيار الم 2020ايو ية في مدولال سبةمحا أصدر مجلس معايير ال

ت من بيع بنود  الحصمت أي قوم بخصمت أن ننشآت مالم نعتم، والتي دوصام المقاالستخدقبل  حصالتالمت - والمعدات

بذلك ي حالة الوصول وذلك ف عدات والمت شآ نود الممتلكات والمنن بد مي بنأ يع ب فةمن تكلمعدات لمنشآت والالممتلكات وا

  ذلك، تسجل من بدالً ارة. دقبل اإل صودة منالمق طريقةلهزا للتشغيل با ن يكون جا ضرورية أللحالة الالموقع وا إلىاألصل 

 .أو الخسائرح ربا ضمن األلبنود تلك ا إنتاجع مثل هذه البنود وتكاليف بين ت مصالنشأة المتحالم
 

بد من تطبيقه بأثر  وال 2022 يناير 1في أو بعد السنوية التي تبدأ  ات المالية المجمعةيانالب اتتريسري التعديل على ف

أقرب فترة معروضة في حالة قيام داية أو بعد بفي م داختسلالة متاح والمعدات الت آ شالممتلكات والمن نودرجعي على ب

   مرة.ل يل ألولتعدا قالمنشأة بتطبي
 

 . مجموعةلل لبيانات المالية المجمعةاعلى  تأثير مادي تدياللتعانتج عن ن يأ المتوقعغير من 
 

تراف  االع إلغاء لةحا ي %" ف10بار "نسبة ختضمن ا مالرسو –لمالية وات ااألد 9قارير المالية لدولي للتالمعيار ا

 بالمطلوبات المالية 
جلس أصدر م ة،ليارير الماللتق المعايير الدولية إعدادعلى عملية  2020-2018ات سنولل ويةنات السنكجزء من التحسي

ل الرسوم التي يحات حوضو. يتضمن التعديل ت9 الماليةمعيار الدولي للتقارير الدولي تعديالً على ال المحاسبة معايير

عن   المعدل بصورة جوهرية أو  الجديد ليلما م اااللتزا ي تجريه حول مدى اختالف شروطذيم الالتقيلمنشأة ضمن ا ها ج رتد

ا بين المقترض والمقرض مة فيمالمستلأو  بالغ المسددةط تلك المالرسوم فق شمل هذه ت ي.الي األصلم المشروط االلتزا

شأة هذا بةً عن الطرف األخر. تطبق المننيا  مقرضلاأو  لمقترضا قبل المستلمة إما من أو سددةملشتملةً على الرسوم ام

السنوية التي تقوم فيها  المجمعةلية البيانات الما فترة  بداية د بعأو  المتبادلة فيأو  لمعدلةالمالية ا طلوباتلى المعل عديالت

 رة.ول مالمنشأة بتطبيق التعديل أل
 

بكر.  الميق مع السماح بالتطب 2022يناير  1بعد أو  دأ فيتبي التالسنوية  ةجمعالم البيانات الماليةفترات  ىليسري التعديل ع

 المجمعةالبيانات المالية  رةفتبداية عد بأو  المتبادلة فيأو  دلةالية المعلما المطلوبات التعديالت على مجموعةالتطبق س

 ديل ألول مرة.  عتا المنشأة بتطبيق الالسنوية التي تقوم فيه
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 ( تتمة)  بعد  م تسرادرة ولكن لص  يريامع     2.4
 

االعتراف   إلغاء ي حالة%" ف10بار "نسبة الرسوم ضمن اخت –مالية لااألدوات  9 المعيار الدولي للتقارير المالية 

 ( تتمة)  بالمطلوبات المالية 
 .  مجموعة لل ةجمعمللية االبيانات الما  تأثير مادي علىت ن للتعدياليكوأن من غير المتوقع 

 

 37 ي لعلى معيار المحاسبة الدو تعديالت   –بالعقد   اءالوف  فتكالي  –حفة جمال  قودالع
يد أي من التكاليف لتحد 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2020الدولية في مايو  بةاسس معايير المح لج أصدر م

  .رئخسا محققاً للأو  ط مجحفةورا كان العقد ذي شإذ د تقييم ما ها عندراج أة إلالمنشتحتاج 
 

ة بأحد العقود المرتبطة شرتتعلق بشكل مبا  كاليف التيتللقة بشكل مباشر". تتضمن ايقة التكلفة المتعطرت "اليتطبق التعد

تتعلق المصروفات ال طة العقد. ة مباشرةً بأنشمتعلقخدمات كال من التكاليف المتزايدة وتوزيع التكاليف الأو  قديم بضاعةبت

 العقد. بمقابل بموج لالها بشكل صريح على الطرف ها ما لم يتم تحمياداستبع بالعقد ويتم رشا بل مدارية بشكإلعمومية والا
 

ه  هذ مجموعةالق طبست. 2022يناير  1بعد أو  بدأ فيالسنوية التي ت لمالية المجمعةنات االبيالى فترات عديالت عتسري الت

  لسنوية التي تقوما البيانات المالية المجمعة فترة تها في بدايةا مازتال ها بعد بالوفاء بكافةيفي لم تقم العقود التديالت على التع

 بتطبيق التعديالت ألول مرة. ةعمجموالفيها 
 

 ة أو غير متداول   اولةالمطلوبات كمتدتصنيف  : 1اسبة الدولي لمحار امعي  ى لع تعديالت 
ة الدولي محاسبار المن معي 76 إلى 69 قمتعديالت على الفقرات ر 2020ير لدولية في ينا ير المحاسبة امعاي سلج أصدر م

 ي:متداولة. وتوضح التعديالت ما يلير أو غ داولةكمت اتوبيف المطللتحديد متطلبات تصن 1
 

 سويةود بحق تأجيل التلمقصما ا 

 البيانات المالية المجمعةفترة  التأجيل في نهاية ال بد أن يتحقق حق 

 أجيلق التح ل ةأ لمنشباحتمالية ممارسة ا لن يتأثر ذلك التصيف 

  ثر يؤال ة أقوق ملكية وذلك في حالتحويل في أداة ح ام قابل للتزال فقط إذا تمثلت األداة المشتقة المضمنة فيك ذلقق يتح

 صنيفها.على تتزام لاال
 

 بأثرويجب تطبيقها  2023 ريناي 1أ في أو بعد دبي تالتوية سنال جمعةلمالية المالبيانات اتسري التعديالت على فترات 

قد   اتفاقيات القروض القائمة نتكا ذا إا وم لحاليةرسات االمما  تأثير التعديالت علىتقييم ب ياً الح  وعةمجمال قومتي. رجع

 .التفاوض بشأنها ب إعادة تتطل
 

 لتأمين عقود ا  17المعيار الدولي للتقارير المالية 
، وهو معيار ينلتأمود اقع 17لمالية ا يرراالمعيار الدولي للتق 2017و بة الدولية في مايجلس معايير المحاسر مأصد

يسري، يحل المعيار الدولي عتراف والقياس والعرض واإلفصاح. وما أن أمين يغطي االمحاسبي جديد شامل لعقود الت

عيار الدولي ينطبق الم . 2005الصادر في سنة  عقود التأمين 4الية تقارير الممحل المعيار الدولي لل 17مالية للتقارير ال

العام والتأمين المباشر وإعادة التأمين( اة والتأمين ي التأمين على الحيأنواع عقود التأمين )أكافة على  17 المالية يرارقتلل

ا مزايذات األدوات المالية الضمانات وبغض النظر عن نوع المنشآت التي تصدر هذه العقود وكذلك بما يخضع لبعض 

هو تقديم   17ي للتقارير المالية الشامل للمعيار الدوللهدف ق. واتطبينطاق الل دةوداستثناءات مح  تسرييرية. دالمشاركة التق

دة ضمن ى النقيض من المتطلبات الوارألكثر إفادة وتناسقاً لشركات التأمين. علنموذج محاسبي لعقود التأمين يتميز بأنه ا

المحاسبية المحلية اسات للسي رجعيق بأثر بيتطلابيرة إلى عدم ند بصورة كتسوالتي ت 4ية المال تقاريرلمعيار الدولي للا

ة. تأمين يغطي كافة جوانب المحاسبة ذات الصلنموذجاً شامالً لعقود ال 17ارير المالية الدولي للتق سابقة، يقدم المعيارال

 ده:نا عام والذي يسوذج الى النمعل 17ير المالية ي للتقاريعتمد أساس المعيار الدول
 

  طريقة األتعاب المتغيرة( باشرةة المايا المشاركمزت اذتعديل محدد للعقود(. 

   جلد قصيرة األاألقساط( وتنطبق بصورة رئيسية على العقو )طريقة توزيعطريقة مبسطة. 
 

مع   2023ر يا ين 1ي أو بعد تبدأ فالتي  ةجمعالم المالية بياناتالعلى فترات  17يسري المعيار الدولي للتقارير المالية 

ولي ق المعيار الدأيضاً بتطبي ريطة أن تقوم المنشأةتطبيق المبكر ولكن شح بالويسم ارنة.غ المقالمبلاضرورة إدراج 

 17عيار الدولي للتقارير المالية في أو قبل تاريخ قيامها بتطبيق الم 15ة للتقارير المالي ر الدوليمعيا وال 9للتقارير المالية 

 .ةوعمجمعلى ال معيارهذا ال ال يسريألول مرة. 
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 ( تتمة)  رة ولكن لم تسر بعدر صادمعايي     2.4
 

 الضرائب ضمن قياسات القيمة العادلة  – اعة الزر 41دولي معيار المحاسبة ال

صدر مجلس ير الدولية للتقارير المالية، أمن عملية إعداد المعاي 2020-2018كجزء من التحسينات السنوية للسنوات 

ضة سابقاً . يستبعد التعديل المتطلبات المفروالزراعة 41 لدوليالمحاسبة اار معي سبة الدولي تعديالً علىا حمعايير الم

د قياس بشأن قيام المنشآت باستبعاد التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب عن 41من معيار المحاسبة الدولي  22لفقرة رقم با 

 .  41معيار المحاسبة الدولي  ت المندرجة ضمن نطاقالقيمة العادلة للموجودا
 

التي لى السنوية األومعة المج ة البيانات المالية ي أو بعد فترر مستقبلي على قياسات القيمة العادلة فأثديل بالتع تطبق المنشأة

 . مجموعةعلى ال التعديل هذاي يسرال  مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022يناير  1ي أو بعد ف تبدأ
 

 لمحاسبية الهامة ت ااسالسياملخص       3
 

 ة  شهروال عمال األج دم 3.1

الذي قابل المحول، تقاس تكلفة الحيازة وفقًا لمجموع المزة. طريقة الحيا دمج األعمال باستخدامليات عميتم المحاسبة عن 

ة دمج  يلعمكل بة لراة. بالنسحصص غير مسيطرة في الشركة المشتالعادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أية يقاس بالقيمة 

افي الحصة في صأو بنسبة  لةما بالقيمة العادرة في الشركة المشتراة إلمسيطغير ا قياس الحصصة وعمج أعمال، تختار الم

 ات اإلدارية. يف الحيازة كمصروفات وتدرج ضمن المصروفشركة المشتراة. يتم تحميل تكالقيمة الموجودات المحددة لل
 

والمطلوبات المالية المقدرة  ازتها تم حيمالية التي الت ادنها تقوم بتقييم الموجوإ ف، الأعمازة موعة بحيعندما تقوم المج 

ما في تاريخ القتصادية والشروط ذات الصلة كاً للشروط التعاقدية والظروف المناسب وفقوالتصنيف اد غرض التحديل

 شتراة.  الم شركةال قبل ئيسية منلمشتقات المتضمنة في العقود الرالحيازة. ويتضمن هذا فصل ا
 

ال يتم إعادة قياس المقابل الحيازة.  يخالقيمة العادلة في تارليات دمج األعمال بمن عمناتج تمل الالمح بلقا مليتم تقدير ا

 سوية الالحقة ضمن حقوق الملكية.  التعن  تم المحاسبةيف كحقوق ملكية والمحتمل المصن
 

األدوات   9ة لماليرير اقا لدولي للتا اريعقع ضمن نطاق الميية ومال أداةهو أو التزام  لأصالمقابل المحتمل المصنف كإن 
لدولي للتقارير ر امعيا طبقاً لل أو الخسائر باحرالتغيرات في القيمة العادلة في األ إدراجالعادلة مع  ة، ويتم قياسه بالقيمالمالية

  عادلةمة الوفقاً للقي 9 يةلاار الدولي للتقارير الميعيندرج ضمن نطاق الم المقابل المحتمل اآلخر الذي ال  . ويتم قياس9المالية 

 .أو الخسائر رباحن األي القيمة ضمالتغيرات ف جاإدرع عة مفي تاريخ كل بيانات مالية مجم
 

سيطرة وأي  ة للحصص غير الموالقيمة المدرج  المقابل المحول إجماليتي تمثل زيادة )اللفة لشهرة مبدئياً بالتكياس ايتم ق

القيمة  ا كانت ذزتها والمطلوبات المقدرة(. إحيا  تي تمدة الوجودات المحدملا يمحتفظ بها سابقاً عن صاف حصص ملكية

كافةة  تعيد المجموعة تقييم مدى صحة تحديد ل، لمحووز مجمل المقابل اافي الموجودات التي تم حيازتها تتجا لة لصالعاد

التي سيتم بالغ س المستخدمة لقيا لما تاا تقوم بمراجعة اإلجراءمكالمطلوبات المقدرة، جودات التي تم حيازتها وكافة موال

ها عن ازتحي ملصافي الموجودات التي تزيادة القيمة العادلة  إلىيم إعادة التقيإذا انتهت  .ةزاالعتراف بها في تاريخ الحيا 

 . أو الخسائر رباحالربح في األ إدراجمجمل المقابل المحول، يتم 
 

 جإدرالية بداخل تلك الوحدة، يتم ن العمجزء مبعاد ، ويتم استنقدال جإنتا ة ضمن إحدى وحدات رهشال إدراجعندما يتم 

 الناتجة عن استبعاد العملية. رئالخسا أو ح ا ربة للعملية عند تحديد األة المستبعدة في القيمة الدفتريطة بالعمليهرة المرتبلشا

به من وحدة  حتفظ ء المتبعدة والجزمسال ة قيم النسبية للعمليس الا سعلى أ ه الظروفهذ ظلي يتم قياس الشهرة المستبعدة ف

 النقد. إنتاج
 

المسجل وفقا  بلغبالماسه الحقا لقيمته العادلة. ويتم قي في عملية دمج أعمال وفقاً المسجل المحتمل االلتزام  اسيتم مبدئياً قي

ل  المسج المبلغ أو  لةتمح مدات الالمحتملة والموجو تالمخصصات والمطلوبا  37لي حكام بمعيار المحاسبة الدولمتطلبات األ

 أيهما أعلى.  تيراداوفقا لمتطلبات االعتراف باإلالمسجل متراكم اء الاإلطف( )متى كان ذلك مناسباً مبدئياً ناقصاً 
 

   استثمار في شركة زميلة 3.2

اتخاذ في  كةارشمقدرة على الملموس هو اللا. إن التأثير موسمل ثيرعليها تأ المجموعة  ستمارشأة ة الزميلة هي منكشرالإن 

ذه ة أو السيطرة المشتركة على هرمارسة السيطفيها، دون م المالية والتشغيلية للشركة المستثمر اتياسالس اراترق

 السياسات. 
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 ( تتمة ) السياسات المحاسبية الهامة ملخص       3
 

 ( ةتتم)  استثمار في شركة زميلة 3.2

جل  الملكية. وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يس حقوق طريقة بواسطةميلة زلا ا كتهشر ة فيالمجموع تثمارسايتم المحاسبة عن 

وعة رات في حصة المجمالتغي إدراجيتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لم يتة الزميلة مبدئياً بالتكلفة، في الشرك االستثمار

 لقيمة الدفتريةفي ا زميلةبالشركة ال قةعلتمشهرة الال إدراجزة. يتم ا يزميلة منذ تاريخ الحدات الشركة المن صافي موجو

 .منفصلةبصورة  في القيمة النخفاضتحديد ال ها لالستثمار وال يتم اختبار
  

أي تغير في الزميلة. يتم عرض  تائج عمليات الشركةالمجمع حصة المجموعة في ن أو الخسائر رباحاألبيان يعكس 

ك ذل إلىالشاملة األخرى للمجموعة. باإلضافة  داتيراإلجزء من اا كيهف رمات المستثشركك الخرى لتلألالشاملة ا يراداتاإل

ى كان  مت المجموعة حصتها في أي تغيرات،  سجلكة الزميلة، ته مباشرة في حقوق ملكية الشرإدراج تم  غيرند حدوث ت ع

ة من  حققة الناتج لما ريغ ائرالخسو رباحاألبعاد تس. يتم االمجمع ملكيةفي حقوق ال ضمن بيان التغيرات ذلك مناسباً،

 ة الزميلة.لشركر الحصة في االشركة الزميلة بمقداوالمجموعة مالت بين المعا 
 

 رئح أو الخسا ا رباألمثل ي، ولخسائرأو ا رباحزميلة في مقدمة األشركة أو خسائر  أرباحة في حصة المجموع إجمالييدرج 

 الزميلة. ةكرللشعة لتابفي الشركات ا ةرر المسيطب والحصص غيبعد الضرائ
 

مة انخفاض في القي رئلضروري تسجيل أية خسا ا ا إذا كان منطريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد مق بيتط بعد

ليل كان هناك د اإذما المجموعة  حددتمجمعة، ية مالبيانات كل في تاريخ تها الزميلة. ر المجموعة في شركبشأن استثما 

 نخفاض القيمةلمجموعة مبلغ ا، تحتسب اوجد هذا الدليلا . فإذزميلةي الشركة الف ارمثعلى انخفاض قيمة االست يعوموض

ح اربأ"حصة في  ضمن رئتسجيل الخسا حينها ة ويتم كة الزميلة وقيمتها الدفتريالفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشرب

 .عممج ال سائرأو الخ  حبا رفي بيان األشركة زميلة" 
 

كما  العادلة.بقيمته  هظ بحتفتثمار ماسم المجموعة بقياس وتسجيل أي ، تقوزميلةى الشركة العلس ومعند فقد التأثير المل

 حتفظ بهثمار المير الملموس والقيمة العادلة لالستلة عند فقد التأثفترية للشركة الزميفرق بين القيمة الدأي يدرج 

   .المجمع لخسائرا وأ رباحاألبيان ع في ومتحصالت البي
 

 ء  عمال من عقود مع ات راديإ  3.3

لعالمي المحلي وا ة في السوقلوي والمنتجات البتروكيماويالقور وبيع الكلتعمل المجموعة بصورة رئيسية في مجال تصنيع 

المياه  اتنالخز أكسيد الكلورنع نشاء مصإتروكيماوية )أي البت ا ج تتعلق بالكلور القلوي والمنتال وتقديم خدمات أخرى 

قل السيطرة ن لعمالء عندعقود مع اال من يراداتاإلب يتم االعترافاللوجستية(.  خدماتة والالكيميائي وادالم الجوفية، ومزج

ا  في الحصول عليه مقابل يتهحقأ عكس المقابل الذي تتوقع المجموعةت قيمةالعميل ب إلىولة لخدمات المح لبضاعة او اعلى ا

ها تإيرادافي ترتيبات سها تمثل نف ة أساسيمنشأة ك ل تعم ا نهإ إلىام ل عبشك الخدمات. انتهت المجموعة  م تقديو أالبضاعة  نقل

 العميل.  إلىها قديمات قبل تعلى البضاعة او الخدمة نمطية تسيطر بصور حيث أنها 
 

 : يراداتية قبل االعتراف باإللتالاة حددالمالوفاء بمعايير االعتراف ا أيضً يجب 
 

   ة بضاع بيع
ميل ويتم ذلك  لعا إلىبضاعة لاالسيطرة على  خاللها التي تنتقل زمنية الترة فالفي ع البضاعة بي من تيرادااإلب افيتم االعتر

تزام غير وجود أي ال العميل دون إلى رئوالخسا معين عندما تنتقل مخاطر التقادم  في موقع اعةعند تسليم البض بصفة عامة

   .من العمليل ةعايؤثر على قبول البض توفي قدسم
 

  وزيعوالتي يجب تمنفصلة لاداء مات األالتزا تمثلتعهدات أخرى  علىص د ينكان العقإذا ا ما في اعتباره عةموج ملخذ اتأ 

 أخذبيع البضاعة، تب علقة المتة الكميات(. عند تحديد سعر المعامل ها )مثل الخصومات علىيلعاملة جزء من سعر المع

ابل غير النقدي والمقابل لمقي واجوهرمويل بند تتغير ووجود لما لبالمقا  المترتبة على ثيراتأ تفي اعتبارها ال وعةالمجم

 ن وجد(. يل )إالعم إلىتحق المس
 

 ( المقابل المتغير 1
ابل تقديم ه مقعلي الحصول لها  حقيبل الذي مقا ال مقابل في العقد يتضمن مبلغ متغير، تقوم المجموعة بتقدير مبلغان الإذا ك

رأ أي رد كبيرة أال يطقييده حتى يكون من المحتمل بدرجة وت لعقداية افي بدل المتغير قابالم العميل. ويتم تقدير إلى ةعالبضا 

كما تقدم   ير.المتغقابل المتراكمة وحتى يتم البت الحقاً في عدم التأكد المرتبط بالم داتيرامبلغ اإلفي  يراداتري لإلجوه

تفق عليه في الملحد ا تجاوزاعة تكمية من البض اءرشفور رجعي لبعض العمالء  رثات على الكميات بأ ومخصالمجموعة 

 الخصومات على الكميات. نبل المتغير م.  ينشأ المقا العقد
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 ( تتمة ) سياسات المحاسبية الهامة لاملخص       3
 

 ( ةتتم ) عمالء عقود مع من  إيرادات  3.3
 

 ( تتمة ) بضاعة  بيع
 

 (تتمة)تغير ابل الم( المق1
  ومات على الكميات صخ 

الطريقة التي يقع عليها   لعقد. إنلمتغير لبل او طريقة القيمة المتوقعة لتقدير المقاأح المرج مبلغ وعة طريقة الممج لاتطبق 

