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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 حضرات السادة المساهمين إلى

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

 البيانات المالية المجمعة   قيتدق تقرير حول 
 

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

والدخل الشامل   الخسائر  وأ  احربانات األوبي  2021ديسمبر    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.
 

أن البيانات المالية المجمعة المرفقة ،  حفظ"ي المتأالر  س"أساقسم    يف  تقريرنا   ستثناء التأثيرات المحتملة لألمر المبين فيبافي رأينا،  

وعن أدائها المالي    2021ديسمبر    31جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في    من  ،تعبر بصورة عادلة

 لمالية.للتقارير ا يةلوالدالمجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير 
 

  المتحفظ  أساس الرأي
البترولية ش. للخدمات  الدرة  في شركة  المجموعة  استثمار  إدراج  باستخدام وهي  )مقفلة(،    م.ك.تم  عنها  المحاسبة  تم  زميلة  شركة 

الملكية، بقيمة   المجمع كما في    2,632,906طريقة حقوق  المالي  المركز  د حصة وتستن  ،2021ديسمبر    31دينار كويتي في بيان 

خسا في  بقيمة    رئالمجموعة  زميلة  وحصة   414,113شركة  المجمع،  الخسائر  أو  األرباح  بيان  ضمن  المدرجة  كويتي  دينار 

للسنة المنتهية بذلك   المجمع  الشامل  الدخلدينار كويتي المدرجة ضمن بيان    47,019المجموعة في اإليرادات الشاملة األخرى بقيمة  

االتاريخ إلى حساب المدقإلات  المالية المجمعة  البيانات  قة غير متوفرة فيما يتعلق بهذه الشركة الزميلة كما في تاريخ دارة، حيث إن 

ب القيمة   إصدارالتصريح  حول  ومناسبة  كافية  أدلة  على  الحصول  من  نتمكن  لم  لذلك،  نتيجة  للمجموعة.  المجمعة  المالية  البيانات 

الشر في  المجموعة  الستثمار  االدفترية  كمالكة  الخسارة    2021ديسمبر    31في    زميلة  من  المجموعة  الشاملة وحصة  واإليرادات 

 األخرى للسنة المنتهية بذلك التاريخ. وبالتالي، لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت أي تعديالت على هذه المبالغ ضرورية. 
 

موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في   ييرلمعالك اا لتقً ا طبلية. إن مسؤولياتنالدو  وفقاً لمعايير التدقيق  بأعمال التدقيقلقد قمنا  

لميثاق األخالقيات المهنية   عة وفقًان المجموتقلون عونحن مس  .ية المجمعةيانات المالبحسابات عن تدقيق الال  مسؤوليات مراقب  قسم
لمعا الدولي  المجلس  عن  الصادر  المهنيين  للمحاسبين  المهنيةي يالدولي  األخالقيات  المحللم  ر  )اسبين  معايير هنيين  ذلك  في  بما 

الما لمتطلاألخرى وفقً   ا األخالقيةبالوفاء بمسؤولياتن  )"الميثاق"(. وقد قمنااالستقاللية الدولية(   التدقيق ننا نعتقيثاق. وإبات  د أن أدلة 

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

 ئيسيةدقيق الرالت أمور
 للسنة دقيقنا للبيانات المالية المجمعة  كانت األكثر أهمية في مهمة ت ر التي  كمنا المهني، هي تلك األموإن أمور التدقيق الرئيسية، في ح 

هذه   لحو  داء رأي منفصلبإ. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون  الحالية

 نا له.دقيقمن هذه األمور في إطار تكل أمر كيفية معالجتنا ل ولرئيسية ما يلي تفاصيل أمور التدقيق ااألمور. في
 

المبينة في تقريرن المالية المجمعةا في قسم  لقد قمنا بمسؤولياتنا  البيانات  تتعلق بهذه لتي  ، وامسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق 

 األخطاء المادية في البياناتلمخاطر  ءات التي تم وضعها بما يتيح التعامل مع تقييمنا  قنا على تنفيذ اإلجرايقدل ت. وعليه، اشتمرواألم

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

 ً  ة.المالية المجمعة المرفق ي التدقيق حول البياناتأء ريمكننا من إبدا أساسا
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 حسابات المستقل راقب ال تقرير م

 حضرات السادة المساهمين إلى

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

 عة )تتمة( المالية المجم تدقيق البياناتحول   تقرير
 

 )تتمة(  أمور التدقيق الرئيسية
 

 ية التالية: ئيسالرقيق ور التدأملقد حددنا 
 

 مة الشهرةانخفاض قي 
 

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

 . العامة ذ.م.م
 

 . ض القيمة الدفتريةنخفاا ةيمالاحت إلىف شير الظروت نخفاض في القيمة سنوياً وعندماااللغرض تحديد  شهرةر اليتم اختبا
 

التبيع انخفاض  اختبار  للشهرة  ر  السنوي  ال  منقيمة  نالرئيستدقيق  أمور  المتطلبات  لتعق  ظراً ية  واأليد  الجوهرية المحاسبية  حكام 

التي سيالمطلوبة في تحديد االفتر ال  امهاستخدتم ااضات  ايد  تحد  . تمالممكن استرداده  مبلغفي تقدير  دات وحل  هردادمكن استلمالمبلغ 

ً   ةة العادل القيم  االستخدام أو  القيمة أثناء  إلىند  تسيي  ذإنتاج النقد وال ، من نماذج التدفقات النقدية أيهما أعلى  ،البيع  تىح  لفةالتك  ناقصا

سعار ألاوية  قبللمستا  م المبيعات احجأات  تقدير  ذلك  ن االفتراضات الرئيسية بما فييد مالعدهذه النماذج  خدم  تستالمتوقعة المخصومة.  

 (. معدل الخصم) لالمارأس تكلفة ة والمتوسط المرجح لنمو القيمة النهائي يف التشغيل ومعدلوتكال
 

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

 باال بستعاقمنا  فيخ نة  لمساعدتنا  لدينا  الداخلي  التقييم  المنهجي  براء  فالمستخدة  مراجعة  تمة  انخفاضي  وتقييم    قييم  مدى القيمة 

ات المطبقة بالقطاع لألسواق ذات الصلة  توسطدم بالمتخمسالخصم النة معدل قارضمنت مالتي تصم المطبقة لخا معدالتمالءمة 

 النقد. تاجوالتي تعمل فيها وحدات إن
 

 ا بتق  قمنا على  المطبقة  االفتراضات  مالءمة  مدى  الرئيسيةييم  أحجام  لمدخالت  الثل  واألسعمبيم  التشغعات  وتكاليف  يل  ار 

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

 ى حد سواء. لال عألعمل وقطاع اعميالمعتمد على معرفتنا بال
 

 ذلك ة، بما في  لية المجمعانات الماحول البي  11إيضاح  في    لشهرةاب  تعلقفيما ي  عةالمجمولدى  فصاحات  اإلة  قمنا بتقييم مدى كفاي

 ت الحساسية. م وتحليالواألحكا ةيات الرئيساالفتراض احات حولاإلفص
 

   من بالتحقق  ماإل افتراضات  قمنا  طريق  عن  اافتراضقارنة  دارة  بلتات  المستقبلية  النقدية  والتطورات  دفقات  السابق  األداء 

 لة. الص  ذات تراضاتي االفأي تغيرات فب  فيما يتعلقسية رصيد الشهرة تبار اختبارات حساا في االع ذآخ ، يةحلة المدياالقتصا
 

 د وموجودات العقو جاريينين التللمدين ةمان المتوقعئت ر االخسائ
 

في   العقود  وم  ونالتجاري  ونالمدين  بلغ،  2021  ديسمبر  31كما  كو  9,988,754وجودات  ي دينار  بما  من 25.8بة  نس  لمثيتي   %

 وجودات.الم إجمالي
 

ا في  مبسطة  طريقة  المجموعة  خسائرتطبق  المتوقعة  االئتم  حتساب  التجان  العق  يينراللمدينين  إنوموجودات  طريق  عن  شاء ود 

تست مخصصات  الساالخبر  إلى ند  مصفوفة  االبة  بخسائر  مقابلوئتمان  قة  بالم  المعدلة  المرتبطة  المستقبلية  واالعوامل  ة يئ لبدينين 

الخسائر   ط العمالء المتنوعة ذات أنما  قطاعات  أخر في السداد لمجموعاتعدد أيام الت  إلىمعدالت المخصصات    . تستندديةتصاقالا

 . المتماثلة
 

الالمكل من  نظراً ألهمية   المرتبط  مدىعقود والودات  وموج  تجارييندينين  المتوقعة، اعتبرباحتس  التعقيد  نا هذا  اب خسائر االئتمان 

 ية. دقيق الرئيسلتا ورأم نم رماأل
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 لمستقل الحسابات ا  تقرير مراقب
 ت السادة المساهمينحضرا إلى

 )تتمة(.ك.ع. ش.م اعيةصن الللمشاريع  شركة الكوت
 

 عة )تتمة( يانات المالية المجمتقرير حول تدقيق الب 
 

 ق الرئيسية )تتمة( دقيور التمأ
 

 )تتمة( دولعقت اجوداموو جاريينين التللمدين ةمان المتوقعئت ر االخسائ
 

 متخذة، ما يلي: رىاءات أختضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بين إجر
 

  ب معقوييق تقمنا  مدى  ام  خسائالفترلية  احتساب  في  المستخدمة  ااضات  االئتمان  م   لمتوقعةر  السابقة  عن طريق  بالبيانات  قارنتها 
 قبلية.تسملاات لية والمعلومظروف السوق الحا  مقابلالمعدلة 

 

 ةعلى أساس العين نلمدينيجة في تقرير تقادم ات المدرل ودقة المعلوماتنفيذ إجراءات جوهرية الختبار مدى اكتماا بنقم . 
 

 ة،ينعلى أساس الع  ،، قمنا بالتحقق من أنماط السداد السابقة للعمالءارةداإلكام  حأمدى مالءمة  ذلك ولكي يتم تقييم    إلى  ضافةباإل  
 . اقمنا به يالت ققيتدالة حتى تاريخ استكمال إجراءات نهاية السن بعد دفوعاتأي مالم است تم دقن كا اوما إذ

 

 قمنا   ً قييم اإلدارة لمخاطر االئتمان  عة وت المتوق   ائر االئتمانالمجموعة فيما يتعلق بخس  لدىية اإلفصاحات  دى كفا اعاة م بمرأيضا
  المجمعة.المالية  اناتالبي ول ح 26.1و 13 يإيضاح هذه المخاطر ضمنومدى تعاملها مع 

 

 2021ة لسنة للمجموععلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي  م
المعلومات الواردة في التقرير السنوي   المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات األخرى" من لمسؤولة عن هذه  إن اإلدارة هي ا
لسنة   البيانات  2021للمجموعة  بخالف  المج،  مرقتو  معةالمالية  حاقب  رير  حالحسابات  لقد  إدارة ولها.  مجلس  تقرير  على  صلنا 

األ قبل  الشركة  الحسابات،م،  مراقب  تقرير  للمجموعة    تاريخ  السنوي  التقرير  أقسام  باقي  على  الحصول  تاريخ  ونتوقع  تقرير بعد 
 ب الحسابات.مراق

 

 دقيق حولها.   ت أي نتيجة ر عنن نعبولم لوى ات األخر علومالم شمل يإن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال
 

طالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا كانت لمجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االمالية افيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات ال
إذا ية بشأنها.  ء مادأخطا  جود أيو  وق أأثناء التدقيالبيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا  متوافقة بصورة مادية مع  غير  

المعلومات األخرى والتي عماأل  إلىمات األخرى، استناداً  المعلو  وجود أي أخطاء مادية في هذه  إلىتوصلنا   ال التي قمنا بها على 
تقرير لفي اذكره  ن  ما   يناليس لديرنا.  ، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقرهذا  الحسابات  اريخ تقرير مراقبحصلنا عليها قبل ت

 ر.  األمتعلق بهذا ي
 

 جمعة المية للمان البيانات اعن الحوكمة عمسؤوليات اإلدارة والمسؤولين 
للمعايير او  لةصورة عادمعة بمجالذه البيانات المالية  وعرض ه  إعدادن  إن اإلدارة هي المسؤولة ع  المالية وعن   لدولية للتقاريرفقاً 

الدا الرقابة  التيأدوات  اإلت  خلية  الم  عدادرورية إلة ضدارراها  األخطاء  خالية من  مالية مجمعة  كابيانات  ناتجة عن  ادية سواء  نت 
 الخطأ.  وش أالغ

 

دأ االستمرارية لها على أساس مبعلى متابعة أعما ة  وعمجمرة اليم قدقي ت   وليةتحمل اإلدارة مسؤمعة، تلية المجالبيانات الما  إعدادعند  
زم بي ما لم تعترارية المحاسور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمماأل  نسباً، عناكان ذلك ممع اإلفصاح، متى  

 اء. جرإلاذ هذا ا ى اتخسوي دم توفر أي بديل واقعحالة عا أو في رة تصفية المجموعة أو وقف أعمالهاداإل
 

 عة للمجموعة. ملمجة ايالمال تناالبيا دداإع الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية  سؤولون عنيتحمل الم
 

 ة المجمعة يانات الماليمسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق الب
الغش أو   ء كانت ناتجة عن واس  المادية  خطاءاألن  المجمعة ككل خالية م  لماليةبيانات االحصول على تأكيد معقول بأن الهو  نا  فد ه  إن

ال  الخطأ، الحسابات  أنه    إلى  وصلالت  ينا. إنرأذي يتضمن  وإصدار تقرير مراقب  التأكيد إال  يمثل درجة عالية من  ال تأكيد معقول 
ً وف  ملية التدقيقيضمن أن ع طاء عن تنشأ األخ  . وقدهاودفي حال وجاف األخطاء  باكتش  ي دائًمالدولية سوف تنته لمعايير التدقيق ا  قا

الالغ أو  وتعش  معقو خطأ  بصورة  المتوقع  من  كان  إذا  مادية  تؤثتبر  أن  فر  لة  ال  أو  ديةربصورة  على  االقتصادمجمعة  ية قرارات 
 مالية المجمعة. لاات يانأساس هذه الباتخاذها على للمستخدمين والتي يتم 
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لمستقل تقریر مراقب الحسابات ا
حضرات السادة المساھمین إلى

(تتمة) اعیة ش.م.ك.ع.  للمشاریع الصن الكوت شركة 

) (تتمةجمعة لما بیانات المالیةالتقریر حول تدقیق  

(تتمة) ة المجمعةیانات المالیؤولیات مراقب الحسابات عن تدقیق البسم

نیة خالل أعمال التدقیق. كما قمنا بما  طة المھلى الحیوحافظنا عاما مھنیةً ا أحك ذنتخ ة، ار التدقیق الدولیلمعاییق وفقاً  كجزء من التدقی
ي: یل

 إجراءات فیذ نتع وووضغش أو الخطأ ناتجة عن اللمجمعة سواء كانتیة االمالبیانات اللمادیة في خطاء اخاطر األ متحدید وتقییم
بداء رأینا. إن مخاطر نا من إاس یمكنلتقدیم أسیة ومناسبةق كافقی تدذلك الحصول على أدلة  طر، وكالمخا لكلتالتدقیق المالئمة  

ن التواطؤ أوقد یتضمإن الغشخطأ؛ حیثلتج عن انا شاف ذلك الدم اكتمخاطر عق ج عن الغش تفوي ناتعدم اكتشاف خطأ ماد
اخلیة. قابة الدالمتعمد أو التضلیل أو تجاوز الر لھما اإلالتزویر أو 

  رض إبداء الرأي ءات التدقیق المالئمة للظروف ولكن لیس لغضع إجرادقیق لوبعملیة التذات الصلة  یة  اخل الدالرقابةفھم أدوات
ة.المجموعیة لدى خلقابة الدادوات الرفعالیة أحول

  المالئمةتقییم المسالسیاسات  المحاسبیة  مومة  تخدمحاسبیة  التقدیرات  معقولیة  اواإلفصاحدى  ذات  قب ات  من  المقدمة  ل لصلة 
. ةداراإل

اإلىصل  توال مالئمة  مبددارةاإلماستخدمدى  استنادًا  ألساس  والقیام،  المحاسبي  االستمراریة  ا  حصلن يالتدقیقالتأدلة  إلىأ 
ما بت،  ھا لیع با إذاحدید  متعلق  مادي  تأكد  عدم  ھناك  الظكان  أو  قدرة ألحداث  حول  جوھریاً  شًكا  یثیر  أن  یمكن  والذي  روف 

وجود عدم تأكد مادي، یجب علینا أن نأخذ إلىوصل  التحالةي. وفاس مبدأ االستمراریةأسى  عللھا متابعة أعما المجموعة على
یل رأینا في حالة عدم عة أو تعدالصلة في البیانات المالیة المجمذاتفصاحاتاإل،  اتاب سلح ر مراقب ایتقريفر،عتبااالبعین

لى الرغم من لحسابات. عقب امراریتقرلنا علیھا حتى تاریخحصي  التیق  أدلة التدقىإل مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقیقنا  
على أساس مبدأ االستمراریة.ا الھبعة أعمتا معنة عموالمج فتوقة فيبلیالمستقذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف 

فییم  قیت المتضمنة  والبیانات  وھیكلھا  المجمعة  المالیة  للبیانات  الشامل  ذلالعرض  في  بما  اھا  كانت حا صاإلفك  إذا  ما  وتقییم  ت 
ل.ادلعلعرض ااحقق وب یأسللصلة بالمجمعة تعبر عن المعامالت األساسیة واألحداث ذات االیةالماناتی بال

تدقیأدعلى  ولحصال المعللة  حول  ومناسبة  كافیة  اق  أو  المالیة للشركات  رأي  ومات  إلبداء  المجموعة  داخل  ألنشطة التجاریة 
ف على عملیة التدقیق وتنفیذھا للمجموعة ونتحمل ات واإلشراوجیھالتء ابدعة. ونحن مسؤولون عن إجملمة االیالبیانات المحول  
ق.یقدرأي التط عنة فقولیالمسؤ

امة بما ال التدقیق وتوقیتھا ونتائج التدقیق الھأمور من بینھا النطاق المخطط ألعممع المسؤولین عن الحوكمة حول عدة  لصانا نتونإ
یتم تحدیدھا أثناء أعمال التدقیق. اخلیة التيالدقابةرلاصور جوھریة في أدواتقجھأوأي لك في ذ

أیض المنزود  بعن  ین  لوسؤاً  فا التزامنبیدیفن  ا یبالحوكمة  الصلة  ذات  األخالقیة  یبالمتطلبات  أیًضا  یما  ونبلغھم  باالستقاللیة،  ختص 
و العالقات  التاألمبكافة  األخرى  بصورة  ور  نرى  أولعق مي  تؤثر  نھا ة  أن  المحتمل  اإلجراءات  إلىباإلضافة  تنا  اللیاستقىعلمن 

سباً.   نا ذلك من كاى مت، ةقبلة المطصت الر ذاابیو التدالمتخذة للحد من التھدیدات أ

البیانات قدقیي تأھمیة فكثر  ور األاألمور التي تشكل  األمالمسؤولین عن الحوكمة بھا، نحدد تلك  تم إبالغ  ور التي یاألمومن خالل  
المجمع لالمالیة  الرئیالحا لسنة  ة  التدقیق  أمور  ھي  تعتبر  ولذلك  علیة،  نفصح  إننا  ھذه  سیة.  مرافي  ور  ماألن  ات ابحسالبقتقریر 

أن أمرا ما  إلىور أو، في أحوال نادرة جدًا، عندما نتوصل  األمفصاح العلني عن ھذه  اإلا ما لم یمنع القانون أو اللوائح  بنالخاص
ھذا اإلفقع بشكل معقول أن النتائج العكسیة المترلمتومن انھاح عنھ في تقریرنا ألفصإلاعدمجب  ی سب  مكا ز الجاوصاح تتتبة على 

. ھلالعامة
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 ات المستقل ابحسراقب ال تقرير م

 حضرات السادة المساهمين إلى

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

 لرقابية األخرى واية ل المتطلبات القانون ر حوتقري

 ً ة تقرير مجلس إدار  الواردة فيلبيانات  وا  جمعةلما  نتظمة وأن البيانات الماليةتحتفظ بدفاتر محاسبية م   األمأن الشركة    في رأينا أيضا

 مر المحتملة لأل  التأثيراتء  تثناباس  ،وأننا  فاتر،الدذه  هو وارد في هما    المالية المجمعة متفقة مع  ناتفيما يتعلق بهذه البيا   األمالشركة  

في   المتحفظ"  رةفقالموضح  الرأي  الم  ،هأعال  "أساس  كافة  رأيا  علومات واإليضاحات قد حصلنا على  ضرورية ألغراض   ناهالتي 

أ  التدقيق، البيانكما  جمين  تتضمن  المجمعة  المالية  اات  الشع  قانون  يتطلبها  التي  رقم  لمعلومات  ت والتعديال  2016لسنة    1ركات 

والئحته   له  الالالالحقة  والتعديالت  وعقالتنفيذية  لها،  احقة  ولتأ د  للشركة  اسيس  األساسي  ال  قد وأنه    ،األملنظام  ً د  جرأجري   وفقا

إليه علمنا واعت، ومرعيةل الألصول له ت الالحقة  والتعديال  2016لسنة    1ركات رقم  الشادنا لم تقع مخالفات لقانون  قحسبما وصل 

 2021مبر  سيد  31ي  المنتهية ف  نةخالل الس   ،األمة  شركم األساسي للاا، أو لعقد التأسيس وللنظوالتعديالت الالحقة لهوالئحته التنفيذية  

 مركزها المالي.   أو األمط الشركة أثيراً مادياً على نشاله تد يكون ق  على وجه
 

 ً  ة أي  مناعل  إلى لم يرد    ،أعاله  "أساس الرأي المتحفظ"  فقرةفي    نالمبي  مرالمحتملة لأل  التأثيراتء  تثناباس  ا،ه خالل تدقيقنأن  نبين أيضا

بر ديسم  31السنة المنتهية في    لخالبه  قة  تعلت المما ليلتعوا  لسواق الماهيئة أفي شأن    2010  لسنة  7مخالفات ألحكام القانون رقم  

 المالي.أو مركزها  األمط الشركة راً مادياً على نشاتأثي له على وجه قد يكون 2021
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 المجمع   أو الخسائر رباحاأل انيب

 2021ديسمبر  31ية في منتهة السنلل
 2020 2021 ات إيضاح  

  
 ويتي ر كدينا دينار كويتي

    

 27,154,280 31,353,876 5 عمالء من عقود مع    إيرادات 

 (19,241,622) (21,823,274) 6 مقدمة خدمات ات و مبيع ة لف تك 
  ────────── ────────── 

 7,912,658 9,530,602  حمجمل الرب 
    

 53,607 92,973  تإيرادات عموال

 219,760 83,607  رى  أخ تاداريإ

 (2,950,571) (2,809,595)  ريةإداعمومية ومصروفات 

 (537,833) (305,938)  مصروفات أخرى 

 (102,231) (512,868) 13 صص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين خم

 (3,438,662)     - 8 عدات وم  آتت ومنشممتلكاقيمة  انخفاض

 48,373 (39,335)   أجنبيةعمالت ل يق تحوصافي فرو
  ────────── ────────── 

 1,205,101 6,039,446  ربح التشغيل 
    

 (527,908) (414,113) 10 ة  زميل شركة رئساخ حصة في

ن ادلة معيمة الجة بالقردم يةلام داتجو وملادلة الع مةقيلاتغيرات في ال

 (275,889) (268,789)  أو الخسائرح بااألرخالل 

 36,466 44,160  إيرادات توزيعات أرباح 

 (154,001) (153,931)    تمويل تكاليف

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

 (2,464,435) 5,246,773  لس اإلدارةمكافأة أعضاء مج وب  ئ ا لضر ل اب ق  ( ارةس خ ال) الربح 

  
────────── ────────── 

     - (48,327)  للتقدم العلميحصة مؤسسة الكويت 

     - (130,352)  ضريبة دعم العمالة الوطنية  

     - (56,282)  زكاة 

     - (30,000) 23 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  ────────── ────────── 

 (2,464,435) 4,981,812 6 السنة  ( ةخسار )ح بر
  ══════════ ══════════ 

 فلس  (24.42) فلس 49.37 7  ية والمخففةهم األساسحية السبر
  ══════════ ══════════ 
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 لمجمع لشامل االدخل ابيان 

  2021ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل
 2021 2020 

 ي تيوك دينار ينار كويتيد 
   

 (2,464,435) 4,981,812 سنة  لا( ةار خس) ربح
 ────────── ────────── 

   : أخرىشاملة  إيرادات( ر خسائ)
في فترات   ر أو الخسائ   رباح األ   إلى شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها    إيرادات )خسائر(  

    حقة: ال 

 233 (9,334)  ةيب أجنات مليتحويل ع ناتجة منأجنبية ت عمالل ويتحوق رف
 ────────── ────────── 

أو   رباح األ   إلى إعادة تصنيفها    يتم قد    التي   رى خ األ شاملة  ال   رادات ي اإل   ئر( خسا ال ) صافي  

 233 (9,334)   ة في فترات الحق  الخسائر 
 ────────── ────────── 

ت فتراي  ف   أو الخسائر  باح ر األ   إلى   ها يفنص دة ت إعا   يتم   لن   أخرى شاملة    (  خسائر)   رادات ي إ 
   ة:ق الح 

 (14,708) 47,019 شركة زميلة  الشاملة األخرى ل (الخسائر) يراداتاإل  ة فيصح

 ────────── ────────── 

أو   رباح األ   إلى إعادة تصنيفها    لن يتم   التي   رى خ األ شاملة  ال   ( خسائرال)  يرادات اإل صافي  

 (14,708) 47,019 في فترات الحقة  الخسائر 

 ────────── ────────── 

 (14,475) 37,685 للسنة  ىرأخشاملة ( خسائر) تادارإي

 ────────── ────────── 

 (2,478,910) 5,019,497 الشاملة للسنة ( خسائرال) داتراياإل إجمالي
 ══════════ ══════════ 

 

 

 

 

 

  





 ا التابعةركاتهش.م.ك.ع. وش اعيةيع الصنارللمشالكوت ة شرك
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 ة المجمع بيان التغيرات في حقوق الملكي 

 2021ديسمبر  31 فية نتهيلما ةنلسل 

 
 رأس
 المال

 تياطيح ا 
 إجباري 

 احتياطي
 اختياري 

ير التغيرات في تأث 
 لة اإليرادات الشام 

  ميلة ة زشركل  األخرى 

 احتياطي تحويل 
  أجنبية ت  مالع 

 حبا أر 
 موعالمج مرحلة

 ييت و كدينار   يتير كو دينا  دينار كويتي دينار كويتي كويتيار  دين  ر كويتينا ي د  يكويت   ر دينا  
        

 23,463,217 5,102,264 545,878 (2,609,842) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2021يناير    1كما في 

 4,981,812 4,981,812     -     -     -     -     - نة سلا ربح

 37,685     - (9,334) 47,019     -     -     -  لسنة أخرى ل شاملة( رئخسا) داتراإي

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

 5,019,497 4,981,812 (9,334) 47,019     -     -     -  ة ملة للسن اش ال   ( )الخسائر يرادات اإل  إجمالي 

 (2,018,016) (2,018,016)     -     -     -     -     - (24إيضاح )ة ينقد حاأربت يعا زوت

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

 26,464,698 8,066,060 536,544 (2,562,823) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2021بر  يسم د  31في  

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

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

 (2,464,435) (2,464,435)     -     -     -     -     - نةسلاخسارة 

 (14,475)     - 233 (14,708)     -     -     - للسنة  ىة أخرملاش تإيرادا (خسائر)

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

 (2,478,910) (2,464,435) 233 (14,708)     -     -     - نة لسة للمشا الدات اإليرا (الخسائر)جمالي إ

 (5,045,040) (5,045,040)     -     -     -     -     - (24 حإيضا)ة يدقن ت أرباح يعا توز

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

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

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



 

 التابعةع. وشركاتها ش.م.ك. اريع الصناعيةالكوت للمششركة 
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 قدية المجمع نبيان التدفقات ال

  2021بر يسمد 31 هية فيالمنت لسنةل
  2021 2020 
 كويتي ار دين ييتكو ردينا ضاحات يإ 

    تشغيل ة الأنشط
    

 (2,464,435) 5,246,773  رة دا إل ا لس  مج   ضاء أع   فأة قبل الضرائب ومكا (  رة الخسا ) الربح  
بصافي رة  دا إل الس  مج   ضاء أع   فأة ومكا قبل الضرائب  (  خسارة ال ) الربح  تعديالت لمطابقة  

    :النقدية   ات التدفق 
 3,151,648 2,484,362 8  استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 273,620 322,935 9 خدام  ست ق اال ت ح ا د جو مو  ك استهال 
 102,231 512,868 13 اريين  جينين الت دمخصص خسائر االئتمان المتوقعة للم

 527,908 414,113 10 شركة زميلة   خسائرحصة في  
 2,748,204     - 10 يلة زم كة  رش  في راستثماقيمة  انخفاض

 3,438,662     - 8 آت ومعدات متلكات ومنشقيمة م فاضانخ
أو    ح با ر خالل األ   رجة بالقيمة العادلة من ادلة لموجودات مالية مد لقيمة الع تغيرات في ا ل ا 

 275,889 268,789   ئر ا الخس 
 (36,466) (44,160)    حباأرتوزيعات  إيرادات

 (70,916)     -  ( أخرى  إيرادات ضمن  مدرجة) يةموحكح من 
 248,839 411,247 20 ن خدمة للموظفي نهاية ال   مكافأة مخصص  
 133,930 129,696    وض وسلففائدة لقر