. ويستخدم  رة في العقدعدد الكميات المذكوتند بصورة رئيسية لبل المتغير تسمقا غ الفضل تقدير لمبلأر التي تتوقع االختيا 

كثر أمن تتض لعقود التيطريقة القيمة المتوقعة لتلك ا ستخدمحين تة واحدة في ميك نمح لتلك العقود التي تتضجرمالمبلغ ال

تي يمكن ل المتغير الد قيمة المقابحديرض تللمقابل المتغير لغ المقيدةتقديرات المجموعة متطلبات الحينها مية. تطبق من ك

ة )أي المبلغ غير وقعالمت قبليةلخصومات المستا لبمقا ل التزام رد المبالغ ج سي .لة وتسجل كايرداتها في سعر المعامإدراج 

 ملة(.  المدرج في سعر المعا 
 

 تمويل الجوهري  لند ا( ب2
ي الوارد ضمن المعيار استنادا إلى المبرر العملمن عمالءها.  جلقصيرة األ دفعات مقدًما موعة بشكل عام تستلم المج 

ت بند التمويل الجوهري به مقابل تأثيرا متعهد دي الابل النقلمقا لغ بمة بتعديل جموعلمال تقوم ا ،15لتقارير المالية ولي لالد

ل وتاريخ قيام العميل ما بين تحويل البضاعة المتعهد بها إلى العمي ي بداية العقد أن تمتد الفترةانت تتوقع في حالة إذا كف

  من العمالء.ل ج ألاة أي دفعات طويلة مجموعال . لم تتسلمأقلدة أو نة واح لسداد عن تلك البضاعة لسبا 
 

 م الخدمات  ديتق
 التالية: ديم الخدمات المجموعة بصورة رئيسية بتق ضطلعت
 

 مواد الكيميائيةخدمات مزج ال
من عقود   يراداتاإلب تم االعترافيتة. أسعار ثابب ود لعقا بموجب العمالء  إلىتقدم المجموعة خدمات مزج المواد الكيميائية 

 دمات. الخ قديم يتم تالوقت عندما  اردمعلى الكيميائية المواد  جزم
 

ومعدالت العمالة والمواد   ثابتة مبالغ للعقود التي تتضمنرة" اصدار الفاتوالعملي "حق  اختارت المجموعة تطبيق المبرر

 ءأدا نجازإ مباشرة بقيمة طبمن العميل يرتمقابل ل على الحق في الحصون أ إلىعة المحددة في العقد عندما تنتهي المجمو

 خه. تاريحتى  للخدمةوعة مجمال
 

 الخدمات اللوجستية 

  تستوفي المجموعةعندما  يراداتاإلب االعتراف يتمالعمالء.  إلىمن تقديم خدمات النقل  تإيرادا حقيقتتقوم المجموعة ب

 العميل.   إلى دمةخ ال خالل نقل السيطرة علىء من العمال إلىالتزام األداء 
 

 فية الجو انات المياهخزل ديشاء مصنع كلورين دايوكسا نإ
ميل كجزء من  لعا إلىجب العقد بمويها متفق عل (مهاممة ) همتنفيذ مثل تتقدم المجموعة بعض خدمات االنشاءات التي 

 إلىا هي نمط تقديمتتماثل ف، والتي حد كبير إلىر متماثلة ترتيب فردي يتضمن مجموعة من الخدمات المميزة التي تعتب

تتوقع المجموعة  ذيالقانونيًا وفي االعتبار شروط العقد ومبلغ المقابل الملزم  اخذار المعاملة سعة عوالعميل. تحدد المجم

 العميل.   إلىالخدمات المتعهد بها يل تحو ه مقابلحقيتها فيأ
 

 لةح رم إلى المدخالت بالرجوع ةقالوقت باستخدام طري دارعلى معقود االنشاءات جة من النات يراداتاإلب يتم االعتراف

 المصروفات المتكبدة التي اربمقدفقط  تاداير، تسجل اإلالعقد بصورة موثوق منها إمكانية تقدير  دمالة عفي ح انجاز العقد.

قد مضروبا في لعا إيرادات إجمالياسب مع لة تتنالمسج  يراداتدادها. عند تطبيق طريقة نسبة اإلنجاز، فإن اإلستركن ايم

 . وقعة لالنجازيخه والتكاليف المتالعقد المتكبدة حتى تارليف تكا  يإجمالنسبة من ى لإاستنادًا اإلنجاز الفعلي  معدل
 

تكاليف  اليإجمذا كان من المحتمل أن تتجاوز إمن قبولها من العمالء.  أكدالت ةحالفي فقط التغيير طلبات ومطالبات تسجل 

 . ةشرالمتوقعة كمصروف مبا  رئا العقد، تسجل الخس اتإيراد إجماليالعقد 
 

   العقود أرصدة
 

   دات عقود جومو
. اتي تقديم الخدمح فلنجا قابل با حيث يرتبط استالم الم خدماتة من بيع كتسبالم يراداتإلد مبدئيا لالعق بأصل يتم االعتراف

 اريين. ين التجنيدالم إلىعقود وجودات غ المسجل كم، يعاد تصنيف المبلوقبولها من العميل اتعند انجاز الخدم
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 ( تتمة ) ة امة اله حاسبيالسياسات الم خصلم       3
 

 ( تتمة) ء عمالمن عقود مع  إيرادات  3.3
 

 ( تتمة)العقود   ةصدأر
 ( تتمة )عقود موجودات 

قيمة   انخفاضالمتعلقة ب ات المحاسبيةراجع السياس تقييم خسائر االئتمان المتوقعة. إلىعرض موجودات العقود تت

 . لقياس الالحقوا مبدئيعتراف الاال – يةلا األدوات المبند  منضة يلا الموجودات الم
 

   قتراضاالتكاليف  3.4

أصل الذي يستغرق بالضرورة فترة طويلة من  إنتاجاء أو أو إنش زةبحياة مباشرة تعلقراض الماالقت تكاليفملة رسيتم 

خرى القتراض األا يفلا افة تكصل. يتم تحميل كاأل كجزء من تكلفةيع البأو  منه ًزا لالستخدام المقصودالوقت ليصبح جاه

ها المنشأة فيما  والتكاليف األخرى التي تتكبد ةائدمن الف ليف االقتراضها. تتكون تكا تحقق فيالتي تات في الفترة مصروفك

 .ض األمواليتعلق باقترا
 

   رباحتوزيع األ 3.5

ن لقانوجموعة. وفقا مال رتقدي علىفة متوق اتوزيعتلا  تكونالعندما  باحرأتوزيعات التزام بسداد مجموعة تسجل ال

  ة السنوية. ويسجلالجمعية العمومي جتماعا ين فقبل المساهمياعتمادها من تصريح بالتوزيعات عندما يتم ركات، يتم الالش

 من حقوق الملكية.المبلغ المقابل مباشرة ض
 

يخ د تارقع بعث وعنها كحدح صا فلمجمعة ويتم اإلة االيلما تتاريخ البيانا  ة بعدللسن رباحتوزيعات األ افقة علىيتم المو

 لمجمعة.البيانات المالية ا
 

   باحرأ توزيعات   ات إيراد 3.6

 عندما يثبت الحق في السداد.   باحرتوزيعات األ إيراداتب يتم االعتراف
 

 الضرائب   3.7

 العلمي  سسة الكويت للتقدممؤ
ساب المعدل استناداً تح الاً لوفق األمركة شبال الخاصنة السربح % من 1 ةبسللتقدم العلمي بن يتالكوحصة مؤسسة  تحتسب

من الشركات الزميلة والتابعة  الناتجة  يراداتينص على أنه يجب استبعاد اإلالذي  دارة المؤسسة قرار أعضاء مجلس إ إلى

 ديد الحصة.تح  من ربح السنة عند ريجبا االحتياطي اإل إلى ستقطاعالدارة واومكافأة أعضاء مجلس اإل
 

 الوطنية  الةلعماعم ضريبة د
  2000لسنة  19وفقا للقانون رقم  األمبالشركة  السنة الخاص % من ربح2.5ة دعم العمالة الوطنية بنسبة ضريب تحتسب

 .  2006لسنة  24م وقرار وزير المالية رق
 

  الزكاة

  الذي 2007ة سنل 58قم ة المالية ررار وزارلق وفقا  األمص بالشركة % من ربح السنة الخا 1سبة اة بنالزك تحتسب حصة

 . 2007ديسمبر  10اعتبارا من  يسري
 

 غير متداولة مقابل  متداولة  إلى ات بوودات والمطل تصنيف الموج  3.8

ة/غير بنود متداول إلىتصنيفها  إلى بات في بيان المركز المالي المجمع استناداً وعة الموجودات والمطلوالمجمتعرض 

 متداوالً عندما: صلاأل . يكونولةمتدا
 

 ؛ أواديةشغيل عدورة تو توجد نية لبيعه أو استهالكه في ققه أقع تح المتومن ون كي 

 أو؛ حتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرةن ميكو 

 ؛ أو الية المجمعةل اثني عشر شهراً بعد فترة البيانات الميكون من المتوقع تحققه خال 

 لتزام لفترة اثني عشر شهراً على وية ام لتسستخدااالأو  مقيدا من التبادلم يكن ل ا ل معادقد منقد أو ن يكون في صورة

 ية المجمعة. لمالات اة البيانبعد فتر قلاأل
 

 غير متداولة.   كموجوداتخرى وجودات األكافة الم المجموعة صنفت
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 ( تتمة ) امة محاسبية اله السياسات الملخص       3
 

 ( تتمة )  ولةتدا ر ميغ مقابل  متداولة  إلى ات بول ات والمطف الموجودنيتص 3.8

 لتزام متداوالً عندما:اال يكون
 

 ؛ أو شغيل عاديةت دورةداده في يكون من المتوقع س 

  ؛ أوجرةساسي بغرض المتا يكون محتفظاً به بشكل أ 

 أو ؛ ترة البيانات المالية المجمعةيكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد ف 

 ة. بعد فترة البيانات المالية المجمع قلى األ علشهراً  اثني عشر رةفتل ماتزط بتأجيل تسوية االلورشال يوجد حق غير م 
 

 متداولة. ر غيمطلوبات كافة المطلوبات األخرى كة جموعالم صنفت
 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات   3.9

ل ما عألافي القيمة. ال تستهلك  ضا ك المتراكم وأي انخفهالمعدات بالتكلفة ناقصاً االستتدرج الممتلكات والمنشآت وال

المعدات ذات  لكات والمنشآت وممتة الفئ إلىد التنفيذ يقالرأسمالية تنفيذ. الحقاً لإلنجاز، يتم تحويل األعمال ال قيدة الرأسمالي

 لة.الص
 

 كما يلي: تجوداللمو المقدرة يةنتاج األعمار اإلالقسط الثابت على مدى  على أساسيحتسب االستهالك 
 

 ة نس 20 - 5                يمبان 

 سنوات   10 - 5   ومكائن   آالت 

  سنوات   3 -1    ةمكتبي  ومعداتأثاث 

  سنوات   10 - 5   سيارات 
 

مجموعة ، تقوم الةصلا تلكات والمنشآت والمعدات على فترات زمنية فهرية من الممدال أجزاء جوستبا دما يجبعن

شامل، تسجل تكلفة هذه البنود   ميتقيعند إجراء  ل،مثلا ية المحددة. وبنتاجاإل ا أعمارهاستنادًا إلى ة نفصلستهالكها بصورة مبا 

تكاليف تسجل كافة معايير االعتراف. فاء استيال في حالة تبدكاس معداتوالمنشآت والة للممتلكات بالقيمة الدفتري

 أصل ادبعتسللتكلفة المتوقعة الة يليمة الحا . وتدرج القعند تكبدها  أو الخسائر رباحن األوالصيانة األخرى ضم اتحصالاإل

 ذا المخصص. اف بهعايير االعترفي حالة استيفاء مذي الصلة  صلاأل ة لفمن تكه ضدامخ تبعد اس
 

م توقع  البيع أو عند عد االعتراف به عند إلغاءعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئياً يتم نشآت والملكات والمممتد الإن بن

)المحتسبة بالفرق بين  صلاستبعاد األ ة عنناتج  أو خسائر باحرأ يأبيعه. تدرج تخدامه أو سادية مستقبلية من تصا اق مزايا 

 .صلعند استبعاد األ المجمع أو الخسائر حباربيان األفي ( صلفترية لأللديع والقيمة امتحصالت الب صافي
 

 قبلي، متى كانمست بأثرتعديلها مالية، وة سنستهالك في نهاية كل ية وطرق االنتاج مار اإلية واألعالتخريد يتم مراجعة القيم

 ا.سبً منا لك ذ
 

 عقود التأجير  3.10

ينص على حق أي إذا كان العقد تأجير. عقد  لىطوي عنأو ي العقد يمثلإذا كان  بتقييم ما د العق بدءد عنة مجموعتقوم ال

 نقدي.  مقابللقاء حدد لفترة من الوقت الم لصام األاستخدالسيطرة على 
 

 جر ستأكمة المجموع

وعقود  جلرة األقصيقود التأجير أجير باستثناء عس بالنسبة لكافة عقود التا يالقراف وفردية لالعتة يقرط عةمومج تطبق ال

وجودات حق ر ومير لسداد مدفوعات التأج ات التأجيبوبتسجيل مطل مجموعةة القيمة. قامت المنخفضلموجودات تأجير ا

 األساسية.  اتودوج ام المحق استخدل تمث م التياالستخدا
 

 االستخدام حق تجوداوم 
تم فر األصل األساسي لالستخدام(. يتاريخ تو تأجير )أيال عقدموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء  مجموعةال جلتس

لقيمة، ويتم تعديلها مقابل أي عملية  ائر انخفاض اك متراكم وخسقياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهال

بدئية كاليف المالت، وغ مطلوبات التأجير المسجلالستخدام مبلحق ا جوداتضمن تكلفة موتت .رلتأجيقياس لمطلوبات اة ادإع

ا لم تكن  ير مستلمة. مير التي تمت في أو قبل تاريخ البدء، ناقًصا أي حوافز تأج باشرة المتكبدة، ومدفوعات التأج الم

ات  ستهالك موجوديتم اجير، مدة عقد التأ يةا هفي ن ية األصل المؤجرلكم متأكدة بشكل معقول من الحصول على مجموعةال

للموجودات أيهما أقصر. دة التأجير ي المقدر ومنتاجمدى العمر اإلالثابت على أساس القسط  ىالستخدام المسجلة علحق ا

 نخفاض في القيمة.تتعرض موجودات حق االستخدام إلى اال
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 ( تتمة ) الهامة ة  بيالسياسات المحاسملخص       3
 

 ( تتمة)  أجير ت لا د عقو 3.10
 

 ( تتمة)  كمستأجر موعة المج

 مطلوبات التأجير 
  ادها ين سدة بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير التي يتعقاسالممطلوبات التأجير  مجموعة، تسجل الأجيرالت بدء عقد في تاريخ

أي ا اقصً ن ا(بطبيعتهة بتثالامدفوعات )بما في ذلك ال تةابمدفوعات التأجير مدفوعات ثلتأجير. تتضمن قد اة عمدى مد على

ادها بموجب  سد وقع لغ المتشر أو سعر، والمبا تستند إلى مؤمتغيرة التي حوافز تأجير مستحقة ومدفوعات التأجير ال

عقد   دةم مدة عقد التأجير إذا كانت ت غرامات إنهاءفوعا مد ر أيًضا تأجيت الدفوعا ضمانات القيمة التخريدية. تتضمن م

  مؤشر أو سعر ال تستند إلىيتم تسجيل مدفوعات التأجير المتغيرة التي  اء.نهاإلر لخيا  مجموعة ال ة كس ممارسالتأجير تع

 .  ا الحدث أو الظرف الذي يستدعي حدوث السدادفيهقع التي ي كمصروف في الفترة
 

 لةحافي جير تأ الء دبي تاريخ اض المتزايد فترقاالمعدل  مجموعةير، تستخدم الأجلحالية لمدفوعات التعند احتساب القيمة ا

  التأجير لتعكسوبات غ مطليادة مبلتم زخ البدء، يتاريبعد  ة. لوالتأجير بسهالمتضمن في عقد  فائدةإمكانية تحديد معدل الم عد

أجير ية لمطلوبات التتردف، يتم إعادة قياس القيمة المة. باإلضافة إلى ذلكوتخفيض قيمة مدفوعات التأجير المقد الفائدة تراكم

صل م لشراء األتقييي الأو ف تة بطبيعتها في مدة التأجير أو في مدفوعات التأجير الثابر غيو تل أد تعديجوو لةاح في 

 ساسي.األ
 

 ضة القيمةت منخفوعقود الموجودا جلقصيرة األ أجيرتلد اعقو 
ي  )أمعدات الت ولكا تللم جلألتأجير قصيرة االد قوعلى ع جلإعفاء االعتراف بعقود التأجير قصيرة األ مجموعةبق التط

ف إعفاء االعترا كما تطبق أيًضا  .(شراءال تتضمن خيار الو تاريخ البدء من أقلا أو شهرً  12لغ مدتها بت يلتأجير التد اعقو

  5,000ن م أقل) التي تعتبر منخفضة القيمة  ت المكتبية داالمع تأجيربعقد تأجير الموجودات منخفضة القيمة على عقود 

الموجودات وعقود تأجير عات التأجير على عقود التأجير قصيرة األجل دفوراج م. يتم إد((تييكو ردينا  1,500يوريو )

 القسط الثابت على مدى فترة التأجير. اسفات على أسخفضة القيمة كمصرومن
 

 غير الملموسة  انخفاض قيمة الموجودات  3.11

هذا   توفرفض قيمته. فإذا خ تند قا م أصلعلى أن  شرؤمما إذا كان هناك ة مجمع ةيمال اتتحدد المجموعة بتاريخ كل بيان

لمبلغ الممكن استرداده  وعة بتقدير االمجم قوم، تةقيمالفي نخفاض الاالختبار السنوي ل ءاإجر إلى اجةالح مؤشر أو عند ال

يمته  لبيع أو قا تىح  فيصاً التكالالنقد ناق إنتاجأو وحدة  صلهو القيمة العادلة لأل صلاسترداده لأل . إن المبلغ الممكن صللأل

نحو على  تقلةسمواردة ت نقدية لتدفقا  منتجغير  صلكن األلم ي ردي ما ف صلأل لى ويتم تحديدهء االستخدام أيهما أعأثنا 

حدة وأو  صلألالقيمة الدفترية  تجاوز. عندما تاألخرى جوداتأو مجموعة المومن الموجودات  الناتجةكبير عن تلك التي 

 . ادهن استرده الممكعمبل إلىقد انخفضت قيمته ويخفض  صلاأل ريعتبن استرداده، كمملاالمبلغ  نقد إنتاج
 

قبل  ما عدل خصم ة باستخدام مالحالي القيمة إلىالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  اء االستخدام، تخصمعند تقدير القيمة أثن

عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً  .صللألة طر المحددخا لماولزمنية لألموال ة للقيمة اضرائب يعكس تقييمات السوق الحاليال

. وفي حالة عدم إمكانية تحديد أي ًحا كان ذلك متاوق، متى ثة في الساالعتبار المعامالت الحدي خذ فيع، يؤلبياى تحيف تكالال

أو  قييم ت التخالل مضاعفا  ن م ا هييدتأ  مليات المحاسبية يتممناسبة. إن هذه الع ، يتم استخدام طريقة تقييم مالتلمعا من هذه ا

 تاحة.ة العادلة المقيمال ها علنا أو غير ذلك من مؤشراتأسهمول اتديتم التي  المعلنة للشركات التابعة سهمألأسعار ا
 

رة منفصلة لكل  صوب يتم إعدادها  متوقعة لى موازنة تفصيلية وحسابات إ قيمةد المجموعة في احتساب االنخفاض في النستت

ازنات والحسابات لموذه اهة عليها. إن للمجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردي عةالتابالنقد  إنتاج ات دح وحدة من و

ق  ويطب جلنمو طويل األ م احتساب معدل، يتاألطول ات. بالنسبة للفتراتة عامة فترة خمس سنوبصور شملالتقديرية ت

 . ةمسخا لاالسنة ة بعد قبلية المتوقععلى التدفقات النقدية المست
 

 جمعالم ائرأو الخس رباحفي بيان األخزون، مة المقي اضفخ فاض قيمة العمليات المستمرة، بما في ذلك اننخ ائر اتدرج خس

 منخفض القيمة.  صلات التي تتوافق مع وظيفة األالمصروف ضمن فئات
 

ل على ي دليناك أكان هديد ما إذا تح ل ةعمجم ةمالي اتبيانتاريخ كل شهرة، يتم إجراء تقدير بال ناءاستثبت للموجوداسبة بالن

تقدير المبلغ ب تقوم المجموعة دليل، ال هذاوفر تد انخفضت. فإذا ودة أو قتعد موج  ابقاً لمة سلمسج أن خسائر انخفاض القيمة ال

تغير في   طقف ط إذا كان هناكسابقاً فق مة المسجلةالقي خسائر انخفاض. يتم رد النقد إنتاج أو وحدة لألصل ترداده اس الممكن

 القيمة.في انخفاض  رةئا خر خسآ إدراج تم قد حيث إنه لصلأل المبلغ الممكن استردادهلتحديد  خدمةالمستيرات التقد
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 ( تتمة ) السياسات المحاسبية الهامة ملخص       3
 

 ( تتمة) وسة لموجودات غير الملم انخفاض قيمة ا  3.11
يتم ن سكا  سترداده، وال تتجاوز القيمة الدفترية التياممكن بلغ الالم صللأل ةتتجاوز القيمة الدفتريأال إن الرد محدود بحيث 

يسجل هذا الرد سابقة، السنوات الفي  صلألاة قيم خسائر انخفاضتسجيل  ستهالك فيما لو لم يتم د االا بالصافي بعهلتسجي
كزيادة  ردمعاملة ال ة يتمالحالي هذه وفه ميمبلغ المعاد تقيا بالمدرج صلما لم يكن األ المجمع أو الخسائر رباحي بيان األف

 إعادة تقييم.
 

لدفترية قد تنخفض قيمتها. ة القيمأن ا إلىظروف ير الما تش، وعندةقيمال في ضا نخفاالديد  لتح اً يهرة سنوالش يتم اختبار
 التي النقد( إنتاج داتح نقد )أو مجموعة من و إنتاجوحدة  ل ة الشهرة بتقييم المبلغ الممكن استرداده لكيتحدد انخفاض قيم

 خسائر انخفاضجيل تم تسرية يمن قيمتها الدفت أقلالنقد  إنتاجدة لوح  ستردادهالممكن تعلق بها الشهرة. عندما يكون المبلغ ات
 لية.  لقة بالشهرة في فترات مستقبخسائر انخفاض القيمة المتع رد يمة. ال يمكن الق
 

 الالحق  ياس القو المبدئي اف االعتر –الية مدوات الاأل 3.12
 لكية لمنشأة أخرى.حقوق م أداة لي أوالتزام ما ة ومالي لمنشأ  أصللمالية هي أي عقد ينشأ عنه اة ااألد إن
 

 لموجودات المالية ا( 1
 

   والقياس  المبدئي  االعتراف
من   عادلةيمة اللقبا  واً للتكلفة المطفأة أ وفقالحقاً  قاسة كموجودات ملية عند االعتراف المبدئي لما ت اودالموج يتم تصنيف ا

 .أو الخسائر رباحأللة من خالل االشاملة األخرى أو القيمة العاد يراداتالل اإلخ 
 

نموذج  إلىالمالي و صلية لألخصائص التدفقات النقدية التعاقد إلىتراف المبدئي ات المالية عند االعيستند تصنيف الموجود
هري أو  جو مويلالتي ال تتضمن بند ت اريينتجالين دينالم أرصدة اءنثالمجموعة. باستن قبل ته مرااألعمال المستخدم إلد

المالي وفقا لقيمته العادلة زائدا تكاليف  صلالمجموعة مبدئياً األرر العملي لها، تقيس لمجموعة بتطبيق المبا التي قامت تلك
دينين الم دةرصأل لنسبة. وبا ئرا سخ لاأو  رباحل األمن خال ادلةعلالمالي غير المدرج بالقيمة ا صلعاملة في حالة األالم

فقاً ا وملي لها، فيتم قياسهة بتطبيق المبرر العك التي قامت المجموعلو تل جوهري أبند تموي ضمن تتالتي ال التجاريين
 لسعر المعاملة. 

 

جب أن ي ى،رخ الشاملة األ يراداتالل اإلبالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خ  وقياسه المالي صللغرض تصنيف األ
باختبار هذا التقييم  إلىار المبلغ القائم. يش لصأى ة فقط" علغ والفائدمبلال لأصقات نقدية تمثل "مدفوعات دفت إلىؤدي ي

ات قاة. يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفالمبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األد أصلات مدفوع
بغض النظر عن  سائرأو الخ  حربا من خالل األلة لعاددة فقط وفقاً للقيمة اائوالف المبلغ صلأ اتوعفدم تمثللتي ال قدية االن
 موذج األعمال.ن
 

 أجلوداتها المالية من المجموعة لموج كيفية إدارة  إلىلمجموعة المتعلق بإدارة الموجودات المالية ج أعمال ايشير نموذ
 أو ةعاقديالتية تدفقات النقدال حصيلدية سوف تنتج من تالنق دفقاتذا كانت التإ ما  لويحدد نموذج األعما  نقدية.دفقات ت إنتاج
موذج أعمال ية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نالحتفاظ بالموجودات المالالمالية أو كليهما. يتم اع الموجودات بي

ية لمالظ بالموجودات احتفا تم االيية في حين قدعا تلتدفقات النقدية التحصيل الالمالية  االحتفاظ بالموجودات إلىيهدف 
تحصيل التدفقات النقدية  إلىنموذج أعمال يهدف الشاملة األخرى في  يراداتإلخالل الة من العاد ةالقيمقاسة بالمصنفة والم

 التعاقدية والبيع.  
 

 ئحوااً لل وفقعموماً  تم تحديدهي يزمن وجودات خالل إطارتسليم المتي تتطلب شتريات أو مبيعات الموجودات المالية الم إن
الذي تلتزم فيه ة، أي التاريخ تاريخ المتاجر في يادية( يتم تسجيلها تالعلطريقة ا)با  األسواق فيئدة السا  فاعراألأو 

 .صلالمجموعة بشراء أو بيع األ
 

 الالحق  القياس  

 فئات: عبأر إلىالية ت الموجوداألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الم
 

  ين(طفأة )أدوات الدفة المالتكلرجة بت مالية مدوداموج 
  والخسائر  رباحاأل إدراج خرى مع إعادةالشاملة األ يراداتإلالعادلة من خالل ا ةدرجة بالقيمم ودات مالية موج

 المتراكمة )أدوات الدين(
 رخسائوال رباحاأل جرادإاملة األخرى دون إعادة لشا تيراداة بالقيمة العادلة من خالل اإلصنفة مت ماليموجودا 

 لكية( موات حقوق ال)أدراف االعت إلغاءالمتراكمة عند 
 أو الخسائر رباحاألة العادلة من خالل مية مدرجة بالقت مالياموجود  
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 (تتمة )  لالحق القياس او المبدئي اف االعتر –األدوات المالية  3.12
 

 ( تتمة )  لمالية ات  ادالموجو( 1
 

 ( تتمة ) اس الالحق قيال
 

 ة )أدوات الدين( فأالتكلفة المطأ( موجودات مالية مدرجة ب
في نخفاض اللتتعرض ولفعلي، رجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة اددات المالية المحقا قياس الموجوال يتم

 أو تعديله أو انخفاض قيمته.   صلعتراف باألالا ءغا إلعندما يتم  ئرا سأو الخ  رباحألر في اخسائوال رباحتسجل األة. القيم
 

 الدين(   خرى )أدوات الشاملة األ دات رايإلالقيمة العادلة من خالل االية مدرجة بب( موجودات م
تقييم  ةادعإالفوائد أو  اتإيرادسجل الشاملة األخرى، ت يراداتل اإلالقيمة العادلة من خالدوات الدين المدرجة ببالنسبة أل

ا بنفس  ويتم احتسابه المجمع أو الخسائر رباحاأل الرد في بيان عمليات ئر انخفاض القيمة أو وخسا  جنبيةالت األالعم تحويل

 اتيراداإل ضمنفي القيمة العادلة  المتبقيةجل التغيرات ة المطفأة. تست المالية المقاسة بالتكلفوجوداب المتسا ة اح طريق

الشاملة األخرى  اتيراداإل ل فيالمسج لعادلة التغير المتراكم في القيمة ا راجدإعاد ف، ياالعترا ءغا لإ. عند الشاملة األخرى

 . رأو الخسائ رباحاأل إلى
 

 ة بالقيمة العادلة.  صنفدين مدوات  ي أعة أليس لدى المجمو
 

 ملكية( ال  قوقحالشاملة األخرى )أدوات  ة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات صنفمالية م ودات ( موجج

حقوق  كأدوات  أسهمتصنيف استثماراتها في  لغاءغير قابل لإل تراف المبدئي، يجوز للمجموعة أن تختار على نحوعاال دنع

ة في تعريف حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبتستوالتي خرى الشاملة األ يراداتة من خالل اإلية مصنفة بالقيمة العادلملك

س كل أداة  صنيف على أسا بها لغرض المتاجرة. يتم تحديد الت حتفاظ بها الا يتم ال و، لعرض: اليةا األدوات الم 32الدولي 

 ى حدة.عل
 

 رباحات األ. وتسجل توزيعرأو الخسائ رباحاأل إلىالمالية  والخسائر لهذه الموجودات رباحاأل راجدإال يتم أبدا إعادة 

ت باستثناء عندما تستفيد المجموعة من  عا فودي الملحق فيثبت ا ا دمنع المجمع أو الخسائر باحرأخرى في بيان األ إيراداتك

الشاملة  راداتيفي اإل رباحتسجل هذه األ هذه الحالة، المالي. وفي صلمن تكلفة األ استرداد لجزءالمتحصالت ك هذه

خفاض ض لتقييم انعرتت الشاملة األخرى ال راداتية بالقيمة العادلة من خالل اإلت حقوق الملكية المصنفاألخرى. إن أدوا

 ة.يملقا
 

 عادلة.  يمة الة بالقصنفم  ةحقوق ملكيدوات ي أعة أليس لدى المجمو
 

 أو الخسائر  رباح ألالقيمة العادلة من خالل اد( موجودات مالية مدرجة ب 
ة يمقللوفقًا ع جمملفي بيان المركز المالي ا أو الخسائر رباحلة من خالل األلمدرجة بالقيمة العادالموجودات المالية ا قيدت

 .  المجمع رئأو الخسا  حبا راأل انفي بيلكية ة مع تسجيل صافي التغيرات في حقوق المادلالع
 

تصنيفها بالقيمة العادلة  لغاءالتي اختارت المجموعة على نحو غير قابل لإل أسهم رات في ة بعض االستثما تتضمن هذه الفئ

 في احأربتوزيعات  إيراداتفي ذلك أي فائدة أو  ر بما والخسائ رباحاأل يسجل صافي  لة األخرى. شامال يراداتمن خالل اإل

 . مجمعلا أو الخسائر حربا ألان ابي
 

استثمار في لتكلفة المطفأة، ولدى البنوك والمدينين المقاسة با  رصدةالنقد واأللمجموعة دى المالية لموجودات االن تتضم

    .ئرا سخ لاأو  رباحألدلة من خالل ابالقيمة العا  قاسم أسهم
 

 تراف االع إلغاء

ء من أصل مالي أو جز بأصل مالي )أو جزء وعة(مج لمجمع للمي امالال المركزان بي )أي يتم االستبعاد من االعترافيتم ال 

 عندما: بشكل أساسي ما ينطبق عليه ذلك(حسبمن مجموعة موجودات مالية 
  

 ؛ أوت النقدية من األصلالحقوق في استالم التدفقا  تنتهي 
 لنقدية ا اتبسداد التدفق ا مزاتتحمل الت أو الم التدفقات النقدية من األصلاست في وقحقلا لويتح المجموعة ب ومقت

 المجموعة أ( أن تقومطرف آخر بموجب ترتيبات "الدفع والقبض" وإما ) إلىدون تأخير مادي امل بالكالمستلمة 
اطر والمزايا الهامة المخ  فةظ بكاحتفا تحويل أو االب ومقتأو )ب( أال لهامة لألصل ر والمزايا ال كافة المخاطيبتحو

 .على األصلا تهدت سيطرفق نها لألصل ولك
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 (تتمة )  لالحق اس االقيو المبدئي اف االعتر –األدوات المالية  3.12
 

 ( تتمة )  لمالية الموجودات ا( 1
 

 ( تتمة)  االعتراف ءإلغا

ض والدفع"،  ول في ترتيب "القبخ دأو تقوم بالفقات النقدية من األصل حقوقها في استالم التد لحويتب مجموعة م الوقت ا ندمع

بتحويل   مجموعةك االحتفاظ. وإذا لم تقم المخاطر ومزايا الملكية وإلى أي مدى ذللت تحتفظ بء تقييم لما إذا ما زاتقوم بإجرا

المحول في تسجيل األصل  مجموعةتستمر اللى األصل، رة علسيطال ولم تفقد صلأل ا زاير والممخاطكافة الب اظفأو االحت

أيضاَ االلتزام ذي الصلة. ويتم قياس األصل  مجموعةال تسجله الحالة، لى األصل. في هذيطرة عفي الساستمرارها  رابمقد

  .مجموعةلا ا به تحتفظ التيتزامات لواالالحقوق  ساس يعكسوااللتزام المرتبط به على ألمحول ا
 

حد صلية لذلك األصل أو القيمة الدفترية األلاصل المحول بل ضمان على األالسيطرة المستمرة التي تأخذ شك قياس يتم

 . لقأسداده أيهما   مجموعةلم الذي قد ينبغي على الستاألقصى للمقابل الم
 

 لية الموجودات الماقيمة انخفاض 

باح رن غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األالدي لجميع أدوات  ةعقوتالمتمان ئاال خسائر صخصم مجموعةال تسجل

لتدفقات فرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع اال إلى ان المتوقعةاالئتمخسائر  تستند. ائرسخ أو ال

ف تشمل التدفقات النقدية سو صلي.الفعلي األة ئدفا لا دلمعية لقريبة تة بنسبمخصوم مها، استال مجموعةالنقدية التي تتوقع ال

األخرى التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ  يةسينات االئتمانح تالا أو ات المحتفظ بهمن بيع الضمانتجة ا نالدية النق المتوقعة التدفقات

 .قديةمن الشروط التعا 
 

حدث فيها زيادة يي لم الت ناالئتما  مخاطرل ضرتعلاالت اح ة لسبلنن. با رحلتيعلى م متوقعةل خسائر االئتمان التسجييتم 

الناتجة  الخسائرتوقعة مقابل الم انساب مخصص خسائر االئتمي، يتم احتالمبدئ فانذ االعترم كبيرة في مخاطر االئتمان

 تعرضلا تحاالنسبة لبال . شهًرا( 12لمدة  قعةالمتو مانشهًرا القادمة )خسائر االئت 12ـ عن أحداث التعثر المحتملة خالل ال

  خسائرمخصص احتساب  دئي، يجبتراف المبعتمان منذ االيادة كبيرة في مخاطر االئالتي حدثت فيها ز نما ئتالا مخاطرل

 ظر عن توقيت التعثر )خسائر االئتماناالئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بصرف الن خسائر ابلمق

 اة(. عمر األد عة على مدىقوالمت
 

ان المتوقعة. ئر االئتمب خسا احتسا في سطة م المجموعة بتطبيق طريقة مبد، تقوات العقووجودن ومينين التجاريديلمل ةبسبالن

 إلىخسائر استنادا مخصص تسجل لك بدالً من ذ لكنمخاطر االئتمان ويرات في التغبتتبع المجموعة  قومال ت عليه، وبناءا

مجموعة بإنشاء مصفوفة  مجمعة. قامت اللية ت ما ا ريخ كل بيانتا في  األداةقعة على مدى عمر ر االئتمان المتوائخس

تقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئة العوامل المس مقابلالمعدلة خسائر االئتمان ب ةابقسالخبرة ال إلى تندت تسمخصصا 

مة القي تأثيرات رها با عتا فيالمجموعة  تخذأميين، من العمالء الحكون المدينين التجارييأرصدة يتعلق بما في االقتصادية.

  لك.تدة المدينين ألرصة وقعلمتال عند احتساب خسائر االئتمان اموزمنية لأللا
 

رصدة يوما باستثناء األ 90ي حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدية لمدة متعثر فكأصل المالي  لصالمجموعة األ عاملت

 ًضاأي قد تعتبر المجموعة، ذلك ومع.  سنة 2 – 1 نبي ا مح راوفترة تت متوقع سدادها خاللكوميين العمالء الح الن م ةمستحقال

 ماستال ماليةشير إلى عدم احتخارجية تلاو أية داخلالمعلومات ال تإذا كان الحاالتفي بعض  متعثركأصل مالي ال صلاأل

  طبشتبار. يتم وعة في االعجملمنية تحتفظ بها ابالكامل قبل اخذ أي تحسينات ائتما  القائمة لمبالغ التعاقديةلجموعة الم

 تدفقات النقدية التعاقدية.  رداد اللمالي في حالة عدم وجود توقع معقول الستا صلاأل
 

 مطلوبات المالية  ل ا (2
 

 والقياس  المبدئي  راف  االعت

و ح أا ربل األالقيمة العادلة من خ بالمدرجة كمطلوبات مالية  المبدئي،العتراف ، عند االمطلوبات المالية يتم مبدئيًا تصنيف

 . ا بً لك مناسان ذلة، متى كتحوط فعا  عملية وط فيأو كمشتقات مصنفة كأدوات تح  أو دائنين فأو قروض وسل رئلخسا ا
 

 لفوالس خرى والقروضالدائنة األ رصدةالدائنين التجاريين واألر ولتأجيمطوبات اللمجموعة لمالية تتضمن المطلوبات ا

 البنوك.  ى المكشوفة لد اتابسبما في ذلك الح 
 

، بالصافي بعد يينالتجار ينالدائنالقروض والسلف ووفي حالة  طلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلةتم االعتراف بجميع المي

ي تأجير لالطالع على االعتراف المبدئالمحاسبية المتعلقة بعقود ال ةالمعاملة المتعلقة بها مباشرة. راجع السياس تكاليف

 .9لمعيار الدولي للتقارير المالية قع ضمن نطاق ا تال نها إث أجير، حيلتوقياس مطلوبات ا
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 (تتمة )  القياس الالحق و المبدئي اف االعتر –األدوات المالية  3.12
 

 ( تتمة)المطلوبات المالية   (2
 

 القياس الالحق 

 :  فئتين إلى ليةبات المالوق، يتم تصنيف المطألغراض القياس الالح 
 

 أو الخسائر رباحخالل األجة بالقيمة العادلة من ات المالية المدرالمطلوب  
 القروض والسلف( طفأةجة بالتكلفة المية المدرالمطلوبات المال(  . 
 

وتعتبر ، أو الخسائر رباحألبالقيمة العادلة من خالل امدرجة ت كمطلوبا مالية  مطلوباتلمجموعة بتصنيف أي لم تقم ا

 وعة.  بالمجم صلةر األكث هي بالتكلفة المطفأة ية المدرجةلوبات الماللمطا
 

 لفوالسالقروض 
ريقة معدل الفائدة الفعلي. بالتكلفة المطفأة باستخدام ط ربحالتي تحمل  ضروالقي، يتم الحقا قياس بعد االعتراف المبدئ

طريقة إطفاء معدل   للمطلوبات وكذلك من خالاب رافاالعتء إلغا عند  الخسائر أو رباحوالخسائر في األ رباحألا جلتس

  الفائدة الفعلي.
 

و التكاليف التي تعتبر جزءا ال أ تعابازة واألالحيار أي خصم او عالوة عند تم احتساب التكلفة المطفأة اخذا في االعتبي

 . عجمالم أو الخسائر رباحاألفي بيان ل فعلي كتكاليف تمويإطفاء معدل الفائدة الج درلفعلي. يزأ من معدل الفائدة ايتج 
 

 دائنون ومصروفات مستحقة  
تم تسلمها، سواء صدرت بها فواتير  دماتخ تدفع في المستقبل لقاء والمصروفات المستحقة عن مبالغ س الدائنون يتم تسجيل

 قبل المورد أو لم تصدر. من 
 

 العتراف  ا إلغاء

 ه.سريان  أو إلغاؤه أو انتهاء هتزام المحدد أو إعفاؤاللفاء من اعمالي عندما يتم اإلاالعتراف بالتزام يتم ال 
 

ي بتعديل شروط االلتزام المالي الحالأو  بشروط مختلفة بشكل كبير،قرض من نفس المر دال التزام مالي حالي بآخعند استب

جديد، ويدرج  م تزاالتراف بعي واالصللتزام األاالعتراف باال إلغاءيل أو التعديل كشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبدب

 . معالمج  أو الخسائر رباحي القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان األفالفرق 
 

 المالية   ات مقاصة األدو( 3
لمالي المجمع إذا كانت هناك حقوق المبلغ المبين في بيان المركز ا افين الموجودات والمطلوبات المالية وصة بيتم المقاصي

وجودات وتسوية  د على أساس الصافي أو استرداد المالسدا وتوجد نية سجلةالغ الملمببمقاصة اة انونية حالية ملزمق

 واحد. آنالمطلوبات في 
 

   المخزون  3.13

 . أقلايهما صافي القيمة الممكن تحقيقها أو  تكلفةبال يدرج المخزون
 

 كالتالي:  ضرةلته الحا حاموقعه الحالي ولى إ تكاليف المتكبدة حتى يصل كل منتجيتم المحاسبة عن ال
 

 المرجح المتوسط سأسا تكلفة الشراء على  - تاجرة مخزون للم 

   المتوسط المرجح اسأسالشراء على ة تكلف - مواد خام 
  المتوسط المرجح أساس تكلفة الشراء على - ومواد استهالكية   غيارقطع 

  عة  مجممالية الالة تاريخ البيانات تكلفة الشراء المتكبدة حت - الطريقبضاعة في 
 

حتى اإلنجاز والتكاليف  كاليف المقدرةلتياق العمل المعتاد ناقصا امقدر في سة الممكن تحقيقها سعر البيع اليمثل صافي القيم

 درة الالزمة حتى البيع. المق
 

 نهاية الخدمة للموظفين   مكافأة 3.14

راتب النهائي وطول فترة الإلى  أة يستند عادةً كافهذه الم اقموظفيها. إن استحقمجموعة مكافأة نهاية الخدمة لجميع تقدم ال

ه المكافآت يتم تسجيلها لهذ ة. إن التكاليف المتوقعةمن فترة الخدمى إتمام الحد األدنإلى  يخضعلموظفين وخدمة ا

 قة على مدى فترة الخدمة.  كمصروفات مستح 
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 ( تتمة)ة للموظفين  خدمنهاية الة مكافأ 3.14

ة، امة للتأمينات االجتماعيظفين الكويتيين بدفع اشتراكات للمؤسسة العذلك، تقوم المجموعة بالنسبة للموإلى  فةإضا

ات ى هذه االشتراكلتزامات المجموعة علتقتصر ا اتب الموظفين.روئوية من نسبة م أساساالشتراكات على وتحتسب هذه 

 قها. حقا عند است وفالتي تسجل كمصر
 

 مخصصات   3.15

نه  حدث وقع في الماضي كما أاستداللي( ناتج عن أو  لتزام حالي )قانونيسجل المخصصات عندما يكون على المجموعة ات

 موثوق. ير قيمته بشكل ية التزام ويمكن تقدل منافع اقتصادية لتسومثموارد ت استخدامإلى  أن تظهر الحاجةمن المحتمل 
 

بل الضرائب بحيث يعكس، وفقاً يتم خصم المخصصات باستخدام معدل حالي ق لزمنية لألموال ماديا،ة اير القيمأثإذا كان ت

ليف نتيجة مرور الوقت كتكا ص في المخصخصم، تتحقق الزيادة خدام العند است لتزام.، المخاطر المرتبطة بااللما هو مالئم

 تمويل.
 