 20,071 24,235 9 تأجير فائدة لمطلوبات  
     - (45)  ود التأجيرربح من الغاء اعتراف بعق 

  ────────── ────────── 
  9,770,813 8,349,185 
    العامل:    رأس المال   ت في غيرا ت ال 

 1,010,261 (801,344)  ون مخز 
 (3,015,356) (290,968)  ود ودات عق موج ن و مدينون تجاريو 

 (180,872) (1,021,076)   آخرون نون  ومدي مقدما    مدفوعات 
 (588,306) 117,892  دائنون ومصروفات مستحقة  

  ────────── ────────── 
 5,574,912 7,775,317  من العمليات    دية الناتجة التدفقات النق 

 70,916     -  ومية حك   منح م  تال س ا 
 (416,756)     -  عة  مدفو   ئب ضرا 
 (656,078) (443,940) 20 وعة  مدف ين  ة للموظف ية الخدم ة نها مكافأ 

  ────────── ────────── 
 4,572,994 7,331,377  التشغيل  أنشطة   من ةناتجفقات النقدية اللتدصافي ا 

  ────────── ────────── 
    مار  ستث اال ة  ط ش أن 

 (2,937,237) (1,616,495) 8 ت ومعدا شراء ممتلكات ومنشآت  
 36,466 44,160  لمة  ست م أرباحتوزيعات  داتراإي 
  ────────── ────────── 

 (2,900,771) (1,572,335)  ة االستثمار  ة المستخدمة في أنشطقات النقديصافي التدف 
  ────────── ────────── 

    ل ي و أنشطة التم 
 5,847,387 2,000,000  لف وسوض  ن قر ت مالحصمت 

 (1,500,000) (3,195,784)  قروض سداد 
 (133,930) (129,696)  وعة  تكاليف تمويل مدف

 (274,441) (327,837) 9  مطلوبات التأجير  صل المبلغ من  أ جزء  سداد  
 (5,140,707) (2,018,016)  مدفوعة  احأرب توزيعات 

  ────────── ────────── 
 (1,201,691) (3,671,333)    تمويلطة ال نشفي أ  ةدمتخ سمال ية النقد التدفقات فيصا

  ────────── ────────── 
    

 470,532 2,087,709  دل  النقد المعا لنقد و ا   في الزيادة    ي صاف 
 (761,524) (297,861)  يناير  1في  كما  لنقد المعادل  د وا النق 
 (6,869) (3,682)    أجنبيةمالت روق تحويل عي ف صاف

  ────────── ────────── 

 (297,861) 1,786,166 15 يسمبر د 31في كما دل لمعا لنقد ا د وا النق 
  ────────── ────────── 

    : المجمع  ةالتدفقات النقدي بيان دة منمستبع  ةنقديبنود غير  

 225,287 367,575 9 جير التأ لوباتإلى مطإضافات 

 (225,287) (367,575) 9 جودات حق االستخدامإضافات إلى مو

     - 4,977 9 جير أالت  لوباتمطء االعتراف ب إلغا 

     - (4,932) 9 ستخدامالت حق ا دا وجموإلغاء االعتراف ب 
  ────────── ────────── 
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  ────────── ────────── 
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 كة شرالل حوت ومامعل    - 1
 

ا الماللتصرتم  البيانات  بإصدار  لييح  المجمعة  الشركة  ة  للمشاريع  )  صناعية الكوت  وشركاماأل"الشركة  ش.م.ك.ع.   تها"( 
لقر  2021  برسمدي  31في  ة المالية المنتهية  سنلل "(المجموعة"يشار إليها معًا بـ  بعة )تاال   األمإدارة الشركة    جلسم   راوفقاً 
 السنوية.  الجمعية العموميةتماع في اجمجمعة لبيانات المالية اهذه التعديل  مساهمينلل ويحق  ،2022 رسما 16 ريخبتا
 

اعت التم  الماليبياناماد  المنتهية  ةمعلمجة ات  الجمع  2020ر  مبيسد  31في    للمجموعة للسنة  العمومفي اجتماع  لسنوية  ا  يةية 
 .  2021 يونيو 24 خالمنعقد بتاري األمكة شرلالمساهمي 

 

رصة علناً في بوها  أسهمتداول  م  يتو   فيهاويقع مقرها  ويت  في دولة الك  تم تأسيسها  عامةمساهمة    شركةهي    األمة  ركالشإن  
برج    المسجل  األملشركة  ا  مكتبعنوان    إن  يت.الكو الطاحالهو  رقم  مراء،  شا18بق  عبد،  شرق،لعا  رع  الصقر،   زيز 

   الكويت.، 65453 يبةالشع ،10277 ص.ب. هو سجلالم ها البريديوان الكويت، وعن
 

 مجموعة: ية للفيما يلي األنشطة الرئيس
 

 وت وتخزين  والماستيراد  اإلسمنت  األ  وادوزيع  وإقخرىالسائبة  وتشغيام،  التخزية  صوامع  وإدارة  ة وحياز  ؛نل 
ي  خالل مدير  من  والم األثمار فوائض  است  إلىة  فاة مماثلة، باإلضشطأنتزاول  ي الشركات األخرى التي  فحصص  ال
 لشركات العقارية.مار وااالستث  في حصصظ حافالم

 الكلموا  اجإنت والبراميل  ورد  الستيعا   والملح  االمعدنية  الصلبب  واللمواد  المنتجات   لغازيةا  موادة  من  وغيرها 
 عة(. للصنا مةعااليئة اله د الحصول على موافقة)بع يةائ روكيميتبال

  ركة.لشض األغرابقا لكويت طا لةودة داخل وخارج شركات التجن منقل 

 لك  ية أخرى وكذرسومات صناعو  تجارية أعالمات    ةوأي  الصلة   ية ذاتالفكر  ق الصناعية وحقوق الملكيةقولحء اشرا
 ة الكويت.  ولد و خارجاألخرى سواء داخل أ ركاتالش إلىا تأجيره ىإلتعلقة بها باإلضافة أخرى موق حق أي

 الملما  ءشرا للشرااقوالع  ةنقولمتلكات  الالزمة  م  مألاركة  ت  من  تتمكن  للحدود  زاوللكي  طبقا  أنشطتها  المنصوص ة 
 . بقا للقانونا طعليه

 ت مالية متخصصة. ركاشل الر من خفظ تداي محاوال فاألم مار فوائض تثاس 
 

قد    تيلاتلك  أو  طة أعمال مماثلة  شني شركات تزاول أف  بةة مناس تشارك بأية طريقحصص أو    أن يكون  ماألكة  رشيجوز لل
 .  أو تلحقها بها كاتالشرهذه  أن تشتري ًضا يأز للمجموعة ت أو خارجها. ويجوالكويلة ود هدافها داخلأق قيلى تحتعاونها ع

 

 ل المجموعة. يكومات حول همعل 2.2اح ضيإيعرض 
 

 دعدااإل اسأس    2.1
 

ال  إعدادتم   ومجالمالية  البيانات  للمجموعة  الدولية  اقفمعة  الصاد   ريرتقالل  للمعايير  منالمالية  ال  سجلم  رة    سبةمحامعايير 
 لدولية.  ا
 

المالبياال  إعدادتم   المجمع نات  ب  ساأس  علىة  ية  التاريخية  األالتكلفة  االمال  لصاستثناء  بالقيمةلمي  خال   درج  من    ل العادلة 
 لة.  ادلعة اقيمبالاسه ذي يتم قيال سائرأو الخ احرباأل
 

 .  األمكة شرئيسية للعملة الرضا الي أ ثلذي يمالكويتي ال اريندلامالية المجمعة بانات اليبتم عرض ال
 

الم  تقدم المجمعةالبيانات  المتعلقوماالمعل  الية  المقارنة  الت  بالسنة  تسابقةة  إ .  تم  المعلومصنيعادة  بعض  وعرض   تاف 
 . المعروضة تا علومالملغرض تحسين جودة  فنيصاء إعادة التجرا ية. تملسنة الحالاتصنيف ع فق متتوالة رنالمقا

 

 تجميع ال ساأس   2.2
 

السيطرة  ق  تتحق.  2021  ديسمبر   31ي  وشركاتها التابعة كما ف  ماألة للشركة  اليالبيانات الملمالية المجمعة  بيانات اال  تتضمن
ن  يكوالمستثمر فيها و   ةاركتها في الشركمشن  غيرة من لها حقوق في عائدات متأو يكور  اطعة لمخومعندما تتعرض المج

التلا  اهلدي على  تلعأثير  قدرة  العائدات  ى  الشركة  خ  نملك  على  سيطرتها  فيهالل  مالمستثمر  وبصورة  يطر  تس،  ةدحدا. 
 دما يكون لدى المجموعة: عنفقط ر فيها ركة المستثمالمجموعة على الش

 

 القة  ليحاق اللحقوالمستثمر فيها )أي ا  الشركة   ى لسيطرة علا ات الصلة  ذ  طةشنيه األتوجة الحالية على  ردالتي تمنحها 
 ا( يهكة المستثمر فلشرابخاصة ال

 ها الشركة المستثمر فيفي  كتهامشار تغيرة من في عائدات م التعرض لمخاطر أو حقوق 

 على عائداتهاالتأثير  ييها فف رممستثيطرتها على الشركة السام دلى استخالقدرة ع 
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 )تتمة(ع ميس التجأسا   2.2
 

لمجموعة االفتراض وعندما تحتفظ ا  ذا صويت. ولدعم هالت  قة حقوشأ من أغلبيتنة  رطن السيبأ  اك افتراض ة، هنمابصورة ع

ح  أقلب أغلبية  اوقمن  مماثلة  لتصق  حقوق  أو  المسويت  فيللشركة  اعتبارهاتها،  تثمر  في  المجموعة  ال  أخذ   ئق اقحكافة 

 ي ذلك:ا فتثمر فيها بمسما على الشركة التهطرمدى سيالصلة عند تقييم   وف ذاتوالظر
 

 ر فيها اآلخرين في الشركة المستثم ألصواتحاملي امع  مالقائب التعاقدي تيترلا 

 اقدية األخرى التع تيبات ن التراتجة مق النالحقو 

 ةلالمحتموعة وحقوق التصويت مجالميت لدى حقوق التصو 
 

تمجم لاتعيد   سيطرتهوعة  مدى  القييم  على  اا  حالستلمشركة  في  فيها  ال  ةثمر  كانت  وجود    إلى  يرتش  فوالظرو  حقائقإذا 

أوف  غيراتت واحد  عامل  للسكثأ  ي  الثالثة  العوامل  من  تر  يبدأ  الشريطرة.  التابجميع  عندماكة  على    المجموعة  تحصل  عة 

اة  طرالسي اشركلعلى  السية  هذه  وتتوقف  عندمارطلتابعة  المج  ة  الشركةتفقد  على  سيطرتها    إدراج ويتم  .  عةالتاب  موعة 

ن  بيا في    ل السنة ي تم حيازتها أو بيعها خاللتا   لتابعةركة ابالش  تعلقةمصروفات المالو  تايرادت واإلوباوالمطل  داتوجالمو

 بعة.ة التاركشللى اة ععوتاريخ توقف سيطرة المجم تى ة حرلسيطى االمجموعة علمن تاريخ حصول  جمعالم ل الشاملالدخ
 

ا  رسائالخأو    رباحتتعلق األ المسيطرة    غير  صصحوال  ماألركة  الش  مياهسمة األخرى باملالش  يراداتإلوكل بند من بنود 

ية لمالانات ايبورة على الء تعديالت عند الضرإجرار المسيطرة. ويتم  غي  في الحصص  رصيد عجز  إلىلك  تى إن أدى ذح

ل  للشركات السياسبيالمحاس  تالسياسا  قتتوافالتابعة  مع  المحاسبيةة  استبعاد    ة.وعللمجم  ات  الموجودات    ةفاكويتم 

الب   مايفوالمطلوبات   واوح  ةمجموعين شركات  الملكية  والتدف  يراداتإلقوق  النقدوالمصروفات  بالمعامالالمية  قات  ت  تعلقة 

 يع.ملتجد ال عنلكامموعة بابين أعضاء المج فيما
 

 ة. حقوق ملكي لةامة، كمعابعة، دون فقد السيطرة تشركملكية  في حصة رييتم المحاسبة عن التغ
 

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

أو    باحراألبيان    يناتجة ف  رئح أو خسااربأأي  تسجيل  تم  يما  بين،  لة ذات الصكية  وق الملحقى ل بنود األخرمسيطرة والغير ال

   ة.دلاعوفقًا للقيمة ال بهمحتفظ  بأي استثمار رافعتاليتم ا .المجمع الخسائر
 

 التالية:  التابعةالشركات المجمعة لمالية ا تبياناتتضمن ال
 

 % ية حصة الملك    

 2020 2021 التأسيس د بل األنشطة الرئيسية   ة اسم الشرك 
     

     ة رشمحتفظ بها بصورة مبا

 99.5 99.5 الكويت   ت النقل امدخ م.م*مداد ونقل البضائع ذ.لإلكة الكوت رش

 80 80 الكويت   لكيماوية  انتجات مزج الم م.م* ية ذ.ماوالبتروكي ت جاتنشركة الكوت للم

 100 100 حرين بلا  تثمارية أنشطة اس . لقابضة ذ.م.ما اريع الصناعية لمششركة الكوت ل

 

 .ملز ذ.م.اكشركة سيف ووتر كيمي

 

 لور القلوي  تجات الكتصنيع من
  اراتاإلم

 99 100 بية المتحدة عرال

 99 99 الكويت   ية  روكيماوات البتلمنتجبيع ا  * .م.م.ة العامة ذجارللت ركة المواد المتكاملةش
     

 مباشرة من خالل  بصورة غيربها  محتفظ 

    .م.ملعامة ذ.جارة ا تلة لمتكامللاد االموشركة 

 99.99 99.99 ت يكوال  ة  المنتجات البتروكيماويع بي *.جارة ذ.م.متللكو سيس شركة

 99.99 99.99 الكويت   يماوية  المنتجات البتروكع بي *.ميماوية ذ.م.لكوا ةكة صفوان للتقنيات البيئيرش
 

ة  يازالحلغ  تبتالي،  لاب. واألم  ةلشركابة عن اخرى نيطراف أأل  ب قتفظ بها من  ية في هذه الشركات التابعة محق المتب  سهماألإن    *  

 %.  100 ةنسبالتابعة  كاتشرالي هذه الفعلية للمجموعة ف
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 صاحات ف ة واإلحاسبيم سياسات اللا في تالتغيرا   2.3
 

   المجموعة قبل  من المطبقة تعديالوالت تفسيراوالتجديدة الالمعايير  2.3.1

ال والتعديال عاييالم  بيق بعضبتط ل مرة  وأل  ةمجموعقامت  ت  تر  للفترسالتي  اي  السنوية  أرات  في  تبدأ  بعد  لتي  ير ا ني  1و 

 . عدب سريولكن لم  رداصر آخ يلو تعدأ تفسير وأ رايالمبكر ألي معيق بالتطب ةلمجموعاقم م ت. ل2021
 

ا لاإلصالح  الفائدة  لمعياري  المعيدتع:  2لمرحلة  ا  -معدالت  على  لالدو يار  الت  ومعيار  9المالية  رير  ا لتقلي  ة بسالمحا، 
  16ة يلا الم للتقارير يل دو لمعيار الوا 4ي للتقارير المالية ر الدولمعياوال 7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39 يلدولا

إع التعديالت  مؤفاءاتقدم  والتيت  بتتع  قتة  على  لق  يتعندممعة  المجالمالية  البيانات  التأثيرات  اسا  )ام  معدل  إليبور(  تبدال 

 اً من المخاطر.دة بديل خالي تقريبفائ ك بمعدلونض فيما بين البوالمعر
 

 ات العملية التالية:  الت المبررالتعديتتضمن 
 

   تغيرايستل  يلعممبرر على    تزم  تغيرات  أو  ت  ات فقتدالتعاقدية  التي  مبالنقدية  بصورة  مطلوبة  لية  لعم  ةراشكون 

 وقية. في سعر الفائدة السة كرادل الحعيالمتغيرة، بما  ي سعر الفائدةتها كتغيرات فعاملتم متي يوال الح،اإلص

 ن  دوصنيفات وتحوط الوثائق  تلار لتحوط  اإليبو  دلح معاؤها بموجب متطلبات إصاليتعين إجر  ت التيتغييرالالسماح با

 عالقة التحوط.  قفتو

 للشر مؤقت  إعفاء  من اكتقديم  اتطلبالم  يفاءاست  ت  بصورةيتم  لتي  ات  عندما  تحديدها  األد  منفصلة  تصنيف  التي   ةايتم 

 لمخاطر. لبند ا ر كتحوطريباً من المخاطمعدل فائدة خالي تقل محت
 

تعتزم المجموعة استخدام المبررات العملية    .موعةالمجمعة للمج  المالية  اتنايالبعلى    مادي  ريأثلم يكن لهذه التعديالت أي ت

 عول.الفترات المستقبلية عندما تصبح سارية المف في

 

   16لدولي للتقارير المالية ر ا معيالى الت ع يالعدت - 2021يونيو   30بعد  19-كوفيد سبفيرو  ةقلمتع لجير االتأ ازاتيتام
المتعلقة بفيروس كوفيدزات اامتيا   2020مايو    28دولية في  الة  أصدر مجلس معايير المحاسب على   تاليد عت -  19-لتأجير 

التأ  16المالية  ارير  للتقي  ولدلاالمعيار   ا. تجيرعقود  المعياللمستأجرين    إعفاءً   ت دياللتعمنح  إرشادات  الدومن تطبيق    ي لر 

رة لتفشي وباء  جة مباشئة كنتيس امتيازات التأجير الناش عديل عقد التأجير بما يعكبشأن المحاسبة عن ت  16ية  قارير المالللت

 19-دبفيروس كوفي  لمتعلقا  رالتأجيتياز  كان اميم ما إذا  ي جر عدم تقلمستأار اختي  قد  مبرًرا عمليًا،  هن. نظًرا لكو 19-كوفيد

المؤجر من  المستأجر  لعقد    ديالعتيمثل    والممنوح  يقوم  ال.  أم  االختيار    يقومالذي  التأجير  تغييبهذا  أي  في  باحتساب  ر 

الت عن  مدفوعات  الناتجة  بأجير  المتعلق  التأجير  الط 19-ديف وكامتياز  يالة  قيربنفس  حدوث  حتسب  تي  وفأبها  تغيير  قًا  ي 

 .لتأجيرقد اعل عديال ، إذا لم يمثل التغيير ت16المالية  رلتقاريل يالدول يارمعلل
 

، قام المجلس 19-ئحة كوفيد  ، ولكن نظراً الستمرار تأثير جا2021يونيو    30كان من المقرر تطبيق تلك التعديالت حتى  

يسري التعديل  .2022 نيووي  30تى ملي حرر العتطبيق المب بمد فترة   2021رس ما 31في  حاسبة الدوليةملا الدولي لمعايير

 .2021 أبريل 1معة السنوية التي تبدأ في أو بعد على فترات البيانات المالية المج
 

للتطبيق    قابالً   عملي إذا أصبح الولكنها تخطط لتطبيق المبرر    19-علقة بكوفيدة امتيازات إيجار متتتلق المجموعومع ذلك، لم  

 طبيق.ة المسموح بها للتخالل الفتر
 

 د ن لم تسر بعلكدرة و اصمعايير    2.4
 

المعايير  مايف الوالتفس   يلي  اللمواجديدة  يرات  لة  رد اصعدلة  تاريولكن  حتى  بعد  تسر  إم  المالر  اصدخ    المجمعة  ةيالبيانات 

 .  نهاسريا ، عندممكناً ك ذل كانعدلة، متى ات الجديدة والموالتفسيرلمعايير هذه اطبيق ت مجموعةال م. تعتزعةومجملل
 

 لتأمينعقود ا 17لية للتقارير الما  دوليال راالمعي
مأصد معر  اجلس  ماي  ةبلمحاسايير  في  للتق  2017و  الدولية  الدولي  اق ع  17لمالية  ا  يرراالمعيار  معينلتأمود  وهو  يار ، 

التمحاس لعقود  شامل  جديد  االبي  يغطي  أن  أمين  وما  واإلفصاح.  والعرض  والقياس  ارييسعتراف  يحل  لي الدولمعيار  ، 

اليرللتقا لل  17  ةيمالر  الدولي  المعيار  الممحل  في سنة  لا  التأمين  ودعق  4الية  تقارير  الم  .2005صادر  الدولي ينطبق  عيار 

التأمينأنواع عقوكافة  على    17  المالية  يرارقتلل التأمين على الحي)أ  د  التأمين( اة والتأمين  ي  المباشر وإعادة  العام والتأمين 

االنظر عض  بغ نوع  التي  لمنشن  هذهصتآت  بما  لا   در  وكذلك  لبعض  عقود  االضمانات ويخضع  ا  اي زمذات  لمالية  األدوات 

 يرية. دالمشاركة التق
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 تتمة() لتأمينعقود ا 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
محثناءاست  تسري الل  دةودات  الدولهدف  وا  . قتطبينطاق  للمعيار  للتقارلالشامل  تقديم    17ية  المال  ريي  محاسبي هو    نموذج 

التأم العقود  بأنه  يتميز  إفادةين  ل  ألكثر  التأمين. علوتناسقاً  الوار  قيضالن  ىشركات  المتطلبات  امن  الدولي دة ضمن  لمعيار 
  يارم المعدقسابقة، يلالمحاسبية المحلية ااسات للسي رجعيق بأثر بيتطلاعدم  إلى بيرةند بصورة كتس والتي ت 4ية المال تقاريرلل

للتق الماليةالدولي  النموذجاً    17  ارير  لعقود  يغطي  شامالً  جوانب  تأمين  الصلكافة  ذات  المعيار    تمديع  .ةالمحاسبة  أساس 
 ده:ناعام والذي يسج الذوى النمعل 17ير المالية ي للتقارالدول

 

 يرة(غت)طريقة األتعاب الم باشرةالم ةايا المشاركمزت اذد للعقود تعديل محد . 
 لجد قصيرة األئيسية على العقونطبق بصورة ر األقساط( وت )طريقة توزيعيقة مبسطة رط . 
 

للتق الدولي  المعيار  فترا  17الية  الم  اريريسري  فبتالتي    ةجمعالم  المالية  بياناتالت  على  بعد  دأ  أو  مع    2023ر  ياين  1ي 
ولي للتقارير  دق المعيار الأيضاً بتطبي   أةم المنشوقطة أن تيرتطبيق المبكر ولكن شح بالويسم ارنة.غ المقالمبلاإدراج  رة  ضرو
ألول مرة.    17عيار الدولي للتقارير المالية  قيامها بتطبيق الم  اريخبل تفي أو ق  15ة  للتقارير المالي  ير الدولمعياوال  9المالية  
 . ةوعمجملى اعل معيارهذا ال ال يسري

 

 ةأو غير متداول اولةكمتد  تالمطلوبا تصنيف :1اسبة الدولي حملار ايمع ىل ع تعديالت
ة الدولي  محاسبار المن معي  76  ىلإ   69  قمتعديالت على الفقرات ر  2020ير  ية في يناوللدير المحاسبة امعاي  سلجأصدر م

 ي:يالت ما يلتوضح التعدمتداولة. وير غأو  داولةكمت اتوبيف المطل لتحديد متطلبات تصن 1
 

  سويةبحق تأجيل الت دولمقصاما 
 الية المجمعة ات المالبيانفترة  التأجيل في نهاية ق حققحد أن يتب ال 
 أجيلتال قحل ةألمنشباحتمالية ممارسة ا يفنيتأثر ذلك التص نل 
 ثر ؤيال  ة أملكية وذلك في حالق  قول في أداة حويتحام قابل للتزال  فقط إذا تمثلت األداة المشتقة المضمنة فيك  ذلقق  يتح

 صنيفها.على تتزام لاال
 

التعدست فاليري  على  اترات  ت  المالبيانات  تالتوية  سنال  عةمجلمالية  بعد  دبي  أو  في  تطبيقها    2023  ريناي  1أ    بأثر ويجب 
ً الح  وعةمجمال  قومت  .يرجع علىتقييم  ب  يا التعديالت  االمما  تأثير  الاتفاقيات    نت كا   ذاإا  وم  لحاليةرسات  قد    قائمةالقروض 
 . ض بشأنهافاوالتادة ب إعتتطل

 

 3لمالية ر اللتقاري ي ولار الديعتعديالت على الم –مي المفاهي ارطاإل إلى عيةجرإشارة م
الدوليةمجل  أصدر المحاسبة  معايير  للتعل  ت تعديال  2020و  مايي  ف  س  الدولي  المعيار  األمد  3  الماليةر  رياقى    –  عمالج 
وعرض    دداإع  إطار  إلى   ةيعمرجة الرال اإلشادهو استب  التعديالت  ذهه  رض منالغ. والمفاهيمي  ارطاإل  إلى   مرجعية  إشارة

ال للتق  طاراإل  إلى  عيةمرج  بإشارة  1989  ر في سنةدصاال  ليةامالبيانات    2018مارس    في  ادرلصا  يةمالال  يرارالمفاهيمي 
 قة به. ت المتعلتطلباي المير ملحوظ فتغيأي  دون أن يطرأ

 

لتجنب    3الدولي للتقارير المالية  بالمعيار    ةدالوار  فارادئ االعتولية استثناًء من مبمعايير المحاسبة الدف مجلس  كما أضا
األرباح للتطبيأو    إصدار  الثاني  "اليوم  خالل  المحتملة  المحتوالق"  الخسائر  والمطلوبات  االلتزامات  عن  التي ناتجة  ملة 

ئب، في ار الض  21  ةيالمال  عايير الدولية للتقاريرتفسير لجنة تفسيرات المأو    37حاسبة الدولي  تندرج ضمن نطاق معيار الم
 كبدها بصورة منفصلة.  حالة ت

 

ال اإلرشادات  الدولية توضيح  المحاسبة  قرر مجلس معايير  الوقت،  للتقارير ية  حالوفي نفس  الدولي  المعيار  الواردة ضمن 
 لية.امانات اليبإعداد وعرض ال إطارإلى  رجعيةر باستبدال اإلشارة المتتأثتي لن حتملة والجودات المالمتعلقة بالمو 3المالية 

 

 ثر مستقبلي. بأق  بوتنط 2022 يناير 1بعد أو  السنوية التي تبدأ في مالية المجمعةلات انيالبات تسري التعديالت على فترا
 

   .مجموعةلل معةالمالية المجت انلبيااعلى  تأثير مادي لتعديالتانتج عن ن يأ المتوقعغير من 
 

   16 ليالدوسبة محاار التعديالت على معي -لمقصود ام ادختالسبل اق  تصالتحالمدات: والمع آتنشملواممتلكات ال
ال معايير  مجلس  مدولال  سبةمحاأصدر  في  المديال تع  2020و  ياية  معيار  على  منشآت  واللممتلكات  ا  16ولي  الد  ةحاسبت 

ااالستخد  بلق  حصالتالمت  -  والمعدات والتي  دوصلمقام  بخصمت  أن  نم  نشآتالم  نعتم،  بن  نمت  الحصمت  أي  قوم    د وبيع 
بذلك    صولي حالة الو وذلك ف  عداتوالم ت  شآنود الممتلكات والمنن بد مي بنأ  يعب  فةلمن تكمعدات  لمنشآت والت واالممتلكا
 جل ذلك، تس  من  بدالً ارة.  دقبل اإل  صودة منقلما  طريقةلهزا للتشغيل بان يكون جاضرورية أللحالة ال الموقع وا  إلىاألصل  

 .أو الخسائرح رباألضمن البنود تلك ا إنتاجيف نود وتكالبلل هذه اثمع بين ت مصالنشأة المتحالم
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 ( تتمة) 16 ليالدو سبةالمحا راتعديالت على معي -لمقصود الستخدام ات قبل اصالتحالمدات: والمع آتنشملواات تلكممال
التعديل   فيسري  الماليانالب  اتترعلى  اات  تبدأ  ونسال  عةجمملية  التي  بعد  ية  أو  بأثر    وال  2022  يناير  1في  تطبيقه  من  بد 
ب على  والمن  دنورجعي  بفي  م  داخت سلالة  احتمال  والمعداتت  آشالممتلكات  بعد  قيام  داية  أو  حالة  في  معروضة  فترة  أقرب 
  مرة.ل ألو يللتعدا قبيالمنشأة بتط 

 

 . مجموعةلل نات المالية المجمعةايلباعلى  يماد تأثير تدياللتعانتج عن ي نأ المتوقعغير من 
 

 37 يلدوعلى معيار المحاسبة ال تعديالت –بالعقد  اء الوف  فتكالي –حفة جمال قودالع
المحلجأصدر م المتعديالت عل  2020الدولية في مايو    بةاسس معايير  الدول ى معيار  التكاليف لتحد  37ي  حاسبة  يد أي من 

ً أو  ط مجحفةورن العقد ذي شاكا ذإ ما م د تقييها عندراجأة إلالمنشاج تحت   .رئخسالل محققا
 

التعد "ال يتطبق  المتعطرت  التكلفة  تتضمنيقة  مباشر".  بشكل  التي تلا  لقة  مبا   كاليف  بشكل  المرتبط  شرتتعلق  العقود  ة بأحد 
المصروفات   قلتتع  ال  .دطة العقة مباشرةً بأنش متعلقالاليف المتزايدة وتوزيع التكاليف  لتكال من اخدمات كأو    ةقديم بضاعبت
 العقد. بابل بموجقملاف  لها بشكل صريح على الطرها ما لم يتم تحمياداستبع بالعقد ويتم  رشابل م بشكدارية إلعمومية والا
 

ه  هذ  مجموعةالق  طبست.  2022يناير    1بعد  أو    بدأ فيتالتي    نويةالس  عةالمجم  لماليةنات االبيالى فترات  عديالت عتسري الت
  وملسنوية التي تقا  البيانات المالية المجمعة  فترة  تها في بدايةامازتال  افةها بعد بالوفاء بكيفي لم تقم  لتا  ودعقال  ىلديالت عالتع
 بتطبيق التعديالت ألول مرة.  ةعمجموال هافي
 

ا للتالمعيار  المالية  لدولي  ا  مالرسو  –لمالية  ات  وااألد  9قارير  "نسختضمن   فاتراالع  إلغاء  لةحا  يف  %"10بة  بار 
 لماليةات ابو بالمطل

التحسي من  اكجزء  عملية    2020-2018ات  سنولل   ويةلسننات  الدولية  إعدادعلى  اللتق  المعايير  م  ،ةليمالارير  جلس  أصدر 
ال  المحاسبة  معايير على  تعديالً  للتقارير  الدولي  الدولي  ت.  9  ماليةلامعيار  التعديل  حوضويتضمن  الرسويحات  التي ل  م 

عن    المعدل بصورة جوهريةأو    الجديد  ليلمام اتزااالل  تجريه حول مدى اختالف شروط  يذيم اليقتاللمنشأة ضمن  ا  هاجرتد
االلتزا المشروط  األم  هذه ت  ي.صلالي  فق  شمل  المالرسوم  تلك  المسددةط  فيمالمستل أو    بالغ  والمة  المقترض  بين  مقرض ا 

املشتم الرسوم  على  إماالمستل  أو  سددةملةً  المن  بةً نيا   رضقملاأو    لمقترض ا  قبل  من  مة  األخر. تطبق  الطرف  ذا شأة هعن 
المعل  عديالت ا   طلوباتلى  في أو    لمعدلةالمالية  الما  فترة  ةبداي  دبعأو    المتبادلة  فيها   المجمعةلية  البيانات  تقوم  التي  السنوية 

 .رة ول مألالمنشأة بتطبيق التعديل 
 

بكر.  الميق  بالتطبمع السماح    2022يناير    1بعد  أو    يدأ فتبي  تالالسنوية    ةجمعالم  يةت المالالبيانافترات    ىليسري التعديل ع
على  مجموعةالتطبق  س المعلما  المطلوبات  التعديالت  في  أو   لةدالية  المالية    رةفتبداية  عد  بأو    المتبادلة   المجمعةالبيانات 

 ديل ألول مرة.  عتمنشأة بتطبيق الالا وم فيهالسنوية التي تق
 

 .  مجموعةلل ةجمعمللية ايانات المالبا ر مادي علىيث تأت يال دعن للتيكوأن من غير المتوقع 
 

 العادلةقيمة ات ال الضرائب ضمن قياس – اعةالزر 41دولي معيار المحاسبة ال
ال من  الكجزء  للسنوات  تحسينات  إعداد    2020-2018سنوية  عملية  االمعايمن  أير  المالية،  للتقارير  مدصلدولية    جلس ر 
لفقرة ضة سابقاً با. يستبعد التعديل المتطلبات المفروعةالزرا 41  لدوليالمحاسبة اار  معي  ىيالً علدعسبة الدولي تاحمعايير الم

المتعلقة بالضرالمنشآت ب  بشأن قيام  41لدولي  سبة االمحامن معيار    22رقم   النقدية  التدفقات  القيمة د قيائب عناستبعاد  اس 
 . 41الدولي   ةمعيار المحاسب جة ضمن نطاقندرالم تالعادلة للموجودا

 

التي  لى  السنوية األومعة  جالمة البيانات المالية  ي أو بعد فترمستقبلي على قياسات القيمة العادلة فر  أثديل بالتع  تطبق المنشأة
 . مجموعةعلى ال التعديل هذا ييسر ال   ر.مع السماح بالتطبيق المبك 2022يناير  1ي أو بعد ف أتبد
 

  8يار المحاسبة الدولي عمت على اليتعد –التقديرات المحاسبية يف تعر
الدولي في فبراير  بسالمحاايير  لس معأصدر مج اتعدي  2021ة  المحاسبة  فيها تعريف وا  8  لدوليالت على معيار    لتي قدم 

في السياسات المحاسبية ية  اسبفي التقديرات والتغيرات المح  ن التغيراتحاسبية". توضح التعديالت التمييز بيرات الم"التقدي
 ديرات المحاسبية. القياس والمدخالت لتطوير التق بأسالينشآت م الم. كما توضح التعديالت كيف تستخدءاح األخطيحوتص

 

البيانات  يالت  التعدتسري   فترات  بعد  السنوي  الماليةعلى  أو  في  تبدأ  التي  عل  2023يناير    1ة  في  وتنطبق  التغييرات  ى 
المبكر طالما    تطبيقح بالويسم   دث في أو بعد بداية الفترة.ي تحتلسبية ااحمات المحاسبية في التقديرات الالسياسات والتغير
 ك الحقيقة.  تم اإلفصاح عن تل

 

 . مجموعةلاادي على كون للتعديالت تأثير من يع المتوقليس من ا
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دولية ضمن المعايير ال  2الممارسة  وبيان    1ي  لوبة الدسا حالمتعديالت على معيار    –سبية  اإلفصاح عن السياسات المحا

 للتقارير المالية  

ضمن   2وبيان الممارسة    1ة  عيار المحاسبة الدوليتعديالت على م  2021في فبراير    ةلدوليسبة اأصدر مجلس معايير المحا

دة المنشآت على  مثلة لمساعأوشادات  إر  يهامات الجوهرية والتي يقدم فالمالية وضع أحكام المعلو  للتقاريرة  الدوليالمعايير  

المحا  تطبيق أحكام السياسات  الجوهرية على إفصاحات  التعديال  تهدف  سبية.المعلومات  المنتلك  إلى مساعدة  شآت على ت 

ي اإلفصاح عن سياستها استبدال متطلبات المنشآت ف عن طريق  ر نفعاً ت السياسات المحاسبية التي تكون أكثتقديم إفصاحا

باإلضافير"الجوه  ةياسبالمح س ة"  عن  اإلفصاح  متطلبات  إلى  ح  ا ياستهة  اإلرشادات  وإضافة  "الجوهرية"  ول المحاسبية 

 ية. ارات بشأن إفصاحات السياسات المحاسبالجوهرية في صنع القرلمفهوم المعلومات  يق المنشآتبطفية تكي
 

  مع السماح بالتطبيق   2023ير  ينا   1بعد    وأدأ في  تب  لتيللفترات السنوية ا  1لدولي  يالت على معيار المحاسبة اتسري التعد

التعديالت على بيان الممارسة إلاشدم إرقت  2  المبكر. نظراً ألن  المعلومات الجوهامية بشأن تطبيق تزدات غير  رية عريف 

ً  ن مفعول تلك التعديالت ليستاريخ سريا، فإن على معلومات السياسات المحاسبية  . ضروريا
 

ً يالح وعةمجمال قومت  . جموعةللمإفصاحات السياسات المحاسبية تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على  متقييب ا
 

 الهامة لمحاسبيةت ااس السياملخص     - 3
 

 ة شهروال عمالاألج دم 3.1

ذي  لا،  قابل المحولوفقًا لمجموع المتقاس تكلفة الحيازة  زة.  ياطريقة الح  تخدامدمج األعمال باسليات  عميتم المحاسبة عن  

وقيقيمة  بال  يقاس الحيازة  تاريخ  في  أية  العادلة  المشتمة  الشركة  في  مسيطرة  غير  بالنسارحصص  لة.  دمج  يلعمكل  بة  ة 

افي  الحصة في صة  أو بنسب  لة العادما بالقيمة  رة في الشركة المشتراة إلمسيطغير ا  قياس الحصصة  وعمج، تختار المأعمال

 ات اإلدارية. المصروفيف الحيازة كمصروفات وتدرج ضمن تكال  لييتم تحم .اةشركة المشترلل جودات المحددةقيمة المو
 

المج تقوم  بحيومعندما  بتإف،  الأعمازة  عة  تقوم  الموجو نها  التي  الت  ادقييم  حيمالية  المقدرة    ازتهاتم  المالية  والمطلوبات 

ال وفقا  والتصنيفد  لتحديغرض  التلمناسب  للشروط  والظرواً  اعاقدية  وف  ذات  رشالالقتصادية  كلاوط  تاريخ  صلة  في  ما 

 شتراة. الم  شركةال قبل سية منيئلمشتقات المتضمنة في العقود الرا فصل ا الحيازة. ويتضمن هذ
 

ا تقدير  الالمح   بلقامليتم  عمناتج  تمل  بمن  األعمال  دمج  فليات  العادلة  تارالقيمة  المقا .  الحيازة  يخي  قياس  إعادة  يتم  بل ال 

 لكية. سوية الالحقة ضمن حقوق المالتعن  سبةاحتم الميو يةف كحقوق ملكالمحتمل المصن
 

المصنف كإن   المحتمل  التزام    لأصالمقابل  المقع ضيية ومال  أداةهو  أو  للتا  اريعمن نطاق  اقالدولي  األدوات    9ة  لماليرير 
لدولي للتقارير ر امعياللطبقاً    رئساأو الخ  باحرة العادلة في األالتغيرات في القيم  إدراجع  العادلة م  ةلقيم، ويتم قياسه باالمالية

  عادلة مة الوفقاً للقي  9  يةلالتقارير المار الدولي ل يعيندرج ضمن نطاق الم  المقابل المحتمل اآلخر الذي ال  تم قياس. وي9المالية  

 .لخسائرا أو رباحن األي القيمة ضمف التغيرات جاإدر ععة مفي تاريخ كل بيانات مالية مجم 
 

ق ايتم  ً ئ دمبلشهرة  ياس  باليا المدرج  المحول  المقابل  إجماليتي تمثل زيادة  )اللفة  كت   الموالقيمة  طرة وأي يسة للحصص غير 

ملكية سا  حصص  بها  صافمحتفظ  عن  المحدملا   يبقاً  الوجودات  تمدة  إحيا  تي  المقدرة(.  والمطلوبات  القيمة  نت  كاا  ذزتها 

لصادالع التيلة  الموجودات  تتجا  افي  المتم حيازتها  تحديد    ،للمحوا  لب قاوز مجمل  تقييم مدى صحة  المجموعة   افةكتعيد 

التي تم حيازتها وكافة  موال المقدرة،  لا جودات  لقيالما  تاة اإلجراءعجا تقوم بمرامكمطلوبات  المستخدمة  التي سيتم بالغ  س 

انته  .ةزيااالعتراف بها في تاريخ الح التقيت  إذا  الموجالعادلة  القيمة  زيادة    إلىيم  إعادة  ها عن  ازتحي  ملتي تا  تودا لصافي 

 .  أو الخسائر رباحالربح في األ إدراج مجمل المقابل المحول، يتم
 

يتم   إحدىرهشال  إدراجعندما  ضمن  استنقدال  جإنتاوحدات    ة  ويتم  مبعاد  ،  العمجزء  يتم  ن  الوحدة،  تلك  بداخل    جاإدرلية 

يتم   لعملية.الناتجة عن استبعاد ا رئالخساأو ح ابريد األدحتند ة للعملية عيالقيمة الدفتر ة المستبعدة فيطة بالعمليتبهرة المرلشا

  إنتاج به من وحدة  حتفظ  ء المتبعدة والجزمسال  ةية للعمليبسقيم الن س الاسعلى أ  ه الظروفهذ  لظي  قياس الشهرة المستبعدة ف

 النقد.
 

 ً ً   دمج أعمالفي عملية  المسجل  المحتمل  م  االلتزا  اس قييتم مبدئيا الع  وفقا ً   بلغبالماسه الحقا  يقويتم    . ةادللقيمته    المسجل وفقا

ل  المسجالمبلغ    أو  لةتمحمدات اللموجوالمحتملة وا  تالمخصصات والمطلوبا  37لي  حكام بمعيار المحاسبة الدوبات األلمتطل

ً مبدئياً ناقصاً    ى.أيهما أعل تيراداعتراف باإل وفقا لمتطلبات االالمسجل م متراكاء الاإلطف( )متى كان ذلك مناسبا
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 ( ةتتم) السياسات المحاسبية الهامةملخص     - 3
 

  استثمار في شركة زميلة 3.2

ً موسمل اً ثيرعليها تأعة المجمو ستمارشأة ة الزميلة هي منكشرالإن  خاذ  تافي   كةارشمقدرة على الملموس هو اللا. إن التأثير ا

والتشغيلي  تاياسالس  اراترق المستثمرالمالية  للشركة  م  ة  دون  السيطسرمافيها،  هرة  على  المشتركة  السيطرة  أو  ذه ة 

 .السياسات
 

جل  الملكية. وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يس  حقوق  طريقة  بواسطة ميلة  زلا  اكتهشر  ة فيالمجموع  تثمارسايتم المحاسبة عن  

ً ة الزميلفي الشرك  االستثمار وعة  لمجمحصة ا  رات فييغتال  إدراج يتم  رية لالستثمار للدفت يمة اتعديل القم  يت   بالتكلفة،ة مبدئيا

موجو المن صافي  الشركة  الحيلزمدات  تاريخ  منذ  يتم  اية  الال  إدراجزة.  ال  قةعلتمشهرة  ا  زميلةبالشركة  الدفترية في   لقيمة 

 . منفصلةبصورة  في القيمة النخفاضتحديد ال ها لالستثمار وال يتم اختبار
  

في    سائر الخأو    حربااألبيان  كس  يع المجموعة  حصة  عملنالمجمع  الشرايتائج  عرض    كةت  يتم  في  الزميلة.  تغير  أي 

ك  ذل إلىلشاملة األخرى للمجموعة. باإلضافة  ا  تاديراإلجزء من اا كيهف  رمات المستث شركك ال خرى لتلألالشاملة ا  يراداتاإل

ى كان  تم  المجموعة حصتها في أي تغيرات،  سجلت  كة الزميلة،لشري حقوق ملكية اشرة فه مباإدراجتم    غيرند حدوث تع

ً   كذل التغيرات  ،مناسبا بيان  ال  ضمن  حقوق  االمجمع  ةكيملفي  يتم  الناتجلما  ريغ  ائر الخسو  رباحاألبعاد  ت س.  من  حققة  ة 

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

ح  ارباألمثل ي ، وعالمجم خسائرلاأو  باحراأل بيان زميلة في مقدمةشركة ائر أو خس أرباحة في موعحصة المج إجماليرج دي

 . الزميلة ةكرللشعة لتابفي الشركات ا ةرر المسيطلحصص غيواب عد الضرائب رئأو الخسا
 

الملكية، تقوم المجموعة بتحديد مق  بيتط  دبع مة انخفاض في القي  رئتسجيل أية خسا  وري لضرا   ا إذا كان منطريقة حقوق 

المجموعة في شركثمااستشأن  ب د  اإذما  وعة  المجم   حددتمجمعة،  ية  مالبيانات  كل  تاريخ    يفيلة.  زملاتها  ر  ليل  كان هناك 

 نخفاض القيمة لمجموعة مبلغ ا، تحتسب اوجد هذا الدليل ا  . فإذ زميلةلركة ا ي الشف  ارمث على انخفاض قيمة االست  يعوموض

الممكنرق  الفب المبلغ  للشر  بين  ااسترداده  الدلة  لزميكة  ويتم  فتريوقيمتها  قيمة "  ضمن  رئ االخس  تسجيلا  هن حية    انخفاض 

 .عممجال سائرأو الخ حبارفي بيان األة زميلة" شرك في االستثمار
 

الم التأثير  فقد  العلس  وملعند  الشركة  تقوزميلةى  أي  ،  بقياس وتسجيل  المجموعة  كما    العادلة.بقيمته    هظ بحتف تثمار ماسم 

الأي  يدرج   بين  الد فرق  للشركقيمة  الزميفترية  عنة  لالستثأالت  فقد  دلة  العادلة  والقيمة  الملموس  المير  بهثمار   حتفظ 

  .المجمع لخسائرا وأ رباحاألبيان  فيع ومتحصالت البي
 

 ء عمال  من عقود مع اتراديإ 3.3

المي علالمحلي وا  السوق  فية  جات البتروكيماويلوي والمنتالقور  الكلوبيع  تعمل المجموعة بصورة رئيسية في مجال تصنيع  

أخ  وتقديم والمنتال    ىرخدمات  القلوي  بالكلور  )أي  ترالبت  اجتتعلق  مصإوكيماوية  الكلور  نعنشاء  المياه   اتنالخز   أكسيد 

ل السيطرة  قن  لعمالء عندمع ا  ودعق ال  من  يراداتاإلب  يتم االعترافاللوجستية(.    خدماتة والالكيميائي  وادالم  جالجوفية، ومز

في الحصول عليه مقابل ا   يتهحقأ  عكس المقابل الذي تتوقع المجموعةت  قيمةب  ليالعم  إلىولة  لخدمات المحاو ا   اعةلبضعلى ا 

ها  تإيرادافي ترتيبات  سها  تمثل نفة  أساسيمنشأة  ك   لتعم  انهأ  إلى ام  ل عبشك  ةالخدمات. انتهت المجموع  متقديو  أالبضاعة    لنق

 . ليالعم إلىها مقديات قبل تالخدم أوعلى البضاعة  نمطية ة تسيطر بصور  نهايث أح
 

 : داترايية قبل االعتراف باإلاللتاة حددالمالوفاء بمعايير االعتراف ا أيضً  يجب
 

   ةبضاع بيع
ك  ميل ويتم ذللعا  إلىة  بضاعلاالسيطرة على    خاللهاالتي تنتقل  زمنية  الترة  فالفي  ع البضاعة  بي  من  تايراداإل ب  افيتم االعتر

تزام غير  ال  وجود أي  العميل دون  إلى  رئوالخساالتقادم    رط تقل مخان تمعين عندما    في موقع  اعةضليم البعند تس  بصفة عامة

   .العميلمن  ةعار على قبول البضؤثي توفي قدسم
 

  وزيع يجب ت  والتيمنفصلة  لاداء  مات األالتزا  تمثلتعهدات أخرى    علىص  د ينكان العقإذا  ا ما  في اعتباره  عةموجملخذ اتأ

س من  المعجزء  الخصومات)مثها  يلعاملة  عر  المعامل  ت(. ايالكم  على  ل  سعر  تحديد  تبيب  علقةالمتة  عند  البضاعة،    أخذ ع 

ال  ةوعالمجم النقدي والمقابل  لمقي واجوهرمويل  بند تتغير ووجود  لما  لبالمقا  المترتبة على  ثيراتأتفي اعتبارها  ابل غير 

 ن وجد(.يل )إالعم ىإلتحق المس
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 ( تتمة) امةحاسبية الهالم ساتسيالاملخص      - 3
 

 (ةتتم)عمالء عقود مع من  إيرادات 3.3
 

 (تتمة)بضاعة  بيع
 

 ( المقابل المتغير  1
ً قد يتضمن مبلغفي العمقابل  ان الإذا ك ديم ابل تقمقه  علي  الحصول  لها  حقيبل الذي  مقاال  لمجموعة بتقدير مبلغ، تقوم ااً رمتغي  ا
رأ أي رد كبيرة أال يطمحتمل بدرجة  ون من الكييده حتى  ي قوت  لعقداية افي بدل المتغير  بقاالم  تم تقديرالعميل. وي  إلى   ةع بضاال

ً مة وحتى  المتراك  داتيرامبلغ اإلفي    يراداتلإل  ريجوه البت الحقا اليتم  بالم في عدم  المرتبط  تقدم    ير.المتغ قابل  تأكد  كما 
في    تفق عليهماللحد  ا  تجاوزاعة تة من البضميك  اءرشفور  الء  رجعي لبعض العم  رثألكميات بات على اومخصالمجموعة  

 الكميات.  الخصومات على نبل المتغير م.  ينشأ المقادالعق
 

 ومات على الكميات  صخ 
الم مجلاتطبق   المقاو طأح  المرجمبلغ  وعة طريقة  لتقدير  المتوقعة  القيمة  اريقة  لبل  ع عليها التي يق  الطريقة  لعقد. إنلمتغير 
ااالختيا تتوقر  لمبلتق  فضلأع  لتي  الدير  المتغير  مقاغ  لرئيس   ةرتند بصوس تبل  المذكوية  الكميات  العقدعدد  في  م  ويستخد.  رة 
كثر أمن  تتض  لعقود التيالقيمة المتوقعة لتلك ا  طريقة  ستخدمحين تة واحدة في  ميك  نمح لتلك العقود التي تتضجرمالمبلغ ال
تي يمكن  المتغير ال  لقابالم   ةد قيمحديرض تقابل المتغير لغلمل  ةقيدالميرات  تقدالمجموعة متطلبات الا  نهحي مية. تطبق  من ك
أي المبلغ غير  ة )وقعالمت  ة قبليلخصومات المستا  لبمقال التزام رد المبالغ  جسي  .داتايرإك  تسجلو  لةها في سعر المعامإدراج

 ملة(. المدرج في سعر المعا
 

 هري تمويل الجولند ا( ب2
ولي  ي الوارد ضمن المعيار الدمبرر العمللاا إلى  داناست ها.  ئمن عمال   جلقصيرة األ  ا مقدمً دفعات  ة  موعبشكل عام تستلم المج

ي حالة  ت بند التمويل الجوهري فابل تأثيرابه مق  متعهدلدي اابل النقلمقا  لغبم ة بتعديل  جموعلمال تقوم ا  ،15المالية  رير  قالتل
لسداد عن  االعميل ب  مااريخ قيتول  المتعهد بها إلى العمي  بضاعةيل البين تحو   ما  العقد أن تمتد الفترةاية  ي بدانت تتوقع فإذا ك

  من العمالء.ل جألاة أي دفعات طويلة مجموعال . لم تتسلملأق و أ دةنة واحتلك البضاعة لس
 

   م الخدماتديقت
 التالية: ديم الخدمات المجموعة بصورة رئيسية بتق ضطلعت
 

 مواد الكيميائية ج الت مزخدما
من عقود   تيرادااإلب  تم االعترافي تة.  أسعار ثابب  ودلعقا  وجبمبالعمالء    إلىج المواد الكيميائية  زمات معة خدم المجموتقد
 ت. دماالخقديم تيتم الوقت عندما  اردمعلى الكيميائية المواد  جزم
 

لعمالة والمواد الت اومعد  بتةثا   مبالغ  للعقود التي تتضمن  رة"اصدار الفاتوالعملي "حق    اختارت المجموعة تطبيق المبرر
  ء أدا  نجازإ  مباشرة بقيمة  طبالعميل يرت  منل  ابمقل على  الحق في الحصون  أ  إلىعة  تهي المجمونتعندما    دقالمحددة في الع

 خه.  تاري حتى للخدمةوعة مجمال
 

 لخدمات اللوجستية ا
ب المجموعة  تقديم خدما  ت إيرادا  حقيقتتقوم  النقل  من  المجموعةعندما    تادايراإلب  عترافاال  يتمالعمالء.    إلىت   تستوفي 

 العميل.    إلى ةمدخ ال خالل نقل السيطرة علىء من العمال إلى ءام األدازتال
 

 فية والج انات المياهخزل ديشاء مصنع كلورين دايوكسانإ
ا التي  تقدم  االنشاءات  خدمات  بعض  )همتنفيذ  مثل  تلمجموعة  العقد  بمويها  عل  متفق  (مهاممة  كجزء  ملعا  إلى جب  من  يل 
الخدتيب  تر المميامفردي يتضمن مجموعة من  تعتب  ةزت  فماتت ، والتي  حد كبير  إلىر متماثلة  التي  تقديمثل   إلىا  هي نمط 

المعاملة  سعة  عوالعميل. تحدد المجم الملزم    في االعتبار  اخذار  المقابل  عة  تتوقع المجمو  ذيالقانونيًا وشروط العقد ومبلغ 
 العميل.  إلىبها هد المتعالخدمات يل تحو  ه مقابلحقيتها فيأ
 

االع االنشاءات  جة من  النات  راداتياإلب  افرتيتم  بلوا  دار على معقود  بالرجوع  ةقاستخدام طريقت    لة حرم  إلى  المدخالت 
 المصروفات المتكبدة التي  اربمقدفقط    تاداير، تسجل اإلالعقد بصورة موثوق منهاانية تقدير  إمك  دمالة عحفي    انجاز العقد.

وبا في  قد مضرلعا   إيرادات  إجمالياسب مع  لة تتنالمسج  رادات يفإن اإل  ،تطبيق طريقة نسبة اإلنجاز  عند   دها.ادستركن ايم
 . لإلنجازوقعة يخه والتكاليف المت لمتكبدة حتى تارالعقد اليف اتك يإجمالنسبة من ى  لإاستنادًا اإلنجاز الفعلي  معدل

 

تكاليف   اليإجمتجاوز  ي  نمحتمل أ لا ذا كان من  إمن العمالء.    بولهامن ق  أكدالت  ةحال في  فقط  التغيير  ومطالبات    أوامرتسجل  
 .  ةشرالمتوقعة كمصروف مبا رئا، تسجل الخسالعقد اتإيراد إجماليالعقد 
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 ( تتمة) ةامة الهيحاسبالم اساتالسي خصلم     - 3
 

 (تتمة)ء عمال من عقود مع  إيرادات 3.3
 

   العقود أرصدة
 

  دات عقودجومو
. اتالخدم  ي تقديمح فلنجاقابل باحيث يرتبط استالم الم  خدمات  عية من ب سبتكالم  يراداتإلد مبدئيا لالعق  لبأص  االعترافيتم  

 اريين. ين التجنيدالم إلىعقود ات ودوججل كمغ المسف المبل، يعاد تصنيوقبولها من العميل اتالخدم جازإنعند 
 

العموجودا  تخضع االئتمانلقود  ت  خسائر  المحاسبيةاسالسي  راجع  المتوقعة.  تقييم  الموجودات ة  ميق  انخفاضبالمتعلقة    ات 

 . لقياس الالحقوا مبدئيعتراف الاال – ية لااألدوات الم  قسم منضة يلاالم
 

   عقود مطلوبات
العقوتشمل مطلو  الدفعات    دبات  المثال،  سبيل  على  العمالء،  من  المستلمة  مقدًما  والضمالدفعات  الخدمة  لعقود  انات  مقدًما 

العقود ذات الصلة بااللالخدمة. يتم عرض مطلوبا  د تقديمنعاف بإيراداتها  التي يتم االعترالممتدة، و تزامات التي يتعين  ت 

 المطلوبات المتداولة.ند بقرير ضمن فترة الت أداؤها في غضون اثني عشر شهًرا من
 

   قتراضاالتكاليف  3.4

الماالقت  تكاليفملة  رسيتم   مباشرةتعلقراض  إنش  زةبحيا  ة  با  إنتاجأو    ءاأو  يستغرق  الذي  فتضلأصل  من    ةررورة  طويلة 

خرى  القتراض األا  يفلا افة تكصل. يتم تحميل كاأل  كجزء من تكلفةيع  بالأو    منه  دًزا لالستخدام المقصوالوقت ليصبح جاه

الفترة  مصروفك فيالتي تات في  الف  ليف االقتراضها. تتكون تكاتحقق  التي تتكبدوالتكاليف األ  ةائدمن  فيما  المنشأة    اهخرى 

 .موالألاض باقترايتعلق  
 

  رباحتوزيع األ 3.5

ال بسداد  مجموعة  تسجل  تكونالعندما    حابرأتوزيعات  التزام  وفقامجمال  رتقدي  علىفة  متوق  اتوزيعتلا    ن لقانو  وعة. 