 ودات المحتملة  مطلوبات والموجال  3.16

صاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق الموارد يان المركز المالي المجمع ولكن يتم اإلفمطلوبات المحتملة في بال تم إدراجي ال

 .صادية مستبعداً لتي تشتمل على منافع اقتا
 

  يكون تحقيق منافع صاح عنها عندما المجمع بل يتم اإلف من بيان المركز الماليض المحتملةال يتم إدراج الموجودات 

 حاً. مرج قتصادية ا
 

 األجنبية  العمالت  3.17

المجموعة  كل شركة في م ولرئيسية للشركة األم. تقة للمجموعة بالدينار الكويتي وهو العملة اتعرض البيانات المالية المجمع

ية. ئيسعملة الرالركة باستخدام تلك المدرجة في البيانات المالية لكل شسية لها، كما يتم قياس البنود ئيحديد العملة الربت

 األرباحإلى  نيفها الخسائر المعاد تصأو  أجنبية تعكس األرباحلطريقة المباشرة للتجميع وعند بيع شركة تستخدم المجموعة ا

 . قةتخدام هذه الطريلناتج عن اسئر المبلغ اسا خ الأو 
 

 رصدةالمعامالت واأل
اً لسعر الصرف الفوري الرئيسية لكل منها وفقلة عة بالعممومن قبل شركات المج دئيا قيد المعامالت بعمالت أجنبية يتم مب

 عاملة لالعتراف ألول مرة. في تاريخ تأهل الم
 

 سية وفقاً لسعر الصرف الفوري فيئيالعملة الرإلى  مالت أجنبيةالمدرجة بع يةوجودات والمطلوبات النقديتم تحويل الم

 الخسائر. أو  قدية في األرباحتحويل البنود النأو  ةسوية من التتج وتسجل الفروق النا تاريخ البيانات المالية المجمعة. 
 

خ بية باستخدام أسعار الصرف كما في تواريجنتكلفة التاريخية بعملة أل البنود غير النقدية التي يتم قياسها باليتم تحوي

تخدام أسعار نبية فيتم تحويلها باسأج  لة بعملة ادوفقاً للقيمة الع لبنود غير النقدية التي يتم قياسها المعامالت المبدئية. وبالنسبة ل

من تحويل البنود غير النقدية  ة الخسارة الناتج أو  الربحتم فيه تحديد القيمة العادلة. تتم معاملة الصرف كما في التاريخ الذي 

ند )أي ان فروق  للبالعادلة ة ن التغير في القيمالخسارة الناتجة مأو  عتراف بالربحقيمة العادلة بما يتماشى مع االالالمقاسة ب

ضا ايالخسائر يتم أو  األرباحأو  خرىات الشاملة األيرادالعادلة في اإل خسائر قيمتها أو  تدرج أرباحالبنود التي تحويل 

 الي(.الخسائر على التوأو  األرباحأو  ىخرات الشاملة األيرادتسجيلها في اإل
 

أو   زء منها(أو ج ات )إيرادأو  مصروفاتأو  بدئي ألصلالمالعتراف ا الذي سيستخدم عند عند تحديد سعر الصرف الفوري

و التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة ه دمة، فإن تاريخ المعاملةالتزام غير نقدي متعلق بدفعات مقأو  د أصلعند استبعا 

أو   لغ مدفوعةمبا جود عدة و المقدمة. في حالة ير النقدي الذي نشأ عن تلك الدفعاتااللتزام غأو  اف المبدئي لألصلترباالع

 مقدما.   مستلم من الدفعاتأو  عاملة لكل مبلغ مدفوعيخ الملى المنشاة تحديد تارقدما، فيجب عمستلمة م
 

 ةشركات المجموع
في تاريخ نار الكويتي بأسعار الصرف السائدة الديإلى  وبات للشركات األجنبيةطلعند التجميع، يتم تحويل الموجودات والم

صرف السائدة في تواريخ المعامالت.  لهذه الشركات بأسعار الائر الخسأو  رباحمعة، وتحول بيانات األلمج لمالية اا البيانات

ع شركة  . عند بيخرىات الشاملة األيراداإلالناتجة عن التحويل بغرض التجميع ضمن  يةوق تحويل العمالت األجنبتدرج فر

 الخسائر.أو  األرباحإلى  بهذه الشركة األجنبيةلق المتع رىخ ات الشاملة األيرادأجنبية، يعاد تصنيف بند اإل
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 ( تتمة)العمالت األجنبية   3.17

 ( تتمة ) ةشركات المجموع
وبات مطلودات والوج قيمة الدفترية للمللة وأي تعديالت على القيمة العادلشهرة ناتجة من حيازة شركة أجنبية تتم معاملة أية 

مالت األجنبية يتم تحويلها بسعر الصرف الفوري لتحويل العزة كموجودات ومطلوبات للشركة األجنبية وناتجة من الحياال

 لية المجمعة.ما الالبيانات في تاريخ 
 

 بعد فترة البيانات المالية المجمعة احداث  3.18

ول ظروف وقعت في نهاية فترة اعتمادها لإلصدار ح  بلوق المجمعة يةرة البيانات المالبعد فت اتإذا تلقت المجموعة معلوم

مالية مبالغ المسجلة في البيانات العلى الذا كانت المعلومات تؤثر مالية المجمعة، تقوم المجموعة بتقييم ما إالبيانات ال

 حداث التي أدتاألكس بحيث تع عةنات المالية المجمي البيا ف ة بتعديل المبالغ المسجلةالمجمعة للمجموعة. وتقوم المجموع

 تعلق بتلك الظروف في ضوءتحديث اإلفصاحات التي تإلى  معة، باإلضافةالتعديل بعد فترة البيانات المالية المج إلى 

المجموعة   لن تقوم، البيانات المالية المجمعةتعديالت بعد فترة إلى  ي أحداث ال تؤدي ومات الجديدة. في حالة وقوع أالمعل

أو  بيعة الحدث وتقدير تأثيره المالية المجمعة، ولكن سوف تقوم باإلفصاح عن طفي البيانات المالي لةمسج مبالغ الالبتغيير 

 لك ممكناَ. متى كان ذ – لتقييمهذا ا إجراءعدم إمكانية بيان 
 

 معلومات القطاعات   3.19

دم  ل عنها تكاليف. تستخ حمويتات إيرادا التي ينتج عنه مالعطة األنشميز من المجموعة يضطلع بأ إن القطاع هو جزء م 

 بسمات اعات التشغيل التي تتميزخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تجميع قطة الشركة األم قطاعات التشغيل لتإدار

ير بشأنها بصفتها التقار ادكان ذلك مالئًما ويتم إعدالمنتجات والخدمات ونوعية العمالء متى اقتصادية مماثلة وتتشابه في 

 اد تقرير عنها. عدن إاعات يمكقط
 

   محاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات ال      -4
 

افتراضات تؤثر على المبالغ ة وضع أحكام وتقديرات وداراإللب من ية المجمعة للمجموعة يتطالبيانات المال إعدادإن 

ات المحتملة. ، واإلفصاح عن المطلوبا بهلمتعلقة ا طلوبات واإلفصاحاتدات والمجوات والمصروفات والمويرادالمسجلة لإل

مة الدفترية ى القيتتطلب تعديال جوهريا عل نتائجإلى  تراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إن عدم التأكد من هذه االف

 لمتأثرة في المستقبل. وبات اللموجودات والمطل
 

 الجوهرية كام  حاأل 4.1

على  والتي لها التأثير األكثر جوهرية لتاليةباتخاذ األحكام ا ةداراإلعة قامت موات المحاسبية للمج ق السياسبيتط في إطار

 لمجمعة:ا المبالغ المدرجة في البيانات المالية
 

 ن بيع البضاعة  ناتجة من عقود مع العمالء التي تتضمات ال يراداإل
سليم المجمعة يعتبر نقطة ت ةشأ يسي للمنرئالتزام األداء ال الء، فإنعمالإلى  تتعلق ببيع بضاعةات إيرادعند االعتراف ب

نشأة بتقديمها،  البضاعة التي تعهدت الم سيطرة علىت الذي يتسلم فيه العميل الالوق العميل، حيث يعتبر ذلكإلى  البضاعة

 لى مزايا الوصول غير المقيد. وبالتالي، السيطرة ع
 

 جودات المالية لموتصنيف ا 
تقييم  و وجوداتمظ بالالذي يتم ضمنه االحتفا  مالعتقييم نموذج األإلى  داً استنا ية الالم ت ف الموجوداينتحدد المجموعة تص

 قائم.ل المبلغ الفقط على أص ةائدوالفصل المبلغ مدفوعات أل مثمالي تل الة لألصما إذا كانت الشروط التعاقدي
 

 ر موعة كمستأجالمج -ي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاءلتا  تأجيرد ال وق تحديد مدة ع
قد جانب أي فترات تتضمن خيار مد فترة عإلى  رلعقد التأجي لغاءإلصفها مدة غير قابلة لعة مدة عقد التأجير بوجموتحدد الم

حالة عدم التأكد ي أي فترات يشملها خيار إنهاء عقد التأجير فأو  ،ممارستهقولة من كد بصورة معالتأجير في حالة التأ 

 ته. ممارس بصورة معقولة من 
 

كام في تقييم ما إذا كان من المؤكد  عة باألح ن المجمو. وتستعيتمديد واالنهاءال اتير للمجموعة خيارتأج عقود ال عضتتيح ب

ق حافزاً حقت أم ال. أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التيد التأجير انهاء عقأو  دتجديمعقولة ممارسة خيار بصورة 

إذا كان مدة عقد التأجير ، تعيد المجموعة تقييم ريخ بداية عقد التأجيرتا  . وبعداءنهاالأو  يدار التجداقتصادياً لممارسة خي

عدم  أو  لى قدرتها على ممارسةجموعة ويؤثر عويقع في نطاق سيطرة الم تغير جوهري في الظروفأو  هناك حدث

ينة لألصل مع تطويرات ضعوأو  أجرةارات مستل انشاء تحسينات جوهرية على عقمث) لغاءاإلأو  ممارسة خيار التجديد

 المؤجر(.
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 ( تتمة)  محاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات ال      -4
 

 ( تتمة)  ريةالجوهحكام  األ 4.1
 

 ( تتمة )  موعة كمستأجر المج -ي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاءلتا  تأجيرد ال وق مدة عتحديد 
 لغاءلإلات القصيرة غير القابلة ذات الفترقود التأجير لع بالنسبة يرتأج من مدة عقد ال جديد كجزءأدرجت المجموعة فترة الت

فقط  تأجيراالنهاء كجزء من مدة عقد الخيارات ن ترات التي تتضمذلك، تم تسجيل الفإلى  سنوات(. إضافة 5لى إ 3أي )

 معقولة.   عندما يكون عدم ممارستها مؤكدا بصورة
 

 ضات  واالفترا التقديرات  4.2

لعدم التأكد من   خرىسباب المستقبلية والمصادر الرئيسية األرئيسية التي تتعلق باألال تراضاتفاالتم أيضا عرض 

تعديل مادي على القيم إلى  ن تؤديلتي تنطوي على مخاطرة جوهرية بأ جمعة والمانات المالية االتقديرات بتاريخ البي

انات المالية المجمعة د البيالفردية حول بنوات إليضاح ا منلمالية الالحقة، ضل السنة اللموجودات والمطلوبات خالالدفترية 

نات المالية المجمعة. ولكن  د البيا داالمتاحة عند إعالمؤشرات إلى  تقديرات وافتراضات المجموعةذات الصلة. تستند 

تي جة والاتلنالظروف اأو  السوقغيرات في قبلية قد تتغير نتيجة للتوف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستالظر

 ات عند حدوثها. مجموعة. تنعكس هذه التغيرات في االفتراضتخرج عن نطاق سيطرة ال
 

 تحديد المقابل المتغير 
 لق بالبضاعة المرتجعةأخذا في االعتبار الخبرة السابقة فيما يتع لمقابل المتغير الذي يتم تحديدهتقدير ال م ممارسة أحكاميت

أو  عندما تتضمن البضاعةأو  لمبرم مع العميلالرتجاع بموجب العقد اق اميل بح لعا المجمعة حيث يحتفظالمنشأة  إلى

جوهري من مبلغ   حتمل بصورة كبيرة أن يتم رد جزءمن الم ونت إال عندما يكايرادالخدمات مكون متغير. ال تسجل اإل

 ل المتغير. مقاببالمرتبط الد عامل مع عدم التأكالحقا التة بموجب العقد عندما يتم ات المتراكمة المسجليراداإل
 

 الك ية للموجودات القابلة لالستهنتاجاإل مارعاأل
استنادًا إلى الية المجمعة الستهالك في تاريخ البيانات المقابلة لالية للموجودات ج نتااإل عمارة تقديرها لألدارتراجع اإل

تغيير في  إلى  يؤدي ئة التكنولوجية ما قد لبيقادم ابتق ذه التقديرات يتعلحول ه قع للموجودات. إن عدم التأكداالستخدام المتو

 كنولوجيا المعلومات.  بعض البرامج ومعدات ت
 

 لمخزون  صص انخفاض قيمة امخ
صص اخذا في صص انخفاض قيمة المخزون درجة من التقديرات واالحكام. يتم تقييم مستوى المخ يتطلب احتساب مخ 

 تؤثر على تقادم المخزون.  تيال خرىوالعوامل األون المخز دمقا ثة في المبيعات وتديالح  االعتبار الخبرات
 

 شركة زميلة  قيمة  انخفاض
بدئيا  ة حقوق الملكية المحاسبية للشركات الزميلة، حيث يتم مشركات زميلة وفقا لطريق يتم المحاسبة عن االستثمار في

ة في صافي عمولحيازة في حصة المج د ايما بعف اتغيرذلك مقابل الت تثمارات بالتكلفة ويتم تعديلها بعدإدراج هذه االس

ات المالية المجمعة لمجموعة في تاريخ البيان أي خسائر لالنخفاض في القيمة. يجب على اناقصاً  موجودات الشركة الزميلة

ن مكلمغ اة بتقدير المبلدارلة وجود هذه المؤشرات، تقوم اإلتقييم ما إذا وجد أي مؤشرات على انخفاض القيمة. وفي حا 

ت(. إن تحديد مؤشرات انخفاض القيمة إن وجدتحديد حجم خسائر انخفاض القيمة ) ضغره للشركة الزميلة لداداستر

 ة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات جوهرية.دارها تتطلب من اإلالمبالغ الممكن استرداد وتحديد
 

 لشهرة انخفاض قيمة ا 
. ويتطلب ذلك تقدير القيمة قلاألسنوي على  أساسعلى مة ض القيفا نخ ال ا تعرضت الشهرةتقوم المجموعة باختبار ما إذ

اثناء   لتي يتم توزيع الشهرة عليها. إن تقدير القيمةالنقد ا إنتاجام لوحدات القيمة اثناء االستخدأو  تكاليف حتى البيعدلة للالعا 

اختيار ى إل النقد باإلضافة تاجإن ن وحدةم عةتوقالمستقبلية المجموعة وضع تقدير للتدفقات النقدية االستخدام يتطلب ن الم

 قيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية. ساب المعدل الخصم المناسب الحت
 

غير   يةنتاجاإل عمارألذات ا األخرى ة والموجودات غير الملموسةالمالية بخالف الشهرقيمة الموجودات غير ض فاانخ
 المحددة  

ذات  خرىاألدات غير الملموسة جوالمووالمالية بخلف الشهرة ر يوجودات غملا قيمةييم انخفاض تقوم المجموعة بتق

الصلة  ذي روف المتعلقة بالمجموعة واالصل ييم الظنات المالية المجمعة لتقفي تاريخ البيا  ية غير المحددةنتاج اإل ارمعألا

. للألصالممكن استرداده  لغبحديد المت يتمنخفاض القيمة، على ا القيمة. في حالة وجود ما يدلانخفاض إلى  ؤديوالتي قد ت

تقديرات د من الام والتي تتضمن عدالستخدحسابات القيمة أثناء اأو  البيعاليف حتى كضمن ذلك القيمة العادلة ناقصا التيتو

 يسية.  واالفتراضات الرئ
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 )تتمة(   راضات المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفت     -4
 

 ( مةتت)اضات  تر واالف تقديرات ال  4.2
 

 خرىالمدينة األ  رصدةالعقود واألاريين وموجودات المتوقعة للمدينين التج مخصص خسائر االئتمان 
 مطفأةبالتكلفة الالمدرجة الدين بطة بأدوات المرتئر االئتمان المتوقعة ييم خسا تقستقبلي بم أساسموعة على المج تقوم 

خالت لحساب داضات واختيار المترفكاماً لوضع هذه االأح  المجموعة مالئتمانية(. تستخد)بخالف التسهيالت المجموعة ل

كل تقديرات المستقبلية في تاريخ الة وظروف السوق الحاليموعة وللمج الحسابات التاريخية استنادًا إلى يمة انخفاض الق

 انات مالية مجمعة.  بي
 

سطة الحتساب  جموعة بتطبيق طريقة مبالم، تقوم ىخرالمدينة األ دةرصواأل نين التجاريين وموجودات العقود سبة للمديبالن

ذلك تعمل على تسجيل  من ال ت في مخاطر االئتمان وبدبالتالي، ال تقوم المجموعة بتتبع التغييراخسائر االئتمان المتوقعة. و

فوفة  مصمجموعة بإنشاء ال داة المالية. قامتعلى مدى عمر األ خسائر االئتمان المتوقعةإلى  تنادااسمخصص خسائر 

نين والبيئة مقابل العوامل المستقبلية المتعلقة بالمدياريخية في خسائر االئتمان ويتم تعديلها خبرتها التإلى  تستند صاتمخص

 يرات. قدختلف النتائج الفعلية عن هذه التت قد االقتصادية.
 

 قياس القيمة العادلة  
عار سوق نشط(. ويتضمن ذلك  عندما ال تتوفر لها أسة )اليت المواة العادلة لألدقيميب تقييم لتحديد الة أسالداردم اإلتستخ 

ألداة المالية. لوضع هذه  ا عيرلمشاركين في السوق في تسافتراضات تتوافق مع الطريقة التي يتبعها اوضع تقديرات و

مستمرة.   ورةبص وافرةمتات قد ال تكون يانان، إال أن هذه البلحوظة قدر اإلمكالبيانات المإلى  ةدارت، تستند اإلضا االفترا

 لتيرة عن األسعار الفعلية اات المتاحة. قد تختلف القيم العادلة المقدة باستخدام أفضل المعلومدارلة، تقوم اإلوفي هذه الحا 

 تاريخ البيانات المالية المجمعة.ي يتم تحقيقها في معاملة متكافئة فس
 

 لمتزايد  ض اتقدير معدل االقترا  –عقود التأجير 
 إنها تستخدم معدل االقتراض المتزايدلي فضمني في عقد التأجير وبالتا الفائدة ن تحدد بسهولة معدل الة أللمجموع كن ال يم

تراض، على الذي يتعين على المجموعة سداده لالق هو معدل الفائدة دل االقتراض المتزايدمع مطلوبات التأجير. إن لقياس

صل المرتبط بحق  لألماثلة صول على أصل ذي قيمة مللح مة الالزل مماثل، األموا ماندة مماثلة ومقابل ضمدى م

على المجموعة " سداده، والذي يتطلب   ما "يتعين تراض المتزايدمعدل االق لذلك يعكس يئة اقتصادية مماثلة.في باالستخدام 

إلى  تحتاج دما عنأو  ل(ويفي معامالت تم دخلالتابعة التي ال ت ظة )مثل الشركاتقديًرا في حالة عدم توفر معدالت ملحوت

 بعة(.لة الرئيسية للشركة التا تأجير التي يتم توقيعها بعملة مغايرة للعمد الأحكام عقد التأجير )مثل عقوو  س شروطتعديل لتعك

( عندما  سوقالفائدة في ال سعارأمالحظتها )مثل باستخدام مدخالت يمكن  تراض المتزايدتقوم المجموعة بتقدير معدل االق

 .الفردي للشركة التابعة( مانيالمنشأة )مثل التصنيف االئتب الخاصةبعض التقديرات  جراءإلبة ة ومطلوح تا تكون م
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 ات من العقود مع العمالء يراداإل    - 5
 

 ات  يرادمعلومات اإل  وزيعت    5.1

 ات:المبيعات والخدمع نوى إل استنادا ء العمالن العقود مع ات المجموعة الناتجة مإيرادتحليل  فيما يلي
 

 
2020 

 دينار كويتي 

2019 

 ي يت دينار كو

   ت الخدماأو   أنواع البضاعة 

 17,976,070 16,745,003 ر القلوي بيع الكلو

 9,704,366 10,169,095 المواد الصناعية بيع 

 636,055 591,993 يمائية  خدمات مزج المواد الك

 588,860 624,941 لمياه الجوفية ت ازانا لخ  د الكلور سيي أكثان  نتاجنع إلإنشاء مص

 25,057 84,994 خدمات لوجستية 

 ───────── ───────── 

 28,930,408 28,216,026 مالء ات من العقود مع الع يرادإجمالي اإل 

 ═════════ ═════════ 

   

   افية األسواق الجغر

 25,387,072 25,863,671 يجياون الخلالكويت ودول مجلس التع

 3,310,059 2,225,282 وشمال أفريقيا وبا أور

 233,277 127,073 آسيا

 ───────── ───────── 

 28,930,408 28,216,026 من العقود مع العمالء   ات يرادإجمالي اإل 

 ═════════ ═════════ 

   

   ات يرادباإلتوقيت االعتراف  

 27,680,436 26,914,098 زمنية معينة  بضاعة وخدمات محولة عند نقطة

 1,249,972 1,301,928 ولة على مدار الوقتبضاعة وخدمات مح 

 ───────── ───────── 

 28,930,408 28,216,026 الء من العقود مع العم  ات يرادإجمالي اإل 

 ═════════ ═════════ 
 

 عقود ال أرصدة   5.2

 2020 

 دينار كويتي 

2019 

 دينار كويتي 

   