 ويسجلالسنوية.    ةلجمعية العموميا  جتماعا  ين فقبل المساهمياعتمادها من  تصريح بالتوزيعات عندما يتم  ركات، يتم الالش

 من حقوق الملكية.ضمباشرة  لالمبلغ المقاب
 

المو على يتم  األ  افقة  البيانا  دبعة  للسن  رباحتوزيعات  االيلما  تتاريخ  اإلة  ويتم  كحدح  صافلمجمعة  بعوث  عنها  تارقع  يخ  د 

 لمجمعة.البيانات المالية ا
 

   باحرأتوزيعات  اتإيراد 3.6

   .حق في السداديثبت العندما  باحرتوزيعات األ اتإيرادب يتم االعتراف
 

 ب رائضلا 3.7

 العلمي  سسة الكويت للتقدممؤحصة 
ساب المعدل استناداً تحالاً لقوف  األمركة  شلاب  الخاصنة  السربح  % من  1  ةبس للتقدم العلمي بن  يتالكوؤسسة  حصة م  تحتسب 

 ةوالتابع  ةلشركات الزميلا  من الناتجة    داتيرابعاد اإلينص على أنه يجب استالذي    ؤسسةدارة المقرار أعضاء مجلس إ  إلى

 ديد الحصة. تح من ربح السنة عند ريجباطي اإلاالحتيا إلى ستقطاعالدارة واإلومكافأة أعضاء مجلس ا
 

 الوطنية   الةمعلا عم ضريبة د
العمالة الوطنية بنسبة  ضريب  تحتسب للقانو  األمبالشركة    لخاصالسنة ا  % من ربح2.5ة دعم    2000نة  لس  19ن رقم  وفقا 

 . 2006 لسنة   24 مة رقوزير الماليوقرار 
 

  الزكاة

  ي الذ   2007ة  سنل  58قم  ة المالية ر رار وزارلق  وفقا  األملشركة  باص  لسنة الخا% من ربح ا1سبة  اة بنالزك  تحتسب حصة

 .2007ديسمبر  10اعتبارا من  يسري
 

 متداولة غيرمقابل  متداولة إلىات بومطل ودات والتصنيف الموج 3.8

الالمجم  رضتع والمطلوموجوداوعة  بيابت  في  استناداً   المركز  نات  المجمع  متداولبن  إلىتصنيفها    إلى  المالي  ر  غية/ود 

 متداوالً عندما: صلاأل . يكونولةمتدا
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 (تتمة) لةوتدار ميغمقابل  متداولة إلىات بول ات والمطف الموجودنيتص 3.8
 

 ؛ أواديةشغيل عدورة تفي  أو استهالكه هعلبي نية  دو توجققه أقع تح المتومن ون كي 

 أو؛ به بشكل أساسي بغرض المتاجرةحتفظاً ن ميكو 

  ؛ أوالية المجمعةهراً بعد فترة البيانات المل اثني عشر شخالتحققه المتوقع يكون من 

 لى  عشر شهراً ع   ينة اثلفتر  لتزام وية ام لتسستخدااالأو    دلا من التبامقيدم يكن  ل  ال معادقد مأو ن  قدن  يكون في صورة

 جمعة.ية الملمالات اة البيانبعد فتر قلاأل
 

 تداولة. ر م غي كموجودات رىخوجودات األكافة الم المجموعة صنفت
 

 لتزام متداوالً عندما: اال نيكو
 

 ؛ أوشغيل عاديةت دورةداده في يكون من المتوقع س 

  ً؛ أوجرةلمتاسي بغرض ااسبه بشكل أيكون محتفظا 

  وأ؛ معةترة البيانات المالية المجشهراً بعد فخالل اثني عشر  دداق السحتيكون مس 

 ة.بعد فترة البيانات المالية المجمع قلى األ علاً شهر  اثني عشر رةفتل ماتزط بتأجيل تسوية االلو رشال يوجد حق غير م 
 

 متداولة.  رغيطلوبات مكافة المطلوبات األخرى كة جموعالم صنفت
 

 ومعدات  ممتلكات ومنشآت 3.9

والدت والمنشآت  الممتلكات  االرج  ناقصاً  بالتكلفة  انخف  ك هالستمعدات  وأي  تستهلك    ضاالمتراكم  ال  القيمة.  ل ماعألافي 
 معدات ذاتلاالمنشآت ولكات وممتة الفئ  إلىد التنفيذ  يقالرأسمالية  تنفيذ. الحقاً لإلنجاز، يتم تحويل األعمال  ال  دقية  الرأسمالي

 لة. الص
 

 كما يلي: تداوجللمو المقدرة يةنتاجاألعمار اإلالقسط الثابت على مدى  اسأس علىالك هتيحتسب االس 
 

 ةنس 20 - 5                يمبان 

 سنوات   10 - 5   ومكائن  تآال 

  سنوات   3 -1                تركيباتوأثاث 

 سنوات   10 - 5   ت سيارا 
 

يجبعن أجستبا  دما  جو دال  المزاء  من  والمنمهرية  والمعآشتلكات  زمنية  ادت  فترات  على  الة صلافت  تقوم  مجموعة  ، 
شامل، تسجل تكلفة هذه البنود    ميتقياء  عند إجر  ل،مثلابية المحددة. ونتاجاإل  اأعمارهاستنادًا إلى  ة  نفصلبصورة م ستهالكها  با

الدفتري للمبالقيمة  والت  متلكاة  حالدتبكاس  معداتوالمنشآت  في  اليف  كتكافة    لجتسف.  االعترامعايير  فاء  استية  ال 
القعند تكبدها  المجمع  الخسائرأو    رباحاألبيان  ن  والصيانة األخرى ضم  اتحصالاإل الحا. وتدرج  المتللتكلفة  يليمة  وقعة ة 
 خصص.  ذا الماف بهعايير االعترتيفاء مفي حالة اسذي الصلة  صلاأل ةلفمن تكه ضدامختبعد اس أصل ادبعتسال

 

م توقع  أو عند عد  البيع  االعتراف به عند  إلغاءمسجل مبدئياً يتم    جوهري  ءوأي جز  تاعدنشآت والم لكات والمممتد البنإن  
بإلغا  ة عنناتج  أو خسائر  باحرأ  يأبيعه. تدرج  و  تخدامه أسادية مستقبلية من  تصااق  مزايا )المحتسبة   صلاألء االعتراف 

بين   الب  صافيبالفرق  والقيمة  متحصالت  لألدلايع  األفي  (  صلفترية  الخس  حباربيان  االعتراف  عند    المجمع  رئاأو  إلغاء 
 .صلاألب
 

 قبلي، متى كان ستم  بأثرتعديلها  مالية، وة  سنة كل  هالك في نهايتسية وطرق االنتاجمار اإلع ية واألالتخريد  يتم مراجعة القيم
 ا. سبً منالك ذ
 

 لتأجير عقود ا 3.10

ال مابتقييد  العق  بدءد  عنة  مجموعتقوم  يمثلذا كان  إ  م  ي   العقد  العقد  ر.  تأجي  دقع  لىي عوطن أو  إذا كان  ينص على حق  أي 
 نقدي. لابمقلقاء دد لفترة من الوقت حالم  لصام األاستخدالسيطرة على 

 

 جرستأكمة موعمجال

وعقود    جلألا  رةقصيقود التأجير  أجير باستثناء ععقود التس بالنسبة لكافة  ايالقراف وفردية لالعتة  يقرط  عةمومجتطبق ال
ا الخفضنملموجودات  تأجير  قمةيقة  ال.  مطل  مجموعةامت  التأجيبوبتسجيل  التأجات  مدفوعات  لسداد  ومير  حق ور  جودات 
 األساسية. اتودوجالم ماحق استخدل مثت م التياالستخدا
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 ( تتمة) الهامةة بيالسياسات المحاس لخص م    - 3
 

 (تتمة)  أجيرت لا دعقو 3.10
 

 (تتمة) كمستأجر موعةالمج
 

 االستخدام  حق تجوداوم 
بدء    عةوممجال  جلست تاريخ  في  االستخدام  تو  تأجير )أيال   عقدموجودات حق  يفر األصتاريخ  األساسي لالستخدام(.  تم ل 

مقابل أي عملية   ديلهاويتم تعلقيمة،  ائر انخفاض اك متراكم وخسي استهالستخدام بالتكلفة ناقًصا أحق اال   اتودقياس موج 
بدئية كاليف المالت، وغ مطلوبات التأجير المسجلالستخدام مبلا  قح  جوداتومضمن تكلفة  تت   .رلتأجياطلوبات  قياس لمة  ادإع
االم التأجباشرة  ومدفوعات  تمتلمتكبدة،  التي  قبل  ي  ف  ير  حأو  أي  ناقًصا  البدء،  تأجتاريخ  موافز  مستلمة.  تكن  ير  لم  ا 
ات  ستهالك موجودا  ميتجير،  أتمدة عقد ال  يةاهفي ن  رل المؤجية األصلكم  على  عقول من الحصولكدة بشكل متأم  مجموعةال

جودات أيهما أقصر. موللدة التأجير  ي المقدر ومنتاجلعمر اإلمدى االثابت على  أساس القسط    ىالستخدام المسجلة علحق ا
 نخفاض في القيمة. حق االستخدام إلى اال تتعرض موجودات

 

  مطلوبات التأجير 
 ادهاين سدة لمدفوعات التأجير التي يتعة الحاليبالقيم  ةقاسالم  ريمطلوبات التأج  مجموعةلتسجل ا  ،أجيرالت  بدء عقد  في تاريخ

أي ا  اقصً ن  ا(بطبيعتهة  بتاثلامدفوعات  )بما في ذلك ال  تةابثت  عاتأجير مدفومدفوعات اللتأجير. تتضمن  قد اة عمدى مد  على
ت جب ضماناها بموداسد  وقعتمللغ ا شر أو سعر، والمبامؤإلى   تستندمتغيرة التي  أجير التحقة ومدفوعات التحوافز تأجير مس

كس  عقد التأجير تع  دةم  تانك  لتأجير إذا مدة عقد ا  ت غرامات إنهاءفوعامد  ر أيًضاتأجيت الدفوعا القيمة التخريدية. تتضمن م
المتغيريتم تسجيل مدفوعا  اء.نهاإلر  لخيا  مجموعةلا  ةممارس التأجير  كمصروف في    عرأو س  مؤشر  ال تستند إلىة التي  ت 
 . الذي يستدعي حدوث السداد أو الظرفالحدث  افيهقع ي يالت الفترة

 

  لة حافي  جير  تأال  ءدبي تاريخ  اض المتزايد فترقاالدل  مع  مجموعةال  ير، تستخدمأجلمدفوعات التلحالية  عند احتساب القيمة ا
  س ر لتعكالتأجي  توباغ مطلليادة مبتم زخ البدء، يتاريد  عب  ة.لوالتأجير بسهالمتضمن في عقد    فائدةال  إمكانية تحديد معدلم  عد

أجير  ية لمطلوبات التتردفال   ةقياس القيم  ، يتم إعادةضافة إلى ذلكمة. باإلوتخفيض قيمة مدفوعات التأجير المقد  الفائدة  تراكم
 . ساسياألصل م لشراء األتقييال يأو ف تة بطبيعتهاالثاب في مدفوعات التأجيرفي مدة التأجير أو ر غيو تل أد تعديجوو ةلاحفي 

 

 ضة القيمةت منخفوعقود الموجودا جلرة األصيق أجيرتلد اعقو 
ي )أمعدات  الت والكتمللم  جل ألتأجير قصيرة االد  قوى ععل  جليرة األالعتراف بعقود التأجير قصإعفاء ا  مجموعةبق التط
ف  ترااء االعفعإ   أيًضا  قكما تطب  .(شراءيار التضمن خت  ال و  تاريخ البدء  من   أقلا أو  شهرً   12دتها  م  لغبت  يلتأجير التد اعقو

عات  دفوراج ميتم إد  .فضة القيمةالتي تعتبر منخ  المكتبية  تداالمع  تأجيربعقد تأجير الموجودات منخفضة القيمة على عقود  
ت ثابلسط االق  اسفات على أسخفضة القيمة كمصروت منجوداالمووعقود تأجير  د التأجير قصيرة األجل  التأجير على عقو

 . ريمدى فترة التأجعلى 
 

 غير الملموسة انخفاض قيمة الموجودات  3.11

هذا    توفرفض قيمته. فإذا  ختند  قا  م  أصلن  على أ  شرؤمما إذا كان هناك  ة  مجمع  ةيمال  اتريخ كل بيانتحدد المجموعة بتا
أو عند  ال لختاال  ءا إجر   إلى  اجةالحمؤشر  السنوي  تةقيمالفي  نخفاض  البار  ابة  وعمجمال  قوم،  الممكن  تقدير  ترداده سالمبلغ 
يمته  أو ق  يعلبا  تىح  فيصاً التكالالنقد ناق  إنتاجأو وحدة    صللة لأل هو القيمة العاد  صلاسترداده لأل  . إن المبلغ الممكنصلألل

كبير و  حنعلى    تقلةسمواردة  ت نقدية  لتدفقا  منتجغير   صلألكن الم ي  ردي ما ف   صلأل  لى ويتم تحديدهأعء االستخدام أيهما  أثنا
  إنتاج حدة  وأو    صلألدفترية  مة الالقي  تجاوز . عندما تاألخرى  جوداتأو مجموعة الموودات  وجملمن ا  ةجتاالنعن تلك التي  

 .ادهن استرده الممكعمبل إلىويخفض  قد انخفضت قيمته صلاأل ريعتب ، ردادهن استكمملاالمبلغ  نقد
 

قبل  ما  عدل خصم  ة باستخدام مالحالي  ةميقال  إلى  ةرستقبلية المقددية الملنققات االتدف  اء االستخدام، تخصمدير القيمة أثنتق  عند
ادلة ناقصاً  عند تحديد القيمة الع .صللألة  دلمحدطر اخالماو لزمنية لألموال  ة للقيمة االييمات السوق الحضرائب يعكس تقيال
تحديد أي    ةإمكاني  مد. وفي حالة عًحاك متاذل  كانى  وق، متثة في الساالعتبار المعامالت الحدي  يخذ فع، يؤلبي اى  تحيف  تكالال

أو قييم  ت التفامضاع  خالل  نم  اهييدتأ  مليات المحاسبية يتمسبة. إن هذه العنام  ، يتم استخدام طريقة تقييممالتلمعامن هذه ا
 تاحة.لمة ا دللعاة اقيمال ها علنا أو غير ذلك من مؤشراتأسهم ول اتديتم التي  لمعلنة للشركات التابعةا سهمألأسعار ا

 

رة منفصلة لكل صوب  يتم إعدادها  قعةمتولى موازنة تفصيلية وحسابات  إ  قيمةال  اب االنخفاض فيستاحة في  عود المجمنستت
الفرديللمجموعة والتي يتم    عةالتابالنقد    إنتاج  اتدحوحدة من و الموجودات  ازنات والحسابات لمواذه  ه ة عليها. إن  توزيع 
ق على ويطب جلنمو طويل األ م احتساب معدل، يتطولألا  للفترات ات. بالنسبةس سنوة خمفترمة عاة بصور شملالتقديرية ت

 . ةمسخالاالسنة ة بعد قبلية المتوقع المست قات النقديةالتدف
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 ( تتمة)وسة لملمت غير الموجوداانخفاض قيمة ا 3.11

 جمعالم  ائرأو الخس  رباحفي بيان األخزون،  مة المقي  اضفخذلك ان  ييات المستمرة، بما فلعمليمة افاض قنخائر اتدرج خس

 قيمة. منخفض ال صللتي تتوافق مع وظيفة األات اصروفلما ضمن فئات
 

ل على يدلي  ناك أكان هديد ما إذا  تحل  ةعمجم  ةمالي  اتبيانتاريخ كل  راء تقدير بيتم إجشهرة،  لا  ناء استثبت  للموجوداسبة  بالن

تقدير المبلغ  ب  ةالمجموع  ومتقدليل،  ال  هذاوفر  تد انخفضت. فإذا  ودة أو قتعد موج  ابقاً لمة سلمسجة الميأن خسائر انخفاض الق

تغير في   طقف  كان هناكذا  ط إسابقاً فق  مة المسجلةالقي  اضئر انخفخسا. يتم رد  النقد  إنتاج  أو وحدةل  صلألترداده  اس  الممكن

 القيمة. في انخفاض  رةاخر خسآ إدراج تم قد حيث إنه لصلأل دهادالمبلغ الممكن استر لتحديد مةخدالمستيرات التقد
 

يتم  ن سكا  قيمة الدفترية التيسترداده، وال تتجاوز الاممكن  بلغ الالم  صللأل  ةتتجاوز القيمة الدفتريال  ألرد محدود بحيث  ا  إن
ي  يسجل هذا الرد ف بقة، اسالسنوات لافي  صلألاة قيم خفاضر انخسائتسجيل   ستهالك فيما لو لم يتمد االي بعلصافا باهلتسجي

دة  كزيادة إعا  ردمعاملة ال  ة يتمالحال  ي هذهوفه  مي مبلغ المعاد تقيا بالمدرج  صلما لم يكن األ  عالمجم  أو الخسائر   رباحبيان األ
 تقييم.

 

اختبار سنو الش  يتم  ً يهرة  لتا وعندةقيمال  في  ضانخفاالديد  ح  تش،  الما  اأ  ىلإ  وفظرير  القيمن  قدة  قي  لدفترية  ها.  تمتنخفض 
انخفاض   اقيميتحدد  الممكن  المبلغ  بتقييم  الشهرة  لكة   التي  النقد(  إنتاج  داتحنقد )أو مجموعة من و  نتاجإوحدة    لسترداده 

 انخفاضر  ائخسل  جيتم تسرية يمن قيمتها الدفت  أقل النقد    جتا إندة  لوح  ستردادهالممكن  ا يكون المبلغ اتعلق بها الشهرة. عندمت
 لية. لقة بالشهرة في فترات مستقبنخفاض القيمة المتعا رئخسا رد نكيمة. ال يم الق
 

 حق الال ياسالقو المبدئياف االعتر –الية مدوات الاأل 3.12
 لكية لمنشأة أخرى.حقوق م أداة لي أوالتزام ماة ومالي لمنشأ أصلشأ عنه لمالية هي أي عقد يناة ا األد إن
 

 ية لمالات الموجودا( 1
 

  والقياس المبدئي االعتراف
ا اودالموجيتم تصنيف  المبدئي  لمات  ً   قاسةات مجودكمولية عند االعتراف  أوفق  الحقا المطفأة  للتكلفة  الق با  واً  من   عادلةليمة 

 .أو الخسائر حرباأللة من خالل األخرى أو القيمة العادالشاملة ا يراداتالل اإلخ
 

نموذج   إلىالمالي و  صلية لألنقدية التعاقدفقات الدتخصائص ال  إلىتراف المبدئي  االععند  لية  ات المايستند تصنيف الموجود
 هري أو تلك جو مويلند تالتي ال تتضمن ب  اريينتجالين دينالم أرصدة اءنثالمجموعة. باستن قبل ته مرام إلدمال المستخداألع

قامت بتلمجموا  التي  المبعة  تقيس  طبيق  لها،  العملي  مبالمجموعرر  ً ة  األدئيا وفقا    صل  الق لالمالي  تكاليف اعيمته  زائدا  دلة 
األالم حالة  في  غير    صلعاملة  بالقيالمالي  االمدرج  خال  ادلةعلمة  األمن  وبئراسخلاأو    رباحل  دينين  الم  دةرصأل  لنسبةا. 

فقاً لسعر  ا وياسهتم ق، فيملي لهاة بتطبيق المبرر العامت المجموعتي قك اللو تل جوهري أبند تموي  ضمن تتلتي الا  التجاريين
 ملة.اعالم
 

األغل بال  وقياسه  المالي  صلرض تصنيف  أو  المطفأة  خبالتكلفة  العادلة من  اإلالقيمة  األ  يراداتل  أني  ى،رخالشاملة   جب 
تمثل "مدفوعدفت  إلىؤدي  ي نقدية  والفائدمبلال  لأص ات  قات  فقط" علغ  القائم. يشمبلال  لصأ ى  ة  التقييم    إلىار  غ    باختبارهذا 

اإجراؤه على مستوى األد  فقط ويتم  المبلغ والفائدة  أصل   اتوعمدف الموجودات  التدفاة. يتم تصنيف وقياس  ت اقلمالية ذات 
للقيمة اائوالف  المبلغ  صلأ  اتوعفدم  تمثللتي ال  قدية االن عن   النظربغض    سائرأو الخ  حربامن خالل األلة  لعاددة فقط وفقاً 
 موذج األعمال. ن
 

نموذ أعماليشير  الموعجملما  ج  بإدارة  المتعلق  الجوة  إدارة    إلىلية  امودات  لموجكيفية  من  المجموعة  المالية    أجل وداتها 
  أو   ةعاقديالتية  تدفقات النقدال   صيلحدية سوف تنتج من تالنق  دفقاتتنت الذا كاإ  ما   لويحدد نموذج األعما  قدية.ندفقات  ت  إنتاج
موذج أعمال ن  لتكلفة المطفأة ضمنابلمقاسة  اوية المصنفة  الدات المموجوبال  الحتفاظالمالية أو كليهما. يتم اموجودات  الع  بي

با  إلىيهدف   اللالمالية    لموجوداتاالحتفاظ  اتحصيل  النقدية  فيقدعاتلتدفقات  االيحين    ية  احتفاتم  بالموجودات  ية لمالظ 
النقدية    تحصيل التدفقات  إلى ف  يهد  عمالنموذج أالشاملة األخرى في    يراداتإلخالل ا  لة منالعاد  ةالقيمقاسة بالمصنفة والم

 تعاقدية والبيع. لا
 

ً   هحديدتم تي يزمن  وجودات خالل إطار سليم المتتي تتطلب  مالية الشتريات أو مبيعات الموجودات الم  إن   ئح وااً لل وفقعموما
  ه يلذي تلتزم فايخ  ة، أي التارجرتاريخ المتا  في  يادية( يتم تسجيلهاتالعقة الطري باالمتاجرة  )  األسواق  فيئدة  السا  فاعراألأو  

 .صلبشراء أو بيع األ ةعالمجمو
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 ( تتمة) السياسات المحاسبية الهامةملخص     - 3

 (تتمة) لالحقالقياس او دئيالمب فا االعتر –ات المالية األدو 3.12
 

 ( تتمة) اليةلمات ادالموجو( 1
 

 الالحق  القياس 
 ئات:ف ع بأر إلىالية لمت اوجوداتم تصنيف المغراض القياس الالحق، يأل
 

 ين(طفأة )أدوات الدفة المالتكلرجة بمد ت ماليةادوموج 
 مالية  موج بالقيممودات  خالل  ةدرجة  من  األ  يراداتإلا  العادلة  والخسائر    رباحاأل  إدراج  ةإعاد  مع  خرىالشاملة 

 أدوات الدين(المتراكمة )
 ماليموجودا مت  مصنفة  العادلة  بالقيمة  اإلة  خالل  إ لشا  تيرادان  دون  األخرى    ر خسائلاو  رباحاأل  جراد إعادة  املة 

 لكية( موات حقوق ال)أدراف االعت إلغاءالمتراكمة عند 
 سائرالخأو  باحراألة العادلة من خالل ميلقة مدرجة بات مالياموجود 

 

 ة )أدوات الدين( فأكلفة المطالتأ( موجودات مالية مدرجة ب
في نخفاض  اللتتعرض  ولفعلي،  ائدة ا فلمعدل ا  ةقستخدام طريالمطفأة با  لتكلفةرجة بادالم  دات الماليةحقا قياس الموجوال  متي

األة.  القيم في  خسائوال  رباحتسجل  الخأ  رباحألابيان  ر  يتالمجمع    ئراسو  باألالا  ءغاإلم  عندما  أو    صلعتراف  تعديله  أو 

 قيمته.  انخفاض 
 

 الدين(   خرى )أدواتلة األمالشا داترايإلالقيمة العادلة من خالل ارجة بالية مدب( موجودات م
بودلنسبة ألاب المدرجة  الدين  العادلة من خالات  اإلالقيمة  ت  تيرادا ل  أو    اتإيراد سجل  الشاملة األخرى،  تقييم    ة ادعإالفوائد 

ا بنفس  ويتم احتسابه  المجمع  أو الخسائر  حربااأل  الرد في بيان  عمليات  وئر انخفاض القيمة أوخسا  جنبيةالت األالعم  حويلت

احقطري المتساة  الماليةاوجودب  تسلتكلفابالمقاسة    ت  المطفأة.  التغيرات  ة  القيمة    المتبقيةجل    ات يراداإل  ضمنالعادلة  في 

ألخرى  ملة االشا  اتيراداإل   ل فيالمسجدلة  لعاالتغير المتراكم في القيمة ا  راجدإعاد  ف، ياالعترا  ءغالإ. عند  األخرىالشاملة  

 . رأو الخسائ رباحاأل إلى
 

 . األخرىاإليرادات الشاملة  من خالل  دلةالعا ةمة بالقيفنصدين موات دي أعة أموى المجدليس ل
 

 ملكية(ال قوقحاألخرى )أدوات  املةالش داتة من خالل اإليرادلة بالقيمة العاصنفمالية مودات ( موجج

حقوق  دوات  كأ  أسهماراتها في  تصنيف استثم  لغاءغير قابل لإل  تختار على نحوف المبدئي، يجوز للمجموعة أن  تراعاال  دنع

ة وفقا لمعيار المحاسبة  في تعريف حقوق الملكيتستوالتي  خرى  الشاملة األ  يراداتة من خالل اإلبالقيمة العادل  ةفمصنية  كلم

ى  س كل أداة علصنيف على أساتحديد التلغرض المتاجرة. يتم    تفاظ بهاحالا  يتمال  و،  لعرض: اليةااألدوات الم  32  دولي ال

 حدة.
 

إع  ال أبدا  لهئاوالخس  حابراأل  راجدإادة  يتم  الموجوداتر  الخسائ  رباحاأل  إلىالمالية    ذه  توزيعرأو  وتسجل  األ.    رباحات 

عة من ت باستثناء عندما تستفيد المجموعافودي الملحق فيثبت اا  دمنع  المجمع  سائرالخأو    باحرأخرى في بيان األ  اتادإيرك

ك  هذه لجزءالمتحصالت  تكلفة  استرداد  وفيالمالي  صلاأل  من  الحا  .  األذهتسجل    ،ةل هذه  اإل  رباحه  الشاملة    راداتيفي 

خفاض  ض لتقييم انعرتت   املة األخرى اللشا  راداتيخالل اإل  العادلة منة  ة بالقيمت حقوق الملكية المصنفاألخرى. إن أدوا

 ة.يملقا
 

 . األخرىملة  يرادات الشاإلامن خالل  عادلةيمة الة بالقصنفم ةحقوق ملكيدوات ي أعة أليس لدى المجمو
 

 أو الخسائر  رباحألا دلة من خاللالقيمة العادرجة بمالية م تموجودا (د
المال  قيدت االموجودات  العادية  بالقيمة  الخسائر  رباحاأل  خالل   لة منلمدرجة  المركز    أو  بيان  افي  ة يمقللوفقًا  ع  جمملالمالي 

 . مجمعلا رئأو الخسا حابراأل  انفي بيلكية ة مع تسجيل صافي التغيرات في حقوق الملادالع
 

ادلة  تصنيفها بالقيمة الع  لغاءل لإلالتي اختارت المجموعة على نحو غير قاب  أسهمرات في  ثما ة بعض االستتتضمن هذه الفئ

توزيعات    إيراداتأو    إيرادات فوائدذلك أي  ي  ف  ر بماوالخسائ  رباحاأل  يسجل صافي  لة األخرى.  شامال  يراداتن خالل اإلم

 .معجملا ائرسخأو ال حرباألان ابي في احأرب
 

االن  تتضم لموجودات  واأللمجموعة  ادى  لمالية  و  رصدةالنقد  البنوك  المدينة  واأل  ةالمدينرصدة  األلدى    خرى األرصدة 

   .ئراسخلاأو  رباحألمن خالل اة دلبالقيمة العا قاسمال مسهاألستثمار في االلتكلفة المطفأة، والمقاسة با
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 ( تتمة) ةاسبية الهامالسياسات المح خصمل    - 3
 

 (تتمة) لالحقاس االقيو المبدئياف االعتر –األدوات المالية  3.12
 

 ( تتمة) لماليةاالموجودات ( 1
 

 فترااالع إلغاء

ء ي أو جزمن أصل مال  بأصل مالي )أو جزء  ة(وعمجلمجمع للمي امالال  المركزان  بي  )أي يتم االستبعاد من  االعترافيتم  ال  

 عندما: بشكل أساسي ذلك( هينطبق علي  ماحسبموجودات مالية جموعة من م
  

 ؛ أو ت النقدية من األصلاستالم التدفقاق في الحقو تنتهي 
 بالمجموع  ومقت األصلاست  في  وق حقلا  لويتحة  من  النقدية  التدفقات  الت  أو   الم  التدفق  امزاتتحمل  لنقدية ا   اتبسداد 

تأخامل  بالكالمستلمة   ماديدون  "الد  طرف  إلى  ير  ترتيبات  بموجب  تقوم)وإما    "والقبض  عفآخر  أن    المجموعة   أ( 
كافةيبتحو ا طالمخا  ل  أال  لهامة لألصل  ر والمزايا  االتحويل  ب  ومقتأو )ب(  بكاحتفاأو  الهامة المخ  فةظ  اطر والمزايا 

 . لى األصلعا تهدت سيطرفق نهالألصل ولك
 

ض والدفع"،  في ترتيب "القب  لوخدم بالوقأو تفقات النقدية من األصل  دحقوقها في استالم الت  لحويتب  مجموعةم الوقت  اندمع

بتحويل   ةمجموعك االحتفاظ. وإذا لم تقم اللى أي مدى ذ مخاطر ومزايا الملكية وإللت تحتفظ ب إذا ما زا  ء تقييم لماتقوم بإجرا

 المحولفي تسجيل األصل    مجموعةلتستمر الى األصل،  رة علسيطال ولم تفقد  صلأل  ازاير والممخاطالكافة  ب  اظفأو االحت

ياس األصل  أيضاَ االلتزام ذي الصلة. ويتم ق  مجموعة ال  جلسته الحالة،  لى األصل. في هذيطرة عفي الساستمرارها    رابمقد

   .مجموعةلا ابه  تحتفظ التيت تزامال واالالحقوق  ساس يعكسأوااللتزام المرتبط به على لمحول ا
 

الت   قياس   يتم المستمرة  شكالسيطرة  تأخذ  األي  على  المل ضمان  بصل  األلاحول  الدفترية  القيمة  أو  األصل  لذلك  حد  صلية 

 .  لقأاده أيهما سد مجموعةلم الذي قد ينبغي على الستلمقابل الماألقصى ل
 

 ليةاالموجودات المقيمة انخفاض  

باح رقيمة العادلة من خالل األن غير المحتفظ بها بالالدي  لجميع أدوات ةعقوتالمتمان  ئاال  ئرخسا  صخصم  مجموعةال  تسجل

ال المتوقعةاالئتمخسائر   تستند.  ائرسخأو  بين  ال  إلى ان  لل  التدفقاتفرق  وفقًا  المستحقة  التعاقدية  لتدفقات اعقد وجميع  النقدية 

نقدية  ف تشمل التدفقات السو  صلي.الفعلي األة  ئدفالا  دلمعية ل قريبت  ةة بنسبمخصوم  مها،استال  عةمومجالنقدية التي تتوقع ال

األخرى التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ    يةتمانسينات االئحتالا أو  ات المحتفظ بهمن بيع الضمانتجة  انالية  دالنق  المتوقعة التدفقات

 . قديةالشروط التعمن ا
 

االئتمانتسجييتم   م  متوقعةال  ل خسائر  بارحلتيعلى  لسبلنن.  احة  لم  الت  ناالئتما  مخاطرل  ضرتعلاالت  زيادة  يي  فيها  حدث 

ام  كبيرة في مخاطر االئتمان احتالمبدئ  فاالعترنذ  الناتجة    الخسائرل  مقاب  توقعةالم  انساب مخصص خسائر االئتمي، يتم 

 تعرضلا  تحاالنسبة لبال .  شهًرا(  12لمدة   قعةالمتو  مانشهًرا القادمة )خسائر االئت  12ـ  لملة خالل اعن أحداث التعثر المحت

  خسائرمخصص  احتساب    دئي، يجبتراف المبعنذ االتمان مادة كبيرة في مخاطر االئ يالتي حدثت فيها ز  نمائتالا  مخاطرل

للتعرالا  خسائر  ابلمق المتبقي  العمر  مدى  على  المتوقعة  الئتمان  بصرف  االئتنض،  )خسائر  التعثر  توقيت  عن    مانظر 

 اة(. دعمر األ عة على مدىقوالمت
 

ان المتوقعة.  ئر االئتمخسا  باحتسا  فيسطة  لمجموعة بتطبيق طريقة مبم اد، تقوات العقووجودن ومينين التجاريديلمل  ةبسبالن

  إلى خسائر استنادا  مخصص  تسجل  لك  ذبدالً من    لكنمخاطر االئتمان ويرات في  التغبتتبع  وعة  مجمال  قومال ت  عليه،  وبناءً 

المتوائخس االئتمان  علىر  عمر    قعة  بيانتافي    األداةمدى  كل  مااريخ  اللية  ت  قامت  مصفوفة مجممجمعة.  بإنشاء  وعة 

تسمخصصا الا   إلى  دتنت  االئتمان  ب  ةابقسلخبرة  الالعوا  مقابلالمعدلة  خسائر  والبيئة  مسمل  بالمدينين  المتعلقة  تقبلية 

التجارأرصدة  يتعلق بما  يف  قتصادية.اال الحكون  ييالمدينين  العمالء  مة  القي  تأثيرات  رهاباعتا  فيالمجموعة    تخذأميين،  من 

  .صدة المدينةه األرلهذة قعولمتا د احتساب خسائر االئتمانال عنموزمنية لأللا
 

رصدة يوما باستثناء األ  90لمدة  لتعاقدية  ي حالة التأخر في سداد المدفوعات امتعثر فصل  كأالمالي    لصالمجموعة األ  عاملت

الحالن  م  ةتحقمسال من  كوميين  عمالء  خالل متوقع  الحيث  تت  سدادها  تعتبر ،  ذلك  ومع.  سنة  2  –  1  نبي  امح  راوفترة  قد 

شير إلى عدم  خارجية تلا و  أية  داخللامعلومات  ال  تإذا كان  الحاالتفي بعض    متعثركأصل  مالي  ال  لصاأل  ًضاأي  وعةالمجم

تبار. وعة في االعجملمتفظ بها انية تح ماخذ أي تحسينات ائت الكامل قبل  با  القائمة  لمبالغ التعاقديةلجموعة  الم  مالاست  ماليةاحت

 تدفقات النقدية التعاقدية.  رداد الالست ود توقع معقوللمالي في حالة عدم وجا لصاأل طبشيتم 
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 (تتمة) القياس الالحقو المبدئياف االعتر –لية اوات الماألد 3.12
 

 الية مطلوبات الملا (2
 

 والقياس المبدئي ف راالعتا
و ح أاربل األالقيمة العادلة من خبالمدرجة  لوبات مالية  كمط  بدئي،المراف  العت، عند اات الماليةالمطلوب  يتم مبدئيًا تصنيف

 . ابً لك مناسان ذلة، متى كتحوط فعا عملية وط فيكأدوات تح أو كمشتقات مصنفة أو دائنين فأو قروض وسل رئلخساا
 

التجر ولتأجيا  تمطلوباللمجموعة  الية  لمات االمطلوب  تتضمن   لف والس  روضوالق  خرىة األالدائن  رصدةاريين واألالدائنين 
 البنوك. ى المكشوفة لد اتابسبما في ذلك الح

 

ي بعد ، بالصافيينالتجار  ينالدائنالقروض والسلف ووفي حالة    مة العادلةيطلوبات المالية مبدئيًا بالقتم االعتراف بجميع المي
السياس  اليفتك راجع  مباشرة.  بها  المتعلقة  بعقا  ةالمعاملة  المتعلقة  اللمحاسبية  لالتأجود  المبدئطال ير  االعتراف  على  ي ع 

 . 9ية للمعيار الدولي للتقارير الماقع ضمن نطاق ا تال نهاإث أجير، حيلتوقياس مطلوبات ا
 

 ياس الالحق الق
 : فئتين إلى ةليبات المالوق، يتم تصنيف المطألغراض القياس الالح

 

 أو الخسائر احربخالل األالعادلة من جة بالقيمة ات المالية المدرالمطلوب  
 القروض والسلف( طفأةبالتكلفة المجة ية المدرمطلوبات المالال(  . 
 

ا تقم  أي  لم  بتصنيف  ادرجة  مت  كمطلوبا  مالية  مطلوباتلمجموعة  خالل  من  العادلة  الخسائر  رباحألبالقيمة  وتعتبر  ،  أو 
 وعة.  بالمجم صلة راألكث هي بالتكلفة المطفأة ية المدرجةت الماللوباطلما
 

 لف والسروض الق
االبع المبدئد  يتم الحق عتراف  قياس  ي،  تحمل    ضروالقا  ً ربحالتي  باستخدام ط  ا المطفأة  الفائدة  بالتكلفة  علي. الفريقة معدل 
في    رباحألا  جلتس طريقة   للمطلوبات وكذلك من خالاب  رافالعتاء  إلغاعند  المجمع    الخسائر  أو  رباحاألبيان  والخسائر 

 معدل الفائدة الفعلي. إطفاء
 

احتساب  ي المطفأة  التكلفتم  االعتبأة  في  اخذا  أي خصم  تعتبر جزءا ال  أ  تعابازة واألالحيو عالوة عند  ار  التي  التكاليف  و 
 . عجمالم أو الخسائر رباحاألبيان  في لفعلي كتكاليف تمويإطفاء معدل الفائدة الج درلي. يلفعمن معدل الفائدة ا زأجيت
 

 صروفات مستحقة دائنون وم
تم تسلمها، سواء صدرت بها فواتير   دماتخستقبل لقاء  تدفع في الموفات المستحقة عن مبالغ سوالمصر  نيالدائن  جيليتم تس
 لم تصدر.  أو قبل الموردمن 

 

 تراف العا إلغاء
 ه.سريان و انتهاء أو إلغاؤه أ المرتبط بالمطلوباتتزام اللء من افاعمالي عندما يتم اإلاالعتراف بالتزام يتم ال 
 

ي  بتعديل شروط االلتزام المالي الحالأو    ة بشكل كبير، بشروط مختلفقرض  من نفس المر  حالي بآخام مالي  دال التزاستب  عند
جديد، ويدرج الفرق  م  تزاالب  ترافعاي وصللتزام األاعتراف باال  إلغاءأو التعديل كيل  م معاملة هذا التبدي، يتشكل جوهرب
 .مع المج سائرأو الخ رباحألة ذات الصلة في بيان اي القيمة الدفتريف
 

  المالية ات مقاصة األدو( 3
لي المجمع إذا كانت هناك حقوق لمافي بيان المركز ا   المبلغ  افيصيدرج  ن الموجودات والمطلوبات المالية وة بيتم المقاصي
لوبات  مطت وتسوية الوجوداالم  يقلتحقلصافي  د على أساس االسدا  وتوجد نية  سجلةالغ الملمبا  بمقاصة  ةانونية حالية ملزمق

 واحد.  آنفي 
 

  المخزون 3.13
 . أقلايهما صافي القيمة الممكن تحقيقها أو  تكلفةبال درج المخزوني
 

 كالتالي:   ةضرلته الحاحاموقعه الحالي ولى إ تكاليف المتكبدة حتى يصل كل منتجلمحاسبة عن اليتم ا
 

 جح المر المتوسط سأساعلى  تكلفة الشراء  - تاجرة مخزون للم 
  لمرجح االمتوسط  اسأس  لىالشراء عة تكلف - مواد خام 
  جح المتوسط المر أساس  تكلفة الشراء على - ومواد استهالكية  غيارقطع 
   عة  ممجمالية الالة تاريخ البيانات تكلفة الشراء المتكبدة حت - الطريقبضاعة في 
 

والتكاليف   زحتى اإلنجا  ة درمقكاليف اللتناقصا العمل المعتاد  ياق امقدر في سلبيع الة الممكن تحقيقها سعر ايمثل صافي القيم
 درة الالزمة حتى البيع. المق



 

 تابعةا ال. وشركاتهش.م.ك.ع ناعيةص ت للمشاريع الة الكوركش

 

 معة مجالة نات الماليابيل الإيضاحات حو

 2021ر ديسمب 31هية في كما في وللسنة المنت
 

 

26 

 

 ( تتمة) ية الهامةالسياسات المحاسبملخص      - 3
 

 نهاية الخدمة للموظفين   مكافأة 3.14

ال الخدمة لجميع  مجموعة مكافأة نتقدم  ال  اقموظفيها. إن استحقهاية  النهالى  إل  أة يستند عادةً كافمهذه  ائي وطول فترة راتب 

ا وخدمة  األدنإلى    يخضعلموظفين  الحد  فترة  ى  إتمام  التكامخدالمن  إن  المتوقعةلة.  المكالهذ   يف  تسجيلها  ه  يتم  فآت 

 قة على مدى فترة الخدمة. كمصروفات مستح 
 

ة، وتحتسب  جتماعيت االا للتأمينامة راكات للمؤسسة العظفين الكويتيين بدفع اشتالمجموعة بالنسبة للموذلك، تقوم إلى   فةإضا

على  هذه   م  أساساالشتراكات  من  نسبة  الموروئوية  ا  . ينظفاتب  علتقتصر  المجموعة  التزامات  هذه  التي  الشتراكى  ات 

 قها. حقاعند است وفتسجل كمصر
 

 مخصصات   3.15

نه  كما أ  لماضياوقع في  حدث  ستداللي( ناتج عن  اأو    لتزام حالي )قانونيا يكون على المجموعة اسجل المخصصات عندمت

 موثوق. ه بشكل ير قيمتية التزام ويمكن تقدلتسو اديةتصاقل منافع مثموارد ت استخدامإلى  أن تظهر الحاجةمن المحتمل 
 

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

ليف كتكا  لوقتا  ورنتيجة مرص  في المخصخصم، تتحقق الزيادة  خدام العند است لتزام.ة باالمرتبطلمخاطر ا، اللما هو مالئم

 تمويل. 
 

 ودات المحتملة  والموج مطلوباتال 3.16

ال تدفق الموارد  صاح عنها ما لم يكن احتمالمجمع ولكن يتم اإلف  يان المركز الماليمطلوبات المحتملة في بال  تم إدراجي  ال

 .صادية مستبعداً فع اقتى منالتشتمل علتي ا
 

الموجودات   إدراج  يتم  بيان  ض  المحتملةال  امرالمن  اإلف  لماليكز  يتم  بل  عنهالمجمع  عندماصاح  منافع  ا  تحقيق    يكون 

 حاً.  مرجقتصادية ا
 

 األجنبية  العمالت  3.17

المجموعة  كل شركة في  م  وم. تقكة األرسية للشلرئيويتي وهو العملة اة للمجموعة بالدينار الكبيانات المالية المجمعتعرض ال

الربت العملة  يتمئيحديد  كما  لها،  البنود  ياق  سية  الماليس  البيانات  في  شالمدرجة  لكل  تلك  ة  باستخدام  الرالركة  ية.  ئيسعملة 

  رباح ألاإلى    ا نيفهالخسائر المعاد تصأو    أجنبية تعكس األرباح لتجميع وعند بيع شركة  لطريقة المباشرة لتستخدم المجموعة ا

 .  قةتخدام هذه الطريلناتج عن اسئر المبلغ اساخالأو 
 

 صدة رألالمعامالت وا
وري  اً لسعر الصرف الفالرئيسية لكل منها وفقلة  عة بالعممو من قبل شركات المجأجنبية  دئيا قيد المعامالت بعمالت  يتم مب

 .  عاملة لالعتراف ألول مرةفي تاريخ تأهل الم
 

الم تحويل  والموجوديتم  بع  يةالنقد  لوباتطات  أجنبيةالمدرجة  الرإلى    مالت  الئيالعملة  لسعر  وفقاً  فيف  صرسية   الفوري 

 الخسائر. و أ قدية في األرباحتحويل البنود النأو  ةسوية من التتجوتسجل الفروق النامجمعة. تاريخ البيانات المالية ال
 

تحوي اليتم  النقدية  غير  البنود  بالل  قياسها  يتم  التكلفتي  بيتارة  أخية  تواريجنعملة  في  كما  الصرف  أسعار  باستخدام  خ بية 

تخدام أسعار  نبية فيتم تحويلها باسأج  لة بعملةادوفقاً للقيمة الع  قياسها   لبنود غير النقدية التي يتموبالنسبة ل  المعامالت المبدئية.

من تحويل البنود غير النقدية ة  الناتجسارة  خال  أو  حالربادلة. تتم معاملة  تم فيه تحديد القيمة العكما في التاريخ الذي    الصرف

ند )أي ان فروق  للبالعادلة  ة  ن التغير في القيمناتجة مالخسارة الأو    عتراف بالربح ماشى مع االقيمة العادلة بما يتالالمقاسة ب

التي  تحويل   قيمتهاأو    أرباح تدرج  البنود  اإل  خسائر  في  ايرادالعادلة  األات  يتم  لخسائاأو    باحاألرأو    خرىلشاملة  ضا اير 

 الي(.ى التوئر علالخساأو  األرباحأو  ىخرات الشاملة األيرادتسجيلها في اإل
 

أو    ء منها(زأو جات )إيرادأو    مصروفاتأو    بدئي ألصلالمالعتراف ا  الذي سيستخدم عند  الفوري  عند تحديد سعر الصرف

استبعا أصلعند  نقدأو    د  غير  مقالتزام  بدفعات  متعلق  الرتا  فإن  دمة،ي  المنشأة ه  معاملةيخ  فيه  تقوم  الذي  التاريخ  و 

أو    لغ مدفوعةمباجود عدة  و  المقدمة. في حالة  الدفعاتير النقدي الذي نشأ عن تلك  االلتزام غ  أو  اف المبدئي لألصلترباالع

 ما. مقد  مستلم من الدفعات أو عاملة لكل مبلغ مدفوعيخ الممنشاة تحديد تارلى القدما، فيجب عمستلمة م
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 تتمة( )األجنبية العمالت  3.17
 

 ةكات المجموعرش
في تاريخ السائدة    نار الكويتي بأسعار الصرفالديإلى    يةوبات للشركات األجنب طلحويل الموجودات والمعند التجميع، يتم ت

صرف السائدة في تواريخ المعامالت.  ذه الشركات بأسعار اللهائر  الخسأو    رباحوتحول بيانات األمعة،  لمجلمالية اا  البيانات
ع شركة . عند بيرىخات الشاملة األيراداإلل بغرض التجميع ضمن  الناتجة عن التحوي  يةمالت األجنبعال  وق تحويلتدرج فر

 سائر.الخأو  ألرباحاإلى  الشركة األجنبيةبهذه لق المتع رىخات الشاملة األيرادف بند اإل أجنبية، يعاد تصني
 

وبات  مطلودات والوجمقيمة الدفترية للللة  لى القيمة العادوأي تعديالت علشهرة ناتجة من حيازة شركة أجنبية  تتم معاملة أية  
ة  يألجنبمالت ام تحويلها بسعر الصرف الفوري لتحويل العيتت ومطلوبات للشركة األجنبية ووجودازة كمناتجة من الحياال

 المجمعة.لية ماالانات البيفي تاريخ 
 

 منح حكومية   3.18

لتزام بكافة الشروط المتعلقة بها. نح واالدات معقولة بأنه سيتم استالم هذه المت سجل المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكي
في ببند مصروفات  المنحة  تتعلق  كتعندما  بها  االعتراف  متإيرادم  أساس  على  على  ات  اماثل  يتم  لمدى  التي  تسجيل فترات 

تعلق المنحة بأصل ما، فيتم االعتراف ف ذات الصلة كمصروفات، والتي توجد نية للتعويض عنها بالمقابل. وعندما تالتكالي
 صلة. ر اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي الات بمبالغ متساوية على مدى العمإيرادبها ك

 

تستلم   ال  المجموعةعندما  غير  للموجودات  األص  ،نقديةمنًحا  تسجيل  بمبيتم  والمنحة  األل  في  وإدراجها  اسمية  أو الغ  رباح 
المت اإلنتاجي  العمر  على مدى  استنادًاالخسائر  لألصل،  أقساط سنوية   استهالكنمط  إلى    وقع  على  األساسي  األصل  مزايا 

 اوية. متس
 

 المالية المجمعة  بعد فترة البياناتاحداث  3.19

ول ظروف وقعت في نهاية فترة  اعتمادها لإلصدار ح  بلق و  المجمعة  يةلة البيانات المارعد فتب  ات إذا تلقت المجموعة معلوم
ال الالبيانات  تمالية  إمجمعة،  ما  بتقييم  المجموعة  المذا  قوم  تؤثر  كانت  العلومات  المسجلة  على  المبالغ  البيانات  مالية  في 

 حداث التي أدت األ  كسبحيث تع  عةمات المالية المجنالبياي  ف  ة بتعديل المبالغ المسجلة ة. وتقوم المجموعالمجمعة للمجموع
المجإلى   المالية  البيانات  فترة  بعد  باإلالتعديل  تإلى    ضافة معة،  التي  اإلفصاحات  اتعلتحديث  بتلك  ضوء ق  في    لظروف 
المجموعة    تقوم  لن،  البيانات المالية المجمعةعديالت بعد فترة  تإلى    ي أحداث ال تؤديفي حالة وقوع أومات الجديدة.  المعل
أو    ر تأثيره الماليدث وتقديبيعة الحة المجمعة، ولكن سوف تقوم باإلفصاح عن طفي البيانات المالي  لةجمسمبالغ الال  بتغيير
 مكناَ. م لكمتى كان ذ – لتقييمهذا ا إجراء إمكانية عدمبيان 

 

 معلومات القطاعات   3.20

بأالقطاع هو جزء م  إن المجموعة يضطلع  دم  ل عنها تكاليف. تستخحمتويات  إيرادا  هالتي ينتج عن  المعاأل  طةنشميز من 
لتإدار التشغيل  األم قطاعات  الشركة  المة  األداءوارد وتقخصيص  الب  ييم  يتوافق مع  المقدم لصانعما  الداخلي  القرار    تقرير 

نوعية تجات والخدمات ونالمي  اقتصادية مماثلة وتتشابه ف  بسمات  ل التي تتميزاعات التشغي. يتم تجميع قطلي الرئيسيالتشغي
 اد تقرير عنها. عدن إاعات يمكقط ير بشأنها بصفتها التقار ادكان ذلك مالئًما ويتم إعدمتى   العمالء

 

  ةمحاسبية الهامالتقديرات واالفتراضات الاألحكام و     -4
 

المال  إعداد إن   المجمعة  البيانات  يتطية  من  للمجموعة  وتقديراتدار اإللب  أحكام  وضع  ارافتو  ة  على  تؤثر  لمبالغ  اضات 
ات المحتملة. ، واإلفصاح عن المطلوبابهلمتعلقة  ا  طلوبات واإلفصاحاتدات والمجوات والمصروفات والمويراد ة لإلالمسجل

االفإ هذه  من  التأكد  عدم  والتقدن  أن  تراضات  يمكن  تعدي  نتائجإلى    يؤدييرات  علتتطلب  جوهريا  القيال  الدفترية  ى  مة 
 مستقبل. لمتأثرة في الا توباطلللموجودات والم

 

 الهامةكام حاأل 4.1

على    التأثير األكثر جوهرية  والتي لها  لتاليةباتخاذ األحكام ا  ةداراإلعة قامت  موات المحاسبية للمجق السياسبيتط  في إطار
 لمجمعة: ا لبيانات الماليةمدرجة في االمبالغ ال

 

 ع البضاعة ين بضمعقود مع العمالء التي تتالناتجة من ات اليراداإل
بعند   بضاعةات  ادإيراالعتراف  ببيع  فإنعمالإلى    تتعلق  ال  الء،  األداء  للمنرئالتزام  ت  ةشأيسي  نقطة  يعتبر  سليم  المجمعة 

ال  تسلم فيه ت الذي يالوق  العميل، حيث يعتبر ذلكلى  إ   البضاعة ال  سيطرة على العميل  المالبضاعة  نشأة بتقديمها، تي تعهدت 
 المقيد.  زايا الوصول غيرملى ع وبالتالي، السيطرة
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  )تتمة( ةمحاسبية الهاماألحكام والتقديرات واالفتراضات ال     -4
 

 )تتمة( الهامةكام حاأل 4.1
 

 المالية  جوداتلموتصنيف ا
م ما  تقييو وجوداتمظ بالالذي يتم ضمنه االحتفا مالعتقييم نموذج األإلى  داً استناية الالم تف الموجوداينتحدد المجموعة تص

 قائم.ال ل المبلغفقط على أص ةائدوالفصل المبلغ مدفوعات أل ثممالي تل الص ة لألالتعاقدي كانت الشروط إذا
 

 رموعة كمستأجالمج - ن خيارات التجديد واإلنهاءي تتضملتا تأجيرد الوقتحديد مدة ع 
قد  ع خيار مد فترة  ت تتضمني فتراجانب أى  إل  رلعقد التأجي  لغاءإل صفها مدة غير قابلة لبوعة مدة عقد التأجير  جموتحدد الم

التأالتأجير   حالة  معفي  بصورة  من  كد  ففأي  أو    ،ممارستهقولة  التأجير  عقد  إنهاء  خيار  يشملها  التأكد حالة  ي  ترات  عدم 

 ته. ممارس بصورة معقولة من
 

ن المؤكد مما إذا كان    في تقييمكام  عة باألحن المجمو. وتستعيتمديد واالنهاءال  اتير للمجموعة خيارتأجعقود ال  عضتتيح ب

افزاً  ق ححقت  ها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التينأم ال. أي أد التأجير  انهاء عقأو    دتجديسة خيار  معقولة ممارة  بصور

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

الظرتغير  أو    حدث  هناك في  نط  وفجوهري  في  المويقع  سيطرة  عاق  ويؤثر  ممارسةجموعة  على  قدرتها  عدم و  أ  لى 

ينة لألصل مع  تطويرات  ضعوأو    أجرةارات مستنشاء تحسينات جوهرية على عقل امث)  لغاء اإلأو    ممارسة خيار التجديد

 المؤجر(.
 

  لغاء لإلات القصيرة غير القابلة  الفتر  ذاتد التأجير  قولع  بالنسبة  يرتأجال  من مدة عقد  جديد كجزءأدرجت المجموعة فترة الت

الفم تسجيذلك، تإلى    سنوات(. إضافة  5لى  إ  3أي  )  ط فق  تأجيراالنهاء كجزء من مدة عقد الرات  خيان  تضمترات التي تل 

 معقولة.  عندما يكون عدم ممارستها مؤكدا بصورة
 

 (19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
التأثيراتعند مرا  كامحاألاتخاذ  تم   تنتج    عاة  قد  أو  نتجت  (  19-كوفيدجائحة فيروس كورونا )   بسبب   لمجموعةاعلى  التي 

إلىاستنا المعروفة.    دًا  والخدماالمعلومات  المنتجات  طبيعة  المراعاة  هذه  التوريد    تتشمل  وسلسلة  والعمالء  المقدمة 

محددة، ال يبدو حاليًا أن هناك  احات  في إيضتناوله  بخالف ما تم    .لمجموعةاالموظفين والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها  و

رية فيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد  دم تيقن جوهعوامل عأو أي  جمعة  الم  أي تأثير جوهري على البيانات المالية

ف  لمجموعةا  تؤثر على المالية  بشكل سلبي كما  البيانات  ن المجمعة  ي تاريخ  لجاأو الحقًا  -وفيدونا )ك ئحة فيروس كورتيجة 

19.) 
 

 ضات  واالفترا التقديرات 4.2

لعدم التأكد من التقديرات   خرىألالرئيسية االمصادر سباب المستقبلية ورئيسية التي تتعلق باألال تراضاتفاالتم أيضا عرض 

البي المبتاريخ  الياانات  والمة  بأجمعة  جوهرية  مخاطرة  على  تنطوي  تؤديلتي  مادي  تعدإلى    ن  ايل  القيم  فترية  لدعلى 

والمطلوبات خالللموجود اات  السنة  الالحقة، ضل  بنوات  إليضاحا  منلمالية  البيالفردية حول  المجمد  المالية  ذات  انات  عة 

البياداإع  ندعالمتاحة  المؤشرات  إلى    تقديرات وافتراضات المجموعةد  لصلة. تستنا المالية المجمعة. ولكن الظرد  وف  نات 

تخرج عن  تي  جة والاتلنالظروف ا أو    السوقغيرات في  د تتغير نتيجة للتقبلية قالمست  حول التطورات  الحالية  واالفتراضات

 ات عند حدوثها.اضفي االفتر التغيراتمجموعة. تنعكس هذه نطاق سيطرة ال
 

 د المقابل المتغير ديتح
ال  كامأح  م ممارسةيت المتغير الذي يتم تحديدهتقدير    ضاعة المرتجعة بالب  قلما يتعبار الخبرة السابقة فيأخذا في االعت  لمقابل 

يحتفظالمنشأة    إلى حيث  بحلعا  المجمعة  ا  اإلرجاعق  ميل  العقد  العميلبموجب  مع  تتأو    لمبرم  البضاعةعندما  أو    ضمن 

جوهري من مبلغ   تمل بصورة كبيرة أن يتم رد جزءحمن الم  ونيك  مادت إال عنايرادغير. ال تسجل اإلالخدمات مكون مت

 ل المتغير.  مقاببالمرتبط الد عدم التأك البت فيالحقا العقد عندما يتم بموجب  ةلمسجلات المتراكمة ايراداإل
 

 الك ة لالستهية للموجودات القابلنتاجاإل مارعاأل
اإل تقديدارتراجع  لألة  للموجنتااإل  عماررها  لالات  ودجية  المالستقابلة  البيانات  تاريخ  في  المجمعة  هالك  إلى استناالية  دًا 

تغيير في  إلى    يؤديئة التكنولوجية ما قد  لبيقادم ابت ق  ذه التقديرات يتعلحول ه  ت. إن عدم التأكدللموجودا  عقتواالستخدام الم

 كنولوجيا المعلومات.  ومعدات ت بعض البرامج 
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 (تتمة) ية الهامةمحاسباألحكام والتقديرات واالفتراضات ال     -4
 

 )تتمة(  ضات واالفترا التقديرات 4.2
 

 لمخزون قيمة اصص انخفاض مخ
مختطي احتساب  المخلب  مستوى  تقييم  يتم  واالحكام.  التقديرات  من  درجة  المخزون  قيمة  انخفاض  في    صصصص  اخذا 

 ى تقادم المخزون. تؤثر عل تيال خرىوالعوامل األون المخز دمقاثة في المبيعات وتديالح بار الخبراتاالعت
 

 ة  شركة زميلالستثمار في اقيمة   انخفاض
المحا االستثيتم  عن  فيسبة  زميلكشر  مار  لطريقات  وفقا  مة  يتم  حيث  الزميلة،  للشركات  المحاسبية  الملكية  حقوق  ً ة    بدئيا

االس هذه  بعدث تإدراج  تعديلها  ويتم  بالتكلفة  الت   مارات  مقابل  بعف  اتغيرذلك  ايما  في حصة  د  صافي  عموالمجلحيازة  في  ة 
ً ناقص  موجودات الشركة الزميلة ات المالية المجمعة  تاريخ البيانوعة في  ملمجب على افي القيمة. يجفاض  ئر لالنخ أي خساا

حا القيمة. وفي  انخفاض  على  أي مؤشرات  إذا وجد  ما  اإل  ةلتقييم  تقوم  المؤشرات،  هذه  المبلداروجود  بتقدير  اة  ن  مكلمغ 
الزميداداستر للشركة  له  )  ضغر لة  القيمة  انخفاض  خسائر  حجم  وجتحديد  تدإن  إن  مؤشت(.  القيمة رات  حديد   انخفاض 

 ة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات جوهرية.دارتطلب من اإليها ممكن استردادبالغ المال وتحديد
 

 هرة شلانخفاض قيمة ا
المجموعة   إذبتحديد  تقوم  الشهرةما  القيفانخال  ا تعرضت  القيمة قلاأللى  سنوي ع  أساسعلى  مة  ض  تقدير  ذلك  . ويتطلب 