 6,708,669 9,617,069 ( 13اح يضمدينون تجاريون )إ

 ═════════ ═════════ 

 588,860 593,585 ( 13)إيضاح موجودات عقود  

 ═════════ ═════════ 
   

هذا الحساب   أرصدةوعلى هذا النحو، تتباين المكتسبة من خدمات اإلنشاءات قيد التنفيذ. ات يرادود باإلتتعلق موجودات العق

 السنة.  فيذ في نهايةلتنا ات قيدءا اإلنش ى عدد خدماتوتتوقف عل
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 السنة   ربحرة( )خسا    - 6
 

 ربح السنة بعد تحميل ما يلي:)خسارة( درج ت

 
2020 

 دينار كويتي 

2019 

 دينار كويتي 

   مة:  مقدالخدمات  الو  مبيعات المدرجة ضمن تكلفة  

 2,425,589 2,627,434 تكاليف موظفين

 3,111,452 3,069,274 (8 ت )إيضاحداومنشآت ومعمتلكات  استهالك م

 70,800     - إطفاء أصل غير ملموس 

 42,272 36,990 (9وجودات حق االستخدام )إيضاح هالك ماست

 10,610,510 11,211,326 ( 12 إيضاح) مصروفاتمسجلة كالن مخزوالتكلفة 

 266,295 233,964 ( 9 إيضاح) صروفات متعلقة بعقود قصيرة األجلم

   
   : يةإدارمية وعمو ات روفة ضمن مصرجمد

 2,079,823 1,910,667 تكاليف موظفين

 105,252 79,123 (8تهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات )إيضاح اس

  212,448  236,630 (9الستخدام )إيضاح دات حق اوجواستهالك م
 

 

 
2020 

 دينار كويتي 
2019 

 ويتي دينار ك

   :  أخرى صروفات م ة ضمن رجمد

 246,641 197,200 موظفين تكاليف

 31,272 3,251 (8متلكات ومنشآت ومعدات )إيضاح استهالك م
 

 ة: لمقدملخدمات اابقة تكلفة المبيعات وامط
2020 

 ي دينار كويت

2019 

 ار كويتي دين 
   

 583,879 559,589 يناير   1مواد خام كما في 

 10,584,835 11,188,682 سنة  شتريات خالل ال م 

 (559,589) (436,936) ( 12  إيضاح )  ديسمبر   31في  مواد خام كما 

 ─────── ─────── 

 10,609,125 11,311,335 ة  الل السن خ  نتاج اإلإلى  حولة الم مواد الخام تكلفة ال 

 1,099,933 1,098,548 يناير   1الجاهزة كما في  البضاعة 

 (1,098,548) (1,198,557) ( 12 إيضاح )ديسمبر    31اهزة كما في البضاعة الج 

 ─────── ─────── 

 10,610,510 11,211,326 ( 12  إيضاح نة )الس عة المسجلة كمصروف خالل البضا  تكاليف 

   

 2,425,589 2,627,434 ين  موظفيف  تكال

 3,111,452 3,069,274 متلكات ومنشآت ومعدات استهالك م 

 42,272 36,990 حق االستخدام   استهالك موجودات 

 70,800     - ستخدام  اصل حق اال طفاء إ

 266,295 233,964 صيرة االجل  لتأجير ق مصروف متعلق بعقود ا

 3,571,793 3,107,763   أخرى عة صروفات متنوم

 ─────── ─────── 
 20,286,751 20,098,711 

 ═══════ ═══════ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 تابعة ا الش.م.ك.ع. وشركاته صناعيةشركة الكوت للمشاريع ال

 

 معةالمج نات المالية بيا ل الإيضاحات حو

 2020ر ديسمب 31كما في وللسنة المنتهية في 
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 السهم  ربحية     - 7
 

ة العادي سهماألالمتوسط المرجح لعدد  ربح السنة على ارة()خسق قسمة ريية عن طساسم األية السهربح مبالغ تحتسب 

وسط المرجح لعدد  ربح السنة على المت ارة(س)خ ريق قسمة تسب ربحية السهم المخففة عن طالقائمة خالل السنة. وتح 

 سهمافة األويل كرها عند تح داسيتم إصية التي العاد سهمالعادية القائمة خالل السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد األ سهمألا

ية والمخففة  سا سالسهم األ أدوات مخففة قائمة، فإن ربحيةرا ألنه ليس هناك عادية. ونظ أسهمإلى  ةعادية المحتملة المخففال

 متطابقة.

 2020 2019 
   

 4,786,229 ( 2,464,435) )دينار كويتي( سنةربح ال خسارة()

 ─────── ─────── 

 100,900,800 100,900,800 ( أسهم) ة خالل السنةالقائم سهمألعدد ارجح لالمالمتوسط 

 ─────── ─────── 

 47.43 ( 24.42) ية والمخففة )فلس( ساسهم األالسربحية 

 ═══════ ═══════ 
 

خ ة وتاريعية المجملبين تاريخ البيانات الما  محتملة عادية أسهم أو  عادية أسهمتتضمن  أخرىيكن هناك أي معامالت  لم

 المالية المجمعة.  هذه البياناتالتصريح بإصدار 

 



 

 شركاتها التابعة ش.م.ك.ع. واريع الصناعية شركة الكوت للمش

 عةالمجملبيانات المالية ت حول احا إيضا

 2020 ديسمبر 31كما في وللسنة المنتهية في 
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات  - 8

 سيارات   بات  أثاث وتركي   ن مكائ و  آالت  مباني *   
 سمالية  رأ  أعمال 

 جموع  لم ا قيد التنفيذ 
 دينار كويتي   نار كويتي  دي دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   

       : لتكلفة ا

 51,761,698 2,972,953 4,741,427 1,271,499 32,549,866 10,225,953   2019يناير   1ي ف

 5,918,580 5,701,275 124,071 45,575 47,659     -   إضافات 

     - (4,745,843)     -     - 4,559,290 186,553 تحويالت  

 (6,961)     - (468) (67) (4,616) (1,810) حويل فروق الت
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 57,673,317 3,928,385 4,865,030 1,317,007 37,152,199 10,410,696   2019ديسمبر   31في 

 1,595,145 1,449,205 48,127 66,222 16,959 14,632   إضافات 

 (10,112)     - (6,275)     - (3,837)     - مستبعدات 

 (183)     - (1) (22) (59) (101)  حويلق التوفر
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 59,258,167 5,377,590 4,906,881  1,383,207 37,165,262 10,425,227   2020ديسمبر   31في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

       اء: ف الطك وا الاالسته 

 36,915,947     - 3,461,159 1,016,285 24,293,886 8,144,617   2019يناير   1في 

 3,247,976     - 321,679 157,426 2,384,415 384,456 لمحمل للسنة  االستهالك ا

 (4,781)     - (395) (53) (3,071) (1,262) حويل فروق الت
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 40,159,142     - 3,782,443 1,173,658 26,675,230 8,527,811   2019سمبر  دي  31في 

 3,151,648     - 316,423 129,698 2,353,443 352,084 نة  ستهالك المحمل للس اال

 (10,112)     - (6,275)     - (3,837)     - االستهالك المتعلق بالمستبعدات 

 3,438,662 3,438,662     -     -     -     - يمة ** قخفاض الان

 (7,285)     - (355) (166) (5,374) (1,390) حويل تفروق ال
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 46,732,055 3,438,662 4,092,236  1,303,190 29,019,462 8,878,505   2020ديسمبر   31في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

       الدفترية:  صافي القيمة 

 12,526,112 1,938,928 814,645 80,017  8,145,800 1,546,722   2020ديسمبر   31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 17,514,175 3,928,385 1,082,587 143,349 10,476,969 1,882,885   2019ر  ديسمب 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

════════ 
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 ت )تتمة( ومنشآت ومعدا تلكات مم - 8
 

الية، قامت . خالل السنة الح كويت على أرض مستأجرة من الهيئة العامة للصناعةال عة مبنى مقام في دولة* لدى المجمو

   .سنوات  5لمدة  بنىذا المر هيتأج  عقدد بتجدي ةداراإل
 

كيبات والتجهيزات(، التي تتكون من التر) اتاالنشاء أعمالاض القيمة تخفيض قيمة انخفتمثل خسائر  ،2020ة ** في سن

ة بعد قرار نشأ انخفاض القيم .("Ferric Chloride CGUالجديد )" نتاجاإلبخط  لقةمكائن والمعدات المتعوال

جي للمساعدة في اختبار خار ةإداربتعيين خبير  ةداراإلامت ق .نتاجاإلبحية خط را لعدم رظوع نمشرالبوقف  ةداراإل

 انخفاض القيمة. 
 

قام فترة التقديرات، فقد خالل  أرباح أي متوقع أن يحقق ال عملياته بعد، وليس من دأ يب لم نتاجاإلط أن خ أخذا في االعتبار 

جودات  ى البيع للموتكاليف حتالادلة ناقصا تقييم القيمة الع ه من خاللداستردا كنخارجي بتحديد المبلغ الممالخبير ال

ذا التحليل، فقد جة لهنتي. وذات الصلة نا حة علالمقارنة المتا معامالت العدم توافر نظرا لباستخدام طريقة التكلفة  يةساساأل

 Ferric)" إنتاجخط  لية مقابلا سنة الح الر كويتي في دينا  3,438,662مصروف انخفاض القيمة بمبلغ  ةداراإلسجلت 

Chloride CGU") مخصص. تم تسجيل 2020بر ديسم 31في  ا دينار كويتي كم 4,688,662غ بقيمة دفترية بمبل  

 الخسائر المجمع للسنة المنتهية بذلك التاريخ. أو  ألرباحافي بيان  كبند منفصل ضهمة وعرانخفاض القي
 

 لي:ائر المجمع كما يسالخ أو  حا بالك المدرج في بيان األرتم توزيع االسته

 
2020 

 ار كويتي يند

2019 

 ويتي دينار ك
   

 3,111,452 3,069,274 ( 6يضاح تكلفة مبيعات وخدمات مقدمة )إ

 105,252 79,123 ( 6 إيضاح) يةإدارومية  مصروفات عمو

 31,272 3,251 (6)إيضاح  أخرىمصروفات 

 ─────────

─ 
─────────

─ 
 3,151,648 3,247,976 

 ═════════ ═════════ 
 

 أجير لت عقود ا - 9
 

 ر  المجموعة كمستأج 

.  ةالمجموع تخدمة في عملياتل وسيارات مسا مي مكتبية ومساكن إلقامة العلدى المجموعة عقود تأجير عديدة لمبان

المعدات  وت سياراالر ما تتراوح مدة عقود تأجي وات بينما عادةً سن 5إلى  1ادة ما تتراوح مدة عقود تأجير العقار من وع

كية المؤجر في الموجودات  طبقا لعقود التأجير مكفولة بضمان مل وعةالتزامات المجمن إات. نوس 3إلى  1ن م خرىاأل

 مستأجرة.    ال
 

االعتراف  إعفاءاتشهراً. وتطبق المجموعة  12أجير لممتلكات ومعدات تبلغ مدتها تالد عقوبعض ما لدى المجموعة ك

 العقود. على هذه  وجودات منخفضة القيمة"لمقود تأجير اقصيرة األجل" و"ع يرالتأج د قوالمتعلقة بـ "ع
 

 الحركات خالل السنة:المعترف بها و ترية لموجودات حق االستخدامفيما يلي القيمة الدف
 

 
2020 

 نار كويتي دي

2019 

 دينار كويتي 
   

 812,335 557,615     يناير 1كما في 

     - 225,287  إضافات

 (254,720) (273,620) تهالكسا روفاتمص

 ───────── ───────── 

 557,615 509,282 ديسمبر  31ما في ك

 ═════════ ═════════ 
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 ة( عقود التأجير )تتم  - 9
 

 ( مةت ت)المجموعة كمستأجر  

 قيمة الدفترية لمطلوبات عقود التأجير المعترف بها والحركات خالل السنة:فيما يلي ال

 
2020 

 كويتي دينار  

2019 

 ي كويت   دينار 
   

 812,335 567,254 يناير 1كما في 

     - 225,287  إضافات

 17,917 20,071 تراكم فائدة

 (262,998) (274,441) مدفوعات

 ─────────

─ 
─────────

 567,254 538,171 ديسمبر 31كما في  ─

 ═════════ ═════════ 

 

 
2020 

 دينار كويتي 

2019 

 كويتي   ار دين 
   

 411,343 304,208 متداول غير

 155,911 233,963 لاومتد
 

 . 26.2د التأجير ضمن اإليضاح م اإلفصاح عن تحليل استحقاق مطلوبات عقوت
 

 الخسائر:أو  احبغ المسجلة ضمن األرمبالفيما يلي ال

 
2020 

 دينار كويتي 

2019 

 دينار كويتي 

   
عمومية   روفاتص ج ضمن مدام )مدرستخ مصروف االستهالك لموجودات حق اال

 212,448 236,630  (يةارإدو

تكلفة المبيعات  تهالك لموجودات حق االستخدام )مدرج ضمن مصروف االس

 42,272 36,990   (والخدمات المقدمة

 17,917 20,071 بات التأجير لمطلو مصروف الفائدة

ات ة المبيعضمن تكلفجة قصيرة االجل )مدرمصروفات متعلقة بعقود تأجير 

 266,295 233,964 مقدمة(  ات اللخدموا

 ───────── ───────── 

 538,932 527,655 الخسائر المجمع  أو  األرباح إجمالي المبلغ المسجل في بيان 

 ═════════ ═════════ 

 

  529,293) 2020في سنة  تييدينار كو 508,405المجموعة تدفقات نقدية صادرة اجمالية لعقود التأجير بمبلغ لدى 

أجير ودات حق االستخدام ومطلوبات التدية لموج غير نق إضافات أيضا عة مجمو. ولدى ال(2019في سنة  ويتينار كدي

   .  (2019في سنة  يءشال  )  2020نة دينار كويتي في س 225,287بمبلغ 
 

 استثمار في شركة زميلة     - 10
 

  لة(، م.ك. )مقفش. البتروليةات دمرة للخ ي شركة الدف (% 37.99 :2019% )36.92 ملكية بنسبة لدى المجموعة حصة

ي  ف لغاز. تمت المحاسبة عن حصة ملكية المجموعةمتكاملة في قطاع النفط وابتقديم خدمات  وهي شركة زميلة تضطلع

في أية سوق   طة طريقة حقوق الملكية. والشركة الزميلة أعاله هي شركة خاصة غير مدرجةاسشركتها الزميلة بو

ة بتحديد دار، قامت اإلالحالية نةها. خالل السسهمفرة ألمتو سوق مسعرةار هناك أسع يستل لتالي،لمالية وبا ق الألورا

تبارها عدة عوامل مثل  في اع ةارداإلأخذت  شركة زميلة. ي شرات انخفاض القيمة المتعلقة باستثمارها فبعض مؤ

 لقانونيةئة االبيأو  قلسواأو  تصادالقا تية فيات غير مواييرا، وأي تغكة المستثمر فيهالتغيرات في الظروف المالية للشر

ا فيم .19-بارات كوفيدعتا الشركة المستثمر فيها بما في ذلك أعمال ؤثر علىالتي ت ةالسياسية البيئأو  صناعيالقطاع الأو 

ة  ركالش طةأنشعام في ال االنخفاضلية وخارجية للمعلومات مثل خ توجد مصادر دا، 19-كوفيدبالمستجدات المتعلقة بيتعلق 

خدمات الشركة  و أ منتجاتانخفاض الطلب على إلى  ي ما أدىقن حول الوضع االقتصادالتيمرار عدم ستوالزميلة، ا

اختبار انخفاض  إجراء ضرورةإلى  المجموعة انتهت يمتها. وبالتالي، ق كة الزميلة قد تنخفضشران الإلى  الزميلة ما يشير

 اض القيمة.  اختبار انخف إجراءفي  اعدةارجي للمسخ ةرإدا خبير نيعيوعة بتقامت المجمد. النق إنتاجالقيمة لوحدة 
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 ة )تتمة( استثمار في شركة زميل  - 10
 

 ة لتقييم انخفاض قيمة الشركة الزمي 
 اعتبارها عدة عوامل من بينها المنظورفي  ةداراإلذت أخ النقد،  إنتاجممكن استرداده لوحدة لالمبلغ الغرض تحديد 

   .ائحة فيروس كورونا ير ج نظرا لتأث النفط والغازع طالبي لقتقبلي السالمس
 

ول عليها من وحدة  صلمستقبلية المتوقع الح االقيمة الحالية للتدفقات النقدية إلى  داً تم تقدير القيمة الممكن استردادها استنا 

  تعلق ومؤيدة ت ة اضات معقولترافى إل اداخدام استناالستستخدام(. تم تحديد احتساب القيمة أثناء النقد )القيمة أثناء اال إنتاج

خمس سنوات   ات النقدية تغطي فترةموازنة(. وهذه التدفق)كجزء من الالشركة الزميلة ة إدارن قبل بالتوقعات المعتمدة م

حول  ةداراألداء السابق وتوقعات اإلإلى  % على مدار فترة التوقع استنادا3.50معدل نمو سنوي بنسبة  طبواسطة متوس

ية للفترات % )ويتم استقراء التدفقات النقد13ية هو توقعات التدفقات النقدعلى م المطبق صق. ومعدل الخ سوالورات بالتط

إلى  ةداراإلوانتهت  (. سنويا  %2معدل نمو طويل األجل بنسبة  درة بخمس سنوات بواسطة قجاوز فترة الموازنة المالتي تت

 خدام.  تة اثناء االسيملقجاوز ام تتبيع ليف التكالن القيمة العادلة ناقصا ا
 

االستخدام كما في  القيمة اثناءاستنادًا إلى النقد بالكامل  إنتاجير المبلغ الممكن استرداداه لوحدة لهذا التحليل، تم تقد تيجةن

غ  انخفاض القيمة بمبل مخصصالي، سجلت المجموعة . وبالتدينار كويتي 3,000,000بمبلغ  2020سمبر يد 31

  31دينار كويتي كما في  6,290,820بمبلغ  الستثمار بقيمة دفتريةبل االية مقا ح في السنة الويتي كدينار  2,748,204

سنة  الخسائر المجمع للأو  األرباحبيان  فيفي بند منفصل القيمة  مصروف انخفاضوعرض . تم تسجيل 2019ديسمبر 

 خ. المنتهية بذلك التاري
 

 فتراضات ي هذه االة للتغيرات فساسيدام والحخ أثناء االستقيمة لحتساب اخدمة في استاالفتراضات الرئيسية الم
 

 ل فترة التوقعات السنوي خاليرادمعدل نمو اإل 
 معدل الخصم 
 ا بعد فترة التوقعئية( المستخدمة الستقراء التدفقات النقدية فيمها يلة األجل )القيمة النمعدالت النمو طو 

 

 عة التوقخالل فتر ويات السنيرادمعدل نمو اإل
ة السابقة لبداية فترة متوسط معدالت النمو المحققة خالل السنى إل السنويات يرادو اإلل نمحول معد تفتراضا د االتستن

 ة الموازنة حسب ظروف السوق المتوقعة. تره المعدالت على مدار فالموازنة. وتزيد هذ
 

 الخصممعدالت 
ية يمة الزمناالعتبار القفي  نقد آخذالا نتاجدة إلكل وح بمرتبطة لمخاطر الل تمثل معدالت الخصم تقييم السوق الحالي

تند احتساب يسات التدفقات النقدية. ذات الصلة والتي لم يتم إدراجها ضمن تقديرلألموال والمخاطر الفردية للموجودات 

ال. س المأتكلفة رالمرجح ل سطجموعة وقطاعاتها التشغيلية وي ستقى من المتو الظروف المحددة للمإلى  معدل الخصم

حقوق الملكية من العائد المتوقع   من الدين وحقوق الملكية. وت ستقى تكلفة المال كال لتكلفة رأس  مرجحمتوسط الليراعي ا

الفائدة التي تلتزم المجموعة بسدادها.   القروض ذاتإلى  عة. أما تكلفة الدين فهي تستندمور من قبل مستثمري المج لالستثما 

ى إل تقييم معامالت بيتا سنوياً استناداً  ردية. يتمالت بيتا الفمعامق تطبيق يطاعات عن طربالق ةالمرتبطالمخاطر  رجوت د

ية ض تخصيم المبلغ المحدد وتوقيت التدفقات الضريبغريالت على معدل الخصم لبيانات السوق المتاحة علناً. وتتم التعد

 ريبة.لضالمستقبلية لكي تعكس معدل الخصم ما قبل ا
 

 نمودل العديرات متق
 ة.ع المنشورأبحاث القطا  إلى فتراضاتالتستند ا

 

 الحساسية للتغيرات في االفتراضات 

كة والتي قد تتسبب في تجاوز القيمة الدفترية للشرة في االفتراضات الرئيسية تحليل حساسية لتقييم التغيرات داررت اإلأج 

 ات:لتغيراز لهذه ي عرض موج يلالزميلة قيمتها الممكن استردادها. وفيما 
 

 قيمة في  إضافياض انخفإلى  %1نوي خالل فترة التوقع بنسبة ات السيرادإلعدل نمو افي م نقصي الدسوف يؤ
 .يبا تقر دينار كويتي 171,203النقد بمبلغ  إنتاجوحدة 

 بمبلغ  د النق إنتاجوحدة قيمة في  إضافيانخفاض إلى  ( %1+% )أي 14إلى  ف تؤدي الزيادة في معدل الخصمسو
 .قريبا ت يكويتينار د 1,751,120

 في  إضافيانخفاض إلى  (يةأساسنقطة  50 – % )أي1.50إلى  لمعدل النمو طويل األج  في صالنقؤدي سوف ي
 .تقريبا  تيدينار كوي 1,201,917بلغ النقد بم إنتاجوحدة قيمة 
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 استثمار في شركة زميلة )تتمة(  - 10
 

   )تتمة( الحساسية للتغيرات في االفتراضات 

. ومن الناحية خرىفتراضات األات في ظل ثبات كافة االتراضأحد االفالتغير في ى إل هالية أعسا يالت الحسحلتستند ت

 تكون مترابطة ببعضها البعض. قدات في بعض االفتراضات ير المحتمل أن يحدث حيث إن التغيرهذا من غالعملية، 
 

   :أدناه ةمبينميلة لزالدفترية للشركة ا مطابقة ملخص المعلومات المالية للقيمةإن 
 

 رية مة الدفتالقيبمطابقة ال
2020 

 دينار كويتي 

2019 

 دينار كويتي 

   