اثناء    لتي يتم توزيع الشهرة عليها. إن تقدير القيمةالنقد ا  نتاج إحدات  وام لالستخدلقيمة اثناء ااأو    ى البيعتكاليف حتدلة للالعا
الم النقدية  عوجماالستخدام يتطلب ن  للتدفقات  اختيار ى  إل  افةالنقد باإلض  تاج إن  ن وحدةم  عةتوقالمستقبلية المة وضع تقدير 

 .دفقات النقديةالتلية لهذه قيمة الحاساب المعدل الخصم المناسب الحت
 

الق ض  فاانخ الملموسة المالية بخالف الشهرموجودات غير  يمة  ا  األخرى  ة والموجودات غير  غير   يةنتاجاإل  عمارألذات 
 المحددة  

بتق المجموعة  انخفاض  تقوم  غملا  قيمةييم  الر  يوجودات  بخلف  الملموسة  جوالمووشهرة  المالية  غير  ذات   خرىاألدات 
الصلة    ذيروف المتعلقة بالمجموعة واالصل  ييم الظالمجمعة لتق  لماليةانات  البيا  في تاريخ  حددةية غير الماجنتاإل  ارمعألا

. للألصه  الممكن استرداد  لغبحديد الم ت  يتمنخفاض القيمة،  على ا  مة. في حالة وجود ما يدليقالانخفاض  إلى    ؤديوالتي قد ت
تقديرات د من اللتي تتضمن عدام وادخالستثناء اابات القيمة أحسأو    البيع  اليف حتىكضمن ذلك القيمة العادلة ناقصا التيتو

 يسية. واالفتراضات الرئ
 

 خرى المدينة األ رصدةالعقود واألاريين وموجودات ين التج نالمتوقعة للمدي مخصص خسائر االئتمان
بم  اسأسعلى    موعةالمجتقوم   خساتق ستقبلي  المتوقعة  ييم  االئتمان  بأدوتالمرئر   مطفأةال  بالتكلفةدرجة  المالدين  ات  بطة 

ا لمجموعة  ل التسهيالت  االأح  المجموعة  مالئتمانية(. تستخد)بخالف  لوضع هذه  الترفكاماً  واختيار  لحساب  دماضات  خالت 
الق إلى  يمة  انخفاض  التاريخية  استنادًا  الحاليالظروف  و  موعةللمجالحسابات  وسوق  تاريخ  الة  في  المستقبلية  ل كتقديرات 

  مجمعة. ماليةانات  بي
 

سطة الحتساب  جموعة بتطبيق طريقة مبالم، تقوم  ىخرالمدينة األ  دةرصواأل  نين التجاريين وموجودات العقودمديسبة للبالن
ذلك تعمل على تسجيل    منال  ئتمان وبداالمخاطر    ت فيبالتالي، ال تقوم المجموعة بتتبع التغييراتوقعة. ور االئتمان المئخسا

خسائ اإلى    تنادااسر  مخصص  المتوخسائر  األ  قعةالئتمان  عمر  مدى  قامتعلى  المالية.  بإنشاء  ال  داة  فوفة مصمجموعة 
  البيئة ونين  مقابل العوامل المستقبلية المتعلقة بالمديتعديلها  االئتمان ويتم    اريخية في خسائرخبرتها الت إلى    تستند  صاتمخص

  يرات.قدلتختلف النتائج الفعلية عن هذه ا ت قد القتصادية.ا
 

 مة العادلة  قياس القي
استخت أسالدارإلدم  الة  لتحديد  تقييم  العادلة لألدقيميب  المواة  )الي ت  أسة  لها  تتوفر  ويعندما ال  ذلك  عار سوق نشط(.  تضمن 

و تقديرات  تتوضع  الطافتراضات  مع  اوافق  يتبعها  التي  فيرلمشاريقة  تسا  كين  في  هذه  ا  عيرلسوق  لوضع  المالية.  ألداة 
مستمرة.    ورةبص  وافرةمت ات قد ال تكون  يانان، إال أن هذه البر اإلمكة قدلحوظالمالبيانات  إلى    ةدارت، تستند اإلضارااالفت

  لتيالفعلية ا   اراألسع  نرة علقيم العادلة المقدقد تختلف ا   ات المتاحة.باستخدام أفضل المعلوم  ةدارلة، تقوم اإلوفي هذه الحا
 .مالية المجمعة تاريخ البيانات الي ف يتم تحقيقها في معاملة متكافئةس
 

 لمتزايد ض اتقدير معدل االقترا  –أجير الت  عقود
 راض المتزايدمعدل االقت  إنها تستخدملي فعقد التأجير وبالتاضمني في  ال فائدة  ن تحدد بسهولة معدل الة أللمجموع  كنال يم

ى  ، علتراضالقجموعة سداده لالذي يتعين على الم  دةهو معدل الفائ دل االقتراض المتزايدمع جير. إنتأبات الو مطل  لقياس
تبط بحق االستخدام صل المرلألماثلة صول على أصل ذي قيمة مللحمة الالزل مماثل، األموا ماندة مماثلة ومقابل ضمدى م
 ة مماثلة.يئة اقتصاديفي ب
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 (تتمة) محاسبية الهامةراضات الاألحكام والتقديرات واالفت      -4
 

 )تتمة(  ضات واالفترا التقديرات 4.2
 

 )تتمة(لمتزايد ض اتقدير معدل االقترا  – أجيرالت  عقود
قديًرا في حالة عدم توفر معدالت  والذي يتطلب ت  " سداده،على المجموعة  ما "يتعين يدض المتزااترمعدل االق لذلك يعكس 

أحكام عقد  و  س شروط تعديل لتعكإلى    تحتاج  دما عنأو    ل(ويفي معامالت تم   دخلتي ال تالتابعة ال  مثل الشركات)  ظةملحو

عقوال )مثل  التأجير  التي د  توقيع  تأجير  للعميتم  مغايرة  بعملة  التا  الرئيسية  لةها  بت بعة(.للشركة  المجموعة  قدير معدل تقوم 

  جراء إلبة  ة ومطلو حتا( عندما تكون مسوقة في الالفائد  سعارأظتها )مثل  حمالباستخدام مدخالت يمكن   تراض المتزايداالق

 .عة(شركة التابالفردي لل مانيالتصنيف االئت المنشأة )مثلب الخاصةبعض التقديرات 
 

 من العقود مع العمالء اتيراداإل    - 5
 

 ات يراداإل زيعحول تو معلومات   5.1

 ات:المبيعات والخدمع نوى إل استنادا ءالعمالن العقود مع م ات المجموعة الناتجةإيرادتحليل  فيما يلي
 

 
2021 

 ينار كويتيد 

2020 

 ييت كو   دينار 

   تالخدما أو    البضاعة   أنواع 

 16,745,003 19,202,627 ر القلويو الكل بيع  

 9,649,174 10,253,314 المواد الصناعية يع  ب 

 50,168 57,591 يمائية خدمات مزج المواد الك 

 624,941 1,451,475 لمياه الجوفيةت ا زانالخ   الكلور د  سي ي أك ثان  نتاج نع إلإنشاء مص 

 84,994 388,869 خدمات لوجستية

 ────────── ────────── 

 27,154,280 31,353,876 مالءلعقود مع الع ات من ايراد لي اإل ما إج 

 ══════════ ══════════ 
   

   افية األسواق الجغر 

 18,855,672 21,281,902 الكويت 

 6,397,620 6,684,975 ا شرق األوسط وشمال أفريقيقة المنطأخرى بدول 

 91,327 383,142 آسيا

 43,295 1,275,947 مالية الشجنوبية وال أمريكا

 1,766,366 1,727,910 أخرى 

 ────────── ────────── 

 27,154,280 31,353,876 مع العمالءمن العقود    ات يراد إجمالي اإل 

 ══════════ ══════════ 
   

   اتيرادباإلتوقيت االعتراف 

 26,394,177 29,455,941 ينةزمنية مع ولة عند نقطةبضاعة وخدمات مح

 760,103 1,897,935 ولة على مدار الوقتمحبضاعة وخدمات 

 ────────── ────────── 

 27,154,280 31,353,876 الءمع العم من العقود    ات اد ير إجمالي اإل 

 ══════════ ══════════ 
 



 

 تابعةا ال. وشركاتهش.م.ك.ع ناعيةص ت للمشاريع الة الكوركش

 

 معة مجالة نات الماليابيل الإيضاحات حو

 2021ر ديسمب 31هية في كما في وللسنة المنت
 

 

31 

 

 مة( )تت من العقود مع العمالء اتيراداإل    - 5
 

 عقود ال أرصدة   5.2

 2021 

 ويتيدينار ك

2020 

 دينار كويتي
   

 9,617,069 9,893,791 (13اح  يض مدينون تجاريون )إ
 

══════════ ══════════ 

 593,585 94,963 (13)إيضاح  ات عقود  موجود 
 ══════════ ══════════ 

  
  السنةرة( ا)خس  ربح    - 6

 

   ل ما يلي:بعد تحمينة الس)خسارة( ربح درج ي
 

 
2021 

 كويتي  ار دين 

2020 

 دينار كويتي

   مة: مقدالخدمات الو مبيعاتالضمن تكلفة  مدرج

 2,627,434 2,368,134 ن موظفي تكاليف

 3,069,274 2,395,773 ( 8 ت )إيضاحادومنشآت ومعمتلكات  م استهالك 

 11,211,326 10,444,101   (12 إيضاح) مصروفاتك مسجلالن مخزوالتكلفة 
   

   :يةإدارمية وموعات روف ضمن مص جرمد

 1,910,667 1,970,156 تكاليف موظفين 

 79,123 88,589 ( 8دات )إيضاح تهالك ممتلكات ومنشآت ومعاس

 273,620 322,935 (9اح ضالستخدام )إيدات حق اوجوماستهالك 
 

 
2021 

 دينار كويتي

2020 

 ويتيار ك دين

   : أخرى  صروفاتمة ضمن رجمد

 197,200 169,817 موظفين  تكاليف

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

 

 ة:لمقدملخدمات ات وا ابقة تكلفة المبيعامط
2021 

 يدينار كويت 

2020 

 ار كويتيدين
   

 559,589 436,936 يناير  1واد خام كما في  م 

 11,188,682 10,849,829 سنة ال   شتريات خالل م 

 (436,936) (556,723) (12  إيضاح )  ديسمبر   31في    ما خام ك مواد  

 ────────── ────────── 

 11,311,335 10,730,042 ة الل السن خ  اج نت اإلإلى    حولة الم  مواد الخام تكلفة ال

 1,098,548 1,198,557 يناير  1  ي الجاهزة كما ف   البضاعة 

 (1,198,557) (1,484,498) (12  إيضاح ) ديسمبر   31كما في  اهزة  البضاعة الج 

 ────────── ────────── 

 11,211,326 10,444,101 (12  إيضاح نة ) الس   المسجلة كمصروف خالل   المخزون   كاليف ت 
   

 2,627,434 2,368,134 ين موظف يف  تكال

 3,069,274 2,395,773 ومعدات متلكات ومنشآت استهالك م 

 2,333,588 6,615,266   أخرى ة  ع صروفات متنو م 

 ────────── ────────── 

 21,823,274 19,241,622 

 ══════════ ══════════ 
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 األساسية والمخففة   السهم ربحية    - 7
 

األهالسية  ربح مبالغ  تحتسب   طساسم  عن  قسمة  يرية  على  ارة( )خسق  السنة  ا  ربح  لعدد  لالمتوسط  ة  العادي  سهماألمرجح 

خال وتحالقائمة  السنة.  طل  عن  المخففة  السهم  ربحية  قسمة  تسب  ال  ة(راس)خريق  المتنة  سربح  لعدد وسعلى  المرجح  ط 

  سهم افة األويل كرها عند تحادسيتم إصية التي  ادلعا  سهمالعادية القائمة خالل السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد األ  سهمألا

  ة ية والمخففساسالسهم األ  أدوات مخففة قائمة، فإن ربحيةنه ليس هناك  را ألعادية. ونظ  أسهمإلى    ةملة المخففتعادية المحال

 طابقة.مت
 

 2021 2020 
   

 (2,464,435) 4,981,812  )دينار كويتي( سنةال خسارة()ربح 

 ────────── ────────── 

   

 100,900,800 100,900,800 (أسهم) ةة خالل السنالقائم سهمألعدد ارجح لالمسط المتو

 ────────── ────────── 

 (24.42) 49.37 لس( ية والمخففة )ف ساسهم األالسربحية 

 ══════════ ══════════ 
 

البيانا   يةمحتملة عاد  أسهمأو    عادية  أسهمتتضمن    أخرىيكن هناك أي معامالت    لم المابين تاريخ  المجملت  خ ة وتاريعية 

 المالية المجمعة. هذه البيانات التصريح بإصدار

 



 

 شركاتها التابعةو ش.م.ك.ع.اريع الصناعية شركة الكوت للمش

 عة مجماللبيانات المالية ت حول احاإيضا

 2021 ديسمبر 31ي فسنة المنتهية في وللا مك
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات - 8

 ات سيار  بات كي أثاث وتر   ن مكائ و آالت  مباني *  
 مالية س رأ  أعمال 

 جموع لم ا  التنفيذ  قيد 
 يتي دينار كو  نار كويتي ي د  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

       :لتكلفة ا 

 57,673,317 3,928,385 4,865,030 1,317,007 37,152,199 10,410,696  2020يناير    1ي  ف 

 2,937,237 2,791,297 48,127 66,222 16,959 14,632   إضافات 

 (10,112)     - (6,275)     - (3,837)     -  ستبعادات ا 

 (183)     - (1) (22) (59) (101) ية جنبعمالت أحويل تفروق 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 60,600,259 6,719,682 4,906,881 1,383,207 37,165,262 10,425,227  2020ديسمبر    31في  

 1,616,495 1,355,929     - 48,723 202,856 8,987   إضافات 

     - (628,071)     -     - 628,071     - تحويالت

 (28,006)     - (1,874) (318) (18,554) (7,260) جنبية عمالت أ حويلتق وفر
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 62,188,748 7,447,540 4,905,007 1,431,612 37,977,635 10,426,954  2021ديسمبر   31في  
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

       اء:فالطوا   ك ال االسته 

 40,159,142     - 3,782,443 1,173,658 26,675,230 8,527,811  2020يناير    1في  

 3,151,648     - 316,423 129,698 2,353,443 352,084 لمحمل للسنة االستهالك ا 

 (10,112)     - (6,275)     - (3,837)     -  ادات باالستبع متعلق الك ال االسته 

 3,438,662 3,438,662     -     -     -     -  ة ** م انخفاض القي

 (7,285)     - (355) (166) (5,374) (1,390) العمالت األجنبيةحويل تفروق 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 46,732,055 3,438,662 4,092,236 1,303,190 29,019,462 8,878,505  2020سمبر  دي   31في  

 2,484,362     - 267,467 58,228 1,833,185 325,482 لمحمل للسنة االستهالك ا 

 (22,354)     - (1,754) (286) (14,662) (5,652) العمالت األجنبيةحويل تروق ف
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 49,194,063 3,438,662 4,357,949 1,361,132 30,837,985 9,198,335  2021ديسمبر   31في  

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

       الدفترية:  صافي القيمة 

 12,994,685 4,008,878 547,058 70,480 7,139,650 1,228,619  2021ديسمبر   31في  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 13,868,204 3,281,020 814,645 80,017  8,145,800 1,546,722  2020ر  ديسمب   31في  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 ت )تتمة(آت ومعداومنش تلكاتمم - 8
 

المجم للصنكويت على أرض مستأجرة مال  ام في دولةعة مبنى مقو* لدى  العامة  الهيئة  الحعةان  السنة  الية، قامت . خالل 

   .سنوات 5لمدة  بنىالم ذار هيتأج عقدد بتجدي ةداراإل
 

في سن قيمة  انخفتمثل خسائر    ،2020ة  **  القيمة تخفيض  تتكون)  اتنشاءالا  أعمالاض  التر  التي  كيبات والتجهيزات(،  من 

والملوا المتعمكائن  )"  نتاجاإلبخط    لقةعدات  القيم  .("Ferric Chloride CGUالجديد  انخفاض  قرار  نشأ  بعد  ة 

ن مشرالبوقف    ةداراإل لعظوع  ررا  خط  دم  السابقة،    .نتاجاإلبحية  السنة  خبير    ةداراإلامت  قخالل  جي خار  ةإداربتعيين 

 القيمة.  ختبار انخفاضعدة في اللمسا
 

خــالل  فتــرة التقــديراتخــالل  أربــاح أيوقــع أن يحقــق متال د، وليس منعملياته بع دأيب لم نتاجاإلط  أن خأخذا في االعتبار  

 تقييم القيمة ه من خاللدرداستا كنخارجي بتحديد المبلغ الممقام الخبير ال، فقد  2020مبر  ديس  31  في  هيةالسنة السابقة المنت

المقارنــة عــامالت مالعــدم تــوافر نظــرا لباســتخدام طريقــة التكلفــة    يةساســ األجــودات  ى البيع للموليف حتتكاالادلة ناقصا  الع

 2020ديســمبر  31المنتهيــة فــي  فــي الســنة الســابقة  ةداراإلت  ســجلذا التحليــل، فقــد  جــة لهــ ينت. وت الصــلةذا  نــاحة علاالمت

 مخصــصتــم تســجيل . ذكور أعــالهالجديد الم  نتاجاإلخط    مقابلر كويتي  اندي  3,438,662مصروف انخفاض القيمة بمبلغ  

 لتاريخ. االخسائر المجمع للسنة المنتهية بذلك أو   ألرباحابيان  في فصلكبند من ضهرمة وعانخفاض القي
 

 لي:ائر المجمع كما يسالخأو  حابالك المدرج في بيان األرزيع االستهتو تم
 

 
2021 

 كويتي  ر ا ين د 

2020 

 ويتيك دينار  
   

 3,069,274 2,395,773 (6يضاح يعات وخدمات مقدمة )إتكلفة مب 

 79,123 88,589 ( 6 ضاحإي) ةيإدارومية ومصروفات عم

 3,251     - (6)إيضاح  أخرىمصروفات 
 ────────── ────────── 

 2,484,362 3,151,648 
 ══════════ ══════════ 
 

 ير جألت عقود ا - 9
 

 ر جالمجموعة كمستأ

ادة . وعةالمجموع  ملياتتخدمة في عسل وسيارات مامي مكتبية ومساكن إلقامة العود تأجير عديدة لمبانلدى المجموعة عق

 خرى المعدات األوت  سياراالر  ما تتراوح مدة عقود تأجي  ما عادةً بين   واتسن  5إلى    1ما تتراوح مدة عقود تأجير العقار من  

 مستأجرة.    كية المؤجر في الموجودات الأجير مكفولة بضمان ملطبقا لعقود الت وعةمالتزامات المجن إ. تانوس 3إلى  1ن م
 

 ل السنة: الالحركات خو المعترف بها  ترية لموجودات حق االستخدامالدففيما يلي القيمة 
 

 
2021 

 ويتينار كدي 

2020 

 دينار كويتي
   

 557,615 509,282    يناير 1كما في 

 225,287 367,575   فاتإضا

 (273,620) (322,935) تهالك سا روفاتمص

     - (4,932) حق االستخدام  موجوداتء اعتراف بإلغا
 ────────── ────────── 

 509,282 548,990 ديسمبر 31ما في ك

 
══════════ ══════════ 
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 ة(تمعقود التأجير )ت - 9
 

 (مةتت)وعة كمستأجر المجم
 

 ترف بها والحركات خالل السنة: عد التأجير المت عقوطلوبافترية لمقيمة الدفيما يلي ال
 

 
2021 

 كويتيدينار  

2020 

 يكويت   دينار 
   

 567,254 538,171 يناير 1في كما 

 225,287 367,575   إضافات

 20,071 24,235 دةئتراكم فا

 (274,441) (327,837) مدفوعات

     - (4,977) مطلوبات التأجير إلغاء االعتراف ب
 ────────── ────────── 

 538,171 597,167 ديسمبر  31ا في كم
 ══════════ ══════════ 

 

 
2021 

 يدينار كويت 

2020 

 كويتي  ار دين
   

 304,208 382,701 ةمتداول غير

 233,963 214,466 ةلاومتد

 

بها في المعترف  اإليجار  على مطلوبات  المطبق  اإلضافي  االقتراض  لمعدل  المرجح  المتوسط  المالي  ان  بي  إن  المركز 

  ٪.3.75٪ إلى 2.5يتراوح بين  مجمعال
 

 .26.2د التأجير ضمن اإليضاح م اإلفصاح عن تحليل استحقاق مطلوبات عقوت
 

 :المجمع ائرسالخأو  احبراأل بيان سجلة ضمنغ الممبالالفيما يلي 
 

 
2021 

 دينار كويتي

2020 

 دينار كويتي

   
 273,620 322,935  (يةارإدو ميةعمو روفاتصضمن م جدام )مدرستخموجودات حق االاستهالك 

 20,071 24,235 مويل(  تكاليف الت ضمن)مدرجة بات التأجير لمطلو فائدة
 ────────── ────────── 

 293,691 347,170 الخسائر المجمع  أو  رباحاألان بي ل فيإجمالي المبلغ المسج

 ══════════ ══════════ 

 

تلدى   نالمجموعة  صادرة  قديدفقات  بمبلغ  ية  جمالإة  التأجير  كو  327,837لعقود  سنة    تي يدينار  :  2020)  2021في 

ال(ويتيك  ناردي  274,441 أجير بمبلغ تبات الم ومطلوداودات حق االستخدية لموجغير نق  افاتإض  أيضاعة  مجمو. ولدى 

     . (دينار كويتي  225,287: 2020) 2021نة دينار كويتي في س 367,575
 

  ة  شركة زميلار في مثاست - 10
 

  لة(،م.ك. )مقفش.  البتروليةات  مدرة للخي شركة الدف(  %36.92  :2020% )36.92  ملكية بنسبة  لدى المجموعة حصة

ي  ف   عةلغاز. تمت المحاسبة عن حصة ملكية المجموع النفط واقطافي  تكاملة  مبتقديم خدمات    زميلة تضطلعوهي شركة  

بوشركته الزميلة  حقوقاسا  طريقة  وال  طة  مدرجةال  شركةالملكية.  غير  خاصة  شركة  هي  أعاله  سوق   زميلة  أية  في 

 ا.  هسهم فرة ألمتو سوق مسعرةار هناك أسع يستل لتالي،لمالية وباق الألورا
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 تتمة( )زميلة استثمار في شركة  - 10
 

الس اإلالسابقة  نةخالل  قامت  مؤدار،  بعض  بتحديد  باستثمارهاة  المتعلقة  القيمة  انخفاض  زمي  ف  شرات   خذتأ  يلة.شركة 

  تية فيات غير مواييرا، وأي تغستثمر فيهكة المتبارها عدة عوامل مثل التغيرات في الظروف المالية للشرفي اع  ةارداإل

الشركة المستثمر فيها    أعمال  ؤثر علىالتي ت  ةالسياسية  البيئ أو    صناعيالقطاع ال  وأ  نيةلقانوا  ئةالبيأو    قلسواأو    تصادالقا

لومات  لية وخارجية للمعختوجد مصادر دا،  19-كوفيدبالمستجدات المتعلقة بيتعلق  ا  فيم  . 19-وفيدبارات كعتا  بما في ذلك

في  ال  االنخفاضمثل   اركالش  طة أنشعام  عدم  ستوالزميلة،  ة  حوتيالمرار  الوقن  االقتصاد ضل  أدى ع  ما  انخفاض  إلى    ي 

على  الط الشركة  و  أ  منتجاتلب  يشيرخدمات  ما  الزمشرلاان  إلى    الزميلة  قدكة  وبالتالي،  ق  خفضتن  يلة    انتهتيمتها. 

السابقة  المجموعة السنة  لوحدة  اخ  إجراء  ضرورةإلى    في  القيمة  انخفاض  المجمد.  النق  إنتاجتبار  السنة   وعةقامت  في 

 اض القيمة. اختبار انخف إجراءفي  اعدةارجي للمسخ ةرإدا يرخب نيي عبت بقةالسا
 

اعتبار في  اإلدارة  اأخذت  في  السلها  القيمة من  أنه    حاليةنة  عن  كبيرةٍ  بدرجٍة  العادلة  القيمة  تختلف  أن  المحتمل  غير 

وق لشركالدفترية.  الدفترية  القيم  اإلدارة  إذا حدثالزم  اتهاد راجعت  ما  لتحديد  ال  انخفاض  يلة  أم ال  في  على   بناءً وقيمة 

تي( في بيان األرباح  كوي دينار    2,748,204:  2020شيء )لغ ال  سجلت اإلدارة خسارة انخفاض في القيمة بمب  ،تحليلها

 نة.  أو الخسائر المجمع للس
 

  :أدناه ةمبينميلة لزالدفترية للشركة ا  المالية للقيمةمطابقة ملخص المعلومات إن 
 

 ةريلدفتمة ايلقا بمطابقة ال
2021 

 دينار كويتي

2020 

 دينار كويتي
   

 6,290,820 3,000,000 يناير  1في كما 

 (527,908) (414,113) سارةالخحصة في ال

 (14,708) 47,019    خرىاألالشاملة )الخسائر(   اتيراداإلفي   صةالح

 (2,748,204)     - خفاض القيمةان
 ────────── ────────── 

 3,000,000 2,632,906 برسمدي 31 فيكما 
 ══════════ ══════════ 

 

 ميلة لزللشركة املخص المعلومات المالية 

 الزميلة:   ار المجموعة في الشركةستثملمالية اللومات االمعخص  مل ليالتا دولالجيعرض 
 

 ز المالي ملخص بيان المرك

 

2021 

 دينار كويتي

2020 

 كويتي  دينار 
   

 28,063,102 28,421,372  جودات متداولةمو

 16,449,897 12,683,894 متداولة موجودات غير 

 (9,303,290) (6,902,269) مطلوبات متداولة 

 (14,080,824) (14,148,203)  متداولةير ت غوبالمط

 (1,280,215) (1,200,420) مسيطرة الحصص غير ال
 ────────── ────────── 

 19,848,670 18,854,374 الشركة الزميلة   فيم أللشركة االخاصة بمساهمي احقوق الملكية 
 ══════════ ══════════ 

 7,328,129 6,961,035   (%36.92 :2020% )36.92بنسبة  –ة ملكيق الموعة في حقوحصة المج

 (4,328,129) (4,328,129) انخفاض القيمة 
 ────────── ────────── 

 3,000,000 2,632,906 تثمار المجموعة الس الدفترية القيمة
 ══════════ ══════════ 
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 )تتمة(استثمار في شركة زميلة  - 10
 

  خرىاأللشاملة ات اديرار واإلالخسائأو  حاألرباص بيان خلم

 

2021 

 ينار كويت دي 

2020 

 دينار كويتي
   

 13,587,368 12,773,966  اتيراداإل

 (14,710,352) (13,737,412) مصروفات ال

 (306,885) (158,204)  مسيطرةالغير   حصصال
 ────────── ────────── 

 (1,429,869) (1,121,650)   الشركة الزميلة يفشركة األم الخاصة بمساهمي ال سنةال خسارة

الخسائر في فترات أو  ألرباحاإلى  تصنيفها يعادلن  أخرىشاملة  )خسائر( اتإيراد

 (39,837) 127,354  الحقة

 ────────── ────────── 

 (39,837) 127,354 للسنة  األخرى الشاملة سائر(خ)ال اتيراداإلمالي اج
 ══════════ ══════════ 

 (527,908) (414,113)  ةالسن ةراخس مجموعة فيحصة ال
 ══════════ ══════════ 

 (14,708) 47,019 للسنة خرىاألالشاملة  )الخسائر( اتيراداإللمجموعة في حصة ا
 ══════════ ══════════ 
 

  :2020)  2021ر  ديسمب  31في  ينار كويتي كما  د  14,351,999  لغوالتزامات بمبة  حتملات م الزميلة مطلوبلشركة  ا  دىل

   . دينار كويتي( 16,012,496
 

 الشهرة  - 11
 

 هرة الش انخفاض قيمةاختبار 
القيمة السنوي للشهرة في د  أجرت ترداده  كن اسممالغ  لمبلاديد  ح. وتم ت2020و  2021مبر  سيالمجموعة اختبار انخفاض 

إلى  نادً استللشهرة   القيم ا  االحساب  اثناء  لوحدة  ستخدة  الم اات  التدفقدام  باستخالنقد    إنتاج ام  المعتمدلنقدية  قبلتوقعة  من    ة 

قدية دفقات النتلى الع  %11.7بنسبة  المطبق  خصم قبل الضرائب  المعدل  ستقراء  اسنوات. تم    5العليا والتي تشمل    ةداراإل

النهائام مستخدباات  لخمس سنوة اترف  دا بعلم  وقعةمتال النمو  سية من  تحليل الحساأجرت المجموعة  %.  2.5ي بنسبة  عدل 

   ومناسب. ش معقول المدخالت بهاميع عوامل وتن خالل
 

قد لنا  إنتاجيمة وحدة  قض في  افانخ  أي   ةداراإلم تسجل  دينار كويتي ول  8,795,271لغ  ثمة فرص بمبذا التحليل،  نتيجة له

   .ةالصل ات ذ
 

 راضات فتت في هذه االسية للتغيراالستخدام والحساالقيمة أثناء اتخدمة في احتساب المسسية راضات الرئيفتاال
 

 ي خالل فترة التوقعات السنويرادمو اإل ل نمعد 
  معدل الخصم 
 قعوالت ترةعد فب  ية فيماقات النقدفالتد ءاو طويلة األجل )القيمة النهائية( المستخدمة الستقرمعدالت النم 

 

 قعي خالل فترة التولسنوات ايرادنمو اإل ل معد
السنة السابقة لبداية فترة   ققة خاللالنمو المحت  متوسط معدال لى  إ  ات السنوييرادنمو اإلراضات حول معدل  تستند االفت

 توقعة.موق السلد هذه المعدالت على مدار فترة الموازنة حسب ظروف االموازنة. وتزي
 

 صملخعدالت ام
الخصالمعد   مثلت السوقم  ت  المرتبطةالي  الح  تقييم  إل  للمخاطر  وحدة  ف  اجنتبكل  آخذا  االعتبار  النقد  الزمي   نيةالقيمة 

الفردالملألموال و النقدية. يستند احتساب  ودات ذات الصلة والتي لم يتم إدراجها ضمن تية للموجخاطر  التدفقات  قديرات 

الخصم  المحدظاللى  إ  معدل  للمجروف  ومودة  مليالتشغي  اعاتهقطاعة  وي ستقى  الة  لتكلفة  متوسن  المرجح  المال.  ط  رأس 

تكلفة حقوق الملكية من العائد المتوقع وت ستقى  الملكية.    قوقن الدين وح مأس المال كالجح لتكلفة رعي المتوسط المريرا

ا.  موعة بسدادهمجلتزم التلتي  ة افائدالوض ذات  القرإلى    دتستن  يهتثمار من قبل مستثمري المجموعة. أما تكلفة الدين فلالس

المرتبت درو المخاطر  بيتا  ن طريق تطبيق معطة بالقطاعات عج  تالفردية. يتامالت  إلى   اً  استنادبيتا سنوياً ت  قييم معامال م 

ا المبلغ المحددبيانات السوق المتاحة علناً. وتتم  ة الضريبيالتدفقات    توقيتو  لتعديالت على معدل الخصم لغرض تخصيم 

 ضريبة. ل الا قبعدل الخصم مم  كي تعكسللية تقبالمس
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 الشهرة  - 11
 

 )تتمة(  هرةالش انخفاض قيمةاختبار 
 

 )تتمة( راضاته االفتت في هذسية للتغيراالستخدام والحساالقيمة أثناء اتخدمة في احتساب المسسية لرئيراضات افتاال

 مومعدل النتقديرات 
 ورة. المنشقطاع ال أبحاثلى إ ند االفتراضاتتست

 

 اتاالفتراض تغيرات في لل الحساسية
ولة في عقير محتمل بصورة ميود تغجوعدم    ةداراإلعتقد  د، ت النق  إنتاجناء االستخدام لوحدة  أثة للقيمة  دارفيما يتعلق بتقييم اإل

 دها. استردامكن الم يمتهاقإلى  قدالن نتاجإلدفترية لوحدة تجاوز القيمة اإلى  ما قد يؤدي عالهنة ألمبيلرئيسية اراضات اتاالف
 

أعالهتحليالت  تستند   االفتراضاتإلى    الحساسية  أحد  في  االفتراض  التغير  كافة  ثبات  افي ظل  الناحيخرىألات  ومن   ة . 

 لبعض. رابطة ببعضها اراضات قد تكون متالفتعض اب  فيالتغيرات حيث إن  يحدثتمل أن محة، هذا من غير اليالعمل
 

 مخزون - 12

 
2021 

 ويتيدينار ك

2020 

 كويتيدينار  
   

 لغرض إعادة البيع ة وبضاعة  اعة جاهز بض 

 1,198,557 1,484,498 (أقل   أيها   صافي القيمة الممكن تحقيقهاأو    للتكلفة )وفقاً  

 436,936 556,723 فة(ل اً للتك فق خام )و مواد  

 103,707 499,323 اً للتكلفة(واد استهالكية )وفق ر ومغيا   طع ق 

 ────────── ────────── 

 1,739,200 2,540,544 أقلقها أيهما صافي القيمة الممكن تحقيأو  فةاً للتكلي المخزون وفقإجمال

 ══════════ ══════════ 
 

تسجيل  2021  سنةل  الخ تم  كويد  10,444,101  لغمب،  )ينار  كمصرو  11,211,326:  2020تي  كويتي(  فات  دينار 

 يعات وخدمات مقدمة""تكلفة مبن م تسجيل هذا المبلغ ضموتها.  تحقيق مكنقيمة المدرج وفقا لصافي اللمخزون م

   (.6ح )إيضا
 

 مدينون تجاريون وموجودات عقود - 13

 
2021 

 تيي نار كو دي 

2020 

 ويتينار ك ي د 
   

 9,873,793 10,202,264 يونارمدينون تج

ً ن  (256,724) (308,473) قعةخصص خسائر ائتمان متو: ماقصا

 ────────── ────────── 

 9,893,791 9,617,069 

 ────────── ────────── 

 593,585 556,082 ت عقودداموجو

 ً      - (461,119) وقعة: مخصص خسائر ائتمان متناقصا

 ────────── ────────── 

 94,963 593,585 

 ────────── ────────── 

 9,988,754 10,210,654 

 ══════════ ══════════ 
 

 يوماً. 180إلى  90تتراوح من تحق عادةً خالل فترات وتس دةفائينة جارية المدتلا ةصدراأل لمال تح 
 ار  م إصدمنجزة ولكن التي لم يتال  مالعي المقابل عن األعة فالمجموحقوق  سية بيدات العقود بصورة رئتتعلق موجو

اتير  فوا تاريخ  في  البها  موجوداتالمجمعة  ماليةلبيانات  تحويل  يتم  عندالمدي  ةرصداألإلى    ودالعق  .  تصبنة  ح ما 
  ل.العميإلى  فاتورة وهذا عادةً ما يحدث عندما تصدر المجموعةتبطة بها غير مشروطة. المرق حقوال
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 )تتمة( مدينون تجاريون وموجودات عقود - 13
 

 ية المدينة: التجار رصدةاالئتمان المتوقعة لألائر خس صصي مخلحركة ففيما يلي ا
 

 
2021 

 تيوي دينار ك

2020 

 ار كويتيدين
   

 154,493 256,724 ايرين 1ي كما ف

 125,800 543,252 سائر االئتمان المتوقعة مخصص خ

 (23,569) (30,384) دم ر مستخمبلغ غيرد 

 ────────── ────────── 

 256,724 769,592 ديسمبر  31ا في مك

 ══════════ ══════════ 
 

ن  قعة للمدينيئتمان المتوخسائر اال   صوتحليل مخص  مخاطر االئتمانض لعرلت علق باتت   إفصاحات  26.1يعرض االيضاح  

 ود للمجموعة. التجاريين وموجودات العق
 

 ومدينون آخرونت مقدماً مدفوعا - 14

 
2021 

 دينار كويتي

2020 

 يكويت ر  ينا د 
   

ً مقدمدفعات   878,359 1,620,018 ردينموى إل ا

 ً  488,552 771,673 مدفوعات مقدما

 198,118 194,414 رىأخ مدينة أرصدةت وناأمي ت

 ────────── ────────── 

 2,586,105 1,565,029 

 ══════════ ══════════ 
 

 ة. ادلللقيمة الع اً معقواليبيقر تاً تقدير رىخالمدينة األ صدةر ألر صافي القيمة الدفترية ليعتب
 

 المدينة   رصدةاألفئة من   كللهو القيمة الدفترية    المجمعة  ةليالما  ياناتن في تاريخ البخاطر االئتمالم  األقصى للتعرضالحد  

 موجودات منخفضة القيمة.  أيمن ال تتض خرىاألالمدينة   رصدةاألإن  المذكورة أعاله.
 

 والنقد المعادل  نقدال - 15
 

 بر:  ديسم 31مما يلي في  دلالنقد والنقد المعاكون يت المجمع، قات النقديةفلتدا يانب ألغراض
 

 
2021 

 يتيينار كو د 

2020 

 دينار كويتي
   

 15,521 13,477 الصندوق  د في نق 

 846,238 1,772,689 البنوك  نقد لدى 
 ────────── ────────── 

 861,759 1,786,166 نوكلدى الب  رصدة النقد واأل 

 (1,159,620)     -  النقد   ة ر إدا   اض ألغر خدمة  الطلب والمست عند  فع  مستحقة الد  دى البنوك ل ة  شوف ك حسابات م

 ────────── ────────── 

 (297,861) 1,786,166 دلمعاالنقد ال النقد و 

 

 

══════════ ══════════ 
 

لدالمجم  لدى مكشوفة  حسابات  تسهيالت  اوعة  بمبلغ  ى  كو   2,250,000لبنوك  دينار   2,250,000:  2020)  تييدينار 

 ية أساس  نقطة  100دا  زائ  نك الكويت المركزيب  من  صادرال   الخصممعدل  وفقاً ل  الفائدة  . تستحقمانبض  ةفولر مك( غييتي كو

   . (يةأساسة نقط 100زائدا بنك الكويت المركزي  من  رالصادصم : معدل الخ2020)
 

المجموعة،  2021ديسمبر    31في   لدى  متاح  كان  )  2,250,000  بقيمة  مبلغ  كويتي  دينار    1,090,380  :2020دينار 

 ر مسحوبة.  غي م بهاملتز وضهيالت قرمن تس ( كويتي 
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 رأس المال    - 16

  سهمألا  دد ع  

  به    رح المص 

 لوالمصدر والمدفوع بالكام

 2021 2020  

2021 

 كويتير  دينا 

2020 

 دينار كويتي
       

 10,090,080 10,090,080  100,900,800 100,900,800 (م )مدفوعة نقداً فلس للسه 100يمة بق أسهم

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 جباري اإلياطي حتالا - 17
 

ة الشركة إدارلى توصية من مجلس عبناء  ع استقطاي للشركة األم، يتم ساسالتأسيس والنظام األ قدكات وعلقانون الشرقاً فو

عن  األ تقل  ال  نسبة  أدنى  10م  بحد  ومكافأا  بحر  من%  الضرائب  قبل  ألسنة  اإل  عضاءة  حتياطي االإلى    ةدارمجلس 

% من  50نسبة    ذا تجاوز رصيد االحتياطيإ  ستقطاعاالوقف هذا  م  ألالسنوية للشركة ا  عموميةلجمعية الل  . يجوزجباريالا

% من رأس  5إلى    لتص  ةسبيع أرباح بنتوزأو    ادلة الخسائربجوز استخدام االحتياطي إال في م يمصدر. الرأس المال ال

الم فيدفوالمال  التي    ع  ال  ال يسمحالسنوات  األريعاد توزح بسدربفيها  االباح  ات هذه  القابلاحتيبسبب عدم وجود  ة طيات 

مخصزيللتو مبالغ  أي  رد  ويتم  تسع.  عندما  االحتياطي  من  األرومة  ل   باحمح  ما  بذلك،  التالية  السنوات  يتجاوز   مفي 

 ل المصدر.  ماال سرأ% من 50سبة االحتياطي ن
 

المال    رأس  % من50ي  االحتياط  جاوزتحالية حيث  الالسنة  خالل  ي  االجبار  حتياطياالإلى    تقطاعاتاس  يأ  ءإجرالم يتم  

 . 2021سمبر دي 31ي ف در كماالمص
 

 ختياري الا حتياطيالا - 18
 

لقاوف التأسيس والنظام  قاً    بحد %  10نسبة ال تزيد عن    اع ستقطا  تمغي أن يي للشركة األم، ينب سسااألنون الشركات وعقد 

السنةأقص ربح  من  ال   ى  ومقبل  مأفأة  كاضرائب  اإلجلعضاء  ياإلى    ةدارس  االختياري.  هذهالحتياطي  وقف   جوز 

يود على وجد قة. ال تداربناء على توصية مجلس اإلاهمين ومية للمسمن الجمعية العمو  السنوية بموجب قرار  اعاتقطاالست

 ي. الحتياطتوزيع هذا ا
 

من رأس المال    %50ز االحتياطي  اوحيث تجلية،  حا السنة الي خالل  طي االختيارتيااالحلى  إ   استقطاعات  أي  إجراء  تملم ي

 . 2021يسمبر د 31كما في المصدر 
 

 وسلف  روضق   - 19

 
2021 

 دينار كويتي

2020 

 تينار كويدي 
   

 5,865,810 3,663,108 مجمل المبلغ 

 (18,423) (11,505) ة ل ؤج تمويل مناقصاً: تكاليف  

 ────────── ────────── 

 5,847,387 3,651,603 (رابحة)م و تمويل إسالمي  دائن 

     - 1,000,000  قرض قصير األجل 

 
────────── ────────── 

 4,651,603 5,847,387 
 ══════════ ══════════ 
   

 5,847,387 4,651,603 ةالمتداول 

     -     - ة داول المت غير  
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 )تتمة(وسلف  روضق   - 19

 االستحقاق  ي الفائدة الفعلمعدل  

2021 

 ينار كويتيد 

2020 

 دينار كويتي

     بضمان  كفول غير م

بمبلغ  ابحة رتسهيل م

 كويتي  دينار 7,000,000
  كن بنر ممعدل الخصم الصاد

 5,847,387 3,651,603 2022فبراير  15 %1زائدا ت المركزي الكوي

قصير د متجدقرض سهيل ت

ر  دينا 1,500,000بمبلغ  األجل

 كويتي 
  كمعدل الخصم الصادر من بن

     - 1,000,000 2022يوليو  31 % 1زي زائدا مركالكويت ال

   ────────── ────────── 

   4,651,603 5,847,387 
   ══════════ ══════════ 
 

 ين ة نهاية الخدمة للموظفكافأم - 20
 

 للموظفين:   ية الخدمةص مكافأة نهايلي الحركة في مخصفيما 
  

 
2021 

 ينار كويت دي 

2020 

 كويتيدينار  
   

 2,283,543 1,876,304 يناير   1ا في كم 

 248,839 411,247 محمل للسنة ل ا 

 (656,078) (443,940) مدفوعات 

 ────────── ────────── 

 1,876,304 1,843,611 بر م ديس   31كما في 

 ══════════ ══════════ 
 

 مستحقة     ومصروفات دائنون - 21

 
2021 
 كويتيدينار  

2020 
 يتيدينار كو 

   

 1,893,019 1,970,896 ون تجاريون ئندا

 4,362 4,362 ة قرباح مستحات أتوزيع

 1,059,536 1,009,380 ةموظفين مستحقتكاليف 

 845,224 573,889 ء عمال ة مندفعات مقدماً مستلم

 76,218 338,249 ضرائب مستحقة 

     - 30,000 ة مستحقةداراإللس أعضاء مج مكافأة

 912,377 1,246,813 خرى أدائنة  رصدةأ
 ────────── ────────── 

 5,173,589 4,790,736 
 ══════════ ══════════ 

 

 ات المالية أعاله: طلوبمط الوشربنود و فيما يلي
 

  يخ الشراءيوماً من تار 90ائنة فائدة وتسدد عادةً ارية الدالتج رصدةاأل تحملال . 

 أشهر. 3ا همدت  غ متوسطبلفائدة وي ى خرالدائنة األ رصدةال تحمل األ 
 

 . 26.2ح ايضاإلإلى   يرجى الرجوعيولة لدى المجموعة، ر السطة مخاإداريات وضيحات حول عملطالع على تلال
 

 ملة محت التزامات ومطلوبات - 22
 

 سماليةزامات رأالت 22.1

الت المجموعة  يتعللدى  فيما  باإلنفازامات  المستق  الرأسمالي  بمبلغ  ق  )ك  دينار  497,943قبلي    : 2020سمبر  دي  31ويتي 

   قيد اإلنشاء.ارية جعلق بمشروعات ي( فيما يت دينار كويت 100,217
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 ( ةتتم) ةملمحت التزامات ومطلوبات  - 22
 

 مطالبة محتملة قانونية   22.2

نتاج  اء والماء في دولة الكويت االنسحاب من أحد العقود، وهو مشروع مصنع إالحالية، قررت وزارة الكهرب  السنة خالل  

بشماأكس ثاني   الكلور  ليد  وذلك  )"العقد"(  الزور  بازعل  التعاقدية وعدمإلخالل  مها  والمواصفات  تنفي  بالشروط  ذ إمكانية 

المركزية بإعادة النظر في فسخ العقد    ات التعاقدية. طالبت الشركة األم وزارة الكهرباء والماء ولجنة المناقصاتلتزاماال

 أعمال المشروع. بيان وإعادة 
 

 17ضد وزارة الكهرباء والماء. في  (    904-2021)رقم    دعوى إثبات حالة، قامت الشركة األم برفع  2021ر  سبتمب  9في  

المالية واامت  ق  ،2021كتوبر  أ الكهرباء والماء لحفظ حقوقها  . وبعد تاريخ لقانونيةالشركة األم برفع دعوى ضد وزارة 

 ذلك.عناصر الدعوى وتقديم النتائج وفقًا لالخبراء للتحقق من  رة  وى إلى إدادعالمحكمة ال، أحالت  المجمعة  البيانات المالية

 اعتماد نية جارية كما في تاريخ  اإلجراءات القانوال تزال  و .  2022ونيو  ي  26وتم تحديد جلسة االستماع االبتدائية بتاريخ  

  المجمعة.ت المالية البيانا
 

القت المجموعة من جانب مستشارها  البانوني  م إخطار  لصالح  الدعوى    تكون نتيجةكن ليس مؤكدًا، أن  ، ولنممكأنه من 

 لمجمعة. انات المالية اه البيمطلوبات في هذأي مخصص ألي  لم يتم احتساب. وعليه، عةالمجمو
 

 أخرى  لةمطلوبات محتم  22.3
   6,809,425بمبلغ  واعتماد قيد التسوية    بات ضمانللمجموعة خطا  رفيةهات المصالجلدى    كان،  2021  ديسمبر  31في  
ا  شأ عنه ع أن ينض العقود وال يتوقحسن أداء بعيما يتعلق بار كويتي( فندي  5,780,834  :2020ديسمبر    31)تي  ينار كويد

  ة.  مادي أي التزامات
 

     عالقةطراف ذات األ إفصاحات - 23
 

 ضعة ات الخاوالشركين ين الرئيسي ات المحاصة والمساهميلة وشركشركاتها الزم موعةف ذات عالقة بالمجطرامن األتتض
المشتركة مجلس    للسيطرة  والمدارإلاوأعضاء  التنة  بالمسؤولين  عائفيذيين  وأفراد  مجموعة  األولى  الدر  نالتهم  جة 

ً علي  ارسوني يملتاأو    لهان الرئيسيين  التي يمثلون المالكيركات  والش موافقة على  . تتم السيطرة مشتركة  أو  ها تأثيراً ملموسا
 .  ة المجموعةإداربل ن قامالت مه المع هذ سعير وشروطسياسات ت

 
بيان المركز المالي المجمع وبيان األرباح  ت في  ، لم يتم تسجيل أي أرصدة/معامال ت المالية المجمعةاناكما في تاريخ البي

 ئر المجمع.الخسا وأ
 

 ا لعلية ادارمع موظفي اإل معامالتال
موظ  مجلالعل  ةداراإل  فويتكون  من  اإليا  واألعضارداس  باإلآلخرا  ءة  صال رداين  لديهم  والذين  ومسؤوليةة  تخطيط    حية 

  اة العليا كمداري اإلائمة المتعلقة بموظفالق  ةرصدمالت واألللمعا  نشطة المجموعة. كانت القيمة اإلجماليةومراقبة أه  وتوجي
 لي:ي
 

 

 في  تهية المعامالت للسنة المن  ة قيم 
  رمب ديس   31

 في   قائمة كما ال  دة رص األ 
 ديسمبر  31

 

2021 
 نار كويتيدي 

2020 
  دينار كويتي

2021 
 يتيو دينار ك

2020 
 ر كويتينا دي 

      

 31,433 32,990  349,773 332,913 ل قصيرة األج  أخرىرواتب ومزايا  

 30,881 33,962  28,651 24,185 اية الخدمة للموظفينمكافأة نه 

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

 357,098 378,424  66,952 62,314 
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

 

ا إدارمجلس  أوصى   األم  لشركة  اإل  ألعضاء  مكافأةبة  كويت  30,000بمبلغ    ةدارمجلس  في  للسي  دينار  المنتهية   31نة 

كوي   12,000:  2020)  2021بر  ديسم هذه تخ  تي(.دينار  المساهمي  ضع  لموافقة  بالجمعية  التوصية  اعمو الن  لسنوية مية 

 . للشركة األم
 

دينار    12,000  ة بمبلغدارجلس اإلاء مألعض  مكافأةب  2021  أبريل  29  بتاريخمجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد    أوصى

  24هذه المكافأة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في    نالمساهمومد  اعتو.  2020بر  يسمد  31كويتي للسنة المنتهية في  

    .2021يونيو 
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      وموصى بهاددة توزيعات مس - 24

 
2021 

 دينار كويتي

2020 

 كويتيينار  د 

   ة: عادي سهمأل عةفودباح نقدية معلنة ومتوزيعات أر

 5,045,040 2,018,016 (لسهمفلس ل 50: 2019) فلس للسهم 20: 2020رباح نقدية نهائية لسنة ات أوزيعت
 ══════════ ══════════ 
   

   دية:عا سهمموصى بها أل ديةنق احتوزيعات أرب 

فلس   20: 2020) فلس للسهم 40 :2021توزيعات أرباح نقدية موصى بها لسنة 

 2,018,016 4,036,032  سهم(لل
 ══════════ ══════════ 

 

مي الشركة  قبل مساهمن    2020ديسمبر    31هية في  نة المنتا للسبه  الموصية  النقدي  حاألربا ت  الموافقة على توزيعا تم  

 وتم توزيعها الحقا.   2021يونيو  24عقد بتاريخ المنة الجمعية العمومية السنوي اعي اجتمفم األ
 

افقة المساهمين في لمو 2021ديسمبر  31ي منتهية فة للسنة اليالعاد سهمبها لأل ياح النقدية الموصرباألتخضع توزيعات 

 مبر. يسد 31م كما في كالتزا ا يتم تسجيلهوية والالسن ة العموميةالجمعي
 

ويتي(  نار كدي  4,362:  2020)  ويتيدينار ك   4,362  لغ مب  2021بر  ديسم  31في    كما  قة ت توزيعات األرباح المستحلغب

 .ركز المالي المجمعن الم" في بيافات مستحقةوضمن "دائنون ومصر وتم تسجيلها
 

 قطاعات معلومات ال - 25
 

التالية. وفيماالقطاعات  لى  إ  المجموعةوخدمات    تتنظيم منتجاة، تم  ارداإل  ألغراض اي  التشغيلية   دماتألنشطة والخلي 

 لقطاعات:  ذه ا ضمن ه المندرجةسية الرئي
 

 وي لنتجات الكلور القموبيع   إنتاج :قلويور ال الكل 

  ية منتجات البتروكيماووبيع ال  إنتاج :اتمياويالبتروكيمنتجات 

 لصناعيةالمواد اوزيع ت  تاجرة:الم 

 ل المجموعة ن قبم  اللوجستية والنقل المقدمةالخدمات  :قلجستية والنمات اللو دالخ 

  الجوفية المياهنات ور لخزاالكل ثاني أكسيد نتاجإنشاء مصنع إل :الصناعيةالمشروعات 

 المجموعة  استثما  :اتراالستثما الزميلةرات  شركتها  خال العادلبالقيمة  والمدرجة    في  من  األة  الخسائر أو    رباحل 

 هرةشوال
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 مة( )تت طاعاتالقمعلومات  - 25
 

 ات اعات ونتائج القط إيراد (أ

الجداولت م  عرض  اإلالتالية  حول  المرتبطةيرادعلومات  واألرباح  التشغيلبالق  ات  لطاعات  للسنتدية  المجموعة  ن يى 

 :  التوالي  على 2020و 2021بر ديسم  31ين في تهيتالمن
 

 

2021 

 كويتيدينار  

2020 

 ييت كو   دينار 

2021 

 ويتيك  دينار 

2020 

 تيكويدينار  

     

ات يراداإل   النتائج  
     

 3,686,068 9,579,526 16,480,890 19,565,977 لور القلوي الك

 27,336 36,715 50,168 57,591 كيماويات تروت البمنتجا 

 2,638,328 2,708,103 10,561,968 11,216,965 لمتاجرة ا

 6,806 39,690 2,287,099 2,846,304 النقلتية وات اللوجسالخدم

 243,583 (375,997) 1,073,965 1,451,475 الصناعية ع مشاريلا

 (3,552,001) (682,902)     -     - مارات االستث

 (2,202,105) (2,457,435) (3,299,810) (3,784,436) تت واستبعاداتعديال

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

 848,015 8,847,700 27,154,280 31,353,876 عةجمالم

 ────────── ──────────   

 53,607 92,973    تدات عموالإيرا

 219,760 83,607   أخرى ات دإيرا

 36,466 44,160   ح  رادات توزيعات أرباإي

 48,373 (39,335)   تحويل العمالت األجنبية  صافي فروق 

 (154,001) (153,931)   مويل ليف ت تكا

 (3,516,655) (3,893,362)   غير موزعة أخرى ات مصروف
   ────────── ────────── 

 (2,464,435) 4,981,812     السنة)خسارة( ربح  

 

 

 

 

 

 

 

  ══════════ ══════════ 
 

 

2021 

 دينار كويتي

2020 

 تيدينار كوي

2021 

 يت دينار كوي 

2020 

 دينار كويتي

     

شآت ومعدات نت وممشتريات ممتلكا    

 ممتلكاتالقيمة  وانخفاضستهالك ا
 معدات المنشآت والو

     

 6,281,120 2,237,621 2,885,098 1,604,577 ي كلور القلوال 

 10,786 3,491     -     - وكيماويات جات البترمنت

 40,589 20,846 29,370 11,918 ة تاجرالم

 257,815 222,404 22,769     - النقلواللوجستية ات لخدما
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 1,616,495 2,937,237 2,484,362 6,590,310 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 ومات القطاعات )تتمة( معل - 25
 

 اعاتط القبات ومطلو وداتموجب( 

  31في    كماعة  دى المجموة لشغيليت التعاالقطابت المرتبطة  ودات والمطلوباول الموجمات حلية معلوالتالجداول  تعرض ا

 لتوالي: على ا 2020 ديسمبر 31و 2021ديسمبر 
 

 ديسمبر  31 برديسم   31 

 

2021 

 ر كويتيدينا 

2020 

 دينار كويتي

   موجودات القطاع 

 28,841,898 29,658,093 وي قللور االكل

 31,526 117,855 ت وكيماويالبترنتجات ام

 3,381,793 4,891,754 رة المتاج

 842,728 619,981 النقللوجستية وخدمات الال

 593,585 94,963 ناعية لمشاريع الصا

 3,983,905 3,348,022 ت ثمارااالست
 ────────── ────────── 

 37,675,435 38,730,668 معة جلقطاعات الم إجمالي موجودات ا
 ══════════ ══════════ 

 

 مبرديس   31 ديسمبر  31 

 

2021 

 كويتير  دينا 

2020 

 يتيار كو دين

   بات القطاع مطلو

 11,896,005 9,923,215 ي الكلور القلو

 482,214 85,529 ويات وكيمامنتجات البتر

 1,439,062 1,830,106 رة المتاج

 390,575 422,758 لنقجستية والالخدمات اللو

 4,362 4,362 رى غير موزعة  مبالغ أخ
 ────────── ────────── 

 14,212,218 12,265,970 جمعة ات الملقطاعا مطلوبات ليإجما
 

 

══════════ ══════════ 
 

 ت الجغرافيةالقطاعاج( 

 : تايراداإل تج عنهذي ينموقع العمالء والإلى  لعمالء الخارجيينالمجموعة من اات اديرالجغرافي إل تحليلاستند ال
 

 
2021 

 تيدينار كوي 

2020 

 ر كويتيدينا 
   

 21,970,571 24,702,988 كويت  ال

 6,582,531 7,048,325 وشمال أفريقيا  طقة الشرق األوسطأخرى بمن دول

 91,327 383,142 آسيا

 43,295 1,275,947 ة  بيوأمريكا الشمالية والجن

 1,766,366 1,727,910 أخرى  

 (3,299,810) (3,784,436) اداتيالت واستبعتعد
 ────────── ────────── 

 27,154,280 31,353,876 جمعةالمات قطاع ت الاإيرادي لإجما
 ══════════ ══════════ 
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 ت الماليةاألدواة مخاطر إدارسات وسيا أهداف - 26
 

ة وفقاً قياس والمراقبة المستمرالو  دار بطريقة التحديداطر ت  المخ  ة لكن هذهشطة المجموعأن  من  ر جزءاً رئيسياً خاطمتمثل ال

موعة في تحقيق جر المة كبيرة الستمراات أهميالمخاطر ذة  إدارفي  ريقة  ه الطهذ  إن  .خرىط األضوابلخاطر والحدود الم

كل  األ ويتحمل  بارباح  الفرد  مسئولية  ي  عرضتلمجموعة  فيما  بتعلللمخاطر  بالمسئوليات  ق  داخالمنوطة  المه  جموعة.  ل 

الرئ ال  يةيسالمخاطر  األدوات  من  المجموعالناتجة  لدى  مخمالية  هي  ااة  ومالئتطر  ومالسيوطر  خامان  السولة  ق  خاطر 

اوينقسم   امعدال  مخاطرإلى    ألخيرالنوع  ومخاطر  الربح  األجنبية  ت  األ  ومخاطرلعمالت  كماسهمأسعار  رض  تتع  . 

لمخ وال  ال  اطرالمجموعة  عملتشغيل.  مرتتضمن  مخاقبة  ية  المستقلة  ف  عمالاأل ر  اطالمخاطر  التغيرات  البيئة  مثل  ي 

 وعة.مللمج طيط االستراتيجيية التخخالل عمل لمخاطر منهذه ااقبة مر تم. وت العمألاع اطوجيا وقوالتكنول
 

مبادئ  يات و راتيجعتماد استالمخاطر وا ةاردإلالمنهج الشامل  وضع سؤولية النهائية عنم المة الشركة األإدار يتولى مجلس 

 المخاطر.
 