 6,981,157 6,290,820 يناير  1في 

 105,724 (527,908) الحصة في )الخسارة( الربح 

 41,117 (14,708)  خرىاألالشاملة  اتيراداإلفي )الخسائر(  صةالح 

لة لعادالقيمة انفة كمدرجة بالمص ةالملكي حقوق دواتألتحويل احتياطي القيمة العادلة 

 55,377     -  خرىاألالشاملة  اتيراداإلمن خالل 

 (892,555) ( 2,748,204) خفاض القيمةخسائر ان
 ──────── ──────── 

 6,290,820 3,000,000 سمبر دي 31 في

 ════════ ════════ 
 

 ميلة  لز للشركة املخص المعلومات المالية 

 الزميلة:  ار المجموعة في الشركةستثملومات المالية الالمعملخص  ليالتا  دوليعرض الج 
 

 ملخص بيان المركز المالي 

 

2020 

 دينار كويتي 

2019 

 دينار كويتي 

   

 30,341,816 28,063,102   جودات متداولةمو

 17,515,017 16,449,897 موجودات غير متداولة  

 (14,664,170) (9,303,290) مطلوبات متداولة  

 (12,474,725) (15,361,039) متداولة  وبات غير لمط
 ─────── ─────── 

 20,717,938 19,848,670 حقوق الملكية  
 ════════ ════════ 

 7,870,745 7,328,129 ( %37.99: 2019% )36.92بنسبة  –ق الملكية موعة في حقوحصة المج 

 (1,579,925) ( 4,328,129) خسائر انخفاض القيمة 
 ──────── ──────── 

 6,290,820 3,000,000 تثمار المجموعة  الس القيمة الدفترية 
 ════════ ════════ 
 

   خرىاأللشاملة  ات ايرادالخسائر واإلأو  األرباح لخص بيان  م

 

2020 

 ي نار كويتدي

2019 

 دينار كويتي 

   

 23,571,727 13,587,368  اتيراداإل

 (23,293,432) (15,017,237) مصروفات ال
 ─────── ─────── 

 278,295 (1,429,869) سنةالح رب)خسارة( 

 (10,768)     - ترات الحقة الخسائر في فأو  األرباحإلى  قد يعاد تصنيفها  أخرىخسائر شاملة 

الخسائر في فترات أو  األرباحإلى  تصنيفها  يعادلن  أخرىشاملة  اتإيراد )خسائر(

 118,998 (39,837) الحقة
 ─────── ─────── 

 108,230 (39,837) الشاملة للسنة   ات يراداإلخسائر( اجمالي )ال
 ═══════ ═══════ 

 105,724 (527,908)  السنةربح ( ةرمجموعة في )خساحصة ال 
 ═══════ ═══════ 

 41,117 (14,708) للسنة   خرىاألات الشاملة يرادلمجموعة في )الخسائر( اإلحصة ا
 ═══════ ═══════ 
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 لة )تتمة( مار في شركة زميثاست - 10
 

:  2019) 2020ديسمبر  31ينار كويتي كما في د 16,012,496والتزامات بمبلغ ات محتملة لشركة الزميلة مطلوبا دىل

 .  دينار كويتي( 19,100,362
 

 الشهرة  - 11
 

 هرة الش انخفاض قيمةاختبار 
كن استرداده ممالغ المبلحديد . وتم ت2019و  2020مبر سيأجرت المجموعة اختبار انخفاض القيمة السنوي للشهرة في د

 ة من قبلتوقعة المعتمدلنقدية الماالتدفقات باستخدام النقد  إنتاجام لوحدة حساب القيمة اثناء االستخداستنادًا إلى للشهرة 

دفقات النقدية تلى الع % 11.10بنسبة المطبق خصم قبل الضرائب المعدل استقراء سنوات. تم   5العليا والتي تشمل  ةداراإل

أجرت المجموعة تحليل الحساسية من   %. 1.47ستخدام معدل النمو النهائي بنسبة با ات ة الخمس سنوترف دا بع لموقعة المت

 ومناسب.  ش معقول  المدخالت بهامويع عوامل تن خالل

 

قد الن إنتاجيمة وحدة قض في ا فانخ  أي  ةداراإلم تسجل دينار كويتي ول 8,670,296ثمة فرص بمبلغ ذا التحليل، نتيجة له

   .ةالصلذات 
 

 راضات الستخدام والحساسية للتغيرات في هذه االفتسية المستخدمة في احتساب القيمة أثناء اراضات الرئياالفت
 

 ي خالل فترة التوقعات السنويرادمو اإلل نمعد 
 معدل الخصم 
 قعوالت عد فترةقات النقدية فيما بفالتد ءامعدالت النمو طويلة األجل )القيمة النهائية( المستخدمة الستقر 

 

 ات السنوي خالل فترة التوقعيرادنمو اإلمعدل 
السنة السابقة لبداية فترة  ققة خاللالنمو المح ت متوسط معدالإلى  ات السنوييرادراضات حول معدل نمو اإلتستند االفت

 توقعة. موق السلالموازنة. وتزيد هذه المعدالت على مدار فترة الموازنة حسب ظروف ا
 

 صممعدالت الخ 
 النقد آخذا في االعتبار القيمة الزمنية اجنتالحالي للمخاطر المرتبطة بكل وحدة إل تقييم السوق ت الخصم المعد تمثل

ودات ذات الصلة والتي لم يتم إدراجها ضمن تقديرات التدفقات النقدية. يستند احتساب ية للموج خاطر الفردالملألموال و

ن المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. ة وي ستقى مالتشغيلي ا عاتهعة وقطا روف المحددة للمجموظاللى إ معدل الخصم

تكلفة حقوق الملكية من العائد المتوقع  وت ستقى الملكية.  قوق ن الدين وح عي المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال كال ميرا

ا.  موعة بسدادهلتزم المج تلتي فائدة االقروض ذات الإلى  دتستن يهلالستثمار من قبل مستثمري المجموعة. أما تكلفة الدين ف

إلى  اً  استنادبيتا سنوياً ت قييم معامالن طريق تطبيق معامالت بيتا الفردية. يتم توت درج المخاطر المرتبطة بالقطاعات ع

التدفقات الضريبية  توقيتو بيانات السوق المتاحة علناً. وتتم التعديالت على معدل الخصم لغرض تخصيم المبلغ المحدد

 ا قبل الضريبة.عدل الخصم مكي تعكس مللية المستقب
 

 تقديرات معدل النمو
 أبحاث القطاع المنشورة.إلى  ند االفتراضاتتست
 

 ات االفتراض تغيرات في لل  الحساسية
ولة في ير محتمل بصورة معقيود تغج وعدم  ةداراإلالنقد، تعتقد  إنتاجناء االستخدام لوحدة أثة للقيمة دارفيما يتعلق بتقييم اإل

 دها.  استردامكن قيمتها المإلى  النقد إنتاجلدفترية لوحدة تجاوز القيمة اإلى  ما قد يؤدينة أعاله راضات الرئيسية المبيتاالف
 

 ة. ومن الناحيخرىفي ظل ثبات كافة االفتراضات األ التغير في أحد االفتراضاتإلى  الحساسية أعاله تحليالت تستند 

 لبعض.عض االفتراضات قد تكون مترابطة ببعضها اب حيث إن التغيرات في يحدثتمل أن ة، هذا من غير المح يالعمل
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 مخزون ال - 12

 
2020 

 دينار كويتي 

2019 

 كويتي دينار  

   

صافي القيمة الممكن  أو  للتكلفة لغرض إعادة البيع )وفقاً ة وبضاعة اعة جاهزبض

 1,098,548 1,198,557 ( أقلتحقيقها أيها 

 559,589 436,936 فة( ل اً للتكخام )وفقمواد 

 1,091,324 1,445,799 غيار ومواد استهالكية )وفقاً للتكلفة(  قطع 

 ───────── ───────── 

 2,749,461 3,081,292 أقل قها أيهما  صافي القيمة الممكن تحقيأو  فة اً للتكلي المخزون وفقإجمال

 ════════ ════════ 
 

دينار كويتي( كمصروفات  10,610,510: 2019ينار كويتي )د 11,211,326 لغمب، تم تسجيل 2020 سنةل الخ 

ح يعات وخدمات مقدمة" )إيضا "تكلفة مبن م تسجيل هذا المبلغ ضمدرج وفقا لصافي القيمة الممكن تحقيقها. وتلمخزون م

6 .) 
 

 مدينون تجاريون وموجودات عقود  - 13

 
2020 

 تي يدينار كو 
2019 

 ويتي نار كيد

   

 6,863,162 9,873,793 يونمدينون تجار

 (154,493) (256,724) : مخصص خسائر ائتمان متوقعةناقصاً 

 ─────────

─ 

─────────

─  9,617,069 6,708,669 

 588,860 593,585 ت عقود داموجو

 ───────── ───────── 

 10,210,654 7,297,529 

 ════════ ════════ 
 

 يوماً.  180إلى  90تتراوح من تحق عادةً خالل فترات وتس دةينة فائجارية المدلتا صدةراأل لال تحم 
 ار منجزة ولكن التي لم يتم إصدال مالعي المقابل عن األعة فدات العقود بصورة رئيسية بحقوق المجموتتعلق موجو

ق ح الحقوما تصبنة عندالمدي رصدةاألإلى  العقود لبيانات المالية. يتم تحويل موجوداتفواتير بها في تاريخ ا
العميل. وبينما تخضع إلى  فاتورة وهذا عادةً ما يحدث عندما تصدر المجموعةتبطة بها غير مشروطة. المر
، لم تكن خسائر 9مالية معيار الدولي للتقارير الخفاض القيمة الواردة ضمن البات انالعقود أيضا لمتطلدات موجو

 ة.  يالمحددة جوهر ةانخفاض القيم
 

 التجارية المدينة: رصدةاالئتمان المتوقعة لألائر خسي مخصص لحركة ففيما يلي ا

 
2020 

 تي دينار كوي

2019 

 دينار كويتي 

   

 116,383 154,493 ايرين 1كما في 

 38,110 125,800 سائر االئتمان المتوقعة مخصص خ 

     - (23,569) مبلغ غير مستخدم مسترد  

 ─────────

─ 

───────── 
 154,493 256,724 ديسمبر 31ا في مك

 ════════ ════════ 
 

ن قعة للمدينيئتمان المتوخسائر اال عرض لمخاطر االئتمان وتحليل مخصصتتعلق بالت إفصاحات 26.1يعرض االيضاح 

 ود للمجموعة.  التجاريين وموجودات العق
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 ومدينون آخرون مدفوعات مقدماً  - 14

 
2020 

 دينار كويتي 

2019 

 ي كويت ر  ينا د

   

 844,349 878,359 ردينموى إل دفعات مقدماً 

  328,562 488,552 مدفوعات مقدماً 

 211,246 198,118 أخرى مدينة أرصدةنات وتأمي

 ───────── ──────── 

 1,565,029 1,384,157 

 ═════════ ════════ 
 

 ة.  للقيمة العادلاً معقواليبيقر تاً تقدير رىخ المدينة األ صدةرأليعتبر صافي القيمة الدفترية ل
 

  المدينة رصدةفئة من األ كلة هو القيمة الدفترية لخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالياألقصى للتعرض لمالحد 

 موجودات منخفضة القيمة.   أيال تتضمن  خرىاألالمدينة  رصدةاألإن  المذكورة أعاله.
 

 والنقد المعادل  نقدال - 15
 

 ديسمبر:   31مما يلي في النقد والنقد المعامل كون المجمع، يت فقات النقديةلتدا يانب ألغراض
 

 
2020 

 يتي دينار كو 

2019 

 دينار كويتي 

   

 22,079 15,521 د في الصندوق نق

 450,303 846,238 البنوك  نقد لدى 

 ───────── ────────

─ 
 472,382 861,759 نوك لدى الب   رصدة النقد واأل 

  ة إدار  اض ألغرالطلب والمستخدمة عند المستحقة الدفع  دى البنوك ل ة شوفك حسابات م 

 (1,233,906) (1,159,620) النقد  

 ───────── ────────

─ 
 (761,524) (297,861) دل معاالنقد والنقد ال 

 

 
═════════ ════════

═ 
 

دينار  2,250,000: 2019) تييدينار كو 2,250,000لبنوك بمبلغ ى الدى المجموعة تسهيالت حسابات مكشوفة لد

 يةأساسنقطة  100زائدا  نك الكويت المركزيب الصادر منمعدل الخصم وفقاً لالفائدة  . تستحقمانبض ةفولر مك( غيكويتي

    .  ( يةأساسنقطة  100زائدا بنك الكويت المركزي  ر منالصاد صم : معدل الخ 2019)
 

دينار كويتي(   1,016,094: 2019دينار كويتي ) 1,090,380مبلغ متاح  كان لدى المجموعة ، 2020ديسمبر  31في 

 هيالت قروض ملتزم بها غير مسحوبة.  من تس
 

 رأس المال     - 16

  سهم األ   دد ع 

   به   المصرح 

 ل والمصدر والمدفوع بالكام 

 2020 2019  

2020 

 كويتي دينار  

2019 

 دينار كويتي 

       

 10,090,080 10,090,080  100,900,800 100,900,800 ( م )مدفوعة نقداً فلس للسه 100يمة بق أسهم

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 جباري اإلياطي حتالا - 17
 

ة الشركة إدارلى توصية من مجلس بناء ع استقطاعي للشركة األم، يتم ساسالتأسيس والنظام األ قدقاً لقانون الشركات وعفو

حتياطي االإلى  ةدارمجلس اإل عضاءلسنة قبل الضرائب ومكافأة أا ربح من% بحد أدنى 10م نسبة ال تقل عن األ

% من  50نسبة  ذا تجاوز رصيد االحتياطيإ االستقطاعم وقف هذا ألالسنوية للشركة ا عموميةاالجباري. يجوز للجمعية ال

% من رأس 5إلى  لتص ةسبيع أرباح بنتوزأو  ادلة الخسائربجوز استخدام االحتياطي إال في مرأس المال المصدر. ال ي

اطيات القابلة حتيبسبب عدم وجود االباح فيها الربح بسداد توزيعات هذه األر السنوات التي ال يسمح ع فيالمال المدفو

يتجاوز  مفي السنوات التالية بذلك، ما ل ومة من االحتياطي عندما تسمح األرباحع. ويتم رد أي مبالغ مخصزيللتو

 ل المصدر. ما ال سرأ% من 50سبة االحتياطي ن
 

رأس المال  % من50ي االحتياط جاوزتاالجباري خالل السنة الحالية حيث  حتياطياالإلى  تقطاعاتاس يأ إجراءلم يتم 

 .  2020سمبر دي 31ي ف المصدر كما 
 

 ختياري الا حتياطيالا - 18
 

  % بحد10نسبة ال تزيد عن  اعاستقط تمغي أن يي للشركة األم، ينبسسا األوفقاً لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام 

جوز وقف هذه الحتياطي االختياري. ياإلى  ةدارأعضاء مجلس اإلضرائب ومكافأة ى من ربح السنة قبل الأقص

يود على وجد قة. ال تدارمية للمساهمين وبناء على توصية مجلس اإلمن الجمعية العمو السنوية بموجب قرار اعاتقطاالست

 ي.الحتياطتوزيع هذا ا
 

من رأس المال   %50السنة الحالية، حيث تجاوز االحتياطي طي االختياري خالل تيا االح إلى  استقطاعات أي إجراء تملم ي

 .  2020ديسمبر  31كما في المصدر 
 

 وسلف    روضق  - 19

 
2020 

 دينار كويتي 

2019 

 دينار كويتي 
   

 1,513,017 5,865,810 مجمل المبلغ  

 (13,017) (18,432) ة ل ؤج تمويل م ناقصاً: تكاليف 

 ─────── ─────── 
 5,847,387 1,500,000 

 ═══════ ═══════ 

 300,000 5,847,387 المتداول 

 1,200,000     - المتداول غير 
 

 االستحقاق  ي  الفائدة الفعلمعدل  

2020 

 دينار كويتي 

2019 

 دينار كويتي 

     بضمان  كفول غير م

ابحة بمبلغ  رتسهيل م

 كويتي دينار 1,500,000
ك  ن بنمعدل الخصم الصادر م

 1,500,000     - 2020مارس   25 % 2.5ا الكويت المركزي زائد

حة بمبلغ  سهيل مرابت

 دينار كويتي 7,000,000
ك  معدل الخصم الصادر من بن

     - 5,847,387 2021فبراير  15 %  1الكويت المركزي زائدا 

   ─────── ─────── 

   5,847,387 1,500,000 

   ═══════ ═══════ 
 

 ين ة نهاية الخدمة للموظفكافأم - 20
 

 للموظفين:      ية الخدمةيلي الحركة في مخصص مكافأة نها فيما 

 
2020 

 ي دينار كويت

2019 

 دينار كويتي 
   

 2,293,006 2,283,543 يناير 1كما في 

 308,210 248,839 لمحمل للسنةا

 (317,673) (656,078) مدفوعات

 ─────── ─────── 
 2,283,543 1,876,304 برديسم 31كما في 

 ═══════ ═══════ 
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 مستحقة      ومصروفات  دائنون  - 21

 
2020 

 دينار كويتي 
2019 

 دينار كويتي 

   

 2,920,496 1,893,019 ئنون تجاريوندا

 100,029 4,362 ةرباح مستحقتوزيعات أ

 1,107,047 1,137,424 ةموظفين مستحقتكاليف 

 846,227 845,224 عمالء  ة مندفعات مقدماً مستلم

 486,022 76,218 ضرائب مستحقة

 26,000     - ة مستحقةإدارلس أعضاء مج  مكافأة

 405,644 834,489 أخرىدائنة  رصدةأ

 ──────── ──────── 
 4,790,736 5,891,465 
 ════════ ════════ 

 

 طلوبات المالية أعاله:مط الوشربنود و فيما يلي
 

  يخ الشراءيوماً من تار 90ائنة فائدة وتسدد عادةً التجارية الد رصدةاأل تحملال. 
 أشهر. 3ا هفائدة ويبلغ متوسط مدت ىخرالدائنة األ رصدةال تحمل األ 

 

 . 26.2ح ايضاإلإلى  يرجى الرجوعيولة لدى المجموعة، ر السة مخاطإداروضيحات حول عمليات لالطالع على ت
 

 ملة محت  التزامات ومطلوبات  - 22
 

 سمالية التزامات رأ 22.1
  : 2019سمبر دي  31دينار كويتي ) 100,217قبلي بمبلغ ق الرأسمالي المستق باإلنفا لدى المجموعة التزامات فيما يتعل

 قيد اإلنشاء. ارية ي( فيما يتعلق بمشروعات ج دينار كويت 414,324
 

 لة مطلوبات محتم  22.2
  5,780,834واعتماد قيد التسوية بمبلغ  للمجموعة خطابات ضمان رفيةهات المصالج لدى  ، كان2020 ديسمبر 31في 
شأ  ض العقود وال يتوقع أن ينحسن أداء بعنار كويتي( فيما يتعلق بدي 5,413,297 :2019ديسمبر  31)ينار كويتي د

 ة.   مادي عنها أي التزامات
 

       عالقةطراف ذات األ إفصاحات  - 23
 

ات ات المحاصة والمساهمين الرئيسيين والشركشركاتها الزميلة وشرك موعةف ذات عالقة بالمج من األطراتتض
الدرجة  جموعة وأفراد عائالتهم منفيذيين بالمة والمسؤولين التنداراإلوأعضاء مجلس  للسيطرة المشتركة الخاضعة

سيطرة مشتركة. تتم   أو ها تأثيراً ملموساً ارسون عليي يملتاأو  لها ن الرئيسيين التي يمثلون المالكيركات األولى والش
 .  ة المجموعةإداربل امالت من قموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعال
 

المجمع وبيان  لماليفي بيان المركز ا ةالبيانات المالية المجمع ا في تاريخكممالت مسجلة معا  /أرصدة يأال توجد 
 .  عمر المج الخسائأو  احاألرب

 

 ا لعلي ة ا دارمعامالت مع موظفي اإلال
تخطيط   حية ومسؤوليةة والذين لديهم صالدارين باإلة واألعضاء اآلخردارس اإلالعليا من مجل ةدارفو اإليتكون موظ
ة العليا داري اإلائمة المتعلقة بموظفالق ةرصدنشطة المجموعة. كانت القيمة اإلجمالية للمعامالت واألومراقبة أوتوجيه 

 لي:ي ا كم

 
 في   تهية المعامالت للسنة المن ة قيم 

  مبر ديس   31
 في    القائمة كما   دة رص األ 

 ديسمبر   31

 
2020 

 نار كويتي دي
2019 

  دينار كويتي 
2020 
 ويتي دينار ك

2019 
 ر كويتي دينا 

      

 20,431 31,433  307,118 289,773 قصيرة األجل   أخرى رواتب ومزايا 

 269,112 30,881  30,076 28,651 اية الخدمة للموظفين مكافأة نه 

     -     -  27,100 60,000 لتنفيذية ة اللجان ا كافأ م

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

 378,424 364,294  62,314 289,543 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(  عالقة طراف ذات األ إفصاحات  - 23
 

 )تتمة(  ة العلياداروظفي اإلت مع مالمعامال

:  2019) 2020ديسمبر  31نة المنتهية في للس ةدارمكافأة ألعضاء مجلس اإلأي بة األم ة الشركإدارمجلس يوصي لم 

 . لسنوية للشركة األممية االتوصية لموافقة المساهمين بالجمعية العمو ضع هذه تخ  دينار كويتي(.  16,000
 

دينار كويتي للسنة  10,000ة بمبلغ دارجلس اإلاء مألعض مكافأة 2020يونيو  23 بتاريخاألم تمد مساهمو الشركة اع

خالل السنة المنتهية في   كويتي ينارد 6,000تخدمة بقيمة ر مس، تم رد مبالغ غي. وبالتالي2019بر يسمد 31المنتهية في 

 يخ. التارللسنة المنتهية بذلك  المجمعسائر الخ أو  بيان األرباحفي  أخرىات إيراديلها كم تسج وت 2020ديسمبر  31
 