 اطر االئتمان مخ 26.1

مما    د مبرم مع عميل؛عقأو    ةأداة ماليته بموجب  تزاماء بالوفاالبل عن  مقا  طرف  زأن يعج  االئتمان هي مخاطرإن مخاطر  

التشغيلمن    عة لمخاطر االئتمانالمجموتتعرض  ئر مالية.  تكبد خساإلى    ؤديي المدي  صورة رئيسية)وبية  أنشطتها  نين  من 

 (. يين وموجودات العقودلتجارا
 

لمخ  الحد للتعرض  تاألقصى  في  االئتمان  الاطر  الياناباريخ  الدفترالقي  عة هومجمالمالية  ت  فئمة  لكل  الية  موجودات  ة من 

 لي:يكما  المالية
 

 
2021 

 كويتيدينار  

2020 

 كويتي  دينار 
   

 846,238 1,772,689 بنوك ل دى ا ل   أرصدة 

 9,617,069 9,893,791 اريون مدينون تج 

 593,585 94,963 د موجودات عقو 

 198,118 194,414 أخرى   مدينة   أرصدة 
 ────────── ────────── 

 11,955,857 11,255,010 

 ══════════ ══════════ 
 

 لدى البنوك   ةرصدالنقد واأل
مؤسسات   طراف المقابلة تمثلإن األحيث  محدودة سات الماليةسالمؤوك والبنلدى  دةرصالناتجة من األ االئتمانإن مخاطر 

ذات تصن  مالية حسنة ائتمانية مناالسمعة  قببة مسيفات  االئا  تل وكاالحددة من  ذلك،  إلى    ة ة. إضافلميالعا  يتمانلتصنيف 

ا للودالمبتخضع  الرئيسية  المحلية  لغ  البنوك  في  في  ائع  االدخ)بما  حسابات  والحسذلك  بن  ة(اريالج  اباتار  ك  لضمانات 

بح الذي أصوة الكويت دول يى البنوك المحلية فمان الودائع لدبشأن ض 2008لسنة  30طبقاً للقانون رقم ركزي ت المالكوي

 . 2008فمبر نو 3باراً من سارياً اعت
 

انخ قياس  على    صدةراألقيمة    فاضتم  البنوك  م خسائر    سأسالدى  على  المتوقعة  ويشهر  12ى  داالئتمان  عكس  اً 

الالستحقا ترىلالن  قصيرةاقات  للمخاطر.  أن    كشافات  البنوك مرتبط  رصدةألاالمجموعة  اابمخ  ةلدى  منخفطر  ضة ئتمان 

الكوي  ةابللألطراف المقرجية  الخا  يةات االئتمانالتصنيف  إلى  ادااستن البنوك دعة لدى  ت المركزي للودائع المووضمان بنك 

 المحلية. 
 

 د قوموجودات العيون ورتجا ن الالمدينو
أيضاً   ةدارعي اإلترا  كذل  ائص الفردية لكل عميل. ومع الخصمان بصورة رئيسية بمجموعة لمخاطر االئت رض الثر تعيتأ

قد   واملالع لقاعدة عمالئتماطر االخا تؤثر على م  التي  المرتبطة بقطابما في ذلك مخاط  ائهن  التعثر  والدولة    عمالع األر 

عن طريق وضع  دينةالتجارية الم رصدةئتمان الناتج من األطر االلمخا عرضهات المجموعة منتحد   .الءالعمالتي يعمل بها 

 ى التوالي.  ات علالشركو حكوميةات الالهيئمن الء لعمأشهر ل  بمدة ثالثةداد سال حد أقصى لمدة
 

في    ىلد من عم  6:  2020)عمالء    7  عدد  2021ديسمبر    31المجموعة  بأكثر  لها  يدينون  ار دين  250,000غ  بلم  الء( 

    قائمة.د الوعقالمدينة وموجودات ال رصدة( من كافة األ%37.9 :2020)% 36.39تقريبا نسبة ثلون ي ويم ويتك
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 ة )تتمة(ماليوات الدة مخاطر األرإدااسات وسياف أهد - 26
 

 مة( اطر االئتمان )تتخم 26.1
 

 ود )تتمة(ن وموجودات العقالمدينون التجاريو
 التالية:  عمالاعات األللمجموعة حسب قطقود ت العوجوداومينة دلتجارية الما صدةريمكن تحليل األ

 

 2021 

 دينار كويتي

2020 

 ييت كو   ينار د 

   عمال قطاع األ

 4,524,287 5,181,411 ات ركش

 5,686,367 4,807,343 ي حكوم
 ────────── ────────── 

 9,988,754 10,210,654 
 ══════════ ══════════ 
 

الانخفاتحليل    إجراءتم  ي خصصات لقياس خسائر االئتمان  مصفوفة ممالية مجمعة بواسطة  انات  كل بيتاريخ    ة فيقيمض 

المخصصامعدال   تستندتوقعة.  الم التأخرد  د عإلى    تت  ل  أيام  السداد  ا  وعاتمجمفي  العمالء  أنماط  نلمتقطاعات  ذات  وعة 

حسب ال )أي  المماثلة  ا  خسائر  ونوع  الجغرافية  اللمنالمنطقة  ونوع  ي عمالءتجات  ااال  عكس (.  الملنتيجحتساب  رجحة ة 

وا الباالحتماالت  المعق لقيمة  والمعلومات  لألموال  الم زمنية  تاريلمتااؤيدة  ولة  في  البياحة  ال  ات نخ  حول  المالية  مجمعة 

التجارية    رصدة. بصورة عامة، يتم شطب األاالقتصادية المستقبلية  ة وتوقعات الظروفي حاللسابقة والظروف الاث احداأل

اذ ة نفطألنش  المدينةالتجارية    رصدةاد. وال تخضع األلالسترد  كون هناك توقع معقولال ي  عندماالعقود  دات  وجوة وملمدينا

ال.  القانون البياناتمان  ئت رض لمخاطر االللتع  األقصىد  حإن  الدفترية لكل  الية المجمعة يمثمال  في تاريخ  القيمة  ئة من فل 

الموجودات   فيالمفئات  المبينة  أي  واالئتمان    ر خطاباتتأمين. تعتبي ضمان كعة بألمجموتحتفظ اال  .  13  ضاحاالي  الية 

. قيمةلض اعند احتساب انخفا  تبارالعتؤخذ في اما  التجاريين كن  يني المد   يتجزأ مناً الءان جزاالئتم  لضمان  أخرىأشكال  

تمان ات ائباضمان خطلة بمكفو  %(15:  2020)  2021ديسمبر    31في  ن للمجموعة  % من المدينين التجاريي14إن نسبة  

ر االئتمان  ائسنخفاض خا إلى    وعة المجم  عليهاي حصلت  . أدت التحسينات االئتمانية التالئتمانيمن التأمين ا  أخرى ل  كاواش

   ر كويتي(. دينا 1,371,803: 2020) 2021يسمبر د 31في  اكم  دينار كويتي 1,397,124لغ بمبالمتوقعة 
 

الجدو حيوضح  معلومات  التالي  ال  لمخاطرتلول  بااالئتم  عرض  ا  رصدةلأل  لنسبةان  العقود  مدينل التجارية  وموجودات  ة 

 ت:ة مخصصامصفوف اسطةبو
 

  دادالس   ر في التأخ أيام    عدد   

 يوما  360  -181 مايو   180  -  91 ة متداول  

 أكثر من 
 اإلجمالي وماي   360

 ر كويتيا دين  يدينار كويت  ار كويتيدين  دينار كويتي كويتيدينار   2021ديسمبر  31 في
      

 %7.15 %12.14 %7.11 %22.45 %0.00 توقعةاالئتمان الم سائر  عدل خ م 

 ة  فتري ة الد م لكلي للقيجمالي ا اإل 

 10,758,346 1,216,211 1,471,505 2,304,735 5,765,895 ثرد التع عن   قدرةالم    

 769,592 147,621 104,647 517,324 - توقعةاالئتمان الم خسائر  
 

  لسدادتأخر في ا ال أيام عدد    

 وما ي   360  -181 ما يو   180  -  91 ة اولمتد 

 أكثر من 
 اإلجمالي يوما   360

 نار كويتيدي  يتيو دينار ك  ر كويتيدينا  يتيكو   ار دين يويت ينار ك د  2020يسمبر د 31في 
      

 %2.45 %14.12 %2.78 %0.65 %0.00 توقعةالم   ل خسائر االئتمان د مع 

 رية  فت ة الد جمالي الكلي للقيم اإل 

 10,467,378 1,391,463 1,766,796 1,701,250 5,607,869 تعثرند ال مقدرة ع ال    

 256,724 196,464 49,121 11,139     - ةتوقع مان الم ر االئت خسائ 
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 ة(المالية )تتموات داألة مخاطر إداراسات داف وسيأه - 26
 

 ن )تتمة( مخاطر االئتما 26.1
 

 خرىالمدينة األ ةرصداأل
  ء ية على الوفاقدرة قوة أن األطراف المقابلة لديها  دارمنخفضة وترى اإلعثر  اطر تات مخذ   خرىألالمدينة ا  ةرصدألتعتبر ا

 في   ةسائر االئتمان المتوقعج خير تطبيق نموذثتأ  . نتيجة لذلك، ليسالقريب  المدى ة التعاقدية على  ديلنقدفقات اتزامات البالت

 ات المالية جوهرياً.  تاريخ البيان
 

  اطر السيولةمخ 26.2

 يتم  والتي  ةت الماليطلوباملمرتبطة بالااماتها  لتزلصعوبات في الوفاء بالمجموعة  اة هي مخاطر مواجهة  لسيولاطر اإن مخ

ات مالتقديم  أو    النقدي   لسداد سويتها من خالل  آاصل  المجموعة خي  تهدف  من   اإلمكانبقدر  قق  للتح  السيولة  ةإدارمن    ر. 

 ولة بغير مق   خسائر  غير المعتادة دون تكبدأو    ةفي الظروف المعتاد  قاقهاح است  تها عندلتزاماااء بوفلل  توافر السيولة الكافية

 المجموعة.  عةبسم ضرارإلابالتعرض طرة باالمخأو 
 

النقد والنقد اموى  الحفاظ على مستلى  إ   جموعةالمف  تهد النقديةالل بمبلغ يتجاوز  اد لمعن  المتوقعة لسداد  ا  تدفقات  لصادرة 

المالية  اطلوبمال االدائف  )بخالت  أكثنين  لمدة  المجموعة  60من    رلتجاريين(  تدير  كما  خمخاطر    يوماً.  من  ل  ال السيولة 

الال الفعلفقلتدلستمرة  مرقابة  النقدية  التوافق ب  لمتوقعةواية  ات  المين  وتحقيق  المامحافظ استحقاق  لية.  وجودات والمطلوبات 

  وعة الحصول للمجم  مكني  منخفض.  نهأإلى    تهوانت   يونهادتمويل    بإعادةعلق  ا يتيعة بتقييم تركز المخاطر فقامت المجمو

   الحاليين.  لدى المقرضينهر ش 12مستحقة خالل لن االديو ديدتجويمكن ، يلونوعة من التمافية ومترد كاعلى مو
 

 :  كالتالي 2021 سمبردي 31في  أخرىائتمانية  وطخطتحتفظ المجموعة ب ذلك،لى إ  إضافة
 

 بمتسهي نقدية  كويتيدينا  10,750,000  بلغالت غير  مبلغ    خدمت است  ر  المجموعة  ر  دينا  6,809,425وقدره  منها 

 كويتي(.  دينار   5,780,834: 2020)  2021ديسمبر  31تي كما في كوي

 حسا تسه مكيل  لدى  شب  بمبلغ  البوف  كويتدين  2,250,000نوك  بضمانار  مكفول  غير  علستحوت .  ي  الفائدة  ى ق 

 بة. مسحو بالغم أيلى  ع يةأساسطة نق 100خصم الصادر من بنك الكويت المركزي زائدا ا لمعدل الوفق التسهيل

 ادر من ا لمعدل الخصم الصوفقً   الربحستحق  ي  . ومن بنك محلي  مقدمدينار كويتي    7,000,000مرابحة بقيمة    يلتسه

دينار   3,651,603جموعة مبلغ  مسحبت الأي مبالغ مسحوبة.    على  يةأساسنقطة    100بنك الكويت المركزي زائد  

 .  2021ديسمبر  31ل في ويتي بموجب هذا التسهيك

  وتستحق الفائدة بمعدل خصم   قدم من بنك محلي.دينار كويتي م 1,500,000قصير األجل بقيمة  متجددتسهيل قرض

  1,000,000المجموعة    تسحوبة. سحبمعلى أي مبالغ    يةنقطة أساس  100صادر من بنك الكويت المركزي زائد  

 .  2021ديسمبر  31في بموجب هذا التسهيل دينار كويتي 
 

 عاقدية غير المخصومة: التدفوعات المإلى   اادستنا مجموعةة على الحقاق المطلوبات المالياست قائمة لتاليالجدول ا لخص ي
 

 2021 برديسم 31
أشهر  3من  قلأ عند الطلب  هرا ش  12إلى  3  نوات س  5إلى  1   اإلجمالي  
تيدينار كوي  ر كويتيدينا   يار كويت دين   ويتينار كدي   كويتيدينار     

      

 539,609 337,006 142,119 60,484     - أجير ود تمطلوبات عق

 4,599,700     - 1,009,380 3,590,320     - ات مستحقة*فرونون ومصدائ

 4,677,691     - 4,671,441 6,250     - وسلف قروض

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

 -     3,657,054 5,822,940 337,006 9,817,000 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 المالية )تتمة(ة مخاطر األدوات ارإدوسياسات هداف أ - 26
 

 ة(م)تت السيولةخاطر م 26.2
 

 2020ديسمبر  31
هرأش 3من  أقل عند الطلب  شهرا  12إلى  3  ات سنو 5إلى  1   اإلجمالي  

ييت و دينار ك  تيدينار كوي دينار كويتي  يتير كو دينا   تيكويينار  د    
      

 550,228 313,631 173,029 63,568     - أجير ود تات عقمطلوب

 3,945,512     - 1,137,424 2,808,088     - حقة*ت مستدائنون ومصروفا

 5,865,810     - 5,865,810     -     - وسلف قروض

 1,208,276     -     -     - 1,208,276 كولبنة لدى احسابات مكشوف

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

 
1,208,276 2,871,656 7,176,263 313,631 11,569,826 

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

 

 صاتوالمخص  الدفعات مقدماً  *  باستثناء
 

 السوق ر مخاط 26.3

ت   إن مخاطر  هي  السوق  ققمخاطر  لميلب  نتيجة  ما  أصل  في  يرتغلة  السوق.  ات  السوقأسعار  مخاطر    أساس ى  عل  تدار 

ً محد  توزيع الموجودات بصورة اته جاهلمستمر لظروف السوق واتوالتقييم ادة  ت المتعدلموجوداات ال فئخالمن    دة مسبقا

 لعادلة.  ة االقيمي وقصيرة األجل فطويلة  ة للتغيراتدارإلوتقدير ا
 

 سهم ألا سعارأمخاطر  26.3.1

ة  لعادل ا  لقيمةف وفقا للمصنفظ به من قبل المجموعة والمحتر امن االستثما  سهمخاطر أسعار األوعة لمجملماينشأ تعرض  

التنويع ووضع  من خال  سهمألر اير المجموعة مخاطر أسعاالخسائر. تدو  أ  ألرباحخالل ا  من ت  المرتبطة بأدوا الحدود  ل 

واإلجماليةالمحقوق   الفردية  حول  ر  يتم  .لكية  التقارير  للمجموعة  ةداراإلإلى    مسهاأل  ظةحفمفع  منتظمة.  ورة  بص  العليا 

 الجوهرية.  سهمألالستثمار في اقرارات اد كافة عتماعة وااجعة مرا للمجمولعلية اداروتتولى اإل
 

المدرجة في سوق   ةعادللبالقيمة ا  سهماألفي    راتثمااالستن  ض للمخاطر عتعرلمالية المجمعة، بلغ الخ البيانات اوفي تاري

ة  العادل   قيمةفي الت  تغيراويتي. وفي ضوء أن الدينار ك  715,116(  "ليةلماراق اق مسقط لألوالمالية )"سو  ألوراقل  انمع

ت دد، حماليةالسقط لألوراق  م  بالتغيرات في مؤشر سوق  إيجابي وقوي  المحتفظ بها ترتبط بشكل  همسمارات في األلالستث

الزيادةال أن  بنسبة  قن)ال  /مجموعة  م 5ص(  في  مسقس  شرؤ%  الموق  لألوراق  يكط  قد  لهاالية  بزيادة/)نقص(  تأ  ون  ثير 

 المجموعة.كية الخاصة بقوق الملات وحاديرإلفي ا تير كوي دينا  25,029لي مبلغ بحوا
 

 الفائدة   سعارأمخاطر  26.3.2

الت  معدتغيرات في جة النتي ةة لألدوات المالييبلمستققات النقدية اللتدفدلة للعاقيمة الطر تقلب اي مخاهالفائدة مخاطر أسعار 

 وق.لسفي ا الربح 
 

ب  الفائدة  أسعارتنشأ مخاطر   المجموعة  المجمو. والسلفلقروض وامن  يسية  رئصورة  لدى  معدالت  عة لمخاطر  تتعرض 

نظبصالربح   محدودة  القروض  ورة  إسالمي  ساسيةأبصورة    يهوالسلف  را ألن  ذات  أدوات  ثابتعر  سة  يعاد   فائدة  وقد 

 في السوق.  الفائدة أسعارركة ح لى إ ستناداى الفور الع ليرة األجالقروض قص ريتسع
 

 ت األجنبيةاطر العمالمخ 26.3.3

تغيرات في  تيجة للتدفقات النقدية المستقبلية ألحد االنكشافات نالأو  ةة العادلب القيمتقل مخاطري بية همخاطر العمالت األجن 

جة بعملة بخالف الدينار لمدرت االالمعام  جنبية عنألا  تماللعر اتكبد المجموعة مخاط. تنبيةألجصرف العمالت ا  أسعار

وي تعرض  الكويتي.  أس تعلق  في  التغيرات  لمخاطر  صالمجموعة  بصورة  األجنبيت  الالعم  رفعار  باألنشطة رئيسية  ة 

اإل إدراج  )عند  للمجموعة  بعمو  أ  اتراديالتشغيلية  وصاالمصروفات  أجنبية(  شركة    ماراستث في  لة  في    عة تابالمجموعة 

 .ةبينجأ
 

تست المال  إلحال  موعةجخدم  مالية  مشتقات  لدارياً  انكشافها  العمة  مخمخاطر  المجموعة  تدير  األجنبية.  االت  مالت  لعاطر 

اسألجا اإلالحدوى  إل  تنادانبية  قبل  من  الموضوعة  المستمر  دارد  والتقييم  للمجمو  للمراكزة  الالقائمة  والحركات  ية  حالعة 

ية  الت األجنببقاء على صافي االنكشاف لمخاطر العماإل موعةجضمن المجنبية. وتاأل تالعمال توقعة في أسعار صرفالمو

 ل الدينار الكويتي. ية مقابورة جوهرتقلب بص تالمالت بع عامل عند مستوى مقبول عن طريق الت
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 ية )تتمة(دوات المالر األة مخاطرإداأهداف وسياسات  - 26
 

 سوق )تتمة(ال خاطرم 26.3
 

 ( ة)تتم يةت األجنبالعملر امخاط 26.3.3

لية ات الماوبلطلموا  اتموجودالمجموعة عن الخاطر العمالت األجنبية لدى  لجداول التالية االنكشاف الجوهري لمضح اتو

 تاريخ البيانات المالية المجمعة:دية في النق
 

 داتالموجو   المطلوبات 

 العملة
2021 

 دينار كويتي

2020 

  كويتي  نار دي 

2021 

 ير كويت دينا 

2020 

 تييكو   دينار 
      

 2,063,936 3,008,199  251,698 535,770 أمريكي  والرد

 96,364 132,311  116,172 61,402 يورو 

 1,685,786 109,519  177,663 77,758 ماراتي إ همدر

 559 11,765  5,497 3,248 استرليني جنيه 
 

 جنبية األ  تالعمالسعر صرف اسية لالحس
بكافة   جنبية مع االحتفاظمعقولة في أسعار صرف العمالت األ  بصورة  حتملمير الغحساسية للتلا   اليةالت  توضح الجداول

األ علتال  ينتج  ة.ثابت  خرىالمتغيرات  الأثير  ربح  قبى  العادلةمجموعة  القيمة  في  التغيرات  الضرائب عن  لموجودات ل  ل 

ال تع  نقدية.والمطلوبات  الوليس  أسعارموعمجرض  في  للتغيرات  األجنبيةمالالع  صرف  ة  لكببالنس  ت  الة  عمالت افة 

 جوهرياً. خرىاأل
 

 2021  2020 

 العملة
ر التغير في سع 

 العملة

لى التأثير ع
 ائجت ن ال 

 كويتي  ار دين 

 
ر التغير في سع 

 عملةال 

التأثير على 
 النتائج

   دينار كويتي
      

 90,612 %5+  123,621 %5+ ي دوالر أمريك

 (990) %5+  3,545 %5+ يورو 

 75,406 %5+  1,588 %5+ تي ارهم إمارد

 (247) %5+  426 %5+ استرليني جنيه 
 

 ابل. له تأثير مكافئ ولكنه مقالكويتي سيكون  الدينارصرف ر ابل سعي مقس ه العكاالتجافي  أي تغير مكافئ
 

 ل  ة رأس المادارإ   -27
 

 هي:  المال س رأ ة إدارن مة لمجموعا دافأه نإ
 

 مبدأ االستمرارية،   سأسالها على عم لةصاعة على مومجمولاقدرة  من التحقق 

   المناسب للمساهمين من خالل تسعير  تقديم تقديم ة ببطالمخاطر المرت  كس مستوىا يع بمدمات  والخ  تجالمنتاالعائد 

 الخدمات. أو   اعةتلك البض
 

ان بيفي    للموضحا  فقو  د المعادلالنقو  النقد  رية لحقوق الملكية ناقصافتقيمة الدال  أساسال على  لمة رأس اتراقب المجموع

 المركز المالي المجمع. 
 

ً مفروضة ية متطلبات رأسمال أليالمجموعة  ال تخضع   .خارجيا
 

ر  ةرإدابوعة  المجم  متقو و  أسهيكل  ضوء    إجراءالمال  في  عليه  الظرات  التغيتعديالت  االقتصرفي  وسادوف  مات ية 

وللحفاذ  لصلألطر  المخا الصلة.  علىي  رأهي  ظ  يهلوتعدي  المال  سكل  لجو،  مبلغ  لمجموعة  ز    األرباحات  توزيعتعديل 

 فيض الدين.  تخدات لبيع الموجوأو  ديدةج  أسهمصدار اأو  نمساهميرأس المال لل أو رددفوعة للمساهمين الم
 

بر  سمدي  31في  ة  المنتهيخالل السنوات    اللمس اأر  ةرإدا  إجراءاتأو    اتسياسأو    أهدافات على  يرغيت  أييتم اجرء    لم

 . 2020و 2021
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 لة  لعادالقيمة ا قياس - 28
 

اركين في السوق المش  ي معاملة منظمة بينام ما فل التزوع لنق لمدفاأو    مايمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل  إن الق

القي الفي تاريخ  افقيمة  اس. يستند قياس  الحاال  ام فيتزلاال   نقلأو    ملة بيع األصلمعا ث  تراض حدو العادلة على    ت إحدى 

 تالية: لا
 

 االلتزام، أو أو  ي لألصللسوق الرئيسفي االنقل أو  البيع 

 االلتزام. أو  ألصلوق األكثر مالءمة لفي الس سي، أيالرئي لسوقاي غير النقل فأو  البيع 
 

 ألكثر مالءمة.  ق اسوالأو  سيالسوق الرئيلى إ صولمكان المجموعة الويجب أن يكون بإ
 

باست  أو  صللعادلة لألاقيمة  ال  قياسيتم   االفااللتزام  التي من  تراضخدام  استخدامها عند  ات  السوق  في  للمشاركين  الممكن 

 قتصادية المثلى. ق سيعملون لتحقيق مصلحتهم االالسو اض أن المشاركين في، بافترلتزاماالأو  ألصلاتسعير 
 

ا  يراعي القيمة  لقياس  المشصل  أل لعادلة  قدرة  المالي  خ  ايامز  إنتاجعلى    السوقي  فارك  غير  استخداقتصادية من  ام  الل 

الفك آخر  مشارإلى    من خالل بيعهأو    وأفضل مستوى له،ألصل بأعلى  ا ستخدم األصل بأعلى  مل أن يالمحت  سوق مني 

 مستوى له.  وأفضل
 

المجموعة   مالئ تستخدم  تقييم  للأساليب  يتومة  والتي  ب ظروف  لها  القيمة    نات يافر  لقياس  مع  لةدالعاكافية  أقصى ت،  حقيق 

 استخدام المدخالت غير الملحوظة.صلة وتقليل ت الملحوظة ذا ام للمدخالت الدختاس
 

كاف الموتصنف  يتلوبات  والمط  وداتجة  العاالتي  قيمتها  قياس  اأو    دلةم  البيانات  في  المجمعة ضم االفصاح عنها  ن  لمالية 

ة  قيمة العادل س الهمية لقياوالذي يمثل أت  الخمدستوى من الم  أقل  لىإ  داً والمبين الحقا، استناة،  دليمة العادول الهرمي للقالج

 ككل:
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة
  ماثلة؛المطلوبات المأو  وجوداتشطة للمنق الوااألس ة( فيلالمعد ة )غيراألسعار المعلن - 1المستوى 

  بشكل   حوًظاادلة ملالع لقياس القيمة أهمية ثلوالذي يمى من المدخالت تومس  أقلقييم يكون بها أساليب ت - 2المستوى

 ر مباشر؛ و يغو أ مباشر

 حوًظا. ادلة ملالعيمة لقس اية لقياممثل أهالذي يمستوى من المدخالت و أقل يكون بها تقييم ال اليبأس - 3وى المست 
 

للموجو والمطلوبابالنسبة  فيدات  المدرجة  ال  ت  المالية  على  مجالبيانات  تحم  أساسمعة  كاوالمجم  دد تكرر،  إذا  ما  ت نعة 

 مدخالت مستوى من ال  أقلإلى    صنيف )استناداً قييم التدة تلجدول الهرمي عن طريق إعاا  ياتتو دثت بين مسحقد    تلتحويالا

 جمعة. يانات مالية مككل( في نهاية كل فترة بلعادلة  ة القيما ياسهمية لقذي األ
 

 السابقة. عةمجمالت المالية  ابيانلبفترة انة رالعادلة مقا ةالقيم اسلغرض قي قييم المستخدمةلتتغير الطرق وأساليب الم ت
 

 تراضات االف طرق التقييم و

 : دلة مة العايير القة لتقدم استخدام الطرق واالفتراضات التاليت
 

 ةمدرج أسهمفي ر ثمااست
ال القيمة  .  التية دون أي تعدقت مطابداشط لموجومعلنة في سوق نالأسعار السوق  إلى    لناالمتداولة ع   سهمعادلة لألتستند 

 لجدول الهرمي للقيمة العادلة. من ا 1 ستوى لهذه االستثمارات ضمن الملة  عادالعة القيمة ومجمالتصنف 
 

 ىأخرالية ملوبات  ات ومطوموج
البيانات اتاقيمتها الدفترية في    ورة مادية عنال تختلف بص  خرىلألدوات المالية األ  يمة العادلةالق  إن جمعة لملمالية اريخ 

في    الفائدةحركة معدالت    إلى  يعاد تسعيرها على الفور استناداأو    جلاألر  حقاق قصيتاس  ات دوات ذاأل  هث إن معظم هذيح

 السوق.
 

   19-وفيد كتفشي  تأثير - 29
 

ادية  األعمال واألنشطة االقتص  افية العالمية مما يتسبب في تعطيلفي االنتشار عبر المناطق الجغر  19-تستمر جائحة كوفيد

ات  بيئة االقتصادية العالمية. اتخذت الهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم إجراءليقن جوهرية في اتر عوامل عدم  ووظه

 للتخفيف من التداعيات الحادة للجائحة.  طاق لمواجهة الفيروس مخصصةواسعة الن
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 )تتمة(   19-وفيد كتفشي  تأثير - 29

 

ديسمبر   31ية في  للمجموعة للسنة المنته  ويةالسنمعة  جالم  ةت المالييانابة على الجوهري  19-كوفيدائحة  ج  اترتأثيكانت  

المنتهية في  مرنة  . وبالمقا2020 خر على آ  جوهريي تأثير سلبي  ألة  وعلم تتعرض المجم   ،2020  برديسم  31ع السنة 

خالل  عمليا في  الم  السنة تها  وم2021  ديسمبر  31نتهية  ذلك.  متقلبة  تزال  ال،  ع  تز  األسواق   رية تفالد   ةالقيم  لاوال 

ريًا وستواصل ديقت  ارً أمبشكل كبير    ةغير المؤكد  اديةبيئة االقتصتأثير ال  ال يزالق.  السوفي  تقلبات  لاسة لسح  وجوداتملل

 .تظامبانبه   تعلقالم تأثيرمركزها وال ا لذلك إعادة تقييموفقً ة وعالمجم

 

   
 

 

 

 

 