      وموصى بها توزيعات مسددة  - 24

 
2020 

 دينار كويتي 

2019 

 كويتي ينار  د

   عادية:  سهم عة ألدفوباح نقدية معلنة ومتوزيعات أر

 5,045,040 5,045,040 ( فلس للسهم 50:  2018) فلس للسهم  50: 2019رباح نقدية نهائية لسنة ات أوزيعت

 ═══════ ═══════ 
   

   عادية:  سهمموصى بها أل ديةنق توزيعات أرباح 

فلس   50: 2019)  فلس للسهم 20 :2020توزيعات أرباح نقدية موصى بها لسنة 

 5,045,040 2,018,016 للسهم( 

 ═══════ ═══════ 
 

الجمعية  ي اجتماعف 2019ديسمبر  31هية في وصى بها للسنة المنتة المالنقدي األرباحالموافقة على توزيعات تم 

 وتم توزيعها الحقا.   2020يونيو  23عقد بتاريخ المنة العمومية السنوي
 

لموافقة المساهمين في  2020ديسمبر  31ي ة للسنة المنتهية فالعادي سهمبها لأل اح النقدية الموصياألربتخضع توزيعات 

 مبر.ديس 31كالتزام كما في  وية وال يتم تسجيلها السن الجمعية العمومية
 

نار دي 100,029: 2019) ويتيدينار ك 4,362 لغمب 2020ديسمبر  31في  كما  قةت توزيعات األرباح المستح بلغ

 ركز المالي المجمع.ن المفات مستحقة" في بيا ضمن "دائنون ومصرو ويتي( وتم تسجيلها ك
 

 معلومات القطاعات  - 25
 

  ألنشطة والخدماتلي اي التشغيلية التالية. وفيما القطاعات لى إ ت وخدمات المجموعة ة، تم تنظيم منتجا ارداإل ألغراض

 لقطاعات:  ذه اضمن ه المندرجةسية الرئي
 

 ويمنتجات الكلور القلوبيع   إنتاج :قلويور الالكل 

 وبيع المنتجات البتروكيماوية إنتاج :ات مياويمنتجات البتروكي 

 :المواد الصناعيةوزيع ت  المتاجرة 

 ل المجموعةن قبم اللوجستية والنقل المقدمةالخدمات  :قل دمات اللوجستية والنالخ 

   الجوفية المياهنات ور لخزاالكل ثاني أكسيد نتاجإنشاء مصنع إل :الصناعيةالمشروعات 

 الخسائر أو  رباحل األبالقيمة العادلة من خالفي شركتها الزميلة والمدرجة استثمارات المجموعة  :ات االستثمار

 شهرةوال
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 مة( )تت   طاعات القمعلومات  - 25
 

 ات اعات ونتائج القطإيراد ( أ

ن دى المجموعة للسنتيية لطاعات التشغيلبالق ات واألرباح المرتبطةيرادعلومات حول اإلعرض الجداول التالية مت

 : على التوالي 2019و  2020بر ديسم 31تهيتين في المن
 

 
2020 

 دينار كويتي 

2019 

 يتي كو  دينار 

2020 

 ويتي دينار ك

2019 

 كويتي دينار  

     

اتيراداإل   النتائج 

     

 8,247,058 3,723,058 18,540,835 16,480,890 لور القلويالك

 853 80,943 1,172,710 1,111,914 كيماوياتت البترومنتجا 

 2,474,088 2,638,328 9,706,340 10,561,968 المتاجرة 

 10,716 6,806 2,269,267 2,287,099 النقلتية والخدمات اللوجس

 95,394 243,583 588,860 1,073,965 ع الصناعيةمشاريلا

 (566,698) ( 3,552,001)     -     - ماراتاالستث

 (2,244,212) (2,202,105) (3,347,604) (3,299,810) ت واستبعادات تعديال

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

 8,017,199 938,612 28,930,408 28,216,026 جمعةالم

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

 548,831 304,599   أخرىات إيراد

 (73,273) (154,001)   تكاليف تمويل

 (3,706,528) (3,553,645)   مصروفات غير موزعة

   ───────── ───────── 

 4,786,229 ( 2,464,435)   ربح السنة )خسارة(  

 

 

 

 

 

 

 

  ═════════ ═════════ 
 

 
2020 

 دينار كويتي 

2019 

 تي دينار كوي 

2020 

 دينار كويتي 

2019 

 دينار كويتي 

     

نشآت ومعدات ت وممشتريات ممتلكا    ء وإطفاوانخفاض القيمة ستهالك ا 

     

 3,010,885 6,281,120 5,772,565 1,543,006 يالكلور القلو 

     - 10,786 15,819     - جات البتروكيماوياتمنت

 48,446 40,589 6,125 29,370 ة تاجرالم

 259,445 257,815 124,071 22,769 اللوجستية والنقلات لخدما

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

 1,595,145 5,918,580 6,590,310 3,318,776 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 معلومات القطاعات )تتمة(  - 25
 

 اعات طالقبات  ومطلو  ودات موجب( 

في  كما ة لدى المجموعة شغيليعات التالقطا ودات والمطلوبات المرتبطة بلية معلومات حول الموج التاتعرض الجداول 

 لتوالي:على ا 2019ديسمبر   31و 2020ديسمبر  31
 

 ديسمبر   31 بر ديسم 31 

 
2020 

 ر كويتي دينا

2019 

 دينار كويتي 

   موجودات القطاع 

 29,614,962 29,243,397 ويقللور االكل

 533,798 31,526 وكيماوياتلبترمنتجات ا

 3,416,120 3,381,793 رة المتاج 

 758,981 842,728 خدمات اللوجستية والنقلال

 588,860 192,086 المشاريع الصناعية

 7,550,614 3,983,905 تثمارااالست

 ────────

─ 
────────

 42,463,335 37,675,435 معة جلقطاعات المإجمالي موجودات ا ─

 ════════

═ 
════════

═  

 مبر ديس   31 ديسمبر  31 

 
2020 

 كويتي دينار  

2019 

 ار كويتي دين 

   مطلوبات القطاع 

 8,422,385 11,896,005 يالكلور القلو

 932,842 482,214 وياتوكيما منتجات البتر

 1,734,655 1,439,062 المتاجرة 

 286,257 390,575 لنقجستية والالخدمات اللو

 100,029 4,362  أخرى

 ────────

─ 
────────

 11,476,168 14,212,218 ات المجمعة لقطاع لي مطلوبات اإجما ─

 

 

════════

═ 
════════

═  

 القطاعات الجغرافية ج( 

 :اتيراداإل تج عنهذي ينموقع العمالء والإلى  المجموعة من العمالء الخارجيينات يرادالجغرافي إل تحليلاستند ال
 

 
2020 

 دينار كويتي 

2019 

 ر كويتي دينا 

   

 28,734,676 29,163,481 ليجيمجلس التعاون الخ  دولالكويت و

 3,310,059 2,225,282 با وشمال أفريقياأورو

 233,277 127,073 آسيا

 (3,347,604) (3,299,810) ادات يالت واستبعتعد
 ──────── ──────── 

 28,930,408 28,216,026 جمعة قطاعات المات الإيرادي  لإجما

 ════════

═ 
════════

═  
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 ت المالية األدواة مخاطر إدارسات وسيا أهداف - 26
 

قياس والمراقبة المستمرة وال دار بطريقة التحديداطر ت  المخ  أنشطة المجموعة لكن هذه ر جزءاً رئيسياً منمخاطتمثل ال

موعة في ج ة كبيرة الستمرار المات أهمية المخاطر ذإدارريقة في إن هذه الط .خرىط األضوابلوفقاً لحدود المخاطر وا

ل  ه داخ ق بالمسئوليات المنوطة بللمخاطر فيما يتعل تعرضلمجموعة مسئولية الفرد با رباح ويتحمل كل تحقيق األ

لة ومخاطر خاطر السيوالئتمان ومطر اا الناتجة من األدوات المالية لدى المجموعة هي مخ  يسيةجموعة. المخاطر الرئالم

رض  تتع . كما سهمأسعار األ ومخاطرلعمالت األجنبية ت الربح ومخاطر امخاطر معدالإلى  ألخيرالنوع االسوق وينقسم 

مثل التغيرات في البيئة  عمالاألاطر المخاطر المستقلة مخ اقبة ية مرالتشغيل. وال تتضمن عمل المجموعة لمخاطر

 وعة.مطيط االستراتيجي للمج ية التخ هذه المخاطر من خالل عملتم مراقبة . وتعمالألاع اطوالتكنولوجيا وق
 

يات راتيج ة المخاطر واعتماد استاردالمنهج الشامل إل وضع سؤولية النهائية عنم المة الشركة األإدار يتولى مجلس

 مبادئ المخاطر.و
 

 اطر االئتمان مخ 26.1

د مبرم مع عميل؛  عقأو  ةتزاماته بموجب أداة ماليالوفاء بالمقابل عن  طرف زإن مخاطر االئتمان هي مخاطر أن يعج 

)وبصورة رئيسية من  أنشطتها التشغيلية من  عة لمخاطر االئتمانالمجموتتعرض ئر مالية. تكبد خسا إلى  ؤدي يمما 

 (. يين وموجودات العقود لتجارنين االمدي
 

موجودات ة من الالقيمة الدفترية لكل فئ المجمعة هوت المالية يانا باألقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ ال الحد

 لي:يالمالية كما 

 
2020 

 كويتي دينار  

2019 

 كويتي   دينار 

   

 472,382 861,759 لبنوكدى ال أرصدةنقد و

 6,708,669 9,617,069 مدينون تجاريون

 588,860 593,585 دموجودات عقو

 1,384,157 1,565,029 أخرىمدينة  أرصدة

 ────────

── 
────────

──  12,637,442 9,154,068 

 ════════

══ 
════════ 

 

 لدى البنوك  ةرصدالنقد واأل
 طراف المقابلة تمثلإن األحيث  المؤسسات المالية محدودةوك والبنلدى  رصدةالناتجة من األ االئتمانإن مخاطر 

 ةة. إضافلتصنيف االئتمان العالميل وكاالت احددة من قببة مسالسمعة ذات تصنيفات ائتمانية منا  مؤسسات مالية حسنة

ارية( الج اباتذلك حسابات االدخار والحس)بما في ائع في البنوك المحلية لغ الرئيسية للودا ذلك، تخضع المبإلى 

ة  دول يمان الودائع لدى البنوك المحلية فبشأن ض 2008لسنة  30طبقاً للقانون رقم ركزي ت الملضمانات بنك الكوي

 .  2008فمبر نو 3سارياً اعتباراً من الذي أصبح الكويت و
 

اً ويعكس  شهر 12ى االئتمان المتوقعة على مدخسائر  سأسالدى البنوك على  صدةرقيمة النقد واأل تم قياس انخفاض

ئتمان طر اا لدى البنوك مرتبطين بمخ  رصدةواأل المجموعة أن النقد كشافات للمخاطر. ترىلالن قصيرةاالستحقاقات ال

دعة ت المركزي للودائع المووضمان بنك الكوي ةرجية لألطراف المقابلية الخا التصنيفات االئتمانإلى  ضة استنادامنخف

 البنوك المحلية.لدى 
 

 يون وموجودات العقود تجارن الالمدينو
أيضاً  ةدارعي اإلترا كالخصائص الفردية لكل عميل. ومع ذلمان بصورة رئيسية بمجموعة لمخاطر االئترض الثر تعيتأ 

والدولة  عمالع األر التعثر المرتبطة بقطا بما في ذلك مخاط ا ئتمان لقاعدة عمالئهخاطر االوامل التي قد تؤثر على مالع

دينة عن طريق التجارية الم رصدةئتمان الناتج من األطر االلمخا  تحد المجموعة من تعرضها  الء.العمالتي يعمل بها 

 ات على التوالي. والشرك حكوميةالهيئات الالء من أشهر للعم بمدة ثالثةداد سوضع حد أقصى لمدة ال
 

دينار  250,000غ مبل الء( يدينون لها بأكثر من : ثالثة عم2019)عمالء  ستة  2020ديسمبر  31المجموعة في  ىلد

 قائمة.د الوالمدينة وموجودات العق رصدة%( من كافة األ26.6: 2019% )37.9تقريبا نسبة ثلون ي ويمكويت
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 مالية )تتمة( دوات الة مخاطر األإداروسياسات أهداف  - 26
 

 مة( اطر االئتمان )تتخم 26.1
 

 ود )تتمة( ن وموجودات العقالمدينون التجاريو
 التالية: عمالاعات األللمجموعة حسب قطقود ت العوجوداومالتجارية المدينة  صدةريمكن تحليل األ

 2020 

 دينار كويتي 

2019 

 ي كويت   دينار 

   عمال قطاع األ

 4,099,143 4,631,324 ركاتش

 3,198,386 5,579,330 يحكوم
 

─────── ─────── 
 

10,210,654 7,297,529 
 

═══════ ═══════ 
 

مصفوفة مخصصات لقياس خسائر االئتمان مالية مجمعة بواسطة انات كل بيتاريخ  ة فيانخفاض القيمتحليل  إجراءيتم 

وعة ذات أنماط نقطاعات العمالء المت مجموعاتأيام التأخر في السداد لعدد إلى  تت المخصصا معدال تستندتوقعة. الم

رجحة ة الملنتيج حتساب ااال عمالء(. يعكستجات ونوع الالمنطقة الجغرافية ونوع المن خسائر المماثلة )أي حسبال

المالية المجمعة حول  خ البياناتحة في تاريلمتا اولة المؤيدة لقيمة الزمنية لألموال والمعلومات المعقباالحتماالت وا

 رصدة. بصورة عامة، يتم شطب األاالقتصادية المستقبلية ة وتوقعات الظروفيلسابقة والظروف الحالحداث ااأل

المدينة التجارية  رصدةلالسترداد. وال تخضع األ كون هناك توقع معقولال ي عندما العقود دات لمدينة وموجوالتجارية ا

ل القيمة الدفترية الية المجمعة يمثمفي تاريخ البيانات الئتمان للتعرض لمخاطر اال األقصىإن الحد . اذ القانونة نفطألنش

ر خطابات تأمين. تعتبي ضمان كعة بأ لمجموال تحتفظ ا. 13 االيضاح المالية المبينة في فئات الموجودات ئة من فلكل 

عند احتساب  العتبارتؤخذ في االتجاريين كما نين يالمد  يتجزأ مناً الءاالئتمان جزلضمان  أخرىأشكال أي واالئتمان 

مكفولة   %(12: 2019) 2020ديسمبر  31في ن للمجموعة % من المدينين التجاريي15إن نسبة . قيمةلانخفاض ا

إلى  وعةالمجم الئتماني. أدت التحسينات االئتمانية التي حصلت عليها من التأمين ا أخرىل كا واشتمان ات ائببضمان خطا 

ر  دينا  825,349: 2019) 2020يسمبر د 31في  ا دينار كويتي كم 1,371,803لغ بمبر االئتمان المتوقعة نخفاض خسائا

 كويتي(.  
 

مدينة وموجودات العقود  لالتجارية ا رصدةلأل لنسبةان با لتعرض لمخاطر االئتمول ايوضح الجدول التالي معلومات ح 

 مصفوفة مخصصات: اسطةبو
  السداد  التأخر في أيام   عدد   

 يوما  360  -181 ما يو  180 -  91 ةمتداول 

 أكثر من  
 اإلجمالي  وما ي 360

 دينار كويتي  ي دينار كويت دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار   2020ديسمبر  31 في

      

 %2.45 %14.12 %2.78 %0.65 %0.00 توقعة االئتمان المسائر عدل خ م

 فترية  ة الدم اإلجمالي الكلي للقي 

 10,467,378 1,391,463 1,766,796 1,701,250 5,607,869 د التعثر المقدرة عن   

 256,724 196,464 49,121 11,139     - توقعة االئتمان المخسائر 
 

  أيام التأخر في السداد عدد    

 يوما  360  -181 ما يو   180 -  91 اول  متد 

 أكثر من  
 اإلجمالي  يوما  360

 نار كويتي دي ويتي دينار ك دينار كويتي  يتي دينار كو ي ينار كويت د 2019ديسمبر  31في 

      

 %2.07 %18.37 %3.22 %7.52 %0.00 توقعة الم ل خسائر االئتمان دمع 

 ة الدفترية  اإلجمالي الكلي للقيم 

 7,452,022 238,014 557,128 1,234,712 5,422,168 تعثر ند الالمقدرة ع  

 154,493 43,730 17,915 92,848     - ة توقع خسائر االئتمان الم
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 ة( المالية )تتم وات  دة مخاطر األإداراسات داف وسيأه - 26
 

 ن )تتمة( مخاطر االئتما 26.1
 

 خرى المدينة األ رصدةاأل
ة أن األطراف المقابلة لديها قدرة قوية على دارمنخفضة وترى اإلعثر اطر تات مخ ذ خرىالمدينة األ رصدةألتعتبر ا

سائر االئتمان ج خ ير تطبيق نموذث. نتيجة لذلك، ليس تأ القريب دية التعاقدية على المدىدفقات النقزامات التبالت ءالوفا 

 تاريخ البيانات المالية جوهرياً.  في ةالمتوقع
 

   مخاطر السيولة 26.2

 والتي ت الماليةطلوبا ملمرتبطة باللتزاماتها الصعوبات في الوفاء با لمجموعة ة هي مخاطر مواجهة السيولاطر اإن مخ 

من  اإلمكانبقدر قق للتح السيولة ةإدارمن  ر. تهدف المجموعةخ اصل مالي آتقديم أو  النقدي تسويتها من خالل السداد يتم

 ولةبغير مقخسائر  غير المعتادة دون تكبدأو  في الظروف المعتادة قاقها ح است لتزاماتها عندا وفاء بلل توافر السيولة الكافية

 المجموعة.  عة بسم ضرارإلباالتعرض طرة با المخ أو 
 

الصادرة المتوقعة لسداد  تدفقات النقديةالل بمبلغ يتجاوز ادلمعن النقد والنقد امالحفاظ على مستوى لى إ جموعةالمتهدف 

ل الالسيولة من خ يوماً. كما تدير المجموعة مخاطر  60من  لتجاريين( لمدة أكثرنين االدائف ت المالية )بخالمطلوبا ال

لية. وجودات والمطلوبات الما محافظ استحقاق الموتحقيق التوافق بين  لمتوقعةوافقات النقدية الفعلية للتدستمرة رقابة المال

 وعة الحصولللمجم مكني منخفض. انهإلى  تهوانت يونها دتمويل  بإعادةيا يتعلق قامت المجموعة بتقييم تركز المخاطر ف

  الحاليين. ين الممول شهر على 12لمستحقة خالل ر الديون اويويمكن تد، يلوعلى مورد كافية ومتنوعة من التم
 

، 19-نتيجة جائحة كوفيدالمحتملة في المستقبل مشكالت السيولة هة ج موااتخذتها المجموعة ل التييلي الخطوات  فيما 

 المالية المجمعة:  ت بيانا الالخطوات على تلك  تأثيرو
 

 العامل بمبلغ  مالس المتجدد لتمويل رأمرابحة  تسهيلإلى  الوصولأمين بت عةقامت المجمو، 2020مارس  10 في

الكويت  الفائدة مقابل معدل الخصم الصادر من بنك  مقدم من بنك محلي. تستحقدينار كويتي  7,000,000

دينار  5,865,810موعة بسحب مبلغ وقدره المج بة. قامت ية ألي مبالغ مسحواسأسطة نق 100ائدا المركزي ز

 .  2020ديسمبر  31سهيل في من هذا الت يتيكو
 

 : كالتالي 2020 ديسمبر 31غير مسحوبة في  أخرىائتمانية  وطتحتفظ المجموعة بخط ذلك،لى إ إضافة
 

 دينار  5,780,834وقدره منها المجموعة مبلغ خدمت است دينار كويتي 10,750,000 بلغ تسهيالت غير نقدية بم

   . 2020ديسمبر  31تي كما في كوي

 ى ق الفائدة علستح وتي غير مكفول بضمان. ار كويتدين 2,250,000نوك بمبلغ وف لدى البشب مك يل حسا تسه

 بة.  مسحو بالغم أيعلى  ية أساسنقطة  100خصم الصادر من بنك الكويت المركزي زائدا وفقا لمعدل ال التسهيل
 

 عاقدية غير المخصومة:دفوعات التالمإلى  اداستنا قائمة استحقاق المطلوبات المالية على المجموعة لتاليالجدول الخص ي
 

  ديسمبر  31منتهية في لسنة الا
2020 

أشهر  3من  قلأ عند الطلب  هرا ش  12إلى   3  سنوات   5إلى   1   اإلجمالي 

ي دينار كويت دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي نار كدي  كويتي دينار     

      

 550,228 313,631 173,029 63,568     - أجيرود تمطلوبات عق

 3,945,512     - 1,137,424 2,808,088     - ات مستحقة* نون ومصروفدائ

 5,865,810     - 5,865,810     -     - وسلف قروض

 1,208,276     -     -     - 1,208,276 حسابات مكشوفة لدى البنوك

 ────────

─ 

────────

─ 

────────

─ 

────────

─ 

────────

─  1,208,276 2,871,656 7,176,263 313,631 11,569,826 

 ════════

═ 

════════

═ 

════════

═ 

════════

═ 

════════

═ 
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 المالية )تتمة( ة مخاطر األدوات  ارإدوسياسات أهداف  - 26
 

 ة( )تتم  خاطر السيولةم 26.2
 

ديسمبر   31سنة المنتهية في لا
2019 

أشهر  3من  أقل عند الطلب  شهرا  12إلى  3  ات سنو 5إلى  1   اإلجمالي  

ي دينار كويت  تي دينار كوي  دينار كويتي   ر كويتي دينا   كويتي ينار  د   

      

 594,267 421,440 125,065 47,762     - أجيرود تمطلوبات عق

 5,045,238     - 1,107,047 3,938,191     - ت مستحقة* دائنون ومصروفا 

 1,513,017 1,200,000 225,000 88,017     - وسلف قروض

 1,307,179     -     -     - 1,307,179 وكة لدى البنحسابات مكشوف

 ────────
─ 

────────
─ 

────────
─ 

────────
─ 

────────
─  1,307,179 4,073,970 1,457,112 1,621,440 8,459,701 

 ════════
═ 

════════
═ 

════════
═ 

════════
═ 

═════════ 

 

 صاتوالمخص الدفعات مقدماً  *  باستثناء
 

 ر السوق مخاط  26.3

 أساسى ات في أسعار السوق. تدار مخاطر السوق عللتغيرة أصل ما نتيجة لمقلب قيمخاطر السوق هي مخاطر ت إن

جاهاته والتقييم المستمر لظروف السوق واتدة ت المتعدات الموجودا ل فئمن خال دة مسبقاً محد توزيع الموجودات بصورة

 لعادلة.  ي القيمة اوقصيرة األجل فطويلة  ة للتغيراتدارإلوتقدير ا
 

 سهمألاأسعار  مخاطر  26.3.1

ة لعادللقيمة اف وفقا للمصنفظ به من قبل المجموعة والمحتمن االستثمار ا سهم وعة لمخاطر أسعار األالمجمينشأ تعرض 

ت المرتبطة بأدواالحدود ل التنويع ووضع من خال سهمر األالخسائر. تدير المجموعة مخاطر أسعا و أ ألرباحمن خالل ا

منتظمة.  ورة ة العليا للمجموعة بصداراإلإلى  سهماأل محفظةفع التقارير حول ر. يتم لكية الفردية واإلجماليةحقوق الم

 الجوهرية. سهمالستثمار في األقرارات اعتماد كافة عة واعة مراج ا للمجمولعلية اداروتتولى اإل
 

المدرجة في سوق   لعادلةبالقيمة ا سهماألفي  راتن االستثما ض للمخاطر عتعرلمالية المجمعة، بلغ الوفي تاريخ البيانات ا

قيمة في التغيرات ويتي. وفي ضوء أن الدينار ك 983,905( "ليةراق الما ألوراق المالية )"سوق مسقط لألومان لع

سقط لألوراق  م بالتغيرات في مؤشر سوق  المحتفظ بها ترتبط بشكل إيجابي وقوي  سهممارات في األة لالستثالعادل

ثير ون لها تأ وق مسقط لألوراق المالية قد يكؤشر س% في م5ص( بنسبة ق)الن /مجموعة أن الزيادةت الددالمالية، ح 

 كية الخاصة بالمجموعة.قوق الملات وح يرادإلفي ا ر كويتيدينا  47,719لي مبلغ بزيادة/)نقص( بحوا
 

 الفائدة    أسعارمخاطر  26.3.2

جة التغيرات في ة نتية لألدوات المالييمستقبلقات النقدية اللتدفدلة للقيمة العا طر تقلب اي مخا هالفائدة مخاطر أسعار 

 لسوق. في امعدالت الربح 
 

معدالت  تتعرض المجموعة لمخاطر . والسلفالقروض ومن يسية صورة رئلدى المجموعة ب الفائدة أسعارتنشأ مخاطر 

ى  لرها عيتسعفائدة ثابت وقد يعاد سعر ة ذات ي أدوات إسالميهوالسلف را ألن القروض بصورة محدودة نظالربح 

 في السوق. الفائدة أسعارركة ح إلى  الفور استنادا
 

 ت األجنبية اطر العمالمخ 26.3.3

تيجة للتغيرات التدفقات النقدية المستقبلية ألحد االنكشافات نأو  ةة العادلتقلب القيم مخاطربية هي مخاطر العمالت األجن

لمدرجة بعملة بخالف الت اجنبية عن المعامألت اماللعتكبد المجموعة مخاطر ا. تألجنبيةصرف العمالت ا في أسعار

رئيسية ة بصورة الت األجنبيالعم عار صرفالمجموعة لمخاطر التغيرات في أستعلق تعرض الدينار الكويتي. وي

المجموعة في شركة   مارفي استثلة أجنبية( وصا المصروفات بعمأو  اتراديباألنشطة التشغيلية للمجموعة )عند إدراج اإل

 .ةجنبيأ عةتاب
 

مالت اطر العالت األجنبية. تدير المجموعة مخ مخاطر العمة انكشافها لدارحالياً مشتقات مالية إل جموعةال تستخدم الم

حالية عة والحركات الللمراكز القائمة للمجموة والتقييم المستمر دارالحدود الموضوعة من قبل اإلى إل تنادااألجنبية اس

الت  اإلبقاء على صافي االنكشاف لمخاطر العم جموعةجنبية. وتضمن المت األالعمتوقعة في أسعار صرف الالمو

 ية مقابل الدينار الكويتي.ورة جوهرال تتقلب بصمالت عامل بعية عند مستوى مقبول عن طريق التاألجنب
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 ية )تتمة( دوات المالة مخاطر األرإدا أهداف وسياسات  - 26
 

 سوق )تتمة( مخاطر ال 26.3
 

 ة( )تتم  ت األجنبية الر العممخاط 26.3.3

وبات طللموا موجوداتالمجموعة عن الخاطر العمالت األجنبية لدى ضح الجداول التالية االنكشاف الجوهري لمتو

 دية في تاريخ البيانات المالية المجمعة:لية النقالما 
 دات الموجو  المطلوبات  

 العملة 
2020 

 دينار كويتي 

2019 

  كويتي   نار دي

2020 
 ي دينار كويت

2019 

 كويتي   دينار 

      

 1,315,247 2,063,936  539,533 251,698 والر أمريكيد

 205,405 96,364  116,805 116,172 يورو

 1,288,819 1,685,786  342,168 177,663 هم إماراتيدر

 835 559  73,199 5,497 استرلينيجنيه 
 

 جنبيةالعمالت األسعر صرف اسية لالحس
بكافة  جنبية مع االحتفاظبصورة معقولة في أسعار صرف العمالت األ محتملحساسية للتغير اللالية اتوضح الجداول الت

لموجودات ل مجموعة قبل الضرائب عن التغيرات في القيمة العادلةى ربح الالتأثير عل ينتج ة.ثابت خرىالمتغيرات األ

افة العمالت  بة لكت األجنبية بالنسالعمال ة للتغيرات في أسعار صرفرض المجموعوليس تع نقدية.والمطلوبات ال

 جوهرياً. خرىاأل
 2020  2019 

 العملة 
ر  التغير في سع

 العملة 

لى  التأثير ع 
 ائج ت الن

 كويتي دينار  

 
ر  التغير في سع 

 العملة 

التأثير على  
 النتائج 

   دينار كويتي 

      

 38,786 %5+  90,612 %5+ يدوالر أمريك

 4,430 %5+  (990) %5+ يورو

 47,333 %5+  75,406 %5+ رهم إماراتيد

 (3,618)  %5+  (247) %5+ جنيه بريطاني
 

 ابل. الكويتي سيكون له تأثير مكافئ ولكنه مق الدينارابل سعر صرف ي مقه العكساالتجا في  أي تغير مكافئ
 

 ة رأس المال  دارإ   -27
 

 هي: المال س ة رأإدارن مة لمجموعا دافأه نإ
 

 مبدأ االستمرارية،  أساسلها على لة عماصلمجموعة على مواقدرة  من التحقق 

  تقديم ة بالمخاطر المرتبط كس مستوىدمات بما يعوالخ  جاتلمنتاالعائد المناسب للمساهمين من خالل تسعير تقديم

 الخدمات.أو  اعةتلك البض
 

بيان لمبين في لفقا والنقد المعادل و النقد رية لحقوق الملكية ناقصا قيمة الدفتال أساسال على لمتراقب المجموعة رأس ا

 المركز المالي المجمع. 
 

   .يةية خارج متطلبات رأسمال أيإلزام المجموعة بلم يتم 
 

مات  ية وسادوف االقتصفي الظررات التغيتعديالت عليه في ضوء  إجراءأس المال وهيكل ر ةرإدابوعة تقوم المجم

 األرباحات توزيعلمجموعة تعديل مبلغ جوز ل، يالمال وتعديله كل رأسظ على هيي الصلة. وللحفا ذ صللألطر المخا 

 تخفيض الدين. دات لبيع الموجوأو  ديدةج  أسهم صدار اأو  مساهميندفوعة للمساهمين والعائد على رأس المال للالم
 

ديسمبر   31ة في المنتهيال خالل السنوات س المأر ةرإداعمليات أو  ات سياسأو  أهدافات على يرغيت أييتم اجرء  لم

 .  2019و  2020

 

 

 

 



 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع.  صناعيةال اريعمشالكوت للشركة 
 

 

  المجمعةالبيانات المالية ايضاحات حول 

 2020 ديسمبر 31ة في كما في وللسنة المنتهي
 

 

53 

 

 لة  لعاد القيمة اقياس  - 28
 

اركين في ي معاملة منظمة بين المشام ما فوع لنقل التزلمدفاأو  ما يمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل إن الق

ام في إحدى تزاالل نقلأو  معاملة بيع األصلتراض حدوث العادلة على افاس. يستند قياس القيمة السوق في تاريخ القي

 تالية:لت االحاال
 

 االلتزام، أوأو  ي لألصللسوق الرئيسفي االنقل أو  البيع 

 االلتزام.أو  وق األكثر مالءمة لألصلفي الس الرئيسي، أي لسوقي غير االنقل فأو  البيع 
 

 ق األكثر مالءمة.  السوأو  سيالسوق الرئيلى إ مكان المجموعة الوصوليجب أن يكون بإ 
 

الممكن للمشاركين في السوق استخدامها عند  ات التي من تراضااللتزام باستخدام االف أو  صلقيمة العادلة لألالقياس يتم 

 قتصادية المثلى.ق سيعملون لتحقيق مصلحتهم االاض أن المشاركين في السو، بافترااللتزامأو  ألصلتسعير ا
 

ام اقتصادية من خالل استخد ا مزاي إنتاجالسوق على ي ارك فصل غير المالي قدرة المشلعادلة لألقياس القيمة ا يراعي

ستخدم األصل بأعلى مل أن يسوق من المحتي الك آخر فمشارإلى  من خالل بيعهأو  وأفضل مستوى له، ألصل بأعلى ا

 مستوى له.  وأفضل
 

، مع تحقيق أقصى لةالعادنات كافية لقياس القيمة فر لها بيا ظروف والتي يتوأساليب تقييم مالئمة للتستخدم المجموعة 

 استخدام المدخالت غير الملحوظة.صلة وتقليل ت الام للمدخالت الملحوظة ذاداستخ 
 

لمالية المجمعة ضمن االفصاح عنها في البيانات اأو  م قياس قيمتها العادلةالتي يتوالمطلوبات  وداتة الموج تصنف كاف

قيمة س الوالذي يمثل أهمية لقيا ت مدخالمستوى من ال أقل لىإ داً ة، والمبين الحقا، استنا يمة العادلدول الهرمي للقالج 

 ة ككل:العادل
 

  ماثلة؛المطلوبات المأو  وجوداتشطة للمناألسواق ال ة( فيالمعدل األسعار المعلنة )غير - 1المستوى 

  حوًظا ادلة ملأهمية لقياس القيمة الع والذي يمثلى من المدخالت مستو أقلقييم يكون بها أساليب ت - 2المستوى

 ر مباشر؛ و يغأو  بشكل مباشر

 حوًظا. ادلة ملالعس القيمة ية لقيا مثل أهممستوى من المدخالت والذي ي أقل يكون بها تقييم ال اليبأس - 3وى المست 
 

المجموعة ما إذا كانت   تكرر، تحددم أساسمعة على البيانات المالية المج دات والمطلوبات المدرجة فيبالنسبة للموجو

مستوى من   أقلإلى  صنيف )استناداً قييم التدة تلجدول الهرمي عن طريق إعا ا تويات قد حدثت بين مس تلتحويالا

 يانات مالية مجمعة.  ككل( في نهاية كل فترة بلعادلة ة اياس القيمهمية لقذي األ المدخالت
 

 السابقة. عةالمجمبيانات المالية لبفترة االقيمة العادلة مقارنة  لغرض قياس قييم المستخدمةتغير الطرق وأساليب التلم ت
 

 تراضات االفطرق التقييم و

 دلة:مة العا ير القيم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدت
 

 ةمدرج  أسهمفي ر ثما است
.  ت مطابقة دون أي تعديالتشط لموجودامعلنة في سوق نأسعار السوق الإلى  لنا المتداولة ع سهم عادلة لألتستند القيمة ال

 لجدول الهرمي للقيمة العادلة.من ا 1  ستوىلهذه االستثمارات ضمن الملة العادمجموعة القيمة التصنف 
 

 ىأخرالية لوبات موات ومطموج 
جمعة لمالية المريخ البيانات اقيمتها الدفترية في تا ال تختلف بصورة مادية عن خرىلألدوات المالية األ يمة العادلةإن الق

حركة معدالت الربح في  إلى يعاد تسعيرها على الفور استناداأو  جلاألر استحقاق قصي اتدوات ذاأل حيث إن معظم هذه

 السوق. 
 

   19 –وفيد تفشي ك  تأثير - 29
 

التي لحاالت عة من امود مج تم تحدي ،الوقتك . في ذل2019 سنة اية قرب نه ول مرة أل 19-كوفيد فشيتعن  عالنإلتم ا

ديسمبر   31نية. في الصي طعة هوبيمة مقا ، عاصانووه في "لسببا ولي مجهتهاب رئو"ال ليها أعراضع تظهر

لوائح لطوارئ النة ، أعلنت لج 2020يناير  30د. في وس الجديالفير امية لهذاللصحة العنبهت الصين منظمة ا ،2019

 ذي" منولد هتماممة ذات اة عا طوارئ صحي ةلرض هو "حا فشي المية أن تلمالعامة الصحة عة لمنظلية التابولدة االصح 

ي  ن تفشأ لعالميةا مة الصحةأعلنت منظ ، 2020رس ما  11لعالم. في ع أنحاء اي جميلفيروس فنتشر اين، الح ذلك ا

 .جائحةأصبح  19-كوفيد
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 )تتمة(  19 –تأثير تفشي كوفيد  - 29

 

الحكومات في  ضتفر حيث مي.قتصاد العالالعلى ا رير كبيتأث ها كان ل 19-فيدكوتشار انء ذة الحتواتخ المات جراءإلا إن

ات ديرااإل خسائر فيات الشركما واجهت ك ،مةي صارجر صحات ح إجراءالسفر و ىا علرً نحاء العالم حظأ ميعج 

ة جائح  تأد ريجًيا.تد عاألوضا هدئة وت اإلغالق، اتإجراءيف خفبينما بدأت البالد في ت .يدالتور سل سالفي ل تعطو

 يلالما  الدعملتقديم  تدابيراذ خ اتعن  أعلنت الحكومة ك،لذل ونتيجة ،ماليةالاق ألسوي البات كبيرة فقتإلى  ا أيضً  19-يدوفك

  قطاع الخاص.لل
 

مل عدم التيقن ات عوخذة الحتوائها، فقد أدوالتدابير الحكومية المت 19-ائحة كوفيدفة لج يرات المعروالتأثى إل ةضافباإل

 أعمالعلى  لهذا الوضع جلاأليل التأثير طو تحديد يمكن االقتصادية، وال األنشطة توقفإلى  يكلاالقتصاد ال حول

 األنشطةوبالتالي -تمع المج  ضي حالة تعرلفة. وففي مجاالت مخت 19-وفيدطور كالمحتمل أن يت ومنالمجموعة. 

 ة.  السيولة لدى المجموععلى وضغوط  جلاألسلبية طويلة ج نتائإلى  قد يؤدي ذلكالجائحة لمدة أطول، فإلى  -االقتصادية
 

ية مللصحة العا مة اما يتماشى مع توصيات منظب ا،اتخذتهي التدابير التعن  فصاحاإلية مكانإ سةادر اتالشركب على يج 

ية، مثل والتشغيل ةيدارإلتها اوى في مجاالالعدا ودعم الوقاية من موظفيه حفاظ على صحةلل طنيةلوحة اصلطات السلوا

مل، علا ألماكن قعمييف ال، والتنظالمتنقلين عمالالدد ليل عالتشغيل لتقمناطق  ل فيالعمت مناوبا تقليل  زل،نلممن ا العمل

 .ة الجسماس درجة حراريق يها وف شتبهمال تاللحابار اتخ شخصية، واالة الوقاي أدوات وتوزيع 
 

ألحكام ا بنود  ن أنفي حي . المجمعة اليةالم اتبيانلافي إعداد  19-كوفيدير ثتأ  ها ااعتبارفي مجموعة ت الأخذنتيجة لذلك، 

 .ودالبنيد من األحكام داخل تلك زمق تطبيإلى  أدى 19-كوفيدفإن تأثير  ر،تتغي د الددة قالمح 
 

زم  ليست، قد جائحةال ثل هذا المالية لمية وللتأثيرات االقتصادمحدودة الحديثة الة روالخب 19-فيدوتطور كعة للطبي انظرً 

 قبل. المست في ةجموعالمومطلوبات وجودات مس في قيا على التقديرات ت ايرتغي ءإجرااألمر 
 

 قود  وموجودات العتجاريون  مدينون 
 تي تتعلقوال ،االئتمان المتوقعةمة لتحديد خسائر دتخ سات المفتراضالوا التبعض المدخ راجعة م عةالمجمو توجب علىي

ن حيث أ متوقعةئتمان السائر االر خ في تقدي المجموعةقبل ستخدمة من الم يةستقبللماالتقديرات تعديل ول بألم اا في المق

تفشي  اتأثيرتل ةلمختلفلطرق ااس كليعالمراجعة إلى  جيحتا ال يكون مناسبًا وقد  سابقة قدلفترات االمطبق في النيف صالت

موثوق  البيانات ال من  دزيالم فراتومع  جائحةلر ايتقييم تأث لمجموعة استواصل  . من العمالء فة لعلى أنواع مخت 19-دكوفي

فترات البيانات المالية توقعة في ان المتمسائر االئخ لى عتعديل  إجراءة رضرومدى د حديمن ت يهلرتب عيت وما قد ،ا هفي

  حقة.لالاة مجمعال
 

 ة ماليل غير اقيمة الموجودات  انخفاض
ية في ة الحالديتصا ات االقحتمل للتقلبملر اأثيلتها اراعتبا  في عة مجموة، أخذت الالمجمعيانات المالية تاريخ البكما في 

 فضلام أمدخالت غير الملحوظة باستخدم تطوير الويت ،وعةلية للمجمالما ر جودات غيللمو ةلمسجللغ اا د المبتحدي

 تلبيانا خ اريي تا لموجودات فهذه ا لسوق عند تسعيرركون في اها المشا خذي يتتحة حول االفتراضات الا ت المتالمعلوما 

   سوق.بات في اللتقلل المسجلة مبالغلاسية حسا  راستمرامع  ألسواقالب في تقال يستمر عة. ومع ذلك،مج لماية الالم
 

ار  ومع استمر. وجوداتذه المه تتواجد بها اعات التي القطالجغرافية و اطقالمن بالتأثير السلبي على بعض المجموعةر تق

ى يث تنعكس علبح لة لصا اتاالفتراضات ذ تطبيق عمق لسوا لتقبسم  قبةامري فالمجموعة ف تستمر سو ،الوضعتطور 

 .حدوثها  فور لماليةغير ا تادو الموج  هذه ةقيم
 

 ة الحكومي ةمساعدلا
 ةواجهمل لقطاع الخاصشركات ا معدت تدابير لومة الكويكح اتخذت ، 19-دفيكوة ئح ا ثير ج تأ  تخفيفلمحاولة في 

  رشهأ ستةإلى  تصلمدة لالخاص  اعلقطاية في الوطنعمالة للة المقدمالحكومية  نحلماات جراءاإل هوتشمل هذ .جائحةلا

 .2020اًرا من أبريل اعتب
 

تم  كويتي. ي ينارد 70,916قدره  اليإجممبلغ العاملة وى للق عامةلهيئة المن االمجموعة ، استلمت ةيلحالاخالل السنة 

عدة ا ن المسع فصاحية واإلمنح الحكومالن ع اسبةمح ال" 20ي رقم لالدوالمحاسبة لمعيار  المالي وفقًا  الدعماحتساب 
ار  مد ىلع ة نتظمبصفة مر المجمع الخسائأو  األرباحان في بي" خرىألا اتيراداإل"ضمن  عتراف بهاال تم" ويالحكومية

 ؤجلةالم اتديرالإليد قائم يوجد رص ال  .الصلة موظفين ذاتالتكاليف فات مصروبعة تعترف فيها المجموالفترات التي 

 . 2020سمبر دي 31في  ا حة كمنمالذه متعلقة بهدينة اللما رصدةاأل أو
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   ة مرارياالست دأ مب قييم ت

على ية وقبلتالمجموعة في الفترات المس أعمالعلى وس رفيلشي اتأثير تف بشأن التيقنعدم  من ريكبزال هناك قدر ال ي

 عتبارالذ في ااألخ ة مع مختلفالناريوهات يمن السد دنموذج لعبوضع ة دارإلا، قامت لكعمالء. لذالدى لطلب معدالت ال

  ميعة وج ية الحاليتصادالظروف االق ضوء يف المجمعة ماليةنات الالبيا هذه ب تصريحاليخ ا من تارشهرً  12فترة 

ل مير المحتالتأثنموذج  إلى وضعها  ت التي تمتراضا االف . تستند ستقبليالم أكدتوعدم العلومات المتاحة حول المخاطر الم

لمقترحة من  ابات االستج نب اجا إلى  ،تهلكطلب المسعة من قالمتو ستويات موال 19-يدفكو ـبخاصة الواللوائح  للقيود

لية الما وارد مللمجموعة وال ولةلسيا مركز، ولكن بناًء على في التطور 19-فيدوك أثيرد يستمر ت. قةالسنلى مدار ة عداراإل

  ها جودولمواصلة افية ك مواردلديها ة مجموعن العات أالتوق هر ، تظجمعةماللية ما البيانات هذه الب صريحلتاتاريخ  كما في

إعداد م ، ت. ونتيجة لذلك2019ديسمبر  31من ًرا ا تبر اعيتغيكبير ولم حد إلى  يةمرارستالا كز مبدأمرثر ولم يتأغيلي تشال

 رارية.مأ االستمبد أساسعلى  جمعةماللمالية اه البيانات هذ

 

   
 

 

 

 

 




